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স্পট পপ পাপা 

সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিথান, 
প্রচলিত বাঙ্গালা, সৎস্কৃত ও নূতন সন্কলিত শব্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় 

তাহার অর্থ ও ব্যৎপত্তি প্রভৃতি বিনির্শয় সমেত । 
ধ!তুবিবেক, প্রবেশিকা ব্যাকরণ, সংক্ষিপ্ত প্রকৃতিবাদ অভিধাল, বিদগ্ষমুখমণ্ডন 

প্রভৃতির গ্রন্থকার রি 

" মহীত্বা ৬ রামকমল বিদ্যালঙ্কার এনীত 
চতুর্থ সহক্করণ | 

শ্রীরমেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
পরিবপ্ধিত ও সংশোধিত । 
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মূলা ৬২ ছয় টাকা মাত্র ।, 
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জানম্তব শ্রেণী ৷ 

তজানাকীপোক। 
ক্ষিক! 



০০ পপি 

পিসি পিপি শা শাাীশিশাশট 
পলাশী উাশ্ীিশেিসাশিটিশাশি পপাস্পাপাশাশিশাতিাশপিশী 

অণুবীক্ষণ অক্ষচন্র 

বদ । *রীর- 

অস্থিপঞজর 



“নাড়ীবলয় ; সং, ক্লীং, ঘটিকা-জ্ঞানার্থ বলয়াকার যন্ত; লগ্াদি-জ্ঞানার্থ নাড়ীরূপ- 
কালজ্ঞানোপায় যন্ত্র বিশেষ ।” 

যন্ত্রট1 যে কিরূপ তাহারত কিছুই বুকঝ্ধিলাম না-_কিন্ত অভিধানকার কিছু বুঝাইয়া 
দিলে ভাল হইত। আসল কথা, পারিভাষিক শব্দের এবং দ্রব্যবাচক শব্দের অধিকতর 

বিশব্যাখ্য! আবশ্তক। যেমন ক্রটি বিস্তর, তেমনই গুণও বিস্তর । একরূপ খণের 

কথা বলি । 

চৈতন্তচরিতাদি বাঙ্গাল বৈষ্ণব গুদ্বে অনেক শব্দ এরূপ অর্থেব্যবহার আছে, ঘে 

এখন আর সেই সকল শন্দের সেরূপ ব্যবহার হয় না। সুতরাৎ সেই সকল স্থলে ভাবার্থ 

পরিগ্রহ করা কঠিন হয়। এই অভিধানে সেই সকল প্রাচীন অর্থ দেওয়া আছে। 

একটি ঢৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে ; 
অঙ্গীকার (অঙ্গ-কার) কৃকর'অ তেেঞ)-ভাবে)১ করণ। যাহা অঙ্গে ছিল ন| 

তাহা স্বীয় অঙ্গ করা। ঈ (চি)-অভ্রত তদৃভাবার্থে) সৎ, পু, ১1 পুর্বে যাহা আজে 

ছিল না, তাহা শ্রীয় তঙ্গকরণ ; যথা; 

“পিতা মাভা সুরুগণ আগে অবতরি, 
রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি ।” 

সং স ঈং সং 

নবদশপে শচীগর্ডে শুদ্ধ দুগ্ধসিস্থু | 
তাহাতে শ্রকট হৈলা কৃষ্ণপূর্ণ ইন্দু। 

(চৈতন্যচরিতামুত।) 

২। দিব, করিব, যাইব, উল্লেখ করিয়। প্রতিজ্ঞ। করা, স্বীকার, স্বীকরণঃ অঙ্গীকরণ, 

প্রতিশ্রুতি, গ্রতিশ্রবণ । 

চৈতন্যচরিতা মৃত, অন্নদামজলাদি এদ্ে ব্যবহৃত শঙ্ষের এইরূপ ব্যাখ্যা, এই অভিধানের 
নান। খণের মধ্যে একটি গুণ । 

ফলকখা ইহাতে গুণ দোষ যত্তই থাকুক বাঙজগাশার একখানি বিশিষ্টরূপ অভিধান্র 

বিশেষ অভাব হইমাছিল, সেই অভাব গ্রকৃতিবাদ অভিধানে অনেক পরিমাণে পুরিত 

হইয়াছে, এইজন্ত বিদ্যালক্কার মহাশয়ের পুত্র আমাদের ধন্যবাঁদের পাত্র। এরূপ অতি 

প্রয়োজনীর গ্রচ্থের অচিরকালমধ্যে বল গুচার হইলেই আমাদের সার্থক হইবে। 

নবজীবন্ 

১২৯৬ বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ 

৫৬1৫৭ 

বাঙ্গাল অভিধান শীর্ষক প্রবন্ধ । 

৫৭৯ পৃষ্ঠা । 
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বলিতে আঙ্কাদ হয় পণ্ডিতবর এরামকমল বিদ্যালক্কার প্রণীত প্রকৃতিবাদ অভিধানের 
সচিত্র চতুর্থ সংস্করণ, আমাদের বঙ্গভাষার অভিধানাভাৰ অনেক পরিমাণে পুরণ 
করিয়াছে । “সচিত্র প্রক্কতিবাদ অভিধান” বৃহৎ আকারের (স্ছপার রয়াল আট পেজি 
ফশ্মীর) সতেরশ পৃষ্ঠা পরিমিত, দশ টাকা দামের ওয়েব্ষ্টরের ইংরাজি অভিধানের মত! 
দেখিলেই আহ্লাদ হয়। মনে একটু আত্ম গৌরবের উদয় হয়। * *  * 

এন বড় বৃহৎ ব্যাপারে বিস্তর ক্রটি অবশ্তঠই আছে; কিন্ত প্রতি সংস্করণে যে এই 
অভিধানের ক্রমিক উন্নতি হইবে, এই চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়া, এরুপ ভরসা করা ও 
সাধারণকে দেওয়া অন্যায় হইবে না। একটি বিশেষ ক্রুটির কথা বলিব। পারিভাষিক 
শব সকলের যেরূপ ভাবে সাধারণতঃ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তাহাতে শব্দার্থ অনেকস্থলে 
বিশদ হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতেছে; 



চতুর্ধবারের বিজ্ঞাপন 

“প্রকৃতিবাদ অভিধান? চতুর্থবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এইবারে পূর্বাপে ক্ষ! 
ধাঙ্াল।, সংস্কৃত এবং নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক (50192050) শব বহুলপরিমাণে সংয়োজিত 

করিয়া দেওয়া হইয়াছে । সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষার কবিগণক্কত রামায়ণ, মহাভারত, 
শ্ররীযভাগবন্ত প্রভৃতিতে ব্যবহৃত এবং মহাকবি কালিদবাম, ভব্ভতি, শ্রীহ্ধ প্রভৃভি এবং 
প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি, চত্ডীদাস, গোবিন্দদ'স। কবিকক্কণ, ভারতচনা, মাইকেল প্রভৃতির 
কাব্যকলাপে ব্যবহৃত প্রচলিত ও অপ্রচলিত শবের মৌলিক এবং বিবিধ অর্থ এবং ষে 
যে স্লে যেন্ূপে ও যে অর্থে তাহার! সেই সেই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের কাব্য 
হইতে সেই সকল প্রপ্নোগণ্ উদ্ধত করিয়া এ সকলের নুসঙ্গত ব্যাখ্যা পর্যস্ত সমিবেশিত 

করিতে সাধ্যমত ক্রটী হয় নাই। এবার সংস্কৃত পাঠার্থীদিণের নোপমৌবর্ধ্যার্থ প্রত্যয়ের 
উপর বিশেষ লক্ষ্য করা হুইয়াছে। যুগ্ধবোধমতে সেই প্রত্যয়গুলি গৃহীত হইয়াছে, 
এবং তাহার যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাণ বন্ধনীর পুরে রাখা হইয়াছে; যেমন অদঘেঞ), 
ই(ফিং), অ(ষ)) ইহাতে বুঝিতে হইবে যে ঘ্ঞের ঘ এ, ইত অথাকে, ফির ক ইৎ ই 
থাকে ইত্যাদি। পুর্বে যে যে শব্বগুপি যাবনিক বলিয়া উল্লিখিত ছিল সেইগুলি কোন্ 
কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহাও উল্লেখ কর! হইয়্াছে। অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র, 
রাশিচক্র, দশ অবতার ও মুদ্রা প্রভৃতির প্রতিকৃতি সমুদয় সঙ্গিবেশিত করা হইয়াছে । 
এই সৎস্করণ সম্পূর্ণন্ূপ ব্যবহারোপঘোগী করিবার জন্য নৃতন নৃতন উপাদান সংগ্রহ করিয়] 
মংযোজিত হইয়াছে । তাহাতে কিন্ধপ গঠিত হইয়াছে বলিতে পারি না। আমার 
উদ্যমে যদি পাঠা।খাঁদিগের কিকিম্মাত্রও উপকার সাধিত হয়, তাহ! হইলে শ্রম সফল 
জ্ঞান করিব। দর্শক ও পরীক্ষক মহোদয়গণের নিকট ধবিনয় নিষেদন এই যে, যে সময়ে 
এই প্রকৃতিবাদ অভিধানের থে কোন অংশে ভ্রমপ্রাাদ বা অশুদ্ধি কিংবা কোন অসর্গত 
অ৭ দর্শন করিবেন, অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সেইগুলি সময়ান্থুসারে আমার গোচরে 
আনিলে আম বারাস্তরে মংশোধন করিয়া দ্রিব। মহাত্মাদিগের এতাদৃশ অনুগ্রহ লাত 
করিতে পারিলে কখন না কখন প্রকৃতিবাদ নির্দোষ হইতে পারে, এই আশায় অপেক্ষা 
করিয়া! রহিলাম। পুন্ন সংগ্করণ অপেক্ষা এইবার গ্রস্থখানি দ্বিগুণকলেবরে বন্ধিত হইলেও 
আমি সাধারণের সুবিধার জন্য এক টাকামাত্র মূল্য বৃদ্ধি করিলাম, নিজের লাছের কিন্বা শ্রমের মূল) যৎ্সামান্যমাত্র রাখিলাম। ইতি-_ 

২৩শে মাঘ, ১২৯৫ সাল। শ্রীরমেশচন্জর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৪১ নং শৃজাপুর লেন, শাখারিটোলা, কলিকাঁত।। 
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পোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধত । 

সন ১২৭৩। ৩রা পৌষ । সোমবার । 

প্রকৃতিবাদ । একথানি বাঙ্গাল! অভিধান । শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালস্কার ইহার সম্কলন 

করিয়াছেন । ইহাতে প্রকতি-প্রত্যয়যোগে প্রতিশবের ব্যুৎপত্তি ও লিঙ্গাদি নির্ণয় করা 

হইয়াছে । কোন কোন স্থলে প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে, শব্দের যে অর্থকরা হইয়াছে 
তাহাও হৃসঙ্গত হইয়াছে । ফলত এখানি সংক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট অভিধান হইয়াছে একথা 
অনায়াসে নিদ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার প্রামাণ্যবিষয়ে এই বলিলেই পধ্যাপ্ত 

হইবে। সংগ্রহকার উইলসন সাহেবের অভিধান, রাজ। রাধাকাস্ত দেবের শব্দকলক্রম 
রায় মুকুট ও ভরত মপ্লিক প্রভৃতি কৃত অমরকোষের টাকা অবলম্বন করিয়া ইনার জন্ব- 
লন করিয়াছেন । 



(সন ১২৮৭ সালের ১লা ভাদ্রের সহচর হইতে উদ্ধৃত।) 

পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কারের “প্ররুতিবাদ অভিধাঁন” 
ও পুস্তকবিক্রেতা শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদার 

প্রকাশিত “প্রকৃতি-নিণয় অভিধনের» 

মোকদ্দমা | 

মহাশয়, 

"ধাতৃবিবেকের” গ্রন্থকার পশ্ডিত রাম- 
কমল বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ক্রমাগত দশ 

বত্সর পরিশ্রম করিয়া, প্রত্যেক শব্দের 

প্রকৃতি-প্রত্যযয়-সংবশলিত নূতন প্রণালীতে 

যে শবশাস্্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার 
তৃতীয় সংস্করণের সমকালে বি, পি, এম, এস্ 
প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ 

মজুমদার, পূর্ণচজ্জ চক্রবর্তী ও ছুর্াচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ছুই ব্যক্তিদ্বারা উক্ত 

অভিধানের অবিকল নকল “প্রকতি-নির্ণয়? 

নামে একখানি শব্গ্রস্থ প্রস্তত করাইয়া 

মুদ্রিত করান। উইলসন্ সাহেব হইতে 

আরম্ভ করিয়া, প্রকতিবা্দ অভিধানের পূর্র 
পথ্যস্ত যতগুলি শাব্দিক আবিড়তত হইয়া 
ছেন, প্রকৃতিবাদের গ্রস্থকর্তী ভিন্ন অন্য 

কেহই এতাবৎ প্রত্যেক শব্দের ধাতু, বাচা, 
প্রত্যয়, সমাস, প্রতিশবের ইতিবৃত, শিষ্ট 

প্রয়োগ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া! সুশৃঙ্খলা- 

বন্ধরূপে সর্বাহতুদ্দর শব্বার্থ পুস্তক প্রণয়নে 
সমর্থ হন নাই প্রকৃতি-নির্ণয়, এই আখ্যা 

হইতেই যখন উভয়ের প্রকৃতিগত বিলক্ষণ 
সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান দেখা যাইতেছে, তখন 
“প্রকৃতি*দির্ণায়ের অভ্যস্তর উদঘাটনের আব- 
শ্যকতা কি" বিজ্ঞমাত্রেই বলিবেন । আমরা 
এঁ পর্যযস্ত বলিয়! নীরব থাকিতে অজমর্থ। 

ফেলা, যাহা আমর বলিতেছি, তাহার 
| 

সত্যতা, প্রমাণসাপেক্ষ 1 বিছ্বেষ-বুক্ধি- 

পরিচাঁজিত হইযা কোন্ কথ। ব্যবহর কবি- 
তেছি না। আম্র। সত্যের ভৃত্য । “ক্সভ- 

এব উভদ্ষের মধ্যে কে প্রকৃতপক্ষে অপরের 

উচ্ছিষ্টগ্রাহী একবার *বিচার করিয়া দেখা 

যাউক,। 

১। নিমস্য শব্বরাশির প্রকৃত্যাি বিন্দু- 

মাত্রও বিনা পরিবর্তনে প্রকৃতি-নির্ণে 

গৃহীত হইয়াছে । কবন্ধন, কচ্ছটিকা।, 

জতুরস, তবক্ষীর, নিম্মধাদার, বালহুর্ধ্য, 

শৌলক ইত্যাদি । 
২। ধাতৃ, শব ও প্রত্যয়ের মধ্যে 

সংযুক্ত বিযুস্ত চিহ্ন ঠিক প্রকৃতি-নির্ণয়ে 

প্রযুক্ত দুষ্ট হয়। এই কথা প্রকৃতিবাদ ভিন্ন 
অন্য কোনও অভিধানে নাই । 

চিত্র (জন্ত উদ্ভিজ ইত্যাদির 
প্রতিমূর্তি ১, ইতরাজী প্রতিবাক্য সহিত নবা- 

বিষ্কত বৈজ্ঞানিকশশ্দ, প্রকৃতিবাদ ব্যতিরিস্ত 

অন্যত্র পাওয়া ছৃর্খট। প্রকৃতি-নির্ণয়ের 

গ্রাহকেরা অম্নানবদনে সে গুলিকে স্বীয় 

কুক্ষিস্থ করিয়া উদারতা এবং আদর্শগ্রহণের 

পরাকাষ্ঠ। দর্শাইয়াছেন । 

৪)। প্রকৃতিবাদ্দে যে সমস্ত সাক্কেতিক 

চিহ্বু গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধি- 

কাংশ চিহ্ন-সক্কেত নূতন উদ্ভাবিত । 

সৎ...... সংজ্ঞা (ইহা অপরাপর গ্রন্থে 
বিং-বিশেষ্য। 

৩। 
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সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত । 
সন ১২৭৩ । ৩রা পৌষ | সোমবার । 

প্রকৃতিবাদ। একখানি বাঙ্গালা অভিধান । শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালক্ষার ইহার সম্কলন 
করিয়াছেন । ইহাতে প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে প্রতিশবের ব্যুৎ্পত্তি ও লিদাদি নির্ণয় করা 
হইয়াছে । কোন কোন স্থলে প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে, শব্দের যে অর্থ কর হইয়াছে 
তাহাও স্সঙ্গত হইয়াছে । ফলতঃ এখানি সংক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট অভিধান হইয়াছে একথা 
অনায়াসে নির্দেশ করা াইতে পারে। ইহার প্রামাণ্যবিষত্বে এই বলিলেই পর্যাপ্ত 
হইবে । জংগ্রহকার উইলসন সাহেবের অভিধান, রাজ! রাধাকাস্ত দেবের শব্কলক্রম 
রায় মুকুট ও ভরত মপ্লিক প্রভৃতি কত অমরকোষের টীকা অবলম্বন করিয়া ইহার জন্ধ- 

লন করিয়াছেন । | 



(সন ১২৮৭ সালের ১লা ভাদ্রের সহচর হইতে উদ্ধ'ত।) 

পগ্ডিত রামকমল বিদ্যালক্কারের “প্রকৃতিবাদ অভিধান” 
ও পুস্তকবিক্রেত! শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাঁদ মজুমদার 

প্রকাশিত “প্রকৃতি-নির্ণয় অভিধানের» 

মোকদম]। 

মহাশয়, সত্যতা, প্রমাণসাপেক্ষ । বিদ্বেষ-বুদ্ধি- 

"্ধাতৃবিবেকের” গ্রস্থকার পণ্ডিত রাম- ] পরিচালিত হইয়া কোন কখা ব্যবহার করি- 
কমল বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ক্রমাগত দশ | তেছিনা। আমরা সত্যের ভূত্য। “অত- 

বৎসর পরিশ্রম করিয়।, প্রত্যেক শবের | এব উভয়ের মধ্যে কে প্রকৃতপক্ষে অপরের 
প্রকৃতি-প্রত্যয়-সংবলিত নূতন প্রণালীতে | উচ্ছিষ্টগ্রাহী একবার *বিচার করিফ্কা দেখা 

যে শব্দশাস্ত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার | বাউক । 

তৃতীয় সংস্করণের সমকালে বি, পি, এম, এস্ ১। নিমশ্হ শকরাশির প্রকৃত্যা্দি বিল্দু- 
প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বরদ্দাপ্রসাদদ ৷ মাত্রও বিনা পরিবর্তনে প্রকৃতি-নির্ণয়ে 
মজুমদার, পূর্ণচক্্র চক্রবন্র্ণ ও দুর্গাচরণ [গৃহীত হইয়াছে । কবন্ধন, কচ্ছটি কা, 

বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ছুই ব্যক্তিদ্বারা উক্ত | জতুরস, তবক্ষীর, নির্খ্খাদার, বালসুর্ধ্যে, 

অভিধানের অবিকল নকল 'প্রকতি-নির্ণয়” | শৌলক ইত্যাদি । 
নামে একখানি শব্গ্রন্থ প্রস্তত করাইয়া ২। ধাতৃ, শব্দ ও প্রত্যয়ের মধ্যে 
মুদ্রিত করান। উইলসন্ সাহেব হইতে | সংযুক্ত বিধুক্ত চিহ্ন ঠিক প্রন্কৃতি-নিণক্সে 

আর্ত করিয়, প্রকৃতিবাদ অভিধানের পুর্ব | প্রযুক্ত দুষ্ট হয়। এই কথা প্রকৃতিবাদ ভিন্ন 

পর্যন্ত যতগুলি শান্দিক আবিভর্তি হইষা- | অন্য কোনও অভিধানে নাই। 
ছেন, প্রকৃতিবাদের গ্রন্থকর্ত1 ভিন্ন অন্য ৩। চিত্র তজন্ত উদ্ভিজ ইত্যাদির 
কেহই এতাবৎ প্রত্যেক শব্দের ধাতু, বাচ্য, ; প্রতিমূর্তি ), ইংরাজী প্রতিবাক্য সহিত নবা- 

প্রত্যয়, সমাস, গ্রতিশব্দের ইতিবৃত্ত, শিষ্উ | বিক্ত বৈজ্ঞানিকশন্দ, প্রকৃতিবাদ ব্যতিরিক্ত 

প্রয়োগ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া স্থশৃঙ্খলা- | অন্যত্র পাওয়া হুর্খট। প্রকৃতি-নির্ণয়ের 

বন্ধরূপে সর্ববাঙ্গসুন্দর শব্দার্থ পুক্জক প্রণয়নে | সংগ্রাহকেরা অদ্লানবদনে সে গুলিকে স্বীয় 
সমর্থ হন নাইখ প্রকৃতি-নির্ণয়, এই আখ্যা | কুক্ষি্থ করিয়! উদারতা এবং আদর্শগ্রহাণেকর 

হইতেই ঘখন উভয়ের প্রকৃতিগত বিলক্ষণ । পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়াছেন । 
সৌসাদুশ্য বিদ্যমান দেখা যাইতেছে, তখন ৪। প্রকৃতিবাক্ছে যে সমস্ত সাক্ষেতিক 
“প্রকৃতিতনির্ণয়ের অত্যন্তর উদঘাটনের আব- | চিহ্ন গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধি- 
শযকতা কি" বিজ্ঞমাত্রেই বলিবেন । আমরা ূ কাৎশ চিহ্ু-সক্কেত নৃতন উদ্ভাবিত । 

এ পর্ধ্যস্ত বলিয়া নীরব থাকিতে অসমর্থ। | সৎ...... সংজ্ঞা (ইহা অপরাপর গ্রন্থে 
কেনলা, যাহ আমরা বলিতেছি, তাহার . বিং- বিশেষ্য । 



1৩ 

১ম _হিৎ...প্রথমান্যপদার্থ বহুত্রীহি 

২যা--হিৎ...দ্বিতীয়ান্য প্র এ । 

ইত্যাদি । 

ছিল। সংশোধনের সময় কার্যে কিছু 

ঘটয়। উঠে নাই । বোধ হস প্রন্কাতিবাদে 

যে মুদ্রিত পৃষ্ঠা দেখিয়া কম্পোজ করিয়া 

প্রকৃতি-নির্ণয় গ্রন্থে পরিভাষা প্রকরণ ৃ ছিল, তাহাই মিলাইয়া দেওয়াতে, এর 

দেখিতে পাইলাম ন।, শ্বতরাৎ পরিভাষায় ূ ভ্রম হইয়া থাকিবে । অন্যত্র প্রকৃতিবাদে, 

যাহা ব্যাখ্যাত হইবে, তাহার অস্তিত্ব 
কিরূপে সম্ভব হয় ? 

প্রকৃতিনি্ণিযে প্রকুতিবাদের গুণ- 

তাঁগের এইন্ূপে সমাবেশ নাই, প্রত্যুত 
৫ । 

দোধ ও ভ্রম কোথায় অবিকল, কোথায় । 

বা অধিকতর অপনুষ্ট হইয়াছে । ষ্থা ;- 
প্রকৃতিবাদের আশুবিক বিপ্রকধণ, আণবিক 

আকর্ধণ, আকুঞ্চিনীয় তা, কেশমানর্জন 

প্রভৃতি শকের বর্ণাশুদ্ধিও যথাৰৎ, প্রকুতি- 

নির্ণয়ে পিরাজমান । কি ভয়ানক কথা 11 

মহাভারতের ব্যাখ্যাস্থলে আদর্শ পুস্তকে 

“সমেত্য" পরিবর্তে সমস্য” এই অশুদ্ধ পা, 

নকলেও তাহা ঠিক । প্রকুতিবাদের অনব- 
ধান্ত! হেতু ১৩টী মন্থর নাম দিয়া ১৪ মনু 

বলা হইয়াছে । নির্ণষেও” শ্বূপ । 

ন্যায় শন্দের অঙ্গপাত প্রক্তি- 

বাদে যে নিয়মে প্রদত্ত আছে, প্রকুতিনির্ণষে 

ও সেইরূপ করিতে যাওয়।র, গ্রন্থে শ্ুন্দর 

ভ্রান্তি দ্রেখিলাম | সেটী এই ;__-প্রকৃতি- 

বাদে ন্যায় প্রতিপাদক শব্দক খ ইত্যাদি 

ক্রমে প্রতি শব্দের স্থলে উদ্ধত হইম্াছে ও 

সেই স্থানে কোন সংখ্যা দিয়া উক্ত হুই- 
যাচ্ছে; ন্যায় প্রকরণে সেই সংখ্যায় ন্যায় 

দেখ। প্রকৃতিনির্ণয়ও এই কাধ্য করিয়! 

বাহাহুন্ী দেখাই ভাবিয়া ভ্রমে পড়িষা- 

ছেন। কোন কম্পোজিটার প্রকৃতিবাদের 

মুদ্রিত পত্র লইয়া “ন্যায়” কম্পোজ করিয়া 
থাকিবে, আর কেহ- বা হয় ত অন্য পত্র 
লইয়াছিল,. ঘাহাতে সেই ল্যারবাকাও 

৬ | 

ন্যায়াঙ্ক অবিকল এমন কেন হয়? 

আর আমরা এসমন্গে অধিক প্রমাণ দি. 

না। এখন মোকদ্দমার ফল, পাঠকবর্শে; 

ূ সমীপে প্রকাশ করিতেছি । বিদযালক্কা, 

| মহাশয়ের পুত্র আবুক্ত বাবু ব্বমেশচনর 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদা 

বরের নামে উল্লিখিত রূপ অন্যাধ্য গ্রহণাপরা 

ধের ক্ষতিপূরণস্বব্ূপ ১০০০ টাকার দাবী 
ছোট আদালতে (প্রথম জজের নিকট 

অভিযোগ করেন । মধ্যস্থ দ্বারা মীমাৎসিত 

হইবার প্রার্থনা হইয়া, প্রথমে পতিত মহেশ 
চন্দ্র শ্যায়বত্বরকে সংলিস মান্য করা হয় 

পণ্ডিতবর তাহাতে অসশ্মতি প্রকাশ করেন 

যাহা ছউক অবশেষে সোমপ্রকাশের সম্পা 

দক বিজ্ঞকবর দ্বারকাঁন'গ বিদ্যাভৃষণ ২ 

যুক্ত বাবু কষ্চকম- ববিদ্যান্ুধি ভট্টাচার্য 

সালিসের কাধ্য করিয়া বাঙ্গালাদেশে 

উপকার করিলেন । বাদীর পক্ষে উকী। 

বাবু উদয়কুষ্ণ বনু বি, এলের এবং উপেন্জ 
নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এলের কার্ধযপ্রণা 

লীতে এই মোকদদমার জয় হইল ,। প্রতি 

পক্ষের উকীল সালিস মান্যের পরশু পণ্ডিং 

সত্যবতরত সামাশ্রম্মী ও জগণিশ্মাছন তর্কা 

লঙ্কাবের অভিপ্রাষ জানিতে প্রার্থনা করেন 

এই শ্রার্থনা স্াষ়াম্বগত ন। হইলেও সাবি: 

মহাশয্ষেরা তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন 

সামাশ্রমী ও তর্কালক্কার ঘহাশয় প্রকৃতিনিণ 
য়ের জন্ম প্রন্কতিবাদ হইতে ল্শষ্টাক্ষ 

নার্দীশ করেম ' অতঃপর আইনের বস্ছ 



1/ ০ 

প্রকার তর্কাদির পর ক্ষতিপূরণ রূপ ২০* | “রামের মা” লিখিবেন ইহার বিচিত্রতা কি! ! 
টাকা ও তাহার অনুরূপ ব্যয় এবং ২ জন ূ যদি ছাগদ্বারা শঙ্তাদিচূর্ণন সম্পন্ন হইত, 

সালিসের ২ দিনের বিচারের কারণ ১২৮ | তবে মহিযাদদির আশ্বকতা কি? গ্রাহকবর্গ 
টাকা বরদা বাবুকে দিতে আজ্ঞা হইয়াছে । ; এইরূপ উপধুক্ত গ্রস্থকারের গ্রন্থের উপর 
বোধ করি, মজুমদারের ইহাতেই দিব্য ' বিশ্বাস করিলে অভিধান ব্যবহারোদেশ্ের 

জ্কবান হইবে। এইটী এখন হইতে নজীর 

হইল। এখন হইতে যত্ত্রাধাক্ষ। পুস্তক- 

বিক্রেতা, পুস্তকপ্রকাশক ও গ্রস্থকারগণ 

সাবধান হউন । 

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, 
আর্ধ্যদর্শনের কার্ধযবধ্যক্ষ | 

“প্রকৃতিনির্ণয়” যে আপাদমস্তক ভ্রম- 

প্রমাদে পরিপূর্ণ তাহা মহেক্্র বাবুর গ্রবন্ধে 

সম্পূর্ণ প্রতীত হইতেছে । এতদ্বতীত 

আমারও হচ্ছ! ছিল যে প্রকৃতিনির্ণরসৎক্রাস্ত 

কতকগুলি ভ্রম দর্শাইয়া ততক্রেতৃবর্গের এবৎ 

সাধারণের মনস্কট্টি করি, কিন্ত বাছল্যভয়ে 

তৎসমুদয় প্রদর্শন করিতে পারিলাম লা। 

তন্মধ্যে একটী প্রকটিত হৃইল। যিনি 

প্রকৃতিনির্ণয় ক্রয় করিয়াছেন তিনি অনুগ্রহ 

করিয়া একবার এষ্যশৃক্গ” শব্দটার প্রতি 
দৃষ্নিপাত করুন । গ্রন্থকার খধ্যশৃঙ শব্দের 

অর্থন্থলে “দশরথের ভগিনীপতি” লিখিয়া- 

ছেন। গ্রন্থকার শব্দের এইক্ষপ অর্থ করিষা 

আমাদের চিরপ্রচলিত একটী রহস্ত বাক্যের 

রসভঙ্গ করিয়াছেন । সাতকাও . রামাস্বণ 

পড়িয়। একজন অন্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস! 

করিতেছে “হে গা 

বলিয়া অর্থ করিয়াছেন ; ধাহারা খধ্যশৃ্গ 

শকের অর্থ “দশরথের ভগিনীপতি” লিখিয়া- 

ছেন, তাহার! যে সীত। শব্দের অর্থস্থলে 

র 
সীতা কি রামের 

মা$” আমার ধোধ হয়, সীতা শব্দের 
অর্থ স্থলেও গ্রশ্থকারছয় “গামের জননী” 

] 
! 

বিপরীত ফল সম্ভাবনা । চুন্দনতরুভ্রমে 
যেন কেহ বিষবৃক্ষের আশ্রয় না করেন। 

জ্রীরমেশচক্দ্র বন্দ্যোপধ্যায় | 

প্রকাশক । 
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প্রথম বারের বিজ্ঞাপন । 

ব্ষাঁয়সাৎ সতস্পি শাসনেষু নব্যেহভিধানে ন সতামুপেক্ষা । 
স্তোস্তমঃ পুষ্পবতোঃ প্রকীমৎ ন কিং প্রর্দীপে ভবতি প্রযত্বঃ ॥ 

পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার উইলসন সাহেবের অভিধান, শ্রীযুক্ত রাজ! রাধাকাস্ত দেবের 
শববকল্পক্রম, ভরতমল্লিক ও রায় মুকুট গ্ুভৃতি মহাত্াদিগের অমরকোষের টাক! এবং 

অন্যান্য সংস্কৃত-গ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া ছাত্রবর্গের কতকগুলি প্রচলিত শব্দের খুযুৎ- 

পত্তি প্রভৃতি বিনির্ণন্ পূর্বক অর্থ প্রতীতির জন্য এই প্রকৃতিবাদ অভিধান সঙ্গলিত হইল । 
্রন্থস্থ বন্ধনীমধ্যে যে ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, তাহাতে কেবল ধাহু প্রত্যয়াদির উল্লেখমাত্র 
আছে, আদেশ আগম ও গুণ বৃদ্ধাদির প্রায় উল্লেখ করা হয় নাই, যেমন পাক, 

দায়ক, করণ, বৈদিক ইত্যার্দি গুলে পচ ধাতুর চ স্থানে ক, দ। ধাতুর উত্তর য_ আগম, ক 
ধাতুর খকারের গুণে অর, বেদের একারের বৃদ্ধি একার । ধাতু প্রত্যয়াদির উল্লেখ থাকিলে 
প্রয়োগদৃষ্টে যথাসস্তব গুণবৃদ্ধ্যাদির কল্পনা করিয়! লইলেই ইষ্টমিদ্ধি হইতে পারিবে ; এবং 
সংস্কৃত ব্যাকরণে যেরূপ প্রত্যয় আছে তাহ! অবিকল ন! লিখিয়! যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহাই 
লিখিত হইয়াছে । যেমন ঘণ্ঞের ঘ এ ই অথাকে; শতর শখ ই, অত থাকে ; শানের 

শ্ ইহ, আন থাঁকে ; ক্তের ক ই, ত থাকে; ষণের ষণ্ ইৎ, অ থাকে ; ষিকণের ষ্ অপ 
ইত, ইক থাকে ইত্যাদি । বজজভাষায় ছাত্রদিগের বোধসৌকর্ধ্যার্থে সমাসের কিছু কিছু 
পরিবর্ত করা হইয়াছে, যেমন, কুপুক্রষ হথজন জ্ঞানদ পাদপ পঞ্ছজ মহ :হ ভুজগ ইত্যাদি 
স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে নিত্য তত্পুরুষ সমাস হয়, কিও হজনাদি স্থলে কম্ম- 

ধারয় এবং জ্ঞানদ প্রভৃতি স্থলে দ্বিতীয়াদি ততপুরুষ সমাস উল্লিখিত হইয়াছে । কুৎ 

প্রত্যয় যোগে যেখানে কর্মের উত্তর ষী হয়, সেধানেও যী তৎপুরুষের পরিবর্তে 
স্বিতীয়া তৎপুরুষ উক্ত হইয়াছে। যথা__বিশ্বব্টাপী, বিশ্বব্যাপক, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি। নএর যুক্ত 
(অ কিন্ব! অন্ যুক্ত) শব্দস্থলে প্রায় নএ তৎপুকুষের উল্লেখ করা হয় নাই। যথা__ 
অখাত, অক্ষম, অনশন ইত্যাদি । যেখানে নএ যুক্ত শব্দ দৃষ্ট হইবে সেখানে ন্ঞ 
তত্পুকুষ সমাস বলিয়। বুঝিয়া লইতে হইবে। 

ধা 

কলিকাঁতা। ৰ ভ্রীবামকমল শর্মণ। সহ্বৎ ১৯২৩ । 
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দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 
“প্রকৃতিবাদ অভিধান” দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মহাত্মা ৬রামকমল 

বিদ্যালক্কার যে সকল প্রচলিত সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও নূতন জস্কলিত শব্দ সংগ্রহ করিয়া 
গিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত এবারে কতিপয় শব্ষশাস্ত্রবিশারদ্দ মহোদয়গণের সাহায্যে আরও 

অনেক শব্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে । সমুদ্রয় শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় অর্থ ও ব্যুৎপত্তি 

এবারে আরও বিশদ করিয়া লেখা! গিয়াছে, এবং যে যেস্থান অশুদ্ধ ছিল তত্সমুদয় 

সংশোধিত হইয়াছে । প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে যে সমস্ত শব্দ সংযোজিত ছিল, এবার 

সেই সমুদয় শব অকারাদিক্রমে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং ওয়েবষ্টার প্রভৃতি 

ইৎরাজী অভিধানে যেরূপ মধ্যে মধ্যে চিত্র দেওয়া আছে, ইহাতেও সেইরূপ নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় কতকগুলি চিত্র দেওয়া গিয়াছে ; এবং সেই সকল চিত্র যথাক্ঞমে অংগ্রহ 
করিয়া পরিশিষ্টাকারে শেষেও সংযোজিত হইয়াছে | প্রথম সংস্করণে যতগুলি শব্দ ছিল, 
এবারে প্রা তাহার দ্বিগুণ দেওয়া হইয়াছে, স্থতরাং ইহার আয়তনও প্রায় পূর্ববাপেক্ষা 

দ্বিগুণ হইয়াছে; কিন্তু সাধারণের হ্ুবিধার জন্ত মূল্য এক টাকা মাত্র বর্ধিত করা হইল। 
অভিধানথানিকে সাধারণের বিশেষ উপযোগী করিবার জন্য ক্রমাগত দশ বৎসর যথেষ্ট 

পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্ত কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহা! পূর্বের 

স্তায় সর্বত্র পরিগৃহীত হইলেই সমুদয় শ্রম সফল বোধ করিব । ইতি। সন ১২৮৪ সাল, 

২” শে ফাল্তন। 

শপ পপ্পীপশপীপাপপত 

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 
দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা এই বারে বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা সংস্কৃত ও নূতন সম্কলিত 

বৈজ্ঞানিক শব (9০1071150 ৮০:05) কতিপয় শবশান্্রবিশারদ পণ্ডিতের সাহাষ্যে 

সংযোজিত হইয়াছে এবং শব্বের বিবিধভাবপ্রকাশক অর্থ শিষ্ট প্রয়োগ অর্থাৎ প্রাচীন 

কবিগণের (কালিদাস, ভবভূতি শ্রীহর্ধ প্রভৃতি ) কাব্য হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া ষে স্থলে 
শবের যেন্ূপ অর্থ ভাহার প্রমাণও যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ এই 
অভিধানখানি যাহাতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের বিশেষরূপ ব্যবহারোপযোগী হয়, 
তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্ট! করিতে ক্রেটি করি নাই। গ্রন্থের কলেবর ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট উপকরণে 
বর্ধিত হইলেও সাধারণের হ্যবিধার জন্য পূর্বাপেক্ষ! মূল্য এক টাকা কান গিয়াছে । 
এখন প্রকৃতিবাদ্দ সাধারণের মনস্তপ্টি করিতে পারিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব । 

৪১ নং, মিরজাপুর লেন, শাখারিটোলা। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । 
১০ই চৈত্র। সন ৯২৮৭ সাল। প্রকাশক। 

পি উস 



|| এ 

পরি্ভবষা চি 

ষে সকল সংস্কৃত, সংস্কৃত ও দেশজাদি শব নিতান্ত প্রচলিত বোধ হুইয়াছে, তাহাই 

এই প্রতিবাদে সন্নিবেশিত করিয়াছি । € ),71 ] এই বেষ্টনীদয়ের মধ্যে খর 
প্রত্যেক শের বুাংপন্ধি করা হইয়াছে । শববিভাগের 'জন্য'-০এই কষিটুকু ও প্রন্কৃতি 

প্রত্যয়ের বিভিন্নতান্ৃচক *+" এই চেরা চিহ্ন রিস্তাস করিয়াছি । “+” এই চিহের পূর্ব 

ভাগে শব্দ কিংবা ধাতু ও তদর্থ এবং পরভাগে প্রত্যয়, কর্তৃবাচ্যাদির সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও 
প্রত্যয়ার্থ লিখিত হইয়াছে । স্থলবিশেষে ফলিতার্থ ও সমাসের উর্লেখ করা গিয়াছে । 

( ) এই বেষ্টনীর অন্তে শব্দের সংজ্ঞ! বিশেষণত্বাদ্ি বিভেদস্চক চিহু ও কোন্ শব্দ 
কোন্ অর্থে কোন্ লিঙ্গে প্রয়োগ হয়, তৎপ্রদর্শনার্থে সাঙ্ষেতিক চিহ্চ বিন্তস্ত হইয়াছে। 
অনাবশ্যক বোধে সংস্কৃতজ ও দেশজাদি শবের লিঙ্গ উল্লেখ করা হয় নাই। একার্থ 

প্রতিপাদক শব্দের মধ্যে ৭ এই নখচিহ্ন ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদক শঙগের মধ্যে ৭" 
দাড়ি চিহ্ন দিয়াছি। যে যে সাঙ্ষেতিক চিহ্ন গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্ে প্রকটিত 

হইতেছে । 

ক...কর্তৃবাচ্য | সং...সংজ্ঞা পুং...পুংলিজ 

শব...কর্মবাচ্য বিং...বিশেষণ স্্ীৎ...স্ত্রীলি্গ 
ণ...করণবাচা অৎ...অব্যয় ক্লীৎ...ক্লীবলিন 
সূতপ্র... মন্প্রদানবাচা ক্রিং- বিং.ক্রিয়ার বিশেষণ ব্রিং.ং তিন লিজ 
পা...অপাদানবাচা সর্বং...সধ্বনাম দ্বিং...ছিবচনাস্ত 
ধি...অধিকরণবাচা শিং...শিষ্ট প্রয়োগ অর্থাৎ বহুৎ...বহুব্চনাস্ত 
ভাঁ...ভাব্বাচা পণ্ডতদিগের উদ্ধ, তবাক্ প্রৎ... প্রত্যয় 

উপং...উপসর্গ 

২য়া- ষ...দ্বিতীয়া তৎপুকৃষ ১মা _ হিৎ...প্রথষান্তপদার্থ বহুত্রীহ্থি 
য়া _ ষ...তৃতীয়া তংপুরুষ ২য়া- ছিং...ছ্বিতীয়ান্তপত্ষার্থ বুত্রীহি 
৪র্াঁ _ ষ...চতুর্থী তৎপুরুষ ৩য় -হিং...তৃতীয়ান্তপদ্বার্থ বহুত্রীহি 
৫মী -ষ...পঞ্চমী তংপুরুষ রণ _ হিৎ...চতুথ্যগ্যপদার্থ বহুব্রীহি 
৬ষী _ঘ...মচী ততৎপৃরুষ .. ধমী- হিং.পঞ্চমান্তাপদার্থ বহুতরীহি 
৭মী ...সপ্তমী ভৎপুকঘ ৬্গী হিং 

ব্যৎ- স...অবামীগ্ব মাল 

যৎ-- স...কশ্মধারয় সমাস 
দ্বং-- স...দ্বন্্ সমাস 

গস... দ্বিগু সমাস 

.““ষঠ্ান্যপদার্থ বহত্রীহি 

পমী -ছিৎ..'সপ্তম্যত্তাপদার্থ বছত্রীছি 



জ্আ- আদাক্গর। ইহার উচ্চারণ স্থান ক। 
অবর্ণের ভুস্্, দ্রীর্থ ও প্রাত আছে, এবং 
ইহ! অরভেদে উদ্দান্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও 
উচ্চারণভেদে অন্নাসিক ও নিরনুনামিক 

প্রতীত হয । সামান্যতঃ নিষেধবাচক, 
স্বতন্ত প্রয়োগ হয় না। (অব রক্ষাকরা 

+অডে)১-ক । যিনি রক্ষা করেন) সৎ 

পুৎ, বিষ । শিষ্ট প্রয়োগ -”অকারো বিষুং- 
রুদ্দি্ট উকারজ্ত মহেশ্বরঃ। মঅকারজ্ত স্মৃতো 

ব্রক্ষ! প্রণবস্ত ত্রয়াত্মকঃ ॥” কবিবর ভারত- 
চন্দ্র অকার অর্থে ব্রহ্ধকে নির্দেশ করিয়।- 

ছেন ;যথ1--“অকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষর 
কোষে । অঃকি কর অঃংন্বরূপা রাখ 
মোরে তোষে ॥” (অন্নদামঙ্গল)॥ ক্রিৎ-- 

বিং অং, অভাব । বিং, অং, ভিন্ন। 
অপ্রশস্ত । কুৎসিত । ঈষৎ । সদৃশ । 

বিরুদ্ধ । থেদ। অন্থকম্পা। সম্বোধন । 
নঞ. স্থানে আদিষ্ট অজ জন্যশন্দের পুর্ব্ব- 
ৰত্তাঁ হইয়া বিশেষ বিশেষ অর্থের বোধক 

প্প্্পপপপাশাাপাপসপাাশীপ পিপি পিসিসপাপাপী শা পপ আপ 

ৃ 

হয়; যথা--সাদৃশ্য, অতাব, অন্যত্ব, অলতা, | 
অপ্রাশত্ত্য ও বিরোধ এই ছয় প্রকার অর্থ 
প্রকাশ করে। শিং “তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ 
তদন্যত্বৎ তদললতা । অপ্রাশস্ত্যৎ বিরোধশ্চ 
নঞর্থাঃ ঘট: প্রকীর্তিতাঃ ॥" 
১। সাঘ্ৃষ্ঠ অর্থে- যেমন অব্রাহ্ধণ, ব্রাহ্মণ 
সদৃশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সদৃশ অন্য কোন 
জাতি, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য । 

২ । অভাব অর্থে-ষেমন অধত্ব অর্থাৎ 

যত্তবের অভাব। সেইরূপ অসঙ্গতি, অনি- 
যম, অপংস্ান ইত্যাদি । 
৩। অন্যত্ত অর্থে যেমন অদ্বট, অর্থাত 

ঘট ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ, যথা পটাদি । 
৪। অল্পতা অর্থে- যেমন অনু রী অর্থাৎ 

অল্পোদরী। 
৫। অপ্রাশস্ত্য অর্থে ষেমষন অকাল 

অর্থাৎ অপ্রশস্ত কাল। অপশু অর্থাৎ অ- 

প্রশস্ত পশ্ড (গো অশ্ব ভিন্ন পশড মাত্রেই 
অপশু)। [স্ররবিরোধী । 
৬ । বিরোধ অর্থে-ষেষন অস্থর অর্থাৎ 

স্বরবর্ণের পূর্ষে থাকিলে অন্ হয। যেমন, 
অনাদর, অনিচ্ছা, অনুচিত ইত্যাদি । 

অই €(অদস শন্দের অপত্রৎশ ) সম্মুখে, 
ওখানে | যথা--“অই শশী অই খানে।” 
পদ্যে “অই শবের পরিবর্তে কবিগণ 
কখন কখন “ওই” শব্ধ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন; যথা-_-“ওই শুন পুনঃ বাজে 
মজাইয়ে মনরে-রাধিকারমণ।” ব্রেজাঙ্গনা 
কাব্য)॥ কাব্যে যতি ও ছন্দাক্ষির অনু- 
রোধে “অই” পরিবর্তে “ও” এবৎ এও” 
ব্যবস্থার হইয়া থাকে; যখ।--রাবত 
পতি করে ই পদ্দে কামনা |” জেন্নদা- 
মঙ্গল) ॥ “ও নহে হ্াারকাবলী নব ফেন- 
চয্ব ॥” প্রাচীন কবিগণ “অই” শব্দের পরি- 
বর্তে “উহ” ব্যবহার করিয়াছেন ; ঘথা _ 
“কাহার বম কে উহ্ জান। আক্কুল 
করি গেও হামারি পরাণ ।” বিদ্যাপতি) ॥ 



অঞ্চণী অখণিন্, অ-ঞ্চণিন, ধণগ্র্তঞীয়ে 

ধারে) বিৎ, ত্রিৎ, খণী নয়, যে কার কিছু 

ধারে না ।২। ঞণমুক্ত, যে ঝণপরিশৌধ করি- 

করিয়াছে । ৩। কৃতজ্ঞতাতুচক কৃ দ্বারা 

উপকাররূপ খণ হইতে মুক্ত ; যখ1-_“অদ্য 

ইহার অপরিমিত শোণিত সলিলে ভ্রাতার' । 
ও বন্ধুর তর্পণ করিয়া আমি তাহাদের 
নিকটি অঞ্চণী হইব |” অর্থাদি খণ ব্যতি- 

রেকে অন্য তিন প্রকার খণ আছে; যথা 

অগ্রিষ্টোম য'গাদি দ্বারা দেবণ, দান দ্বার! 
সযিঝণ এবহৎ সম্ভানোত্পাদন দ্বারা পিত- 
লোকের ধণ পরিশোধ করিলে অঞ্ণী 
হইতে হয়। শিষ্ট প্রয়োগ--১৭%ণং দ্েবস্য- 
যাগেন খষীণাৎ দান কম্মণা। সন্তত্যা পিতৃ" 
মশোকানাখ শোধয়িতা পরিব্রজেৎ ॥” 

অংশ (অন্শ, ভাগকর174অ(ঘঞ)- ভাবে) 
সং, পুৎ, ভাগ । ফে কোন বস্তর যে কোন 
ভাগ; যথা--“তিন অংশ জল ও একাংশ 
ওউষধ।” ২ 1 বিভাগ, বণ্টন; যথাঁ_“বিষয় 
সংশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।” ৩ 
একদেশ, স্থান ;ষথা -“ভারতবধের কে।ন 

শে বিন্ধ্যাচল।” ৪। ঈশ্বরের ভাগ, অব- 
তার;যথা-“কষ্ট্যাদ্ির নিমিত্তে যেই অৎশের 
অবধান। সেই ত অংশের কহি অবতার 
নাম” ॥ (চৈতনাচব্রিত)। ৫ | অঙ্গ অবয়ব ; 

যথা--“আ্রীরাম ভরত আর শক্রত্ঘ লক্ষ্মণ । 
এক অশ চারি অংশে হৈল নারায়ণ ॥" 
৬। ভ্টপন্িধির ৩৬০ ভাগের এক এক 
ভাগকে অংশ বলে। ৭। রাশিচক্রের ত্রিংশ- 
ভাগের একভাগ । ৮। ভগ্রাংশ। ৯ 
বিষয়, সম্বন্ধ; যথা-'ণতিনি সব্বাংশে ভাল ।৮ 
“তিনি জাত্যাৎশে শ্রেষ্ট ।” ১০1 (নশ 
ভাগকর1+অ(অন)--কট) স্বন্ধ, কাধ। 

অংশক (অংশ দেখ, অক--ক) সৎ) পুহ 
জ্ঞাতি। ক্লীং, দ্িন। ভাগ। | 

অংশকুট (অংশ স্ক্ষ--কুট শিখর) সং, ক্রীং, 
বৃষের স্কদ্ধের উপরিশ্থিত উন্নত ভাগ,ককুদ। 
২শগত (অংশ-গত প্রাপ্ত) বিং, ত্রিং 
ভাগতুক্ত; যথ1--“তাহার বিষয় অংশগত 
ই | ২। ভাগসম্বন্ষীয় ; যথা-_ 
“অংশগত দোষ 1” 

অংশি 

অংশ, ভাগ কর।+ অন জনট)) 

_ভাটঈৎ্,ক্লীং, বিভাগ করা, বিভজন,
 খণ্ড 

খু করা ৬ ভাগ ১ অংশ ; যথা ৫৫ তুমি 

নরাধিপ হণ, বিষণ আঅংশন |” চৈতন্য- 

চরিতাম্বৃত)। ূ 

ভুঃশনীয় জেন্শ, ভাগকরা4অনীল্ব নন) 
াবিৎ, তিহ, ভাগ করিবার যোগ্য, যাহা 

ভাগ করা উচিত বা করিতে হইবেক, 
বিভাজ্য, বিভজনীয়। 

অংশভাক্ (অংশভাজ, অংশ -_- ভাঁজ [ভজ 

ভাগকরা+০(বিণ্)- ক) যে ভাগ করে) 
সৎ, পু, উন্তরাপিকারী, অংশী | 

অংশমান জেংশ+মআান।শানচ )- ক) বিহ,। 
ত্রিৎ, যে ভাগ করিয়া লইতেছে। 

অংশল ঘেতশ বল, সামর্থয+4 ল--অন্তার্ছে। 
বি, ত্রিং, বলবান্। (অহশ -ল। শ্রহণ 
করা+4+অ-- ক) অংশগ্রাহক। 

অংশহর (অংশ হর [লগ হরণ করা+ 
অংঅন্)- ক] যে হরণ করে) নি২ঃ তি, 
ছসংশ 2 হী) যে অৎশ লয় । ২1 যে 

অংশলোপ কনে 

অৎশ'ঘশ (অংশ --জআং- ' ৬% কষ! ভিলেন 

ভাগ) আছ, পু, পণ ভাগ। ২। কলা; 

যথা - আহা অংশ খেই কলা তাব 

নাম।” (চৈতনাচরিতামত)। ৩? জোশ শ, 
২”) দন স) সং পুৎ, ভিন্ন ভিন্ন 

ভাগ। 
২শ।ংশি (অংশ -- অংশ) সৎ, ক্লীৎ, পরস্পর 
অহশ করণ, যথাযোগ্য ভাগ । 

অংশিত (অংশ+ত-শ্্ব) বিং, ত্রিৎ ১ যাহা 
বিভাগ করা হইয়াছে, বিভক্ত । 

অৎশী খহংশিন্, অন্শ ভাগকরা+ইন্ - ক, 
বা ইন্ _ বিশিষ্টার্থে) বিং, তরিং, যে অংশ 
পাইতে পারে, কোন বিষয়ে যার অংশ 
আছে, ভাগী, ভাগার্ত । ২1 খমংশবিশি ই, 
যাহাতে অংশ আছে অর্থাৎ অংশের 
আধার ; যথা কুষত যদি অৎশ হইত 

ৎশী নারায়ণ।” চেতন্যচরিতামত) 
ংশিনী অংশী দেখ, ঈ--শ্রীজিঙ্ষে) সং, 
রী, অংশবিশিষ্টা; যখা__এবতারি কুষণ 
যৈছে করেন অবতার । অংশিনী রাধা 
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হৈতে তিন গণের বিস্তার |” ৈতন্ত- 
চরিতাম্বত) - 

অংশ ঘশ. ব্যাপা1উ --ক, সংজ্ঞার্থে। যে 
ব্যাপে) সং, পু কিরণ । জ্যাতিশ্ময় 
পদার্থ মাত্রেরই অংশ আছে। কবির! চাক- 
চিকাশালী পদার্থের অৎশু নির্দেশ করিয়! 
থাকেন, যেমন - নখাৎশ) ২। সৃতাদির 
হৃশ্মাংশ, আস;ষথ! _ “পীতবর্ণ অতশুপটে 
শোভে বনমালী।” “ীফলৈরংশু পটা- 
নাম্)” বিষুপুরাণ)। ৩1 সুর্য 1৪1 বন্ধ। 
২শক (অংশ তক্তশ্ুক্ভাগ-ক [কাশ 
দীপ্তি পাওয়।+অ-কা]যে দীপ্তি পান্ব। 
যাহ! অতশুদ্বার। প্রকাশ পায়, ৩ম। _ ষ) সৎ) 

ক্রীৎ, বন্দ । শুক্ক বস্ম। উত্তরীয় বন্স। তেজ- 
পাত । জেং৩+ক - স্বার্থে) অৎশু দেখ । 
হশুকায় (15793-7177514) অংশ কিরণ 

-কায় দেহ,৬ঠী - হিং) সং, পুৎ, যাহা- 
দের কম্মেক্সিয় সকল অংশুবত অর্থাৎ 
কিরণের মৃত, ষথ।--পরবালকীট, তাষা- 
মৎস্য ইত্যাদি । 
হশুধর (অংশ কিরণ-ধর [ধু ধরা+অ 
(অন)- ক] ষে ধরে। যিনি অংশ ধরেন, 
২য়া--ষ) সৎ, পুং, সুর্য । ২। কুর্ধ্যবংশীয় 
অসমঞ্জবাজা; ইনি সগররাজার পুল, 
এবং দ্িলীপের পিতামহ । 

অংশুমৎ্ অতস্ত কিরণ + মৎ্(মতু)--. অস্ত্য- 
থে) বি, ভরি, কিরপণবিশিষ্, দীপ্তিমান্ । 
সৎ, পুঙ, সুর্য । হুর্যযবংশীয় রাজা । 

অংশুমুৎফল। (অংশুমত্ষ প্রভাযুক্ত ফল । 

ষাহার প্রভাযুক্ত ফল, ৬ঠী-হিৎ) সৎ 
উরীঘ, কদলীবক্ষ। 

অংশুমতী অংশু প্রভ1+ মত অভ্তযর্থে। যে 
প্রভাবুক্ত) সং, স্ত্রী, শালপণা বৃক্ষ, শাল- 
পাণী গাছ । 

অৎশুমান্ জেংশুমত্,অ২শ-+ মত - অজ্ত্যর্থে। 

যাহার অংশ আছে ) সং পুঙ, স্ধ্য। 
হুর্যবৎশীয় রাজাবিশেষ ; ইনি অসমঞ্জের 
পুজ্র ও সগররাজার পৌজ্র । বিং, ত্রিৎ, 
অধশুবিশিষ্ট | 

অ২শুমালা (অংও _-মাল। শ্রেণী) সং, আ্রীৎ, 
কিরণমাল!, জ্যোতিঃসমূহ ! 

1 অং 

অৎশুমালী দেংশুমালিন্, অতগমাল1+ইন্ 
_অস্ত্যর্থে। যাহার অংশুমালা আছে) 
সৎ, পুৎ, সুর্য 1 দ্বাদশসংখ্যা । কেবিবর 
মাইকেল মধুক্দন “অংগশুমালী' শব্দের 
অর্থ অংশুমালাবিশিষ্ই এবং বিশেষণরূপে 
প্রয়োগ করিয়াছেন যথা-+“দ্িনমণি যেন 
আতংশুষালী 1” (ষেখনাদবধ কাব্য ।) 

অৎশুল অেংশু প্রভা1ল - অস্তযর্থে) বিং, 
ত্রিং, প্রভাযুক্ত, উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান্ । 
(অংশু প্রত্তা অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রতিত1+ ল 
-অজ্ার্থে) সৎ, পু চাণক্যমুনি । 

শুশিরালদেহ 01150) অংশ _ শিরাল 
শিরযুক্ত _ দেহ, ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুঙ) 
যাহাদের দেহশ্যথ শিরা সকল একমূল 
হইতে অংশুর ন্যায় সব্বদিকে সমরূপে 
বিস্তীর্ণ হয়, যথা-_পুরুভুজাদি । 
হশুহস্ত (অংশু কিরণ - হস্ত। জলাদি আক- 
ধণ হস্তনিস্পা্দয ক্রিয়া যাহার অংশ দ্বারা 
সম্পাদিত হয়। ৬গ্ি_হিৎ) সং, পু, 
হর্য্য । 

হস (অমৃ্ -ক্রুগ্র হওয়া+জ - সতজ্ঞার্গে। ষে 

ভাত্বাদি দ্বারা রুগ্ন অর্থাৎ পীড়িত হয় বা! 
অন্স+অংঅন্)-- ক) সৎ, পুংক্সীংঃ 
স্কন্ধ, কীধ, চুইটা স্কঙ্গের অদ্ধান্্ুলি পরিমিত 
ন্াুবিশিষ্ট স্থানের নাম অংস। (অৎস্ 
ভাগ কর1+-অ (ঘঞ)-- ভাবে)পুৎ, বিভাগ । 
২সকুট অখ্স স্বন্ধ-_কৃট শিখর, ৬ষী _ 
ষ) সং, পুৎ, ককুদ্, ষাঁড়ের ঝুঁটি। 
সত্র অংস স্ন্ধ-ত্র[ত্রে ত্রাথকরা+অ 

-ক] যে রক্ষা করে) সং, ক্লীৎ, স্ক্ষাবরক 
কবচবিশেষ । 

অংসফলকাশ্ছি (১০:1১718,অংস স্দ্ধ - ফলক 
-অশ্ছি) সং, ক্রীৎ, হস্ত চালন। করিবার 
সময় উভয় স্ববন্ধের পশ্ঠাৎদিকে ষে ত্রি- 
কোণীকার অস্থিদ্বয় চালিত হইতে দেখা 
যায় । 

আংসভার (অংস ক্কন্ধ- ভার যাহাকে বহন 

করা যায়) সহ, ক্রীৎ, ক্কন্ধে যাহাকে বহন 
কর। ষাত্, ক্বন্ব্বতভার, কাধের বোঝা । 
২ঘসল (অংস স্থন্ধ1ল--অস্তার্থে) বিং, 
ত্রিং, বলবান্, বলশালী, মহাকায়, মহাবল। 
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আংহতি, অতহতী, অেন্হ্ গমনকর1+অতি 

-ভাবে অথব। অন্- হন্ [বধকরা] গমন 

করা+তি(ক্তি)_- ভাবে কিন্বা হন্+তি 

_ণ। হন্-অংহ) সং, স্বীং, দান। 

রোগ । ত্যাগ । 

আহঃ অংহস্, অন্হ গমন করা4+ অস্ 

নী সংজ্ঞার্থে। যাহার দ্বারা অধোগমন 

করে) সংক্লীৎ, পাপ । ২। স্ধন্মত্যাণ। শিং 

-১'লোভানুতৎ বীর্ধ্যমনাধ্যমং ংহোজ্োষ্ঠা।, 

আংহ্ি অংহ দেখ+4রি (ক্রি), সতজ্ঞার্থে। 

যাহার দ্বার গমন করা যায়) সং) পু 

চরণ । চতুর্থাংশ । বৃক্ষমূল। 
অংহ্হিপ হস গাদ-প [পা পান করা 

1+অ(ডে)ট-ক]য পান করে । যেপাদ 
অর্থাহ মল দ্বার। রস পান অর্থাৎ আকর্ষণ 

করে, য়া _ষ) সং, পুঙ, রুক্ষ | 

অন্হিস্দ্ধ (হজ চরণ--স্বন্ষ, ৬ঠী -য) 

তং) পু) খল্ফ, গ্ডালি | 

অক (অ--ক সুখ) সং, কী, পাপ। ছুঃখ | 
(অক বক্রগমন করা+ অতঅল্)- ভাবে) 

সং, পুৎ, বক্রগতি । 
ভকচ ঘ- কচ কেশ,৬ঠী _ হিৎ) বিং,রিৎ, 

কেশরহিত, নেড়া । মেস্তক নাই বলিয়া) 
সং, পু, কেতুগ্রহ । 

অআকট কিনা অকঠিন শব্দজ) বিৎ, অকঠিন, 
কাঠিন্যরহিত, অপ্রতিবন্ধক | 

অকণ্টক অ -কণ্টক কাটা, ক্ষুদ্র শত্রু, ৬ঠী 
_ হিহ) বি, 
কাটা নাই, যথা-অকণ্টক পথ । শক্র- 
রহিত, নিরুপদ্রব, নির্বিিষ্, নিরাপদ; যখা-_। 
অকণ্টক রাজ্যভোগ । 
হইয়াছে । 

অকথনীয় (অ-কথনীয় বলিবার উপদুক্ত) 
বিতিৎ, যাহা কহিবার উপমুক্ত ন্য, যাহা 
বলা উচিত নয়,অকথ্য, অনাচ্য, অবস্তব্য। 

অকথা (অ কুসিক - কথা) সৎ, সী, কুকথা, 

ভিৎ, কণ্টকহীন, যেখানে | 

] অক 

করিয়া থাকেন তাহা শুনিলে লজ্জায় 

অধোমুখ হইতে হয়|” ২। খাহা কথা 

দারা প্রকাশ কর! যায় লা, যাহা বলা 

অসাধ্য) যেমন “ শেষ খণ্ডে শচী দুঃখ 

অকথ্য কথন ।” (চৈতন্যভাগবত) 

অকপট (অ-কপট ছল) বিৎঃ ত্রিং, কপট- 
হীন, ছলশুন্য, সরল; ষথা, অকপট হাদয়ে। 
২। ক্রিং- -ব্ৎ কপট ব্যতিরেকে, কপট 

না করিয়া, সরলভাবে; ঘথা--“অকপটে 

চাহ মাপ তাপ শাস্তি হবে!” ৩। নিহঙ্গার্থ- 

ভাবে; ষখ।, “হে ভানো ! তুমিই মুমুা- 
দিগের গতি, তুমি লোক সকল ধারণ, 
প্রকাশ, পবিত্র ও অকপটে প্রতিপালন 
করিতেছ ।” 

ভাকম্প (অ ঠা কম্প স্পন্দন, লড়ন) বং) তি ১ 

কম্পনশূন্া, স্থির; যথা “অকম্প চামর 
শিরে।” (মেঘনাদ) 

অকম্পন তে-কম্প কাপা+ অন - ভা) 

সৎ, ক্লীৎ, কম্পনশূন্য, শ্ছির | পুহ, রাব- 
ণের সেনাপতি ।--অকম্পন, রণে ধীর,যথ 

ভরধর, পড়েছে সহ অতিকায় রখী । (মেঘ) 
অকম্পিত ঘ - কম্পিত) বিং ত্রিৎ, কম্পন- 

শূন্য ; মথাঅক স্পত কলেবর । (অ--. 

কম্প 4+তক্কে)ট 'গবে। কম্পিত অর্থাৎ 
বুদ্ধি চাঞ্চল্য নাহ ইহার এই অর্থে) সং, 
পুৎ, বৌদ্কদ্বিগের গণাধিপতিবিশেষ । 

অকর (অ-.কর হন্ত, রাজন্বাদি, ৬ষী- 
হিং) বিংঃ ত্রিৎ,। হস্তরহিত। যথা-_ 
“কর গ্রহণ করে ।” ২। রাজস্ব বিহীন, 
(শিক্ষর অধিক প্রয়োগ)। রা - স্ত্রী,,আমলকী। 

রাজ্য অকণ্টক অকরণ অ- করণ) সং, ক্লীং, নিবৃত্তি, ন। 
করা ; যথা-“বিবাহের অকরণে স্পষ্ট দোষ 
শ্ুতিদৃষ্ট হইতেছে ।” ২। অনুচিত 
কম্ম। ৩। অ-করণ দেহ ও ইজ্রিয়াদি 
যার নাই) সং, পু, সর্ধকর্্ম শুন্য পর- 
মাত্স।। 

কুৎ্পিত কথা, অগ্লীল কথা, যে কথা মুখে | অকরণি (অ-কু করা+অনি-_ ভাবে, শ'- 
আন উচিত নয় । 

অকথ্য জে - কথ্য) বিৎ, ত্রিং, বলিবার অযো- 
গা, যাহা রা ০ নয, যথ।--“ তিনি 
যেদূপ অক্থ 

পার্থে) সং, স্ত্রী, অভিসম্পাত, শাপ, 
আক্রোশ । বৈফল্য। / 

অকরণী (18%01044, অ-করণী শুশ্মরূপে 
থে রাশির মূল বহিক্ষৃত না হয়) সৎ, স্ত্রী, 



অক [৫ ]. আকা 

যেরাশির মূল আকর্ষণ করিতে হইলে | কর্খের নয় । বন্ত ও ব্যক্তি উভদ্নের বিশে- 
কোন ভাগশেষ থাকে ন1) যথা ৮১৬. ৪; ষণহয়। 

4২৭০৩ । +এই চিহ্নছকে করবী কহে। | অকর্ম্ম! কর্ন, অ- কর্ধন্) বিৎ, ত্রিৎ, যে 
অকরণীয় ঘস-কর্নণীয় করিবার উপযুক্ত) | কোন কর্খ্ব জম্পন্ন করিতে পারে না, ষে 

বিং, ত্রিৎ করণের অযোগ্য, কর্তব্য নয়, কোন করে লাপে না, যাহা দ্বারা কোন 
কর। উচিত নয়, অকর্তব্য । কম হয় লা। কেবল ব্যক্তির বিশেষণ 

অকরুণ অ- করুণ! দয়া, ৬ঠী- হিং) বি, | হয়। 
ত্রিৎ, যাহার করুণা নাই, নির্দয়, নিষ্ঠর । | অকলঙ্ক অ-কলঙ্ক। ৬ঠী _ হি) বিৎ, ত্রিৎ, 

অকর্ণ ঘ অভাব-কর্ণ কাণ ।৬ী- -হিহ) কলঙ্করহিত, নির্দোষ, নিশ্্বল ; যথা, 
বিং, ত্রিৎ, বধির, শ্রবণেক্তিয়শূন্য ; যথা | “অকলঙ্ক উমাশশী 1” 
“অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান” । ; অকল্ক অ-কক্ক দত্ত, মল! ইত্যাদি, ৬ষী 
জন্নদামঙ্গল)।২। অঅ অভাব কর্ণ রাধে) _ ছিহ) বিৎ, ত্রিং, কক্করহিত, দত্তরহিত ৷ 
কর্ণশূন্য ; যথা “অকর্ণ বা অনর্জঞুন হবে | কা - স্ত্রী, সৎ, জ্যোতৎসা । 
ভব আজি ।” ৩। অ-কর্ণ হাল) যে; অকল্সিত অ-কল্সিত কলনাযুক্র) বিৎ, 
নৌকার হাইল নাই,হালশূন্য । ৪।(র্পের |] কলিত নয়, কাজনিক নয়, প্রকৃত, যথার্থ, 
কাণ নাই চক্ষুর দ্বার কর্ণেরকাধ্য হয় | বাস্তবিক, অকৃত্রিম | 
বলিয়া) সং, পুৎ, সর্প অকল্য অ-কল্য হস্থ। যে হুস্থনয় | ৬চী 

অকর্তন অ--কর্তন [উচ্চস্থ ফলার্দি কর্তন _ হিৎ) বিং, ত্রিং, রোগী, পীড়িত। 
করিবার ক্ষমতা) কাটা) সৎ, পুৎ, বামন, | অকল্যাণ (অ-কল্যাণ মঙ্গল) সং, জীৎ, 

খর্ব । অমঙ্গল, অশুভ, অশিব । 
অকর্তব্য অ--কর্তব্য করিবার উপযুক্ত) বিৎ,। অকষ্ট (অ--কষ্ট ক্েশ)বিৎ১ত্রিৎ, ক্রেশরহিত । 

ত্রিৎ, অনুচিত, যাহা করিবার উপযুক্ত | অকষ্টরকল্গন!- অনাপ্বাসসাধ্য কল্পনা বা রচন। 
নয়। অর্থাৎ যে রচনা লেখকের লেখনী হইতে 

অকর্তী জে-কর্তী (কর্ত শকের প্রথমার এক স্বতঃ বিনির্গত হয়। 
বচন] ) সং, পুৎ, যে কর্তা নহে ; যথা__ | অকষ্টবদ্ধ ঘেকষ্ট যাতব পর নাই কষ্ট-বদ্ধ 
“এ সংসারে কে কর্তী কে অকর্ত শ্ছির বন্ধন) সং, অপ্রতিকার্য 'আপদ্, বিষম 
করা যায় না ।” সন্কট,অধিক ছুঃখ।“পেয়ে বনুকষ্ট, বাহির 

অকর্তৃত্ব অ- কর্তৃত্ব) সং, ক্ীৎ, অপ্রভুত্ব, প্রকোষ্ঠ, অকষ্টবন্ধের ন্যায় ।” বোসবদত্ব) 
কর্তৃত্বের অভাব ; যখ1-“তাহার অকর্তৃত্বই । অকম্মাৎ অ-কম্মাৎ [কিমৃ_স্মীৎ- হই- 
এই সংসারে বিপদের কারণ ।” তে] কাহা বা কোথা হইতে । কোন স্থান 

অকন্ম অ-কম্মন্ কার্ধয) সং,ক্রীৎ, অকার্ধ্য, | হইতে নহে। পুর্ব্বলক্ষণ বিনা কোথা হইতে 
কুৎসিত কার্ধ্য, গর্থিত কার্ধ্য ; ষথা--«€ সম ! উপস্থিত হইল তাহার শ্থিরভা নাই, ইহাই 
ধস্মাধশ্ম সম কর্্ীকন্্র |” জেন্নদ্া মঙ্গল)! অকম্মাৎ শবের প্রকৃত অর্থ ) ক্রিৎ--বিৎ, 
২। কম্্াভাব--কন্ম্ত্যাগ বা কর্খ্ব সন্ন্যাস; অং, হঠাৎ, বিন! কারণে, অসস্তাবিতরূপে। 
ষথা-“ইহলোকে বিবেকিগণ কর ও ; অকা প্রান্ত) নির্বোধ, বোক।। 
অকন্ম্ম বিষয়ে মোহিত হইয়া আছেন।” | অকাট্য ঘঅ--কাট্য [কট গমন করা+ 

অকন্্ক -কর্খন্1+ক- যোগ, ৬ী- য-ন্দ্ব ] খগুনীয়) বিং, ত্রিং। ষাহা খণ্ডন 
হিৎ) বিং, ত্রিৎ, যাহার কণ্দ্ নাই। করে; করা যায় না; ষখা_“অকাট্য প্রমাণ ।* 
অন্ুপমুক্ত । যে ক্রিয়ার কন থাকে না। ২। যাহা! কাটা যায় না। 

অকণ্মণ্য অ- কন্মণ্য কর্মের যোগ্য) বিং, | অকাণ্ড অ-কন্ দীন্তিপাওয়া+ড - প্রৎ। 
ত্রিং কম্মণ্য নয়, কর্ন অয়োগ্য, কোন 1 অ- আট) ক্রিৎ_- বিৎ, অং, অকম্মাৎ্।। সং, 



অক। 

পপ টি শিপ িপপিশিা 

পুং_র্লীৎ, অসময়। যোহীর কাওড অর্থাৎ 

দ্ধ নাই) স্বন্ধ শৃন্ত বৃক্ষ । 
অকাতর (অ- কাতর) বিং, রিং, অব্যাকুল, 

অনভিভূত। ২। নির্ভয়। নিঃশঙ্ক। 

৩। ক্রিং_-বিং, অক্ষোভে,অকর্েশে,অনা- 
যাষে; যেমন “তিনি অকাতরে অর্থ প্রদ্দান 
ও ভূমিদান করিরাছেন ।” 

অকায় অ-কায় দেহ। ৬ঠী হিং) বিৎ 
ত্রিৎ শরীর বিহীন। ২। সং, পুং, পরত 

মাতা । ৩। রাহ্গ্রহ (মহাভারতে-__রাহু 
ছদ্মবেশে দ্েবগণের সহিত অমৃতপান 
আরম্ভ করিলে, নারায়ণ জানিতে পাণিয়া 
তাহার মস্তক ছেদন করেন। অমৃত 
তাহার কঠদেশ পধ্যস্ত গমন করায় সে 

অমরত্ব লাভ করিল বটে কিন্তু শরীর 
বিহীন হইল। 

অকার (অ+কার- স্বার্থে) সং, পুং, স্বর- 
বর্ণের আদ্য অক্ষর “অ”। 

অকারণ  - কারণ) ক্রিং-বিং,বিনা কারণে, 
অনর্থক, নিরর্থক, নিজ্প্রয়োজনে, ষথা__ 
“অকারণে কলহ করা অকত্তব্য |” 

«“ অকারণে ধরি এ আজান বাহ্ দণ্ড 
“ অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড ॥” 

কৃত্তিবাস রামায়ণ । 
২। বিং, তরি, কারণশূন্য, উদ্দেশ্টাবিহীন। 
যথ! -“অকারণ কাধ্যোত্পত্তি ।” “অকা- 
রণ মিত্র ।” 

অকারাস্ত অকার -অত্ত শেষ) বিং, ত্রিং, যে 
শব্দের শেষে অকার আছে; যথা--ফল, 
কারণ ইত্যাদি । 

অকাধ্য (অ কুৎসিত _ কার্য) সং, ক্রীৎ, 
অসৎ কাধ্য, কুকন্ম, গর্তিত কর্শ, অসৎ 
কম্ম; যথা_-“শাস্্কারের। গর্ভিত অকার্ধা 
দ্বারাও হৃহদের প্রাণরক্ষ। কর্তব্য বলিয়। 
থাকেন।” (কাদন্বরী)। বিং, ত্রিং,অকর্তৃব্য। 

অকাজ-- 'অকানধ্য দেখ। 

অকেজো --যাহ। কোন কাধ লাগে না। 
অকাল (অ অপ্রশস্ত-কাল সময়) সং,পুং, 

অপ্রক্কৃত কাল, যার যে কাল নয়;যথা 
অকালের ফল, অকালমৃত্যু । “ অকালে 
জলদধ্বনি।” ২। অশুদ্ধকাল, গু শুক্রের 

৬ ] 
শা পিপপিশসিপীসপশা স্পা 

অকি 

শসা 

বৃদ্ধান্তবাল্যাদিকাল, মলমাস প্রভৃতি; শুভ 
কর্ধের অযোগ্যকাল। শিং-“অকালে 
বীক্ষিতো৷ বিষুণহৃস্ভি পুণ্যৎ পুরাকৃতৎ |” 
৩। অপূর্ণ বা অপ্রাপ্ত সময় । যথা 
“--বীরবাহু বীরচুড়ামণি চলি যবে 
গেল। যমপুরে অকালে। (মেঘনাদদবধ ।) 

৪। দুর্ভিক্ষ, যে সমযমে আহারের দ্রব্য 
ছুশ্্রাপ্য হইয়া উঠে । যথা-_“পাগলে 
কিনা বলে, অকালে কিনাখায়।” বিৎ, 
ত্র কৃক্বর্ণের অভাব । 

অকালকুক্মাওড(অকাল অকালজাত - কুক গু 

কুমুড়া)-সং, ক্লীং, অকালজাত কুমুড়া । 
ইহা বলিদানাদি কোন কাধ্যে লাগে না, 
ছুল-মণপাক্রান্ত--তজ্জন্য যে ব্যক্তি কার্ষ্যে 
অক্ষম তাহাকেও অকালকুম্মাণ্ড বলে। 

অকালকুস্বম (অকাল -_কুস্বম। ৬ঠী-ষ) 
সং, ক্লীৎ, অসময়ের ফুল । 

অকালজ (অকাল অসযয়-জ যে উৎপন্ন) 
বিং। ত্রিৎ, অসময়োৎ্পন্ন । অপূর্ণ কাঁলোৎ- 
পন্ন । 

অকালজলদোদয় (অকাল-জলদ মেত- 
উদয়, ণমী-ষ+৬ঠী-ষ) সং, পু, 
অসময়ে মেঘোদয়, কজ্ঝ টকা, কুয়াসা ৷ 

অকালমহ (অআ-কা” -সহ ষে সয়) বিং, 
ত্রিং, যার কাল -.. না, যার বিলম্ব সয় না, 

অধৈর্ধ/, অশ্থির । যাহাতে কালবিলম্ব 
সয় না ;ষ্থা-অকালসহ বিষয়ে বিলম্ব 
করা অবিধেয় । 

অকাক্সনিক অঅ -কল্পন।1+ইক- প্রং) বিং, 
ত্রিৎ, কাজনিক নয়, প্রকৃত, যথার্থ, যাহ। 
কল্পনাসম্ভৃত লয় । | 

অকিঞ্চন অ-কিঞ্চন কিছু । যাহার কিছুই 
নাই, ৬ঠী--হিং) বিং, ত্রিৎ, যার কিছু 

নাই, নিঃসস, দীন, দরিদ্র ; যথা-_-“যাচমান 
অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে ।” ২ । জামান্য, ইতর । 
“আমাদিগের অনুচিরীর্ধ। বৃত্তি কি শুদ্ধ 
তাহাদিগের অকিঞ্চন গুণের বা ফ্লোষের 
অন্থুকরণ করিতে শিক্ষা দিয়াই চরিতার্থ 
খাকিবেন।” রেচনাবলী)। এই শঙ্ষ কখন 
কখন বিশেষ্যরূপে ব্যবজ্তৃত হয় । ঘখা_ 
“ক্কপা প্রভু কর.অকিঞ্চনে।” 
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অকিঞ্চনতা_স্ত্রীৎ 1 পর্বে দেখ+তা, 
অকিঞ্চনতৃ _ ক্লীৎ ত্ব-ভাবে) সৎ 

কিছুমাত্র সঙ্গতি না থাকা, নিঃস্বতা, 
দ্রীনত।, দরিদ্রতা, নির্ধনতা ৷ 

অকিঞ্চিৎ (অ-কিঞ্চিৎ কিছু) বিং, ত্রিৎ 
যাহাতে কিছু নাই, অতি সামান্য; যথা - 
অকিঞ্চিৎ ঘটনা । 

অকিঞ্চিৎকর অ-কিঞ্চিং-কর যে করে, 
২য়া ষ) বিৎ, ত্রিং, যাহা কিছুই করে লা, 
যাহাতে কিছুই হয় নাঁ। ২) তুচ্ছ, 
সামান্য; ষথা-_“ক্ষত্রিষেরা প্রাণ পরিত্যাগ 

অতি অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করে ।” 
অকীর্তি অ- কীর্তি যশঃ) সৎ, স্্রীঘ, অযশ 

অধখ্যাতি, নিন্দা, দুর্নাম ; যথা -“ভোমার 
অকীর্তি কীর্তন করিবে ।” 

অকীর্তিকর(অ-কীর্তি যশঃ- কর যে করে) 
বিৎ) ভ্রিং) অধশস্কর, যাহাতে অকীর্তি 
হয়, নিন্দাকর, অখ্যাতিকর । 

অকুঠ্ঠ (অ-কুঠ আলসা করা+অ- ক) 
বিং, ত্রিং, অসন্কৃচিত, যাহ! নমিত 
হয়না; যথা--“জ্বলিতানল অকু%ধার পরশু 
প্রাপ্ত হইয়া ।” ২1 প্রতিভাযুক্ত । ৩। 
অন্কুদ্ধ । 

অকুঠিত অ-কুঠ আলস্য করা+ভ-ক) 
বিৎ,তিৎ, অসস্কুচিত, প্রশস্ত; যথা_-অকু- 
ঠিতভাবে, অকুঠিত হৃদয়ে । ২। অন্ষুব্ধ। 
“ অকৃিতা উন্মোচনে গাত্র অলঙ্কার” । 

অকুতোভয্ব (অ-কুতঃ [কিমৃ-+তঃস-্ 

হইতে] কোন স্থান হইতে -ভয় শঙ্ষ]!। 
যার কোন স্থান হইতে ভয় নাই, ৬ঠী- 
হিং) বিৎ, ত্রিৎ, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, যে 
কাহাকেও ভয় করে না, ষে কোন কারণে 
ভয় পায় না। 

অকুতোভয়তা (অকুতোভয় দেখ, তা (তোচ্) 
- ভাবে) সৎ, স্ত্রী, নিতাস্ত নির্ভযতা, 
কাহাকেও ভয় না করা, কোন কারণে ভয় 
লাগপাওয়া। 

অকুলন, অকুলান (অ- কুল্ রাশিকরা4+ 
অন-- ভা) সং, অনাটন, অভাব। 

অকুলীন, অকুল(অ _ কুলীন) বি, ত্রিৎ, কুল- 
মধ্যদবাশূন্য, নীচকুলোদ্ধব : “কি করিবে 

] অক 

কুলে তার বিদ্যা নাহিষার। বিদ্যাবান্ 
অকুলীন মান্য দেবতার 1” 
২। বল্লালসেন কৃত কুলবন্ধন বছিক্ুতি। 

অকুপ্য (অ--কুপ্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন আর 
সকল প্রকার ধাতু) জং, ক্লীৎ, স্বর্ণ, রৌপ্য । 

অকৃপার (অ-কু পথিবী-পার তীর। যার 
পারে পৃথিবী নাই, ৬গী _হিৎ) সং, পুৎ, 
সমুদ্র | শি২-১ “সমুদ্রোহপ্যকুপার উচা- 
তেহকুপারো ভবতি মহাপারঃ ৷ অে--কুপ 
খু গমনকরা+অষণ্)- ক) কচ্ছপ । 
কৃর্মরাজ । শিৎ-_“কচ্ছপোহপ্যকৃপারউ- 

চ্যতেহকুপারো ন কৃপমৃচ্ছতীতি।” সুর্য । 
শিং _“আদিত্যোহপ্যকৃপার উচ্যতেহ- 
কুপার ভবতি দূরপারঃ |” পর্বত | 

অকৃচ্চ তঅ-কৃচ্চ কাপট্য) বিং, ত্রিৎ, 
কাপটারহিত | সৎ) পু) বুদ্ধী । 

অকুল (অ--কৃল তীর) বিং, ত্রিৎ, ধাহার তীর 
নাই অর্থাৎ অতি বিস্তৃত, কৃলহীন, 

অপার ; যথা-_-অকৃল সাগর ।২ | অসীম। 
“সমান সবার তরে অকুল অপার” । 

৩1 বিপদ ; “ছিল যার! অনুকুল, তারা 
হল প্রতিকূল, যায় চলে অকৃলে ফেলিয়! ।” 

বাসবদতা । 

অকুলপাঁতার কুল যার কৃল নাই__পাতার 
[পাখম শবজ] জল) সং, অগাধজল । 
মহাবিপদ; যথা “আকুল পরাণ মোর 
অকুল-পাথারে 1” (বিদ্যাহন্দর )। 

অকৃত (অ-কৃত) বি ত্রিং, ষাহা কৃত নয়, 

যাহা করা যায় নাই, অননুষ্ঠিত, অসম্পা- 
দিত; যথা-অকৃতাদর । ২1 অসন্কলিত, 
অশ্থিরীকৃত ; যখা--তিনি কর্তব্য বিষয়ে 
অকুতনিশ্চয়। ৩। নিরর্থক, বিফল ; যথা-_ 
অকতাত্স! । 

অকৃতকর্ম্নী (অকতকর্ম্বন্,। অকৃত --কর্খবন্, 
৬ঠী--হিৎ) বিং, ত্রিৎ, অকেজো, অপটু । 

অকৃভকার্ধ্য ঘে কৃতকাধ্য) বিখত্রিৎ, বিফল- 

মুলোরথ। 

অকৃতদ্ব অ-কৃত উপকার-দ্ব যে নাশ 
করে) বিৎ, ত্রিৎ, কৃতজ্ঞ । 

অকৃতজ্ঞ জে--কৃতজ্ঞ যে উপকার স্বীকার 
করে, ২য়া- ষ) বিং, তরি, কৃতজ্ঞ নয়, যে 

স্ব 
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ব্যক্তি উপকার স্রীকার না করে, উপকার- | অকুপ 

কের সহিত সন্ব্যবহার করে না, উপকার- 

কের অনিষ্টচিস্তা করে। 

অকুতজ্ঞতা অ-কৃতজ্ঞতা)সং, স্ত্রীঅকৃতজ্ঞের 

ব্যবহার, উপকার স্মরণ না করা, উপকার- 
কের সহিত অসদ্ববহার করা, উপকারকের 

অনিষ্টচিস্তা করা । 

অক্ুতদার জে --কৃত- দার ভার্ধ্য1, ৬ঠী_ 

হিং) বিৎ, পুৎ, যে বিবাহ করে নাই, অনড়, 

অবিবাহিত, অপরিণীতি, অকৃতবিবাহ। 

অরুপ অ-কৃপা, ৬ঠী-হিৎ) বি, বি, 
নির্দয়। 

| 

অকুতাপরাধ ঘকুত -- অপরাধ) বিৎ, ত্রিৎ, 
যে অপরাধ করে নাই, নিরপরাধ,অপরাধ- 

শৃন্য । ক্রিৎ-_ বিং, বিনা অপরাধে, অপরাধ 
ব্যতিরেকে । 

অকৃতার্থ অ-কৃত- অর্থ প্রয়োজন । ৩য়! 
_ষ) বিৎ, ত্রিং, বিফলমনোরথ, অকুত- 
কার্য ; যথা--“আপনি কৃতার্থই হউন, 

আর অকৃতার্থই হউন, আমরা আপনার 
পুজ1 করিতে যত্ব করিব ।” 

অকুতাহ্ছিক (অকৃত- আহক দিনকত্য 
উপাসনা) বিৎ, ত্রিৎ, দৈনিক ক্রিঘ়াননু- 
ষ্টাতা, দৈনিক ক্রিয়া বিহীন। 

অরুতিত্ব (অকৃতিন্ অক্ষম +ত- ভাবে) সৎ, 

ক্লীৎ, অক্ষমতা, অযোগ্যত1, কোন ক্ষমতা! 
ন1 থাকা । 

অকুতী তকুতিনও অ-কৃতিন) বিৎ, তরি, 
কৃতী নয়, অক্ষম, অযোগ্য, ক্ষমতাহীন, 
যোগ্যতাহীন, কার্যে অদক্ষ) যথা-“আমি 
মা অরুতী অতি জ্ঞানহীন মুঢ্মতি 1”, 

অক্ৃত্য (অ_ কৃত্য কাধ্য) সং, ক্লীং, নিন্দিত 
কার্ধ্য । বি, ব্রি, যাহা করা উচিত নয়। 

অন্কত্রিম অক করা+ত্রিম (িমক্) _নি- 
বৃভার্থে) বিং, ত্রিৎ, কৃত্রিম ন

হে, কাল্পনিক 

নয়, যথার্থ) যখা--“এ কথ। অকৃত্রিম বোধ 
ছে। ২। অকপট, ছলশৃন্য ; যথ1- 

অকুপ্রিম স্সেহ, অকৃজিম প্রণয়, অকৃতিম 
টা | রা বিশুদ্ধ, অমিশ্রিত, 

রি এন ল, অক 
অকত্রিম অর্ণ | তিঠি 

৮৮ ] মক্ত 

পাপ? দিসি শট টিপা 

জঅ-কুপা, ৬ঠী-হিৎ) বি, ত্রিৎ, 
কৃপাশুন্য, নির্দয়, অকরুণ । 

অকৃষ্ট অ-কৃষ কর্ষণ করা+ তক্জে) শমী) 
বিৎ,ত্রিং, অকর্ধিত, যাহাতে চাস দেওয়। 
যায় নাই ; থা--অকৃষ্ট ভূমি । 

অরুষ্পচ্য অে-কুষ্ট চসাক্ষেত- পচ. পাক 
করা+ষ ক্যেপ১)-ক, শ্মা। ৫মী-_ষ) বিং, 
ত্রিং, অকুষ্ট অর্থাৎ পতিত শ্রেত্রে স্বয়ৎ পু। 

অকৃষ্ণ অে- কৃষ্খ কাল) বিং, ত্রিৎ, কুমতব্ণ 
শূন্য । ২ পীতি” যথা-_ 
“কৃষ্বর্ণ শব্দের অর্থ ছুই ত প্রমাণ । 
কষ বিন্ু তার মুখে নাহি আসে আন । 
দেহ' কান্ত্যা হয় তেহ অক্ুষ্। বরণ । 
অকুষ্ণ বরণে কহি পীত বরণ ।” 

চৈতন্যচরিতামৃত। 
অকৃষ্ণকম্মী অেকুঞ্কম্মন। অ--কৃষ্ কাল- 

বর্ণ -কনম্মন্ কার্য | ঘার কৃষ্ কর্ম অর্থাৎ 
পাপকর্্ম নাই, ৬্ঠী-_হিৎ) বিৎ, ভরি, 
ছুক্ম্মরহিত, নিপ্পাপ; যথ।--“অকতকম্ম। 
শামভনুতনয় |” 

অকেশরপরাগকোষ (95989110 4১1501707) সহ, 

পুৎ-_ক্লীৎ, কেশরবিহীন পরাগ কোষ । 
অকৈতব (অ-কৈতক মিথ্া।) বিৎ, ত্রিৎ, 

অকপট, ছলশৃনা *ক্ত্রিম, কৈতবহীন । 
“অকৈতব কুষ্ক ..,ম যেন জান্বুনদ হেম 

সেই প্রেম হবলোকেনা হয়। 
চৈতন্যচরিতামৃভ । 

অকোট ছ- কুট, বক্র হওয়া+অ- প্র । 
যে বক্রভাবে বাড়ে না) সং, পুং, গুবাক, 
জুপারিগাছ । 

অকৌশল (অ --কুশল4অফ্েঃ)-- ভা) সৎ, 
ক্লীৎ, অপটৃত1 । কৌশলাভাব, বিরোধ, 
মনোভঙগ, অস্থরস | 

অকা (অক ছঃখ-ক শব্দার্থ কৈ ধাতুজ + 

অ(ডে)১-ক। আপ -ক্ত্ীং) সৎ, স্্রীৎ, 
মাতা, জননী 1 

অক। পাওয়।- মরিয়া যাওয়া; ষথ।--ণবাবা 
অকা পেলে” বুড়ে। বকেশ্বর) । 

অক্ত অনৃজ, মাথ।+তক্তে) প্র) বিং,ত্রিং, 
লিগু, মিশ্রিত; যথা---“তৈলাক্ত,রুধিরাক্ত, 

ঘ্মীস্ত কলেবর 1” এই শব্দটি শব্দষোগ 

০ লশীশতিিশপিশীতিত তাত িপিল্পীবিি নালা পাশা তপদত 



অক্রি 

পিএ সপ 

অথবা অন্জ গমন কবা+ত(%)- মম) 

গত । 

অক্রিয় ক্রিয়া । ৬ষঠী _ হিং) বি, ভরি 

অক্রিয়ান্বিত, কুকর্ম্মবিশিষ্ট | ধর্ধাকর্মম- 

রহিত | সং, পু, সন্বকম্ম শুন্য পর- ; 
মাত্সা । য়া-স্ীং, ক্রিয়াভাব, অশান্ীয় 
ক্রিয়া । অবৈধ ক্রিয়া । 

ভক্রিযাচরণ অক্রিয় - আচরণ) সং, 
কব্যবহার । 

কী, 

অক্রুর অ-ক্রুর অসরল) বিং, বি সরল । : 
55 

কে বলে অক্রর তোর অক্রুর হয় । 

সং) পুহ, যছুবশীর; শফক্ষের উরে 
গান্ধিনী গর্ভে ইহার জন্ম; ইহাতে ইনি; 
গপ্িনী তত নামেও খ্যাত; পৰন্দ কুফর 

পিতব্যবলিয়া লোকে পরিচিত । 
অক্রের অ- ক্রী গ্রুরকরা4+য শমী) বিং, 

ব্রি, আক্রা, যাহা ক্রয় কপিতে পানা 
যায় না, যাহা! রীতিমত মলো না হইয়! 
অধিক মুল্যে বিক্রীত হন, 
ছুম্মুল্য | 

অক্রোধ জঅ-ক্রোধ চিন্ববিকার) সং, প্ং 
ক্রোধাভাৰ। ২1 আশ্রমিগণের অহিৎসা, 

ক্ষাস্তি, সত্য, দান, শৌচ এভৃতি দশ ধর্খী- 
স্তরতি ধশ্মবিশেষ । শিৎ- ১ “রুতিক্ষমা 
দমোহজেহৎ শৌচমিন্দিয় নিগ্রহঃ | ধী- 
ব্রিদযা সভামানেণা দশকৎ ধর্শুলক্ষ- 
ণমৃ ॥” ৩। বি, রি, ক্রোধশৃন্য, যাহার 
ক্রোধ শাস্তি হইয়াছে । “অক্রোধ পরমা- 
নন্দ মোর গেবর হরি।” রা 

অক্রোধন অ--ক্রোধন) বি, ভরিৎ, ক্রুদ্ধ 
স্বভাব নয়, ষে সহসা ক্রুদ্ধ হয় না, রা 
স্তোষের কারণ ঘটি'লেও যার ক্রোধ জন্মে 
না, যে অনায়াসে ক্রোধ সন্বরণ করিতে 
পারে, অকোপন, অরোষণ । ২। সং, 

পু, কুরুবৎশীয় রাজকুমার, ইনি অযুতা- 
মুসের পুত্র । 

অক্লান্ত অ--ক্লাস্ত) বিং, ত্রিং, ক্লাস্তিরহিত, 
অশ্রাস্ত, অনবসন্ন, যার ক্লান্তি বোধ হয় 
না, থে পরিশ্রম করিয়! কাতির হয় লা। 

শ্াজাছা 
বহু, 

অক্রিষ্ট অ-ক্রিষ্উ কেশ প্রাপ্ত) বিৎ, ভরি), 

ভিন্ন পরায় স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না। জন্চ 

| ৯ ] 
পপ পপ পাপ শপ পি পিপাপীপাসিপিসাপীনািশীশিপি শত ০ শপ 

ূ 
| 

ৃ 
[ 

1 
| 

ণ 
| 
1 
| 

পাপা পিপপ পপপ্পপ শিলা পিশপাপপাকীপাপাপসপশা পা পপি শিস ীপেসিপািপিশাাশ টি শিপিপীশিটি টিটি পশিপশীটিীশিশাশীশাঁ শিশীপীি ? 

স্প্প্প্পীপীীশীতি 

পপ ০3 

অক্ষ 

কিট নয়, শ্রম করিয়া ক্রেশ বোধ করেন।; 
যথা_অক্রিষ্টপরিশম । ২। যাহার ভ্রাস 
না নিবৃপ্তি হয় না; যথা--অক্রিষ্ট যত, 
অক্রিষ্ট উৎসাহ. অক্রিষ্ট অধ্যবসায় । 

অক্রিষ্টকম্্। অেকিট্টকর্খ্ুন, অ-ক্রিষ্ ক্েশ- 
গুন্ত _ কন্দুন্, অঠী -হিছ) বি ভিৎ, থে 
অর্েশে কর্ম মাপা করে; যা “তুমি 
সেই মহাবল পরাক্রাস্ত অতিষ্ট কর্ম [কুফ্ণকে 
ভব্গত হইতে মম্র্থ হও লাই ৮ 

। অক্রিষ্টকান্তি অ-ক্রিষ্ট ক্লেশপ্রাপ্তু, বিবর্ণ _ 
কান্তি) বিং, জিৎ, যাহার কান্তি বিবর্ণ হর 
শা । 

ভারী (ভা ক্লীৰ ) 1 

বার | ঠৈধাশালী | 

। অক্রেদ্য (অ-ক্রিদ ক্রিন্হওয়া 4) 
ঘিৎ, অপচা ; যথা ইনি (জীবাস্মা) শনে 
ছেদিত, আশ্ষিতে দ্ধ, জলে কেদিত. বা 
বাধতে শোষিত হন লা; অতএব অচ্ছেদ্য 
অদাহা, অক্রেদা, ও অশোৌষ্বা 7, 

অকরেশ (জঅ- ক্রেশ) ক্রিং- বিহ, কেশ ব্যতিত 
রেকে, লিনা ক্রেশে, সহজে, অনানীমে | 
সহ, পুষ্ কেশাভাব । 

অক্ষ (অক্ষ ব্যাপা টিলার - কু) সখ পুত, 
পাশক, পাটি 5; ইহা অঙ্কুলির ন্যার দীর্ঘ 
এবৎ চৌপলা, ভস্ি বা হস্ডিদরন্তে সচ- 
রাচর নিশ্মিত হইয়া থাকে | ২। বৈদ্বা- 
শান়্ে--এককধ পরিমীণ অর্দাথ একভ্রি 
বা ষোল মাষার ভার। ৩1 ভ্ভুগপোলেন 
গোলকপৃঙ্ঠে বিষুব রেখার উভয় পার্খের 
যেকোন চ্ছানের দূরত্ব । 9৪1 খগোলে - 
রবিমার্থ হইতে কোন নক্ষত্র বা গ্রহের 
দ্রত্ব পরিমাণ । ৫ | গ্রহগণের পরিভ্রমণের 
পথ, রাশিচক্রের অবস্বব। ৬। ব্যহারশীস্ত, 
বিলাদনিজ্ঞাততক। আগা ।জ্বাতার্থ। শকট। 

রথ। রথাদ্ির অবয়ববিশেষ । চক্র । চক্রের 
মধ্য-মণ্ডল। জর্দ। গরুড়। বিভীতক 
বুক্ষ, বহেড়া গাছ । কুদ্রাক্ষ বুক্ষ | রাব- 
ণের পুত্র । জন্মান্ধ। কুস্তি । লব্ণবিশেষ | 
ক্লীৎ, ইন্দ্রিয়) যথা অধোক্ষজ। কদ্রাক্ষ- 
বীজ ;যখ1-_অক্ষমালা । তুতে। রসাঞ্জন । 

ধূনা । 

তি, অল, মকল। 

রশ পপর. ০৮--৮-৮-৮1 



অক্ষ 

টি 

আঞকুট ক্ষ চকু কুট তারা) সৎ, পু, 

নেতের তার।। 

অক্ণজীড়াজেক্ষ 
৩য়! -ষ) সঙ 
রা | 

ক্রীড়া খেল। । 

দ্বাতক্রীড়া, পাশা- 

পাশক- 

স্টীং, 

দু জা) 
টাই কহ, 

সহজে 
ওক ভান 
উজ্দে।লন 
করিবার 
যন্গবিশেষা। তলুকচজে, শৃন্ব । 

এই.মন্গদ্বার। অল্প।যাসে অধিক বল প্রমুজ্ 
হয় । এই খন্ধমে একটা দণ্ড সংসুক্ঞ 
চক্রের স্হ্ায্যে জের্থাৎ জেই চক্রের পরি- 
ধিতে বলপ্রয়োগ দ্বারা) পু দণ্ডে বেদিত 
রজ্জসংল্গ্ তার উত্তোলিত কর। যায় । 
এই দণ্তঠক অঞ্চ বলে । কুপ হইতে জল 
তুলিতে ও জাহাজের নঙ্গর উঠাইবাঁর 
জন্য অঞ্ষচক্র প্রায় ব্যবঙৃত হয়। 

অক্ষজ অক্ষ ইন্িয়-জ জন্মান। ঘে স্ঞান্ি 
হইতে জন্মে । €মী-ষ) স”, পুৎ বজ । 
দেধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ নিন্দিত এই 
জন্টয ইহাকে অক্ষজ বা অস্সিজ বল! যায়) 

অক্ষত অ-ক্ষত ক্ষণ হিৎসাকরা4 তক্তে) 

_ শু] হিংসিত) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষত নয়, আ- 
ক্যাতশুন্য, নিত --মিহারাঁজের শরীর 
অঙ্গত দৃষ্ট হইতেছে 1” ২। অবিদারিত; 
থা -“অক্ষতযোনি ।” ৩। অখণ্ডিত 
(অবিসম্বাদী, অবিরোধী) “যে সকল সত্য 
অক্ষত হইয়া রহিরাছে 1” ৪1 দাগ বা 
আচড়শৃন্ত, অর্থাৎ নিখ' ,ত; যথা আন্ত 

বন্ধ, অক্ষত বিল্সপত্র। ৫। সং, পুহ-ক্ষীহ, 
বহুংআতভপত ুল। শিং- ১ঘঅক্ষতেনার্সট- 
য়ে বিস্তৎ।” ৬। যব ৭। লাজা,খই ৮। ক্লীৎ, 
সমস্ত শশ্ত । ভা--জ্্রী, পুক্ুষসৎসর্গ 
বিরহিতা স্ী। ২। কর্কটশুঙ্গী বৃক্ষ | 

অক্ষতযোনি ক্ষত - যোনি) সং, স্্রী, থে 
বিবাহিতা জ্ীর পুক্রঘমঙ্গ হয় নাই, কুমারী। 

অঙ্'দও, মেবদও (4৯1৯) প্রখিবীর মপ্য- 

অক্ষ 

দেশে ্  ও উভয়কেন্দ্র সৎস্পশারখ জানের 

স্রলপেখ।। প্র কল্িত ব্যাসোপরি পৃথিবীর 

পশ্চিদ হইন্তে পুক্বান্িযুখে প্রতিণিন 

আবুন্ি হয় । 
অক্ষদর্শক 7 ক্ষ বাবহার [ধণদানাদি 

অক্ষর | বিশদ ]- দশ দর্শক যে দেখে, 

যিনি অক্ষ : দল, ১য় -ষা সহ পু) 

লিচার” অন্ষদদৃষ্টা, ব্যবহারদেষ্ট! । 

ভআক্ষদেব্ আন দেবন আরীড়া) সং ক্রীগ। 
পাশক্টোড়।, পাশাখেল। | 

রে “দেবী 7 (অক্ষদেবিন্, অক্ষ পাশক - 
এয. | দেবিন।[দিল এিা৭ চারে 
লিন, ক)]জড়ক । অক্ষ - দিল + 

(ক্িপ)- ক । থে অক্ষ দ্বাৰা ক্রীড়া কবে, 
ওয়া - ঘ) সং,সুং, পাশাখেলক, দ্যৃতকাবী, 
পাশরীড়ক; যথা__“মহারাজ ধুতরা ছু 
ঢুরোদর বিধান করিয়াছেন তুমি সেই 
অক্গদেবীকে দেশিবে।” 

অক্ষর (আক্গ চক্র, খাব বা তাহা? 
কীলকরূপ কন্টক-ধর যে পারে? ২য। 
_ ষ্) সং, পু বিষুই । ০শও। 
গাছ । বি জিৎ, পাশা কিন্বা চক্রধারব, 
মাত্র । 

অক্ষধুর অক্ষ চক্র--ধুর অগ্র, ৬ষ্ঠী- ম 
র।--স্টীৎ, সং, চক্রাগ্র । 

অক্ষপূর্ত ঘক্ষ পাশক পূর্ত, ৭মী -ষ সহ. 
পুং,দ্যতক্রীড়াকারক, পাশক্রীড়ক,জুযারি ! 

অক্ষপণ্তল (অক্ষ শকট-ধূর্তি ভার.-ল৷ 

|ল। গ্রাহণ করা+অ--কা যে লয়। রা 
_ষ এবৎ ২য়া- হিং) সং, পুৎ। শকও 
বাহক । বৃষ! 

আক্ষপাদ (অক্ষ জ্ঞান-পাদ গমন । শাহার 

জ্ঞানেতে গমন, ৬ষ্ঠী হিৎ, কিন্বা বিছ্বন্মোধ, 
তরলিনীতে পাদ জ্ঞাত । ঘিলি অক্ষদ্বার। 

জ্ঞাত অর্থাৎ বিখ্যাত, ৩য়া-ষ। পুরাণে 
কথিভ আছে ব্যাসদেব গৌতমমূনিক ত 
হান শাতম্মর দোষ প্রকাশ করিলে মুনিনর 
ক্রুদ্ধ হইয়া! চক্ষু দ্বারা ব্যাের মুখ দর্শন 
করিব না৷ বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ) 
ব্যাসদেব ভীত হইয়া! ভাহাকে শুসন 
করিলে মনিসন্তম নিজ চরণে চশ্ুর করি 

নে । 



করিয়। ব্যাসের মুখ দর্শন করিয়াছিলেন 
তজ্জন্য গৌতমমুনি অক্ষপাদ্দনামে খ্যাত ) 
সং, পুত, গো হমনুনি, ন্যায়শা প্প্রেণেতা। 
চক্রো্গ | 

অক্ষম (অ-ক্ষম জমর্থ) বিখ, ত্রিৎ, যার 
কোন ক্ষমতা নাই, অকুতী, অযোগ্য, 
যোগ্যতাহীন ; স্থা--সে নিতান্ত অক্ষম। 
২ । দুর্বল, অপটু ? যথা রোগে অক্ষম 
হইয়া পড়িয়াছি । ৩। অপারক, অস- 

মর্থ; যথা--আমি এ বিষয়ে উত্তর দিতে 
অক্ষম । অঅ _ক্ষমা) ক্ষমাহীন | মা- স্্রীৎ, 

ঈর্ধা। ক্রোধ । অসহিষু$তা । অশক্তি | 
অক্ষমাল1 (অক্ষ কুদ্রাক্ষ মালা, ৬ষ্ভী-ষ) 

সং, স্্ীৎ, রুদ্বাক্ষমালা। জপমালা। বশিষ্ট- 
পত্ী, অরুন্ধতী ; গেগনমণ্ডলের উত্তরদ্ধিকে 
সপ্তধিমণ্ডল মালাকারে বশিষ্ঠ সমীপস্থা 
অরুদ্ধতীকে বেষউন করিয়া অবশ্ছিতি করে।) 

অক্ষয় অ-ক্ষয় বিনাশ | যাহার ক্ষয় নাই, 
৬ষ্ঠী হিং) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষয়রহিত, অবি- 
নাশী, অনশ্বর,অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী | সর্ব- 
দাঁ বর্তমান; যথা --অক্ষয়কীত্তি | “অক্ষয় 
পরমাত্বা 1” শিং--১ “গয়ায়ামক্ষয়বটে 
পিতৃণাৎ দতমক্ষয়ৎ 1” ২1 যাহা! নিঃশে- 
যিত হয় ন। অর্থাৎ ফুরায় না ; যথা--অক্ষক্ধ- 
ধন ।” ৩। সং, পৃষ্, পরমাস্বা । ৪ । নিরব- 

চ্ছিন্ন; যথা : অক্ষয় কর্গবাস। অন্ষয়তণ - 
এখানে যে তণের নাশ নাই বা যে তণ 
ফুরায়না এরূপ অর্থ না বুঝাইয়া ষে তৃণস্থ 
বাণ ফুরাষন! এইরূপ অর্থ হইবে । 

অক্ষয়তৃতীয়া (যে তৃতীয়া তিথিতে কর্খফলের 
ক্ষয় হয় না) সঃ জীং, চাজ্রবৈশাখের 
শুরুতৃতীয়1। এই শুরু! তৃতীষাতে সত্য- 
যুগের আর্ত ও যবে্র উত্পস্তি হয়। 

অক্রযবট--প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর গভূতি তীর্থ- 

স্থানে এক একটী বটবৃক্ষ রোপিত আছে । 
প্রবাদ এই যে, উ সকল বৃক্ষে জলসেক 
এবং পুজা করিলে অক্ষয় ফল ল'ভ হয়। 
জগন্নাথ পুরীতেও অন্ষযঘ়বটের বিবরণ 
পাওয়া যে । “স্ধন্য অক্ষয়বট, তুধন্য 
পিজ্ধর তট, ধন্য নীলাচল তপোবধন 1৮ 
কৰিব্র মাইকেল মবুস্দন বৈতবণী টে 

]. অক্ষ 

অক্ষয়বটের ও নির্দেশ করিয়াছেন; বথ! - 
“অক্ষয় নামেতে বট বৈতরপ্ণী তটে |” 

অক্ষয়া অক্ষয় - অজ্ত্র্থে। যাহাতে 
অক্ষয় পুণ্য বর্তমান আছে আ- স্ত্রীৎ) 
সৎ, স্ত্রী, বার তিথি তটিত যোগ বিশেষ। 
(সোষবারে অমাবন্যা রবিবারে সণ্তমী 
মঙ্গলে চতুর্থা ও বৃহস্পতিতে অষ্টমী হইলে 
তাহার নাম “অক্ষয়। ; ইছাতে কর্মফলের 
ক্ষয় হয় না ' 

অক্ষয্য অক্ষয় +ষ [ষ্ণ্য]-_ ভাবে) সৎ, ক্রীহ, 

অক্ষয় । অঅ -.ক্ষি ক্ষয়পাওযা+4য - মম) 
্বৃতমপুযুক্ত জল। বি২,ত্িৎ্ক্ষষ়ের অধোগ্য। 

অক্ষর (অ--ক্ষর [ক্ষরে ক্ষরিত হওয়া 

অত্জন্)_ ক] ক্ষরণ। ধার ক্ষরণ নাই,৬ষা 

-হিৎ) সৎ ক্লীৎ, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পর- 

মাস্বা ।২ ।জীবাস্ব! ৷ তেত্বক্জান বলে যখন 
জীবাত্মা প্রকতিকে শ্ষর ও মহদাদি গুণ- 
বিশিষ্ট এবং আপনারে নিগুণপ প্রকৃতি 

হইতে সম্যক্ন্ধরপে পৃথক ও পরমাত্মার 
সহিত অভিন্ন বলিয়া! অবগত হয়েন 
অর্থাৎ ঘধন প্রান্ত শপ সকলকে নিন্দা 

করিয়া পরক্রন্দের অনুসরণ পূর্বক 

পরমা ঘাতে মিলিত হয়েন তখনই 
তাহাকে অক্ষর বলিয়া! নির্দেশ করা যায় 1) 
(কালীপ্রসন্ন মহাভারত) ৩ । শিব 1 ৪। 

বিষুত | ৫। গশনইহা অবিনশ্বর চিরকালই 

একভাবে স্থিত)। ৬। ধন্ম । ৭। তপস্কা।৮ । 

অপামার্ঁ, আপাংগান্ধ । ৯ । মোক্ষ। ১০। 

উদ্দক, জল । ১১। অশ. ব্যাপা1+সর-- ক। 

যে বেদাদি শাস্মব্যাপে) শব্দের এক একটী 

ক্ষুদ্রতম অংশ, অকারাদিবর্ণ । ৯২1 সৎ 
আ্ীখ, সাৎখ্াযমতে _ প্রকৃতি ; যথ।-.-«হেটি 

ও প্রলষ কাঁধ্য সম্পাদন নিবন্ধন প্রকৃতিরে 

অক্ষরবলিয়া নির্দেশ করা যায়”। ১৩। 

বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষরণশুন্ত, ক্রিয়াশৃন্য ; থা 
“তুমি সত্যস্থরূপ অদ্বিতীফ অক্ষরব্রঙ্গ ।” 
১৪ । নিত্য, স্থির) যথা --“বেদাস্ত ধাহাবে 
কষ ব্যাপ্ত চরাচর । যাহাতে ঈশ্বর শব্দ 

যথার্প অক্ষর ॥” (বিক্রমোর্ব শী), 
অশ্ধরচন ৭ ] (অন্মর+ চন, চু খ্যাভা- 
অক্ষরচুখ (1 ষে অন্গর অথাৎ বণ. 



অক্ষ 
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বিন্যাসদ্বারা খ্যাত) বিৎ, ত্রিৎ, লিপি কর্ধে 

নিপুণ, সুলেখক 

অক্ষরজননী (অক্ষর - জননী। অক্ষরের জননী 

অর্থাৎ যাহা হইতে অক্ষর উৎপন্ন হয়। 

৬ঠী _ষ) সং, শ্্রীৎ, লেখনী, কলম । 
আক্ষরজীবী (অক্ষর _জীবক, জীবী 

আক্ষরজীবক ) যে প্রাণধারণ করে, অক্ষর 

অর্দৎ লিপিদ্বারা যে জীবিকা নিব্বাহু 
করে, ৩য় ষ্) অহ, পুং্ লেখক । 

আগ্ষরজীবিকা ঘক্ষর - জীবিক। জীবনো- 
পায়, ৬ঠী হিং) বি, ভরি, লিপিকর, 
মসিজীবী । 

অস্রতলিকা আ্ক্ষর _ তুলিকা, 
সং, ক্্রীঘ, লেখনী, কলম । 

৬ষী _ ষ) 

অক্ষরন্যাস ] স্সেক্ষর _ন্যাস ও বি- 
অঙ্গনবিনাগ  / ন্যাস) সৎ, পুৎ্, লিপি, 

পরিকা। ২। (অক্ষর ন্যাম, বিন্যাম 

|নি ও বি, নি- আম ক্ষেপণকরা4অ 
০ ভা] ক্ষেপণ অরাহ শহল্তাপন।। ৬ঠা ও 

য) সহ, কীৎ, পদিগ্াটাজপে শ্রেণীবদ্ধ । 
করিয়। ভাক্ষর লিখন, অঙ্গর আৎস্থাপন ; 
বর 

গত: আঙ্ষরনিন্নাস।” €বিজ্রমোব্ধশী 
৩। অন্গ্রপিনাম অণলা ; শি - ১ 
“সমানি মমশীবাণি ঘলানি বিরলানি চ।” 

অচ্ষরমুখ গার মুখ) ছিটিনহিছ। যাহার 
মথে অঙ্গর থা অমন্পান্্ক শান্ত ব। 
আঙ্ষর অঞ্চল নিদ্বামান আছে) নিং, রি 
'অ্রজ্ত, শাঙাভিজদ । ২। সংপুৎ্। শিষা, 
করার! ৩। ভেন্র মুখ আছি, পথম । যী 
-য। মং, লীঙ্স্ বর্ণের আদিবর্ণ “ভা।” 

অলসস্থান (অন্দর - সংস্জান আকুতি 

ন* 

আরোপণ, ৬ঠী-য এ ণ্মী.. হিং, যা । 

হাতে অআঙ্রের সংস্থান আর্থাৎ স্থিতি 

আছে বা অক্ষরের মংস্থ(ন)স্। ক্লীৎ, লি- 
খন, লিপি । শিতলিখিতাক্ষর মংস্থানং” 

অক্ষরুচক ; অং, ক্লীং, শৌবন্চল লবণ । 
অক্গ-দ্েখ। (141)085 01 1471111)00) নির্গ- 

রেখা হখতে অমদূরবশ্থাঁ উন্তর দ্র্গিণ 
উততয্নদিকেই যে মক মওডলাকার রেপ 
এনা আর ৮৮1 5 ০০০ ০ গোন্নলেল রি শশ্চিতগ লি |পিঘ। আচ্ছা । 

ই... 

“এস্উজন্গ শিশ্ধোক নে ভ্ত্পত- 
)। 1 

অঙ্গি 

অক্ষব্তী (অক্ষ পাশক+বৎ্ (বতু]- অ- 
স্র্থে ঈ [ঈপ-স্ট্রীলিঙ্গে |) সং, ভ্রীৎ, 
পাশাখেলা। 

অক্ষবাট তেক্ষ যুদ্ধ .বাট স্থান । ৬ঠী-ষ) 
সৎ, পুৎ, মন্রভূমি, কুক্তির আখড়া । হ। 
(অক্ষ পাশক্রীড়া বাট বাসস্থান । ৬ষ্ঠী_ 
ষ) সং, পুঙ, দ্যতস্থান। পাশাখেল।র 
ছক । 

অক্ষবৃত্ত, অক্ষসমাস্তরাল (7১৮11015০01 

[,61009) নিরক্ষবৃন্থের সমাস্তরাল এবং 

নিরক্ষরৃন্ত হইতে ক্রমশঃ দশ দশ অংশ 
ভআন্তরে যে মকল ম্রদ্র স্ুদ্র বৃস্ত কলঙ্গিত 
হয়! 

অগ্ষশত্র জেক্ষ স্তর, ৬ঠী-ষী সং, পু, 
জপমালা।, 

“একামনে ভশশানে অনদ্দার ধ্যান মনে 

সী শীিশিশটশশিশিশীট 
ভাক্ষ* £ কমগুলুধারী ।” (অন্দ্ামঙ্গল) 

১7. (ন্ অপমাল। স্বর +৬ষ্ঠা _ ঘ) 
সহ, ক্লীৎ, খে জপ-মাল। গ্রথিত 
হয়। 

আগ্গাংশ (019502075) 
ললেন্তাহু। বিদুনবে 

ডু 

এছ 1৯ সি 

ম্ঙ্গ _ভাহশ) ভগো- 
প ডর দম্সিত অথব। 

পুল্মপৃশ্চিম ৩৬০ ভাগে বিভক। 
এক এক ভাগ এক এক 

অক্ষ ।,শ | 
অঙ্গাও,ীল 1 অক্ষ চক্র _ অগ্রক্কীলক 

1 

] 

| 
| 

ূ 
| করুরন । ইহ 

1 
1 

অগ্রকার খিল, ৬ঠী _ষ) সং, পুত, চাকার 
খিল । 

অন্বান্তি (আ-কঙ্গান্তি ক্ষমা) সংঙ্থীত, ঈর্ষা । 
অনমা, অপহিষুতা | শিৎ-১ “অঙ্ষান্তি 
সারমকঃ “ৎ ভুপবামসমনেহি মামূ ।” 

| স্বঙ্গারলবণ (অ-ক্ষার-লবণ) সং, ক্রীন, 
| সৈদবাদি লবণ । পব্য গ্বত ও হপ্ধ আতপ- 

তল মুগ তিল মল ইত্যাদি অশোচিকালীন 
হব্ষ্য দ্রব্য । শি--১ “পোক্ষঘরহ গে 
ঘতটৈব ধানামপণাস্থিলা যবাঃ। মাফুদং 
সে দ্বার মক্ষারলবণৎ স্মৃতহ ॥ | 

অক্ষি ক্ষ, ব্যাপা+ই-ক। যে রূপকে 
শ্যাপে) মং, ক্লীঙ্ চন্য । 

অন্ষিক, আক্ষীক তেক্ষ বাপ1+ ইক, ঈঞ্চ 
% ॥ মং, পুজ। পঙ্গনবৃক্ষ, আচফুলেরগাছ: 



অক্ষ [ 

অক্ষিকূটক জেস্সি _কুটক গোলক,
৬চী -ষ) 

সৎ, ক্লীৎ, চক্ষর্গোলক, চক্ষুর ভারা। 
অক্ষিগত 482 শুকাির ন্যায় যে 

বৈরাস্পদ, রশ বণাম্পদ | ন্নগো- 
চর। 

অক্িব, অনমীব জ্ে-ক্ষীব, কফাদিফেলা, 
দর্পকরা+অ-ণ। রক্ষবীধ্যত্ব হেতু তৎ 

সেবনে কফাদি ফেলা যায় নাষাহার দ্বারা) 

সং, পুং, শোভাঞ্জন বৃক্ষ । সং, কী, 

সামুদ্রলবণ । (অ-ক্ষীব উন্মন্ত) বিৎ, 

ত্রিং, অন্ুন্মত্ত । 
অক্ষিবিকৃণিত (অক্ষি চক্ষুঃ _বিকৃশিত [বি 

_কৃণ্ সঙ্গোচকরা+ত- বা সক্ষোচিত) 

সং, ক্লীৎ, কটাক্ষপাত, অপাজদর্শন 

অগ্গীণ মে-ক্ষীণ ছুর্দদল) বিৎ, রিং, অ 
যখা_-“যাহাদের যোদ্ধাগণের বাক্য চি 

ঈষ্ট ও বলবীর্ধ্য অঙ্গীণ আছে।: 

অগ্গণণবৃত্ত অেক্সীণ দৃঢ় _বৃস্তি নিষ্ঠা। ৬ঠী 
_হছিহ বাঁ ণমী-যষ) বিৎ, জিৎ, বেদ 

বৌধিত আচার নিষ্ঠ ; ঘথা_-“অন্গীণরৃত্ত 

হইলে ব্রাহ্মণ কদ্দাচ হীন হন না ।” 

অক্ষুন্ন (অ- ক্ষুন) বিং, ত্রিৎ, ক্র নয়, যাহাকে 
হুদ হইতে হয় নাই, 
বিষয়ে নিরাশ হইয়া ছুঃখ পাইতে হয় 

নাই । ২ । আপরিশীলিত, অচ্ছিন্ন, পূর্ণ । 

যথা-অগু্ ভূভাগ অর্থাৎ যে ভুভাগে 
কেহ কখন যায় নাই।” “জ্কান-ম্াার্ণন 

পুরোভাগে অন্ধুপ্ত রহিযাঁছে 1? ৩। অনব- 

গাড়, অনালোড়িত ; যথা অশ্ুধ হদ অ 

াৎ যে ভুদে কেহ কখন অবগাহনাদি 

করে নাই ।5। সরস্হ, সুস্থ ;যথা “যদি ঈর 
প্রসার্দে আমাদের শরীর অঙ্কুর থাকে 1? 

৫ অন্ষুন্ধ ; যথা অক্ষুত্রমন|। ৬। অবি- 

কত ; যথা-“চরমে শোকস্থায়ী করুণরস 

অন্ধুপ্ন আছে বলিয়া” (কাব্যনির্ণয়) 
অন্গুদ্ধ (ঘআ-- স্ম্্ধা মেভপ্রাতর) ব্হি, ত্রেং, 

হুণ্ধ লয়, ভয়ের কারণ বা বিপদ খটিলে 
যে ব্যাকুল হয় না, ক্ষোভশৃন্য, অব্যা- 
কুল, অনাকুল,অনা$লিত; যখা-_ভঙ্গুচধী- 

অপয়। 

যাহাকে কোন | 

$ 

শশা শিপ শশী 

অক্ষো। 

অক্ষেত্র €জআল ক্ষেত্র স্থান ) সং, ্লীৎ, যে 
ক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি হয় না, মরুভূমি । 
২। অপাত্র, অধোগ্যপাত্র | 

অক্ষেম অ-ক্ষেম মজল) সৎ, ক্রীৎ, অম- 
কল। শিষ্টপ্রত্নোগ --৯, পদকে কিম 
সাম্প্রতম্। 

অক্ষোট, অক্ষোড় জেক্ষ, বযাপাওট, ওড় 
- ক) সৎ, পু, আখ রোট গাছ। অক্ষোেট 
বৃক্ষ ও ফল উভদ্বেরই নাম অক্ষোট, 
ইহার বাবনিক আখ্রোট নামই প্রসিদ্ধ । 
আখ রোট প্রথমাবস্থায় অপক্ক মাকাল 
ফলের ন্যায় দেখায়, ইহার ছুইট্টী আব- 
রণ থাকে । ফল পক্ষ হইলে প্রথম আব- 
রণটী আপনা হইতে খসিয়া বা পচিয়া 
যায়। বাদামের আবরণের স্যার কঠিন 
দ্বিতীয় আবরণটী ভাজিয়া তন্মধ্যস্থ শস্য 
বাহির করিয়া লইতে হয়। আখ্রোট 
গাছ বয়ড়া গাছের ন্যায় বৃহৎ এবং ইহার 
পত্র পার্শ হইতে বৃহতী বা স্থলপগ্ন-পত্র 
পার্খের ন্যায় খণ্ডিত । আখ্রোট কাবুল, 
পারস্য ও ইউনাইটেডষ্টেট প্রভৃতি প্রদে- 
শে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । ইউ- 
নাইটেডষ্টেটের আখ রোট কৃষ্বর্ণ | 

অঙ্ষোভ (ভ- ক্ষোভ কাতিরতা, চঞ্চলতা | 

যাহার ক্ষোভ নাই, ৬ষ্টী হিং) বিং, ত্রিং,. 
শ্োভরহিত | ৯। যে অপ্রস্তত হব না। 
ক্রিৎ- বিৎ, ক্ষোভব্যতিরেকে । ৩াসং, পুহ) 
হন্তিবন্দন স্স্ত, আলান। ৪ ক্ষোভাভাব; 
ভণ্পোস্সাহ শুন্যতা ; ষথা--ধিফল মনো- 
রথ হেতু আক্ষেপ, চঞ্চলতা বা কাতরত। 
শুন্য তরুণগণ হুখমৌ ভাগ্যের অস্থিতীয় 
হেতু সাহস ও অক্ষোভ গুণে একান্ত 
বপ্দিত থাকেন1” ( ব্চনাবলী ) £। 
কেশশ্ম্তভ1 ; যথা-মেই জীবিতকালের 
ক্ষুদ্র ক্ষড্র অংশ শুলি অন্রান বদনে ও 
অক্ষোভে অপব্যষিত করেন ।” রেচনাবলী) 

অক্ষোভ্য (অ-ন্ুভ্ চঞ্চল হওয়া, কাতর 
হওয়া1 য় -ক্মী বিৎ, তং, অবধ্ষা । অবি- 
চলনীয় । “নমুচিরাজ শ্রীবিহীন হইয়াও 
অক্ষোভ্য সাগরের ম্যায় অবিচলিত চিন্তে 
কাল হরণ করিতে লাগিলেন ।” 



অখ ১৪ ] অখ্য। 

১ 
স্পা 

পাপা 
কপ পাপা পাপা ০০০ 

অঞ্গৌহিণী তেক্ গজাছি অম্হ-_ উহিনী 
[উহ তর্ককরা, পাওয়1+ইন্ণেন্)_ ক] 
যে পায়, ঈজপ)-ন্্রী, ২য়।-য) সৎ, 
সী, ১,০৯,৩৫০ পদ্দাতি ; ৬৫,৬১০ অশ্ব) 

' ২১৮৭০ হস্তী এবং ২১১৮৭ রথ, সমুদ্দায়ে 
২১৮,৭০০ এতাবছ্ সৈম্ত | 
অমরকোষে- 

একেটতৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা। 
প্যদৈক্সিগুণৈঃ সর্ষৈঃ ক্রমাদাখ্যা 
যথোভরৎ। সেনামুখৎ গুল্সগণৌ বাহিনী 
পৃতনা চমঃ | অনীকিনী দশীনীকিন্যক্ষৌ- 
হিণ্যথ সম্পদি। 

পদাতি-_-আশ্ব- হুস্তি- রথ 
৫ +৩+১+ ১5 

চি] 

চির ১ ৩.4 ৩০ সেনামখ 
শু 

৪৫ হব ৯5 .-স্ত্র 
৩ 

১৩৫ শী ৮5 নু ইতর গণ 
খু) 

৪০৫. +২৪৩-4৮573 - বাহিনী 
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সঅক্ষৌহিনী অখটি (অ-খট আকাজ্া করা+টি_ ভাবে) সং, পুৎ, অশিষ্ট ব্যবহার, আখটি, আব্দার! 
অধও্ড (অ- খণ্ড অংশ,ভাগ । যাহার অংশ । নাই। ৬্চী _হিৎ) বিৎ দিৎ, খণ্ডহীন, খড করা নয, পূর্ণ, সমগ্র ; যখ! - “অথ মণডলাকারৎ ব্যাপ্রৎ যেন চরাচরমৃ।” ২। অক্ষত, নিখুত; যথা _ অখণ্ড বিশ্বপত্র। ১1 অনিভক্ত ; যথা-_অখণ্ড প্রভাপ ! 

অধাত (অ- .. 

র 

অখগুদ ৩--একাধিপত্য ; ঘা -_ 
“ছিল যবে পর! কিরীট কুগুল, 
ছিল যবে দণও অখণও প্রবল 1" 

অখওদ্বাদশী--চান্ অগ্রহায়ণের শুক্রা- 
দ্বাদশী। এই দ্বাদদলীতে কন্্রফলের খণ্ডন 
হয় না। 

অথগ্ডন €অ -খওন' নিরাকার বলিয়া) 
সং, পু পরমাত্মা ৷ বিৎ, ব্রিৎ, অখণ্ড । 

অথগনীয় (অ-খওলীয়) বিং, ব্রিৎ, যাহা। 
খণ্ডন করিতে পারা যায় না, যাহা! অনাথ! 
করিতে পারা ষাষ না, যাহা পরিবর্ত বা 
বা উল্লজ্বন করিতে পারা খায় না,অকাটা 
যথ।--“অখগনীয় প্রমাণ । 

পন্ধি] অধণ্ডিত (অ- খণ্ডিত) বিং, ভ্রিং, খণ্ডিত 
নয়, অপিভক, জোড়।।লিগ্ত; যখা-লণকো।ন 
কোন পও্র খুর অধশ্ডিত "| ২ যাহ! 
খণ্ডন হয় নাই; যথা! অধথণ্ডিতত সত । 

অখাততপত্র সং, ক্লীৎ, যে পত্রের পার্শ্ব 
দেশ বিভক্ত শহ ) যেমন আম, কাঠাল 
ইত্যাদির পন ।” 

'অখর্ডিতবাহু যে তের বাহু বিভন্ত হঘ 

নাই। 

খোড়া+ত-ম্ম। ঘাহ] 
খনিত লঙ) সং, পুহ-ক্রীং, দেঁলধাত, 
বাভানিক খাত।২। ভুগোলে উপসাগন, 
সন্গদ্রাংশ; যখ|-_-ওবি অধাত। 

অধাদ্য (অ অপ্রশস্ত--খাদা ভোজনীর? 
বিং, প্রিৎ, খাইবার অনুপযুক্ত । যথ।__ “ অখোরপদ্ধীদিগের অখাদ্য কিছুই 
২ ২1 অশ্রাস্থ্যকর খাদ্য ; যথ1-_ 

খে শারির দাল অখাদ্য বলিয়। পরিত্য।গ 
করা উচিত । ৩। ধর্খববির্ধ খাদ, ধশ্ব 
সম্বন্ধে যাহ! ধাওয়া উচিত নশ্ ; যথা গোমা' মংদি হিন্দিগের অখাদা। 

অখিম (অ -খিদু খেদকপা14ত-. শুট নিং তরিং, খেদশৃনা, ভঃখবিহশন। অস্্ান্ত । অখিল অখিল শুশ্ত, পৃথকৃক্ুত | যাহাতে 
শুন্য নাই, ৭্মী -হিৎ) বিং, ব্রিৎ, সকল, 
সমস্ত, সম্দায়; যথা --অখিলভুবন” । 

অধযাত (অখ্যাত প্রসিদ্ধ) লিং, ব্রিং অপ- সি, অগ্রতিষ্িতহ | 



অগ 
৯ কপ পপ পাপী কাপ পা 

অধ্যাতি ত কুত্সিৎ-খ্যাতি [খ্যা বলা | ব্যক্তির উপায় মহ 
. পতি -ভা] কথন ) সৎ, জীৎ, অযশঃ, 

নিন্দা, অপবাক্ষ | 
অগ (অ--গ [গমৃ গমনকরা+অ ডে)- ক] 
“ষে পমন করে । যে গমন করে না) সৎ,পুৎ, 
পর্লাত | হুৃক্ষ | সুর্য । জ্যোতিঃশাস্সে _ 
শব্ধ বন্রগতি দ্বার গমন করে না বলিয়া 
অগ। আধ্যভট্ট ও পিপাগোরম প্রভৃতি 
পণ্িতগণের মতে স্ধ্য গতি বিহশল 
বলিয়া অগ 1 সর্প । 

আগক্ষ অআ- গঙ্গা) ৭মী-হিৎ) বিখি ভ্িৎ, 
গঙ্গাহীন দেশ; যেভুমি পঙ্গা হইতে 
চারিক্রোশের অধিক দরে অবস্থিত । 

অপজ (অণ 

জাত ' বুঙ্গজাত । (অ- গজ) গজশুন্য , 
অগণন (অ-গণ্ সখ্য! কর17আঅন (নট) 

-- ভা) বি২১ ভিং, যাহার গণনা হয় না, 
গণিয়। উঠিষ়। যায় না, অগণ্য, অগণনীষ, 
অসংখ্য, আঅসংখ্যেয়। 

অগণনীষ অ-গণ্ সহখ্যা করা+অনীয় 
ম্ট বিৎ, ভ্রিৎ, অস্থখ্য । অগ্রাহ্য, যে 
ব্যক্তি গণনীয় নহে । 

অগণিত অ-গণ্ সংখ্যা করা1+ত-ম্মু) 
বিৎ, রং, অমংখ্য যথা - 
“লতি শৃঙ্গ পক্ষ) মুগ লক্ষ লক্ষ 

পশুগণ অগণিত । 
কোশীদাস মহাভারত) 

২1 যাহা সংখ্যা করা ষায় নাই, অসৎ- 
খ্যাত । ঘাহা গণিতে পারা ষাষ নাই । 

অগণ্য ঘ --গণ্ সংখ্যা করা1+ঘ _ শ্প) বি, 
তিৎ, অগ্রাহা, যে বাক্তি গণনীয নহে 
সামান্য ; ষথা- অগণ্য কাজে, ছি ছি 
জঅদ্বন্ সাজে, মোর আরণ্যমাবঝে কেন 

কাছিলাম।” ২। হখ্য, যাহা গণনা 
কৰিতে পারা যায় না; যথা--“অগণ্যদ্িষ ং 
সহ তিনশগ্রীক ।” 

অগতি অ--গতি গমন ইত্যার্ষি,৬ষী -. হিৎ) 
বিৎ, তি, গতি হীন,যার গতি নাই, নিতান্ত 
নিলা । রা জনের গতি ভূবন 
পাবন।” ২. সৎ, শ্ৎ, উপাযাভাব, যে 

৯৫ 

পর্বত, বুক্ষ ইত্যাদি +জন্ 
জানান 1+অ€ড)--ক) বিৎ্, প্রিং, পর্বত- | 

ঘঅগমতা ছগপমশ্রকজ | 

পস 

|]. অঙ্গ 

বাজ জয় 
মিতার ক্অগগতির বন্ধু।” 

নীরা? জিৎ লসিং আহ: গতি ন্ 
থাকাচ্ডে, অন্য গতি নাই বলিয়া, আর 
কোন পথ বা উপাদ্ম নাই এজন্য, অন্ু- 
পায়ে, হৃতরাখ, কাজে কাজে | . 

অগদ --গদ রোগ - ষাহাহইভে রোগ 
নাই, ৫সী _হিৎ) সং,পুং, ওঁষধ যোহার 
রোগ নাই, ৬ঠী-হিৎ) বি, ত্রিৎ, শুম্ছ, 
নীরোগ । ধন্সস্তরিপ্রণীত আঅষ্টভাগের মধ্যে 
ষষ্টভাগ - গদ1) গদাহশন । 

অগদক্কার অগদৎ অরোগীকে কার [ক + 
অ ষেণ)--ক] যে করে। যে রোগীকে 
অরোণগী করে, ২য়া- ষ। অথবা অগদ _ 
কু+অখেণ)- ক) সহ্য পুঙ) বৈদ্য । 
চিকিৎসক । 

অগস্তব্য - গস্ভতব্য গমনের যোগ্য স্থান) 

বিৎ, ত্রিৎ, অগম্য দেখ । 
অগম আ-গম [গম পমন করা অ-ক। 

যেগমন করে । যে গমন করে না) সৎ, 

পুৎ, পর্বত । বৃক্ষ । বিং, ত্রিৎ, গতিহীন্ । 
মান্য ব্যক্তিকে শ্থ।- 

বর জ্ঞানে তুচ্ছকরা) সং, স্টীৎ অপমান, 
অসন্্ম, অমধ্যাদা । 

অগম্য ঘ-গযু গমন করা4+ষ-ম্ম) বিৎ, 
ভ্রিং, গমনের অযোগ্য, যেখানে যাওয়। 

উচিত নহে । ২। যেখানে যাওয়া যাষ 
না, ছুর্গম্য, যেখানে যাওযষা ছুর্খট ; ষ্থা- 
অগম্য প্রদেশ। ৩1 অতি কষ্টে বাহ। 
বুঝিতে পারা খায়, ছুব্বোধ ; যথা -- 
“ঘচিস্ত্য অগম্য কৃষ্ণ অবতারলীলা । 
দেই ব্রহ্ম ভাগবতে আপনি বলিল] ১” 

ম্যা--স্্ীঘ, সে স্সীকে সক্ভোগ করা বিহিত 
নহে, যে স্ত্রীর সহিভ সংসর্ণ করিলে 
মহাপাভতক হয় । সাধারণতঃ বিবাহিত। 
সী ভিম্ব অন্য সমস্তই স্্রীই অগম্যা। 
বিপ্রপত্তী, শুরুপত্তী, রাজপত্তী, পুত্রবধূ ও 
ভগিনী প্রভৃতি অগম্যা । 

অগ্যাগমন (অগম্যা --গমল) 

অগম্যা পক সম্ভোগ করা । 

জা, ক্ীহ, 
2 



অগ। | ১ 
পাপী িপিশীপোপীিতি পিপি? ০ এপ পি শীপিপীসপপশপপ্পাস 

অগস্ত্য, অগস্তি ভগ পর্দত- পতি স্তত্তিত- 
করা+অ.ড) -ক। অখব! অগ - অন্ 
গমন করা ইত্যাদি+তি-ক। যাবৎ 
আমি দক্ষিণদিক্ হইতে না আমি, তাহ 
তুমি প্রতীক্ষা! করিও, এই নিশ্নম বদ্ধ 
করিয়। ধিনি শুর্ধযাদির গতি রোধকারী 
বি€য পন্ধতকে স্ত্তিত করিয়া ছিলেন, 
২য়া-ষ) সং পুং, মিভ্রাবরূণের ওরসে 
উপ্বশীগর্ভজাত মুনি, ঝুস্ত-সম্ভব। পক 
পুষ্প । অগস্ত্য নক্ষত্র । 

অগস্্যোদয় (অগন্তয --উদ্য়। ৬ষঠা- ষ) সং, 
পুৎ, ভাদ্রমাসের মপ্রদশ ব1 অষ্টাদশ দিনে | 
অগস্তযমণির নক্ষতরূপে উদয় হয়। 
অগক্ত্যোদয় হইলে শরৎ খুর চিহ্চ 
প্রকাশ হইতে আ।রস্ত হইয়া থাকে, এবং 
জল ও মেখাদি পরিক্ষার হয়। ঘা. | 
জিললাভে দেবের প্রমন্ন হউক মন। : 
অগস্ত্য উদয়ে জল বিমল খেমন।” 

(শিনাতিকনটসপ ) 
অগগ্যষাত্রা অগস্তা - যাঁতা। ৬ঠা-. ষ। সং) 

৫ ।২, ভ।দমাগের প্রথম দিন । এই দিনে । 
অগন্তাশুশি বিন্ধ্যাটলের মিকটি হইতে | 
দিণ1ভিএখে যাও করিয়াছিলেন, জ্জন্য ূ 
সামের প্রথম দিল মাত্রেই আগ-্ঞাদ[২1 | 
বলিয়া খ্যাত। এই যারার পর ভিসি | 
আর পরত্যাগত হয়েন নাই বণিষা এই 
দিনে যা! নিষেধ । 

অগস্তযমংহিতা জগস্তা -. সংহিতা ধশ্- শান্স। অগস্ত্যসত্গৃহীত সংহিত।। মধ্যপদ- 
লোপা) ম স্ত্রীং, অগস্থযসৎগৃহীত ধর্খ- 
শাস্ম। 

অগা (অজ্ঞ শন্দজ কি? ) নির্ন্েধ 
ঘেখন- অগারাম । 

অগাত্মজা অগ পর্ধতি- আত্মজ। 
শী -স) সৎ, স্্রীং, পার্দতী । 

অগাধ (অগাধ [গাধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া + 
অ (অল্)-ভা | প্রকুষ্স্থিতি | 
প্রকুষ্ট স্থিতি নাই, 
অতলম্প্শ, যাহার তলম্পর্শ কি? 

যথ।-অগাধ জমুদ্দ। 

»বোক1) 

কন্য।, 

যায় না) 
২। গভীর ) যথা এই সরোনরে অগাধ ! 

ঙ৬ 
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] অগে! 
০০০ 

জল । ৩। প্রগাঢ,অসাধারণ ; যথ1--অগাধ 
বুদ্ধি বিছুর ; অগাঁধবিদ্যা । ক্লীৎ, গত । 

অগার,আগার অগ স্ততভতবৃক্ষ- আর [অ। 
_রা গ্রহণকরা+অ (অন্)--ক] ষে গ্রহণ 
করে। যে স্তত্তড়ত বৃক্ষ [খুটি] গ্রহণ 
করে । হয়া ষ) অৎ, ক্লীৎ, গৃহ ) খথা_ 
“দোহাই রাজার লুর্গিলি অগা, 

ধরিয়। খাইলি জাতি।"বিদয। সুন্দর) 
আগির অআ-গ শন্দকরা+অ -প্রহ। পা 

ইর, অথবা জগ. গমনকল1+ ইন প্র) 
মত) পুজি শর্থ । কৃধ্য | অগ্নি । বাক । 
শু অ.-পে। কিরণ ইত্যাদি; মং) গুহ) 

অ 

রাহুগহ । বিহ ঘিহ,। কির্“সৃভিত। 
গে।শুন্য। 

অ্ণ ৭; মং, পুত অহিভ, অনুপ. 
বারি দোষ; যাক পদব্যেত শণাতিএ 
পরীগরণ না করিয়া |” বিহ) টিছ। গশহীীন, 
শিগণ। ৃ 

অপ্ণকারক অপ কারক যে করে) রিং, 
ডি, যাহাতে অগুণ করে, অহিতকরক) 
অন্ুপকান্নক । 

অগ্চক জ. গর ভাবি । যাহ! হইততি ওক 
ন।ই। পমী-হিৎ সৎ, আ্ীং, শিংশপা, বন! পুত জী হগন্ধি কা্বিশেষ | বিচন্দল। হা্রাবর্ণ অপর, কুঙ্গাণুর ওশিংশপ! বা অগুরশিংশপা এই তিনের 
২ধারণ শাম অগুর, তন্মধ্যে প্রথমোক্তটা অগুরুচন্দন | ইহার ভিন প্রকার নামই এসিদ্, যথা- অগ্ুক্ক, অগরু, ও অওকু- চন্দন। ইহা শীতল এবং সুগন্ধ যুক্ত বলিয়! অঙ্গে বিলেপিত হয়। যথ।-- 
কূপের সাগর, গণের নাগর, অগুক্ত চন্দলগায়। € অন্রদামসল)। বিং, ব্রিৎ, উপদেশক বিহীন । ৪ । লঘু । ৫। গৌরব- 
রহিত । 

অগুঢগন্ধ অ-গঢ় লুরগয়িত - গন্ধ, ৬ষ্ঠী_ 

১ হিহ। ৃ 
হিং) সং, ক্ীং, হিঙ্ক 

অগোচর (অ- গোচির ইত্ত্িয় বিষয়) বিং, ত্রিৎ, যাহ) বুঝিতে বা গ্রহ4 করিতে পারা যায় না; যথা--বুক্ষির অগোচর। “মনের অগোচর পাপ লাই” নয়নের 

।ই্ 



সগ্নি [ ১৭ ] অগ্নি 

] 

| 
রা 

আগোচর, পরোক্ষ, অঅপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞের, 
অবিজ্ঞেয়, অপরিজ্জঞেয় । ২। ক্রিৎ- বিৎ, 
পরোক্ষে, আজ্ঞাতলারে ; ঘখা--আমার 
অগোচরে এই কর্ম কর! হইয়াছে । 

অগোর (অগুরু শব্দের অপভ্রৎশ) অগুকরু 
শব দেখ) য্। -ক্দিবাসিত গন্ধ আদি 
অগোর চন্দন,” 

অগৌকস্ জগ পর্জত-ওকস্ শ্বান। /্ী 
_ হিৎ) সং, পুৎ, সরভ। পন্দী। সিংহ । 
বিং, ত্রিৎ, পর্বতবাসী । 

অগৌণ অ-গৌণ বিলন্ব)ক্রিং_ বিৎ, শী, 
অবিলম্বে, তৃর্িতে ; যথা --“অগৌণে 
সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন |” 

অগৌর গুরু শবের অপভরৎশ) অগ্ুকু শব্দ 
দেখ ; যথা--“অগৌর চন্দন রামা নিল 
বাটা পুরে | কেবিকঞ্কচণচণ্ডী) 

অগ্রায়ী (অগি+ঈ(ঈপ)- পত্বীঅর্থে) সং, 
স্বীৎ, অগ্নির ভার্ধ্য।, স্বাহা। শিৎ-১ 
“বরুণানী নচাপ্রায়ী তস্যাঃ সীমস্তিনী 
সমা।” ভেট্রি)। ব্রেতাধুগ । 

অগ্নি অগ কিম্বা অন্গ্ গমন কর।+নি- 
ক, সংজ্ঞার্থে। যে উদ্ধে গমন করে। লাটটিন 
10018 এবং সংস্কৃত অগ্নি শব্ের বিলক্ষণ 
সৌসাদৃশ্য আছে) সং, পু, কিরণ- 
বিশিষ্ট জলনশীল ত্বনাম খ্যাত পদার্থ, 
বহি, আগুন । ইহা ভিউযারি পঞ্চভুতা- 
স্বক তৃতীয় ভূত তেজেরই প্রকার ভেদ- 
মাত্র। শন্দ স্পর্শ ও রূপবিশিষ্ট বলিয়। 
ইহা! ত্রিগুণাত্মক । শ্র্তি অনুসারে-_ 
আকাশ হইতে বাধু, বাস হইতে তেজের 
উৎপত্তি হইয়াছে । যথা--“আকাশান্বায়ু- 
ব্বায়োরগ্রিরপ্েরাপোহগ্ভযঃ পৃথিবী |” অগ্নি 
তিন প্রকার ; ষথা--ভৌম, দিব্য ও 
জাঠর। কাষ্ঠীদি পার্থিব পদার্থ হইতে 
উৎ্পন্ন অগ্নিকে ভৌম ; জল বাষু 
হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ, উন্কা, বজ্ম প্রভৃ- 
তিকে দিবা; এবং ভুক্ত আন পানাদি 
পরিপাককারী উদ্ররস্ছ অগ্গিকে জাঠরান্সি 
বলা যায়। ২। মহাভারতে _ দেবরূপী 
অগ্নি ধন্বের গুরসে ও বন্থভার্য্যার গর্ভে 
উত্পন্নাগ্রিই প্রথম অথি। দক্ষকন্যা আহা] 

ইহার সহখর্শিলী । ৩7 তর্ণ। ৪) কোণ- 
বিশেষ) পুর্ব ও দক্ষিপদিকের মধ্যবরঁ 
কোণ ) অস্থি দক্ষিণ পুর্দম দিকের অধিপতি 
জন্য এদিক অগ্নিকোণ নামে খ্যাত । 

অগিক (অগ্নি--ক প্রকাশার্থ “কৈ"ধাতুজ ৷ 
যে অগ্নিবৎ প্রকাশ পায়) সং, পুৎ, ইন্দ্র- 
গোপ নামে রক্তবর্ণ কীট । 

অখ্বিকণ জেগ্নি-কণ অংশ, স্কলিচ । চা 
_ষ) স্ৎ, পু, অগ্নিকণিকা) স্টুলিজ্। 

অগ্নিকর্খ্ব আগ্রি-কন্ধখ । ৭মী- -ষট সং, ক্রীৎ, 
অগ্রিহোৌরাদি করা । ২। অস্গ্যেষ্টিক্রিছা ] 

অগ্নিকলা অেপ্রি-কল।) সৎ, স্ীৎ, অগ্নির 
দশ প্রকার অবয়ব । শিং “বৃমার্চিজক্ষ্যা- 
জলিনী জালিনী বিশ্ফলিঙ্গিনী। সুশ্রী; 
হ্রূপা কপিল হব্য 'কব্য বহেহপি। 
যাদীনাংদশবর্ণানাৎ কলাধর্্ম প্রদা অম্বঃ 1” 

অগ্রিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড ব্যাপার) হাৎ পু 
ক্রীৎ, গৃহার্দি দাহ। ২। আগ্েয়াম্ম 
প্রয়োগ, গোলাগুলিবর্ষণ । 

অগ্নিকার্ধ্য জেপ্রি-কার্য্য ক্রিয়া) সং, ক্লীং, 
অগ্ি দ্বার! কার্ধ্য, মুতব্যক্তির দাহ ক্রিয়া । 

আগ্িকৃক্ুট (জলন্তনুড়া ঠিক কুকুটাকার 
দেখায় বলিয়া অগ্নিক্কুট নাম হইল । ৬ঠী 
_ষ) সং, পুৎ, অগ্রিযুক্ত তৃণ, জলম্তনুড়া । 

অগ্নিকুণ্ড (অগ্নি_কুণ্ড খাত । ৬ঠী--স) 
সং, ক্লীৎ) আগ্যাধান স্মান। ২1 আগ্গি 
জ্ালিবার গর্ত; যথা--“অগ্নিকৃণ্ড জালি- 
রতি সতী হৈতে চায় 1” (অনকামল 1) 

অগ্পিকৃমার জেশ্রি কুমার । ৬ষী-ফ) সং, 
পু, কার্তিকেয়। অঅগ্রিদেৰ সন্তর্ধিগণের 
ভার্যা অকুন্ধতী প্রভৃতির বরূপলাবণ্যে 
মোহিত লেন ; দক্ষ দুহিতা স্বাহ। 
তাহার চিন্তবিকার বুঝিতে পারিষ্। অরু- 
হ্ধতী ব্যতীত অপর ছয় খুষি পত্ধীর রূপ 
ধারণ পূর্বক ভাহার সহিত ছয়বার বিহা- 
রাস্তভে অগ্নিরেভঃ কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করেন, সেই তেজোময় স্কন্নরেত হইতে 
কার্তিকেয়ের জন্ম হয বলিয়! ভিনি অগ্নি- 

কুমার নামে খ্যাত । 

অগ্রিকোণ (অশনি পুর্বদক্ষিণ কোণের অধি- 
ষ্টাত্রীক্ষেবতা বলিয়া অগ্নিকোণ নাম হইল, 

৩) 



অগ্নি [ 

. ৬্ঠী-ষ) সৎ, পুত, পূর্বদক্ষিণ দিকের 
মধ্যবস্তী কোণ । 

অপিক্রিয়া জেগি _ক্রিয়া। ৬ঠী-ঘ্) সৎ, 
স্্রীং, বিধিপূর্বাক অধিকৃত দাহ । 

অগ্গিক্রীড়া অেগ্নি_ক্রীড়া। ৬ঠী-ষ) সৎ, 
স্ীং, আগুণ খেলা, বাজি পোড়ান, 

নানা বর্ণের আগুন প্রজলিত কর1। 

অগিগর্ভ অেগ্ি গর্ভ | যাহার গর্ভদেশ অগ্নির 

হ্যায় জারক । ৬ষ্ঠী- হিৎ্) সৎ) পু অশি- 

জারবৃক্ষ ৷ ২1 অেগ্সি গর্ভে যাহার) স্বধ্য- 

কান্তমণণি ; আতসীপাথর॥। ভা-ক্ীং, 
শমীবৃক্ষ এই বৃক্ষের গর্ডে অগ্গি লুকায়িত 

ছিলেন বিৎ, ত্রিখ। যাহার ভিতরে 

অগ্নিআছে । 

খসিচিত(আগি ডিভি চঘ্নকরা4 ৭ লিপি) 

-ক) যে চয়ন করে। যে অগ্নি চয়ন 

করে, ২য়া-ষ) সৎ পুং, সাগ্রিক, অগ্ি- 
হোতরী ব্রাহ্মণ ) ফে মন্সপুর্বক বহি স্থাপন 

করিয়া নিত্য হোমকরে । (প্সি-চি+০ 

ক্ষিপ)- ভাবে) সং, ক্লীৎ অগ্র্যাধান । 
অগ্রিচিত্যা জেগ্নি-চিত্য। [চি চয়ন করা+- 

ক্যপ্-ভাবে। নিপাতন | চয়ন) সথ্, 
স্্রীৎ, অগ্থি চয়ন । 

অগ্রসিজ অগ্নি-জ যে জন্মায় । অগ্নির উদ্দি- 
পনের জন্য যে জন্মায় । ৪ _ ষ)সৎ) পুৎ 

অগপ্রিজার বৃক্ষ । ২1 গনি হইতে জন্ম 

যাহার । ৫মী-ষ) কাত্তিকেয়। সং, ক্লীং, 

স্বর্ণ (মহাভারতে - হৃবর্ণকে অগ্নির অপত্য 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন) 

অগ্সিজি হব অেগ্রি- জিহ্বা) ৬ষী-- ষঘ। দেব- 

গণ অগ্নিরুপ জিহ্বা দ্বারা দ্রব্যান্বাদন 
করেন অর্থাৎ আহত দ্রব্যসকল ভোজন 

করেন) সং, পু, দেবতা ২। বেরাহমুত্রি 

ধারণ কালে অগ্সিজিহ্ব হইস্থাছিলেন 
বলিয়া) বিধুব। হবা-স্ট্রীঘ, অগ্নির 

সগ্তশিখা ; যথা---করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, 

লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্ঘরাগা, স্বর্ণ), 

এই সপ্ত প্রকার মূর্তি অগ্নির জিহ্বারূপে 
বর্ণিত আছে । ২। লাঙ্গলীবৃক্ষ, বিষলা- 

লিয়া বৃক্ষ । 
অগ্নিজ্ালা রেক্তবর্ণ পুষ্প বলিয়া যে অগ্থির 

অগ্নি 

জালার অর্থাৎ শিখার ন্যায়, ১যা-ছিৎ) 
সংস্্রীং,জলপিপলী । ধাতকীবৃক্ষ ।ঘ্আগি _ 
জালা, ৬ষ্ঠী _ষ) অগ্নিশিখ। । | 

অগ্নিতপ্ত দেখি - তপ্ত) বিং, অগ্নিতে উত্তপ্ত । 
অগির অত উষ্ণ | 

অনিত্রয জগি ত্রয় তিন) সং, ক্লীং, শাহ্ 
পতা, আহবনীয়, ও জাক্ষিশ্য এই ভিন 
প্রকার অগ্নি । 

'অগিদ অগ্রি-দ যে দেয়) বিৎ্, ত্রিৎ। ষে 
আততার়ী গৃহ দ্ধ করিবার জন্য অগ্নি দান 

করে। শিৎ-১ “অগ্গিছে! গরদশ্চৈব শু 
পাপির্ধনাপহহ | ক্ষেভ্ফারাপহারীচ ষড়েতে 
ততাঁফিন্ 

অগ্িদ্চ (অপি দক, তয়া- য) বিছ, প্রিৎ, 
যাহা বা তে বাটি আঅশ্িতে দক্ষ হইকাক্ছে ; 

যথ। -অআনিদ :কালসন।। ৯। শাক্সবিধা, 

নানুসারে যাহাকে অগ্নি দ্বার! দ্ধ কর! 
হইয়াছে । ত। সং,পুৎ, পিডলোক। 

অগিদগ্ষপ্রস্তর (৬ 010770 7903১, অগ্ি 

দক _ প্রস্তর) সং, ক্রীৎ, অশ্ি সংঘোগে 
পন প্রস্তর । ভূতত্ববেস্তারা পৃথিবীর 

সমস্ত প্রস্তরকে দুই ভাগে বিভক্ত করি- 
যাছেন ;) যথা--ভ গর্দদ্ধ বা আগেক প্রজ্তর 
ও বারুণ শ্রন্ত ' আগের প্রজ্তর়ের যে 
বর্তমান অব*হ। দেখিতে পাই তাহা অগ্নি- 
খযোগে জ্রব হইয়া শীতল হইলে পর 

উৎপন্ন হইয়াছে । 
অগ্রিদাতা অগ্রি-দাতা ষেক্ষান করে) 

সং, পু, যে অস্ত্োষ্টিক্রিয়া বিধানে মৃত 
দেহ দাহন করে। 

অগ্নিদেবা (অপ্রি--দ্রেব দেবতা । অমি যাহার 
দেবতা, ৬ষঠা-হিৎ। আ-- জ্্রীলিঙ্গে। 
জ্যোতিষে _ অশ্বিনী ভরনী প্রভাতি ২নটা 
নক্ষত্রের অধিদেবতা নির্দিষ্ট আছে; 
কৃত্তিক নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা দহন অর্থাৎ 

অগি এই নিমিত্ত কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম 
অগ্রিদেকাহইল ১ সং, স্্রীং,কত্তিকানক্ষত্র । 

অগ্সিপর অমি - পক) বি, ত্রিৎ, যাহা 
অপ্রিতে পাঁক করা হইয়াছে । 

অগ্রিপরীক্ষা (অগ্নি - পরীক্ষা । ৩য়া - ষ) সং, 
স্্রীং, অগ্নি দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করণ । 

সাপ 



অশনি [ ১৯ ] . অগ্নি 

অন্িপ্রস্তর আপি - প্রস্তর পাথর) সৎ, পুৎ, 
চকমকির পান । | 

অপ্লিবাহছ (অগ্সি-বাছ) সং, পুং, ধৃম। 
প্রিক্ব্রতের রসে ও কাষ্যার গর্ডে জাত 
রাজপুজ্রবিশেধ। 

অগ্নিত (অগি-ত দবীপ্ত্যর্থ “তা ধাতুজ। ষে 
অগ্নিবৎ দীপ্তি পায়) সৎ, ক্রীৎ। স্বর্ণ || 
(অগ্নি-তভ নক্ষত্র । ৬ঠী-ষ) কুত্তিকা- 
নক্ষত্র আমিদেব। দেখ) বিৎত্রিৎ অগ্সিবর্ণ। 

অগ্িভ্ভ অগ্নি ভূ (ভূ হওয়1+০€্িপ্)ক] 
ষেহুয়। মহাদেবের তেজ ধারণে দেবী 
অসমর্থ হইলে সেই তেজ অগ্গিতে 
নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা। হইতে কার্তিক হন; 
৫মী-ষ) সৎ, প্ুৎ, কার্ভিকেয় ॥ ক্রীৎ, 
জাল ( বিৎ, ত্রিহ, আপ,যত্পন । 

অঙ্সিমণি (অগ্ি-মণি রত্ব, ৬ঠী-ষ) সং, 
পু, ুর্ধ্যকাস্ত মণি, আতসীপাথর | 

অগ্রিম্থ (অগ্রি-_ মন্থ [ মন্থ, মন্থনকরা1-4 
অহ্বেঞ)-শ্[]ী মথিত। ইহার কাঠ্ঠ ঘর্ষণে 
শীস্র অগ্নি উঠে বলিয়া ইহা মৃথিত হয়, 
৪রধখ _ষ) সৎ, পুৎ, গণিকারিকা বৃক্ষ । 

অগ্রিমান্দ্য অগ্নি জঠরাগ্ি_ মান্য ভ্রাস। 

৬ষ্ঠী _-ষ) সং, ক্লীৎ, পরিপাকশক্তির হ্রাস, 
অজীর্ণ রোগ, ক্ষুধামান্দ্য (1)১৪1১01818) 
ইহা একটী সাধারণ পীড়া, পাকাশয় 
ও অঙ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়ার কোন রূপ 
ব্যতিক্রম উপশ্থিত হইলে অগ্নিমান্দ্য 
বা অজীর্ণ সমুতপন্ন হয়। 

অগ্নিমারতি অেগ্রিমাককত+ ই - আঅপত্যার্থে, 
অথবা অগ্নি জঠরানল _ মারুতি হনুমান । 
যে স্বুনির হনুমানের ন্যায় পরিপাক 
শক্তিআছে । মহাভারতে - মেষবেশধারী 
বাতাপি নামক দৈত্যকে এই মুনি পরি- 
পাক করিয়! ছিলেন) সং, পু, অগন্তয- 
মুনি। 

অগ্রিমুখ (ধাহাদেন্ অগ্সিই মুখ, হোষীয় 
ছব্যা্ি (দ্বৃতাদি ) ধাহাধা অগ্িরূপ মুখ 
স্বারা ভক্ষণ করেন । ৬্ঠী _হিহ ) জংপুহ, 
দেবতা । (যাহাদ্বের মুখে অগ্ধি আছে, 
৬ঠী-হিং) ব্রাহ্ষণ। (দাহকত্ হেতু 
যাহারা অশ্রির মুখের ন্যায়) চিত্রকবৃদ্ষ। 

ভেলাগাছ। শি _“অগ্লিনুখে দ্বিজে দেবে 
তল্লাতে চিত্রকে কচিৎ 1” খী-স্্রীৎ, ভেলা- 
গাছ ।বিষলাঙ্গলীয়া বৃক্ষ । গাকত্রীমন্ত্র ; শিং 
-১৫কদাচিদপি'লো বিশ্বান্ পাস্িত্রীযুদকে 
জপেৎ্। গায়ত্যগ্সিসুখধী বন্মাতন্মাহুখায় 

তাং আপে 1” 

খঅগ্রিমূল্য (অগ্ি _ মূল্য | যাহার মূল্য অন্মিবৎ 
অর্থাৎ মৃল্যাধিক্য জন্ত ধাহাতে হাত 
দেওয়া বার লা) বিৎ, ত্রিৎ, চুর, ল্য, 

মহার্ঘ, উচ্চমূল্য। 
অগ্নিষস্্র (অন্ি_হস্তর) ৬ঠী-য) সৎ, পু) 

কামান্, বন্দুক । 

বিবক্ষণ (আগ্গি --বপ্্।। দাহ ত্বাব। ব। 
যাহাতে অগ্রি রঙ্বণ কর! যায়) সৎ, ক্রীৎ, 
আগ্সিহোতে । আঅশ্িহ্হোত্রপগুহ | ব্বপ্রযাধান ॥ 

অগ্রিরজা (অগ্গিরজস, অগ্নি -রনৃজ [রং যুক্ত 
হওয়া] দীপ্তি পাওয়।+অস প্রত | যে 
অগ্নির ন্যায় দশিপ্তিপায় ) সং, পুৎ, ইন্র- 
গোপ নামক কীট । 

অগ্নিরেতঃ অগ্থিরেতস্,অগ্নি - রেতস্ শুক্র ৷ 
৬ঠী _ষ) সং, র্লীৎ, অগ্থিশুক্রে | সুবর্ণ । 

অগ্নিবর্ণ (গ্সি_বর্ণ, ৬ঠী _ হিং) বিৎ, ত্রিৎ, 
অগ্রির ন্যায় বর্ণ, রক্তবর্ণ ; যথাঁ-“অগ্সিব্ণ 
রথখানি চারি অশ্খে বয় ।” সং, পু, রাম- 
চক্রের পৌজ্র, কুশরাজার পুত্র । 

অগিবাহ লিভ ৬ষ্ঠী_ 
অগ্সিবাহন ষ। অগ্ির বাহন বলিয় 

সং, পুং, ছাগ ।) 

অগ্রিশন্মী (অগ্রিশশ্মন্, শর্ন ব্রাহ্মণের 
উপাধি, এই শর্মা অগ্রির ল্যায় উষ্ণ) বিং, 
ভ্রিং,মহাক্রোধী ; ষখা--“মাটী হতে দেহ 
তব মাটী হতে হুবে। কিসে অহঙ্কার 
কিসে অগ্সিশশ্্ী তবে 1” সং, পু, খষি- 
বিশেষ । 

অগ্নিশিথ, অগ্নিশেখর যোছার অপির ন্যায় 
শিখা অর্থাৎ কেশর, ৬ঠী - হিং) সংক্রীৎ, 
কুম্থুম। শিং _'অধাগ্রিশিখমুদিক্টৎ কুৃত্তে 
কুস্কুমেছপি চ। লাশ্রনি কাখোষধো চ 
বিশল্যান্াঞ্চ যোফিতি ।' বিৎ, ত্রিৎ, অগ্নি 

তুল্য অগ্রভাগ বিশিষ্ট ।' 
অগিশিখা (অগ্রিশিখার ন্যাষ বা অগ্নির ন্যায় 



অগি | ই 4 অগ্র্যা 
চিরিররারা রা ব্রারারর ররর রা রানির বু রা ররর রানার জেরার 

শিখ। অর্থাৎ দীপ্রি যাহার, ৬ঠী- হিৎ) ৷ প্রদত্ত হইলে যাহার! তাহাদের আপনার 
২ সং, বিষলাঙ্গলিয়া বৃক্ষ । (তীক্ষত বলিয়া গ্রহণ করে) সৎ, পুৎ- বহৎ, মরীচি 

হেতু অপ্বিশিখার ন্যার) জু রাতা শাক । সস্ভতান উপদেবতাগণ, পিতৃলোক ; যখ1_- 
ভেঠী-ষ) অগ্নিজালা, আগুণের শিখা “অধিষ্বান্তাদি সণুসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়স্ত 
(রসায়নে - দাহ্যবস্তর অঙ্গার ও উদজান | কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে ।” 
ভাগ তাপ প্রভাবে প্রথকৃভূত হইয়া ; অশ্গিহোত্র অেগ্সি-হোত্র [হু হোমকরা+ 
বায়স্থ অম্রজানের সহিত রাসায়নিক ভ্র-ধি] হোম, ৭মী-_ য) সৎ, পু _ ক্লীৎ, 
সংযোগে অশ্নিশিখার উৎপত্তি হইবে । সাগিকের প্রাত্যহিক হোম । এই হোম 

অপিষ্টোম ) অগ্রি-ক্তোম |স্ত অতিকরা+ সাগ্সিকগণ প্রত্যহ পরাতে ও সায়ৎকালে 
অপ্বিষ্ট,২ / মমেন)-ধিস্বাতি। অগ্রি-জ্ত । করিয়া খাকেন। ইহা ছুই প্রকার, 

+০ ক্িপ)-ধি। যাহাতে অগ্নির জ্যতি মাসসাধ্য ও যাবজ্জীবন সাধ্য । যাঁব- 

হয়,৭মী _ হি) সং্পুত্্যাগবিশেষ) বসন্ত | ভ্জীবন সাধ্য হোমের রক্ষিত অখ্ির দ্বার! 
কালে পঞ্চদিন স্ধ্য অগ্িষ্টোম যজ্জ বহু ; তাহাদের অন্তিমে দাহকাধ্য হয়। (অমি 
প্রজা কৃষ্টিকক্সনায় প্রথমতঃ প্রজাপতি হু হোম কর1+বর-প)সং, পু, ঘ্বত | 
কর্তৃক অনুষ্টিত হয়। বেদজ্ঞ ও সাগিক । অগ্িহ্োত্রী অগ্িহোতিন্, অগ্নি-হোতিন্ 
ব্রাঙ্গণগণই ইহার অধিকারী । এই যজ্জে [হোত্র+ইন্ -অন্তার্থে। হোতা, ৭মী _ 
ধকিক্ ১৬ জন। ইন্দ্র; অগ্ি ও বায়ু সন) মৎ, পুৎ। নিভ্য হোমকর্তী, সাগিক । 
প্রভৃতি ইহার দেবতা এবৎ ঘোমরস ; অন্নীধ 1 অপি _ইধ [ইন্ম দীণ্তকর14+ ররেক্) 
ধান জব্য। অনীধ্ [৪ ] যে দীপ্তকরে । অশ্রি-- 

অধিষ্ট অগি-ষ্ট [শ্া'ধাতুজ] যে থাকে) | ইন্দ +০(রিপ্১-ক | যেঅগ্ি দীপ্ত করে। 
অং, পুৎ, কটাহ, কড়া । ূ »য়াযষ) সং, পু অখিবক্ষাঘ নিসুক্ত 

অগিসংশ্কার অম্রি- সংস্কার, ৩য়।_ষ্) সৎ, ত্রা্মণ) যে কন্মাপ্নি রক্ষা করে, এত্তবিকৃবি- 
পু, অখ্বি দ্বারা শোধন । বিধি পুর্ধক শেন রাজাবিশেল জন্বুদ্বীপের অধিপতি 

দ্াহাদি কার্ধ্য। ৰ প্রিয়ব্্ত রাজ” গ্যষ্ঠ পুত্র কাম্যার গর্ভ- 
অগ্িসখ (অগ্নি_ সখ] বন্ধু,৬ঠী _ষ। অগ্নি প্র র জাত । ধা. স্মীৎ, আঅগ্নিসুক্ষণ | 

জ্জলিত হইবার বায়ু অনন্যপহ্থায় বলিয়া।) | অগিক্গন (ন্সসি _ইন্জন |ইন্ষ দীপ্ত করা+ 
সংপুখ, বাক 'অন ভা] উদ্দীপন । ৬ঠী -ষ) সঙ, ক্লীৎ, 

অগ্রিসহাম়্ (অগপ্রি-জহায় বন্ধু) জং, পু, আগুন জ্ালন, ঘ্বতীহুতি দ্বারা অগ্নি 
বায়। বনকপোত। | জ্বালন ! ঘেপ্রি _ ইঙ্গন [ইদ্ধ দীপ্ত করা+ 

অগ্রিস্তস্ত অখি-স্তভ্ত [স্তনভ রোধ কর। | অন--ক] উদ্দীপক । যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত 
+অ-শ্ম] রোধ । যাহা দ্বারা অগ্নির | করে) অগ্নি জালিবার কাষ্ট, পোড়া কাঠ। 
দাহিক শক্তি নিবারিত হন) সং, পুহ, | অগ্যগার, অগ্যাগার (অগ্নি _ অগার, আগার 
ওষধ বা মন্ত্র দ্বারা অখ্রির দাহিকা শত, গৃহ) সং, জী, সাগ্িকের হোমগুহছ । 
নিবারণ | ২। (অগ্থি-স্তত্ত, ৬ঠা_ফ); অগ্যস্্ অসি _অন্থ) সহ, ক্রীঘ, আগ্েয়াস্, 
স্তভকারে আগ্গি, আগুণের থাম ; যথা-_ কামান বন্দুক প্রভৃতি অগ্নিবাণ। 

দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায় সুন্দরি । অগ্যাধান অেপ্বি-আধান [আ-ধা ধারণ তমোময় যমদেশে অপ্রিস্তস্ত সম কর17 অন (অনট্)-- ভা) স্থান। ৬ষী--ষ) জলি উজলিবে দেশ । (মেষনাদবধ) ; মংক্লীৎ, বেদমন্্র দ্বারা অগ্থি স্থাপন ; যথা _- 
অগ্নিদ্বান্ত অগ্নি-ন্দ আপন--আস্ত গ্রহীত। | “পুর্লনযতা স্ত্রীর যথাবিধি 'অভ্যোন্রি ক্রিয়া 

অথবা অগ্িধু-আভ |অ1-দা+ত ক্ডে); নির্নাহ করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ ও 
হা গীতি শক ত 12115 ভা 715 1 ৃ ॥ 

_ক্মএগৃহীত। পিতৃউদ্দেশে অমিতে আঞুতি নুশলায অধ্যাণান করিবেক |” বেহবিধাহ) 



অগ্র [ ২১ ] অগ্র 

পিপিপি পি 

অগ্রগণ্য অেগ্র-গণ্য গণনীয়) বিৎ ত্রিৎ, 
অগ্রে গণনীয়, সব্বাগ্রে যার গণনা অর্থাৎ 
উল্লেখ করিতে হয়; যথা _মূর্ধের অগ্র- 
গণ্য, অহঙ্কারীর অগ্রগণ্য, কালিদাস 
কবিদিগের অগ্রগণ্য | 

অগ্রগামী (€ অগ্রগামিন, অগ্র-গামিন্ [গম 
গমনকরা +ইন্টশিন্) _ক ক] যে গমন করে, 
৭মী _ ষ)বিৎ, ত্রিৎ, অগ্রসর, পুরোগামী । 

অগ্রজ অগ্র-জ [জন উত্পনন হওয়া + 
অডে)-ক] যে জনে, ৭যমী-ষ্) বিং) 
রিং, প্রথমোতপন্ন, জ্যেষ্টভ্রাতা, অগ্রজ মম । 
যথা- “কহিল! অনুজ নমি অগ্রজের 
পদে।” ২। জঅখ্ পুং, ব্রাহ্মণ বের্ণের 
মধ্যে ব্রাঙ্গণ অগ্রে সৃষ্ট, হইয়াছিল 
বলিয়া) 
ঘশকোন বাক্তির আধক পত্ী খাটকিলে, ঘে 
সম্তান প্রথম স্ত্রীর গর্ডে জন্মিবে, সেই জ্যেষ্ঠ 
হইনে,। এমন ব্যবস্থা নহে । বে আঅগ্রে জগ্মিদে 
সেই অগ্রজ বা জো । [শিং--দসদৃশন্ীষু 
জাতানাং পুত্ত্াণামবিশেষতঃ। ন মাতৃতে। 

জোষ্নক্তি জন্মতো ২ জোষ্টমুচাতে 1” (অন্থল হত) 
ধৃতবাষ্টী জ্যেষ্ট, পংগু পতি তাহার অনুজ । কজ্ত 

তদনুদারে ছুর্যোধন জ্যেষ্ঠ হন নাহ । বুধিষ্তির 

অগ্গে জন্মিয়াছিলেন বলয়। তিনিই জোষ্ঠ এবং 

রালোর অধিকারী । শিং--১ “জন্মতস্ত প্রমাণেন 

জ্যেষ্ঠ রাঁঅ। যুধিির ।* 

অগ্রজম্মা ( জগ্রজল্গন্, অগ্রে ব্রহ্মার মুখ 

হইতে জন্ম ধাহার, ৬ঠী _ হি) সৎ, পুৎ, 
ব্রাহ্মণ বঙ্গ।। জেগ্রে জন্ম যাহার, ৬ঠী_ 
হি) বিহ, ত্রিৎ, প্রথমোতপন্ন, জ্যেষ্ঠ । 

অগ্রজাতক, অগ্রজাতি (অগ্র -জীতক থে 
জন্মে । জাতি কুল, শ্রেণি) সং, পু, 
বাক্ষণ । 

অগ্র্যাহিত (অপ্রি-আহিত স্থাপিত ) সং) 
পু২১ আহিতাগ্সি, সাগিক 1 

অগ্নযৎ্পাত অেগ্সি উৎপাত, ৬ঠী _-ষ) সৎ, 
পুৎ, নভঃস্থ অগ্মিকৃত অশুভহুচক উপদ্রব ; 

_ যথা ধুমকেতু, উন্ক! ও ব্জ্রপাত। ২। যে 
কোন প্রকারে অগির হ্বারা উপদ্রব; যখা1-- 
গৃহ দাহ ও আপগেয়গিরির অগ্নযপদ্রব | 

অগ্র অগ্, অন্গ গমনকরা+ররেক্)- মম । 
যে আদতে গমন করে) বিং, ত্রিৎ, আদা, 
প্রথম; যথা-“অগ্রে আমার প্রশ্শের 
প্রত্যুত্তর কর ।৮ ২ । প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; যথা -- 
অগ্রমহিষী, অগ্রযোদ্ধা | ৩ । প্রাপ্য; যথা - 
অগ্রভূমি। ৪ । সং, ক্লীৎ, উপরিভাগ ) 
যথ1-_গৃহাগ্রে উড়িছে বিজ ।” (মেঘ) 
৫ | শেষ্ভাগ ; যথ।--হ্চ্যগ্র কুশাগ্র । 

৬। আলম্বন, অবলম্ন ; যথ!--একাগ্র- 
চিন্ত 1 ৭1 পুর্ন; য্থা-পিতার আগ্রে 
পুজের মৃত্যু । ৮। সম্হ; যেমন দ্রব্য 
সামগ্রী সমগ্র । ৯। সম্মুখ ; যখা-_ 

“আমার অগ্রেতে তারে করিব ঘাতন। 
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অভজ্জন 1” 

কোশীদাস মহাভারত) 
১০ । পুর্বভাগ ; যথা .- অগ্রকীয়। ১১। 
চূড়া, শৃঙ্গ, শীর্ঘদেশ ; যথা-_পর্ত্বতাগ্র । 
“রথের অগ্রেতে বৈসে বীর হনমান্ 1” 

4“ কৈলাসাগ্রে সমাসীনৎ অহাদেবৎ”। 
১২। উত্তম । ১৩। পল পরিমাণ। ১৪। 
অধিক । ক্রিং - বিংআগে,পুর্কে ) যথা _ 
অগ্রে জানিতাম না। শিৎ--অ রহ পুর 
স্তাদপরি পরিমাণে পলনা চ। আলম্বনে 
সমহে চ প্রান্তে চ স্যাম্সপুৎসকৎ । অধিকে 
চ প্রধানে চ প্রথমে চাভিধেযবৎ॥(মেদ্বিনী) 

অগ্রকায় (অগ্র--কায় দেহ) সৎ, পু, দেহ- ! 
পুর্ববভাগ 7) যথা _- 
“উঠাইয়া অগ্রকায়. ফণা বিস্তারিয়া! বায় 

ফণপামণি জ্বলে ধক ধকে 1” 
অগ্রগ (গ্র-গ [জগ দেখ] ষেগমন করে, 

৭মী _ষ্) বিৎ, ত্রিৎ। যে অগ্রে গমনকরে, ;. বিং, অথ অগ্রে, প্রথমে 1 সম্মুখে । 
ষে সকলের আগে বায়, অগ্রগামী, যথা | অগ্রতঃসর ( অগ্্রতঃ-জর [স্থ গমনকরা1 
“মগধরাজ সেনাগপের অগ্রগ হইয়া চলি- ; আআ --ক]ঘে গমন করে ৯ বিং, ত্রিৎ, অগ্র- 
লেন? গামী। 

র অগ্রণী ভেগ্র-নী।নী পারার 
| যে লইয়া যায়, যে অগ্রে লইফা খায়, ৭মী 
ৃ -ষ্) বিৎ, ত্রিৎ শ্রেট, আধা । দক 

সং, পুৎ, সেনাপতি । অগ্নি । 
অগ্রতঃ ( অগ্রতম্, অগ্র + ত:-ুতে )ক্রিং 



অগি 

শিখা অর্থাৎ দীপি খাহাঁর, ৬্ী- 

সং, স্তীৎ, বিষলাঙ্গলিয়। বু | (ীক্ষাত 

হেতু অনিশিখার ন্যায়? জুয়াতা শাক । 

(৬ঠী-য) অধ্িজালা, আগুণের শিখা 

(রসায়নে --দাহ্যবস্তর অঙ্গার ও উদজান 

ভাগ তাপ প্রভাবে প্রখকৃতত হইঘ! 

পায়স্ব অম্রজানের সহিত 

রে গ ক পা [র উ উৎপন্তি নত ৪ | 

_. হিছা | 

রি ৮ রা শা টি 
ঘা ডে | ডি রে 

1০ (কিপ)-ধি। যাহাতে অগ্নির তি 

হর, নী হিং) মহ,পুহ)যাগবিশেষ ও বসন্ত । 
কালে পঞ্ছদিন সাধ্য জশিষ্টোম যদ বৃহ 
প্রজা কষ্টিকল্পনায় প্রথমতঃ 
কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। বেদজ্ঞ ও মাগ্িক 
পঙ্গণগণই ইহার অধিকারী । এই যনে 
পিক ১৬ জন। ইজ, 
প্ুভৃতি ইহার দেবতা এবং 
পন জেব্য। 

অশিষ্ঠ সি 
সৎ, পু কটাহ, কড়া । 

অগিস রী (আগ্ি _ মতস্কার, ভয়) সং, 
পৃ, ভগ্রি দ্বাবা শোধন । বিধি পুর্াক 

হাদি কাণ্য । 
অধিসথ ভেগ্রি - সখা বন্ধূ,»ঠী _ য। অগ্নি প্র- 

জ্লিত হইবার বানু অণনাসহায় বলিয়।।) 
আংপুৎ, বাধ 

অগ্রিসহায় (অগ্নি সহাক়্ বন্ধু) সঙ) পু, 
বাধু। বনকপোত । 

অগ্নিস্তন্ত ভেগ্রি-স্তত্ত [স্তনভূ রোধ কর। 
+অ-ম্মা রোধ। যাহা দ্বারা অগ্ির 
দাহিক। শল্সি লিনারিত হয়) আহ জু 
ওযধ ব] মন্ দ্বার। অসিত্র দাছিকা নি 
নিবারণ । ২। (অগ্মি- - সরস, ৬ঠী-ষ 
অন্তাকানে অধি, আগ্ণের থা [নম ; ই 

“দেহ এ ত্রিশুল মম মায়ায় থস্দরি | 
তমোময় যমদেশে ভাগিস্তস্ত সম 
জলি উজলিবে দেশ । (মেঘনাকব্ধ) অগ্নিঘ্বাত্ত অখি- স্ব আপন -- আন্ত গহশত | 

অথবা নিয় হান্ত [আ।-দা7+ত (ক ) 
_শ্]গৃহীত। পিহউনেশে অপিতে আত 

ঠ [“স্থ]ধাইজ] যে থাকে) 

1 

হাযাঘনিক | 

'পজাপতি 
1 সি 

অগ্নি ও লাযু: 
মোমরম ! 

অমিহোর দ্রি-হোর 

অগ্যগার, অম্যাগার (অস্থি - অপার, 

সীশশিশশীশীশীশিশীশ্ীীশীশীশি শি টি ছ, ... ৪: শা 

বিএ সি ৬ রী ৩ 

অপ্র্যন্ধ (প্রি - আকন্দ) সং, ক্লীৎ, 

সসগ্ন্য। 

পদ হইছে মাহান! তাহাদের আপনার 
বলি ত:. দরে) সৎ প্রন বন্ৎ। মর্রীচি 
সহ, ,.দবতাগণ, পিঙ্লোক 7 যথা 
ভা ভাপ সপ্পসৎখ্যক পিতুপপ সমস্থ 

কক কলিত হইয়াক্ছে )?? 
[হর হোঁমকর14- 

অ- ধি] হোম, এমী-ফ) সৎ, পুজি তি কাত, 

সাপ্রিকের প্াতাহিক হোম । এই হোম 

গাগিকগণ প্রতাহ পাতে ও সায়ৎকালে 
করিনা থাকেল । ইহা ছুই প্রকার, 
সাশদাধা ও যাবজ্লীলল সাধ্য । যান 
ভজীন্ল সাধা হোমের রন্সিত আগ্ির ভবাল। 

কাহাঁতদর ক্ন্মিমে দাহব্যার্দা তয় মি 

-ল্ হোম করা কাজে পাত, পুজি ছা । 

(রা ্অখ্িহ্োোতিন। আগ্সি িহোছিন্ 
হাঁএকইন অশ্ট্যর্গে] হোি, হী 

ম) সং, গা নিজা হোম, সা্পিক । 

জন্রীধূ নখ ্ ইন ইক্ধ দাপুকরা কারি) 
আনীধ 1 -ক 71 ঘে দাপ্রকরে । প্রি, 
ইন্জ +"রিপ)-ক। যেআগ্রি দীপ করে। 
২ম ব) জাত, পুত আনশিরক্ষায় লিসুঞ্ 
জাক্দণ, যে কন্মাঘি রঙ্গা কারে, আতিকুপি- 
শেদ। লাজানিশেদ ) জন্দুদ্দীপের অধিপতি 
পিযব্রত রাজার জোঈ পুন কামার গর্ভ 
দাত । ধ।- শী, অপিসন্ধুঙ্ষণ । 

অশ্রিক্গন (আশি -ইন্জন |ইন্ধ, দীপ্ত করা+ 
অন- ভা উদ্দীপন | ভঠী -ষ) সং, স্ীছ) 
আঁঞুন আ।লন, দুভাহতি দ্বারা আগ্রি 
জালন। /অগ্সি -- ইন্গন [ইঙ্ধ দীপ্ত করা 
অন-ক] উদ্দীপক । যে অগ্িকে প্রদশপ 
করে) অগ্ষি জালিবার কাষ্ঠ, পোড়া কাঠ । 

গাল 

গুহ) সৎ, ক্ীৎ, সাগ্রিকের হোমগুহ । 
কআআসদেখায়। 

কামান বন্দুক প্রভৃতি অন্িবাণ । 
অগ্যাধান (অগ্গি-আধান [আ-- ধা 
করা অন (অনলট)-- ভা] স্থান। ৬ষী -ষ) 
না বাহ, পেদমন্ধ দ্বারা আগ্সি স্থাপন; ষথা-- 
পুপ্পমুতা স্পীর যথাবিধি অক্তোষটি ক্রিয়া 
নিপ্দাহ করিয়া পুনরাম দারপরিগ্রহ্ছ ও 
নঅবাম অগ্যাবান কবিবেক ।* বেছবিবাহ) 

ধারণ 
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অগ্র্যাহিভ (আপ্রি-আহিত স্থাপিত ) সহঃ 
পুৎ, আহিতাগ্সি, সাগ্রিক | 

অগ্রযৎপাত দেশি উৎপাত, ৬ঠী - ঘ) সৎ, 
শু, নভঃস্থ অগ্নিকত অশুষ্ডন্চক উপদ্রব ; 
খা ধুমকেতু, উল্কা ও বজ্রপাত । ২। যে 
কোন প্রকারে অগ্ির হ্বারা উপদব; থা 
গহ দাহ ও আগেখগিরির অপগ্ন পাদ্রব । 

অগ্র অগ্, অন্গ গমনকরা4 ররেক) _ বব । 

যে আদিতে গমন করে) বিৎ, ত্রিং, আদা, 
প্রথম; যথা--“অগ্রে আমার প্রমের 
প্রত্যুন্গর কর 1” ২। প্রধান, শ্রেঠ) যথা 
অগ্রমহিষী, অগ্রযোদ্ক! | ৩। প্রাপ্য; ষথা - 
অগ্রভৃমি। ও | সং, ব্লীং, উপরিভাগ । 

যথা--“গ্রহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ। (মেঘ) 
৫1 শেষ্ভাগ 7; যথা--হৃচ্যগ্র, কুশাগ্র | 

৬1 আলম্গন, অনলঙ্গন ; যথা -একাশ্র- 

চিন্ত | ৭1 পুর্ব; ষ্থা-পিতার অগ্ 

পুলের মত্য ॥ ৮। সমূহ  ষেষনন্দ্রব্য 

আমগ্রী সমগ্র । ৯। সম্মুখ ; যথা-- 
«আমার অগ্রেতে তারে করিব খাডন। 
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অন্দ্রন 

কোঁশীদাস মহাভারত) 
৯০ । পুর্বভাগ ; যথা - অগ্রকায়। ১৯। 

চড়া, শৃঙ্গ, শাধদেশ ; যথা__পর্সতাগ্র | 
“রখের অশ্রেতে বৈসে বীর হনমান্ ।"? 
“ইকলামাগ্ে সমাসীনৎ 'মহাদেবহ ”। 
১২। উত্তম | ১৩। পল পরিমাণ ১9 | 
অধিক । ক্রিৎ- বিৎআগে,পুর্কে ২ যথা 
অগ্রে জানিভাম না। শিহম এহ পুর- 
স্তানুপরি পরিমাণে পলসা চ। আলন্গনে 
সমহে চ প্রান্তে চ স্যান্পপুংসকং ৷ অধিকে 
চপ্রধানে চপ্রথজে চাভিধেয়বৎ॥"(মেদিনী) 

অগ্রকায় (অগ্রা-কায় দেহ) সৎ, পু কেহ 

পুর্বভাগ ; যথা -- 

“উঠাইয়া অগ্রকায় ফণা বিস্তারিয়া যায় 
ফণামপি জলে ধক ধকে ।” 

অগ্রগ ঘগ্র-গ [জগ দেখ] যষেগমন করে, 

৭মী -ষ) বিৎ, ত্রিৎ, ষে অগ্রে গমন্করে, 
যে সকলের আগে যায়, অগ্রগামী, যথা - 
“মগধরাজ সেনাগণের অগ্রগ | হইয়া চলি- 
তেন ।?? টু 

পাশাপাশি 

পপ, লা 

াোশিশাশিশীাতী পিস্পী টিপিপি পট ০7 তত তিশা পসপাপাপেপী পপি পাকপাস্পপাপিপাপ লাল পা পাপীপেসপালীত পাপা 

| 

[ 
র 

ূ পর 

ৰ 

] অগ্র 

অগ্রগণ্য জেগ্র-গ্রণ্য গণনীয়) বিৎ, ত্তিৎ, 
আনগ্র গণনীয়, সন্াগ্রে ধার গণনা অর্থাৎ 
উপ্লেখ করিতে হয় ; যথা - মুর্খের অগ্র- 
গণ্য, অহঙ্কারীর অগ্রগণ্য, কালিঙক্কাস 
কবিদিগের অগ্রাপণ্য 1 ৃ 

অগ্রগামী (অগ্রপামিন্, অগ্র-গামিন্ [গম 
গমন্কর14+ইন্পিন্) ক] যে গমন করে, 
৭মী _ ব)বিং, ত্রিৎ, অগ্রসর, পুরোগামী | 

অগ্রজ অেগ্র-জ [জন উহ্পন্ন হওয়া+ 
আ (ডি)-ক] যে জন্মে, ৭ম -ষ) বিং) 
টিং, প্রথমোতপন্ন, জোষ্টভ্রাভা, অগ্রজ নস 
যথা -“কহিলা অনুজ নমি অগ্রজের 
পদে |? ২। সৎ পু ব্রাহ্মণ বের্ণের 
মধ্যে ত্রাঙ্ষণ অগ্রে নষ্ট হইয়াছিল 
বলিয়া) 
ছপকোন বান্তির আঅর্ধক পত্ধী থাকিলে, যে 

সন্তান গুথম আ্ীর গর্ভে জন্সিবে। সেই জো 

হইবে, এমন বাবস্থা নহে! ষে অখ্রেজশ্িংস 

সেই অশ্র বা জোষ্ট। শিং দনদৃশস্্রীদু 

জংতানাং পুক্রাণামবিশেষতঃ। ন মাতৃভে! 

জোষ্ঠনপ্তি জন্মতোঃ জোর্ঠমুভাতে ।” (মেনু হিতা) 

ধৃতরাধু জোন, পাও,নুপতি তাহার অনুজ। কিন্ত 

তদনুসারে দুর্যোধন জোষ্ট হন লাই । বুর্ধিষির 

অগ্নে জান্সয়াছিলেন বলয়! তিনিই লোষ্ট এব; 

রাজার অধিকারী । শিং--১ “জন তন্ত্র প্রমণেন 

জোষ্ঠ রাজ ঘুধিটির |” 

| অগ্রজন্না ( অগ্রজশ্মন, অগ্রে ব্রহ্মার মুখ 
হইতে জন্ম বাহার, ৬ষঠী -হিৎ) সঙ পুহ, 
ত্রাঙ্গণ। ব্রহ্ম গ্রে জন্ম যাহার, ৬ষ্ঠী - 
হি) নিহ। ভিং, প্রথমোত্পনন। জোষ্ঠ । 

অগ্রজাতক, অগ্রজাতি (অগ্র-জাতক থে 
জন্মে । জাতি কুল, শ্রেণি) সং, পুত, 
বাচ্দশ। 

অগ্রণী অশ্র- নী [নী লওয়14-০. (ক্ষিপ্)--ক) 
যে লইয়া যায়, ষে অগ্রে লইয়া যাষ, ৭মী 
টি বিংব্রিহ। শ্রেঠ, অধাক্ষ | দক্ষ | 

সৎ, পুৎ, সেনাপতি । অশ্ি। 
অগ্রতঃ ( অগ্রভম্, অগ্র + তলত ) প্রি 

বিৎ, অহ, অগ্রে, প্রথমে 1 সন্মুষে । 
অগওরাতঃসর ( অগ্রতঃ-- সর সক গমনকৰা+4 

অআ-ক]যে গমন করে) বি, ভ্রিৎ। অগ্র- 
গামী। 

০ লা 
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অগ্রপ্দানী প্রেতোদেশে যাহাকে অগ্রে 

দান কর! যায় ) সং, পুৎ, পতিত ব্রাহ্মণ ) 

যে ব্রাহ্মণজাতি প্রেতসম্প্রদানের বড়া ! 

তিলাি দান গ্রহণ করে । শি ১লোভী 

বিপ্রস্য শুদ্রানামগ্রে দানৎ গৃহীতবান্ । 
গ্রহণাৎ তিলদানানামগ্রদ্দানী বভুব সঃ।” 

অগ্রনেতা অেগ্রনেতৃ, অগ্র- নেত! যে লইয়া 
যায়) সৎ, পুং, ষে অগ্রে লইয়া যায়। 
২। সেনাপতি ; যথা_ভীমসেন “সনা- 
গণের অগ্রনেতা হইলেন 1” 

অগ্রপর্ণী (অগ্জ-পর্ণ পাতা ৬ঠী-হিৎ। 

ঈ--ক্জ্রীং) সং, স্্ীৎ, আলকুশী গাছ। 
অগ্রপশ্চাৎ (অগ্র-পশ্চাৎ্,। দ্বং-স) ক্রিং 

_বিং, পুর্বাপন্, আবহমান কাল, ভূত 
ভবিষ্যৎ ; যথা--অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 

করিয়া কর্ম করা উচিত । 
অগ্রপাণি €(অগ্র-পাণি হস্ত) সৎ, পুহ, 

হস্তাগ্র। দক্ষিণহস্ত | 

অগ্রভাগ অেগ্র _ ভাগ) সং, পুং, প্রথমোদ্ধত 
ভাগ; যথা--অগ্রভাগ লয়ে । ভবানীর 
নীমে দ্রিল। একভাব্ হয়ে) জেন্নদামঙ্গল ) 
২। শেষভাগ ; যথা1-_-কুশেরঅগ্রভাগ । 

অগ্র-ভূমি ; সং, স্ত্রীং, প্রধান আশ্রয় । প্রাপ্য- 
স্থান বা বস্ত। 

অগ্রমাৎস অেগ্র-মাৎস । ৬ঠী-ষ) সং, 

ক্লীৎ, বক্ষঃ্ছলে পদ্যাকত্তি মাংসভাগ, 
বুকের কলিজা অগ্রভাগের . মাংস, 

ফলকা)। ২। মাংসবৃদ্ধিরূ্প রোগ বিশেষ 
(দূষিত ভাবে যরুতির মাংসবৃদ্ধি 1) 

অগ্রযায়ী ( অগ্রযায়িনৃ, অগ্র-যায়িন [| 

যাওয়া+ ইন (িন্) কা] যে যায়, ৭মী 
ষ) বিং, তরি অগ্রগামী । 

অগ্রসর, অগ্রসার অেগ্র-সর, আর | 
গমন করা4অ টে)-ক] যে গমন করে, 
৭মী _ষ্) বিৎ, ত্রিৎ, যে আগ্রে যায়, অগ্রগ, 
অগ্রযায়ী ; যথা আপনি অগ্রসর হউন। 
॥২। যে কোন কর্শে সকলের গ্রে 

প্রবৃত্ত বা উদ্দ্যোগী হয়; বথা,-তিনি 
সকল কন্মে অগ্রসর হুন। 

অগ্রসন্ধযা; ( অগ্র--সন্ধ্যা ) সংভ্্রীৎ, পূর্বব- 
সন্ধ্যা, উষা । 

অগ্রসামান্তাবন্ধনী €40691508 301025012 

11227061)6 ) সং, শ্রীৎ পৃষ্ঠবংশ বা মেকর- 

দণ্ড কতকগুলি অক্গুরীয়াকার অস্ফিথণ্ড 
ছারা নির্মিত । এই অস্দিথগুগুলি বা 
কশেককা সকল পরম্পর উপর্ধযপ্রি 
সংস্থাপিত এবৎ একপ্রকার স্থিতিষ্থাপ- 
কতা,অনপসার্ধ্যতা ও নমনীয়ত। গুণবিশিষ্ট 
উপাশ্থিময় শ্বেত পদার্থ দ্বারা ৃঢ়ক্ধপে 
সম্বন্ধ আছে, এই পদ্দার্থকে বন্ধনী কহে । 
মেরুদণ্ডের সন্মুখভাগস্ছ বন্ধনীকে অগ্র- 
সামান্যবন্ধনী কহে । 

অগ্রস্্রী ভেগ্র পূর্ব্ব--স্্রী) সং, স্ত্রী, প্রথম 
বিবাহিতা স্ত্রী; যথা-_পক্ষত্রিষের অগ্রন্ত্রী 
বশ্যো । 

অগ্রহায়ণ (অগ্রহায়ন বং্সর, হেশস্ত 

শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ, এই ছম 
প্হগণনায় যে বৎসরের অগ্র, ৬ষ্ঠী-ফ। 
অমরকোমষে এন্প লিখিত আছে যে, 
পুর্বকালে অগ্রহায়ণ মাসে বসর আরস্ত 
হইত এবং কার্তিক মাসে বত্সর শেষ 
হইত এই জন্য মার্গশীধমাসের নাম অগ্র- 
হায়ণ হইয়াছে । অগ্রহায়ণ মাস হাইতে 
ব্্সরের পশ্রথঃঃ খাস কেন গণনা করা 

হইত ভাহীর ..এণ আছে পুর্ধে সাধারণ 
লোকেরা চজা সুর্যের গতি দেখিয়া বৎসর 
গণনা করিতে পারিত না। তজ্জন্য তা- 
হার! স্বাভাবিক সামান্য লক্ষণ দেখিয়। 
বৎসর নির্ণয় করিত । “অশ্রহায়ণ" অর্থাৎ 
অগ্র শ্রেষ্ঠ-হায়ণ ক্রীহি। যে সময়ে 
শ্রেষ্ঠ ব্রীহি উৎ্পস্ন হয় । সামান্য লো- 
কেরা ব্রীহির উৎপত্তি দেখিয়া বৎসর 
গণনা করিত ইহ ম্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । 
আরও এখনকার মত পূর্বের লোকেরা 
ধানের বাড়ী খাইত । কোন্ সমক্ষে মহা- 
জনের! খণ দিতেছেন এবৎ কেমন জময়ে 
সেই খণ পরিশোধ করিতে হইবে, মাস 
সন তারিখ বলিলে অজ্ঞ লোকের! তাহার 

কিছু অর্থ বুঝিতে পারিত না। তজ্জন্য 
স্বভাবের এক একটী স্পষ্ট লক্ষণ দেখাইয়। 
বণিকেরা সময়ে বুঝাইয়া দ্রিতেদ ) সং, 
পু) হেম্ত্ের প্রথম মাস । 



অদ [ ২৩ ] 

অগ্রাহ্য (অ--গ্রাহ্য গ্রহনধিয় ) বিৎ, ত্রিৎ, | অত্ঘট, অখটন €(অ--ঙ্ছট, খঘটন--যাহা! 
গ্রাহ্য নয়, গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত নয়, 
হেয়, অবজ্ঞেয়, অশ্দ্ধেয় ? ্থ|-.অগ্রাহ্য 
কথা । ২। যাহা! গ্রহণ করা উচিত নয়, 
গ্রহণের অনুপযুক্ত ; যথা---“মদ্যমদেষম- 
পেয়মগ্রাহ্যৎ ॥৩। যাহা গ্রহণ করা 

অপ্রশস্ত ; যথা _“অগ্রাহ্যৎ শিব নিশ্মাল্যৎ 
পত্রৎ পুপ্পৎ ফলৎ জলৎ ।” (পুরাণ ) 

অগ্রিম, অগ্রিয়, ৯) অগ্র+ইম, (ডিম) ইয়, 
অগ্রীয় ঈয় _ ভবার্থে) বি, 

ত্রিৎ, প্রথম, জ্যেষ্ঠ, পুর্বোৎপন্ন । প্রধান । 
২। অগ্রে দেয়; যথা - অগ্রিম মূল্য । 

অগ্রীম্গর্ভতজ্ক (41১10815৮18, অগ্রীয় 

অগ্রভাগেন্িত - গর্ভতহ্ফ ডিম্বকোষের 
উপরিশ্ফিত দীর্ঘ সুশ্প্বৎ অংশ) সৎ, পুৎ্, 
পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগ অধিকার করির! 
পুংকেশর সকলের মধ্যে ষে রূপান্তরিত 
পজ 'অবশ্িত আছে তাহাকে ফলান্ু বা 
গর্ভকেশর বলা যায় । এ ফলানুর নিম্সস্থ 
শৃন্যগর্ভ অংশকে ডিন্বকোষ এবং উপরিস্ 
দীর্ঘ শুত্রবৎ অংশকে গর্ভতন্ত বলে । যে 
গঞতন্ত ভিম্বকোষের অগ্রভাগ হইতে 
উত্থিত হয় তাহার নাম অগ্রীম্নগর্ভতন্ত । 

অগ্রেদিধিধু অগ্রে প্রধান _দিধিষু ছুই বার 
বিবাহিত ম্্ী। যাহার প্রধান দিধিষু, 
৬ষ্ঠী _হিৎ ) সং, পুৎ, পুনর্ত বিবাহকারী, 
ধাহার ভার্ধযার পুব্নে একবার বিবাহ 
হইয়াছিল । পেমী--ষ্)যুযু-স্্রীৎ, জ্যেষ্ঠ! 
সহোর্দরা অবিবাহিতা থাকিতে অগ্রে বিবা- 
হিতা কনিষ্ট। ভগিনী । 

অগ্রেবণ ঘগ্র- বন । বনের অগ্র) সং, ক্লীৎ, 
বনাগ্রভাগ । আগ্রা । 

অগ্রেসর (অগ্রে-স্র [স্থমগমন কর।-+4 অ 

টে)--ক] যে সরে) ৰিং, ত্রিৎ, অগ্রগামী. 
প্রধান । 

আঅগ্র্য ঘগ্র+যষ-ভবার্থে। যে অশগ্রেহয়) 
বিং, ত্রিৎ, আদ্য । প্রধাশ । উত্তম । 

অব (অত পাপ করা+অ জঅল্)- ভাবে) 
সৎ, ক্লীৎ, পাপ । কলঙ্ক | দুঃখ । ব্যসন । 
(অধ পাপকর1শ অল্ (অ)-ক) পু 
অহ্রবিশেষ । (অবাতুর দেখ) 

বটে ) বিং, ব্রিৎ, অনভ্তব, ষাহা। ঘটে না, 
যাহা! শ্ঘটা সম্ভব নয়। খা 
“ক্রোশ শতপথ চলে ষায় কত 

| মারুত মত ত্বরাম্ন রে।. 
দ্বখিলে চটক,  অত্ঘট ঘটক, 

দোহার ঘটক ধায় রে। 
“আমার এই প্রশিকী অবটন-হ্বটনা 
চাতুরী নিরীক্ষণ কর 1” 

অখটনঘটন| (অঘটন -_খঘটনা ) সং, স্ট্রীৎ, 
যাহ! খটিবার নয় তাহা সংত্ঘটন, অসম্ভব 
ঘটনা । যথা “অত্বটন কটন পটায়সী |” 

অত্বমর্ষণ (অঘ-মধপ [মু খণ্ডন করা 
ছন- ক] নাশক । যে অধ নাশ করে, 

২য়া -_ষ) বিৎ, ত্রিৎ, পাপনাশন। ক্লীঘ,বেদের 
মন্বিশেষ ; যথা -সোমগের সন্ধ্যায়) ও 
পতঞ্চ সত্যঞ্চ ও জ্রব্দ্দাদদি মুযুচান 

ইত্যাদি । সৎ, পুত, তন্মন্ত্র প্রণেত। 
খষি। 

অন্বান্থর _- অনুর বিশেষ । বকাহুর ও পুত- 
নার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কৎসের ভৃত্য । 
কৃষ্ণ লন্দালয়ে শৈশব সময়ে যখন অব- 
সান করেন, তখন তাহার বিনাশার্থ 
রাজ। কংসের আদেশে বকাহৃর ও পতন! 
তথায় আসিয়াছিল, কিন্ত কৃষ্ধচকে বিনাশ 
করা দূরে থাকুক কৃষ্ণকর্তৃকই তাঁহীর! 
বিনষ্ট হইল, তাহাতে উহাদিগের কনিষ্ঠ 
অধাহুর স্বীক্ম ভ্রাতা ও ভগিনীর বিনাশ কারী 
সেই কৃ্ককে বধ করিতে মা়াদ্বারা অতি 
বৃহৎ অজগর শরীর ধারণ করিয়া মুখব্যাদান 
পূর্বক পথে শয়ন করিয়া রহিল । পর্ববত- 
গুহা মনে করিয়া কষ্চসহচর গোপালগণে 
প্রথমতঃ তাহার মুখে গ্রবিষ্ট হইল । কৃষ্ণ 
তদ্দর্শনে তাহার বিনাশ ও গোপালগণের 
রক্ষা করিতে আপনি ও তাহার মুখে প্রবেশ 
পূর্বক গলদেশে গিয়। নিজ শরীর এমত 
বিস্তার করিলেন যে এ অধ্বাহথরের গাণ- 
বামুনিরোধ হইয়া মজ্তক ফাটিয়া বহি- 
তহইল তাহাতে তাহার সৃত্যু হইল, 
এবৎ পেই বায়ুরসহিত কষ্চ ও গোপা- 
লেরা ও বাহির হইয়া পড়িলেন । 



অঘে। 

অদ্বোর (অ- ঘোর [ঘুর ভয়ঙ্কর হওয়া+অ 

(অন্)--ক] ভয়ঙ্কর | যাহা হইতে আর 
ভয়ঙ্গর নাই, ৫মী -হিৎ, বা অ সরশ- 
ঘোর ভয়ানক ) বিং ত্রিৎ, অভয়ানক 
অর্থাৎ সৌম্যরূপ বিশিষ্ট; যথা _“অোরঃ 
শিবঃ। ২। অত্যন্ত ভয়ানক, প্রচণ্ড, 
দ্ীর্য; ঘযথখ1-অঘোর নিদ্রা । ৩। সৎ 
পুং, শিব । 
“অঘোর অঙ্ত্রেতে শিখ। বাধে তক্ষণ | 
হদর্শন মন্ত্র করে জদয়ে রক্ষণ ।” 

কবিরঞ্ন বিদ্যহ্িন্দির | 
রা-ম্দীহ,। অঘধোর শিব+অ-অত্যর্থে। 
অ।--ক্্সীলিঙ্গে । যাঙ্গীতে শিবের উপা- 
সন হয়),ভাদ্রশামের কৃষ্ণচতুদ্দশী ; এই 
চতুদ্দশীতে শিবপুজা করিলে শিবলোক 
পাগু হয়। 

অধোরপন্থী (অঘোর শিব, ভয়ানক - পন্ভী 
পথিন্ শবজ)সং,পু৬শৈবসম্প্রদায় বিশেষ। 
ইহাদের আদিম্বান বরপুর অঞ্চলে 
£ আধুনিক বরদা )। তগ্িন্ন কাতিওয়ার, 
কেরাপী এবৎ অন্যান্য স্তানেও বিস্তর 
অধোরী ছিল। এখন রাজওয়াড়ের 
আন্তর্গত আবুপব্দতে অধোরপন্ধী শৈব 
দেখা ষায়। ইহারা নিতান্ত অপরিক্ষার 
নি্ঘণ ও বিকাররহিত। মদ্য, মাংস, 
এমন কি নিজের মলমূ্র পধ্যন্ত খাইয়া! 
থাকে । কি কীচা, কি পক্ষ, কি দুর্গন্ধ 
অখাদয, লোকে যাহা দিবে অধোরীর। 
অন্নান মুখে তাহাই ভক্ষণ করে । কারণ, 
নির্বিকার হওয়া ইহাদের ধর্খনীতির 
এধান হত্র। কোথাও শবদাহ হইলে 
অঘোরপন্ঠীরা মদ্যের সঙ্গে সেই মনুষ্য 
মাস তুলিয়া ভোজন করে। ইহাদের 
মাথায় বড় বড় চুল, কাহারও মস্তকে 
জটা। কেশ রুক্ষ, অবিশৃঙ্খল। ষুখ- 
ভরা দ্বাড়ী গৌঁপ। কৌপিন ও বহি্বস 
পবা । মুখ পরিক্ষার করে না। মদশ্*পান 
টার জন্য ইহাদের সঙ্গে কপাল 

মাত্র অর্থাৎ মানুষের মাথার খুলি 
থাকে । অন্যান্য ধন্মসন্্রদায়ের লোক- 
পদের সঙ্গে যেমন মাল! কি অন্যান 

২৪ 

র 
| 

ূ 
| 
| 

শশী 

অগ্ক 

অস্ত 

] তন 

পাপা পিতিস্পপপাশীপাাপিস লা শসা 

ফিশেষ পরিচ্ছদ থাকে, অখোরিদের 
তদ্রপ কিছুই নাই। ইহাদের নিকট 
ধর্ম কথা শুনিতে চাহিলে কিছুই বলে 
না। বরদারাজেয অতোরেশবর নামে ইহা- 
দের একটী মঠ ছিল। অধোরদামী 
সেই খানে বাস করিতেন | এক্ষণে সম্প্র- 
দায় ক্রমশঃ নিমূ'ল্ হইয়া আসিতেছে | 
রুচি কখন অঘোরপন্থী যৌগিদ্িগের 
ইতস্ততঃ জমণ করিতে দেখ! যায়। 
অঘোরপম্থীর মত নৃতন নহে । অতি প্রা. 
চীনকালেও এই সন্প্রদার বিদ্যমান ছিল 
তাহার প্রমাণ পাওয়। যায় । মার্ষে- 
পলো প্রিশী, আরিষই্টটল প্রভৃতি বিদেশীন 
পণ্ডিতগণ ইহাদের বিষয় কিছু কিছু 
উল্লেখ করিষাছেন । পারস্য দেশেও 
বন্ুকাল পুর্বে এই প্রকার এক সম্প্র- 
দায়ের সাধক বাম করিত । সে কারণ 

অন্রমান হইতেছে, অদ্বোরী শৈব দেশ- 
বিদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল । কখন 
কখন বঙ্গদেশের হ্থানে স্থানে আনো 
স্বীলোক দলবদ্ধ হইয়া আসে । তাহাদের 
মাথায় জটা, গলায় নানাবিধ প্রস্তর ও 
ক্ষটিকের মাল খাগরা পরা ; কাহা- 
কও হাতে হুল । তাহার। জনপদের 
মধ্যে মহা! উপদ্রব করে। ২। ছুর্াচার, 
উন্ম।র্গ [মী সম্প্রদায়) এই নিমিত্ত যাহা. 
দিগের খাদ্যাখাদের বিচার নাই ভাহা- 
দিগকে অধোরপন্থী বলে। 

সোম্ (অ-হন্ বধকর1+ওস্ (ডোস্)- 
ধি) অং, সঙ্গোধন সৃচক। 
) (অ-হন্ বধকরা+্ম ক), 

য(যকৃ)-ম্,নিপাতন। স্তিকতু। 
বলিয়! যিনি হনন করেন) সৎ, পুত, ব্রহ্ম । | 
ঘ্রা, স্্যা- শ্রীং, গবী, গাই । বিৎ, ব্রিৎ, 
বধের অযোগ্য । 

অঙ্ক ওঅন্কু লক্ষ্যকরা+ অ(অল্)_ণ, ভা। 
যাহার দ্বারা লক্ষ্য করা যায়) সং, পু 
চিত, আক) যথা-_-“রভিবলয়পদাঙ্ধে 
চাপমাসন্গা কঠে।"কেমারসম্তব)। “গাঙ্গ 
শেখর দিগন্বর” (অন্নকাষঙ্গল) 1 ২। 
কলঙ্গ ১ একো হি দোষে! গুণসন্গিপাতে 



অঙ্ক 

শপ্প পাশ পশশা পাপী পাপিপা পিপিপি পেশী পাপা আপীল পাতা পিপাসা পি 

নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাস্কঃ |” র 
“মে শশাঙ্ক সকলম্ক এ যে মম অন্থ- 
হীন ।+ ৩। ক্রোড়; ঘথা-_-“শৈশবকালে 
বীণার ন্যায় এক অস্ক হইতে অঙ্গান্তরে 
ষাইতাম 1৮োদশ্বরী) | ৪ 1 রেখা; যথা 
“ঘোগেশ্বর ফিরি, বহুরিক পানিধনি 

কুশল করব বনদেব । 
ইহা এক অস্ক বঙ্ক বিশক্কউ 

বনহু পশুপতি দেব.” বেদ্যাপভি) 
৫ | ভূষণ ; ষথা-বৃধাঙ্গ বেষ অঙ্ক অর্থাৎ, 
ভূষণ যার-শিব)। ৬। সখখ্যা সংশ্ছা- 
পন, সহখ্যাজ্জাপক চিভ্ু ; যথা--১ 
২৩9৪ ইত্যাদি । ৭। সমীপ; যথা-_ 
“পেকষোপকঠৎ মুহ্থরঙ্গ ভাজে রত্বাবলী- 
মন্ৃধিরাববন্ধ ।” (মাঘ )। ৮1 অপরাধ, 
দোষ । ৯। চিত্রবুদ্ধ; অস্ত শস্ম প্রভৃতি 
সমুদয় মুক্ষোপকরণ লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ দ্বার! 
প্রকৃত যুদ্ধ প্রণালী প্রদর্শন করাই ইহার 
উদ্দেশ্টা । ১০ । নাটকের প্রত্যেক পরি- 
চ্ছেদ বা জর্গ । ইহাতে বর্ণিত বিষয়ের 
স্ুল ২ তভাত্পধ্য একপ্রকার শেষ হয় । ূ 

নাটকে অক্কসংখ্যা প্রা দশের অধিক 
দেখা ফা নাঁ। ১১। দেশতেদে অঙ্ক | 
শব্দে সিংহাসনারোহণ হইতে বর্ষ গণনা । 
১২। রূপক বা অভিনয়বিশেষ ; নাটকাছি | 

দ্শ্টাকাব্যে কোন বস্ত বাঁ ব্যক্তি বিশেষের 

শি ীপীপিশীশীশীশশি শশী 

অনুকরণই প্রধান বিষয়, তজ্ন্ত উহার 
নাম কপক বা অভিনয় । এই দৃশ্ট কাব্যের 
অস্ষে ইতিবৃত্তের স্থুল স্ুল অংশের অভি- 
নয় শেষ হয় বলিয়া অঙ্গকেও রূপক 

বিশেষ বলা যায় । ১৩। শরীর । ১৪। 

স্বান। 

অঙ্কতি (অন্চ গমনকর1+ অতি - প্রৎ্। চ 
সক। যে গমন করে) সৎ, পুৎ, বামু। 
২। (অন্চু পুজা করা+অতি-ক্ম) ূ 
ব্রহ্মা । ৩। অগ্নি। ৪1 অগ্নিহোত্রী | ৰ 

অঙ্গন (অঙ্ক দেখ+অন ভ্দনট)- ভাবে) ৃ 
সৎ, ক্লীং, চিহ্চকরণ । সংখ্যালিখন । ূ 
জামিতিতে - রেখাপাতন । 

অনক্গপাত (অঙ্ক - পাত) সৎ, পু, অঙ্ক- 

স্থাপন । 

[২৫ ] 

অক্কপালি 

অঙ্ক 

জেস্ক ক্রোড়-পালি,পালিকা 
অস্কপালিকা ৷ পালী | পাল্ পালন করা 
অঙ্কষপালী এ +ই,ঈ-ভাবে)ষে পালিত 
হয়) সং, স্ত্রী, আলিঙ্গন । (অঙ্ষ_ 
পালী [পল্ পালন করা+ই-ক] ষে 
পালন করে । যে অন্গের ভ্বারা পালন 

করে । ৩য়া - ষ) ধাত্রী। বেদিকাখ্যগন্ধ 
প্রব্য। 

অঙ্গশান্ম (অক্ক-শীন্্র ) সং, ক্রীৎ, গণিত- 
শাস্স, বীজগণিত, পাটাগণিত প্রভৃতি । 

অক্ষিত তেস্ক চিহ্কর1 ত ক্কে) মম) বিহ। 
ত্রিৎ, চিহ্থিত ; যথা 

“পরিধান শুরু-পক্ষ-চ্ছবি কুশচীর । 
মুগাঙ্কে অক্ষিত যেন শরীর শরীর 1” 

(নিবাতকবচ বধ) 
২। চিত্রিত; যথা তাহার সৌম্যশন্তি 
আমার মনোমধো অক্ষিত কর রহিয়াছে । 
৩। লক্ষিত, যাহাকে লক্ষা করা হই- 
যাছে। ৪1 গ্রণিত। 

অঙ্গ (অস্কিন, অক্ক চিহ্চ, ক্রোড়+ইন- 
বিশিষ্টার্থে) সং, ক্লীৎ, পাষ্ট। ক্রীৎ, 
অক্ক্য, মুদ্গ ৷ বিৎ' ত্রিং, কলম্কী ; যথ1-_ 
£অঙ্কী কলানিধি, যে বাকো জলধি 

পাইল কটুত্ব লোন 1” কোশীদাস) 
অন্কুর, অন্কুর (অঙ্ক দেখ, উর উর-_ক, সং- 

জ্ঞার্থে। যাহা! ছারা লক্ষ্য করা যায় ) সৎ, 
পু, বীজ বপন বা রোপণ করিলে সন্দব- 
প্রথম যাহা নির্গতি হয়,অচিরজাত,বীজো- 
ুত, আকুড়; যষথা--ধান্যের অস্ক্ুর, 

যবের অন্কুর ইত্যাদি । ২। মুকুল ; যথা 
“চুতাম্কুরসাদকষায়ক%ঃ।” কেুমোরসস্ত ন) 
“বসম্তাদি খত সহ সদ যথা কাম। 
চুতাম্ফুর শরহস্তে বিহরে প্রকাম ॥ 

(নিবাতকব্চবধ) 
৩। অগ্রভাগ ; যথা-__কুশের অস্কুর। 
৪1 অভিনবোত্পন্ন বজ্ ; যথা 
“উরজ অস্কুর, চিরে ঝাঁপয়সি 

থোর থোর দ্ষশরায়। (বিদ্যাপতি) 

উরজ অক্কুর অর্থাৎ নতনোত্পন্ন কচ 
অর্থাৎ কৃচকলিকা । 
৫1 আদি, আরত ; ষ্থা 



অঙ্গ 

পা পাটি পপ পাপা পলিপ শশী প্সপস্ অপি . _২ পাশপাশি গগাপিশিশ্িপিপীশিশী পিপি 

"নাহ দর জুখ বিহি কৈলে বাদ | 
রে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ | 

(বিদ্যাপক্ভি) 
৬। জল । ৭। রক্ত । ৮1 লোম। 

অন্ুরক (অঙ্কুর +ক- স্বার্থে। যাহা তৃণাদি 
দ্বারা পরিবর্দিত হয়) সং, পু, নীড়, 
পাখীর বাসা। 

আন্কুরিত (অঙ্কুর +ইত _জাতার্থে) বিং, 
এং, জাতাশ্ফুর,অস্কুরোপগম, যাহার অঙ্কুর 
নির্ঘত 28848 আম্কুরিত 
হইয়। বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে । ২। মুক- 
লি; ধথা-- তে অঙ্ুরিত হইলে)? 
(কাদন্বর।;! ৩) প্রকাশিত, আবিভতি; 
যথ। নি 

রিখক্ষুদা রী অঙ্গস্পর্শে পুলকিত । 
মনোজ হইল থেন আমি অস্কৃরিত ।” 

(বিক্রমোর্বশী) 
অস্কুশ,অক্কুষ (অন্কু গমনকরা+উশ,উষ 

ণ, সংক্তার্থে । যে মন্াস্ানে গমন কবে) 

| ২৬ 

মহ, পৃং-ক্রীৎ, লৌহনিশ্মিত শৃপ্মাগর দণ্ড- 
বিশেষ, এই দণ্ড দ্বারা মস্তকে প্রহার: 
কনিয়। হস্তীকে চালায় অথব। উহার চুষ্টতা, 
দমন করে, হস্ডিভাড়ন দণ্ড, ভাঙ্গশ | 

অস্ষুশঃদ্ধর (অঙ্কুশ -ছুর্ধু ছুহখ- 
ধারণ করে। যাহাকে অঙ্কুশ ছ্বান। কষ্টে 
বশ করা যায়, ৩য় - ষ) 
হস্তী | 

অঙ্ষোট । 
অঙ্গোঠ 7 

অঙ্গে । দ্ান। 
যায়)। সৎ, পু, আকড়গাছ। 

অঙ্গ (অঙ্গ কোড +ষ-ক্খ। রে স্থাপন 
কনিরা যাহা বাদন করা যায়) সু 
মদ, পাখোয়াজ। 

অঙ্গ 'অন্ণ গমন কর! ঃবোধকরা+অঅল্) 
-ক,ণ। শীতাদি দ্বারা ধে চলে অথবা । 
যাহার ছারা আকৃতিবোধ হয়) সং, কীৎ, 
অবয়ন, শরীরের অংশ; যথা - হস্ত, পদ, 
উদর ইত্যাদি । ২ । শরীর, দেহ ; যথ| 
“কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ, দেখা | নাহি যায় ।” 
৩। অপবিহ্াার্টা আশ, যে আশ নল 

মাহাকে লক্ষ্য করা 

ধর ষে 

সং, পু) ছরজ্তু | 

(অঙ্কদেখ+ওট, ওঠ, গুল - 
খন্ছার্থে। কীলকাকার কণ্টক : 

ং 

| 
ূ অঙ্গগ্রহ জে - 

অঙ্গজ শিখ্যাত ভুবনে । 

] অঙ্গ 

হইলে সম্পয় হয় না; যথা--ঘে কশ্বের 
যে অঙ্গ, এ কর্মের অঙ্গই এই | ৪ ।কোন 
বস্থারএকদেশ ) যথা রথাঙ্গ (রথচক্র) ৫7 

উপায়। ৬ । মন; যথা _হিরপ্যগর্ডাক্ষভুবং 

মুনিং হরিৎ | (মাঘ) । ৭। আক্কাতি, অবয়ব 
(অনুরূপ) যথা--“কীর্ত্নাঙ্ষের গীত ।” ৮! 
অংশ ; যথা 

“অঙ্গ শন্দে অংশ কহে শাস্ম পরমাণ । 
অঙ্কের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান । 
আদ্যিত নিত্যানন্দ চৈভনোর ই অঙ্গ. 
অঙ্গের অবয়ব গণ কহিষে উপাক্ষ 1” 

(১চন্ন্যচবিহান) 

৯। বেদের মন্ত্রবিশেষ। ১০ | বেদের অন. 
যব গরু শক্ষা কল ব্যাকরণ ছন্দঃ নিক 
জ্যোতিষ এই ছয়টা। ১১। প্রধান উপ 

যোগী উপকরণ ; যথ|--চতুরঙ্গবল (হস্ত, 
অশ্ব, রথ ও পদাতিক: যথা - যিনি শামী, 
অমাতা, সুতৎ্, কোষ, রাষ্টু, দুর্দ ও বল 
এই রাজা স পকীয় সাত অঙ্গের প্রতি 
অত্যাচার তিনি পকুই হউন বা 
মিদই হ. তাহার বিনাশ করা রাজাও 
অবশা ক্ন্য 1১২ । জেোভিষে জম: 

দিল ।১৩।ব্যাকরণে-প্রভাগ পরে থংকিলে 

তৎএুন্ননল প্রকৃতি । ১৪। বৌগ্গদিণের 

ধশ্বশাস্ম বিশেষ । ১৫। কোন কোন স্থলে 
* আপন ইত্যাদি অর্পের বোধক হর; য্থ। 
_অঙ্গীকার। ১৬1 বিৎ, , বি, গৌণ, 
অপ্রধাশ | ১৭ পু - -বহুং, দেশ বিশেষ, 

ভাগলপুরও সন্নিহিত প্রদেশের নাম পুস্লে 
অঙ্গ ছিল, চম্পানগর উহার রাজধানী 
ছিল। ১৮। অং, সঙ্গোধণস্বচক 1 ১৯। 
আীকার | 

গ্রহ ষে গ্রহণ করে] আক্রে- 
মণ করে) সৎ, পু২, গাত্রবেদনা। ২। আক- 
ধণী,ধন্ব্টঙ্গার, খেচারো। গ; “অঙ্গ গ্রহ নামে 

ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে 
ক্ষীণ অঙ্গ-_।” মেশ্বনাদবধকাব্া) 

অঙ্গদ অঙ্গ -জ [জন্ উৎপন্ন হওয়া + 

ড)- কা থে জন্মে । অঙ্গ হইতে যে জন্মে, 
৫মী_ যব সছগ টন পুত্র; ১ যথা--“রছু্জ অজ 

(মেঘনাদবধ । ) 



আল [ ২৭ 1. অঙ্গ 

২। থ্েক্স মন-জ যে জন্দে)ট মনোভব, | ভ্ভিন্ন ভিম্ন নির্দিষ্ট মস্ত্রোচ্চারণ- পূর্বক 
কাম। ৩। রোগ। ৪ । কেশ । ৫। ক্লীৎ রক্ত । | দয় মস্তক শিখা নেত্র বান্ছ ও করতল- 
৬। বিং, ত্রিৎ। অন্ধ হইতে জাত, শরীরো- স্পর্শা। 
ৎপন্ন ; যথা  অঙ্গপালি (অঙ্গ_ _পাল্ বঙ্গন করা, পালন 
“শিব নিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার ] করা+ই-ধি। যাহাতে অঙ্গের সম্যক 
তোমার অঙ্গজতন্থ রাখিব আর ॥ প্রকার বন্ধন হয় ) সৎ, স্ত্রী, আলিঙ্গন । 
জা -সশিং, কন্তা। €কবিকঞ্ধণচ্ী ) | অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (অঙ্গ - প্রতি সন্বহ্্ীয় -অঙগ ) 

অঙ্গজন্ু পুত্র ও কন্যা ; ষথা--ভরদ্বাজ ] সৎ, ক্লীৎ, সকল অবয়ব | 
অঙ্গজন্নু 1” কোশীদাস)। বিৎ, ত্রিৎ, শরী- ূ অনপ্রায়শ্চিত্ত (অঙ্গ _ প্রায়শ্চিত্ত) সং, ক্ীহ। 
রোৎপল্ । “তব অঙ্গজন্ু তেজিব এতনু ] অশোৌচকালে সমুৎপন্ন অঙ্গাশুদ্ধির শোধ- 
তবে যাবে মোর পাপ । জেমদামঙল |) নার্ব কর্তব্য প্রায়শ্চিত্ত | 

অঙ্গত্র ) (অঙ্গ শরীর_-ত্র, ত্রাণ [ত্র | অঙগভঙ্গ, অঙ্গভঙ্গী (অঙ্গ দেহ - ভঙ্গ, ভঙ্গী। 
অঙ্গরাণ | রক্ষা কর1+4আ, অন-_ক]। ৬গী-ষ্টসং,পুৎ, অঙ্গচালন দ্বারা ভাবভঙ্গী 

যে রঙ্গ করে ) সং, পু, অঙ্গরক্ষক, বর্শা, | প্রকাশ বা মনোভাবব্যক্তীকরণ ;) যথা ।- 
সজোয়া। “ননী ছানা খাওয়াইয়া, রস রঙ্গ শিখাইয়া। 

অঙ্গদ (অঙ্গ দেহৈকভাগ-দ [দয় গ্রহণ | অঙ্গভঙ্গ দেখাইয়া, তুমি কৈল। কামী ।” 
করা, দে পোষণ করা, দৈ পরিষ্কার করা (ভারতচন্র) 
+আঅ(ড)-_ ক] ষে গ্রহণ করে। ঘে অঙ্গ | “হেন অঙ্গতঙ্গী করি নাচে গৌরচত্ত্র ।” 
অর্থাৎ বাহু গ্রহণ করে, ২যাঁ--ষা। দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ । 

কণং, কেযুর, বাহড়ষণ, বাজজু। বথা? (চৈতন্যভাগবদ্ধ) 
“অঙ্গ বলয় সর্প সর্পের পইতা । চক্ষু ; অঙ্গ ম্দ । (অঙ্গ মর্দ, মর্দক, মদ 
খেয়ে হেন বরে দ্রিলেক দুহিতা। ॥” (কবি- | অঙ্গমর্দক - [মু মর্দনকর11অংবন্), 
কঙ্গণচত্ডী)। ২। পু, বালিরাজার পুত্র । | অঙ্গমদ্দণ অক(ণক), ইন্পণিন্)_ 
দা. প্রীৎ, দক্ষিণদিগ্হস্তিনী, পিললা। ক] যে মর্দন করে) বিৎ, ভরি, অঙ্গসৎ- 

অঙ্গন, অঙ্গণ (অঙ্গ দেখ + আন (অনট্)- ধি, বাহক, মেবক । 
অঙ্গরক্ষণী, অঙ্গরক্ষিণী € অঙ্গ _ রক্ষণী, 

রক্ষিণী [রক্ষ রক্ষা করা+ অন(অন্ট)-_ 
ণ, ইন্(পণিন্)ট-ক। ঈঙপ্)-ক্ত্রীলিঙগে ] 
রক্ষিত । ঘৎ কর্তৃক অক্গরক্ষিত হয় ) সৎ, 
সী, আঙরাখা। ২1 কব্চ, অঙ্গত্রাণ, 
সাজোয়া । ৩1 কোট, পিরাণ ইত্যাদি । 

'অঙ্গরক্ষা জেঙ্গ-- রক্ষা) সং, জ্্ীং, কবচ, 
আাজোয়া। ২। কোট, পিরাণ ইত্যাদি, 
আতংরাখা। 

অঙ্গরাগ (অঙ্গ রাগ (রন্জ রৎখকরা + অ 
(ঘঞ )-- ভাবে] রংকরণ, ৬ঠী-_ষ) সং, 
পুৎ, চন্দন কুম্থুমাদিছারা গাত্র লেপন ! 
(অঙ্গ _রন্জ রৎ করা+ অব )- ৭ । 
যাহার দ্বারা ভূষিত হয়) লেপনদ্ব্য । 

অঙ্গরাজ, অঙ্গরাজ € অঙ্গ-রাজ দীপ্তি 
পাওয়া+০ক্ষিপ্)-ক | অঙ্গ _রাজন্ + 

ভ1। যাহাতে গমন করে) সং, র্লীৎ, চতৃর, 
প্রা্ণভমি, আজ্সিনা, উঠান্। ২। (অন্গ্ 
গমন কর14 অন্অনট্)- ভাবে) গমন । 

তাঙ্গনা (অজ দেহ+ন--প্রশৎসার্থে। যাহার 

প্রশস্ত অঙ্গ আছে । আতআপ্)-জ্রীলিক্ষে) 
সৎ) জ্্রীৎ, অক্গসৌষ্টবশালিনণ সী, নারী ) 
যথা--“অঙজনা ভূষণ প্রিয়া সে দেশ, 
রল্গণে |” ২। উত্তর দিক্ হন্তিনী। ৩ । 
কন্যারাশি । 

'অক্ষনাপ্রি (অস্গনা নারী প্রিয়, ভ্ী_-ষ। 
. শ্রসিদ্ধি আছে নারীগণ ইছাল পুষ্প দ্বার! 

£ অঙ্গ ভূষিত করে ) সৎ, পুৎ, অশোৌক- 
ৃ রি | ২। দক্ষিণদিগ্গজবিশেষ ৩। বি, 

ত্রিং, আীলোকের শ্রীতিকর । 
্ন্যাস (অজ দেহ-ন্যাঁস। ৭মী--ষ) 

; হদয়াদিতে মন্ত্র ভেদের ন্যাস 1 সহঃ সহ) 

॥. 

শাশপপপাশীশপ পাশপাশি শশাটীশিশিশিশিটাাীপিসী টিপ শীশীশাশিশী শা শী 2 শী শিশাশিিশিশাশীশীি টি 

সপ শশী শ্ীশশীশী শী শশী শা ীপশী্ীশ্গীশীশীিতত শিশশীশীপীশীশশীীীশীপশািশীশশশশাী 



অঙ্গ। | ২৮ ] ঠা 
২০৯৮ পি ০৯ লীগ দিতি শিস পাপ পি এন শশী পিসপিপশা পাশ ০ 

০০১৬ তাস 

৪ 

১১ শপশপীশেপিশিশি সপ এ 

ষ) সৎ, পুং, অন্গদেশের রাজা, অঙ্গদেশী- ; অঙ্গার (অন্গ্ (৮৮ 2 
ধিপতি, কর্ণ ক, সংজ্ঞার্থে। যে রক্তবর্ণত্ব বা কৃষ্ণব্ণ তব 

অঙ্গক্ুহ (অঙ্গ-কুহ [রুহ উৎপন্ন হওয়া ; পায়) সং, পুৎ-ক্লীথ, আমরা, কয়লা । 

+আক)-কাষে জন্মে। অঙ্গ হইতে যে; ২। কালী, কলঙ্ক; যথা _-কুলাঙ্জার । ৩ । 

জন্মে, ৫মী --ষ ) সৎ, পুৎ, লোম । পশম । পৃ, মঙ্গলগ্রহ । ও । ক্লীৎ, রক্তবর্ণ । বি, 

পালখ । ত্রিৎ, রক্তবর্ণ বিশিষ্ট । | 

অন্সবিক্ষেপ অজ _বিক্ষেপ ক্ষেপণ, ৬ষ্ী- ! অঙ্জারক (অঙ্জার+ক - তুল্যার্থে। যিনি 

ষ) গং, পুৎ, অগত্গী, নৃত্যাদ্দিকালে | অন্গারের ন্যায় রব) সং, গুহ, কুর্টাক 
অঙ্গস্গালন, কৌতুক দেখাইবার নিমিত্ত | বৃক্ষ (ভীমরাজ) । ২। (অঞ্জার+ক 
হুস্তপদাদি অঙ্গের চালন । ক্ার্থে )পুধ ক্লীহণঅঙ্গার। পুং১মঙ্গলগ্রহ ! 

অজবৈকৃত (অঙ্গ বিকৃত বিকার প্রাপ্ত+ | অেঙ্গার +ক- অজার্থে) অপ্রিস্ফ,লিঙ্গ ! 

অ(ষ্১)--ভাঁবে) সহ, পু, ৪৮৮৫ ক্লীৎ, জরগ্ম ভৈল বিশেষ ; ইহা অঙ্গে 
ভঙ্গী। ইঙ্গিত, ইসারা । | ও সন্গিদ্থীনে মর্দন করিলে জীপর্ণজন 

অঙ্গসংস্কার অেক্গ _সংক্ষার পরিষ্কার, ষঠী | নাশ হয়। 
_য্)ট সং, পুৎ, কুঙ্কৃমাদি ছারা শরীর ৰ অঙ্গারকমণি (আন্গারক মঙ্গলগ্রহ - মণি 

শোভা করণ, শরীর মার্জন। [ 
অঙ্গসৌঈব ভেঙ্গ-মৌষ্টব সৌন্দর্য) সং, ! গ্রহের প্রি ২১ পুত, প্রবাল । 

ক্লীৎ, অঙ্গের সৌন্দর্য্য, কোন অবয়বের ূ অজারধানী (অঙ্গার. - ধানিক [ ধা 
গঠনে কোন দোষ না থাকা । অঙ্গারধানি 1) ধারণ কর 1+অন- ক] 

অঙ্গহার (অঙ্গ-হার হরণ। অঙ্গ সকলের যে ধার করে। যে অঙ্গার ধারুণ কত, 

হরণ অর্থাৎ এস্বান হইতে অন্য স্বানে | ২য়াষ) সৎ, আ্্রীং, অঙ্গার ধারণ পা, 

নয়ন, ৬ঠী-য সঙ, পুৎ-ক্লীৎ, অঙ্গ- ূ পুনচী, আগুনের মালস!। 

বিক্ষেপ, নৃত্যাদি কালে অঙ্গভঙ্গী। | জঙ্গা পর্ণ (অঙ্গার -পর্ণ পাতা, ৬ষ্ঠী হি । 
অঙ্গহীন (অঙ্গ_হীন চুযুত। ৩য়।-ষ)বিৎ, | যাহার পর অন্গারের নায়) সৎ, কলা, 

ত্রিৎ, অবয়ব হীন । ২।যার এক বা চিররথ গন্ধক্ের উদ্যান । ২। (অক্গারপর্ণ 

তদধিক অঙ্গ নাথাকে। ৩। হাস্তপদাদি +অ _ অজ্ত্যর্থে) সৎ, পুৎ, চিত্ররথ 
অঙ্গের ঘখোপমুক্ত পরিমাণ শুন্য, বিক- গন্ধবর্ব । 
লাঙ্গ। ৪। অসম্পূর্ণ, কোন অংশে ন্যন ; অঙ্গারপুষ্প অঙ্গার পুষ্প, যাহার পুষ্প 
যথাঅঙ্গহীন কর্ম । ৫। দ্রব্যকাল।দি |! অঙ্গার সদশ লোহিত বর্ণ, ৬ষ্ঠী--হিৎ) 
উপকরণ শুন্য; যথা-“আকুল হুইল | সং, পুং, ইঙ্গদীরৃক্ষ। 
পুজা হয় অঙ্গহীন।” ( অন্নদামঙ্গল ) অঙ্গারবর্ন রী, অঙ্গারবন্লী (যাহার অঙ্গারনৎ 

ভঙ্গাঙ্গি অঙ্গ-অঙ্গ । অন্যায়াঙ্গকে শীষ রক্তবর্ণ বল্লরী অর্থাৎ মঞ্জরী, ৬ষ্ঠী-1হহ। 
অঙ্গ কর, অথবা অঙ্গ -ঘ্বিত, ই--প্রৎ) | সৎ, স্্ীৎ, কুচ । করঞজবিশেষ । 
অং, সর স্ব পঙ্গীয় লোকের প্রতি পক্ষপাত, ; অঙ্গারশকটা অঙ্গার . শকটা দ্র শকট, 
আপন আপন পর্ধীয় লোকের টানাটানা; ; ৬ঠী-ফ) সং, স্্রীং, আগুন রাখিনার 
ঘখ। তাহারা বড় অঙ্গাঙ্গি করে। পাত্র, আঙ্গট1। | 

অঙ্গ[লিভাৰ (অস্থীঙ্গি ভাব) সং, পুং, | অঙ্গারাম্ন (0৮০১০০০১০19, অন্তর -. অগ্ 
আত্মীয়তা । গৌণ সুখাভাব | অন্নজান, দ্বং- স) সৎ, পুৎ, অঙ্গার ও অন্গাধিপ (অঙ্গ দেশবিশেষ _ অধিপ, ৬্ঠী ; অন্নজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন 
রি ) সৎ) পুৎ,। ভালদেশের রাজা, বাষ্প; ইহা ছুই প্রকারএক্াক্ন-অঙ্গার ও 

ক দ্যয়-অলগার । 



অঙ্গ | ২৯ ] গু 
অঙ্গারিকা তেক্জার +ইক - বিদ্যমানার্থে। আ 

_স্ট্রীৎ) সং, স্ত্রী, আঙ্গটা। ইক্ষুকাণ্ড। 
পলাশপুণ্পের কুঁড়ি । | 

অঙ্গারিত (অঙ্জার+ ইত _প্রং) বিৎ, তরি, 
দগ্ধপ্রায় কলা পড়া । 

অঙ্গাবরণ ক্ষ _ আবরণ) সৎ, ক্রীৎ, অঙ্গের 
আবরণ বস্ম, যাহা ছারা অঙ্গ আচ্ছাদন 

করা যায়। 

অঙ্গিক। (অঙ্গ +ই-আচ্ছাদনার্থে। ক- 
স্বার্থে আ _স্ত্রীলিঙ্গে) সংস্ত্ীৎ, কাচুলী । 

অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরস, অঙ্গ জ্ঞান+ইরস্্_ 
অস্ত্যর্থে, অথব! অন্গ. গমনকরা14ইরদ্- 
নামার্থে) সৎ, পুৎ, সপ্তধির একজন, বৃহ- 
স্পতির পিতা, ব্রক্ষার মানসপুত্র । 

অঙ্গী অক্ষিন, অঙ্গ +ইন্-অজ্তার্থে । যার 
অঙ্গ আছে) বিৎ, ত্রিৎ, শরীরী । ২। মুখ্য, 

প্রধান ; শিং “ষদ্যঙ্গীস্যাদ্রসাস্তরে 1” 
অঙ্গীকরণ ঘেঙ্গ স্ব- কু করা+অন নট) । 

ভাবে । ঈ (ি)_ অভূততভ্ভাবার্থে) সং, 
ক্লীৎ, অঙ্গীকার দেখ । 

অঙ্গীকার (অঙ্গ-কার [কু করা + অ.ঘএ) 
ভাবে] করণ । যাহা অঙ্গে ছিল না 
তাহাকে শীয় অঙ্গ করা। ঈ(চি)- অভ্ভত- 
তন্ভাবাথে ) সং, পুহ, ১। পুর্ষে যাহা 
অঙ্গে ছিল না তাহা ত্রীয় অঙ্গকরণ ; 
যথা -“পিতা মাতা গুক্ুগণ আগে অবতরি 

রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি। 
রা ১ সং পু 

নবদ্বীপে শচীগর্ডে শুদ্ধ ছুগ্ধসিন্ধু । 
তাহাতে প্রকট হৈল। কৃষ্ণ পুর্ণ ইন্ছু।” 

| (চৈতনচরিতাম্বত) 
২। দিব করিব যাইব উল্লেখ করিয়! 
প্রতিজ্ঞা করা, স্বীকার, স্বীকরণ, অঙ্গীকরণ, 
প্রতি শ্রুতি, প্রতিশ্রবণ । 

অঙ্গীকৃত (অঙ্গ স্ব--কৃত [কু করা+তক্ডে) 
_শ্ম)] যাহা করাহইয়াছে. ঈ(চি)_ 
অভুততভাবার্থে) বি, ত্রিৎ, যে বিষয়ে 
অঙ্গীকার করা হইয়াছে, প্রীকৃত,প্রাতি- 
শুচত । 

প্স্পীপাপাশপপপাশসপশিশিপীসিশীসি পিপাসা পীপিশ্পীশাপিপপসপাশ শী 

করে ) সং, জ্্রীৎ, অঙ্গুলি । ২। পদবৃদ্ধা- 

স্ুলি। ৩। যোহা ভূষণজন্য পাওয়া যায়) 
অন্গুলিভুষণ, আঙ্গটী/। | 

অগ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়ক (অঙ্গুরি অঙ্গুলি+ 
ঈয়, ক, ইদমর্থে। অঙ্ষুলির ইহা এই 
অর্থে) সং, পুং- ক্রীৎ, অঙ্গুলী ভূষণ, 
আঙটী। ২1 02720 0৮0৩7018096 

99/970) শনিগ্রহ দেখিতে অতি আশ্চর্য্য, 
তাহার চতুর্দিকে তিনটী বেড় আছে, 
তাহাদিগকে অন্গুরীয়ক কহে.। 

অঙ্গুল (অন্গ গমন করা + উল -_ 
হজ্ঞার্থে। যে গ্রহণের নিমিন্ত গমন 

করে ) সংপুৎ,আক্ষুল,করশাখা। ২ । বাঁহ- 
স্যায়নমুনি । ৩। অস্গুষ্ঠ। ৪1 ক্রীৎ, অষ্ট 
যবোদর পরিমাণ, সারি সারি আটটি ষব 
রাখিলে তাহার মধ্যস্থানের যত পরিমাণ । 

অঙ্গুলি ) অন্গ্ গমন করা + উলি, উলি 

অন্কুলী | _সৎজ্ঞার্থে। যে গ্রহণ জন্য 
গমন করে) সং, স্মীঘ, হস্তপদ্দ শাখা, 
আঙ্ষুল। ২।গজকর্ণিকার বৃক্ষ (হাত 
শুড়োর গাছ )। ৩। হস্তিশুণ্ডের অগ্র- 
ভাগ । 

অন্গুলিগ অস্গুলি-গ যেগমন করে, ওয়া 

_ হিৎ্) বিং, ত্রিৎ, যে সকল জীব অন্গু- 
লির উপর ভর দিয়া গমন করে । 

অঙ্গুলিতোরণ জেন্গুলি_-তোরণ দ্বারাগ্রে 
নিখাত স্তত্তদ্বয়োপরি নান! রতুময় ধন্ুকা- 
কার কাষ্) সৎ, পু, চন্দনাদিদ্বার! ললাটে 
অর্ধ চক্দ্রাকৃতি তিলক; শক্তি উপা- 
সকেরা এই তিলক সর্কদ। ব্যবহার 
করেন। 

অঙ্কুলিত্র রি [তরে রক্ষা 
অঙ্কুলিত্রাণ / কর17অডে)-ক,অন(অনট) 

_ক্ক। যে রক্ষা! করে) সৎ, কীৎ, জ্যাকষণ 
জন্য ধানুক্ষের চন্মুশ্মিত অঙ্গুলির আবরণ, 
অঙ্গুলিবদ্ধচর্খ্, চামাটী ;) যথা-_“অজ্জ,ন 
অঙ্কুলিত্র ধারণ ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক 
উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।” ২। 
ছত্তানা। 

অঙ্গুরি,অঙ্গুরী (অন্গ্ গমন করা, পাওয়া 4 1 অঙ্কুলিমুদ্রা (অন্কুলি_মুদ্রা [ মুদ্র চিহ্ন 
উরি--ণ, সতক্কার্থে । যে গ্রহণ জন্য গমন | করা+অ--শ্ম 1] অস্ষিতভূষণঞ্র৬ঠী-- ষ) 



অচ 

....শ্শশীশিশ্িশাীীতিশিতিশী 
২ শিশিপিপার্শী ৯নলস্পি সস 

সং) স্্ীৎ, স্রনামাঙ্গিত অঙ্গুলিক্তষণ গিরি 

১ “উপহিতস্মৃতিরগলিস্ররা।” শুত্তলা) ; 
অস্গুলিমোটন (অঙ্কুলি_-মোটন [সু চূর্ণ 

করা+অন(অনট্ - ভা) মট্কান, ৬ষ্ঠী_ 
য) সং, ক্লীৎ, অঙ্গুলিদ্বয়ের মর্গনশব্দ, 
আন্গলমট্কান | 

অঙ্গুলিসন্দেশ (অঙ্গুলি সন্দেশ) সৎ, পুঙ্ 

অঙ্গলিদ্বারা সঙ্গেত । ৰ 
অসুলাপঞ্চক অস্কুলী- পঞ্চক পাঁচসৎখ্যক) ূ 

ূ 
সং, পুৎ, অন্ুষ্ট, তর্জনী, মধামা, অনা-. 
মিকা ও কনিষ্ঠা এই পাচ আঙ্গুল । 

অঙ্গুলীসস্ভুত ( অঙ্গুলি_- সন্ত  উতৎ্ৎপন্ন, 
. জানত, "মী ষ) সৎ, পুহ, নখ 1 বি, বিৎ, 

অঙ্গলিজাত । | 
অগ্রষ্ট (অগ্গু হস্স- ষ্ট[ন্থা থাকা+অ.ড) | 
ক] যেখাকে। যে অঙ্গুতে প্রধানরূপে ; 
থাকে, ৭মী _ষ )সং, পু, বৃদ্ধা্্ুল, বুড়! | 

1] 

বৃ 
] 

1 
! 

ূ 

আঙ্গুল; যে অন্গুলির উদরে যবনেখ! 
আছে তাহাকে অঙ্গুষ্ঠ কহে । 

অঙ্গ.ষ (অনগ্ গমন করা+1উষ _ 2২) সং, 
পৃ", নকুল। বাণ । ৃ 

অঞ্ধঃ অজ্মস,অন্ঘ্ গমনকরা+অস্-ণ। | 
যাহার দ্বারা অধোগমন করে) সৎকীৎপাপ। | 

অঙ্থি, (অজ্ঘ দেখ+রি ণ। যাহার দ্বারা 
গমন করা যায় ) সং, পুহঃ চরণ ; যথা - 

“দিকর কমল কমল'জ্মি তল 
ভুজ-কমলের দণ্ড ।” (কাশীদাস ) 

২। বৃষ্ধমূল । 21 চতুর্থাংশ, শ্লোকের এক 
এক চরণ । 

অধ্িষ, প(অদ্ষি, প[পা পান করা+অ(ড) 
ক] যে পান করে । যে মুল দিয়া সিক্ত 

তোয়্াদি পান অর্থাৎ আকর্ষণ করে, ওয়া 
_ষ) সঙ) পু, পাদপ, বৃক্ষ । 

অচগ্গুঃ (অচক্ষুপ, অ-চন্ষুঃ নেত্র । ৬ঠী- 
হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ। নেরহীীন, দর্শনেক্দিয় 
শূন্য ; যথা --অচক্ষঃ সন্পত্র চান, অকর্ণ 
শুনিতে পান। ২। ক্লীং, কুৎসিত চক্ষু ।» 

অচঞ্চল (অ-চঞ্চল অস্থির) বিৎ, ত্রিং, 
স্থির, ঘখা| “রত্বময় কর্ণপুর, তিমির 
করয়ে দূর, অচঞ্চল বিজুলি কপোলে। 

(কবিকঙ্গণ চণ্ডী) 

শাপ্াশ্াপাীশাাপা্ািশীে পাপা পাশপাশি শশী শী স্পিশী সী 

[ওঠ এ 

শপ ীপপিশিস্পরশীগ 

অচণ্ডী; সং, ক্সীং, শান্ত গাভী । 

অচি 

০১০০ এপশপপাক পা শাশীশির্পীিীসিীশিশিশীতিপশিপপপিশীশাপিদীশ পতিত 

অচতুর (অ-চতুর নিপুণ ) বি) প্রিং, 

অপটু, অকৌশলী । যে ফেরফার জানে 

না বা বুঝেনা )। রা--স্্ীৎ, যথা--“বালা 

অচতুরা সরলতামষ 

চর (অ-চর গমন করা+ অ.অন্)-_ ক 

বিৎ, ভিং, স্বাবর, স্থিতিশীল ; যথা- 

“ব্যাপ্তৎ যেন চরাচরমূ 

অচল (€(অ-চল [চল্ গমন কর।, চল। 

+অতঅন্)ট- ক] যে চলে) বি, তি? 

গতিবিহছীন ; যথ--“শিখরী অচল, এ 

দেখি মমল, শশাঙ্ক সমল, সকলে বলে। 

দু), শ্মির, অবিচলিত; যথা - অচল 

সিদ্ধান্ত, অচল অঙ্গীকার | ২। বা. 
বজ্গত; যথা -সে গ্রামে অচল হইয়। 
রহিরাছে | ৩। যাহা দ্বাৰা কাজ চলে- 

না), যথ এ লেখা অচল । ৪1 দোষ 

যুক্ত ; যথা --এ টাকা অচল 1 ৫। প্রচ- 

লিত নয়: খখাপপ্রিগ্রামে পাই পয়স। 
ভচল । ১৬। নিব্নাহের উপায় শ্রন্য , 
যথ।--আমার সংসার 'আচল। ৭1 

ক্রিয়। শৃন্ত (স্পন্দ হীন ) | যথা--“অচল 
বামাপ মনি | সং, পু পর্সত ৰঁ 

যথা অটল “ল যথা দ্রাড়াইলা বলী 
সেরোৌরবে ৷ (মেত্বনাদব্ধ)। ৯। প্রস্তর, 
পাষাণ : বথা -€অচল জদয়ে, অচল মুগল 

কর? ১০। শঙ্কু, গোজ। ১১। (মহা 
দেবের একটা নাম স্থান বলিয়।) শিব । 
১২। আস্বা। ১৩। (সন্দ ক্রিয়া শূন্য 
বলিয়া) সং,ক্লীং, ব্রহ্ম | লা৷_ স্ট্রীৎ;) অচপ্লা 
( চিরস্থায়ী ) যথা --“রাখিলেন রাজলক্ষ্মী 
অচল করিয়।'' অচল! যুক্তি, অচলা' 
বুদ্ধি, অচলা ভক্তি । ২। পৃথিবী হিন্দু 
শান্দম মতে ইহার গতি নাইবলিয়া)। 

অচলকীল! (অচল পর্বত- কীলা শঙ্কু । 
৬ষঠী _ হিং) সৎ, স্ত্রীৎ, পৃথিবী । 

অচিকিৎসনীম্ব €(অ-চিকিৎসনীয় ) বিং, 
ত্রিৎ, যার চিকিৎসা নাই, চিকিৎসা দ্বারা 
যাহার প্রতিকার হইতে পারেনা, চিকি- 
২স! দ্বারা যার প্রতিকার হওয়1 ছুর্খট 
বা অসম্ভব, অচিকিত্স্য । 



অচি [] ৩১ ] অছে 
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চিকিৎসা (অ-.ডিকিৎসা ) » সৎ, আ্লীৎ, ূ অচিরক্রিয় €(অচির অল্পক্ষণব্যাপি ভরিয়া, 
কুচিকিৎসা । ২। চিকিংসার অভাব । ৬ঠী _হিৎ ) বিৎ, ভরিৎ, যে চিরক্রিয় নহে, 

অচিকিৎস্য (অ-চিকিতস্য ) বিৎ, ভিৎ যে শীঘ্র শীঘ্র কশ্ম সম্পাদন করে। 
অচিকিৎসনীয় দেখ । অচিরছ্যতি (অচির অল্পক্ষণব্যাপি _ 

অচিৎ জ-চিতজ্ঞান। শঠী-হিৎ) বিৎ, | অচিরপ্রভা ছ্যতি, প্রভা, রোচিস, 
ত্রিৎ, অজ্ঞান, সূর্থ । ২। সৎ স্প্রীং, রামান্ুজ | অচিররোচিস্ অংশু দীপ্তি, যাহার 
সন্প্রদ্দায়ী বৈষ্ণবগণের মতে পদার্থের । অচিরাংশু 1) প্রভা অলক্ষণন্ছায়ী। ৬ঠী 
প্রকার ছেদ, তাহার! বলেন যে পদার্থ) -হিৎ) সৎ, স্ট্রং, ক্ষণ প্রভা, বিদ্যুৎ । 
তিন প্রকার, যথা .-চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর । ! অচিরস্থায়ী চিরস্থায়িন্, অচির শীঘ্র - 
জীবাত্বীকে ভোক্তা শু নিত্য চেতন স্বরূপ স্থায়ী যে থাকে) বিং, ত্রিং, ক্ষণিক । 

বলিয়। চিশ্, এবং প্রত্যক্ষ গোচর যাবতীয় | অচিরাহ অঅ -_চিরাৎ চিরকাল হইতে । 

পদার্থকে অচিৎ কহেন । জচিৎ জড়াস্্বক ৃ অথব| অচির অত গমনকর1+4-০(কিপ্) 
ও ভ্রিবিধ ভাগে বিভক্ত, যথা অন্ন জলাদি ! --ক। ঘে অচিরকে পায়) ক্রিং_বিং, 
ভোজ্যবস্ত, ভোজন পাত্রাদি ভোগোপক- ূ অবিলন্বে, শীঘ্র ; ষথা- “তিনি অচিরাহ, 
রণ এনৎ শরীরাদি ভোগায়তল । 1 বৃহৎ যজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন 1১, 

অচিন্তনীয় (অ-চিস্তনীর) বিৎ, ত্রিৎ, | অচিহ্থিত (অ-চিহ্িত অঙ্কিত) বি, 
চিন্তার অতীত, ষাহ! ভাবিষ স্থির কর! ূ ত্রিৎ, যাহা কোন চিহ্ুদ্বারা পরিচিত 
যায়না, যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা | নহে। 

যাক্মনা, অচিজ্ঞয, অভাবনীয়, অতর্কণীয় । ; অচিক্িতকন্ম্রচারী (017০০৮91)871004 3১৮7 

শচিক্তিত (অ- চিন্তিত ) বিৎ, ত্রিং, যাহ! ; 5:25) ষে সকল কর্মচারীর সহিত 
ভাব যায় নাই, যাহা শ্ঘটিবে বলিয়! মনে । রাজার কোন নির্কন্ম নাই । 
কর! করা যায় নাই, অভাবিত, অতর্কিত। ' অচেতঃ (অচেতদ্, অ-চিভ জ্ঞান+অস্ 
যথ1--কত অসম্ভাবিত ও অচিস্তিত প্রৎ, ৬ষ্ঠী হিং ) বিৎ ত্রিৎঃ জ্ঞানশৃন্য, 
বিষয় স্বপ্রকলিতের ন্যায় সহসা উপস্থিত | তত্বজ্ঞানশৃন্য ; ষথা-_ 
হম্ব |” (কাদন্থরী ) ।. দ্ষে জন চেতনামুবী সেই সদ] সুখী । 

শচিন্স্য (অ-চিস্ত ভাবনা করা+যষ- ম্ম) যে জন অচেত চিত্ত সেই সদ। দুঃখী ।” 

বিৎ, বিং,অচিস্তনীয়, যাহা চিন্তার ব্ষিয়ী- অেন্নদ্বামজল) 
ভূত নহে) চিন্তাতীত | যখা-_ অচেতন অ- চেতনা জ্ঞান। ৬ষ্ভী_ হিৎ) 

“অচিস্ত্য রচনা বিশ্ব ষেই করিল রচন[। বিৎ, ত্রিৎ, চেতনা শুন্য, জীবন হীন, জড়, 
কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তারে ভাবন1।” । যার চেতনা নাই ; ঘখা---যে সকল বস্তর 
২ । সৎ, পুৎ, ঈশ্বর ; যথ।__ জীবন নাই যেখানে রাখ সেই খানেই 
“বৃষ্ষিবংশ ধ্বৎস করি হৃধীকেশ থাকে এবং একম্থান হইতে অন্যন্থালে 
এড়াইয়া যত সংসারের ক্লেশ যাইতে পারেন! তাহাদিগকে অচেতন 
নিশ্চিন্ত অচিস্ত্য হইল। শেষে |” পদার্থ কহে 1? যথা--জল, মৃত্তিকা, কষ্ট 

(অপুর্ব-স্বপ্র কাব্য) প্রভৃতি । € বোধোদয় ) 
অচির (অ-চির দীর্থকাল,৬ঠী -হিৎ)বিৎ, । ২। রোগ শোক মোহ প্রস্ৃতি কারণে 

রিৎ, দীর্থনয়, অল, ষথা--“অচিরকালে যার চেতন! আচ্ছন্ন হয, মৃচ্ছি ত, বিচে, 
এই কর্ম সম্পন্ন হইবে। ২। অল্পকাল তন, অচৈতন্য, জীবন আছে অথচ 
স্থায়ি; যথা -অচিরছ্তি।, ৩1 ক্রিৎ _ বিৎ, । ২জ্কঞ1 বা বাহ্যজ্জীন শূন্য, সৎজ্বাহীন ; 
শীত, সত্বর, অনতিবিলন্বে। যথা_-“কীত্তির ঘথ।--“অলস অবশ ছুহ অঙ্গ অচেতন 
কিরীট রত্বু লভিবে অচিরে 1, | ক্ষণ রহি চেতন পায়ে ।” বেদ্যাহৃন্দর) 
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আচ্ছে। 
২ ০২শাশাাাশীশিকিশি শিস শশী 

অটৈতন্য (ভা- চৈতনা) বিৎ, তি, চৈতন্য 

রছিত, সৎক্জাশুন্য, মচ্ছি ত, অচেতন, 
বিচেতন) যথা_“তখন আবূপ ও রামানন্দ 
দই শিষ্য অচৈতন্য চৈতন্যদেবকে সচৈ- 

তন্য করিলেন।”  ডেপাসকসন্গ্রাদায়) 

অচ্ছ (অন্চ পূজা কর।1ছ শব । যে 
পুজিত হয় । অথবা অ-চ্ছ [ছে! ছেদন 

করা+অ(ড)-_ ক] যে দৃষ্টিচচ্ছদ প্রতিবন্ধ- 
কতা। করেনা । ৬ষ্ঠী হিং) বি, তরিং, স্বচ্ছ, 
নির্মল, মলহীন, পরিক্ষত ; যথা--অচ্ছে- 
তোষা সর |” ২। অ-চ্ছ [| ছা ভক্ষণ 
করা+অ-ক ] যে প্রণাশিত জন্ত ভক্ষণ 

করেনা, ৬ষ্ঠী -ষ) সৎ, পুৎ, ভন্ুক । ৩। 
স্কটিক। ৪ । অং, সম্মুখে । 

অচ্ছর €(অ.-ছত রাজচ্ছত্র । যেখানে 

রাজচ্ছত্র নাই ) বি, ভরি, অরাজক, 
রাজহীন । 

অচ্ছভল্ল (অচ্ছ সন্গপে_ভল্ল । ভল্প বধ 
করা+অ-ক ]যেবধ করে। যে সম্মুখে 
বধ করে ) সং, পুৎ, ভল্গুক । অচ্ছ, ভল্প, 

ছুই শবও হয় । 
অচ্ছিদ্র (অ--ছিদ্র। ৭মী -হিৎ) বি 

ত্রিৎ যাহাতে ছিদ্র নাই, নিশ্ছিদ্র, ছিদ্র 
রহিত ; যথাঅচ্ছ্ছ্র পাত্র । ২। (অল 
ছিদ্র কাধ্যে অনবধানতা হেত ক্রুটা,৭মী 
_হিৎ) বিৎ, তরি দেবশুন্য, নির্দোষ) 
ঘথা_তিনি কোন কাধ্যই অক্ছি্র 
করিয়া নিন্বাহ করিতে পারেন নাই |” 
৩। অঙ্গহীন নয়, সাঙ্গ, সম্পূর্ণ ; যথা 
“অদ্যায়কে আসি অমুকে পক্ষে অমুক 
তিখো মতকুতৈত্দমুককর্মীচ্ছিদ্্রমস্ত 1৮ 

অচ্ছিদ্রাবধারণ ( অচ্ছিদ্র-- অবধারণ ) সং, 
ক্লীৎ, অঙ্গ হানি-শুন্তরূপে অবধারণ। 

অচ্ছিন্ন (অ-ছিন্ন) বিৎ ত্রিং, অবিভক্ত, 
অখণ্ডিত । 

অচ্ছেদ্য (অ-চ্ছেদ্য | ছিদ্ ছেদন করা 
+য-ম্ম]| ছেদন যোগ্য) বিৎ, ত্রিৎ, 
যাহা ছেদন করিতে পারা যায়না | ২। 
যাহা ছেদন করা উচিত নয । 

ঘচ্ছোদ €(অচ্ছ নিম্মীল-উদক জল, 
৬ষঠী-হিৎ। উদক - উদ) বিং, তং, চ্ছ 

৩০২ অজ 
সিল সপ স্পা শশী শিস শপ পপ পালাল 

জলবিশিষ্ট (তড়াগাদি)। সং, ক্লীৎ, হিমাঁ- 
লয় প্রদেশে অচ্ছোদনামক সরোবর । 
নির্মল জল বলিয়া ইহার নাম আচ্ছোদ 
হইয়াছে । কিম্পুকষ পর্বতের অদরে 

এই মনোহর সরোবর, ইহার তীরে মহাঁ- 
শ্বেতার আশ্রম ছিল । (কাদন্মরী) 

অচ্যুত (অ-চ্যত [চ্যুত ক্ষরিতহওয়।+ 
অকে)- ক] ভ্রংশ । নিজ পদ হইতেধাহার 
ভ্রংশ নাই,৬ঠী - হিৎ অথবা অ-চ্য গমন 
করা 4 ত(ক্ত)- ভাবে । মহাভারতে - 

একস্থানে অচ্যুত শন্দের অর্থ “ক্ষয়বিহীন' 
অন্যস্থানে “চরম মুক্তি হইতে অভিন্ন” 
এইরূপ লিখিত আছে । বিগুপুরাণের 
টাকাকার রত্বাকরভ্ট্রের মতে অচ্যত 
শব্দের অর্থ কষ্ট বস্তর সহিত যাহার 
সংহাঁর হয় না। স্বন্দ পুরাণের টীকায় 
অচ্যত শন্দের অর্থ “যিনি আ্ীয় ভাব 
হইতে অবিচলিত” বলিয়া অর্থ করেন । ) 

২, পুহ) কু) বিষু। । বি, তরি, স্থির । 
অনশ্বর । 

অচ্যুতাগ্রজ ভেছ্যুত কুষণ অগ্রজ জ্য্ট, 
৬ঠী-ষ) অহ, পত, কফ্ধজ্ঈ, বলরাম । 
২। ইল্দ কেশ; এ গরমে অদ্িতির গর্ডে 
বিণ বামন । অবতীর্ণ হইবার আগ্রে 
তদীয় গঞ্ডে ইন্দ্রের জন্ম হয়) 

অচ্যতাক্প (অচুযুত বিষ্।-আবাস বাস- 
স্থান, ৬ষী -ষ) সৎ, পুং, দ্বারকা, বৈকু%। 
২। অশখ রুক্ষ । - 

অজ (অ--জ [জন্ উৎপন্ন হওয়া4+ অড)- 
ক] যে জন্মে। যিনি কাহার ও গর্ভে 
জন্মেন নাই ) সৎ, পু, ঈশ্বর । «নহি 
জাতে না জায়েহহৎ ন জনিষ্যে কদাচন। 
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ধধ ভূতানামূ ভ স্মাদহছমজঃ 
স্মৃতঃ।” (ভারত) ২ ।ব্রক্গা। ৩. বিষুও। 

৪। মহেশ্বর। (সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ।- 
স্বক পরমপুরুষ ঈশ্বর অজ এব তিনিই 
সষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কাধ্যের জন্য উক্ত 
ঘিনিধ গুণানুসারে যথাক্রমে ব্রক্ষা বিষ ও 
শিব নামে অভিহিত হইয়াছেন)। €। 
জীবাত্মা। যথা - “ইহার জৌবাত্মার) জন্ম 
নাই মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উদ্পপন্ন ব। 



তাজ 

লাশটি ৯ পিপাসা সীশিশা্শাশীিিটিিটিশিত পাও পণশীশশ 

 বন্ধিত হন _ না; ইনি আজ, নিত্য, ২ শাশত 

ও পুরাণ ।” (কালীপ্রমন্ মহাভারত) 

৬। দৃশরথের পিতা ; যগ। _ 
“রঘুজ অজ অঙ্গজ ।” (মেখনাদবধ) 

৭। (অজ গমন করা+অ(অন্)-ক। 
যে তৃণ ভোজনার্ে গমন করে) সং, 

পু, ছাগ ) যথা 
“তব হে জনম '্সতি বিপুলে 
ভুবন বিদ্িত অজের কুালে।” 

* এখানে অজ শন্দের অর্থ ব্যঙ্সোক্তিতে 

“ছাগ” ও পাম্চল্দের পিতামহকে' নিদেশ 

কর। হইতেছে । ৮1 ম্যে 

৩৪৩ ] 

€ দক্ষঘ হঃভ্ ! 
কালে আজ ত্রেক্গা) মেমরূপ ধারণ করিছ। : 
গলায়ন করিয়াছিলেন । জ্যোতিষে আজ 
শব্দে প্রথমন্াশি মেমকে বলা যায়। 

(ভা বিষু। 
ক ।ধযে জন্মে)। 

-জ | জন্ জন্মান+অ (ড)- : 
কন্দর্প, বিধু। আর্থীহ 

অভ 

লী পক্পাশিশশ তি শিস ৮ পপি পিপিপি পপি সপসাসপিপ১প৮০পাপী ক পিপি পিশদিন 

গৈ গান কর14-অ-. শা] ব্রহ্মা কর্তৃক খিনি 
০ ব। গীত) বিষুও | 

শগপ্গা (যাহার অজের ন্যায় গঙ্গ, ৬ঠী- 
হি ,) মং, শ্টীৎ, বৃুক্ষবিশেষ, বন সো- 

ম্বাশ। 

অজগর (অজ ছাগ- 
রগ মোজনকর। 
+ভা ছান)*- কনে 
স্ডেজন বলে । থে 

ভাগ রা করে, 
২২ -- য ) সৎ) পৃ, 
রঃ ক 

সর্প এত রৃহহ ষে অজগর । 

আস্ত ছাগল গিলিঘা কেলে, বোড়া সাপ। 

 আজগব €অজগ্ু | অজ নিষুং-গো বুষ | 
প্রলয় কালে বিধঃ যাহার বূষ হইয়াছিল | 
শিল+আ-ইদমর্থে। অখব। অজ বিধুও 
গন (গো বাণ+অ-বভত্রীহিস্মামে কদ্ধের ওউরসে জন্মিয়াছিলেন এবৎ চন্দ : 

বিষুর মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া । 
চন্দ ও কন্দর্পেরনাম অজ হইল)। ৯। 
কাম । ১০ | চন্দ । ১১ ধাতৃবিশেদ, 

মাক্ষিকধাত | ১২। বিং, ভি, জশ্মরহিত | 
| ্রীৎ,১৩ ।ছাপী। ১৪ 1 সাজ্যমতে 7 

সত্ব, রজঃ ভযোকপা। প্রক্ততি, মায়া । 

অজকব (অজ বিবুঃ-ক ব্রহ্গা+ 
অন্থ্যথে । যাহাতে ব্রহ্মা ও বিপু, বিদামান 
আছেন বা অজ বিষুঃ-ক ব্রক্ষা-ব [বা 
সঙ্গষ্ট করা+অ-ণ|ত্রিপুরাহ্থর বদ কালে 
মন্থর বর্ষা ও বিষু প্রীত হন | সং, ক্লীৎ, 
শিবের ধন্ুঃ) পিলাক। ২। (অজক ছাগ 

-বা অন্তষ্টকরা+অ- ক) বর্দরীবৃষ্চ, 
বাবুই গাছ । 

অজকা (অজ ছ্বগ+ক-বিকার বা পুরী- 
যার্থে) সৎ, স্্রীৎ, ছা'গ গলশ্থিত স্তনাকতি | 
মাসখণ্ড । ২। ছাগপুরীষ । 

অজগ (অজ বিষুঃ গা গযূু গমন করা, 
পাওয়া+অ.ড১- ক] যে গমন করে। যে 
বিজ্ুকে পায়)সৎ, ক্লীৎ, শিবধনুঃ | ২। (অজ 
ছাগ-গ যেগমন করেবা প্রাপ্ত হয়। 

যজ্দাঙ্ন্ূপে যে অজ প্রাপ্ত হয়) ভগ্মি। ৩ 
(অজ ব্রদ্ধা-গ [গমূ গমন করা, পাওয়। 

চে 

৯ সস সস পল: লিলি 

গব) বাণ । বিঞু যাহাতে দ্রিপুঝাহ্থর বধ 
কালে রা প্রাপ্ত হল) সৎ, কীং, পিনাক) 
শিবের ধনুঃ। ঘহ্কালে বেণ বাজার 
দন্সিণ হস্ত মন্থন করাতে পৃথুর উৎপত্তি 

হইয়াছিল তখকালে মহাদেবের এই 
ধনুক কর্ণ হইতে পতিত হম । অজগব, 

আজগব, অজগাব, অজকব, অজকাব এই 
গাচটাশবই একার্থ ; ষথী 
“বদন্ত্য জগবৎ শত্তোর্ধনুরাজগবৎ পরে | 
অজগাবৎ পরে চাহ বদস্ত্যজকবৎ পরে । 
অজকাবৎ পরেপ্যেবংপঞ্চরূপত প্রকীন্তি তৎ॥” 

অজজীবক (অজ ছাগাদি--জীবিকা জীব- 
নোপায় । ৬ঠী-হিৎ) বিং, ত্রিহ। যে 
ছাগ মেষাদ্দি ক্রয় বিক্রয় করিয়! জীবিকা 
শিক্ষাহ করে, ছাগপালক) রে | 

অজদেেবতা অজ -- দেবতা, ৬ঠী _ হিৎ) সং, 
স্ীৎ, অখ্ি। 

অজননি (অ-জননি জন্ম) সং, স্ীৎ, 
অনুঙ্পত্তি, না জন্মান। 

অজন্মা (অজন্মন্, অ-জন্মন্ উৎপত্তি, ৭"মী 
-হিহ) সৎ, পুৎ, মোক্ষ । ২। বিং, ত্রিৎ, 
জন্মশূন্য, উৎপত্তির অভাব )যথা--“কোন 
কোন বৎসর জলপ্লাবন অনাবৃষ্টি এভৃতি 



অজ 

দুর্ঘটনা নিবন্ধন শসা অজন্মা হইলে 
৩। অ-কৃতসিত -জন্মা | ৬ী _ হিৎ) 
[রজ । 

টি (অ-জন্য | জন্ জন্মান4+ই (৬০) 
প্রেরণার্থে + য - শ্ব]ীজনিত। পুরুষ 
ব্যাপার দ্বারা যাহ! জনিত নয় ) সং, ক্লীৎ, 
অশুভস্চক দৈবকৃত ভূকম্পাঁদি উৎপাত । অজপ( কুৎ্সিৎ-জপ্ পাঠকরা 7 অ (ড) 

_ক) সৎ, পুং, কুপাঠক, অযৌক্তিক 
পাঠক । ২। অজ --প [পা পালন কব। 
+অডে)-ক ] যে পালন করে) বিং, 
ত্রিং, অজপালক । 

অজপা (অ-জপ|জপ্ জপকরা+অ (অল) _ শ্বাজপনীয়। আ--স্বীলিলে। যাহাজপি 
বার নহে অর্থা৬ অনায়াসে জপা ঘাম ) 
সং, স্্ীং, স্বাভাবিক স্বাস প্রশ্নাস বহির্গমন 
ও প্রবেশ দ্বার। 'হৎ, সঃ” ইত্যাকার মঙ্ 
জপ; যথা-_- 

“সেই রামা চন্দ সূর্য্য অঞ্জলি করিয়। 
অন্নদ্দার পদে দেই অজপ। জপিয়া ৷” 

শিষ্ট প্রয়োগ _ (আনদামলল)। 
'নাভেকচ্ছাষ নিশ্বাসাৎ জদয়াগ্রে ব্যবস্থিতঃ | 
ষষ্ট শ্বাটস্ভবেছ প্রাণঃ ষট প্াণা নাড়িক1ম 
যষ্টি নাড্যাহ্যহ্থোরাত্রৎ জপমং খাুহমাম হ। 
একবিংশতি সাহত্রৎ ষট শতাধিকম্মীশ্বরি । 
জপ্যতে প্রভাহৎ *।শীম শ1সস্দঢাহ পরাহ। 
বিনা জপেন দেবেশি জপোভবতি মন্ধিণঃ | 
অজপেয়ৎ ততঃ প্রোক্তা ভবপাশ নিকুত্তনী |”. 

| (নক্ষিণামনিমংহিত।1) 
অথাৎ ষষ্টিশ্বাসে প্রাণ, ছয় প্রাণে এক 
শাড়িক! হয়। এইরূপ ষষ্টি নাড়িকা বা 
২১৬০৭ বার অহ্োরাদে জপসংখা। 
এই জপসংখ্যাই প্রাণীর দ্রিবারারের 
নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ামাত্র | উচ্ছাস দ্বার! 
হিং” ও নিশ্বাস দ্বার! “সঃ” এই অক্ষরয় 
স্বভাবতই উচ্চারিত হইয়া! থাকে স্বতরাং 
প্রাণীজপ না করিলেও এই এ্হৎস” মস্ত 
আপনা হইতে উক্ত সংখ্যান্ুসারে জপ 
হয়; এই নিমিত্ত “হৎস” মন্ত্রকে অজপ! 
বল যাষ়। 

২।অ-জপ জপকরা + অ(অল্) ভাবে) 

শা 

মস ১. 
সর্প 10 

৩৪ ] অজ 
শিক বাপ লা ২ 

প্রাণবায়ু। (স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস 
রূপ প্রাণবায়ুই “হৎস” মন্ত্র বা অজপা); 
যথা _ 

উচ্ছাসৈরেব নিশ্বাসৈ হরৎস ইত্যক্ষরদ্ধয়ং। 
তম্মাৎ প্রাণশ্চহতসাধ্য আত্মাকারেণ সংশ্ছিতঃ 

(তম্ত্র)। 
“দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান 

কূপেতে পতিত হ'য়ে মজ্জোন। । 
অজপা হতেছে শেষ বাড়িশল আশ! অশেষ 

নিশুণ বিশেষ বোঝনা |” 

শত ১৭ পাশপাশি সপ 

ূ 

“অজপা হিমের প্রায়, কৃতাত্ত তপন তায়, 
তীক্ষ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।” 
৩। ত্আাঙ্কিকদিগেরআরাধ্যা দেবী । 

| অজপাদ (অজ -পাদ। ৬ঠী-হিং) অং, 
পুং, একাদশ কদ্ধের মধ্যে একটী ক্ুদ্র। 
২। পুর্নভাদপদ নক্ষত্র; এই নক্ষত্রের 
অধিদেবনা অজপাদ ; ঘথা-_ *পুর্ববভাদ্র- 
পদাধিপ হয় অজপাদ্দ 1” (পঞ্চ কা. 

অজমীঢ (অজম্ [বিষ্ণকে ] কষ্চকে- মিহ 
চেষ্টা করা, ভালনাস1+ ভক্তি) _ শু) সং 
পু, সুধাটির । ৯ | (অজ দশরথের পি 
মী [মিহ এ্ভষিক্ত হওয়া4ত - শব 
যেখানে ত.অপাজ। ষঙ্ছে অভ্ভিষিন্তঃ হহী, 
যাছিলেন) সং, পুৎ, দেশ বিশেষ, অধুন 
অ।জশীর নামে খ্যাত। ৩। চক্রবংশী- 
রাজাবিশেষ ; হস্তীরাজার পুত্র। 
“অজমীট মহারাজ হস্তীর নন্দন । 
তার পুত্র রাজা হৈল নাম সম্বরণ |” 

কোশীদাস মহাভারত)। 
অজন্ত (অআ-জন্ত দস্ত। যাহার দস্ত নাই 

৬ঠী-হিৎ) সৎ) পু, ভেক, বেড! ২ 
্্ধ্য (দক্ষষজ্ত ভঙ্গকালে শ্ব্য দত্তহী 
হইয়া ছিলেন বলিয়া )। ৩। বিং,ত্তিং 
দস্তশৃন্য। 

অজয় (অ-জি জয়করাশঁঅ (অল)- 
ভাবে) সৎ, পু, জয়াভাব, পরাজয় ; শি 
- সখ ছঃখে সমেকত্া লভালাভেৌ জয় 
জয়ো | ২। নক্ষবিশেষ । ইহার উৎপত্তি 
স্থান হাজারিবাগের উত্তর পুর্বর্ণংশস্টি' 
পাছাড়। 'তখা হইতে সাওতাল পরগৎ 

| 
| 

| 



অজ। 

পা পলিপ শী পিলাপিশশ আপীপাপপিপাপাগাশশ শী 

ও বীরভূমের দক্ষিণাংশ এবং বদ্ধমানের 
উত্তর প্রদেশ দিয়! প্রবাহিত হইয়া 
কাটোয়ার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত 

হইয়াছে । কবি জয়দেব গোস্বামী আবাস 
ভূমি কেন্দুবিস্বগ্রাম ইহার উত্তর তীরে 

অবস্থিত। ৩। (অজ ছাগ-যা গমন 

করা+আঅ-ক। যে অজবাহনে গমন 
করে ) সৎ, পুং, অগ্নি । ৪ | বিৎ, ভরি, 
অজেয়; যথ1-- 

“আয়ু ষশঃপ্রদ অজয় সম্পদ 
[ইতে যাহার বুলি ।” কোশীদাস)। 
_স্ত্রীৎ, সিদ্ধি, ভাঙ.। 

অজয্য (অ-জি জয়করা+1য- শ্ুশক্যার্থে) 
লিং, তং, যাহা! বাষাহাকে জয় করিতে 
পার! যায় না, অজেয়, অবিজেয়, অপরা- 
ভবনীয়, দুর্জয় । 

অজর অ-জরা বার্ধক্য । খাহাদের বৃদ্ধত্ব 
নাই। ৬ঠী-হিৎ) সৎ, পুৎ, দেবতা । 
২। বি, ত্রিং, জরারহিত, বাদ্ধক্য হীন | 
শি২-“অজরামরবত প্রাঙ্কঃ বিদ্যামর্থক 

চিত্তে 1” 

“অজর অমর, হয় মেই ন্র 
তুমি যারে কর দয়া: 

৩। যাহা জীর্ণ নয়, অত্যন্ত কঠিন; ষথ। 
--অজ্জ্ন গাণ্ডীবে অজর1 জ্যা যৌজন! 
করিলেন । রা--স্্রীৎ, ঘ্বতকুমারী । 

অজর্ধযা ( অ- জ্ জীর্ণ হওয়া+ঘ--ক। 
নিপাতন ) সং, ক্লীৎ, সৌহাদা, সঙ্গত; 
যথা-গ্তেন জঙ্গতমধ্যেণ রামাজধযং 

কুরূক্রতম্ 1” ভেট্রি)। ২। অনপায়। 
অজত্র (অ-জত্র(জস্ ত্যাগ করা+র--ক, 

শীলাদ্যর্থে] যে ত্যাগ করে। যেমুক্তি 
ত্যাগ করে না) সং, ক্লীৎ নিরন্তর, সতত. 
সব্বদা। ষখা--“অজত্র কধিরধার1 1" 

অজহত্ন্বার্থ৷ ; সৎ, স্্রীঘ, সার্থবললঙ্গণা। 
অজহলিজ (অ--জহৎ্ [হা ত্ণগ করা + 

অত্(শত)- ক ] ঘে ত্যাগ করে- লিঙ্গ) 
সং, পৃং, যে শব্দ বিশেষণরূপে প্রয়োগেও 
লিঙ্গ ত্যাগ করে না। 

৷ অজাজি, অজাজী(অজ স্বাভাবিক মন্দাগ্রিত 
অজ [ অজ ক্ষেপণ করা+অ- ক] 

ক্ষেপক। 

ূ 

অজি 

যে মন্দাগিত ক্ষেপণ করে, 
২য়া-ষ। অথবা অজ ছাগ - অজ, অজী 
[অজ ত্যাগকর1+4+ই, ঈ _ সংজ্ঞার্থে] ছাগ 
সব্বতক্ষ হইলেও তীব্রগন্ধজন্য যাহা 
ত্যাগ করে অর্থাৎ তক্ষণ করে ন|) সং, 
কীৎ, জীর] | 

অজাজীব (অজ -আজীব জীবিকা 1 যাহার 

অজই জক্ঈিকা, ৬ঠী_-হৎ) জৎ, পু, 
ছাগোপজীবী, ছাগ-মেষ-ব্যবসায়ী । 

অজাতশক্র 1 (অ-জাত-শক্রু, অরি। 

অজাতারি ধাহার শক্র জন্মে নাই । 
অথবা অ--জাত জক্তমাত্র, প্রাণী - শক্র, 
অরি। যিনি প্রাণীমাত্রের শত্রু নন, ৬ষঠী- 
হিৎ ) সৎ, পু, যুধিষ্ঠির, যিনি কখন 
কাহার দ্বেষ করেনন। ; যথ!- “যাহা 

হউক রাজা ঘুধিষ্টির ধন্য, তাহার অজাত 
শর্রু নাম ও অধথার্থ নয় ।” ২। স্বনাম 
খ্যাত মগধদেশীয় রাজা । মেহারাজ 
জরাসন্ধ পুত্র সহদেব মগধরাজয শাসন 
করিয়া লোকাস্তর গমন করিলে আরও 
৩৪ জন রাজ! ক্রমান্বয়ে মগধসিংহাঁসনে 
অধিকার করেন। তত্পরে অজাতশক্রু 
মগধের রাজা হইয়াছিলেন ) ৩। বিৎ, 
ত্রিং, যাহার শরু নাই । যথা -- পঞ্জা- 
বাধিতি অজাতশক্র রঞ্জিত ভারতবধের 
মানচিত্র দর্শন করিয়া |”? 

অজানেয় ( অজ-আ-নী লইয়া যাওয়া 
+য- শব) সৎ, পু, উত্তমাশ্খ । 

অজি (অজ গমন করা, ক্ষেপণ করা+ই-- 
প্রৎ ) সং, পু, প্রভাব, তেজং। বিং, ত্রিৎ, 
গতিবিশিষ্ট । 

অজিত (অ-জি জয় কর14ত-ম্ম। যিনি 
পরাজিত নহেন) সং, পু) বিষু ; ডি 
“অপ্রমিত তেজঃ অজিত বংশ 

ঈধিতে করিল ধ্বংস” ই 
২। শিব । ৩। বুদ্ধদেব। ৪। বিং, তং, 
যাহাকে জয় করিতে পারাধায় নাই, 
অবিজিত, অপরাজিত | “তুমি তজ্জনাই 
জয়পন্ধ ভ্রৌপদীকে অজিত বলিয়া প্রতি- 
পন্ন করিতেছে । ৫। অবশ, অনায়ত, 
অবশীকৃত। 



অজী 

অজিতেলিয় অ-জিতেশ্র্রিয় অথবা অজিত 

_ ইল্লির, ৩য়! - হিৎ। য় কর্তৃক ইন্জিয় 

পরাজিত নহে) বিং,বিং, জিতোনন্ছিয় শয়, 

যার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত নর, যে ইন্ি | 

য়েরদমন পরিতে অঙ্গম, অবশেব্ছিয, 

রিপুপরতন্্, ইন্দিন্বপরারণ . 

অজিন ভজ পাওয়া4ইন শট সংহত 

ব্রতাকাজক্ষীরা যাহা এাপ্রু হান ) সহ, কহ, । 
অগচন্ষ | পশুচন্ধ | চন্য । 

ভজিনপরা! (অলিন চন্ম_ পা, পণ, 

অজিনপনী পরিকা পক্ষ | যাহার চষ্ম- 
অজিনপদ্িক। 9) ময় পক্ষ, উষ্টী ০ হিহ) সঙ 

স্টীংচামচিকা, বাদুড় । 
অজিনশোনি জিন যোনি উত্পলিস্্ান, 

৬টা হিং) সং, পুহ, মুগ । 
অজিন জেজ গমন কর।4ইর কির)- পি 

সংক্ষার্ে। যাহাতে গমশাগমন করে) 
২, ক্রীৎ, প্রা্দন কমি, অঙ্গন, উঠান). 

১। বিষ্ক্ন । ৩। শরীর। ৪ । (অজ গমন: 
কর।1+ইর _ক) বাছু। ৫ ভেক । বা 

পরী, চও্ডী। 
অজিক্ষ জে-জিক্গ বক্র 

বিৎ, ব্রিৎ। সরল, অব্র 

অজিক্ষগ (অজিঙ্দগ -গ [পম গমনকরা4অ 
ডে)-ক] যে গমন করে । “হয সোজ। 
গমন করে) সং পুত, বান, শর | ২1 বিহ, 
জিৎ, অরলগণামী | 

ভজিহ্ব অ- জিব 

॥ ঘে বন লাহে, ) 

রসনা, ৬ষী -হিৎ) 
সখ, পু, ভেক (চ্ভেক দ্েব্গণরকে অগ্নির | 
রমাতলে লুক্কামিত থাকার সংবাদ দেওয়ায় 
তদীঘ়্ অগ্নির) অভিশাপে তাহার জিহ্বা 
নষ্ট হইল ) ২ | বিং, ব্রিৎ, জিহ্বান্হিত । 

অজীর্ণ (অ জু জীর্ণ হওয়!1ত--শ্ী) সহ, 
কী, অপাক, অপচার, পরিপাক ন। হওয়া, 
জীর্ণ লন হও )011)07053697৮) পাকা- 

শরের কাব্য সকল জুচাহকধপে সম্পাদিত 

লা হইলে অর্থা, কৌন কারণে দুল্ব্রব্য 
ও পাচক রসের ক্রিষার টৈধমঃ ঘটিলে 
অজীর্ণ রোগের উতৎ্পন্ডি হয়)। যথা - 
আমার অঙ্গীর্ণ রোগ হইয়াছে | ২। বি, 
ভিং যাহ জীর্ণ হয় নাই, যাহা পরিপাক 

অভ্ঞ। 

০৭. পট পপ পপ পপ পা ক ++ ৯4:০৮ 4. 

হুর নাই; যথা--অজীর্ণ অন্ন অত্যন্ত 
অঞ্খচণকারক । 

। অজ্জীব অআ--জীব জীবন) বিৎ, ত্রিৎ, মুত 

অবসন্ন । নিজ্জীব | 
অজাব্নি (অ-জীব্ খাচা+খআঅনি- ভাবে, 

আাপ্রাশাপুর্ণ ) সৎ, আ্ীৎ, অভিশাপ জন্য 

আতুন। শি -্ভাজীাবনিস্্নক্মাহ |” ধিগ্ 
জীবন । 

আন্জেঘ (আআ. জেয) 
জয় করা অসাধা, 

ভআহঙ্দবা (অর্জ, 
সৎজ্তার্থে। আল স্ীলিঙ্গে । 
মে ধনাদি অজ্জন করে ) অং, 
নাটেযাক্তিতে -বেশা । 

অঙ্গ (আআ 7 জর [ক্ঞা জানা1+অ- ক] 
জানে । যেকিছুই জানেনা), বিৎ, জিৎ, 

যে কিছুই জ।ানেনা সর্থ, মঢ, বিশেষ জ্ষান- 
শুন্য; যথ! 'অজ্ঞদাস বিজ্ঞতম তুমি ॥? 

২। সাপসণ জ্ঞানশুন্য ; যথ।--আঅজ্- 
ব্যক্তির হিতাহিত বিবেচনা নাই ।” 

ভাত্তা 

নুর্খভা) মডুতাঁ, জানহীলতা | 
অক্ঞাততে _2”5 অবগত) ধিহ, ভি, যাহা 

বি, ভিৎ, যাহাকে 
অপরাভবনীয় । 

আজ্ঞন করা+উক ক, 
বরস্থাশেজ। 

সি, 

জানা যায় “ই বাষে জানিতে পাবে 
নাই, আঅবিদিত, অনিজ্ঞাত, অপরিজ্জাতি, 
আনব্৮ভওত অজাশিত ১ যথ1--অক্জীত 
ক্লশীলস্া বামদেযো ন কদাচিৎ 1 ২। 
অপকাশিত, গপ্তি; যথা -পাগুবদিগের 
অক্জ।তবাস।' ক্রিৎ- নিং, অজানিতরূপে । 

ভাত তি যীবন। - সহ স্টীহ গাদালং শ্শি তা লশা। 

বাহার যৌবন অনুভব করিতে পার 
যা না, মুপ্নাদিকার প্রকারভেদ ; যা 
“হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব । 
আন্দাত্রনৌসন| তাকে বলে কবিসব ।” 

ৃ রেসমগ্ররী) 
অন্ঞাতনার (অজ্হ।ত--সার গমন) ক্িৎ - 
বি আগোচরে, অদগানিতদ্ধপে 7 যথা 
গনি আমার অজ্জাজসারে নেত্রদ্বঃ 
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অঙ্গান (অ-জ্কান) বিহ, ত্রিৎ, যার জ্ঞান 
নাই, সাধারণ জ্ঞানহীন ) যথা-অতান 



অপ্ত [| ৩৭ ] অঙ্গ 

শালি পিপিপি পা পপ পপ পপ পপীপসপাপপচাপাপ সপ পিপাসা পাপা পপি পাপা পাপ পপ ১২ শিিশশিপাশিপসপীশপপ পপ পিপিপি 

বালক | ২ মানা রঃ --অক্ঞান ৰ মসি, মালিন্য ; যথা -“নিত্য-নিরঞ্জ ন।?? 
হইয়া আমি পড়িন্ ভূতলে ।” মমেত্বনাদ) | অঅন্জ7+অন (নট) _ভা) ২। অক্ষণ। 
৩। সৎ, ক্লীৎ, ৮ ৪। অবিদ্যা) | ৩।গমন। ৪। ব্যক্তকরণ ৫1 দ্ীপশিখার 
মায়া; যথা অজ্ঞানসম্ভৃত সংশয়চ্ছেদ | কালিমা । ৬। (অঞ্জন+অ- অস্তযর্থে। 
করিয়া কন্মযোগ অনুষ্ঠান কর |” যে অগ্তনব্ৎ কৃষ্বর্ণ ) সং, পুৎ, পশ্চিম 

অঙ্কানতা (অক্জান+তা (ত্বাচ)_ ভাবে) সং, ! দিগ্গজ । ৭। পর্বতবিশেষ। ৮। জ্যেষ্ী, 
স্বীৎ, অজ্ঞতা, মর্থতা, মতা । আজনাই ।৯7 বৈদ্যশান্ত্রে _বিকারাদি ও 

অজ্জেয় (তা--জ্জেয় জ্বর তজানী+4+য কব) চক্ষুরোগে গুড়িকাগ্জন,ক্রদ্রাঞ্জন ও আোতা- 

বিৎ,দ্রিং, যাহা জানিতে পারা যায় না, | গন প্রভৃতি নানাবিধ অঞ্জন ব্যবহৃত হইয়া 
যাহ। বুঝিতে পার! যায়না, অবিজ্ের, থাকে । ১০। দেবার্চনায়-ছয় প্রকার 

অপরিজ্জেয়, অনবগম্য, জ্ঞানাতভীত; যথা অগ্ভন ব্যবহার প্রসিদ্ধ ) যথা 
তৃমি স্য়ন্ত, সনাতন, অবৃষ্য ও অক্ছরেয়।” | “সৌবীরং জান্বলৎ তুখৎ ময়ূর শ্রীকরংতখা। 

অঞ্চল জ্ন্চ গমন করা + অল _ ক,। দর্ষিকা নীলমেঘশ্চ অঞ্জনানি ভবস্তি ষট।” 

জ্ঞার্থে। যে সীমা পর্যন্ত গমন করে (কোলিকাপুরাণ) 
বা যেখানে গমন করা যায়) সং, পুৎ, বন্ধের | অগ্না (অগ্ন+অ- অস্ত্যর্থে। যে অঞ্জনব 
প্রান্তভাগ, জাচলা (শ্লীলোকের বস্থের কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্া) সং, স্ত্রী, হনুমানের 
প্রস্তভাগ) ; যথা ;--অঞ্চলে ঢাকিতে মাতা, কেশরী বানরের স্ত্রী । কুগ্তর তনয়! 

চাহে কমলের গন্দ |” (বিদ্যাহুন্দর) নামে এক বিদ্যাধরী রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের 
২। প্রান্তভাগ ; যথা ;-- অভিসম্পাত বানরীরূপ পরিগ্রহ করিলে 

“নয়ন্ক অঞ্চল চঞ্চল ভান। তাহার গর্ডে অঞ্জনার জন্ম হয় । ২। পশ্চিম 
জাগল মনমথ মুদ্দিত নয়ান 1” দিকের হস্িনী। ৩। অলঙ্কারশাস্ত্ে-_-শন্দ- 

(বিদ্যাহ্ুন্দর) শক্তিভেদ, ব্যঞ্জ নাবৃত্তি । 
৩। প্রদেশ; দেশের অংশ; যথ!_পূর্ন্ন | অঞ্জনাবতী ( অঞ্জন+বৎ (বু) অস্ত্যর্থে। 
অঞ্চল, পশ্চিম অঞ্চল। ঈ-স্মীলিজগে) সং, জ্্রীৎ, ঈশানকোণ 

অঞ্চলপ্রভাব (অঞ্চল জ্্ীলোকের বশ্বপ্রান্ত | হস্তিনী ; অঞ্জন নামে দ্বিগ্গজের পত্বী। 
প্রভাব বল, ক্ষমতা । ৬ঠী-ষ | অঞ্চল | অঞ্জনা-হৃদযব-নন্দন ; সং, পু, হনুমান । 
অথাৎ শ্লীলোকের ক্ষমতা) সং, পু, ) অগ্জরনিকা (অগ্তন+ক- অস্তযর্থে। আঁ 
প্রণষিনীর প্রাছুর্ভাব ; যথা--“বাবা যম! | আ্ীলিজে) সং, স্্ীং, আনা, আজনাই । 
তুমি আহার কর,তভোমাকে সমভিব্যাহারে | (অঞ্তনা+ক- স্বার্থে) প্রতীক নামে দিগ্- 
লইয়! বিষুঠাকুরের নিকট লইফা যাইব, গজেরন্সী। 
লক্ষ্মীর দ্বারা অনুরোধ করাইব। আজ । অগ্ললি (অন্জ প্রকাশ পাওয়া1+অলি- ধি, 
কাল অঞ্চলপ্রভাপ অতীব প্রবল । সংজ্ঞার্থে । যাহার দ্বারা বিনয় ব্যক্ত হয়) 

অঞ্চিত অন্চ্ পুজাকরা+ ত(ক্ত)-শ্টবিং, ! জং, পু, ছুই হাত একত্র চিৎ করিয়। 
ভ্রিৎ, পুজিত 7 যথা _“বিরিপি অঞ্চিত | গণ্ডষের আকার করিলে যেরূপ হয়, 
পদ দিলা বলি মাথে। (মেখনাক্ষবধ)। ২। করপুট, আজলা । ২। পরিমাণ বিশেষ । 

আকুঞ্চিত, বক্রীকুৃত; শিং--“অপ্চিত  অগ্তলিকারিকা (অগ্রলি-কারিক! করণ। 
সব্যপাদঃ |” কমারসস্তব)। ৩। উখ্িত; | সংস্পর্শ মাত্রেই যাহার পত্রপুট অগ্জলি 
যথা - রোমাঞ্চিত। ৪1 গ্রথিত। ৫ । ভূষিত : ৷ সদৃশ সংপুটিত হয়, ৬্ঠী--ষ) সৎ, স্্ীং, 

অঞ্জন (অন্জ দীন্তি পাওয়া+অ (অনট) -. ূ  লজ্জাবতী লতা । পুন্তলিকা । 

ূ 

০ - শশা শশী? শশা টা বাীশিশীশটািশীশীশী শশী শ্শীশাীশািশী লী শিট শশী শী শশী স্ীশ্পি 

ণ। যদ্দারা নয়ন দীত্তিবিশিষ্ট হয়) সং, : অঞ্জলিবন্ধ অঞ্জলি বন্ধ) সং) ক্লীৎ, অগ্লি- 
ক্ীৎ, চক্ষু রঞ্ঠীনের বঙ্গ, কজ্জল। ১। 1! বাধা, অগ্তলিকরা। 



অষ্ট্র 

, ক শশী লীশ্াটিকি্পাশা 

অগ্রন (অন্জ্ ব্যক্ত কর1+ অন্, অস 

অগ্তস | ক) বিং, ত্রিৎ, অবক্রূ, সরল | 

সমান 1 যখার্থ। ূ 

অগ্রসা অেগ্ত [অন্জ প্রকাশ কর1+অ (অল্) 

_ ভাবে] ব্যক্ততা-সা [দৈক্ষয় হওয়া 

সো নাশ করা, পাওয়14০ (ক্রিপ্)- ক) 

যে নাশকরে। যেব্যক্ততা নাশ করে; 

২য়(_ষ) ক্রিৎ-বিং, অথ, শীঘ্র । বি 

২, যথার্থ, ঠিক । 
অঞ্জি্ঠ, অঞ্জিষুণ ছঅন্জ দীপ্তি পাও 

ই্ঠ, ইফু-ক। যে স্বভাবতঃ বিশ্ব প্রকা- 

শক ) সং, পু, জ্রর্ধ্য | 

অঞ্জিহিষা (অন্হ গমনকর!+স সেন্ )- 

ইচ্ছার্থে। অ--ভাবে)সখ স্লীৎ, গমনচ্ছো। 

অটন (অট্ গমন করা+অন-- ভা) সং, 

ক্লীং, গমন, ভ্রমণ, যেমন -পর্ধ্যটন | 

অটনি, অটনী ঘট গমন করা+ অনি -ক, 
সৎজ্ঞার্থে । যাহা হইে গুণ গমন করে) 

সৎ, স্ত্রীৎ, ধনুকের অগ্রভাগ, কোটি । 

অটমান €(অটন দেখ+আন-_ ক) বিৎ, 
ত্রিং, গমনশীল । 

অটল€অ -টল্ বিহ্বল হওয়া (অন্)- ; 

ক) বিৎ, ভ্রিৎ, অচঞ্চল, স্থির) যথা 
“অটল অচল যথা--দ্লাড়াইলা বলী 

সে রৌরবে।” (মেঘনাদ বধ) 
২। দৃঢ় (যেচলে না); যথা-- 

“চলিল কুমার যেন কুমার অটল 1” 

(বিদ্যাহন্দর) 

অটবি, অটবী (অট [অট্ গমন করা+ 
অ- ক) গমনকারী --বি পক্ষী । যাহাতে 
গমনকারী পক্ষী থাকে, অথবা অট ভ্রমণ 

করা+অবি-ধি।. যেখানে বৃদ্ধাবস্থায় 
গমন করে, ৭মী-হিহ ) সং, স্রীহ, বন 

জঙ্গল । 

সটাট্যা (টু গমনকর14+য _ পুনঃ পুনঃ 

অর্থে, যক্যেপ্) _ ভাবে) সৎ, স্ত্রীৎ পর্ধ্টটন, 
ভ্রমণ, টোটা | 

অটুট (ক্রটি শকজ) বিৎ, অভগ্ন, সম্পূর্ণ । 
অট্র তঅট্ট অনাদর করা অ্বেএ) - 

যাহার নিকট অন্যান্য গৃহ অনাদৃত অর্থাৎ 

5 

উপহসিত হয়) সং, পু, অট্টালিকা । : 

৩৮ ] 

৯২ ্পীশািীটিও শান শীত 

উরি 

স্পা শীাশীীকীাট শা শা্ীশীশ্পী্ীীট টা শীপশািটাশী টা শশা শাশাশিীশশীশটী 

অপি 

১। প্রাসাদের উপরিশ্থ গৃহ 1২। 
প্রাকারের সৈম্যগৃহ গেমটা খবর) । ৩। হট, 

হাট 1 সং, ক্রীৎ। অন্ন ।। বিৎ, ত্রিৎ, উচ্চ, 
অতিশয়; ষথা--অট্টহাস 1” 

অট্র্ট (অট্র-অট্ট ) অং, অতিশয় উচ্চ 
শেক বাহাস) 1 

অট্রহাস অট্র-হাস হাস্য, য়খ- স) সং, 
পু, উচ্চহাস | 

অট্টহাসক (অট্টহাস-+ ক- সাদৃশ্যার্ঘে । 
অথবা কৈ প্রকাশ পাওয়া । যে অট্রহাসের 
ন্যায় প্রকাশ পায় ) সং, পুহ, কদ ফুলের 
গাছ হেহার পুস্প অভিশয় শুভ্র বলিয়া)। 

অট্রহাসী (€(অট্রহামিন, অক্রহাস+ইন্- 
অস্ত্যর্থে অথবা অট্ট-হাসী যেহাস্য 
করে, যে অট্টহাস করে) সং, পুহ, শিব । 

অট্টাল 1 (অট প্রাসাদগৃহ + অল্ পর্যাপ্ত 
অট্রালক / হওয়া1অ( অন্ )-ক। ক-- 

আার্থে। যে প্রাসাদগুহের ন্যায় পর্যাপ্ত 

হয়) সং, পু, অক্টালিকোপরি গৃহ । 
অট্লালিক। অট্রংলক+আ--স্্ীলিঙ্গে । অক 

স্থানে ইক) সং, স্ত্রী, ইস্টক বাপ্রস্তর 
নিম্মিত রাজগুহ, জাসাক । 

অট্টালিকাকার জট :শকা-কার যে করে) 

২১ পু) রও ।মন্ত্রী; চিত্রকর ওরসে 
শৃদ্রাণীর গঞ্ডে জাত শঙ্কর জাতি পুব্ে 
বাজগিসনর কার্য করিত | শিং-- ১ “কুল- 
টায়াঞ্চ শৃদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্যতঃ ।বতু- 
বাট্টালিকাকারঃ পতিতে জার দোঁষতঃ।” 

অডর, অড়হছর (দেশজ ) সং, কলায়বিশেষ, 
অড়হর। 

অঠেল (প্রাকুত শব্দ ) যাহা ঠেলা যায় না, 
প্রচূর ; যথা --আঅঠেল জিনিস । ২। 
অকাট্য ; যখা-তাহার কথা অঠেল। 

অণক 1 (সণ শব্দকরা + আ(অন্)-- 
অনক ক। ক” অল্লার্থে) বিৎ, ত্রিং, 

নীচ । নিন্দনীয় । 
অণব্য (অণু হ্ুক্পধান্য+য-প্রৎ) সং, 

ক্লীৎ, যে ক্ষেত্রে চীনানামক ধান্য জন্মে । 
অপি (অণ্ শব কর! 1ই--ক) সং, 
অনী পৃ আ্্রীতৎ, চক্রের ধুরার প্রাস্তৃস্থ 

খিল! সুচ্যাদির অগ্রভাগ । প্রান্ত, দীমা। 



অপু 

অপ্মা অনিমন্,অণু হৃক্ষমা1+ইমন্-_ ভাবে) 
সং, পুৎ, অণুত্ব, সুক্ষ পরিমাপ । ও । শ্রশ্র্ধ্য 
বিশেষ) অষ্টবিধ উশ্বধ্যের মধ্যে অণিমা 
একটী ব্রশ্বর্ধ; অতিস্মক্মাবশ্থা,স্গীয় শরীরকে 
স্বেচ্ছাঁনুমারে হুক্ম করিবার ক্ষমতা, দেব- 
গণ ও সিদ্ধগণ ইহার প্রভাবে নিজ শরীর 
ইচ্ছানুরূপ শশ্ম করিয়া সকলের অলক্ষ্য 
ভাবে অর্বস্থানে বিচরণ করেন ; যথা 
ধন অর্থকাম মোক্ষ যার নাম 

শিবের সেই অণিমা! গো। 
(অন্নদীম্ন্গল) 

অনীয়ান, জেনীয়স্, অণু+ঈয়স জয়হু) 
অভার্থে) বিৎ, ব্রিৎ) অণুতম, অতি সুক্ষ | 

ভণু (অণ্ শন্দ করা+উ-ক, সংজ্ঞার্থে। 
ষেঅল শন্দিত অর্থাৎ কথিত হয় ) বিৎ, 
দিৎ, অল্প, ক্ষুদ্, ঈষত, যথা--“অণুমাত্র 
সংশয় লাই।” স্বক্ষ) যথা ভুরু অণু 
কামধনু হেমতনু সাজে ।?? ২। সং, পু) 

কদর, সুক্ষ পরমাণু প্রভৃতি । (অন্ বাঁচা+ ; অণ্ডাকুতি 
উ--ণ | যাহার দ্বারা বাচা যায) ৩। 

ধানাবিশেষ, শুক্মী ধানা চীনাধান্য । 

| ৩৯ অত 

অনুক্রীহি (অণু- ব্রীহি ধান্য ) সং, পুখ, 
স্ন্ঘ ধান্য। 

অণ্ড (অঘৃ গমন করা1+ড- ক, সংজ্ঞার্থে। 
যাহা হইতে শাবক নির্গমন করে ) সৎ, 
ক্লীৎ, ডিহ্ছ, ডিম । ২। (অগুকার বলিয়1) 
মুক্ষ। ৩। শুক্র । ৪। মুগনাভি। 

অগডকটাহ ('অণ্ড ব্রক্ষাণ্ড _কটাহ কড়া । 
যাহাতে প্রাণিকত শুভাশুভ কর্মের পাক 

সাধন হয় ) সৎ, ক্লীং, ব্রঙ্গাও্ড, বিশ্ব । 
অগুকোশ । (অগও্ড-কোষ আশ্রয় শ্ছান, 
অণ্ডকোষ ৬ঠী-ষ) সৎ, পু, সুক্ষ, 

বৃষণ। 
৷ অগুজ (আও -জ জন্ জন্মান4 অড)- 

ক] যে জন্মে। যাহারা অণ্ড হইতে জন্মে, 
৫মী-ষ)বিং, ত্রিৎ। ডিশ্বজাত । পু) 
সর্প। মত্স্য। পক্ষী । কৃকলাস। জ1-_ 
স্্রীৎ, সৃগনাভি, কস্ত,রী । 

অগাঁকার রিচ অব- 
যব। ৬ঠী- হিং) বিৎ, ভিং 

অগণ্ডের ন্যাষ আকার, ডিম্বাকার, বাদা- 

মিয়া। 
অণুক (অণু স্ক্ম+ক--প্রৎ) বিং, তরি, । অগ্ডালু (অণ্ড+আলু-প্রং) সং, পু, 

নিপুণ । ক্ষুদ্র । 
অণুচ্ছেদ্দ (470০19) সং, পুখ, ভিন্ন ভিন্ন 
তশুভা নু হুক্ম_ভা দীপ্তি, ৬ষ্ঠী_ হিং) 

সং, স্টীং, বিছ্যুৎ্ । 
অণুমাত্র (অণু+মাত্র-পরিমাণার্থে ) বিৎ,, 

ত্রিং, অল্পপরিমাণ 

অণুবীক্ষণ (1110795০০০১ অণু সুক্ষ _-বীক্ষণ | 

[বি- ঈক্ষ দর্শন করা +অন 
-প)]ু দর্শন | যাহা দ্বার! 
হক্ সুপ্ত বস্ত দেখা যায়) 

সৎ ক্লীং, চক্ষুর অগোচর 
ক্ষুদ্র পদার্থ সকল যে যষ্ত্রের 
ছারা দেখা যায; ওই যন্ত্র 
নলকারইহার একপার্খ হৃপ্ধ 
ও এক পার্স অপেক্ষাকৃত স্ুল। আশ 

ইহাতে এক বাততোধিক অধুণীক্ষণ। 
খণ্ড স্বচ্ছ কাচ থাকে । ইহার সুক্ষ 
হইতে নলমধ্যদিয়া দৃষ্টি চালনা করিলে 
চক্ষের অগৌচর ক্ষুদ্রতম বস্ত বৃহৎ দেখায়। 

[বিষয় |; ডিন্বযুক্ত মেতন্), অগুওযষ়ালা । 

অণ্ডীর (অণ্ড+ঈর- প্রং ) সং, পুৎ, শক্ত, 
বলবান্ পুরুষ । সমর্থ । 

অতএব জেতঃ [ইদমৃ+ত:ঃ-হেত্বর্থে! এই 
ছেতু-এব নিশ্ন্ববোধক । এই হেতুই) 

২, এই কারণ, এই জন্য. এই হেতু । 
অতথ্য (অ- তথ্য ষাথার্থ্য ) বিং, ত্রিং, 

মিথ্যা, অসত্য, অলীক, অবাস্তব । 
অতথ্যভাষী (অতথ্য-ভষী যে বলে) 

বিং,ত্রিং। মিথ্যানাদী । 

অতথ্যবাদী (অতথ্য মিথ্যাবাদী ফে 
বলে) বিং, তরি, মিখ্যাবাদী | 

অতঃ হেপম্+তস্- প্রৎ) অহ, অতএব, এই 

হেতু । 
অতঃপর জতঃ ইহার-পর) অং, ইহার 

পর, পশ্চাৎ | 
অতট (অ-তট আলম্বন। যেখানে তট 
অর্থাৎ আলম্বন স্থান বা সম্ীপভাগ নাই, 
৭মী-ছিৎ) সং, পুৎ, পর্রবতাদির উচ্চ 



অতি 

চিত প্রপাত, ভূ । নদ্যাদির আড়,লি । 
অভন্ু ; বিৎ, ভ্রিং বিপুল। অনঙ্গ । 

অতক্দর (অ-তক্রা অপ্পনিদ্রা ) বিঃ তি) 
তক্দাহীন, সতর্ক, সাবধান, অনল, মনো 

যোগী । 
অতন্দিত (অ-তর্সিত অলস ) বিৎঃ ডিহ) 

ভনলস, সাব্ধান,। অবিরাম; যথা 

৪ 2 

“সবিতা ভতল্রিত হইন্সা শিরন্তর এইকপ 
কালচক্তরে ভ্রমণ করিতেছেন ।? 

অআত্তর্কনীর (জা তর্কনীয় ) বিং, তিহ) যাহ! 
তর্ক দ্বারা নির্ণয় করিতে পারা খায় শা, 
ঘাহা ঘটবে বলি! অগ্রে বুঝিতে পার] 
যায় না, অভাবনীয়, অচিন্থশীয়। 

ছিতা (অআ-তককিত ) বিৎ, তরি, যাছা 
'্বট্বে বলিত্বা মনে ভাবা যা নাই, 

অচিন্ধিত, অভাবিত, আম স্তানিত । কীং) 
অলঙ্ষিত, হঠাত যেমন 7 অতর্দিত 
চর । 

যাহ! টিতে পারে বলিয়া কেহ কখন । 

মনে ভাবে নাই । 
অতল হেদমু [ডখণ্ডের] এই তল নিয়- 

প্রদেশ । ইদম্ -আ)সত, কীৎ, সপ পাতা, 
লের প্রথম পাতাল । সপ্পুপাঁভাল 7; যথা 

অতল, বিতল, সবুতল, তঙগাতল, মৃহাতিল, 

রসাতল এবং পংতাল। ২। (অ..তল 
নিন, যাহার নিস নাই, ৬ঠা -হিহ) নিহ, 
ত্রিং, তলশুন্য | 

অতলম্পর্শ অতলম্পক্ (অ-.তল স্পর্শ । 
যাহার তলম্পর্শ অর্থাৎ অধঃস্পর্শ নাই, 
ঙ্চী _হিৎ) বি, ভিং বন 

করিতে পারা যায়না, অগাধ, অতিগভীপ। 
যথা-_সমুদ্র অতলম্পর্শ। 

অতস (অ. সতত গমন কর।+ অম-সংজ্ঞা- 

গে) সং, পুৎ বাছু । আম্মা । সী- স্ত্রী, 
পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ । মসিনা | শণ। 

অতি (অত সতত গমন করা+ই--ক,যে 
অতিশয়াদি অর্থে সর্লাদ গমন করে) 
অং, উপং, অধিক, অভিশয় ; যথ!__অতি 

যাহার তলম্পর্শ 
| 

ত্র, অতি সমাদর, অতি শীঘ্ব,অতিসত্বর ।. 
২। অঙঙ্গত, অনুচিত) যথা. -অতি 

অতিকথা 

সিডি 

অতিক্রম (আবি 

অতিগন্ধ (অতি অতিক্রম -- গন্ধ, 

) অতি 

দান, ডি লো, তু নাতির 
৪। পুজন। ৫। অসম্ভাবন । ৬। প্রশঙসা। 

(অতি অতিক্রান্ত- কথ!) সঃ, 
স্্রীৎ, ব্যর্থভাষণ, বৃথা বাক্য । 

অতিকায় অতি উতৎ্কট--কাধ দেহ) সং, 

পৃং) বাক্ষস বিশেষ, রাবণের পুর ॥ ইনি 
অভিশর বলবান্ ছিলেন প্রকাণ্ড শরীর 
এই জন্য ইহার নাষ অতিকায় । 
রাশপ্স লক্ষমণর সহিত সুদ্ধ করিয়। অব- 

শেষে হাহার হস্তে নিধন হয়| বি, 
বিৎ, পকাগুদেহবিশিষ্ট । 

অত্িকচ্ছ, (আতি-কুচ্ছ কষ্টসাপ্য আর 
শ্চিভ) সং, কীহ, প্রাধ়শ্চিন্ত পিশেষ ও ও 
দিন এক এক গ্রাস ভোজন ও ভিন দিন 

অনশন । শিৎ--১ «এট্ককমূ গ্রাসমন্খী; 
ঘা ত্যহাপি লীণি পূর্ববহ 1 আহে, 
পবগেদভ্যমতি ক্চ্ছৎ চরন্ দ্বিজঃ | (মন। 
২। অনিক 

তি - জাতি |ক করা+তি 
(ভ্ি)- ভাবে] চি ক্র ছন্দ?) সং, স্থ্রীহ, 
পর্িং ২শাক্ষর। বুলি 

বা'-রে- ক্রম পাদবিনেপ 
ভা) মত, 5 লঙমন 

উল্লজ্ঘন, বহরে যাওয়া; যখ1--নিয়ম 
ভতিক্রুম, সীম! অতিক্রম । ২। অধিক 

হ:৪য়।। ৩। বিপধ্্যয়, অন্যথাচরণ । ৪ । 
শঞর্ুকে আক্রমণ । ৫1 অনার্দর । ৬ 

কর্খ্নিষ্পন্ন হইলে ও ক্রিয়। প্রবৃত্তি । 

৬৪ 2 

কর11আা রে 

অতিক্রমণীত্ অতি বাহিরে ক্রম পাফেল। 
+অনীয় -শ্ম) বিং, ত্রিৎ, যাহা অতিক্রেম 
করা যাইতে পারে, যাহা? অতিক্রম কর! 
উচিত, লঙ্ঘনীয়, উল্লজ্ঘনীয় । 

অতিক্রান্ত (অতিক্রম দেখ, ত ক্তে)_শ্ম) বিৎ, ব্রি, গত, অতীত) যথা--সময 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । ২। লঙত্যিত, উ্ন- জ্ঘিত; যথা -নিয়ম অতিক্রান্ত হইল, 
সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে । ৩। আক্রাস্ত। 
৪ | অনাদৃত। 

অতিগণ্ড; সং, পু, বিক্ষ,স্তাদি যোগের 
মধ্যে ৬ষ্ঠ যোগ । 

৬ষ্ঠী_ 



অতি | ৪১ ] অতি 

স্পা পপ পপ পপ ৯৮৯০ ০৮-. ০০প৯ মিন পদ পাক সপ? 

হিৎ ) সৎ, পুং, চম্পক বৃক্ষ । বিং, ব্রিৎ, | অতিভীন (তি -ডীন নভোগতি, উড়) 
৷ অতিশয় গন্ধবিশিষ্ট | সং, ক্লীং, পক্ষিদিগের অতি দীর্ঘ গমন । 
'অতিচার (অতি [্ব স্থ ভোগকাল] অতি- ; অতিদেশ 91), অতি -দিশ, আরোপ 

 ক্রম-চার [ অন্য রাশিতে। গমন) সৎ, । কর[+অ (ঘঘেঞ)-- ভা) সৎ পুৎ, আনা 
পুখ গ্রহগণের স্ব স্ব রাশি অতিক্রম করিয়। ূ ধর্দের অন্তত্র আরোপ । [অধ্াধ্য | 
শীঘ্র গমন। ২। জতিশয় গমন। ূ অতিদৈব ; বি, ত্রিং, দেবতাদ্িগেরও 

অতিচ্ছত্র (অতি-চ্ছত্র ছাতি! ) সৎ, পুৎ)! অতিপুতি (অতি-ধুতি অষ্টাদশ অক্ষর 
বেঙ্গের ছাতা । ভভূততণ । জলনণ। | ছন্দোবিশেষ) সং, স্ত্রী, উনবিংশাক্ষর 

অতিজগতী জেতি তিক্রান্ত -জগতী ] ছন্দোবিশেষ । 
দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ) সৎ, ক্্ীৎ, ত্রয়ো- সা ( অতিক্রান্ত নৌ_ নৌকা) বিৎ 
দশাক্ষর! বৃত্তি । বং, নৌকা হইতে তীরে উিত। ক্লীং 

অতিজব অতিশন্ব-জব বেগ) বিৎ, ভি, -তিনু। 
অতিশয় বেগবান । পু) অতি বেগ। অতিপতন --ক্লীং (অতি অতিক্রম 

অতিতর অতি+তর-ছৃয়ের মধ্যে একের ৷ অতিপাত_ পুৎ ) তন, পাত | প্ 
উত্ককর্ধঅর্থে) বি, তিৎ, অত্যন্ত । যথা গমন করা+অন (নট ৮অ ঘেএ০),_ ভা) 
“তাহার কামিনী চক্দিননী পদ্িনী অতিক্রম, টির শিং - ১ “ন চেহ 

দোহে প্রেম আতিতর 1” (অন্নদা)। কার্যতিপাতঃ |” (শকুন্তলা )২। কর্তব্য 

অতিতরাম্ (অতি+তরাম্ (চতরাম্)_ প্রং);  কম্মে অনাস্থা ।৩। অকর্তব্যে আস্থা । 9। 
অং, অত্যধিক | শিৎ-১ “বেগবাণতি- ;. ক্াাতি, হানি। 
তরামায়াতি চেম্মাক্ুতঃ।” । অতিপন্তি ; সং, জ্্রীৎ, অনিষ্পন্তি | 

অতিথি (অহ সতত গমন কর1+ইথি , অতিপথ (খহিপশিন্স্মতি অতিশয় [সুন্দর। 
(ইথিন্) ক, সংজ্ঞার্পে । মে সতত গমন | -পথিন্ পথ) সঙ পু, উত্তম পথ । 
করে। অথবা অ-তিথি, ঘাহার কোন অতিপাতক (অতি -পাতক পাপ) সং, রী, 
প্রকার নিদিষ্ট তিথি নাই যে কোন দিনে | মাতা, ডুহিতা, ও পুব্রবধু গশনরূপ ত্রিবিধ 
হুউক উপস্থিত হয়। কিন্বাে সমগ্রতিথি ! গুরুতর পাতক । 
বাস করে না কেবল একরাতরি মাত্র থাকে । , অতিপ্রসঙ্গ পু ) (অতি অতিক্রম _ 
শিং একরাত্রস্ত নিবসন্নতিখি ত্রাঙ্গণ?  অতিপ্রসক্তি - স্ত্রীং | প্রসঙ্গ, প্রসক্তি আ- 

স্মৃতঃ। অনিত্যৎ হি স্থিতো যন্বান্ত- | আক্তি) সং, পু অত্যন্ত আসক্তি | ২। 
স্মাদখিতিন্নচাতে 1” অথবা যে অপ-। অলক্ষো লক্ষণ গমন ।৩। পুনঃ পুনঃ 
রিচিত ব্যক্তি আহার ব| অবস্থিতির | উক্তি, অতি বিস্তার, বাহুল্য, ঢস্তর, 
নিমিত্ত গৃহস্থের বাঁটীতে উপস্থিত হয় | বাড়াবাড়ি । [বলবান্। 
কিন্তু স্থিতি করেনা এস্থলে তিথি স্থিতি” ! অতিবল ( অতি--বল ) বিং, ত্রিং, অতিশয় 
শব্দের অপভ্রংশ) শিং-১ ণ্যস্য ন. অতিবলা-্ত্রী, বিদ্যাবিশেষ। রা 
জ্ঞায়তে নাম নচ গোত্রৎ ন চস্থিতিং |! কৃশাশ্ব মুনির নিকট এই' বিদ্যা প্রাপ্ত হন 
অকম্মাদগৃহমায়াতি সোহতিথিঃ প্রোচাতে পরে তিনি আপনার আশ্রমে ইতি 
বুধৈঃ 1”) সৎ পুং--ক্লীৎ, অভ্যাগত, দৌরাত্্য নিবারণার্থ ষে কালে রাম 
আগন্ত । ২। পৃ সন্যবহশীয় রাজাবিশেষ । ! লইয়া যান, সেই সময়ে রামকে এই বিদ্লা 
ইনি কুশরাজার ওর্সে এবং নাগরাজভগিনী | শিক্ষা দিয়া তাড়কা রাক্ষসীর বনে তাহ ।কে 
কুমুদ্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ৩। |! প্রবেশ করান? এই বিদ্য। প্রভাবে সুধা 
বিৎ, তরি, গোচর ; যখা--নয়ন পথের |. তৃষীর বাধা ত্টে না। (রামায়ণ ও 
অতিথি । টি রঘৃবংশ )। শিষ্প্রযোগ _“গৃহাণ দ্বেইমে 



অতি 

রিরিনিরিরিরাতরাতার বাত 

বিদ্যেবলামতিবলাৎ তথা । ন তে শ্রমে 

জরা ব্যাভ্যাৎ ভবিতা নাঙ্গ বৈকৃতৎ । ন 
চ স্ুপ্তৎ প্রমস্তৎ বা ধর্ষযিষ্যস্তি নৈষতাঃ। 

ন চ তে জূৃশো রাম! বীর্যেণানে?। 
ভবিষ্যতি | * * * * ততো রামো জলং 

স্পষ্ট প্রাঙ্লিঃ প্রণতঃ স্থিতঃ। প্রতিজ গ্রাহ 

তে বিদেয বিশ্বামিত্রাৎ তপোধনাঙ 

২।পীতবর্ণ বেড়েলা। ৩। গোরক্ষচাকুল্য। | 

অতি-ভূমি ; সঙ, জ্্রীং, আধিক্য । শিং ১ 
“প্রাপ্য মন্মথমদ্দাদতিভূমিৎ ছুঃএহ স্তন- 
ভরাঃ সুরতস্যঃ।” (মাঘ )। ২। মধ্যা- 
দাতিক্রম | 

অতিমঙ্গল্য € অতি- মঙ্গল 4 যধন্য)_ 

হিতার্ছে) সহ, পুহ, বিল্বরৃক্ষ | বিৎ, ব্রিহ, 
অতিশয় মঙ্গলজনক । 

অতিমার অতি অতিক্রম -মাডা অঙ্গ। 
যে মাবাকে অতিক্রম করিয়াছে, যা 
য) বিং.শ্রিৎ অনিক, অত্যন্ত, অতিশয় | 

অতিমান অতি অত্যন্্- মান অভিমান) 

সৎ, পু অনুচিত অভিমান । শ্িৎ-১ 
“অতিদানে বলিন্দ্ধ অভিমানে চ কৌ. 
রবাঃ। অতিরূপে জতা সীতা সক্বমতভাস্ত- 

গঙ্থিতহ ।? ২। অতি অতিক্রান্ত - মান 
প্রমাণ) বিৎ, তিৎ, প্রমাণাধিক | 

অতিমান্থষ (অতি অতিক্রম _মানুষ। যে 
মনুষ্যচদ্দিত্রকে অতিক্রম করিয়াছে, ২য়! 
- য) বিংর্রিং, অলৌকিক, লোকাতীত ; 
যথা-_ তাহার অতিমান্থুষ কাধ্যে মোহিত 
হইবাঁছি |” 

অতিমুক্ত (অতি অতিক্রম - মুক্তা । শুরু- 

বর্ণ পুষ্প বলির! যে মুক্তাকে অতিক্রম 
করিয়াছে, ২য়া-ষ) সং, পুং, মাধবী- 
লতার গাছ । ২। তিনিশ বৃক্ষ ৩। (অতি - 

মুক্ত |মুচ্ সুস্তহওয়া1 4 তক্তে)_ ক] গত । 
কৈবল্যমুক্তি প্রাপ্ত) বিৎ, বিৎ, নিবর্বাণ 
মুক্তিপ্রাপ্ত ।৪ | নিঃসঙ্গ । ৫ | বন্য |. 

8 ; সং, পুৎ্, তিনিশ বৃক্ষ । 
ক বৃক্ষ, গাবগাছ। পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ, 

মল্লিনী। ০ 
অতিমোদ। অতি অভিশয়-_মোদ আনন্দ । 

যাহার গন্ধে অতিশয় আনন্দোদয় হয়, 

৪২ ] অতি 

৬ঠী -ছিৎ) সৎ, জী, নবমল্লিকা । ২ 
বিৎ, ত্রিৎ, অত্যস্ত আনন্দবিশিষ্ট । 

অতিরথ অতি _ রথ) সৎ, পুৎ১ যোধবিশে' 

যে ব্যক্তি অসঙ্খ্য যোদ্ধার সহিত যু 
করণে সমর্থ । শিখ-১ “অমিতা 
যোধয়েদ্যস্ত সংপ্রোক্তোহতিরথত্য সঃ।' 

অতিরসা ; সং, স্ত্রীৎ, যষ্িমধু। মূর্বা 
রাক্না। লতাফট্কী । 

অতিরাত্র (অতি-রাতি +আ-- অন্তত 

যাহা এক রাত্রে সমাধা হয না) । স 
পুৎ) একরারি সাধ্য যজ্ভবিশেষ, বর্ষা 
পশ্চিম মুখ হইতে ইহার উৎপত্তি । ২ 
চাক্ষুষমনুূর পুত্র, ইহার গর্ভধারিণীর না 
নবলা । 

অতিরিক্ত তি অতিক্রম রিক্ত শূন্য 
যে শুন্যকে অতিক্রম করিঘাছে, ২য়! ৰ 
বিং, ত্রিৎ, অধিক, বেশী, জিয়াদ|। শ্রেষ্ঠ 
ভন্ন । শনা। উন্নত। 

অতিরেক / অতি অতিক্রম-রেক [রিচ 
বিযুক্ত কর11+অংঘঞ)- ভা ] বিয়োগ 
যেবিস্বোগকে অতিক্রম করিয়াছে, ২য়া - 
ষ) সংপুৎ, আনিক্য | প্রচুরতা | প্রাধান্ত 
ভেদ । 

অতিরোগ ৫. ৩০ রোগ পীড়া ) সৎ, পুৎ 
ক্ষযরোগ | বিৎ, ভরি, অত্যন্ত রোগাযুক্ত | 

অতিরে'মশ (অতি- রোমশ [ রোমন্ 1৮ 
- অস্ত্যর্থে] অধিক রোমযুক্ত ) সৎ, পুৎ 

বন্তছাগ । ২। বৃহৎ বানর । ৩। বি 
ত্রিৎ, অতিশয় রোমমুক্ত | 

অতিলঙ্ঘন ; সৎ, ক্লীৎ, অতিক্রম । 
অতিলোমশ1 (অতিরোমশ ন্যায়) সৎ 

স্ত্রী, নীলবুভ্া । 
অতিবর্তন (অতি বাহিরে - বৃ বিদ্যমান 

থাক14 অন ( অনট)২-ভা ) সং, ক্লীৎ 
অতিক্রম, লভ্যন, অতিপীতি । 

অতিবর্তনীয় (অতি বাহিরে - বৃৎষ স্ফিছি 
কর14 অনীয় _ম্ম) বিং, ত্রিৎ, অতিক্রম, 
ণীয়, লঙ্নীয়। 

অতিবর্তিত গতি বাহিরে--বর্তিত [ বৃৎ 
শ্ছিতি করা4 তক্তে)-ক্ম ] স্থিত) বিং 

তরি, অতিক্রান্ত, লঙ্মিত। 



অতি 

»।২বর্জ ( অতিবর্তিন্, অতি -বর্তাঁ যে 

বিদ্যমান থাকে ) বি, ত্রিং, অতিক্রমী | 
মতিবর্তল ; সং, পুৎ, কলায় বিশেষ, বাটুলা 

কড়াই । 
অতিবাদ ( অতি-বদু বল।+ অরে ঞ)-- 
ভা) সং» পু২, 'মত্যুক্জি। অপ্রিয় বাক্য । 
কঠোর বাকা । 

মতিবাদী (অতিবাদিন্, অতি অতিক্রম-- 
বাদী যে বলে)বিংব্রিং,ষে সকলকে অতি- 
ক্রম করিয়া বলে, সকলের মত খণ্ডন 

করিয়া যে আপনার মত প্রবর্তনা করে। 
মতিবাহন অতি-_বাহি যাপন করান+ 

অন (অনট)-_শ্ম) সং, র্লীৎ, যাপন, 
কাটান; যথা--সময়াতিবাহন । 

ঘতিবাহিত (অতি-বাহি বহান+তক্তি) 
_ শট বিখত্রিৎ, যাপিত, যাহা কাটানহই- 
মাছে; থা -সময় অতিবাহিত হইয়াছে। 

ঘতিবিষা! ; জং, স্ত্রী, আতইচ। 
বতিবৃন্ত (অতি অতিক্রান্ত-বৃত্ত [ বৃৎ 
বিদ্যমান থাক1+4 তক্তি)- শট) বিং) ত্রিৎ, 
অতিক্রান্ত । উদ্ৃত্ত। . 

[তিবৃি অতি অত্যন্ত _বৃষ্টি বর্ষণ) সং) 
স্বীঘ শম্যোতৎপন্তি নাশক অধিক বর্ষণ। 
শিং-১ 'অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টি শলভাঃ মৃযিকাঃ 
খগ1ঃ। ২। “নিরীতিভাবং গমিতেহ তিবৃ- 
ইয়ঃ 1” ( নৈষধ) 

([তিবেল (অতি অতিক্রম-_বেলা সীমা। 
থে বেলাকে অতিক্রম করিয়াছে,২য়া _ ষ) 
৷ বিং, তরি কলীৎ, অধিক, অসীম । অতি- 
' ক্রান্তমধ্যাদ । অং, বেলাতিক্রম। 
([তিবাপ্টি অতি অতিশয় ব্যাপ্তি ব্যাপন) 
সং, স্্ীং, অতিশয় ব্যাপন। ২। অলক্ষ্যে 
লক্ষণ গমন। শিং-পরিগণনৎ প্রেত্য- 
যানাং) অব্যাপ্ততিব্যাপ্তিদোষবারণায় ” 
তিশকরী; সং, স্ত্রী, পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি । 
'তিশক্তি অতি অত্যন্ত-শাঁন্ত কর্- 
সাধন সামর্থ অথব! শারীরিক বল) সং, 
স্ত্রী, অতি সামর্থা, অধিক বীর্ঘয । শিং__ 
১ ৭ বীর্যমতিশক্তিভাগি ।”২। বিং) ত্রিং, 
অতি অতিক্রান্ত -শক্তি। ৬ষ্ী-_ হিং) 
'অন্িশয় বলবিরুমশালী । 

[ ৪৩ ] অতি 

অতিশক্তিতা (অতিশক্তি দেখ, তা (ত্বাচ্)_ 
ভাবে) সং, স্্রীৎ, বিক্রম । 

অতিশয় (অতি-লী অতিরিক্ত হওয়! 
+অ-ক, ভা) বিৎ ত্রিৎ, অধিক, অতি- 

রিক্ত । সৎ) পুৎ আধিক্য! 
অতিশয়িত (অতি-শী অতিরিক্ত হওয়া+ 

তক্ডে) _ শব বিৎ, ত্রিৎ। অধিক । 
অতিশয়োক্তি অতিশয় _উত্তি) সং, স্ত্রীৎ, 

স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বর্ণন। ২। 
কাব্যালঙ্কারবিশেষ, উপমাঁনের সহিত 
উপমেয়ের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য জানাইবার 
নিমিন্ত উপমেয়কে উপমান বলিয়া নিশ্চয়- 
রূপে নির্দেশ । 

অতিশায়ন (অতি-শায়ি+অন(অনট্)-_ 
ভাবে ) সং, ক্লীৎ, আধিক্য । প্রকর্ষ। 

অতিশায়ী (অতিশায়িন্, অতি-শী শয়ন 

কর1+ইন্পণিন্)-ক) বিত, ত্রিং, যাহা! 
অধিক হয়। 

অতিসন্ধান (অতি-সঙ্ধান) সং, ক্রীং, 
বন । 

অভিসর্গ-পুং. ] (অতি-স্জ্ ত্যাগ 
অতিসর্জন-_ক্লীং / করা + অ (এ), 

অন (অন্ট ),-৩1) সং, বিসর্জন, 

ত্যাগ | দান, উৎসর্গ । নিয়োগ । বধ। 

অতিসাম্যা ; স্ত্রী, যষ্টিমধু লতা । 
অতিসার, অতীসার (অতি অতিশয়-_স্থ 

গমন কর!+অ-ণ। যাহার দ্বারা অতি- 
শয় পুরীষ নির্গত হয়) সং, পুং, উদ- 

রাঁময়, পেটের পীড়া । 
অতিসারকী (অতিসারকিন্, অতিসার+ 

ইন্(কিন্)- রোগার্থে ) বিং, ত্রিং, উদরা- 
ময়ী, অতিষার রোগযুক্ত, পেটরোগা। 

অতিষ্ট ( অতিসর্স দেখ, ত-ঙ্্দ) বং 

ত্রিৎ, দত্ত । ত্যক্ত। নিযুক্ত। 

অতিসৌরভ অেতি- সৌরভ । ৬ডী-_হিৎ। 
অতিশয় গন্ধবিশিষ্ট বলিয়া!) সং, পুৎ, 
আবৃক্ষ | বিং, ত্রিং অতিশয় গন্ধবিশিক্ট। 

অতিহসিত-ক্লী২ং ) (তি অতিশয়_ 
অতিহাস _পুং ৃ হসিত, হাস 

হাস্য) সং ভীষণ হাঁস্ত, অশ্বরধ্বনির ন্তায় 
হাঙ্ত | 



তত্য [ 

অভীত (আভি- ই গ গমন মন করা1তক্ে)_ ক) 

বিং, ত্রিং, ভূত, গত, যাহ! হইয়া গি- 

সাছে। অতিক্রান্ত । মৃত । 

অভীন্দিয় (অতি অতিক্রম ইব্্রিয়। থে 

ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়াছে, ইয়া 

য) বি, শিং ইঞ্জিয়াতীত,ইক্দ্িয়ের অগো- 

চর, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতিদ্বার খাহা জালিত্ে- 

পারা ধার ন।) পরোক্ষ, অগত্যক্ষ । 

অতীব (অতি +ইব- অলপ রণাথে কিঙ্গ। অত 

গমণ করা+ঈব- প্র) অহ, জতিশয়, 

অধিক । 

আতুল (আ তুলা [তুল্ সন্দশ হওয়া 1আঅ- 
ভাবে! যে তুলা নহে, অথবা অ-তহুল্য 

তুলন।। যাহার তুলনা নাই, ৬ঠী- ভি 

বি) খ্রিহ ১ অনুপ ম্ অনধৃশ, 

পি তিলবৃক্ষ | 

অহুল্য জে - তুল্য) বিৎ, গ্রিং, যাহার তুল্য 

নাই, অসশ, অমমান। £অত্ল্যমহ- 

সাসাদ্ধৎ রামেণ রর বিগ্রহঃ | 

অ$ুলিত (তুল+ইভ-_প্র২) বি 
যাহা তুলনা দেওয়া যায়না; যথা _ 
বিদ্যাধরী দল যথ।, হায়রে ভুতলে 
অতুলিত |” (মেবনাখলথ) ॥ 

অতৃপ্ত (অ- তৃপ্ত) বিৎ, ব্রিং, স্বাহার তপ্পি 
জন্মে নাই, অবিতপ্রু, অপরিহঠপ্পু । ২। 
সাহার আশ। মিটে নাই, যেমন - অতৃপ্ত 
নয়ন । 

অটতৈল €অ জদুশ- তৈল) সং, ক্লীৎ, 
তিল ভবন্সেহ সদ্বশ, সধপাদির রস | 

অংক (অত সতত গমন করা 1+ক- গ্রহ) 
সৎ, পু, শরীরাবয়ব । পথিক । 

অন্ত (অংক দেখ +ত- ক, আ--পৎ ) অহ, 

ক্সীৎ, লাট্যোক্তিতে-মাতি। ও শব । 
জোট ভগিনী । 

অত্যধিক তি - অধিক) বি, ত্রিৎ, অত্যন্ত 
অধিক, যত অধিক হওগ। ন! বৰা উচিত 
নয়। 

অত্যন্ত (অতি অতিক্রান্ত অন্য শেষ ব্] 

২ঘা--ষ) বিৎ, চিৎ, ভধিক, অতিশয় । | 

বাড়াবাড়ি, অমঙ্গ ত, । অনুচিত, দত হওয়| : 

8৪ |] 

অপরিমের 1! 

ভিডি), 

অত্যা 

ব।কর। ভিডি নয়; তা 

গর্হিতৎ । 
অত্যন্তমংযোগ (অত্যন্ত্র _ সংসোগ 

ব্যাপ্তি) সং, পুৎ, ব্যাপ্তি । 
অতাস্তহকুমার ;) সঙ, পুঙ, কঙ্গুনী বৃক্ষ । 
অত্যন্ত্রীভাব (অত্যন্ত - অভাব অন্ত অতি 

ক্রম করিরা অভাব অর্থাৎ নিত্য অভাপ 
সং) পুৎ, অত্যন্ত ভরি একেবা? 

অভাব । 

ত্যম ; সং, কীত, বৃঙ্গাম্, তেতুল । 
অতাম্নপ প্ণা; সং, স্মীৎ্, লতাবিশেষ। 

; আখ, প্পীহ। বনবীজপুর, মপুটাবা। 
স্তীন (তান্ত 4+ ঈন- গচ্ছতাথে 

নিং, তরি, অতাস্তগ/মী, অতিশয় বে; 
নিশি । শিহ--১ “লক্ষী, পরম্পরীণ 
তৃম্ত্যন্ঠীনতমুননয় | (ভট্টি) 

ঘত্যয়। রি চর ই গমন করা+4+ অঅ (আও 

1 

সন্বগ 

অত্যম্রা 

অত্যন্ত 

| 

ূ 

ূ 
্ 
মত 

1 
ৃ 
ৰ 

| 
ূ 

_ভাবে) মহ পু, বিনাশ ধংস, লোপ 
মৃত্যু । পচ অপগম । অতিক্রম 
দোষ । দণ্ড । চহখ। 

অত্যর্থ তি 8 -ঘর্থ নিবৃত্তি। 
শিবৃন্তি ভাতি দম করিয়াছে, ২য়. 
সৎ, রুহী শত্যন্ত, অধিক, বিস্তর । 

অতান্গ আত অতিশয় --ভাল্স) বিং 
1. যংকিঞ্চিহ, অতি অল । 
 অত্ার্টি 7 (অতি অতিক্রান্ত -আ! 

ত্য | অস্তরী মোড়শাক্ষরা বন্তি, 
২ স্মীৎ, সপ্তদশাঞ্চর। বৃস্তি। | 

যার অতি অতিক্রম - - আচার আচও 

২১ পুৎ, অসৎ আচরণ, অভদ্র আচর 
২। অন্যায় আচরণ, ছৌরাত্বা, উপদ্র- 

অত্যাচারী (অত্যাচারিন্, অত্যাচার 
ইন্ (ণিন্)-- ক) সৎ, পুৎ, ষে ব্যক্তি অত 
চার করে, অত্যাচ।রকাত্রী। 

| অত্যাজ্য (অ--ত্যজ ত্যাগ করা+য(ঘ 
| - এ, শক্যার্থে ) বিৎ, ত্রিৎ, ভ্যা 

আরোগ্য, যাহ। পরিত্যাগ করিবার ; 
»পরিত্াাজায | 

: অত্যাঁধান ; সৎ, ক্লীৎ, উপশ্শেষ । 
ভত্যায়ত (অতি -আয়ত বিস্তৃত) 1 

ত্রিং, অত্তি আয়ত, অতি বিস্তৃত । 



অত্র 

অত্যারূঢ (অতি -আনঢ় (অ।- রূহ আরে! 
হণ করাত ক্ডে)-ভাবে] সংখ ক্ীৎ, 
ভতিবৃদ্ধি। (অতি-আ- রূহ আরোহণ 

কর! + ত (ক্ত) - ক) বিং, ব্রিৎ, ; 
প্বৃদ্ধ । 

আত্তারূড়ি (অতি- আরটি) সংখ স্পীৎ 

অতিবুদ্ধি, অত্যুন্নতি | 
অত্যাল; সং পু, রক্তচিত্রক রুক্ষ | 
অত্যাহিত (অতি-আ-ধা [ধারণ করা] 

হি) মং) ক্লীৎ, অমঙ্গল | মহাভয় । 
অত্যান্তি € অতি _ উল্তি) সং, স্ত্রী, অধিক ; 

উদ্দি, অরন্ূপ হইতে অতিরিক্ত বর্ণন, 
অত্যন্ত বাড়াইয়! বলা, অসম্ভব বলা, 
উৎকট বর্ণনা, অসম্ভব বর্ণনা । 

অত্যাক্থা (অতি-উকৃথা ছন্দোবিশেষ ) 
জাৎ, স্লীং, দ্বাদশাক্ষর ছন্দঃ | 

অভ্রাংকট ( অতি-উত্কট) বিৎ ত্রিং, 
ত্যন্ত উশ্র। 

অন্থ্যুৎকুষ্ট (অতি 
উংকুষ্ট, অত্যুন্তম। 

অক্যহ (অতি-উহ [ঘষে তর্ক করে] শব্দ 
করে ) সং, পুৎ্, পক্গিবিশেষ, ডাকপাখা। 

হা স্ত্রী, নীলিকা । শেফালিকা। 
অত্র (ইদমৃ বা এতদূ এই+ত্র-তে। 

সপ্রমী বিভক্তি স্থানে ত্র) অং, এই স্থানে, 
এই খানে। 

অত্রত্য অত্র এখানে +ত্যত্যেণ) _ ভবার্থে) 
বিং, ভরি, এতদেশীয়, এই দেশের । 
এই শ্বানের, এখানে উৎপন্ন, এই স্থান 
সংক্রান্ত । 

অত্রভবান্ (অত্রভবৎ, অয়ৎ এই অর্থে- 
অত্র- ভব] ভা কীপ্তি পাঁওষা + অং 
(বহু) প্রথ্) বিং, ত্রিৎ, পুজ্য, মান্য | 
শিং 'জয়মতরতবান্,নমরাতিত্বভিলাষুকঃ।? ৰ 
(ভারবি ). 

অত্রস্ত (অ--ত্রস্ত ভীত) বি ত্রিৎ, অতীত, 

যে ভয় পায় নাই। 
অত্রি (অত্রিন্, অত সতত গমন করা+রি- 

সংজ্ঞার্থে। যিনি সতত ধর্মপথে গমন 
করেন অথবা অদ্+ত্রিন্-_ক।) সং, পু, 

| 

অনিষ্ট হওয়া+ত ক্তে)-ভা। ধাক্যানে 

উৎকুষ্ট) বিং, ত্রিং, অতি- 

ূ 

৪৫ ]. 

অত্রিজাত (অত্ি- 

উট পপ পপ 

সপ্তধির মধ্যে এক ধষি, চজ্ের জনক। 

(ইহার নের হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হন।) 
জাত । যিনি অত্রি মুনির 

নেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ৫মী- 
হিং) সং, পু২, চন্দ্র । 

অথ (অর্থ যাচ্ঞাকরা + অ (ড), 
অথো | ও 'ডে)-ক। ব--লোপ) অং, 

অনস্তর। মঙ্গল। সংশয় প্রশ্ন । ঢ়তা। 

সম্চ্চয়। চিহ্ন | এক্ষণে, অতএব ' আর । 
সাকশ্যা। অন্ুজ্ঞা । প্রকরণ । 

অথকিৎ অথ সংশয়-_কিৎ কি। ইহাতে 
য় কি? ুতরাঁৎ স্পীকার ) অং, 

স্রীকার, হা, আর কি। 
অথচ (অথ-চ ও ) অং, আরও । 

অথবা (অথ সংশয়-ব! বিকক্গ ) অহ) 
পক্ষান্তর বোধক ; যথা--অদ্য অথবা কল্য 

যাইব । 
অথর্দ ঘথব্বন্, অথ মক্গল-খ গমন করা! 

+বন্ (বনিপ)-ক ।ষে মঙ্গলে গমন 
করে, অথবা অথব্ব মুনিবিশেষ, নিপাতন। 
“অথব্বনাম্না মুনিনা প্রোক্ডেো বেদঃ 
অথব্কা ।”)সং, ক্লীৎ, চতুর্থ বেদ। এই বেদ 
ব্রহ্মার উত্তর দিগের মুখ হইতে বিনিংস্থত। 
ভাগবতে লিখিত আছে অথব্ব বেদ 

ব্রহ্মার পুর্ববদিগের মুখ হইতে বহির্গত। 
বি্ণপুরাণে লিখিত আছে প্রথমে যর্জ্ 
নামে এক বেদ ছিল, পরে ছ্বাপর ফুগে 

ব্রহ্মার আজ্ঞায় ব্যাস তাহা চারিতাগে 

বিভক্ত করেন, করিয়। পৈলকে খকৃবেদ, 
বৈশম্পায়নকে যজজুর্েদ, জৈমিনিকে সাম- 
বেদ এবং ত্বমন্তকে অধথর্লবেদ শ্রবণ 

করাইতে নিযুক্ত করিলে । অথন্দ যে 
বেদ মধ্যে গণ্য ইহা! সকলে কহেনা । 
মন্ুতে ধক, যজুঃ ও সাম এই তিনটা 
বেদের উল্লেখ আছে । অমরকোযেও 

তাহাই লিখিত। সামবেদের ছন্দোজ্ঞ 
উপনিষন্দে কথিত আছে অথব্ব চর্র্থ 
বেক এবং ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম 
বেদ । উইলসন্ সাহেব বলেন অথব্দ বেদ 
মধ্যে গণ্য নয কেবল বেদের ক্রোড়প- 21 

২ । পু, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ | ৩। বশিষ্ট! 



অদ। 

০ শশা শীশিপীশিশিশীতী 

৪1 বিৎ,ঘিৎ, রোগ, বাদ্ধকয প্রস্তুতি কারণ 
বশতঃ অশক্ত ও অকর্ম্ণ্য 

অধর অথর্ব +ণ _ প্রৎ) সং, পু শিব। 

অধথর্বণি অথর্ব + নি _ প্রং) সংপুৎ্, অথব্ব- 

বেদজ্জ-ব্রাঙ্গণ | 

অথব্ববিদ্ অথর্ব -বিদু জানা+০ কিপ্) 
-ক) সং, পু, অথব্ব-বেদজ্ঞ-ব্রাঙ্গণ | 

অদগডনীঘঅ--দণ্ড+অনীয় _ম্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
যাহার দণ্ড হওয়া উচিত নয়) অদওয । 

অদণ্ডা অ-দও+য-অশহ্ার্থে) বিৎ, ভ্রিৎ, 
অদগুনীয় দেখ। 

অদত্ত (অ-- দত্ত) বি, ত্রিৎ, দন্ত নয়, যাহা 
দান করা হয় নাই, অসমর্পিত | 

আদ]; আহ, জ্্রীৎ, যে কন্তাকে পরিণযার্থ 
দান করা যায় নাই অর্থাৎ যে কন্যার 
বিবাহ হায় নাই, অনুঢ়া, অপরিণীতা, 
অবিবাহিত] । 

৪৬ ] অদ্ধা 

অযোগ্য । ২। শাস্স বিধানন্বসারে অগ্থি- 
সংস্কারের অযোগ্য । ৩। যাহ। দহনশীল 
নয় 01090170089011)19) | 

অদিতি অ-দেো ছেদন করা+তি (ক্তি) 
_ম্ম। বৃহত্ব হেতু যাহাকে ছেদন করা 
যায়না ) সৎ জী, পৃথিবী | ২। অআ-দা 
দানকর1+4 ইতি - সৎজ্ঞার্থে। যিনি বেদনা 
দেননা অথবা অ বিরোধার্থে- দিতি 
দ্নুজমাতা) দক্ষপ্রজাপতির কন্য। ; কশ্টপের 
পত্রী; ইহার গর্ভে ইন্দাদ্দি দেবতারও 
জন্ম হয় এই জন্য ইনি দেবমাতা 
বলিয়া বিখ্যাত । বিষুত বামন অবতারে 
ইহার গর্ডে জন্ম গ্রহণ করিষাছিলেন। 

অদিতিজ ] (অদিতি-জ জাত, নন্দন 
অদ্দিতিনন্দন // পুত্র, ৫মী- হিৎ) সৎ, পুত, 

দেবতা । [ তর। ধনী। 

অদ্দীন অ-দীন কাতর) বিং, ত্রিং, অকা- 
আদত্ত জে. দত্ত) বিং, তরি দন্তহীন, যাহার | অদূর ঘঅ বিরোপার্থে- দূর । দূরত্ববিরোধি 

দত্ত নাই অর্থাৎ দত্ত হয় নাই অথবা 
পড়িয়' গিয়াছে । 

অদন ঘেদ্ু ভোজন কর1+ অন (অনট্)- 
ভাবে ১ সৎ ক্লীৎ, ভক্ষণ । (দ্--অন 
(অনট:)-্ম) ভক্ষ্যবস্ত | 

অদজ (অ-দত্র অআল্স। অল্প নহে) বিৎ) 
ভি, অনল্প, প্রচুর, অধিক, বন । 

অদর্শন অ--দর্শন দৃষ্টি) সং, কীৎ, দর্শনা- 
ভাব, দৃষ্টির বাহিরে যাওয়া । বিনাশ । বিৎ, 
ত্রিৎ, দৃষ্টির বহিভূতি, দৃষ্টির অগোচর । 

অদল ; সং, পু, হিজ্জল বৃক্ষ । বিং, ত্িৎ, 
দ্লরহিত । লা শ্নীৎ, ঘৃতকুমারী | 

অদস্ঃ সন্পৎ, ত্রিং, উনি। উহা] । (অ-দস্ 
উৎক্ষেপণ কর1+০(কিপ্্)--ধি) ত্রিৎ, 
অং, অপুরোবন্তাঁ, বাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা 
নির্দেশ করিতে পারা যায় না । পরোক্ষ । 

অদাত! (অর্দাত, অ-দাত যেদান করে) 
বিং, ত্রিখ্, যে দাতা নয়, ধন সত্বেও দান 
করিতে কাতর | শিং-? “আদ্বাতা বংশ- 
দেোষেন কর্মদোষেণ দরিদ্রত1।”২।অদাঁতা 
পুরুষস্ত্যাগী ধনৎ সংত্যজ্য গচ্ছত্তি 1, 

অপ্দাহ্য অঅ -দাহ্য [দহ দ্ধ করা1য (ঘ্যণ্) 
-শ্বর অর্থার্থে) দহনীয়) বিং, লিং, দ্ধের 

অর্থাৎ সামীপ্য অর্থে) বিং, ত্রিৎ, অতি 
নিকট । শিৎ“পরস্পরাক্ষিসাদশ্যমদৃ- 
রোজ্ঝিতবত্ম স্ব ।” রেঘৃ)।“অদূরে হেরিলা 
রক্ষপতি রণক্ষেত্র 1” “মঘনাদবধ) 

অদৃক্ অদৃশ্, অ- “৮ চক্ষুঃ) বিৎ ব্রি) 
দৃষ্টিরহিত, অন্ধ । 

অদ্বশ্য (অ- দশা) বিৎ, ত্িৎ, দুষ্টির অগো 
চর, যাহ। দেখিতে পাওয়া ষায় না। 

অদৃষ্টঅ- দৃশ্ দেখা +তক্তে)_ ভা, শর) সং, 
র্লীৎ, ভাগ, ভাগ্যধেয় । অদৃষ্ট করণ আপছ্। 
ধন্মাধশ্মঃ পাপপুণ্য | বিং, ত্রিৎ, অনীক্ষিত, 
যাহা দেখা যায় না, দৃষ্টিবহির্ভত। 

অন্দৃষ্টটচর 7 বিং, ত্রিং, যাহ! 
অ-দৃষ্ট-পুর্ব / কখন দৃষ্ট হয় নাই। 
অদৃষ্টি (অ বিরোধার্থে বা অভাবার্থে দৃষ্টি 

দুর্শন) সং, স্ত্রীৎ, ক্রুরদৃষ্টি, সরোধদৃষ্টি, 
বিরক্তিহ্চকদৃষ্টি। ঘ্মে অভাবার্থ_ দৃষ্টি, 
৬ী _ হিৎ) বিৎ, ত্রিং, দৃষ্টিশৃন্য। 

অদেয় (অ-দেয় দিবার যোগ্য) বিং, ত্রিৎ, 
দেয় নয়, যাহী দেওয়। উচিত নয়, 
যাহা দিতে পার] যায় না। 

অদ্ধা (অত সতত গমন করা_ধা ধারণ 
কর1+7০(ক্কিপ্)-_ ক) অং, সভ্য, যথার্থ । 

পূর্বে 



অব্দি 

অন্ত € অত আশ্ধ্যঅনক অব্যয় 

হওয়া+উত ডেত) _ ধি) বিৎ, রিং 
বিস্ময় জনক! আকম্মিক । সং, ক্লীহ) 
বিম্ময়, আশ্চর্য্য | পু, রসবিশেষ । 

অন্ভুতসার ; সং পুং, খদ্দিরসার । 
অগ্পর (অদ্ ভোজনকর।+ মর (ব্সর)- 

শীলাদ্যর্থেট বিৎ ত্রিং,ঃ ভোজনপ্রিয়, 

পেটক। 
অদ্য (ইদম্-অহন্,সপ্তম্যন্ত | নিপাতন। ) 

অং, বর্তমান দিনে, আজি । এক্ষণে । 

অদ্যকার (অদ্য + কার-ভবার্থে) বিৎ 

অদ্যতন, এই দিনের । 

অন্যতন (অদ্য +তন রি _ভবার্থে) বিৎ 
ত্িৎ, অদ্য যাহা হইয়াছে, অদ্যকার, 
আন্গি যাহা উত্পন্ন হইয়াছে, বন্তমান 
দিবস সংক্রান্ত । 

অদ্যশ্বীন অদ্য-শ্বস্ কল্য4ঈন- প্র) 
বিৎ,ত্রিৎ যাহা আজি কালি হইবে। 

অদ্যশ্বীন। (অদ্য শ্বস্ কল্য+ঈন্_ প্রং। 
আ-ক্্ীং) সং, স্ত্রী, আমন্ন প্রসবাগাভী, 
যে গাভী অদ্য কিম্বা কল্য প্রসব 
করিবে । 

অদ্যাপি অদ্য-অপি- ও) "অং, অজি ৪, 
এখন ও, অদ্য পধ্যস্ত, এ কাল পধ্যস্ত ৷ 

অদ্যাবধি শি প্রভৃতি)অৎ, 
অদ্যপ্রভৃতি 4 অদ্যারভ্য, আজ অবধি, 

আজ হইতে । 

অদ্রিঅ-দ্রি [দ্রা পলায়ন করা+ই- 
সংজ্ঞার্থে |] যে পলায়ন করে । যে পলা- 
য়ন করে না, কিন্যা অদ্ ভোজন করা+ 
রি-ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পু) পর্কত। 
বৃক্ষ । হধ্য । পরিমাণবিশেষ | 

অদ্রিকণী ; সং, স্ক্রীং, অপরাজিত| | 
অদ্রিকীলা (অদ্দি পর্বত -কীল! শঙ্কু, ৬ষ্ঠী 

-ছিৎ) সৎ, স্ত্রীৎ, পৃথিবী, তুমি । 

অদ্রিজ (অদ্রি পর্বত-.জ | জন্ জন্মান 
+অ (ড)-ক ]যষে জন্মে, ৭ণমী-হিৎ) 
বিং, ত্রিৎ, পর্বতজাত (বস্ক), পার্কাতীয়। 

সং ক্লীং, শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্য, শিলা- 
জতু । গিরিমাটী। জা-স্ত্রীৎ, পার্বতী, 
ছুর্ণা। সৈংহলী-বৃক্ষ । 

| ৪৭ | 

শিশির ী্াশ্ীীশী শী শীশাোশিটাশিটাশীীটীও 

অধঃ 

অদ্রিভিদ অদ্রি-ভিদ্ [ভিদৃ ভেদ করা 
+০(কিপ্)ট-ক] ষে ভেদ করে) সং, 
গৃহ গোত্রভিদৃ, ইজ ] 

অদ্রিরাট, অদ্রিরাজ জেদ্রিরাজ্, অদ্রি- রাজ, 

[ রাজ দীপ্তি পাওয়11* (কিপ্)-ক] 
রাজ | রাজন্+অযে)] ৬ঠী _ ষ) সং, পুহ) 
গিরিরাজ, হিমালয় পর্বত । 

অদ্রিসার (অদ্রি- সার সারাংশ ) সং, পুৎ, 

লৌহ । বিৎ, ব্রিং, লৌহের ন্যায় কঠিন । 
অদ্রীশ (অদ্রি-ঈশ পতি, ৬গ্ী-ষ) সৎ, 

পৃৎ, শিব । হিমালয় পর্বত | 
অদ্বর (অ- ছয়, ৬ঠী _ হিৎ) সৎ, ক্লীৎ ব্রহ্ম । 

পৃ, বৌদ্ধ । বিৎ, ত্রিৎ, দ্য্ব-শূনা, দ্বিতীয় 
রহিত । 

অদ্বয়বাদী ( অদ্বয়বাদিন্, অন্ধ অদ্বিতীয় 
-বাদী যে বলে। যাহারা অদ্বিতীয় 
অর্থাৎ এক ঈশ্বর বলেন, ২খ1-ষ) সং, 
পুং) বৌদ্ধ । বিং, ত্রিং, অদ্বৈতবাদী, যে 
দ্বিতীয় স্বীকার করে না, যে একের 
অধিক ঈশ্বর মানে না। এককত্রহ্বাদী; 
তাহাদের মত এই যে, ব্রঙ্গই সত্য এব 
এই ব্রক্ষাগুই তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধিন্বরূপ। 
যেমন রজ্জু প্রকৃত সর্প না হইলে সর্গপবহ 
প্রতীতি হয় সেইরূপ এই বিশ্বের সমুদয় 
দ্রব্যাদি এক ব্রন্মের আদর্শ সরূপ ৷ 

অদ্বিতীয় ঘ-দ্বিতীয়, যাহার দ্বিতীয় নাই, 
৬ঠী-_হিৎ) বিং, ত্রিৎ, দ্বিতীয় রহিত, 
যাহার দ্বিতীয় অর্থাৎ সমান নাই। অতুল্য। 

শেপ, 

সং, রী, ব্রহ্ম । “একমেবাদ্ধিতীয়ং ।* 
শিং - ১" চাশ্বিনেয়ঃ সহিনাদ্িতীয়ঃ ৷ 

( নৈষধ )। 

অদ্বৈত (অ-দ্বৈত দ্বিতীয়ত্ব, ৬ষী-হছিৎ) 
সং, ক্রীং, ব্রহ্ম । বি, ত্রিং, দ্বৈত-রহিত, 
অভেদ ;) শিং-১অদ্বৈতৎ স্খহুঃখয়ো- 

| রণুস্তাৎ সব্বাস্ববস্থাস্থ য২” (উত্তরচরিত) 

অদ্বৈতবাদী - অদ্বয়বাদী দেখ । 
অধঃ (অধদ্, অধর 4+অস্--প্রং। র- লোপ, 

নিপাতন) অৎ অধোভাগে, নিমে । 
অধঃকৃত ঘধস্-_কৃভ) বিৎ, ত্রিং, নিক্ষিপ্ত । 

পরাভূত । 
অধঃপাত (অধম নীচে-পাত পতন) 

। 



আধ [৪৮ ] অধি 

77770 নদ যথা - |. বিৎ, ত্রিৎ, ধর্ম ষ্টষে অধর্্ম আচরণ করে 
২, অ পতন । উ্ন্ন যাওয়।; যথা ৯১ ১ ১ ৃ ১ রর 

লং অয ডে যাও । যাহার ধন্্মরবোধ নাই, পাপী, অধার্মিক | 

আধ? পুষ্পী ; সং ক্রি, গোজিহ্বা। তৃণ- | অধন্ম্য (অআ- ধর্ম 1+য-হিতার্থে ) বিৎ্, ত্রি
ৎ, 

বিশেষ। চোরাখড়িকা, ভাটুই । 

অধঃশিরাঃ অধঃশিরশ) অধঃ নীচে -_শিরম 

মস্তক) বিং, ভ্রিৎ, যার মস্তক অধো- 

দিকে । 

অধঃস্্ ধম নীচে স্ থাকা ) বিৎ) ত্রিৎ, 

নীয়স্থিত, নীচদেশস্িত । অধস্তন । 

অধন জে--ধন) বিৎ, জিৎ) যার ধন নাই 

নিঃন্দ, নিদ্ধন, ধনহীন | শিৎ- ১ “ধনে 

হি ধন্ৎ লব্গ!ঠণবহ মন্যতে জগহ |. 

অধন্য ; বিৎ, জিৎ, মন্দভাগ্য | 

ভারতী ধন্য +তা(ত্বীচ)- ভাবে) সং, 

আ্ীৎ, দুর্ভাগা | 
| | 

অধম (অব রক্ষী কর+জঅম-ক। ব- 

ধু । কিন্বা অপস 7ম স্সিতার্খে। স্_ | 

লোপ, নিপাতন। যে শিছ্ধে থাকে) বিৎ 

রিং, অপকুষ্ট, তুচ্ছ, জঘন্য, নীচ । 
নিন্দিত | র 

অবমর্ণ (অধম _ ঝণ। অপচয় হেতু যাহার র | 
খণ অধম, ৬ষ্ঠী-ছিহ ) বিৎ) ভিত) নী, | 
যে অন্যের নিকট খ্ণ করে, খবর । 
খাতক, দ্েনাদার; ধেরো।। ূ 

অধমাঙ্গ (অধম - অঙ্গ, যু - 

পাদ, চরণ । 
অধর অ-ধর [ধু ধর11অ অল্)-_ স্ব 

ধরে। যে নয় ধরিতে পারে না) স্| 
পু» নীচের ঠোট । বিং, ভ্রিৎ নীচ, । 
অধম । নিম্ন । পু, দ্বিৎ, ওষ্ঠ এবৎ অপর। ৃ 

অধরতম্ ূ 

-স) নখ, ক্লী 

'অধরাৎ, (অধর 7 তিস্, আত) এন, স্তাঁৎ ৰ 

অধরেণ -- প্রৎ্) অং, নীচে, নিয়ে । 
অধরস্তাঁৎ.. 
অধরামূত (অধর _ আনুত। ৬ঠী-ষ) সং); 

ক্লীৎ, অধর-রস । 
অধরীকৃত (অধর _কৃত | ঈ(চি)- অদ্ভৃত- 

তভাবার্ে )বিৎ ভরি অধহকৃতি। পরাভূত। 

অধন্থ্ম অ-ধণ্ম) সং, পু, পাপ, ছৃক্ষত, ধর 
বিরুদ্ধ । বিৎ, রিং পুণ্যশৃন্য। 

অধন্মা (অধন্দিন্, অধন্ম4+ইন্- অন্থির্থে ) 

ধ্শবিরুদ্ধ । শিৎ- পপঞ্চানাৎ তু ঘ্রষে! 
ধন্দরযাদ্বাবাধন্ম্যো স্মতাব্হ। |” (মনু) 

অধশ্চর (অধস্ অধোভাগে, শীচে-চর যে 
গমন করে) বিৎ ত্রিৎ, অধোগামী । সহ, 
পুহ, চৌর । 

অধশ্সৌর (অধনস্্- চোর +অ --ক্তার্থে ) সৎ, 
পু নীচ চোর, সিদাল চোর । 

অপস্তন (অধস্তন ষ্রেন্)-_ ভবার্থে ) বিৎ, 
ত্রিৎ, নীচের দিকের, নিমশ্ফিত, অধংস্থ, 
অধ/শ্থিত। ২1 নিয়ে উতপন । 

অপস্তাৎ (অধর বা অধস্4অশ্তাৎ বা ভাঙ 
প্র) অৎ, অপোভাগে, নিছে, পশ্চা্। 
নীচের দিকে । [গাছ । 

অধামার্গৰ ) সং, পু, ধামার্গববৃক্ষ, আপাঙ্গ- 
অধান্মিক 'অ.-ধান্ষিক) বিৎ, ত্রিং, ধাম্খিক 

নয়, পাপিঞ্ । 

অধি (আ।--ধা ধারণ করা+ই(কি, বি। আ। 
»০ আ) উপহ' অং, উপরি । আধিক্য । 
পাঁধান্য । অতিক্র; । আধিকার । প্রশ্ৃধ্য । 
আধিপত্য । 

অধিক জধি ভ।ধক্য-ককৈ শন্ষকর1+ 
অ.ভ)- ক] যে শন্দ করে। যে আধিক্য 
কহে, এয়া ষ) বিৎ, ব্রি, অতিরিক্ত, 

জিয়াদা, অনেক । বলবান্। উত্তম | সৎ, 
ক্লীৎ, অখালস্কারবিশেষ,আধার ও আধেয়, 
উভয়ের মধ্যে যেখানে একের আধিক্য 
বর্ণিত হয়। 

অধিকন্ত (অধিক অধিক --তু- ও) অং, 
আরও, অধিকের মধ্যে, বাড়ার ভাগ । 

অধিকরণ অধি উপরি -কু করা+অনঞ্নট) 
-ধি। যাহার উপর করা যায়) মং, ক্লীৎ, 
কারকবিশেষ; সামীপ্য, একদেশ-সন্গন্ধ, 
বিষয়, ব্যাণ্তি--এই চতুর্ষিধ আধার । 
যাহার উপরে বা ভিতরে কোন বস্ত ব৷ 
ব্যক্তি থাকে । আধার, পাত্র । মীমাৎস। 
দর্শনের গ্রন্থ বিশেষ । দ্রব্য । বিচারালন়, 
বিরারাডি/ অন 2লভারো ভারি 
পত্য, দখল কর! । 



মধি ] অধি 

পঁজধিকরনিক(জধিকরণ ধন্মাধিকরণ নেতা অধিগত (অধি -গমৃ পাওয়া, জানা+ত(ক্তু) 
ক) সৎ, পুৎ, অধিকরণে অর্থাৎ ধন্ীধি- 
করণে নিযুক্ত বিচার কর্তা, প্রাড়ি,বাক্। 

অধিকর্ধি (অধিক -খদ্ধি ধন) বি, ত্রিৎ। 
সব্ধাংশে হাখী । অত্যন্ত ধনশালী। 

অধিকর্টিক (অধিকর্মান+ইক- প্রং) সং» 
পুৎ, হট্টাধ্যক্ষ) হাটের দারগা। 

অধিকাঙ্গ (অধিক অঙ্গ ) সং, ক্লীৎ, কটি- 
বন্ধন | বিৎ, তরি, অতিরি ক্তাঙ্গবিশিষ্ট । 

অধিকার (অধি-কু করা + অং ঞ) 

ভাবে ) সং) পুৎ, দল ; ষথা-_-অমুক 
ভমি অমুকের অধিকার আছে ।.২। 
সত্ব, সামিত্ব ;ষ্থা পৈতৃক ধনে পুত্রের 
অধিকার । ৩। সম্পর্ক ; ষথা -তাহার এ 
বিষয়ে কথ! কহিবার অধিকার নাই | ৪। 
শাসন, রাজত্ব ; যথা “রাজার অধিকার ।' 

৫1 প্রবেশ; যথা - তাহার শাস্ে 
অধিকার আছে । ৬। ভার; ঘথ(_-এক এক 

জনের হস্তে এক এক বিষয় অধিকার 
আছে । ৭। আধিপত্য। ৮1 নিয়োগ । 
৯। আরস্ত। ১০! অনুষ্ঠান ১১। শীকার। 
১২। রাজাদের ছত্র চামারাদি ধারণ । 
১৩। ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ অনুবৃত্তি। ১৪ । 

প্রকরণ ১৫। (অধি_-কু করা+জঅ 

(ঘঞ )-ম্ম) পদ । 

আধকারী ( অধিকারিন্, অধিকার+ইন্_ 
অস্তার্থে) বিং, ত্রিং, কাঁমী, পত্ববান্, 

. যাহার অধিকার আছে । ২। প্রধান অধ্যক্ষ; 
; ষথা--যাত্রাদলের অধিকারী, বৈষ্ণব- 
' দিগের অধিকারী । ও 

মধিকৃত (অধিকার দেখ, তক্তে)_ কস) বিং, 
 ভ্রিৎ। যে বিষয় অধিকার করা হইয়াছে, 

- আয়ত্ব । নিযুক্ত । সৎ, পুং$ অধ্যক্ষ, অধি- 
কারী। ২। যাহার হস্তে কার্ধ্যনির্বাহের 
ভার থাকে। 

মধিক্ষিপ্ত ( পশ্চাৎ দেখ, তংক্কী)-শ্্ম ) বিৎ, 

' ত্রিখ্ তিরস্কত । নিল্দিত। প্রেরিত। 
স্থাপিত । নিক্ষিপ্ত । 
মবিক্ষেপ (ধি_ক্ষিপ্[ ক্ষেপণ করা ] নিন্দা 
, করা+অ(অল্)- ভা) সং, তি | 
. শিন্ধা । প্রেরণ । 

_ক, ভা) বি, ত্রিং, স্বীকৃত । লব, 

প্রাপ্ত | জ্ঞাত, বিদ্বিত। অধীত, শিক্ষিত । 
অধিগম (অধি-গমৃ [গমন করা, পাওয়া) 
জানা4+অঅল্)-ভ!) সং, পু, প্রাপ্তি, 
লাভ, উপার্জন। জ্ঞান । স্বীকার | শিক্ষা । 

অধিগম্য (পৃর্সে দেখ, যশ) বিং, ত্রিং 
প্রাপ্য | জ্ঞেয়। 

অধিজ্য (অধি-জ্যা ধনুকের ছিল।। 
জ্যাকে অধিকার করিয়া বে বর্তে, ব্যৎ- 
স) সং, ক্লীৎ জ্যামুক্ত ধনুক, .ছিলাপরান 
ধনুক । 

অধিত্যকা গৃ)19 1871) অধি উপরি +- 
ত্যক ত্যেকণ্ )-_-ভবার্থে | আঁ (আপ) 
_জ্্রীলিঙ্গে। যে উপরি হয়) সং, 
সং, পর্দতের উপরি বিস্তত ভুমি 

অধিদেব _ পুৎ (অধি' প্রধান - দেব, 
অধিদেবতা _ স্ত্রীৎ | দেবতা, দৈবত। শ্্ধ্য- 
অধিদৈবত--ক্লীৎ % ম্ণডলবন্তরঁ বৈরাজপু- 

রুষ দেবতাদ্দিখের অধিপতি বলিয়া! অধি- 
দৈবত বলে ) সং, অধিষাত্রী দেবস্তা । 
২। অন্তধামী পুরুষ । 

অধিপ ] (অধি-প, পতি, যে পালন 

অধিপতি ) করে । যিনি পালন করেন ) 
সং, পু) স্বামী, » অধিকারী ৷ রাজী । প্রভু । 

অধিভূ (অধি-_তভূ হুওয়া+৭কিপ্)- ক) 
সং ুত স্বামী, প্রভু । রাজা। 

অধিভূত (অধি উপরি-- ভূত ক্ষিত্যপাদি) 
সং, ক্লীং, বিনশ্বর দেহাদি পদার্থভূত 

সকলকে অধিকার করিঘ্বা খাকে এই 
নিমিত্ত উহাকে অধিভূত বলা ঘায়। 
শিং১ “ ভূতং প্রাণীমাত্রৎ অধিকত্য 
তবতীত্যধিভূতমুচ্যতে 1” 

অধিমাস অধি আধিক- মাস) সং পুং, 
মলমাস্। | | 

অধিষজ্ঞ অধি অধিকৃত-ষ্জ্ঞ, বাসদের 
আুর্ফুনকে কহিতেছেশ, “আমি এই দেহ 
যজ্জের অধিষ্টাত্রী দেবতা রূপে অবস্থান 

করিতেছি। এই জন্য অধিষজ্ঞ বলিয়া! 
অভিহিত হুইয়/। থাকি”) সং, পুং, 
কৃষ্ঃ । 



অধি 
.৮ ১ াশীটাশেশ্পিশীপপাস্াশিাশীশািিসিসসসসপিসপ। স্পা লপাশীশিপশিাীীিটি 

অধিরথ জেধি উপরি - রগ) সং, পুং, কর্ণের 

পিতা, তিনি সারথির কর্ম করিতেন; খা 

'বিবেশাতিরখে। র্হ্যট্ি এাখোহরধমিও )? 
(মহাভারত) 

অধিরাটি ) অেধিরাজ, অধি পধান_ রাজ্ 
অধিরাজ | [রাজ দীপ্তি পাওয়11+০(কিপ্) 

_ক। 2 -রাজন্ যে) ) সৎ, পু, 
সমাট, সার্্মরভৌম । 

হানিরেপনংঅধি-রোপণ [কহ-ঞিঃ- রোপি 
অধিরোহণ করান+আনতনট্)-ত্ঞাবে। 
অথব|| রুপ্ মুগ্ধ হওয়।+অন ( অনট,) 
-ভা |] আরোহণ ) সং, ক্লীং, আরোহণ 
করান । ধনুকে শরযোজনা । 

অধিরোহণ (অধি--ক্লুহ আরোহণ করা+ 
আঅন(অনট) ভা ) সং, ক্রীষ্, আরোহণ । 

অধিরোহণী । ভেধি উপরি -কহ আনো- 
জানি হণ কর1+অন (নট 

ণ। অধি-কুহ আরোহণ কর + ইন্ 
(ণিন্)-ক। ঈঈপ) -ক্ীলিঙ্গে । যাহার 

ছাপা উপরে আরোহণ কর। যায়) আঞ্চ, 
স্বীৎ, কাঠ বাইষ্টকাদি নিম্মিত সোপান, 
(সড়ী। 

অধিনাস (অধি-বাস 1 বস বাসকর।+4অ 
(ঘ'ঞ) ধি ] বাসস্থান) সং, পু, নিবাস। 
২। (অপি বাস [বস বাসি সতক্কার 
করা1+ অ(ঘ-ঞ) ভা ] স্ুগন্ধীকরণ ) সখ, 

স্বগন্ধের শিবিড সংসর্ণ, গন্ধ মাল্য ধান্য 

দন্দী ফল গ্রস্ৃতি দ্বারা অৎস্কার করণ; 
যেমন পুজার পূন্ন দিবসে এতিমীর, বিবাহ 
দিবসে বর কন্যার অধিবাঁস করিরা থাকে । 
২ । পরিমল । ৩ । স্থাপন । 

অধিবাসন (অধি-বাসন[ বাসি সংস্কার 
কর।+অন (অনট্)- ভাবে ) সং, র্লীৎ, 
গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা সংস্কার । ২। যজ্ঞার- 
সতের পূন্দে দেবত। স্থাপন । 

অধিবাসিত পেন্দে দেখ, ত--ক্ম) বিৎ, ত্রিং, 
গন্ধ মাল্যাি দ্বারা কৃত সংস্কার । স্থাপিত। 

অধিবাসী (অধিবাসিন্, অধি-বাসী যে 

বাস করে ) বিং, ত্রিৎ, যে সকল লোক 

বসতি করে, নিবাসী লোক ; ষথা--সে 
অমুক গ্রামের বা দেশের অধিবাসী । 

৫০ ] আঅধি 

অপিবিদ্য অধি বিদ্যা, ৬ষী _ হিৎ) বিং, 
ত্িং, অতিশয় বিদ্বান্ । 

অধিবিম্না অেধি পুর্কে-বিশ্ন [বিদু লাভ 
কর।4+তর্তি) _ন্ম] যে লব্ধ হয় । যাহাকে 
পুর্বে পাওয়। গিয়াছে ) সৎ, স্্ীৎ, দ্বিতীয় 
বার বিবাহিত পুরুষের জীবিতা প্রথম 
জী, যে স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে স্বামী 
পুনরায় বিবাহ করিয়াছে । 

অধিবেজ1 (অধিবেন্তু, অধি-বিদু লাভ 
কর!+তু (তৃন্)- ক) সং, পুত, ঝ্মী লিদ্ 
মান থাকিতে যে পুনরায় বিবাহ করিয়াছে 

অধিবেদন (পুর্বে দেখ,আন.অনট)-- ভা, 
সৎকীৎ, প্রথম জী সঞ্খে দ্বিতীয়বার বিবাহ 
করণ, স্ত্রী থাকিতে পুনরায় বিবাহ করা । 

অধিশমিত ; বিং, ত্িৎ, অধিষ্টিত। শয়িত | 
অধিশ্রষণ (অধি -- শ্রী) | পাক কর। | অন্নাদি 
চড়ান+অন(অনট)--ভাবে ) সং, ক্লীৎ 
পাকার্থ চুত্রীর উপরি স্ভাপন। ২। পাব 
করণ | (19979) আলোকের কিরণ সকল 
দুরবীক্ষণের মুকুরের মধ্য দিয়া গম 
করিয়া ষে স্থানে মিলিত হয । 

অধিশ্রয়ণী রি -জী [পাক করা] অনাদি 
অধিশ্রয়িণী 'ন+জঅন , নট ) -- ধি. 

আধার অংে। যাহাতে অনাদি চড়া, 

যায়। ইন্ ণিন্)-ক) সং, জ্্রীং, চুলী 
উনন । 

অধিশ্রিত অধি-শ্রি আশ্রয় কর।4তক্তি 

_ম্ম) বি, তরি, আমিত। প্রাপ্ত 
স্থাপিত | 

অধিশায়িত ; বিং, জিৎ, অধিষ্ঠিত । শমিত 
অধিষ্ঠাতা অেধিষ্টাত, অধি-স্থ/। থাক14 

(তন্)-- ক) নিৎ, ত্রিং, যে অধিষ্ঠান করে 

শ্থিতিকারী, অবস্থিত। অধ্যক্ষ । ত্রী- 
স্ত্রী, শ্থিতিকারিনী । আশ্রয়দাত্রী। 

। অধিষ্টান (অধি -স্থ/। থাক অন(অনট্) 

ভা) সৎ, ক্লীৎ, সমিধান, শ্থিতি, উপস্থিতি 
উপবেশন। আশ্রয়। যাহার উপর অবস্থিত 
করে। অধিকরণ । উপশ্ছিতত হওয়া । (আগ 
-স্থাঁ থাকা+অন(অনট)-ধি ) নগর 
আধার | (অধি-স্থা খাকা+আন(অনলট, 
-প১ প্রভাব । চক্র। 



অধী ] 

পপ পট 

বিং, ভ্রিং, যেখানে অধিষ্ঠান কর! গিয়াছে, 
অবসশ্থিত। ২ । আবির্ভ,ত। 

অর্থীত অধি-ই অধ্যয়ন কর14+তক্তে)_ 
শ্ঘ) বিং, ব্রি, যাহা অধ্যয়ন করা 
হইয়াছে, পঠিত । (অধি-ই অধ্যয়ন 
করা+তক্তি)- ভাবে ) সৎ ক্লীৎ, অধ্য- 

যন। 
অধ্ধীতি অধি-ই অধ্যয়ন কর147 তি(ক্তি) 

_ভাবে) সৎ, স্ত্রী, অধ্যযন | 
অধীতী ঘধীতিন্, অধীত+ইন্ _ অস্তযর্থে) 

বিং, ত্রিং, ছাত্র, অধ্যয়নকারী। যাহার 
পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। 

অধীন (অধি অধিগত--ইন প্রভু । যে 
প্রভুর অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত, ও ষ্) 

_ বিং, ত্রিং, আয়ত্ত, বশতাপন্ন, বশ, বশবস্তাঁ, 
অনুগত, আজ্ঞানুবত্তী, বাধা, আশ্রিত। 

অধীনতা (অধীন + ত1- ভাবে) সং, 
স্্রী, পরের বশে থাকা, অশ্যের আজ্ঞান্ু- 
বত্তিত।, অন্যের আজ্ঞান্তুসারে চলা। 

অধিনানদী (1111018071০) যে নদী 

' প্রধানা নঙ্দীর গর্তে আসিঘ়া পতিতা হয় । 
আধীয়ান্ (অধীয়ৎ, অধি-ই [গমন কর!) 
| স্মরণ করা+অত্শতৃ)-ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
' শারণকারী। ২। ঘধি-ই [গমন করা] 

অধ্যয়ন করা + অত২্শত়)- ক) ঘঅনা- 
যাসে পাঠকারী । 
ধীয়ান (অধি-ই [গমন করা] অধ্যয়ন 
করা+আনান)- ক) বিং, ত্রিং, অধ্য- 

য়নকারী, ছাত্র, বিদ্যার্থী । 
ধীর (অধীর শ্ছির) বিং, ত্রিং, অস্মির, 
চঞ্চল। ধৈর্ধ্যহীন, অসহিষ্থ। ভীত। 
কাতর। র|-স্ত্রীং, বিদ্যুৎ চঞ্চল] । নার়ি- 
কাবিশেষ । 

ধীরতা (অধীর+ত1 ভাবে) সং, স্্রীং, 
অস্থিরতা, চঞ্চলতা। ৷ ধৈর্ধ্যহীনত।। 
ধীশ | (অধি প্রধান-_ ইশ ঈশ্বর. 
ধীশ্বর || প্রভু) সৎ, পু, মহারাজ, 
'প্রণতাশেষ-সাষস্ত রাজ । প্রধান রাজা, 
যে রাজা অন্য কাহাকেও কর দেন না, 
সাই চক্রবন্তা । বিং, ত্রিৎ, প্রিভু, কত্ত । 

অধিষ্ঠিত (অধি-শ্থ! থাকা+ তক্তি) _ শ্মু) 

৫১ ] অধে। 

অধুনা হেঁদমূ এই+সপ্তম্যন্ত। নিপাতন 
সিদ্ধ) অত, সম্প্রতি, ইদানীং । এক্ষণে, 

- বর্তমান সময়ে | 

অধুনাতন (অধুনা+তন ষ্টেন)-- ভবার্থে ) 
বি ত্রিৎ, আধুনিক, ইদ্ানীস্তন, বর্তমান 
কালীন, ইদ্দানীং জন্মিয়াছে বা ঘটি য়াছে । 

অধৃষ্ট (অ-ধুষ প্রগল্ভ হওষ14+4 তক্তে)_ 
ক) বিং, ত্রিং, অপ্রগল্ভ, বিনীত, সলজ্জ, 
যেজাক জমক করে না। 

অধ্ষ্য (অ-ধৃষ পরাজয় করা+ঘ (ক্যপ্) 
_্দব) বিৎ, ত্রিং, অনভিভবনীত্ব, যাহাকে 
অভিভব কর! যায় না, ষাহার নিকটে 
যাওয়া যা ন1 বাধাইতে ভয় হয়, ছুর্দার্য, 
দুরাধর্ষ । স্ত্রীৎ, ছৃগ্ধর্বতা। 

অধৃষ্যতা (অধৃষ্য+তা-ভাবে) সং, 
অধৈর্ধ্য জেধীর +য(ফ্য)-_ ভাবে) বিৎ, ত্রিৎ, 

ধৈর্যযহীন, ব্যাকুল। অস্থির, চঞ্চল। 
উতলা যার বিলম্ব সয় না, অকালসহ । 

অধোংশুক (অধস্ নিম্ম-অংশুক বস্্) 
সং, ক্লীৎ) পরিধান বন্ধ, ধুতি প্রভৃতি । 

অধোক্ষজ অধোক্ষ অধ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পাদ 
-জ ঘষে জন্মে। ৫মী-ষ। ধিনি এক 
কলে মহাদেবের পাদ হইতে জন্মিয়াছি- 
লেন, অথবা অধোক্ষ জিতেক্রিয়। বিনি 
জিতেক্দিয়দের প্রত্যক্ষীভূত হুন। মহা" 
ভারতে-_অধঃপ্রদেশে কৃষ্ণের ক্ষয় নাই 
বলিয়। তাহার নাম অধোক্ষজ হইল) সং, 
পুত, বিষ । ২। অতীব্িয়। 

অধোগতি অধস্ নীচে-গতি গমন) সং, 
স্ত্রী, নীচগতি, অপকৃষ্ট দশাপ্রাণ্তি । ২ । 
নরক গভি; যথা --ুকনিন্দা অধোগতি | 

অধোঘণ্টা; সং,স্ট্রীং, অপামার্গ, আপাংগাছ। 
অধোজিহ্বিকা্জেধস্-জিহ্বা+ক - অল্সার্থে) 

সং, স্্ীহ, আলজিভ ] 

অধোতৃত্ি (অধঃ নিয়ে-দৃষ্টি দর্শন) বিং, 
ত্রিং, যোগাভ্যাসকালীন নাদিকা গ্রভাখে 
দৃষ্টিবিশিষ্ট | নিমদূ্রি। 

অধোভুবন (অধস্ নিয় ভুবন জগত, ঘং 
_-স ) সৎ, ক্রীৎ, পাতাল । 

অধোমন্্ব অধোমশ্রন্,। অধস্- মন্ত্র শরী- 
রের সন্দিস্থান) সৎ, ক্লীং, গুহগ্বার 



অধ্য 
পলাশী ৯০ পাশ 

.. এপীপীপিলাতীশিপাশিলীল 
শিশির 

অধোমুখ 7) (অধস্ 
অধোবদন] নিশ্নে মুখ 

অথবা অধন্ এঅধঃকত - মুখ, 

হিং । মধ্যপদলোপ) বিৎ, ব্রি, 
ভেটমুখো, নিম্নমুখ+ যার মুখ নিষ্নদিকে 

যাহার, ৬গ্ভী_ ছি 
৩য়া 

থাকে । ২ । অধোবদন, যে লঙ্জা বা জন্য 

কোন কারণ বশতঃ জন্কুচিত হইয়া 

আধোদিকে মুখ করিয়া থাকে, কাহার | 

গানে সুখ তুলিনা চাহিতে পারে না। 

৩। জ্যোতিষে-নক্ষ্রগণবিশেষ ; যথা _ 

“মুলাক্লেষা কুত্তিকা চ বিশাখা ভরণী তথা। 

মঘ। পূর্বাত্রয়ং চৈব অপোমুখ গণঃস্মাতঃ ॥" 

অধোমুখা ;) সং, স্ত্রী, গোজিহ্বা বৃষ । 

অনধালোক্ক €(অধম্ 

স্বং_স সৎ, পুথ, পাতাল । 

ছাধোলায়় (অধস্ অধোগামী _ বায়ু) অহ, 

পু, অপানবায়ু ৷ শিৎ-১ পক্ষতেহ ধো- 

বামুগমনে জন্তনে জপয়জন্গাজ্জেহ 1১? 

অধোবিন্দ (5৭7৮ ) গগনমণ্ডলের যে স্থান, 

আমাদিপণের পদতলের ঠিক আধোদিলে । 
শ্হিত ৷ 

অধ্যক্ষ অধি উপরি-অক্ষ [ব্যাপা। সম্পন্ন 

করা 4 অ(অন্) 
সম্পাদককর্তী। প্রস্ত। 
কোন্ বিষয়ের হ ঘ্বাণপাতনন ভার থাকে, 
তর্তীবধায়ক 1 ২। স্পরিকারুক্ষ। ৩। ঘাধি--- 
অক্ষ ইন্ড্রিষ, 
করিয়। বর্তে ) বিৎ, ত্রিৎ, প্রত্যঙ্গ, ইন্দিয় 
গোচর । 

অধ্যক্ষত1 (অধ্যক্ষ 4+তা ভাবে ) সং, স্্ী 

কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব। 
তত্বাবধাযকতা । 

অধাঞ্চ ভেধি -অনচ, 
কি) বি, 

৩। (অধি-অন্চ্ পৃজাকরা+ ০(ক্কিপ্)-. 
শ্ম) পুজ্য। | 

গমন করা14+ *€বিচ) 

অধ্যদি (অধি সমীপে-_অগ্নি, ব্যৎ--আ ) 
সং, ক্লীৎ,। ল্বাহ অং, অগ্নিসমীপে। 

কালে অগ্রিসমীপে কন্যাকে দত্ত ধন। 

178 গং আলকুশী। উমা মলপা। 
অধ্যয়ন(ব্মণি - ই পাঠ কর1+ অন (অনি) 

নিয় মুখ, বদন । 

নতমুখ, 

নিয়--লোক জগত; ! 

ক) সৎপৃহ, প্রধান কহ 
যাহার হান্ট | 

যাহ ইন্দ্িয়কে অধিকার । 

তক্ভাবধারণের ভার, 

ভ্রিং, অগ্রসর । ২। ব্সপিক | 

৫২ | আধ্যা 

1. ভ1) সং, ক্লীৎ পাঠ, পঠন। চা টি 
শারেব আলোচনা ৷ 

তাধ্যর্দ (অধি অনিক: জ) বি, 

,. সার্দ, একের অধিক কদ্, ভেড়। 

অধ্যবসাপ্র ( অধি _ আহ সো নষ্ট কর 

উৎসাহ করা অখখএ) ডা) সং, 

যত্বু অবিশ্রাস্ত উদৃযোগ, কর্ম নিক 

শ্ষয়ে অবিচলিত উৎসাহ, অবলহি 
কারধ্যসাধনে তত্পর 1 ২1 লিশ্চ 1 

অধাশন ( 'অধি অধিক -দ্সশন তোোজন 

সৎ, বুশৎ, অজীর্পণে ভোজন | শিং 

« আভীর্ণে ভুজ্যতে বু, তদধ্যশন 
চাতে 1)” 

অপ্যবসায়ার ( অধ্যবসায় আর) ? 

তং, কে কার্য নির্বাহ করিব বহি 

ষে দু করিয়াছে । 

| আবাবদ :. অধাব্সামিন্), আধাবসায়+ 

_ক্প্ঠ্যর্ষে) বিৎ) তিৎ। সার অধাবহ 

আছে, ঘে সংকল্পিগ কার্য নির্দাহ অ 

চলিত যত্র করে, অধ্যবষায়শীল 

। 'নধ্যাষ্ম (অধি- আত্মন্1আঅ- প্রহ। য 
আম্মাকে অধিকার করিয়া বর্তে, বা 
স) অহ, পরমা ম্ববিলমক, আত্মসম্পক' 

চিলবিষয়ক । দেহবিষধক | পরব্রক্ষ 
। আধাক্মতত্রবিৎ অধ্াক্য -তন্ব গঢ় কারণ 

বি, যে জালে) বিং, ত্রিং, পরমা 
বিষয়ক নিগৃঢ় কারণজ্ঞ । 

অধ্যাপক (খআঅধ্যাপি অধ্যযল করান ++ 

ূ 
ৃ 
া 
ৃ 
ৃ 

ূ 
ণ 

ূ 
॥ 
ূ 
] 

| 
| 
ূ 

ৃ 
ূ 
| 
ূ 
| 

র 
ূ 
1 

ৃ 
ৃ (পক) - ক) সৎ, পু, খিনি পড়ান, 

অধ্যয়ন করান, ভপদ্দেশক, শা? 

শিক্ষক, আচার্ধ্য, উপাধ্যায়, পাঠ গর, 
অধ্যাপল --ক্লীৎ । (অধ্যাপি পড়া। 

অধ্যাপনা -- সৎ আন(অআনট) - তা 
আ। (আপ) -- এ স্টীলিজে) সৎ, অধ 
করান, শিক্ষাদান । | 

অধ্যাপস্িত। (ক্সধ্যাপত্ষিতৃ, অধ্যাপি প 
+$ তশ)- ক) অধ্যাপক দেখ। 

অণ্যাযসপি-ই পাঠ করা +অেঞ) 
যাহা অধ্যয়ন করা যায় ) সং; পুৎ এ 
পরিচ্ছেদ; সর, বর্গ, স্ষদ্ধ। অঙ্গ, উ: 
উচ্ছাস, কাণ্ড, স্তবক, পটল, প্র 



আঅধ্য। 

ৈঠ পর্ব, আফিক প্রড়ৃতি।শিং-১৭সর্দো | 
বগি. পরিচ্ছিদোদধা তাধ্যায়াঙ্কসংগ্রহাঃ 1 
“উচ্ছাসঃ পরিবর্তশ্চ পটলঃ কাণ্ডমেবচ । | 
শ্থানৎ পরকরণবৈব পর্্মোল্লাসাহ্িকানি চ। 

অন্যমতে-“সঙ্কলিতে স্ত্োত্রপাঠে সংখ্যাৎ 
'কুতা পঠেছ সধীঃ । অধ্যায় প্রাপ্য বিরমে্ন | 
তু মধ্যে কদাচন । কতে বিরামে মধোতু 
'অধ্যায়াদিৎ পুনঃ পঠেহ।” 
ধ্যারড় (অধি-আরঢ়) বিৎ্, ভ্রিং, যে 
আরোহপ করিয়াছে । অধিক । 

ধ্যারোপ (অধি-আরোপ) সং, পু, 
'আরোপ, এক বন্ধতে অন্য বস্তর কল্পনা । 
'যেমন--রজ্জ প্রত পক্ষে সর্প না হইলেও 
তাহাকে সর্প জ্বানকর! ইত্যাদি । 
ধ্যারোপণ (ধি _ক্মারোপণ) সং) ক্র 
আরোপকর! । স্থাপন। 
ধ্যাবাহনিক (অধি -আবাহন+ইক (ষ্ংক) 
 »- ও) সং, ক্লীৎ, বিবাহের পর স্বামিণৃহ 
'শ্মন কালে পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত ধন। 
ক্যৎ পুনর্লভতে নারী নীয়মানা হি 
/পৈতৃকাৎ ৷ অধ্যাবাহনিকৎ নাম স্্রীধনং 
'পরিকীর্তিতৎ 1” 
ধ্যাস (অধি-অন্ [ক্ষেপণে করা] 
/ক্ষল্পনা করা4+ঘ (ঘঞ)_ _ভ|) সং, পু, 

॥ আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তর কলপন।। 
,(অধি--আস্ উপবেশন করা অ(দ্বঞ) 
' -ভাঁবে ) উপবেশন । অধিষ্ঠান । 
[ধ্যাসন অধি- আস্ উপবেশনকরা7+ অন 
'৮অনট্) ভা ) সৎ, ক্লীৎ, অধিষ্ঠান, অধি- 
রোহণ । উপবেশন। 
ধ্যাসিত (অধ্যাসন দেখ+তক্তি)-ধি) 
বিং,ত্রিৎ, বাসকরা স্থান, ভূমি, গৃহ প্রস্ৃতি। 
 অধি_ _'আস্ + তক্তেি)- ক) অধিচিত। 
। শিং ৯ এবেহ্বা তদধ্যাজিতকাতরাক্ষ্যা”? 
(রঘু) । (অধি- আস্-ডি+তংক্ত)-ন্ব) 
''অধিরূট। নিবেশিত | 

[ধ্যাসীন অেধ্যাসন ফেখ,আন/শোন)-ক) 
ট'বিৎ, ত্রিং, উপবিষ্ট) যে বসিয়া আছে । 
ঘধ্যাহরণ _ক্লীং ] ঘধি-আ-হ 
ধধ্যাহার গুহ [ হরণ করা ] উস্থ 

[ ৫৩ ]. 

আঅধ্যাহাধ্য আহার) 1 
পুরাণাদৌপরিচ্ছেদালনেকে পরি কীর্তিতা। | 

ধ্ৰ 

কষা ছিিম্রেক কেঞ)_ তা). অং 
উচ্থা করা, অসম্পূর্ণ বাকের পুরণার্থ পধা- 
তর যোলল! 1 তর্ক 1. 

উহা । অনুসেন্ধেয়। নিত 
অ্ুষিত ক্মেধি উদিত, নি । করাত 
_ক্তে)--ধি).বিংত্রিৎ, অধ্যাসিত, স্বে:ম্থানে 
বাস বা উপবেশন কর! ষবাঁয় ৷ অধিষ্ঠিত । 
উপবিষ্ক । 

অনুযুষ্ট (অধি- বস্ বাসকরা+ত 'ক্তে)-_ ক) 
বি) অং) প্রসিদ্ধ । | শকটাদি । 

অধুযষ্্র অধি--উঞ&) সং; পু; উষ্ু বাহন যুক্ত 
অধ্যঢ় অেধি-উড় ষাহা। বহন কর! যায়) 

বিং ত্রিং, বৃদ্ধিশীল । সমৃদ্ধ । 
অন্যঢ়া (অধি অগ্রে-উঢ়া বিবাহিতা । থে 

অগ্রে বিবাহিত1) সং, স্ত্রীং, অধিবিষ্না, 
যে স্ত্রীর পতি পুনব্বার বিবাহ করে। 

অধ্যেতা (অধ্যেত, অধি-ই অধ্যয়ন করা 
+ভ্ তেন্)-ক ) সৎ, স্্রীৎ, যে অধ্যয়ন 
করে, ছাত্র, শিষ্য, পাঠক, বিদ্যার্থা, 
অধীযান্। : 

অধ্যেষণ অধি _ ইষ, ইচ্ছাকরা +অন(অনট) 
-ভা) সংক্লীৎ, পা -স্্রীং,বিনয় পূর্বক 
জিজ্ঞাসা । প্রার্থন।।  [চঞ্চল, অস্থির । 

অক্রব ছে --গ্রব শ্ির).বিং, ত্রিৎ, অনিশ্চিত । 
অর্ধব (ভর্ধবন্, অত সতত গমন কর1+বন্ 

কেনিপ্) ধি, সংজ্ঞার্থে । তৃস্ধ।বাহাতে 
সতত গমন কর! যায় ) সং, পুহ, পথ। 
শিৎ ১ “লভ্িতমদ্বানং বুবুধে ন বুধো- 
পমঃ1” (রঘু )। (অত্+বন্-ক) ২। 
ময় । ৩। পরাভব । (অত্+বন্-৭) 
অবষব । উপায় । রহ ভাবে) 
আক্রমণ । " 

অধ্বগ (অধবন্--গ [গণ গমন করা+অ(ড) 
সক ঘেগপমন করে। যে পথে গমন 
করে, ২য়া-ষ) বিৎ, ত্রিং, পথিক । সং, 

পু, হুর্ধ্য। উদ্্ী। গা--স্্রীৎ, গা 
অধ্বগভোগ্য ; সং, পুৎ, আত্্াতক বৃক্ষ । 
অধ্বগামী (অধ্বগামিন্, অধ্বন্ পথ _গামী 
 ঘেগষন করে) বিং১ত্রিৎ পথগামী, পথিক । 
অধ্বজ। ; সং, স্ত্রীৎ, স্বর্ণ,লী বৃক্ষ । 
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অন 

অপ্বনীন | .((অধ্বন্+ঈন,য-_সাধবর্থে) 
অর্বন্য বিৎ) ত্রিং, যে দেশে দেশে 

ভ্রমণ করে । পথভ্রমী, পথিক, পধ্যটন- 
কারী। শিং-১ পক্ষিপ্রৎ ততোহ্ধ্বন্য 
তুরঙ্য়ায়” (ভ্রি)। ভুধ্য। 

অর্ধর (অধবন্ পথ-রা দ্রান করা47+অ(ড) 
-ক। যেত্বর্গ পথ দান করে, ২য়া-ষ) 
সহ) পু যক্জন্ত । শিং-১“তমধ্ধরে বিশ্ব- 
জিতি ক্ষিতীশমৃ" (রঘু) । 
“জয় বিষাক্ত কঠক, কৃতান্ত বঞ্চক, 
ত্রিশূলধারক, হতার্ধবর |” (অন্রদামজল)। | 
(অ-ধধব কুটিল হওয়া+অ(অন্)-_ ক) 
অষ্টবন্থুর একজন । বিংব্রিৎ, মনোযোগী । 
সাবধান । 

আর্ধবরথ (অধ্বন্ পথ--রথ। যাহার পথই 
রথ, ৬ী-হিৎ) সং» পু, পথের বিষয়ে 
অভিজ্ঞদূত। পথ গমনোপমুক্ রথ । 

অধবর্ষ,য (অধর 4ঘ, উ--প্র-। অ-লোপ 
কিন্বা অধর -- যুযু যোগকর1+-০(ক্ষিপ্) 
-কা যে যোগ করে। যিনি অর্ধর যোগ 
করেন, হয়া ষ) সৎ, পুং, যজুর্েরেদজ্ঞ- 
ঝত্তিক্ । [আপাংগাছ। 

অধ্বশল্য (অর্কন্-শল্য শলাক1) সং, পুখ, 

অধ্বাস্তশাক্রব ; সং, পু২ শ্ঠোনাকবৃক্ষ | 
অনংশ (অন্- অংশ গ্রহণোপধুক্ত অধি- 

কার) বিং, ত্রিৎ ভাগানার্থ, অনধিকারী । 
অনংশুমতৎফলা ; সং, জ্ত্রীঘ) অতশুমতৎ্ফলা । 

কদলী। 
অনক (অনু শব্দকর1+অ, ক-নিন্দার্থে ) 

বিং, ত্রিং, অধম । 
অনক্ষ (অন্ অক্ষ অক্ষিশব্দজ অথবা অক্ষ- 

চক্র) বিং, ত্রিং, চক্রশুন্য। ইন্ড্রিয-রছিত । 
অনক্ষর (ন্ কুৎ্সিত- অক্ষর বর্ণ। 

যাহাতে অশ্লীল বর্ণ আছে, ৭মী-হিৎ) 
সং, ক্লীৎ, অবক্তব্য, নিন্না। বিৎ, ত্রিৎ, 
বর্ণজ্ঞান-হন, মূর্থ । 

অনগ্ধি ( অন্ _ অগ্নি) বিং ত্রিং, অগ্রিহীন, 
দাহকাধ্য-রহিত। 

অনখ (আঅন্- অথ পাপ। যাহাতে পাপ 
নাই, "মী -ছিৎ) বিং, ত্রিং.. নির্দ্বল, 
পবিত্র । নিষ্পাপ ৷ ছুঃখহীন ৷ মনোজ্ঞ । 

অনঙ্গ (অন্- অঙ্গ শরীর । হরনের্রাগি-দ 
বলিয়া ইহার অঙ্জ নাই, ৬ঠী-হিৎ) সৎ, 
পু, মদন, কন্দর্প। ২। ক্রীৎ, (নিরবয়ব 
বলিয়া) আকাশ । ৩1 (ন্যায়বৈশেষিক 
মতে-চিন্ডের অথুত্ব হেতু নিরবয়ব ) 
চিন্ত। ৪। বিং তি, অঙ্গ হীন । 

অনঙ্গাহঙজর্দ (অনঙ্গ কামদেব- অসুঙদ্ 

শত্রু, ৬ঠী _ষ) সং, পুং, শিব । 
অনচ্ছ (অন্-অচ্ছ নিম্মল। যে নিম্মল 

নহে) বিৎপ্রিৎ) আমল, ঘোল।। 

অপরিক্ষত । 
অনঞ্জন (অন্-অন্জ | গমন্ করা | অঙ্গিত 

করা+অন(অনট্)- ভা, শ্ব) বি ভ্রিৎ, 
অগ্জনশূন্য । দোষরহিত | সং, ক্লীৎ, 
আকাশ । পরব্রহ্গ 

অনটন (অন্-অটন চলন) জং, ক্লীৎ, 
অভাব, অপ্রতুল । 

অনভূত্জিহবা ; সং, স্ীৎ, গোজিহব। | 
অনডুহী, অনুভূহী (অনভূহ ব। অনভাহ+ঈ 

পত্রী অর্থে) সৎ জী, স্বী গো। 
অনভ্ান্ (অনড্হ, অন শকট -- বহু বহন 

কার+ »(কিপ্) -'ক।যশকট বহন করে, 
২য়! ষ) সৎ, পু) পথ) বলদ । 

অনতিক্রম (ছে _ অতিক্রম, অতি- 
অনতিক্রমণ ) ক্রমণ) সং, পুং, অতিক্রম 

না কর!) লঙ্ঘন না করা, অলঙ্যন) অনু- 
লঙ্ঘন) অনতিবর্তন । 

তক্রমণনীয় (অন্ অতিক্রম + অনীয় 
্্) বি, ত্রিৎ, অতিক্রমণীয় নয়, যাহ] 
অতিক্রম করা উচিত নহে, অলভ্বনীয়, 
অনুলজ্বনীয়, অনতিবর্তনীয়। 

অনতিদীর্ঘ (অন্ - অতি - দীর্ঘ) বিৎ, ত্রিৎ, 
অধিক দীর্ঘ নয় । 

অনতিদূর (অন্-অতি-দৃর) বিং, ভ্রিং, 
অধিক দূর নয । 

অনতিপরিস্কূট ( অন _ অতি--পরিম্ফুট 
বিকাশশীল ) বিৎ, ত্রিৎ, অতি পরিস্ফুট 
নয়, বড় স্পষ্ট নম্ব। 

অনতিষত্ব (অন্ অতি- যত্বু )-ক্রিংৎ- বি২ 

অল্প ঘত্বে, বিশেষ যত ব্যতিরেকে ৷ 
অনতিবস্তিন € অন্-অতিবস্তন ) সং, ক্লীৎ, 
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তিক্রম, অনতিক্রেমণ, ভলজ্ঞান; আঅন্ু- 
ল্রজ্ঘন | 

অনতিবর্তনীয় (অন্-অতিবর্তনীয্ব ) বি, 
ত্রিং, অনতিক্রমনীয়, অলঙ্ঘনীয়, অনু- 
ক্লঙ্মনীয় । 

অনতিবিলম্ব (অন্-অতি- বিলম্ব) ক্রিৎ- 
বিৎ, অধিক বিলম্ব ব্যতিরেকে, অধিক 
বিলম্ব না করিয়া । 

অনতিবিস্তৃত (অন্-অতি- বিস্তৃত) বিৎ, 
ত্রিৎ, অধিক বিস্তৃত নয়। 

অনদ্য ; সৎ, পুৎ, গৌরসর্ষপ । 
ভনধিক ন্ - অধিক) বি, ত্রিং, ধিক 

নয়, অল্প, ঈবহৎ, কিঞিঃছ। 
অনধিকাঁর অন্ --অধিকাঁর) সৎ, পৃৎ, অধি- 

কারের অভাব, সত্বের অভাব, অধিকার না 
থাক | 

ভনধিকাঁরচচ্চা অন - অধিকার স্বত্ব চচ্চা 
অনুশীলন) সং, ক্সীৎ, যে বিষয়ে অধি- 
কার নাই, তাহাতে হস্তক্ষেপ বা সেই 
বিষয়ের চর্চা । 

ভানধিকারী (অনধিকারিন্,অন্--অধিকারিন্) 
বিং, ত্রিৎ, অধিকারী নয়, যার অধিকার 
নাই, নিরপিকার, অধিকারশৃন্ত | 

ভনধিকৃত (অন্- অধিকৃত) বিং, তরি, 

অধিক্ষচত নয, ঘষে বিষয়ে অধিকার হয় 
নাই, যে বিষয় অধিকার করা যায় 
নাই । 

অনধিগত € অন্- অধিগত প্রাপ্ত ) বিৎ, 
ব্রিৎ, অপ্রাপ্ত । অজ্ঞাত, অবিদিত | 'ন- 
ধীত, অপঠিত। 

মনধীত (অন্ অধীত ) বিৎ, ভ্রিং, যাহ] 
অধ্যয়ন কর] হয় নাই, অপঠিত। 

সনধ্যায় (অন্- অধ্যায় অধ্যয়ন) সং, পুত, 
অধ্যয়নাভাব | যে দিবসে অধায়ন নিষিদ্ধ, 
ষেকালে বাদিনে পাঠ নিষেধ ; উতৎ্সবাদি 
উপলক্ষে যে অময়ে বিদ্যালয্বের বর্ম 
স্থাগিত থাকে । বচনাভাব । 

বননুুকরণীয় (অনৃ--অনুকরণীয়) বিৎ, ত্রিং, 
অনুকরণীয় নয়, যাহার বঅন্বুকরণ করিতে 
পারা যায়না অথবা করা উচিত নয়। 

৫৫ ] অন 
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অতিক্রম না করা, লঙ্ঘন ন| করা, অন- | অননুক্কাত ( অন্--অনুজ্জাত) বিং, ব্রি, 
অন্ুজ্কাত নয়, যে বিষয়ে অন্গুমতি লাভ 
হয় নাই, অনন্ুমত। 

অননুভূত (অন্-_অন্ুভ্ভত) বিং, ত্রিৎ, অন্থু- 
ভূত নয়, যে বিষয় অনুতব হয় নাই। 

অননুভূতপূর্ব (অন্_- অনুভূত _-পুর্বব) বিৎ 
ত্রিং, যহাপুর্মে কখন অনুভূত হয় নাই । 

অনন্ুমত (অন্--অন্থমত ) বিৎ, ব্রিৎ, অন- 
নুজ্ঞাত দেখ। 

অননুমোদিত অন্--অনুমোদিত) বিৎ, ব্রি 
যাহা অন্ুমোদ্ধিত নয়। যে বিষয়ের অনু- 
মোদন করা যায় নাই । 

অননুশীলন ( অন্--অনুশীলন) সৎ, পু, 
অনুশীলনের অভাব, অনুশীলন না থাকা, 
অনুশীলন ত্যাগকরা । 

অনন্বশীলিত (অন্-- অনুশীলিত) বিৎ, বিৎ, 
অনুশীলিত নয়, যে বিষয়ের অনুশীলন 
করা যায় নাই। | 

অনন্ুষ্ঠিত অন্_অনুষ্ঠিত) বিং, ব্রিৎ, ধাহার 
অনুষ্ঠান হয়নাই,যাহা কর] যাঁদ্বনাই, অকত। 

অনন্ত (অন্- অন্ত শেষ, বিনাশ । যাহার 
বিনাশ নাই, ৬ঠী-হিৎ। শিষ্ট প্রয়োগ 
-১ীস্ত্যন্তো যম্য বেদেষু পুরাণেষু 

চত্ুুচ । শাস্কেম্বন্যেধুযোগেষু তেনানস্তে। 
বিদুবুধা * অথবা যাহার গুণের আস্ত 
নাই । শি ১৭শন্ষব্বাপ্রসঃ দিদ্ধাঃ 
কিন্নরোরগচারণাঃ। নাস্তৎ গুণানাৎ জানস্তি 
তেনানস্তোহ্য়মুচ্যতে ) সৎ) পু, বিষ । 
২। বেনৃশীর্ষক হে) শেষনাগ, সর্প- 
রাজ । ৩ | বলদেব 1৪ | মেঘ।৫। 
৬ | বুক্ষবিশেষ, সিক্গবারবৃক্ষ, নিমিন্দা- 
গাছ । ৭। ক্রীং, ব্রহ্ম ; “সত্য জ্ঞানমনস্তৎ 
ব্রহ্ম” । ৮। (নিত্য বলিয়া ইহার বিনাশ 
নাই) আকাশ । ৯। বিৎ, ত্রিৎ, অক্ষয়, 
অনশ্বর) যথা_-“সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অন্ন্ত- 
যৌবনা।৮(মেত্বনাদ)১০। অন্তহীন, ইয়ত্তা 
শূন্য বস্ত সকল 1” শিং-১ “অনভ্তরত্ব 
প্রভবস্য ঘস্য” (কুমার) । 

অনস্তা স্ত্রী, (অন্স্ত দেখ, আ (আপ )- 
স্্রীলিজে ) সং, জ্্রীৎ, পৃথিবী । হূর্গা। 
(বহুস্ছান ব্যাপক বলিয়া) দৃরর্বা । গুড় চি। 
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অনন্যগতিক (অন্-ঘন্যগতি । ষাঁহার 

শিখা বৃক্ষ । পিপ্ললী। দূরালভা । হরিতকী। অন্যগতি নাই, ৬্ঠী-হিৎ। ক- স্বার্থে) 

আগ্রিমস্থরু্গ | আর্ণন্সীরী | বিং, ত্রিৎ, গত্যন্তর রহিত, একা শ্রয়। 

আনস্তচতুর্শী (অনন্ত বিষুণ--চতুর্দশী। | অনন্যজ অন্-ঘন্য-জ যে জন্মে। খিনি 

বিষুর আরাধনার্থ চতুর্দশী ) সং, জ্ীং, ; মনভিম্ন অন্যেতে জন্মেন নাই কিন্বা 
ভাদ্রতুরু। চতুর্দশী € ইহাতে অনস্তব্রত ; অনন্য [“সর্্ং বিষ্ণময়ং জগৎ” এই 

আমলকী । শা'মালতা । অনন্থমল | অশ্নি- 

করিয়া থাকে )।' প্রসিদ্ধ বাক্য হেতু যাহা হইতে আর 
অনন্তর অন্-অস্তর ব্যবধান, ন.গ--ষ) | অন্য নাই ]বিষুং-জ যে জন্মে। খিলি 

সং, ক্লীৎ, পশ্চাৎ, অব্যবধান । সমীপ । বি হইতে জন্মিয়াছেন, «মী _ষ্) সং, 
(যোহার বাবধান নাই ৬্ী-হিৎ) বি) 1 পুহ, বিষ্থজাত, কন্দর্স মদন । 
ত্রিং, পশ্চাদ্ব ৷ নিকটবন্তাঁ, সন্নিহিত | ; অনন্যদৃষ্টি (অন্-অন্য-দৃষ্টি) বিং, ভরিৎ, 

অব্যবহিত । যার অন্য কোন দিকে বা বিষয়ে দৃষ্টি নাই । 

জনস্তরকরণীয় (আনস্তর পশ্চাঁৎ-করণীয় ! অনন্্যধশ্মী (অনন্যধশ্মন্, অন্ - অন্য _ধম্মন্ 
কর্তবা) বিৎ, ত্রিং, শশ্চাৎ্, কর্তৃবা, যাহা; ধম্ম ) বি, প্রি যাহার অন্য কোন ধন 
পরে করা উচিত । নাই, যে এক মাত্র ধর্শ অবলম্বন করে। 

অনস্তরজ (অনস্তর-.জ 1 জন্ জন্মান+অ  অনন্যনিবৃত্তি € অল্- অন্য _নিবৃত্তি ) বিং 

(ড)--ক ] যে জন্মে) বিৎ, তরি, পশ্চাৎ্- থিং, যাহা অন্য হইতে নিবৃত্ত হয়না । 
জাত, অনুজ । অনুলোমজাতি। | অনন্যমনা (অনন্যমনস্, অন্- অন্য _ মনগ, 

আনস্তবিজয়' (অনস্ত--বিজয় জয় | যাহার | মন্) বিং, তিৎ, যাহার অন্য কোন দিকে 
ধ্বনিদ্বারা অনন্তককে বশীভূত করে ) সঙ, মন্ নাই | 
পুৎ, সুধিচিরের শঙ্খ । | অনন্যবৃত্তি (অন্-অন্য-বৃত্তি স্ফিতি, 

অনস্তত্রত (অনস্ত-- ব্রত উপাসনা, ৬ঠী- ূ গ্রবুত্তি। যাহার আ খাতে বৃন্তি নাই কিন্বা 
ষ) সং, ক্লীৎ, ভাদ্রশুরা। চতুর্দশীতে | যাহার আন্যন অর্থাৎ একরূপা বুঝি, 

কর্তব্য স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্রত । ৬ষ্ী-হিৎ)1বৎ, ত্রিৎ, একমাত্র বৃন্তি। 

অনস্তশীরা (অনন্তশীর্ঘন্, অনস্ত অসীম -- একাগ্রা, একতান। একাগ্রচি | 
শীর্ঘন্ মস্তক) সং, পু, বাস্থুকি। বিৎ, | অনন্যসাধারণ (অন্ অন্য সাধারণ) বিং, 
ব্রি, অসীমমস্তক | রিং, অন্যের সহিত সমান নয়; যথা-_ 

আনন্য (অন্- অন্য । অন্য নহো, নঞও-- অনন্যসাধারণ যশ অর্থাৎ সেরূপ যশ আর 
য) বিং, ভ্রিং, অভিন্ন, অন্য নয়, অন্য কাহারও নাই। ২। যাহাতে অন্যের 
সম্পর্ক শুন্য, যার অন্য কোন বিষয়ের অংশ বা অধিকার নাই ; যথা_অনন্য- 
সহিত সংত্রব নাই; যখাঅনন্যমনে ; সাধারণ ধন। 
অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ে মন না দিয়া। । অনন্বয় অন্ অন্বয়) সৎ, পু২১ অর্থ।লক্গ।র 
(অনন্যজ দেখ ) সৎ, পু, বিষ । বিশেষ, যেখানে এক বস্বতেই উপমান 

অনন্যকন্্া (অনন্যকর্ম্মন, অন্- অন্য উপমেষ় উভয় ধর্ম পর্ধ্যবসিত হয় । বিৎ, 
*কশ্মন্ কার্য) বিৎ, ত্রিং যার অন্য | ত্রিৎ, অবয়শূন্য । 
কোন কন্মব নাই, অর্থাৎ যে কোন বিশেষ ; অনন্বিত ঘন্-_অন্বিত) বিং, ভ্রিং পুর্র্বাপর 
কাধ্য নির্বাহের নিমিত্ত আর সকল কর্ম সংলগ্ন নহে, পূর্বাপর বিরুদ্ধ, অদংলঃ, 
রত নি রর অসন্বন্ধ, অসঙ্গত।২। বিরাঁহত। 

অনন তি (অন্--অন্য - গতি) বিহয ত্রিৎ, অনপত্যতা (ঘঅন্--অপত্য সন্তান সম্ভতি ধার অন্য গতি নাই, গত্যস্তর বিহীন, | +তা- ভা স্্রীং, অপত্য- নিতাত্ত নিকুপায়, নিতান্ত নিরাশ্রয়। রাহি ও 4 ঃ | বাহত্য, সস্তানাভাব । 
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১১১ পি শপিপাৎ 

অনপ্রাধ জন্ - অপরাধ) সং, পুৎ' নির্দে!- | অনভিমত ( অনৃ- _অভিমত সম্মত ) বিং, 
যতা। বিং, ত্রিৎ, নির্দোষ । ত্রিং, অসন্মত, অভিমত নয়, অনভি- 

অনপরাধী (অনপরাধিন্, অন্-অপরাধী | প্রেত। 
দোষী) বিৎ,ভ্রিং, নিরপরাধ, নির্দোষ । | অনভিব্যক্ত (অন্-অভিব্যক্ত) বিৎ, ত্রিৎ, 

অনপায়ী (অনপায়িন্, অন্ - অপায়িন ; অভিব্যক্ত নয়, অস্পষ্ট, অব্যক্ত, অস্ক,ট, 
বিনাশী । যে বিনাশী নহে ) বিং, ত্রিৎ, ;. অবিষ্পষ্ট, অপরিস্ফ,ট | 
অপায়-রহিত, অবিনাশী | শিং- ১অন- ; অনভিলষণীয় (অন্ _ অভিলষণীয়) বি, রিং, 
পায়িনি সংশ্রয়ক্রমে গজভগ্নে।” কুমার) অভিলষণীয় নয়, বাঞ্ছনীয় নয়, যাহা ঘটুক 

অনপেক্ষ অন্- অপেক্ষা) বিৎ, ত্রিং, যে | বলিয়া অভিলাষ করা যায় না। 
কোন বিষয়ে কীহার অপেক্ষা রাখে না, ; অনভিলষিত (অন্_ অভিলযিত) বিৎ, ত্রিং, 

নিরপেক্ষ । অভিলঘিত নয়, যাহ] ঘটুক বলিয়া ইচ্ছা! 
অনপেক্ষকারী (অনপেক্ষাকারিন্ অন্- | করাষান নাই । 

অপেক্ষা-কারী যে করে) বিং, ত্রিং, ষে; অনভিলাষ (অন্- অভিলাষ) সং, পু, 
কাহারও অপেক্ষানা রাখিয়া কন্ন করে। অভিলাষ না থাকা, অনিচ্ছ।। 

অনপেম্ষত। (অনপেক্ষ+ত1- ভাবে ) সং)! অনম অ-নম [নমূ নমস্কার কর+ অ(অন্) 

স্ত্রী, কোন বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা ৃ _-ক]যে প্রণাম করে। যে নত হয় না) 
না| রাখা । সং, পু) ব্রাহ্মণ, যে নত হয় ন|। 

অনপেক্ষিত (অন্ _অপেক্ষিত ) বিং, ভ্রিং,। অনশ্বর (অন্_-অন্বর) বিং, ভ্রিং, অন্বর- 

অপেক্ষিত নয়, যে বিষয়ের প্রত্যাশা করা; রহিত, নগ্ন । ২। সং, ক্লীং, আকাশ) 
যায় নাই, যাহ! ঘটিবে বলিয়া মনে করা; বথা--“অনন্বর পথে সথকেশিনী"মেঘনাদ) 
বায় নাই, অসম্তাবিত, জতর্কিত। | ৩ ঘোহার কচ্ছ অর্থাৎ কাছা দেওম! 

অনপেত সন অপগত বাঁ বহি- | অন্বর অর্থাৎ বস্ত্র পরিধান করেনা) পু২, 
রতি) বিৎ, ত্রিৎ, অপেত ভিন্ন, বিদ্যমান) | বৌদ্ধবিশেষ। 
যথ1-_ধর্্মাৎ অনপেতৎ ধর্ম্যমূ অর্থাৎ ধর্ম; অনয় অ-নয় নীতি, সৌভাগ্য) সৎ, পু, 
হইতে বহির্গত ব৷ চ্যুত নয়। ২। যুক্ত, দুন্ধুতি । ছু্নৈ দব, বিপদ । (অন্- অয় 

 বিশিষ্ট। | সৌভাগ্য) বি ত্রিৎ, নীতি শুন্য, দুর্ভাগ্য । 

'অনভিজাত ( অন্- অভিজাত কুলীন) ব্যসন। 
বিৎ, ত্রিং, অভিজাত নয়, ভদ্রবংশে জন্মে! অনর্গল (অন্-অর্গল খিল, প্রতিবন্ধক! 

৯ 

নাই, অকুপীন, যে ব্যক্তি সৎকুলজাত | যাহার প্রতিবন্ধক নাই, ৬ঠী--হিৎ) 
নহে, নীচবংশপ্রহ্ত | বিৎ, ত্রিং, অপ্রতিবন্ধ, স্বচ্ছন্মচারী। 

(অনভিজ্ঞ (অন্ - অভিজ্ঞ) বিং, ত্রিং, অভিজ্ঞ | যথা--“হে ভানো! তোমার পথ অনর্গল 
নয়, যাহার অভিজ্ঞতা জন্মে নাই, যাহার | ও অনাবৃত।” ২। অর্লহীন। ৩। ক্রিং- 
কোন বিষয়ে জ্ঞান জন্মে নাই, অজ্ঞান, | বিৎ, বাধা বা প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে ; 

| মূর্থ। ২। অনিপুণ। ঘথা--অনর্গল কথা কহিতেছে । 
[অনভিপ্রেত (অনৃ-_অভিপ্রেত) বিং, ত্রিং, | অনর্থ (অন্ _ অর্থ মূল্য) বিৎ ভ্রিং, অযল্য। 
| অভিপ্রেত নয়, অনভিমত | অনর্থরাশ্বব; সং, ক্সীৎ, রিমি রচিত 
মিসিনভিতবনীয় ( অন্--অভিভবনীয় ) বিং, 

চুক লিলা পি শা হিলসি পিল লিউ 7 

নাটকবিশেষ। 
' ত্রিং, যাহা, অভিভব করা যায়, অপ- ; অনর্থ (অন্-অর্থ প্রয়োজন, বিধেয়) সং, 
: বাজেম়। পুং) অন্ভিলধিত বিষয়, অনিষ্ট, অশুভ । 

চিছত যু অভিভূত) বিং ত্রিং, | শিৎ-১ এটৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র 
নত অপরাজিত । অব্যাহত । চতুষ্টয়মূ।” ২। ষোহাতে জর্থ বিদ্যমান 



তান 

পপি 
সপীদশগশীপপীপপশিিশিপাশাত কেপে পিসী ৯ 

নাই, ৭মী --হিৎ) বিৎ, ঘি, অর্থশুন্য, 

নিরর্থক, নিষ্ষল । | 
অনর্থক (অন্-_ অর্থ4+ক _ এং) ক্রিৎ_ বিং, 

বৃথা, নিরর৫থক, নিপ্রয়োজন, অকারণে । 
বিং, ত্রিৎ, বার্থ; যথা অনর্থক পরিশ্রম । 
সং ক্লীৎ, অসশ্ন্ধ এলাপ। 

অনর্থপাত (অনর্থ -পাঁতি ঘ্বটনা ) সং) পু, 
অনিষ্ট ঘটনা, বিপদ ঘটন1, অণডভ ঘটন|। 

অনণখহেতু (অনর্থ --হেতৃ ) বি, তং, অন- 
ঘের কারণ, অনর্থের মল, যে অণর্থ ঘটায় । | 

অনর্ত (অন্-অর্হ যোখা) নিং, তিং,। 
অগোগ্া। 

অনল (অন্ বাচ11+ভলকল্)-- ৭, সংজ্জা- 
থে, যাহা! দ্বার! বাচাযামু। কিশ্বা অ-.নল 
| নল, বন্ধন করা+অ (অল )- ভা | 
বন্ধন | যাহার বন্ধন নাই, অথবা অন্. 
অজ পধ্যাপ্প হওয়া, বনুদহুন করিয়া 
যাহার তৃণ্ডি হয় না । ৬ঠী -ছিংটসৎ, পুৎ 
অগ্রি, আগুন । ২।অন্ বাচা+ অল (কল), 

-- ক)আষ্টব্হথর যধ্যে ৬ঠ বহু । ত। পিন । 
৪। রাংচিতা | ৫। চিত্রক । ৬ ভক্লাতক। 

অনল প্রভা; সং, স্্রীঘ, জ্যো।তিক্মতী লতা । 
অনলি ; সং, পুৎ, ব্কবৃক্ষ । 
অনল (অন্- অল্প । যাহা হইতে আল্গ নাই । 

৫মী-হিৎ) বিং, রিং, অধিক। মহহ। 
অনবকাশ (অন্- অবকাশ ) সৎ, শুৎ, অব- 

কাশের অভাব, অবকাশ না থাকা, অন- 
বসর, অবকাশবিরহ | 

অনবগত (অন্-_ অবগত) বিৎ, ব্রিং, অবগত 
নয়, অজ্ঞাত, অবিদিত | 

'অনবগীত (অন্-অবগীত নিন্দিত ) বিং, | 
ত্রিং, যে বিষয়ে কেহ কখন দোষারোপ 
করে নাই, অনিন্দিত, দোঁষশৃহ্ত, অবি- 
গর্হিত। 

অনবদ্য অেন্-অবদ্য [অ-বদূ বলা+ঁ 
য- শিন্দার্থে | নিন্দনীয় । নিন্দনীয় নহে) 
বিৎ ত্রিৎ, নিদ্দোষ, অনিন্দনীয় । শিং_-১ 
অনবদ্যতণাদিনো মৃগান্।” (নৈষধ) 1 ২। 
অন্ুমোদনীয় । 

অপবধান (অন্-অবধান মনোযোগ) সং, 
র্লীৎ, অমশো!যোণ, অযত্ব, উপেক্ষা, অপ্র 

[৫৮ | 

| 
৷ অনবঙ্গর 

অন 

এ সবল সি 

নিধান। ২। যোহছার অবধান নাই, শ্চী_ 
হিৎ) বিৎ ত্রিৎ, অমনোযোগী, উপেক্ষ।- 
কারী, যত্বহীীন। ট না 

অনবধান্তা (অনবধান+ তা ভাবে) সং, 
জরীং, অবধানশুন্যতা, 'অমনোষোগিতা, 
অবত্ব, উপেক্ষা, অমনোযোশ । : 

ভ্রনণযাশনীয অঅন্-আব বিপরীত -. মান 
পূজা করা 4+অনীয় - শব ) বিৎ, ব্রিৎ অন- 
বক্ষ, অবজ্ঞার অযোগ্য । 

অনবরত (অন্-অবরত [ অব--বম্ ক্রৌড়া 
করা) বিখশাম করা1+ত (ক্তি)- ভা] যাহাতে 
বিরাম নাই ৭মী-হিৎ) বিং, ক্রি, নির- 
স্তর, সর্ধমদ1 । ক্রিৎ - বিৎ) অজ, অবাধে, 
অবিশামে, সতত, নিরস্তর । [প্রধান । 

অনবরাপ্ধ্য (অন - অবর-ঘআগ্ধ্য) বিৎ, তং, 
অনবলন্ন -সু২ | ( অন্- অবলন্সন 

অনবলম্গন ক্রু | আশ্রয়) সৎ, বআআব- 
লন্গন-বহিভ, নিরাশ্রয় । শ্মিং--১ন পর 
পথি পঙ্গপাতিক্তাহনবলম্ে কিমু ? মাছ 
শেহপি মেতি ।” (নৈষধ) 

অন্বলোভনঅআন বব লুভ লাভকাল্ঞাা 
হওয়া+আন '৮ট)-- ভা) জৎ, ক্লীহ, 
চতুথমাস-ক 5ব্য গর্তসংস্কার । 

অনবসব ( অন্--তাবমর ) সৎ, পুৎ, অবসণ 

না খান, অনবকাশ, অবসরাভাব | ২ 
অসময়' অন্পযুক্ত সময় । 

(অন্-_ অবস্কর ময়ল1) বিৎ, ঘি, 
নিশ্বল, পরিস্কৃত। 

অন্বস্থ। (অন্- অবস্থা স্থিরতা) জং, স্্রীং, 
অবস্থাভাব 1২ । স্থিরতান! থাকা, নিয়ম না 
থাকা। ৩। অবিশ্রান্তি, তর্কছোধ বিশেদ, 
রি উপপাদ্য ও উপপাক্ষফের বিরাম 
নাহ । 

। অনবস্থিত (অন - অবস্থিত শ্ছির ) বিং, 
ত্রিং, অস্থির, চঞ্চল, যার কোন বিষয়ে 
শ্থিরতা লাই । শিৎ -১ণদয়িতান্বনবস্থিতৎ 
নৃণাম্ । কুমার) 

অনবশ্থিতচিত্ত (অনবস্থিত _ড্িগ্ত । ৬চী 
হিং) বিৎ, ত্রিৎ, যার চিত্তের স্থিরতা 
নাহ, যার শ্বণে ক্ষণে অত পরিবর্ত হখ, 
অশ্থিরচি নু, অব্যবস্থিতচিত্ত 1. 



অন! 

[নবহিতত (অন্--কবহিত অব্ধানযুক্ত ) 
বিৎ, ভ্রিং) 'অবধানশৃন্ধ,। অমলোষোগী, 
হত্ুহীন, উপেক্ষাকারী, অপ্রপিহিত । 

অনশন (ন্--অশন ভোজন) সং, ক্লীৎ, 
অভোজন, উপবাস 1 বিৎ, ভ্রিৎ) ভোজন- 

শৃন্য। | 
অনশ্বর (অ- নশ্বর চিন বিৎ, নি 

অক্ষয়, অবিনাশী, চিরস্থায়ী, অবিনখর । 
অনস্ (অন্ বাচা+অস্- ক, জখজ্ঞার্থে। 
ইহার শ্বারা বাচে, যে হেতু ইহা জীবি- 
কোপায় ) সৎ, ক্লীৎ, শকট, গাড়ী, রথ। 

২। প্রাণী। ঘন্ বাচা+অস্-ণ। যাহার 
. দ্বারা বধাচে) ৬। অন্ন। ৪ । মাতা । ৫। 

' পিতা । ঘেন্ বাঢচ1+4অদ- ভাবে) । ৬। 
; জীবন । ৭। জন্ম। 
আনশৃয় ( অন্--অসুয়া) বিঘ, 
£ অশুয়া করে ন1, অহৃয়াবিহীন্ । 
উিনত্য়া ন্ অশ্থৃয়া, ৬ষ্ঠী - হি ন এ 
 ষ) সং, জ্ত্রীং, অত্রিপত্ী; ইনি ঘক্ষের 
*.কন্যা, প্রহ্তির গর্ভজাতা । দণ্ডকারপ্যে 
'গ্রমনকালীন রাম, লক্ষণ ও সীতা অভিমু- 
 নির আশমে আতিথ্য পীকার করেন। অত্রি- 

পত্রী অনশুযা সীতাকে বসন ভূষণে সজ্জিত 
. করিয়াছিলেন এবং আশ্চ্যরূপ অঙ্গরাগ 
; তেপন করিয়াছিলেন । ২। শক্ন্তলা-সখী; 
 শকুত্তল! কণুমনির আশ্রমে যে সময়ে 
“ অবস্থান করেন দেই সময়ে অনস্থয়। 
নানী একটী আুশীলা কন্য। তাহার 
 সহচরী ছিল। ৩। অহ্য়াভাব । শিষ্টপ্রয়োগ 
১ এন খুণান্ গুনণিনো হস্তি স্ভৌতি 

মন্দগুণানপি | নান্যদোষেঘু রমতে সান- 
: স্ুষা প্রকীর্তিতা” । 

মনহস্কৃত (অন্- -অস্কত) বিৎ দ্িং, অহ- 
স্কৃত নয়, যাহার মনে অহক্কার নাই, 
নিরছক্কার, ম্সহস্কাররহিত, অহঙ্গার- 
বিহীন । 

অনাকর্ণনীয় (অন্ -_আকর্ণনীয় শ্রেতব্য ) 
বি, রিৎ, অজ্রোতব্য |  (ছুর্ভিক্ষ । 

অনাকাল ( অন্--আকাল ) সৎ, ্লীৎ, 
হনাকুল (্অন্-ঘ্বাকুল ) বি, তি, 

অব্যগ্র, আকুল নষ, যে শোক ক্ষোভ ছৃঃখ 

ত্রিৎ। যে 

শুর, 

1 

0 

৮ 

॥ 

হরে ও 

কপ তিক১১ পপি পিপিকন 

[. ৫৯ ] 
পু নাস্ষ ৯ -শসশপসপ পপ 

] 

আনা 

কষ্ট ভয় বা ক্রোধ, ঘটিলে অস্থির হয়না, 
৪৬৬5 জা মু কক্স্ীপ। 

'মনাফুল টি 5 
অনাগমন (অন্- আগমন) সং রা 

মনের অভাব, না আসা, অনুপন্ফিতি | 
অনাশত (অন্ _কসাগত উপস্থিত) বিং, ত্রিৎ, 
আগত নয়, অনুপস্থিত ২। ঘাছা ঘটে 
নাই, ভবিষ্যৎ, ভাবী । 

অনাগতবিধাতা (অনাপগতবিধাত, খনাগত 
ভাবী বিধাতা প্রতিবিধানকর্ত! ) বিৎ, 
ত্রিৎ, ষে ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান বা 
উপায় করিষা রাখে, ভবিষ্যকারী ৷ 

অনাগতার্তবা ন্-আগপত উপশ্ছিত _ 
আত্ব জীরজঃ, ৬ষঠী _হিৎ। আঅ। প্) 
_স্ীৎ |) সং, আ্্রীৎ, কুমারী, যে কন্যা 

আগ- 

খহুমতী হয় নাই । 
অনাভ্রাত (€ অন্-আত্রাত ) বিধ্ঃক ভিৎ, 

আস্াত নয়, আত্রাণ করা নয, যার 

আন্রাণ লওয়া যায় নাই। 
অনাচার ( অন্- আচার আচরণ ) সং, 

পুং, কদাচার, গঙ্থিত আচার, অভ 
আচার । বিং, ভ্িং, আচরণহীন | 

অনাচারী ( অনাচারিন্, অনাচার+ইন্ 
অস্ত্যর্থে) বি, ত্রিং, ঘখর আচার ব্যবহার 
গর্ঠিত, কদাচারী । 

অনাজ (দেশজ ) সৎ, শস্য, তরকারী | 
অনাটন (অন্-অটন অচল) অং, অক 

লান, অগএ্রতুল, অভাব । [ নির্বোধ । 
অনাড়ি €দশজ) বি, অনভিজ্ঞ, জড়, 
অনাতপ অেন্- আতপ রৌদ্র) সৎ, পুৎ-- 

ক্রীষ, আতপাভাব, বৌন্রাঁভাব, ছায়া। 
অনার (অন -আতুর) বিৎ্, ত্রিৎ,। অক | 

২ ! অক্রিষ্ট; শিৎ- ১ “ভেজে ধন্খমনা- 
তুরঃ ।? € রঘু )। . 

অনাত্মনীন (অন্--আত্মন্+ঈন্(নীন্)- পং) 
বি, ত্বিৎ নিজাছিত, পানিউজনক । 

অনাস্মজ্ঞ (অন্ -আত্মন্ আপন।-জ্ঞ যে 
জালে) বিৎ, ত্রিৎ, যে আপনাকে জানে 
না. কির আপনি কেমন লোক বুঝিয়া 
চলে না, অনাস্সবেদী । 



ভান। ৬০ 

,৮ ২ িশাঁ শার্শা টিশশিিটিটটিনিশি পাটি 

অন।স্বক্তা (অন - জান্তা) সং, সং, 

আপনার অবস্থা বা ক্ষমতা না বুঝিয়া 

চলা । 

অনাত্মবেদিতা (অনাত্ববেদিত, অনাস্থবেদিন্ 

অনাতজ্ঞ+-তা -- ভাবে) সং, স্তীৎ, অনাত্ম- 

তা দেখ । 

অনাত্ববেদী (অনাত্ববেদিন্, অন্-আত্মন্ । 
আপন 
অনাস্মজ্ঞ দেখ। নী--স্্রীৎ। 

অনাস্্ীয় (অন্-- আত্মীয়) বিং, ত্রিৎ, 
নয়, পর | ২। লিপঞ্গ” বিদ্বেষী | 

ভনাতীয়ত! (অন্- আত্ীমত! ) সঙ, স্্ীহ, 
আত্মীরতার অভাব । ২। বিপক্ষতা । 

ভনাথ অন্_নাথ প্রভু । যাহার প্রভু নাই, 
৬ষ্ঠী --হিৎ) বি ভ্রিৎ। অগ্ধামিক), সহায়" 
হীন, নাথহীন,ষাহার কেহ রক্ষণাবেক্ষণের 
কর্তা নাই, নিরাশ্রশ। খা- স্্রীৎ, অস- 
হাধা, বিধবা। 

অনাথ-নিবাস (01710-29)1810) সহ) পুত 
মাত-পিতৃহীন বালকদের আশ্ররস্থান । 

অনাদর (অআন্-আদর) সৎ, পু” রলীহ) 

অযত্বঃ অসমাদর, অমীর্ধযাদা, অসম্মান । 

অবজ্ঞা, অপমান । অমৃত্ব, উপেক্ষা, অব- 
হেলা, অমনোধষোগ । 

অনাদরণীয় (অন্-আদরণীয় ) লিং, টিং, 
আদর করিনার উপসুন্ত নয়, অনাদর না 
অবহেলা করিবার যোগা । 

অনাদি (আন্_ আদি, ৬ঠী _ হিৎ) বিং, ভিং, 
আদি-রহিত, উতৎ্পত্তি- রহিত। শিৎ--১ 
'জগদাদিনাপিস্ত,ৎ | - (কুমারসম্ভব ) 

২। অন্-আদি কারণ বা পূর্বকাল। 
যাহার আদিকারণ বা পুর্ধবকাল নাই) সং, 
পু, পরমেশ্বর | [ নির্দোষ । 

অনাদদীনব (অন্-আদীনব ) বিৎ, তরি, 
অনাদ্বত অন্-_আদ্বত) বিৎ, ত্রিং, আত 

নয়, যার অনাদর হইয়াছে, 'হতাদর, 
অবমানিত। ২।.যে বিষয়ে অবহেলা করা 
গিয়াছে, উপেক্ষিত, অবহেলিত । 

অনাময় (অন্-আময় রোগ) জং, ক্লীং, 
আরোগ্য, আল্ছাবস্না, ক্ান্ছ্য | শিৎ ১ 

আত্মীয় 

ত্রাঙ্ষণৎ কুশলৎ পৃচ্ছেত ক্গান্রবন্ধুমনাময়মূ।' 

_বেদী যেজানে) বিং, ত্রিং) 

| 

ৃ 
[ 

অনায়াস (অন্ না, 

'অনারত শ্মেন-আরত | আ- 

] অন 

অনামা ] (অ-নামন্ + আ (ডাপ্) -- 
অনামিকা | প্রথ। অ-নামিকা | নামন্ 

শন্দজ+কণ্_ প্রথ। যাহার অন্য নাম নাই) 
সং, স্ত্রীৎ, কণিষ্ঠার্গুলির নিকটস্থ অঙ্গুলি । 

অনায়তক্ত (অন্্-আয়ত ) বিং, ত্রিৎ অবি- 
স্ত ত, যাহা দীর্ঘ নহে। অসংঘত | সনি- 
হিত। 

অনায়ন্ত ভন্--আয্মন্ত অধীন) বিৎ ত্রিহ, 
অবশীতৃত, অবাধ্য । ২। আয়ত্ত নয়, যাহ! 
আযঞ্ড করিতে পারা যায় না, অসামাল। 

অল-_আয়াস ক্রেশ, 
ভথব। অন্-আয়ীম ক্লেশ) সং, পু) 

অআরুেশ। অল্ায়াস, অল্প পরিশ্রম । শিৎ- 
১“শরীরৎ পীড়্যতে যেন স্তুশুভেনাপি 
কর্মণা । অত্যন্তৎ তন্নকুন্রাত অনায়াসঃ 
স উচাতে ।” ২। বিৎ, ত্রিৎ, প্রযত্বশ্ন্য; 
শিং-“মমাপ্যেৎককশ্মিন্ননায়াসে কম্মণি 

সহায্েন ভবতা ভবিতব্যমূ । (শকুস্তল) 
ক্রিৎ - বিৎ, আয়াস ব্যতিরেকে, বিনা 

আয়াদে, বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে) 
সহজে, অক্লেশে। 

ভনারাসকৃত (অনা 'ন-কৃত যাহা কর। 
হইয়াছে ) দি (ত্রৎ, সহজসাধ্য, যাছ। 
অকেশে করা যাষ । ৃ 

র্ (ক্রীড়। 
করা) আরাম করাত ক্ত)-কা। 
বিশ্রাম । যাহাতে বিশ্রাম নাই) বিং, ত্রিং, 
নিরস্তর, অবিশ্রীস্ত । 

অনার্জব (অন্-আঙ্জব খজুতা) সং, ক্রীৎ, 
কপটতা, সরলতা-রাহিত্য । ২। (৬ষ্ঠী- 
হিৎ্) রোগ । ৩। বিৎ্ ভ্রিৎ। কুটিল। 

অনাভঁব। অন্ _আর্তবা স্ত্রীরজঃ) সংন্্ীং ৃ 
অজাত-রজস্কা। & 

অনার্য (অন্-আধ্য "মান্য ) 'বিৎ, ভ্রিৎ, 
ভদ্র, অসাধু । অপ্রধান । সৎকুলজাত। 

অনার্ধ্যক ১ সৎ, ক্রীং, অগশুরুকাষ্ট । . 
অনার্ধ্যজ ; সং, ব্ীৎ, অগুরু । 
অনাধ্যতা (অনাধ্য +ত1-- ভাবে) সৎ, শ্রী, 

অভদ্রতা, অসাধুত1। 
অনালোচিত অন্ আলোচিত) বিং, ত্রিং, 
আলোচিত নয়, যার আলোচনা করা 



+ সপ 

টঅনাবেশ জন্ _ আবেশ) সৎ, পু, আবেশ 

| অনাশ্রয় অন্ _ আশ্রয়) বি, প্রি 

| অনাসন্ন (অন্-আসন্ন নিকটবত্তাঁ) বিং, 

ান! | 

হয় নাই, অপবিশীলিত, অননুশীলিত, 
অনৃষ্ট। অবিবেচিত । 

অনালোড়িত জন্ আলোড়িত) বিৎ, ত্রিং, 

আলোড়িত নয, যাহ। [15 হয় 

নাই, অক্ষুণ্ন । 

অনাবিল (অন্-আবিল ঘোলা! ঘোলা 

নয়) বিং, ত্রিৎ, নির্মল, অকলুষ । ২। 

অসন্দিগ্ধ । 
অনাবিক্কত (অন্-_ আবিক্ষত ) বি, ভ্িৎ, 

যাহা আবিক্ষত নয়, যাহা প্রকাশিত হষ 
নাই, অপ্রকাশিত, অনুগ্ভাবিত। 

অনাবিক্ষতপূর্ব্ব (অন্-_ আবিক্ষত _ পূর্ব্ণ ) 
বি, ত্রিং, যাহা পূর্বে কেহ আবিষ্কৃত 
করিতে পারে নাই। 

অনাবিষ্ট অন্-আবিষ্ট মনোযোগী) বিং, 
ত্রিং, আবিষ্ট নয়, যাহার আবেশ নাই, 
অমনোযোগী । 

অনাবৃত (অন্-আবৃত আচ্ছাদিত ) বিং, 
ত্রিৎ, অনাচ্ছাদিত, আবৃত নয়, খোলা। 

অনাবৃস্তি অন্-_-আবৃন্তি অভ্যাস) সং, 

স্্রীং, অপুনরাগমন । ২। অনভ্যাস। 
অনাবৃষ্টি  অন্-আ সম্যক_বৃহ্ছি বর্ষণ ) 

সং,স্মীৎ, বর্ষণীভাব, উপযুক্ত বৃষ্টির অভাব 
বর্ধাকালে বিশিষ্টরূপ জল না হওযষা 
কাধ্যোপযোপী বৃষ্টি না হওয়া । শিৎ--১ 
“অন্রিতদ্রিনান্ঙ্গি শলভাঃ মুষি কাঃ খগাঃ 1” 

ন1 থাকা, অধত্ব, উপেক্ষা, অবহেল। 
অমনোযষোগ । 

হি নিরাশ্রয়, 

আশ্রয়হীন, অসহায়, অশরণ । 

ত্রিৎ, আসন্ন নয়,দৃ'রবস্তাঁ । 

আস্থার অভাব, অযত্ব, উপেক্ষ।, অবহেলা) 
মনোযোগ | 

চুঅনাহত (অন্-আহত আঘাতিভ ।. 
আহত নহে) সৎ, ক্লীং, অধোৌত রে 
বল্ম। ২। অতস্ত্রোস্ত হদঘশ্ছিত ক্মুয়া- 
মধ্যস্থ ছ্বাধশদল পঞ্গা। যেথায় জীবায্মার 

রা 

বাস তাহারই নাম অনাহত । অনাহত 

অনি 

পদ্ব, অনাহত চক্রে বলিয়া ও কোন কোন 
স্ছলে নির্দিষ্ট আছে । শিং -৮১ “শব্দো 
বক্ষময়ঃ, -শবোহলাহতো যত্র দৃশ্ঠাতে 
অনলাহতাখ্যৎ তৎ্পদ্ঘৎ মুনিভিঃ পরি- 
কীর্তিতৎ।” ৩।বিৎ, ত্রিংঃ নূতন । ৪ । 
অকৃতআবখাত, অক্ষত । ্ 

অনাহার (অন্ আহার) সং, পুধ অনশন, 
উপবাস । আহারাভাব । 

অনাহারী (অন্ - আহারী যে আহার 
করে) বিৎ, তং, ধাহার আহার হয় নাই, 
উপবাসী । 

অনাহ্লাদ (অন্- আহ্লাদ ) সং, পুৎ, আ- 
হুলাদের অভাব, অন্রীতি, অসস্তোষ। 

অনাহৃত €( অন্- আহত কৃতাহবান) বিং, 
ত্রিং, অনিমস্ত্রিত। 

অনিশীর্ণ (অ-নিগীর্ণ কথিত ) বিৎ, তরি, 
অনুক্ত, অকখিত। 

অনিচ্ছা (অন্- ইচ্ছা) সৎ, স্ত্রীৎ, ইচ্ছার 
অভাব, ইচ্ছা ন। থাকা, অনভিলাষ। 
শিৎ _ ১+স্ষুটামনিচ্ছাৎ বিবরীতুমুৎ্তুকাম্” 
(নৈষধ) 

অনিচ্ছু (অন্-_ইচ্ছু) বিৎ, ত্রিৎ, যাঁর ইচ্ছা 
নাই, ইচ্ছাবিহীন । 

অনিত্য অ-নিত্য চিরস্থায়ী) বিৎ,্রি 
নিত্য নয়, চিরস্থায়ী নহে, যাহার ধ্বংস 
আছে, অস্থায়ী, বিনাশী, নশ্বর, বিনশ্বর, 
অচিরস্থায়ী | 

অনিতাতা €অনিত্য + তা- ভাবে) সং, 
স্্রীৎ, অস্থাফিতা, নশ্বরতা ৷ 

অনিদান (অ-নিদান কারণ) বিৎ, ত্রিং, 
অহেতুক, অকারণ, কারণ শুন্য । 

অনিন্দনীয়' (অ-নিন্দনীয়) বিং, তি, 
নিন্দনীয় নয়, নিন্দার ঘোগ্য- নয়, অগর্হসীয়, 
অবিগহ্লীয় । 

অনিন্দিত (অ--নিন্দিত) বিং, ত্রিৎ, ষার 

কেহ কখন নিলা করে নাই, অগর্থিত, 
অবিগহিতি, অবিসীত ? 

অনিভূত (অ-নিভূত ছৃঢ়ন্ধপে ধত) বিং, 
ত্রিৎ, অস্থির, চঞ্চল। ২। প্রকাশিত । 

অনিমিষ, অনিমেষ €(অ-নিষিষ, নিমেষ 
চন্ষু“র পলক । খাহাদের চম্ষুর পলক 



আনি ৬২ ] অনি 

পপপপীপীশিস্টিশি টি? পশলা পি পাও পালিশ টপ শা পাত পপ তা 
পশমী শিস পিিশীি তি সপ সপ শা, 

-০০শেপীশিসপরীিলি টিটি 

বিৎ ত্রিৎ নিমেষ শূন্য, যাহার চক্ষু 
পলক পড়ে না, নিঃস্পন্দ, স্পন্দরহিত ;. 
যথা_অনিমিষ নয়নে । শিৎ- ১ শিতৈ- | 
স্তমক্ষামনিমেষ বৃত্তিভিঃ । (রঘু) 

অনিমিষাচার্ধ্য ঘনিমিষ দেবতা-_ আচার্য্য 
শিক্গাগুকু ) সৎ, পুৎ, বৃহস্পতি । 

ভনিয়ত (অ- নিয়ত) বিং, ত্রিং) নিয়ত নয়, 

যার নিশ্চয় নাই, যার স্থিরতা নাই, অশ্মির, 
অনিশ্চিত । 

অনিয়ন্ত্রিত (অ-নিয়ক্সিত দমিত) বিং, রিং, উচ্ছ,ঙ্খল ; ২ । অনিবারিত । 
অনিয়ম (অ- নিয়ম) সং, পুৎ, নিম্বম লঙ্ঘন, 

নিয়ম না রাখা, নিয়ম অনুসারে না চলা । 
অনিয়মিত (অ-নিয়মিত) বিং, ত্রিং নিয়- 

মিত নয়, যে বিষয়ের নিয়ম নাই, অনি- 
দ্বারিত, অনিরূপিত, অনিদিষ্ট। 

অনিরাকরণীয় (অ--নিরাকরণীয়) বিং, বিং, 
নিরাকরণীয় নয়, যার নিরাকরণ করিতে 
পারা যায় না। 

অনিরাকুত (অ-নিরাঁকৃত নিবারিত ) বিৎ, 
তিৎ, নিরাকত নয়, যাহার নিরাকরণ হয় 
নাই । অনিবারিত | 

অনিরুদ্ধ (অ-নিরুদ্ধ কুতরোধ । যিনি 
কোন মূদ্ধে রুদ্ধ হন নাই) সং, পৃৎ, 
কামদেবের পুল, উষাপতি | ২। দূত, চর। 
বিৎ, ত্রিং, অনিবারিত, অপ্রতিরুদ্ষ। 

অনিক্দ্বপথ (অনিরুদ্ধ অপ্রতিরদ্ধ-. পথ 
পথিন শন্দজ। যেপথনিরুদ্ধ হয় লাই) 
সং, ক্লীৎ, আকাশ । বিং, ত্রিৎ, অবারিত 
গতি । 

অনিরুদ্ধতাবিনী (অনিরুদ্ধ ভাবিনী শী, 
৬ঠী --ধ) সং, জ্্রীং, উষানামে বাণ রাজার 
কন্য1, অনিরু্ধের স্ত্রী! 

অনিরূপিত অ-নিক্বপিত) বিং, ত্রিং যাঁর 
নিরূপণ হয় নাই, অনির্দিষ্ট, অনিয়মিত, অনির্ধারিত। 

অনিণাঁত (অ-নিণীত) বিং, বিং, নির্ণীত 
নয় যার নির্ণঘ হয় নাই, অনিরুপিষ্ত, 
অনিষ্ধীন্সিত। ২1 অনিশ্চিত। 

৷ অনির্শের (অ_নির্পের) বিৎ, ত্রিৎ, নির্ণেয। 
নয়, যার নির্ণয় হয় না, অনিদ্ধারপীয় | 

অনিদি্ ত--নির্দিষ্) বিৎ, দ্িং, লিদি 
নয়, যার শ্িরতা নাই, অনিবূপিত, অনি- 
মুমিত | সা - এ 

অনির্দারণীয় ; বিৎ, ত্রিং, অনির্পেয় দেখ । 
অনিপ্দারিত (অ-নিদ্দীরিত ) বিখ, ভ্রিৎ 

নির্দারিত নয়, অনির্ণীত, অনিরূপিত, 
অনিয়মিত | ২। অনিশ্চিত । 

অনির্ভর (অ-- নির্ভর) বি, ত্রিৎ) আল্প। লু! 
অনির্মালা ; সং, স্ত্রী, পৃক্কা নামক ওষধ । 
অলিপলিচনীয় (অআ-নির্কচনীয় বর্ণ নীয়) বিং, 

দিৎ, যাহা বলিয়। উঠা যায়না, বর্ণনার 
অসাধ্য, যাহ। বাক্য দ্বারা ব্যক্তি করিতে 
পারা যায় না। 

। অনির্বাণ ঘ্ _ নির্বাণ) বিৎ, তরি, নিবর্াণ- 
রহিত 'অন্াত, মজ্জন-রহিত) যথা _- 
ভানিব্নাণ দত্তী ৷ 

অনিব্বাদ (অ.-নির্দাদ কলহ, ঘআবজক্জা ) 
| সঙ, পুঙ, শির্দিধাদ, অবজ্ঞা না করা। 

“অনিব্বাতদ নির্গাহ করয়ে কত দার 
আহা মরি ৮৮.-শ চক্ষুর পাপ যায় ।” 

(অন্রদ।মজল। 
আণিন্নাচ্য (অ-নির্াচা নিক্রপণীয় ) লি) 

[িং যহ। ব্যাখ্যা কর। কর যায় না; 
যাহা নিরূপণ করা যায় না; যথা -_ 
“অনিন্নাচ্যা নিপমা আপনি আপন সম। 

সষ্টি শ্িতি প্রলয় আকৃতি । 

(অঙদাযঙ্জল। 

অনিপ্বাহ (অ নির্বাহ) সহ, পু, নিকাহ 
না হওয়া, অনিব্ তি, অপ্রতুল, অমংস্থান। 

ভনিন্নিম 'অ--নির্কিধ) বিৎ, ভ্রিৎ, নির্ধিবির 
নয়, যার নির্বাহের উপায় নাই, নিঃদ্, 
ছুঃখী, দরিদ্রে। ২। যেভয় শোকাদিদ্বার' 

1 কাতর হয় ন।। অধিন্ন। 
অনির্বেয় (অ--নির্কেষ নির্বাণের থোগ্য ) 

বিৎ, ভ্রিৎ, যাহা নির্র্বাণের যোগ্য নয় । 
২। যাহাকে নির্বাণ করিতে পারা ষাঁযনা; 
যেমন, “অনির্ধেষ কোপানল 1৮ 

অনিব.তি (অ--নিকৃতি সাচ্ছন্দা) সং, স্্রীৎ, 
অহখ। অসংস্ান, দারিদা। 



আনি [ 

অনিলঘেন্ বাঁচ।, শ্বাস প্রশ্বাস করা4ইল- 
ণ) সৎজ্ঞার্থে। ষাহার দ্বারা বাচা যায়) 
সৎ, পুৎ্, বায়ু, পবনদেব, বানাস। ৫ম 

বন । অন -- ইলা) বিং, ব্রিৎ, ইলাশৃস্ত | 
'মনিলঘ্বক ; সৎ, পুৎ, বিভীতৰ বৃক্ষ, বহেড়া- 

গাছ । 
'অনিলসথ (অনিল-সখ সখিশন্দজ, শী - 
£ ষ) সং, পু, অগ্থি। 
অিনিলামন (অনিল-আময় রোগ । ষাহ। 
রর বাযুদ্বারা রা হয়) সং, পুৎ) বাত রোগ। 

যা 

ধ 
ঢা 

বৃ 
$ ৃ 

টু 

পা 
8 

জনিবার, (অ- না নিবারণ) বিং, 
অনিনার্ধ্য । অবিরত | 

্রানবারণী় (অ-নিবারণীয়) বিৎ, ভ্রিৎ, 
অনিবাধ্য দেখ। 

জনিবারিত (অ- নিবারিত) বিৎ) ভিৎ১ যাহা। 
 নিবারিত নয়, ঘার নিবারণ করা যায় নাই, 
& অনিষিন্ধ, অপ্রতিষিদ্ধ। 
অনিবাধয (অ-নিবাধ্য নিবারণীয় ) বিং, 
তরি, যাহা নিবারণ কর! যায় না, নিবার- 
+ণের অযোগ্য, অপ্রতিষেধনীয় । 
মনিশ (অ-নিশা | উপচার হেতু নিশা, 
॥ শবের অর্থ বিরাম কাল |] বিরাম কাল। 
: যাহাতে বিরাম কাল নাই, ৭মী-হিৎ) 
বি ত্রিৎ, নিরস্তর, সতত, অনবরত, 

ৃ 

ৃ 

ত্রিৎ, 

-শাশীশী পাশাপাশি শীলা িিশীশীশাশ্ীশ্াশিিটাটীতী 

 সর্ধদা। শিং-১ “তছুভয়োরনিশং হি 
; বিরোধিত! কখমহো! সমতা মম তাপনে 1” 
নিলি (অনিশ্চিত) বিং, ভ্রিং, নিশ্চিত 

নয়, যার নিশ্চয় নাই, যার শ্ছিরতা নাই, 
 অন্থির, সন্দেহ স্থল। ২। অনিণীত, 
অনিয়মিত । 

আমনিষিদ্ধ অ- নিষিদ্ধ) বিৎ, ত্রিৎ নিবিষধ 
ময়, যার নিষেধ করা যায় নাই, অপ্রতি- 

বিদ্ধ, অনিবারিত। ূ 
অনিষ্ট (অন্-ইষ্ট [ই ইচ্ছাকরা 4ত.ক্ত) 
-ভাবে | ব্বাঞ্থিত ) সং, ক্লীং, অপকার, 

হানি । ২। (--ত (ক্ত)-ম্ম)ছুঃখ। পাপ। 
বিং, ত্রিং, অনভিলব্ষিত, অপ্রিয় 

অনিষ্টাপাত আেনিষউউ-আপাত ঘটনা) সং, ] 
পুৎ, অমল ঘটনা, অশুভ ঘটনা, অপ্রিয- 
ঘটন| ৷ 

ভিত ৩ 

- কসপিপপপপী পি সপপাসপশিপিতপপ পাশ ৮৮৮৭ ০৩শ 

০৫ 

অনীক জন্, ববাচা+ঈক ঁকন)- -প) সহ 
জ্ঞার্থে। যাহার দ্বার! রাজ্য বাছে ১সং, পুৎ 
_ক্লীং,,সৈনিক পুরুষ 1 ২। সৈন্য। ৩। 
[অ-নী লইম্বা যাওয়া+* ক্িপ্)--পা। 
ক (কপ )- রং। যাহা হইতে ফেরেন৷ ] 
যুদ্ধ । ৪ | সমূহ । 

অনীকন্ছ (অনীক-চ্ছ [স্থা থাকা+জঅ 
ডে)-ক ] ষেখাকে ) সং, পুৎ, রাজরক্ষি 
সৈন্য। সৈন্ত। হস্তিপক। ধর্বজাদি যুন্ধ 
চিহ্চ। রণবাদ্য : বিৎ, ত্রিৎ, যুদ্ধস্থিত | 

অনীকিনীঅনীক+ইন্-_অস্ত্যর্থে। ঈ জিপ্) 
_স্্রীঘ) সংস্ীঘ। সৈন্য দল, ২১৮৭ হৃস্তী, 
২১৮৭ রথ, ৬৫৬১ অশ্ব, ১০৯৩৫ পদ্দাতি 

-সমুদাঘ়ে ২১৮৭০ আতাবৎ আংখ্যক 

সৈন্য € অন্গেশোহিণী দেখ )। 
অনীতি (অ- নীতি) সৎ, স্ত্রীৎ, কুনীতি । 

২। লীতিবিরুদ্ধ কাধ্যের অনুষ্ঠান । 
অনীদুক ] (অনীদুশ্, অন্-ঈদৃশ্ ) বিৎ, 
অনীদ্শ / ত্রিং, ঈদৃশ নয়, এরূপ নয়। 
অনীগ্বরবাদী ( অনীশখবরবাদিন্, অন্-_-ঈশ্বর 

_যাদী ষে নিশ্চয় রূপে বলে) সং, 
পৃ, নাস্তিক । যে ঈশ্বর মানে না । 

। আনীহ। অন্--ঈহা [ ঈহ চেষ্টা করা+অ 
ভাবে ] চেষ্টা) বিং, ত্রিৎ বি 

অন্ু্সাহ । চেষ্টাভাঁব। 
অনু (অন বাচা, বিদ্যযান থাক14উ -- 

ক। যে সাদৃশ্যাদ্ি অর্থে বর্তে ) উপৎ, 
পণ্চাৎ। সদৃশ | অধীন। নিকৃষ্ট । সহ, 
সহিত। অংশ । পরস্পর । সমীপ। 
বহির্ভাগ । বীগ্দা । চিহ্ত । আনুক্রম। 
আয়াস । ইথভ্তাব । হীন । সং, পুত, রাজা 
যযাতির ওঁরসে শর্মিষ্টার গর্ভজাত পুত্র । 

অন্ুুক ( অন্থু - রি অভিলাষ করা+অড) 
-- ক) বিৎ, ভিৎ, কামুক, কামাসক্ত | 

অন্ুকম্পাঅনু সহিত- কম্প্ কাপা বিচ- 
লিত হওয়া+জঅ- ভাবে ) সং স্ত্রী, 
দয়া, অন্যের অবস্থা দেখিয়া আপনাকে 
তঙ্ঘবন্থ জ্ঞান করা, যথা -_ অন্যের হঃখে 
£থ অনুভব করা, অন্যের বিপর্দে কাতর 

হওয়া, অন্তের হুখে সুখী হওযা, অন্তের 
মঙ্গল দর্শনে আহ্নাদিত হওয়া । 



অনু ন্ 
১৪) শী ্পািশশিশী শোপিস স্পা পপ (4১ 

অনুকূল আ্লোত, যে দিকে নৌকা যাত্স 
শ্রোতও সেই দিকে গেলে অনুকূল শ্রোত 
বলে। এই দুই স্থলে বায়ু ও শ্রোত গমন 
বিষয়ে অনুকূল অর্থাৎ গমনের পোষকতা। 
অর্থাৎ সুবিধা করিতেছে | ২। অন্ুরক্ত । 
৩। যোগ্য । ৪ | নায়কবিশেষ, একমাত্র 
নায়িকাতে আসক্ত । যথা--“একে অনু- 

রাগ যার সেই অনুকূল । দগ্ষিণ সে যা? 
ঘরে পরে হয় তুল। ধুষ্ট সেই দোষ করে 

অনুকম্প্য (পৃর্লে দেখ | 
বিৎ, ভিৎ, অনুগ্রান্থ, কপাপাত্র 1ছহিতর- 
মনুকম্প্যামক্দিরাদায় দৌর্যামূ |” কুমার) 

অন্নকরণ (অনু সূশ- করণ) সৎ ক্ৰীৎ, 

সর্রশীকরণ, প্রতিরূপ করণ» অন্যের 

অনুষ্ঠানাদি দেখিষ সেইরূপ করণ । 

ভনুনরণীম অনু অনুসারে_ক্ু করা+ 
অনীয় --শ্ম) বিৎ, জিৎ, যে বিষয়ের অনু 

করণ করা উচিত ব। আবশ্ঠক | ূ 

অনুকর্ষ (অন্থ-কষ্ [চসা)] টানা4-আ | পুনঃ করে হঠ । কপট বচনে পটু সেইজন্ 

(অল্্)-শ্ম) সৎ, পু, রথের অধশ্ছিত ূ শঠ।” রেসমগ্তীরী)। ল1-_ সী, খদত্তী বুহ্ষ | 

কাষ্ট। ২। পূর্ব হৃত্রোক্ত পদদাদির পর | অনুক্তত (অনু অনুসারে-কৃ করা+ তক্তি) 

 শ্রত্রাদিতে অনুবুত্তি । ৩। | -অ অল্্)- _শ্ম) বিং, ত্রিৎ, যে বিষয়ের অনুকরণ 

ভাবে. আকর্ষণ । করা হইয়াছে । 
অনুকর্ষণ পের দ্বেখ, অন (অনট )-ভা)। অনুক্ত অন্-উক্ত কথিভ। যাহা বলা হয় 

সংক্লীঘ, অন্ুকর্ধষ । আকর্ষণ । ূ নাই) বিং, ত্রিৎ, অকথিত । 

ভনুকল (অন্য নিকষ্ট_ কল্প পক্ষ) সৎ, পু | অনুক্রম (অনু রীত্যন্থসারে -ক্রমূ গমন 
গৌণ কজ, হীনকল, অপ্রধান কল্প । ২। ! 
প্রতিনিধি | 

অন্কামীন জেনুকাম ইচ্ছ1+ঈন (ণীন্)_ 
গমনার্থে) বিং, ত্রিৎ, ব্বেচ্ছাবিহারী | 
শিৎ-অনুকামীনতাৎ ত্যজ” ( ভর্টি) 

অন্ুুকার অনু-ক করা+ অ(ঘঞ)- ভাবে) 
সং, পুং, অনুকরণ, সদদশীকরণ । 

অন্ুকারিতা (অনুকারিন্ থে অনুকরণ করে 
+৬1- ভাবে) সং, জং, অনুকরণ 
করা । 

৷ অনুক্রমণিকা 

করা+4+অ (অল্)-- ভা) সং) পু যথা ক্রম, 
আনুপুব্বী, পধ্যায় । 

(অনু - ক্রম (গমন কর | 
আরম্ত করা+অন (অনট্)- ত!। কণ্_ 

- প্রৎ্) সহ, স্ত্রী গ্রস্থের অবতারণিকা, 
সুখবন্ধ, ভুমিল 

অন্ুক্রোশ (অনু জন্তে ক্রুশ ছুঃখকব14 

অ তব ঞ/- ভা। অন্যের ছুঃখ জন্য হুঃগ 
করা) সং, পুৎ, দয়া, অন্ুকম্পা। 

অনুক্ষণ (অনু প্রতি ক্ষণ, ব্যৎ- স) ক্রি 

2০০০৯৭০স ই 

অনুকারী (অনুকারিন্, অনু অনুসারে -_ কু 
করা+ইন্ পিন). ক) বিৎ, ত্রিৎ্, যে 
অনুকরণ করে । গী-জ্জীৎ। 

অন্গুকীর্ণ জেন্ু--কীর্ণ বিক্ষিপ্ত) বিৎ, ব্রিৎ, 
ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। 

অনুকূল (অনু যোগ্য-কুল বংশ, ব্যৎ- 
স। উসউ। অথবা অন্থু অনুগত-_ 

- বিৎ, ক্লীৎ, নিরস্তর, সব্বদ1 । 
। অন্ুগ অনু পশ্চাষ-গ (গমূ গমন করা 

অ.ড)-ক |যেগমন কর্ে। যে পশ্চাৎ 
গমন করে) বিৎ, প্রি, অনুযায়ী, পশ্চাদৃ- 
গামী। 

অনুগত € অনু-_গম্ পশ্চা্ৎ গমনকরা+ত 
ভ্ত)-ক) বিং, ত্রিৎ। যে মতানুসাবে 

চিট 

কুল ম্সেহবন্ধ ) বি ভ্রিং, অদয়, জহীয়, 
অনুগ্রকারী, যে পৌষকতা করে; যথা-__ 
তিনি আমার প্রতি অনুকূল, অর্থৎ 
আমাকে দয়া করেন বা আমার ইষ্টসিদ্দি 
বিষয়ে সহায়তা বা পোষকতা করেন । 
অনুকূল. বায়ু, যে দিকে চলিয়া যাওয়। 
ঘায় বায়ুও সেই দিকে গেলে অনুকুল বলে; : 

চলে, মতবভ্তা, মতানুবন্তা, অধীন, 
আশ্রিত, অনুজীবী। অনু-গম্ + ত 
(্তি)-ম্ম) অনুস্থত | .. 

অন্ুগম (অনু-গম| গম গনন কর11অ 
(অল্)-_ ভাবে | গমন) সৎ, পুৎ, পশ্চা- 
দগমন। পরস্পর অবিরোধ সম্পাদন, 
মীমাৎমা । সঙ্গতি । অনুলোম । 



ভামু ৮" সিডি ॥| জু 
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অনুগমন (অনু পশ্চাৎ, সঙ্গে গম গমন ; অনুষ্চার্ধয (অন্ -উচ্চাধ্য ) বিৎ, ত্রিং, স্বাহা 
কর! + অন্অনট)-ভ1) সং, ক্লীঘ,; উচ্চারণের ষোগা নহে। 
অনুসরণ, পশ্চাদগমন, সঙ্গে যাওয়া । ২া | অনুচিকীর্ব। (177712907) অন্ন সদৃশ বা 
মতানুমারেচলা ৩ ।অন্মমরণ। [দৈর্ধ্য। পশ্চাৎ-চিকীষা [ ক করা 1 সন্_ 

অনুগব (অন্ু_-গো+অ-প্রৎ )সং, ক্লীৎ, | ইচ্ছার্থে] করিবার ইচ্ছ।) জং, স্ত্ীং, 
অনুগবীন (অনু পশ্চাৎ বা পর্দ্যাপ্ত গে! অনুকরণ করিবার ইচ্ছ!। 

গত + ঈন্-শমনার্থে। যাহারা গোর | অনুচিকীর্ধিত ( অনুচিকীর্ধা + তক্তি)_ 
পশ্চাৎ বা সঙ্গে যায়) সং) পুহ) গরো-রক্ষক, 1 শ্, ভা) বিং, ত্রিং, যে বিষয়ের অনুকরণ 
বাখাল। করিবার ইচ্ছা করা গিয়াছে । 

অনুগামী অেনুগামিন্, অনুগমন দেখ, ইন : আনুচিকীর্ঘ, অনু ক কর14সন্- ইচ্ছার্থে, 
(ণিন্)--ক, শীলার্থে) বিং, ব্রি, যে অনু- 1 উ-ক) বিং, ত্রিং, যে অনুকরণ করিতে 
গমন করে, পশ্চাদগামী, সহচর । | ইচ্ছু। 

অন্বগুণ (অনু অনুকূল- গু৭) বিং, ব্রিং, | অনুচিত (অন্-_ উচিত) বিৎও ত্রিৎ, উচি তনয়, 
অনুকূল। ২। অনুগত । শিৎ-.১অদ্বৈতৎ ।  অন্যাধ্য, অধুল্, অবিছিত। ২। অনভ্তান্ত। 
হখদুখয়োরনুগুণৎ সন্লাঙ্গবস্থীত যৎ।” | আনুচিস্থন (অন্ু-চিত্তি + অনঅনট)_ 

অনুগৃহীত (অনুগ্রহ+তাক্কী রা) বিহ ভাবে ) সং, ক্লীৎ, সর্ধদা আন্দোলন । 
ভিৎ, অনুগ্রহ পার, ষাহাকে অনুগ্রহ: অন্ুদ্ছিষ্ট 'অন্-উচ্ছিষ্ট এ টো) বিং, তিৎ, 
কর! গিয়াছে । যাহা উচ্ছিষ্ট নয়। ২। শুদ্ধ, পবিত্র | 

অনুগ্রহ (অনু-গ্রহ [গ্রহণ করা] কপা করা অন্জ )্ অনু পশ্চাৎ-জ [ জন্ 
, +অ(অল্)-ভা) সৎ, পুৎ, অন্যের অভীষ্ট | আন্জনন? | জন্মান + অড)-ক] ফে 
. সাধন বা অনিষ্ট নিবারণের ইচ্ছা,দয়া,উপ- 1! জন্মে! আন্ _জন্মন জন্ম) বি, ডি, 
কার । ২। প্রসাদ, প্রসন্নতা। ৩। আনুকুল্য। | পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ । ২। সং, বং, প্রপৌ-- 
অনুগ্রাহক (পুর্সে দেখ, অকণক)-ক)।  গুরী নাম্ক গক্ষদ্রব্য। জী স্ত্রী, কনিষ্ঠা 

বি, ত্রিৎ, যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে। কা ১৪১৩ 
অনুগ্রাহী (অনুগ্রাহিন্, অনুগ্রহ গ্রহণ ; ৪। গন্ধভাছুল্যা। 
1 করা+ইন্ণিন্)-ক ) বিখ, রিং, অনু- ৷ অন্ুজিদ্বক্ষা অেন্ুজিদক্ষ [অনু _ গ্রহ্ গ্রহণ 
 গ্রাহক। করা) কৃপা করা+স-ইচ্ছার্থে ] অনুগ্রহ 
জিমুগ্রাহ্য (পুর্ধে দেখ, ষ-শ্) বিং, ত্রিৎ, |. করিতে ইচ্ছা করা4+অ ভা) সং, স্্রীঘ, 
| অনুগ্রহের পাত্র, যাহার প্রতি অনুগ্রহ । অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা । 
॥ করা উচিত। অনুজীবী (অনুজীবিন্, অনু সহিত বা 
নিন্ুচর (অনু সহিত বা পণ্চাৎ-চর | চর | পশ্চাৎ-জীবী যেবাচে। যে প্রভুর 
| গমন করা+অ(অন্)-ক|যেগমন করে) | পশ্চা বাচে অর্থাৎ প্রভুর সেবাদি 
 বিং, ত্রিৎ, পশ্চাদৃগমী, সহচর, অনুগামী। | করিয়া জীবন ধারণ করে, অধবা অনু 

পশ্চাৎ-জীব্ বাচা + ইন্পিন্)- ক, 
ঢু যে অন্যের আদেশ অনুসারে কণ্ম করে। | শীলার্থে) সৎ, পু, অনুবস্তাঁ, সহচর, 
[চারী (অনুচারিন্, অনু পশ্চাৎ চর! যে অন্যকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা 
টু গমন করা+ইন্ পিন্)- ক)বিং, ভ্রিং, | নির্বাহ করে, ভৃত্য, আশ্রিত, চার 
ঠ অন্থগামী। ২। ভৃত্য । প্রভৃতি । 
্ ুচ্চারণীয় জন্ -.উচ্চারণী্ব ) বিৎ, ত্রিৎ, অনুজ্ঞা ( অনু -জ্ঞ। | জানা ] অনুমতি করা 
1 যাহা উচ্চারণ'করা উচিত নহে বা যাহা +অ(৩)-- ভা) সং, স্ত্রীৎ), আজ্ঞা, হুকুম । 

উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, পমুন্টাধ্্য। ৃ অনুমতি, সন্মতি প্রদ্দান। 
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অনুজ্ঞাত হা দেখ, ত; বর) 
হুনুদারশ্চ চু 

ং উচিত আজ্ঞা প্রাণ্ত, যাহাকে | দারে 

রর করা হইয়াছে | ২। যে বিষষ্ে অনুর্দিত (অন্- -উর্দিত উদগত ) বিং, ত্রিৎ, 

অনুত্তরা দেওয়া হইয়াছে, অন্ুমত । অনুপগত | ২ । অপ্রকাশিত।৩ ' (অন্_ 

অন্ুতগড (অনুতাপ দেখ, তক্তে) শর্ট) বিহ। | বু বলা পাতি জহি । 
ত্রিং, অন্ুতাপগ্রস্ত, যাহার আঅন্ুতাপ ! ৷ অনুদিন (অনু প্রতি- দিন, ব্যৎ_স, বীদ্সা 
ঘটিয়াছে, অনুশরিত | ৰ অর্থে) অং, ্লীৎ, প্রতিদিন, প্রত্যহ । 

তন্বতর (অন্ন -ত পার হওয়া 4 অ(অল্) ; অঙুদ্িষ্ট (অন্-উদ্দিষ্ট ) বিং, ভ্রিং, যাহার 
এ) সং, ক্লীৎ, তরপণা, পারানি কড়ী। ! উদ্দেশ নাই, যে বিদেশগত ব্যক্তির 

অন্থতষ-পু২ ) (অনু-তষ্ পান করিতে! বহুকাল কোন হবার পাওয়] যায় নাই । 

অনুতর্ধণ _ক্রীৎ ) ইচ্ছা কর1+অ(অল্)- | অনুদ্দেশ অন্-_উদেশ) সং, পু, উদ্দেশ 
ভা) সং, তৃষ্ণা, পিপাসা | ২। অভিলাষ, | না হওয়া, বিদেশগত ব্যক্তির বহুকাল 

ইচ্ছা; শিৎ -১«লেপচারমুপশাস্তবিচারৎ : বাদ না পাওয়া । 
সাম্ুতর্ধমনুতর্ষপদেন ।” মৌ) । ২। (অনু: অনুদ্ধত ( অন্-_উদ্ধত ) বিং, কিং, উদ্ধত 
ডষ পান করিতে ইচ্ছা করা+ 'অ(অল্) ূ নয়, নত, বিনীত । 
-প, ধি) মদ্যপান পান্র। ূ অনুদ্ধ.ত (অন্ - -উদ্ধ ত)) বিং, ত্রিৎ। উদ্ধত 

অনুতাপ (অনু পশ্চাৎ-তপ্ উত্তপ্ত হওয়া | নয়, উত্তোলিত নয়, যাহা! উঠান যায় 
পঅ(ঘএ৪)- ভা) সৎ, পুং, পশ্চান্তাপ, নাই । ২। যার উদ্ধার হয় নাই । 

অনুশোচনা, কোন অনুচিত কন্্ম করিয়া । অনুদ্যোগ (অন্- উদ্যোগ ) সৎ, পুখ, 
গশ্চাৎ শোক । ূ উদ্যোগের অভাব, চেষ্টা না করা, আলস্য, 

অন্ৎপন্ন অন্ উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, উৎপন্ন! ওুঁদাস্য, উপেক্ষা, ক বহেলা। 
নয়, জন্মেনাই, অজাত। অনি (অন্--- উপরি-ভিদু ভেদ 

অন্বুন্ম (অন-উন্ধম। যাহা অপেক্ষা: সা ত্রিৎ, অনুগত, 
আর একটি উত্তম নাই, ৫ম) হিং) বিং, | হা উঠে নাই । ২। অপরিপুষ্ট । 
তি, অত্যুন্তম | ২। নেঞ-ষী অধম। | উন (অনুষ্ধিন্ন অপরিপুষ্ট দেহ, 

অনুত্তর (অন্- উত্তর উত্তম) বিংদিৎ,সন্ব- | ৬ঠী-হিৎ) সৎ, পুৎ, ঘষে সকল জীবের 
শ্রেষ্ঠ ।২। উত্তরদ[নে অসমর্থ; শিৎ--১ 1 শরীর সর্বতোভাবে পুষ্ট হয় নাই । 
“তবত্যবজ্ঞা চ ভবত্যনুত্তরাৎ্” (নৈষধ)। ; অনুদ্রত অন্ন পশ্চাৎ-_ দ্রুত গত, পলা- 
৩ । অধম | ৪ দর্ষিণ দিকৃষ্থ | ৫। সং, ] যিত) বিৎ,ব্রিৎ, পশ্চাদধাবিত । শিৎ-_১ 
ীং, উত্ভার না দেওয়া। 'ধনুদ্ধটৈ রাজহতৈরমুক্রতমূ 1” (রঘু) 

অনুদর (অন্ অল-ভ্ভদর। যাহার উদর ২] সৎ, ক্লীৎ, জঙ্গীতে-_দ্রুতার্ধ যাত্রা, 
ক্ষীণ, ৬ী হিং) বিং, ত্রিৎ, কশ,ছূর্বল, | হৃশ্মকাল পরিমাণ। শিং__১এঅর্দমাত্রং 
ক্ষীণমধ) । দ্রতৎ জ্ঞেয়ং জ্রুতার্ধঞণাপামুক্রতৎ |” 

অনুদান্ত (অন্-উৎ উদ্ধ-আ.-দা[দান। অনুধাবন (অনু পশ্চাৎ _ ধাব্ দৌড়ান+ 
করা | বল।7তক্ত)-র্খা। যাহা উচ্চ | অন(অনট)-ভা) সং, ক্লীং, মনোনিবেশ, 
করিয়া উচ্চারণ করা যায় না) সং, পুং) | অভিনিবেশ । ২। তস্বনিশ্য়ান্থুসরণ ; 
নীচ দ্বর | ২! বেদের মস্ত্রবিশেষ | বিং,  যথা__“মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে ভম্মা- 
ত্রিৎ, উদ্বাত্ত ভিন্ন । চ্ছম অনলের ন্যায় অন্ুধাবনে অসমর্থ 

অন্থ্দার (অন্-উদার দাতা) বিৎ, ভ্রিং, | হইয়। পরম সমাদরে ভরণ পৌষপ করিতে 
অসাধু, অসৎ । ২। ক্ষুদ্র, নীচাশয়। ৩। লাগিলেন ।” ৩। পশ্চাদগমন। €। 
£আান্ত জানগত - দার] স্দী) অনগতদার । অনুসন্ধান । 

শিং_-১ণ্যস্থিন্ প্রসীদসি পুনঃ স ভবহা- 
০ 



অনু [ ৬৭ ] অন্ধ 
০2 নি জিনাহিবা গা লিক 

সী পিপিপীলপাসী 
৯৯৯৮০ স৯০ 

অনুধাবিত (পুর্বে দেখ, তক্তে) ক, স্ব) ; অন্ুপদ্দী অেনুপদিন্, অনুপ +ইন্_ অন্ত্য- 
বিং, ত্রিং, পশ্চাঙ্কাবিত । ২। অভিনিবিষ্ট । | থে) বিং, ত্র অন্বেষণকারী, অন্বেষ্টা। 

অনুধ্যান তেন _ধৈ চিত্তাকরা+অনতনট)। শিং-১ “মুগস্যান্পদী রামো জগাম 
_ভা) সং, ক্লীৎ, মঙ্গল চিত্তা, শুভচিস্ত। ;) ; গজবিক্রমঃ 1” ভেটি) ২। অনুগামী । 
শিৎ-১ “যা নঃ প্রীতিবিরূপাক্ষ তদনুধ্যান ূ অনুপদীনা অনুপদ [অনু সকল-পদ ] 
সম্ভব ।” (কুমার) গুল্ফাদি মহিত পাদ+ঈন _ ব্যাপকার্থে। 

অনুনয় (অন্ু-নী [লইয়া ধাওয়া] স্ততি আ(আপ)-স্ত্রীলিজে। বে খুল্ফাদি 
করা+ অতল) -_ ভা) সৎ, পুৎ, বিনয়, স্তব ; জহিত সকল পাদ ব্যাপে) সহ, স্ট্রীৎ, 
স্তি, শিষ্টতা, প্রণতি, ক্রুদ্ধ প্রভৃতি দিগকে ূ পদাচ্ছাদন _ মোজা, উপানৎ, বুটজুতা 
বিনয় বাক্যে শান্ত বা তুষ্ট করিবার ূ প্রভৃতি । 
চেষ্টা । ২। প্রার্থনা । ৩। ক্রোধাপনয়ন । | অনুপপন্তি অন-উপপন্তি সিদ্ধান্ত, যুক্তি) 

অনুনাদিত (অনুনাদ +ইত _ প্রৎ) বিৎ, ত্রিং, ] সং, স্্রীং, অমুক্তি । ২। উপপত্তির অভাব, 
সদৃশ শববিশিষ্ট । অপ্রতুল, অনিবৃতি, অসঙ্গতি । ৩। আসংল- 

অনুনাসিক (অনু অনুগত, সহিত - নাসিকা, গ্লতা। ৪ | অসিদ্ধি। 

ব্যস সং, পু, নাসিকা সহযোগে | ৷ অন্পপন্ন (অন্_-উপপম সিদ্ধ ) বিৎ্, ত্রিং, 
উচ্চার্্যমাণ বর্ণ ; যথা, এ, ণ, ন, মূ অমুক | ২। অনুৎপন্ন। ৩। অসিদ্ধ। 

ইত্যাদি । অন্পম (অন্-উপমা। যাহার উপমা নাই, 
অনুনীত (অনুনয় +তক্তে)- শ্) বিৎ, ত্রিৎ, ৃ ৬ষঠী _ হি) বি, ত্রিং, উপম। রহিত,নিরু- 

বিনীত, অনুনয়প্রাপ্ত, যে বিনয় বাক্যে | পম, অন্ুপমেয়, অত্যুৎকৃষ্ট | মাঁ--ক্স্রীৎ, 

শাস্তবা তুষ্ট হইয়াছে । ২। প্রার্থিত। | অগ্নি কিম্বা নৈখ'ত কোণের হস্তিনী | 
৩। প্রসাদিত। | অনুপমেয় ( অন্ উপমেয় ) বিং, কিং, যার 

অনুপ (অন্-উপ উপমা) বিং, ত্রিং, | উপমা দিবার স্থল নাই, অনুপম, নিরুপম, 
সাদৃশ্যরছিত, অন্ুপমেয় ) ষথা_ উপমারহিত | 
“থাকে সব ঠাই কেহ দেখে নাই ৃ অন্পযুক্ত (অন্-_ উপযুক্ত) বিৎ, ত্রিৎ, 

বেদেতে কহে অন্থপ।” (বিদ্যান্ুন্দর)| অযুক্ত, অনুচিত । ২। অক্ষম, অষোগ্য। 
অনুপকার (অন্-উপকার ) সৎ, পুৎ, অপ- ; অনুপলন্ধি ( অন্-উপলব্দি প্রাপ্তি) সং, 

কার, ক্ষতি, হানি। ২। অুণ। স্্রীং, অপ্রান্তি । ২। প্রত্যক্ষাভাব । 
অন্পকারক (অন্ -উপকারক ) বিৎ, ত্রিং, অনুপস্থান (অন্ - উপস্থান ) সং, ক্লীৎ, উপ- 
উপকারক নয়, অনুপকারী, অপকারী । | স্থিত না হওরা, অনাগমন, অনুপস্থিতি । 
৩। অগুণকারক। | অনুপস্থিত (অন্_ উপস্থিত) বিং, ভ্রিং 

অনুপকারিণী; সং, স্্রীঘ, (অনুপকারী দেখ) উপস্থিত নয়, অনাগত । 
অনুপকারী অন - -উপকারী ) বি ত্রিৎ, অনুপস্থিতি (অন্ _উপস্থিতি ) সং, স্্রীং, 

উপকারী নয়, যে অনুপকার করে, অপ- উপস্থিতির অভাব, অনাগমন, অনুপস্থান। 
কারী, অনুপকারী, অনুপকারক । অনুপহত (অন্-উপহত আহত) বিং, 

অন্পকৃত (অন্- উপকৃত ) ধিৎ, ত্রিং, | ত্রিং, অবিনাশিত। 
উপকৃত নয়, যার উপকার কর! যায় নাই। অনুপাত (অনু-পাত পতন ইত্যাদি) সং, 
অনুপদ € অনু-পক্ষ, পদের পশ্চাৎ্,। ব্যং- পু পশ্চাঙ পতন । ২। পশ্চাদৃগমন | 
স) অং, ক্লীঘ, পদে পদেে। পশ্চাৎ, ৩। (760০) এক রাশির সহিত আব 
অনস্তর। বিং, ত্রিৎ, পশ্ডাঞ্গগামী । এক রাশির যে সম্বন্ধ | 

অন্পদিষ্ট ( অন্--উপদিষ্ট ) বি, ব্রিৎ, উপ- 38 পাতক পাপ) সং, ক্লীৎ, 
্িট নয়,থে উপতদশ পায় নাই, অশিক্ষিত: মহাপাতকের সদৃশ পাতক বিশেষ । 



তালু | 

অন্পাতক ৩৫ প্রকার ; যথ।--(১ ৃ 

বচন (মিথ্যা আত্মশ্লাঘ! এব মিথ্যা পরল্লানি। 

হে) বাজার প্রতি খলতা অর্থাৎ দুষ্টামি, 

(৩) পিতার মিথা দোষ কখন, (9) বেদ 

ত্যাগ অথাৎ বিশ্বাত হওয়া, (৫) বেদনিন্দা, 

(৬) মিথ্যা সাক্ষ্য জোনিয়া না বলাও 

মিথ্যা বলা) (৭) বন্ধুব্ধ, (৮) অন্ত্যজ 

ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ 1৯) অভক্ষ্য ভঙ্গণ ৯০' 

নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য হন৭, (১৯১) 

মনুষ্য হরণ, (১২) অশ্রহছরণ (১৩) রজত 

হরণ, (১০) ভূমি হরণ, (১৫) হীরক হরণ, 

(১৬) মণি হরণ ) এব্ৎ ১৯ প্রকার জগম্য 

ণমন। 

৬৮ | অনু 

শে চ্পীতীশিিত শি সিনপাপশাপীপাশি শিপ পাটা 
নিক ও তিরিশ ২৯৮ 

) সিথ্যা পূর্ব লক্ষণ । বন্ধন। আরোপ। সম্বন্ধ । 
অনবুত্তি । অবিচ্ছেদ। অনুরোধ । ব্যাকরণে 

কোন কাধ্য নিমিত্ত কল্পিত বর্ণ, যাহাকে 
ই বলে। | -অঅল্)-ক] শিশু! 
মুখ্যানুযায়ী । 

অনুবদ্দী (অনুবক্ষিন্, অনুবন্ধ+ ইন্(ণিন্) 
_ ক) বিৎ, ত্রিং, সহচারী। অনুবদ্ধ- 
বিশিষ্ট, অবিচ্ছিন্ন । অনুবস্তাঁ । অনুরোধী । 
শিহ--১ ণগুণা গুণানুবদ্ধিতান্তসা সপ্র- 
অনা ইল" (রঘু) | স্বী _ক্্ীৎ, হিকা। তষ্1 | 

অন্বোধ ; অত) পুহঃ ালান্তে গন্ষাদ্রবোল 

পৃনক্রদ্দীপন | ২ । পশ্চাঙ জ্ঞান । 

। জআন্ভব (অনু-ভূ [হওয়া] বোধ করা+ 

অনুপান (অনু ।ষধের] পশ্চাখ বা সহিত -- ৃ 
পান পানীয়) সৎ, ক্রীং, যাহা মিশ্রিত 
করিয়া বা যাহার সঙ্গে পান করা যায়)! 
ওষপের সহিত বা ওষধ মেবনাস্তে পানীয় 
রসাদি, ওষধের অহকারী। ওষধস্থলেই : 
প্যেগ রঃ যথা1--ওষধের অন্থপান। 

অনুপুত্প ; সং, পু, শর, খাকুড়া। 
অন্পূর্ণ (আনু অন্গত - পুর্ন ) পিং, ব্িৎ, 

আনুক্রমিক । শিৎ_ টবুশ্থানপান্লনে চ ন 
ঢাতিদীর্খে।” (কুমার)। পু, অনক্রন। 

অনুএবেশ (16101060017 ) হাত + আঅস্তঃ- 

প্রবেশ, অন্রূপ প্রবেশ 7 শি “প্ুপোষ 
বৃদ্ধিৎ হরিদশখদীধিতেরনু পরবেশাদিব বাল- 
চক্দ্রমা |” রেছু) | | 

অনু পন্ ; বিৎ, তরি, প্রস্থান্গত, আড়দিকে। 
অনুপ্াস অনু সর্দশ-প্রাস [প্রস বিস্তার 
কর17অ(অল) - ভা] বিস্তার ) সৎ, পুহ, । 
তুল্য ধর্ণ বিন্যাস, কাব্যের অলঙ্কার বি- 
শেষ; রচনাতে একবিধ অক্ষরের বারত্বার 
সঞ্ঘটন ; যথ।-_-মপুগন্ষে অদ্দ হইম্মা, যছু- 
বংশে অংশে অবতীর্ণ, করতলে করাল 
করবাল ধারণ ইত্যাদি । 

অনুপ্নব (অনু সহিত বা পশ্চাৎ-প্লব [পন 
লাফিযা! লাফিয়া যাওয়া! +অ (অন্) - কা 
যে গমন করে) সঙ, পু, আন্চর। জহায়; 

যথা --'সান্ুপবঃ প্রভুরপি ক্ষণদা চর।ণীমূ।' 
অন্বন্ধ ( অনু. বন্ধ বঙ্গান করা অ.অল্) -. 

ত1) সং, পুং, উপক্রম, আর । উপলক্ষ, 

র 
ূ 
ূ 

অ অল্)-ভা ) সৎ) পু, উপলন্গি, জ্তান, 
বোধ । 

অন্ভাব ' অনু-ভা হওয়া) সমর্থ হওয়া 
ইত্যাদি +অ ঘএঞ)- ভা) সং, পুথ, 
প্রভাব, রাজকীয় প্রভাব । সামর্থ্য | বীজা- 
দিগের কফোষদ'গাদিজাত তেজবিশেষ ' 

আহিম।। মনের উন্নতি, মনের মহত । 
শিশ্চয় | সঙ্ষেত,ইশ 1 অলঙ্কার শান্থে 
রমপ্যঞ্জক জ্ভঙ্ত''” | ষখথা--“ভাবৎ মনো 
গতহ সাক্ষাহ  দতৎ বাজয়স্তি যে। হে 
আনু ভাবা” 

আন্ভত ( অনুভব দেখ, তক্তে)- শমী) বি, 
টিং, যে বিষয়ের অনুভ্ভব হইয়াছে, 
উপল্ক্ধ, অবগত, জ্ঞাত । 

অন্ুক্ততি ( অন্ভব দেখ, তিক্কি)-ভা )সং, 
স্বীং, উপলব্ধি, অনুভব, জ্ঞান । অনুভূতি 
চতুপিবধ, যথা --প্রত্যক্ষ, অন্ুমিভি, উপ- 
মিতি, শান । শিৎ-১ ণপ্রত্যক্ষমপ্যন্- 
মিতিস্তথোপমিতিশান্দজে । 

আন্মত (ঘআঅনু-মন্। বোধ কর আজ্ঞা 
করা,ম্বীকার *+রা+ তংক্ঞ) --শ্ল) বিৎ, ভরিৎ, 
যে বিষয়ে অন্মতি দেওয়া হইয়াছে, 
অন্জ্ঞাত । ২. সম্মত, স্ীকৃত। ৩। গ্মন- 
মোদিত। ক ভি 

অনুমতি (অনু-মন্ [জানা] আজ্ঞ। কর। 
| +তি(ভি)_ধি,ভা। দেবতারা পিতৃঙগণের 
| সহিত যাহাতে অম্মতি করেন কিন্দা 

অনু মহিত মন সম্মালিকর14+ ভিত্তি 



ূ 
ঞ £% 

ধি। যাহাতে দেবলোক ও পিতলোকের 

সহিত ভূতগণকে বলিদান করিয়! পুজা 
করা ষায়) সং, স্প্রীৎ, যে পুর্ণিমাতে এক 
কল! হীন চক্র উদয় হয়, অর্থাৎ শুরু 
চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা । ২। অন্জ্ঞা, আদেশ, 
সম্মতি প্রদ্ধান। 

অনুমন্তা অনুমত্ু, পূর্বে দেখ, তৃত্ন্)-ক ) 
বিং ব্রিং, অনুমতি কারক, আজ্ঞা কারক । 

অনুমন্ত্রণ (অনু ।মন্ত্রোচ্চারণ হিতৃ] পশ্চাৎ 
-অন্তরণ) | মন্ত্রের দ্বারা | সংস্কার করণ ): 

সং। পুহ, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক যজ্দের 
২স্বার বিশেষ । 

অনুমঙন্সিত (অন্ুমন্ধণ দেখ,ত ক্রেৌ-শ্ম) 
বিৎ, ত্রিৎ) ম্ত্রোচ্চারণ পূর্ববক সংস্কৃত । 

অনুমরণ (অনু পশ্চাৎ বা সহিত - মরণ ) 
সং, রী, মা পতি পিষ্বোগাঙ্তে 
স্বামীর পাঁঢুকা লইয়া জলন্ত চিতায় স্ত্রীর 
মরণ । 

অনুমা (অনু-মা পরিমাণ করা1+অ (ড) 
_ভ1) সৎ, স্ত্রী, অনুমান দেখ । 

অনুমান (অনু অন্সারে-মা [মা পরি- 
মাণ করা] নির্ণয় করা, বোধ করা 4 অন 
(অনট)-- ভাবে) সং, ক্লীৎ, বোধ ; যখা-- 
এর বিষয় তোমার কি অন্মান হয়, 
আমি এই অনুমান করি। ২। ব্যাপ্য 
হেতু দ্বারা ব্যাপক বস্ত নিশ্চয়; কারা, 
কারণ, সহচর প্রভৃতি দর্শনে কারণ কার্য 
সহচর প্রভৃতির জ্ভান; কাধ্যদর্শনে _ 

_ ষথা, অশ্রুপাত দর্শনে ক্লেশাদির অনুমান; 
। কারণ দর্শনে যথা, নীলবর্ণ মেঘ দর্শনে 
 কুষ্টির অন্মান; সহচর দর্শনে _ যথা, 
। ধুম দর্শনে অগির অনুমান ইত্যাদি । ৩। 

অর্থালঙ্গার বিশেষ ৪ । € €০01011:)1) 

| এক বা বহু প্রতিজ্ঞা হইতে যে ফল 
উপলব্ধি হয় তাহাকে অনুমান কহে । 

ন্মাপক (অনু--মাপি | পরিমাণ করান ]! 
ৃ নির্ণয় করান + অক(ণক)--ক) বিং,| 
1 ব্রিৎ, অনুমানজনক, অনুমানের হেতু । 
নিনুসিত (অনুমান দেখ, ত (্ি)-শ্) 
॥ বি, ত্রিৎ,হেতু দ্বারা নিশ্চিত । ২। যে 
£ বিষয়ের অনুমান করা গিয়াছে। 

[ ৬৯ | অন্ধ 
পাপী তি 

( অনুমিতি (অনু - -ম। [ পরিষাণ করা )নির্ণর 
করা + তিটকি)-ভা ) সং, জীহ, অনু- 
ভব্বিশেষ ; ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপকবস্যর 
নিশ্চয় জ্ঞান ; যেমন -ধৃম দেখিলে অগ্রি- 
নিরূপণ । অনুমিতি ছুই প্রকার স্বার্থ 
ও পরার্থা। 

অনুমূত (অনু পশ্চা২+মু মরা+.ক্ত)ত- ক, 
ূ ক্ী) বিৎ, 'ত্িৎ, সহম্বত । ২ । পশ্চাৎ মৃত। 

শিং - “ভবতা নানুষুতাহপিলভ্যতে।*(রঘু) 
অনুমেয় (অনু-মা! পরিমাণ কর!) নির্ণষ 

|. করা, বোধ করা4য-্্) বি) তরি, 
ঈ | শিং --ফলানুমেয়াঃ প্রা- 

ৃ সংস্থারা প্রাক্তনাইব (রঘু ।) 
ূ তো (অনু পশ্চাৎ_মুদ্ [ছৃষ্ট হও] 

| অনুমতি দেওয়া $অনংনট)- ভা1) সং, 
ূ ক্লীং, আহ্লাদ পূর্বক সম্মতি ।২। মতদ্দান, 

ূ উচিত বলিয়া স্বীকার করা । ৩। প্রবর্তন, 
প্রবৃত্তি প্রদক্মান। | 

অনুমোদিত ( অনুমোদন দেখ, ত(ক্ত)_ম্্ ) 
বি, ত্রিৎ, যে বিষয়ের অনুমোদন করা 

ৃ গিয়াছে, অন্ুুমত, অনুজ্কাত । ২। অনু- 
| গামী ।৩। সদৃশ । ৪1 প্রোহসাহিত ) * 
অনুযাত (অনু পশ্চাৎ-যাত গত) বিৎ, 

ত্রিং , পশ্চাদগত | ২। অনুকূত। 
অন্ুযাত্র (অনু অনুরূপকৃত - ষাত্র! ) বিৎ, 

ত্রিং, অনুষায়িবর্গ | 
| অনুযাত্রিক (অনু সহিত বা পশ্চাৎ-যাত্রা 
| গমন + ইক-ক। যাহার পশ্চাৎ গমন 

করে ) বিং, ত্রিং, অনুচর, সমভিব্যাহারী 
লোক । শিৎখ-১ “সর্বানেবানুঘাত্রিক- 
বর্গান্ ত্বয়া সহ।” ( শকুস্তলা ) 

। অনুযায়ী (অনুযাযিন্, অন্বু সহিত যা 

যাওয়া4+ইন্(শিন্)- ক) বিৎ, ত্রিং, অনু- 
| গামী। ২। সেবক, অনুচর । ৩। সদৃশ । 

অনুষুক্ত € অনু যুজ যোগ কর! ] প্রশ্ন করা, 
তিরস্কার করা+তক্কে)- ক্র) বিং, ভ্রিৎ 
জিজ্ঞাদিত । ২। তিরস্কৃত। 

৷ অস্থযোক্তা (অনুযোক্তু, অনুযুক্ত দেখ, ত 
তেন্)ট-ক) সং, পুং, অনুযোগকারী । 

অনুযোগ (অনুযুত্ত দেখ,অআ(ঘেএ) - ভ1) সং, 
| পুহ প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা । ২1 শিহ- ১য় 
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কিয়দ্ধেতি ত্বমন্বমুক্ত” (রঘু )। ২। কেহ 
অযতু অনার্দর বা অপকার করিলে তাহার 
সমক্ষে বাঁ তাহার আত্মীয় ব্যক্তির 
নিকট আক্ষেপ প্রকাশ ।৩। ভিরস্সার। 
“নাহি কোন ভোগ, মিখ্যা অন্থুযোগ 

ম| হইয়া কহ কত ।” বিদটানুন্দর) 
অনুযোগী (অন্ুযোগিন্, ) বিৎ, ত্রিৎ, সন্গ- 

দ্ধাধার। | 
অন্ুযোজক (অন্ব_-খুজ যোগ করা+অক ূ 
(ণক)-ক) বিং, ভ্রিং, যে বের 

ৰ 
| 
ৃ 

কবে। 

অন্নযোজ্য (অন্থু পশ্চাৎ-যুজ যোগ 
করা+য-শ্ু)বিৎ, ত্রিং, যাহ।র উপর 
অনুযোগ কর যায । 

অন্থুরক্ত € অন্ু-রন্জ[ রং করা] অনুরন্ত 
হওয়া4+ত(ক্ত)- ক ) বিং, ত্রিং, আসক্ত, 
অনুরাগ বিশিষ্ট, রত, যাহার অনুরাগ 
জন্মিয়াছে, পরীত। ২। অনুর রং 
করা7তক্তে)- শ্) রঞ্জিত। 

অন্রক্তি (অন্গ-রঞ্জ [রং করা] প্রীত হওয়া 
1+তি(ক্কি)_ ভাবে ) সৎ, স্ত্রী, অনুরাগ 
দেখ । 

অন্গুরঞ্জক (অন্থ-রঞ্জি রখ করান] প্রীত 
করা+অকক)- ক) সং, পু যে অন্ু- 
রঞ্জন করিতে পারে । 

অন্গুরঞ্জন (অনু -রঞ্জি [রৎ করান] আপ্যা- 
যিত করা+ অন(অনট্) _ভ1) সং, ক্লীৎ, 
প্রীতিসম্পাদন, সস্তোষজনন, প্রীত করা, 
তুষ্ট করা, অনুরাগ জন্মান। ২। রঙ্ করা । 

অন্গরণন অন্থু-রণ্ শব্দকরা4+অল(অলট) 
ভা) সং, ক্লীৎ, ধ্বনির পশ্চাৎ প্লনি, 
প্রতিশব ৷ অনুগত স্বর । ূ 

অন্ুরত ( অন্ন-রত ) বিৎ, ত্রিৎ, অনুরক্ত। ূ 
অনগুরধ্যা (অন্ত _ রথ্যা) সৎ, স্ত্রীৎ, ক্ষুদ্রপথ, 

] 

২ শাশাশাাশাশিি শশী 

গলিপথ | 
অন্থরাগ মু -রন্জ্ | রং করা ] অনুরক্ত 

হওয়া, ভাল বাসা+ অত্বেঞ) _ ভা) সৎ, 
পৃ, প্রীতি, দেহ; যথা--স্বামীর প্রতি 
অনুরাগ | ২। আদর, যত্ব) ষথা--বিদ্যায় 
অনুরাগ | ৩। প্রবৃত্তি; থা--সত্যে অনু- 
বাগ, ধন্বের অনুরাগ | 

৭ রি ] 

তা্টু 

উ শিপ পিপিপি পিপি 

অনুরাগী (অনুরাগিন্, অনুরাগ +ইন্ - অ- 
্তযর্থে অথবা অনু পশ্চাৎ-রন্জ [রৎ 
করা]অনুরক্ত হওয়+ইন্-_ক, শীলার্খে) 
বিং, ত্রিং, অনুরাগ যুক্ত, আসক্ত | 

অন্থুরাধ! (অন্থ-রাধ সিদ্ধি করা+অ-- 
সৎক্্ার্থে, আ- প্রৎ। যে যাত্তাদিতে ইষ্ট 
সিদ্ধি করে ) সৎ, স্ত্রীৎ, সপ্তদশ নক্ষত্র | 

অনুরুদ্ধ (অন্ু-রুধ রোধ করা+ত-ক্) 
_ম্ম ) বিং, ত্রিৎ, উপরুদ্ধ, যাহাকে অমু- 
রোধ করা গিয়াছে ।২ যেবিষয়ে অনু 
রোধ করা গিয়াছে । ৩। অনুক্ধত। 

অন্ুকূপ (অনু তুল্য-রূপ আকার, অথন| 
অন্থু যোগ্য রূপ, ব্যৎ-স) বিৎ, ব্রিৎ, 
সর্দশ, তৃল্য। ২। যোগ্য । ৩। অন্ুযারী, 
অনুসারী । 

অনুরোধ (অনু-কুধ [রুদ্ধ কর] অনুরোধ 
করা+অ (অল)- ভা) সং, পুৎ, খাতির; 
যথা--াহার অনুরোধে আমাকে এই 
কমা করিতে হইল ।২। উপরোধ, অভীষ্ট 
সাধনাথ প্রবৃত্তি প্রদান, সুপারিস ) ষথ1-_ 
অমুকের জন্য অমক্ধকে অমুরোধ করি- 
লাম ।২। তাপাগ।৪। প্রতিরোধ । 
৫। প্রতীক্ষা ৬। অনুসরণ 

অন্থুলাপ (অন্গু পুনঃ পুনঃ লপ্ বলা+ 
(ব-4)-- ভা ) সং, পুৎ, পুনঃ পুনঃ কথন । 

অন্ুলিপ্ধ (পশ্চাৎ দেখ, তাক্ত)- শখ ) বিং) 
ত্রিৎ, অনুরঞ্জিত, রঙ করা। ২। লিপ্ত । 

অন্থলেপ (অনু লিপ লেপন করা +অ 
(অল্)- ভা) সং, পু, লেপন। 

অন্গলেপন অন্থ--লিপ লেপন করা+4 অন 
(অনট্)--ভাবে ) সং, জীং, গন্ধন্ববাতদি 
দ্বার। লেপন। ২। [অন -(অনট)-_ণ। 
যাহা দ্বারা লেপন করা যার ] লেপন সাধন 
চন্দনাদি। 

অন্থলোম (অন্থ সহিত বা অনুসারে. 
লোমন্ শরীরের লোম। প্রতিলোম 
দেখ ) সং, পৃং, অনুক্রম, শথাক্রম | বিং, 
ত্রিং, অন্ুকৃূল। অং, প্রতিরোমে । ভ্রিং 
বিং, সহজ দিকে, বিপরীত দিকে নয়। 
প্রকৃত প্রণালীতে, বিপরীত প্রণালীতে 
নম্বর । যথাক্রমে, যার পর যা এই নিয়মে। 
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অন্ুলোমজ অনুলোম যথাক্রমে -জ জাত) | অনুবাদিত (অনুবাদ +ইত_ প্রহ বিখকি 
বিং ত্রিং, যথাক্রমে জাত, উত্তম বর্ণের | যাহার অনুবাদ হুইয়াছে । 
ওরসে অধম বর্ণজাত; যথা ব্রাহ্মণের | অনুবাদী জেনুবাদিন্'অনুবাদ+ ইন্ণিন্) - 
ওরসে ক্ষত্রিয়ার গর্তজাত, ক্ষত্রিয়ের | ক.বিৎ, ত্রিং, অন্ববাদক । সদৃশ, অনুরূপ । 
ওঁরসে বৈশ্ঠার গর্তভজাত ইত্যাদি । অনুবাদ্য (অনু-বদূ বলা+ষ--প্রৎ) বি, 

্রনুপজ্ঘন ন্ উল্লভ্বন) সং, ক্লীৎ, উল্লপ- ; ত্রিৎ, উদ্দেশ্য । অনুবাদনীয়, যাহার 
ভ্যন না করা, অন্তিক্রম না করা, অনতি- | অনুবাদ করা আবশ্যক । অনুকরণীয়। 
ক্রম, অনতিবর্তন। অনুবাসন; সং, ক্লীৎ, বস্তিক্রিয়াবিশেষ, 

মনুরজ্ঘনীয় (অন্ - উল্লজ্যনীয়) বি, ত্রিং, ] জ্েহবস্ত্ি, ধূপন। 
উল্লশ্যনীয় নয়, যাহা উল্লভ্বন করিতে পারা | অনুবিদ্ধ (অনু-ব্যধ্ [বিদ্ধ করা] যোগ করা, 
যায় না বাকরা উচিত নয়, অনভিক্রমণীয়, | গাঁথা ইত্যাদি+তক্তে)-ক, প্র, তা) 
অনতিবর্তনীয়। বিং,ত্রিং, সম্পৃক্ত । শিং-১"ন সোহস্তি 

আনুবর্তন-(অন্থু পশ্চাৎ-বৃৎ বিদ্যমান; প্রত্যয়ো লোকে যং শব্দানুগমাদৃতে | অন্ু- 
থাকা + অন(অনট্)-ভা) সং, ক্লীৎ । বিদ্ধ ইবার্থোহি সর্বঃ শবেন ভাসতে ।" 
অন্ুুগমন, পশ্চাপগমন | অনুবৃত্তি, সেবা। যুক্ত। খচিত। ব্যাণ্ত । গ্রথিত। গুন্ফিত । 
অন্ুবন্ধ, অবিচ্ছেদ্দ | পশ্চান্নয়ন । শ্থানাস্তর | জং, ক্লীৎ, গ্রহণ । 
গমন। পুর্বস্ত্রস্থ পদের পরশৃত্রে | অনুবিশ্ব ; সং, ক্লীৎ, প্রতিবিশ্ব | 
উপশ্থিতি ৷ অন্ুবত্তি অনু পশ্চাৎ_বুৎ বিদ্যমান থাক। 

অনুবভিত| (অন্ুবর্ভিন্+তা-ভাবে ) সং [| +তিক্তি)_ভা ) সত, স্ত্রীৎ, পশ্চাদগমন | 
স্ত্রী, অনুবর্তন করা । ব্যাকরণে _ পূর্ধস্বত্র হইতে পরন্ুত্রে 
জনুবত্তা (অনুবর্তিন্,অনু পশ্চাৎ _ বৃৎ্ বিদ্য- উপস্থিতি । সেবা । অনুবন্ধ । অনুরোধ । 

মান থাকা +ইন্ংণিন্)_ ক) বিং,ত্রিং, যে; অনুকরণ । 
অন্যের অন্থুমরণ করে, অন্ধের মতানু- | অনুবেল (অনু বেলা, ব্যৎ-- স) অং, রীং, 

 সারেচলে, পশ্চাদৃবত্তাঁ, সহগামী, অনু- ; সতত, প্রতিক্ষণ, নিরস্তর। শিং _ ১*ইতিস্মর 
. গামী। পৃচ্ছত্যন্ুবেলমাদৃতঃ 1” (রঘু) ২ উপকূলে । 
মমুবল (অনু অনুসারে _- বল সামর্থ্য ) | অনুব্যাধ (অন্ুবিদ্ধ দ্বেখ, অংব্ঘঞ)_ ভা) সং, 
 ক্রিৎ-বিং, ক্ষমতানুসারে ; ষথা-_. পুং, সংসর্গ, মিলন । সংযোগ । 
যাস জপে অনশনে, অন্ন! জানিলে মনে অনুত্রজ্যা (অনু পশ্চা্ ব্রজ্যা গমন) সং, 
; ব্যাসের তপের অন্গুবলে ৮” ১৮৮০ ্্ীৎ, পশ্চাপগীমন । শিং -১ “অত্রাক্গণা- 
নুবাক ; অং, পুৎ, বেদের অধ্যায় । | ধ্যায়নমাপৎ কালে বিধীয়তে । অনুত্রজ্য। 
। বা যজুবেরদের অংশ বিশেষ। ূ চ শুশাষা যাবদ্ষধ্যয়নং গুরোঃ 1” 

| 
8 (অনু -বচ বলা+যখ্যেণ) _৭) অনুশয় (অন্থ না-শী শয়ন করা7আঅ(অল্) 
। সঙ স্ত্রীং, দেবতাহ্বান সাধিকা খক্। -ভা। শয়ন বা বিশ্রাম না করা) সং, পুং, 
বাদ (অনু নিন্দা, পুনঃ পুনঃ-বাদ | অনুতাপ, পশ্চাত্তাপ । পূর্বশক্রতা। দ্বেষ। 
| [বদ বলা+ অংএ)-_ভা] কথখদ). সং,পুং, । ম্বৃণা। অনুবন্ধ। অনুধাবন, মনোনিবেশ । 
ৃ পুনঃ পুনঃ কখন। ২। ভাষাস্তর করণ, এক অনুশয়ান অনু- শী শেষে হঃখ প্রকাশ 
| ভাষার অর্থও তাৎপর্য লইয়া অন্ত ভাষায় ; করা+আন শোন) _ক) বিং, ভ্রিং। যে 
 সম্ভলন, তরজমা ।৩। অনুকরণ । ৪। অন্ুুশয় করে। 

| অপবাদ, নিন্দা। | অনুশদ্ষিত (অনু-শী শেষে হুঃখ প্রকাশ, 
বাদক (অনুবাদ দেখ, অক (ণক)- | করা+ইত -প্রং) বিৎ, ব্রি, যাহার অনু- 
৯ ক) বিৎ, ব্রিৎ, ষে ভাষাস্তর করে । 1 ভাপ খটিয়াছে, অনতপ্ত, অনতাপগ্রস্ত | 
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আনশহী অনুশযিন, অনশয টি ॥ ইন লিনী ূ (অনুষ
্ঠান (অনু-ন্থা ্া [থাকা] অ আরম্ত করা+ 

ক রিং ভি গন্চাম তাপকারী ৷ অন(অনট)- _ ভা) সৎ, ক্লীৎ, আরম্ভ, প্রথম 

২। পাদরোগবিশেষ 
এ | ২। করণ, নির্ববাহ, সম্পাদন । 

ভান্শর (অনু পুন? পুনঃ-শ বধ করা? ৩। প্রদান । 

অ েচ)-ক) সং, পুহ, রাক্ষস । 
অন্শাসন (আন্ -শান্ শাসন করা7+অন 

(অনট)-_ ভা) সং, রীৎ আঙ্া। উপ- 

দেশ । দান) শিক্ষাদান। নিষোগ। 

ব্যু্পাদন | 

অনশিষ্য (আনু হীন--শিষ্য) সঙ পু) 

শিষ্যের শিষ্য। 
অনশিষ্ট (অনু অনুসারে -শিষ্ট উপদিষ্ট) 

বিং, 'ত্রিৎ আদি, অন্চ্জাত। উপদিষ্ট, র 

শিক্ষিত । কথিত । স্যুৎপাদিত | 

অন্শীলন (অনু_ ঠা একান্ত পরুন হওয়! 

অন ( (নট), -ভা) সণ, ক্রীৎ। পুনঃ পুনঃ 

আলোচন, উর 5 । ২ । 

অনুগণ সেবা; শিৎ_ রিনি ৃ 

কষ্ানুশীলন্ৎ ভক্তিক্ধ তম 
অন্শীল শীয় আন্ পশ্চাঁৎ রী চিন্তা করা 

4ক্মশীয়- বি বি “ব্রি, অনুশীলন যোগ্য 

অনুশীলন করিবার উপঘুল্ত,, 

অনুশীলন করা উচিত বা আবশ্যক । 

অনুনীলিত (অন্ পশ্চা২-শীল্ চিন্ত। করা 

এন্ড) শ্মা) বিহ, ব্রিৎ। ষে বিষয়ের 

অনুশীলন করা গিয়াছে । 

অন্শোচন_ কী ) (অনু পশ্গা_ শুচ, 

অনুশোচনা _ স্থীৎ | শোক করা + অন 
(অনট)-_ ভা) সং, মেবিষয় গত হইয়াছে 
ডি আলোচনা কিম্বা তাহ। লইয়া 

চিন্ত। খেদ অথবা আক্ষেপ করা, পশ্চাস্তাপ। 

লা | 
অনুষঙ্গ ( অন্- সন্জ আলিঙ্গন করা4 
অ এ) - ভা) সৎ, পু, দয়া । ল্েহ। 

প্রণয় । সন্বন্ধ। সম্পর্ক । প্রায় । 

অনুষ্ট.ভ্ (নু স্তব্ধ হওয়া ০(ক্কিপ্) 
-খ্, সং জ্ঞার্থে) সৎ) রী, অগাক্ষর 

মি | ২। সরন্গতী। 

ষ্টাতা অেনুষ্ঠাতৃ, অনু _স্থ। |থাকা) অনু- 

টান করা+ততেন্) ক) সং, 
০৬৬ শপ  ) 

যে নিট 

চি টু যে 

অনি (অনুষ্ঠান দেখ, তংক্ত)_ মা) বি, 

টিং, আরব । ২। কৃত, সম্পাদিত। 

অনুষ্ঠেয় (অন্- স্থা [থাকা] অনুষ্টান করা 

য- শমী বিং, ভি অনুষ্টান? যোগ্য | এ) 

র যে ব্ষিয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । 

৷ অনুষ্ঠ,যত । আনু _ষ্টিব ছেপ ফেলা+তি(ভ্ু)- 

ূ স্ব) বিৎ, দ্িৎ, পরম্পর অন্ন, অবিচ্ছিন্ন । 

| আনুন (অন্ 7 -উ্। ততখ্পর, তপ্ত । যে তহ 

পর ব| তপ্প নহে) বিৎ, বি, জড়, অলম! 

|] ২। শীতল । ৩ ৩ত। সৎ, ক্লীৎ, উৎপল । 

ভান্দবলিকা ) সৎ , স্্ীং) ন নীলদৃন্ব। | 

আনুসন্ান অনু-সমৃ-ধা [ধারণ করা, 

। আন্দেষণ করা-জঅন(নট)- ভা) সঙ, 

; ক্রীৎ, কোন বিষয় নির্ণয় টা নিমিন্ 

চেষ্টা ব। যত । ২1 জান্বেষণ, খোজা | 

জনুদন্ানঘ্িকা (অনুপগান_আম্মন1+ 

চা. বিৎ, রিৎ, "এ তগ্ম করিয়া অব- 

|. গত হইবার ইদ থা --“অনুসন্ধীন- 

| স্মিকা চিত্তবৃ্তি। 

। অনুসন্ধানী (অনুসদ্ধানিন্, অনুমন্ধীন দেখ, 

ইন্,নিন্)-ক) বিৎ, পিং, যাহাকে 

অনুসন্ধান করিতে আইসে, যে বিলক্ষণ 

অনুসন্ধান করিতে পারে । 

অনুসন্ধাত্িনী_বিৎ। ভ্িৎ, অন্ুসন্ধায়ী দেখ । 

অনুসন্ধায়ী (অন্ুসন্ধায়িন্, অনু সম্্- ধা 

অঙ্গেষণ করা1+ইনৃ.ণিন্) ক) বিৎ, ত্রিৎ, 

যে অনুসন্ধান করে। 

। অনুন্ধিৎসা (অনুসঙ্গান দেখ, স- _ইচছ্ারে। 

| আভা) সং, স্ত্রীৎ, অন্ুসন্ধীন করিবার 

ইচ্ছা] । 

অনুসন্ধিৎম্ (অনু-সমৃ-ধা অন্বেষ 

করা + স-ইচ্ছার্থ। উ-ক) বিং 

ত্রিৎ, থে অনুসন্ধান করিবার নিমি' 

ব্যগ্র। 

অনুসন্ধেয় অনু- মৃধা অন্বেষণ ক 

1ষ-শ্ম) বিৎ, তরিৎ, অনুসন্ধানের যোগ 

৯1 প্রান আতা সম্মানে সি চঈবেক 1 



অন 

৯ ২লিতশশশীশাশাশীেীসিপত স্পপপাশপা্পীশিীশিনিতি স্পীপীপীীশিপীশশীশিপ পাতি শিিশিিশিপিশাতাপাশী 
..পস্পিপপপাশীিপিসসপ 

২। অনুবূপকরণ। ৩। আচার । 

অন্ুপার (অনু-স্থ গমন করা + অ(ঘঞ) 
ভা) সৎ, পু, অনুগমন, অনুবন্তন। ২।। 

বি, ৪ । 
অভিক্রমনা করিয়া; ষথা শক্তি অনুসারে 

সঙ্গতি অনুসারে ব্যয় । 
সঙ্গতি অতি- 

অর্থাৎ যেমন শক্তি ও ;. 
সঙ্গতি তদন্কূপ কর্মী ও ব্য করা।,; 
৬ । অবলম্বন করিয়া; যথ1--উপদ্দেশ অনু- 

অনুকরণ । ৩। আচার | ক্রিং 

কম্ম করা; 
কর।। ৫। 
ক্রম না করিয়া, 

শক্তি ও 

5) 

অনুদিত 

] 91 
শপ পপ পপ্প্পাপপিপিপশিপপীিল শিট পাশপীশাাশীশিাশ পিপাসা শত 

অনুসর অনু পশ্চাঞ--স্থ গমন করা+অন | অনুঢ় (অন টব _ বিবাহিভ) বিৎ, ত্রিং, 

(অনট্ ) _ ভা) সৎ, ক্লীৎ, অন্ুগমন, ; 
পশ্চাৎ্গমন, অনুসারে চলা, অন্ুবর্তন । 

যার বিবাহ হয় নাই, অবিবাহিত, অপ- 
রিণীত, আইবড়। ঢা _-স্থ্রীহ 

(আনু-বদূ বলা+তাক্ক)-_ শু ) 
বিং, ভ্রিং, পশ্চাৎ কথিত । ২। ভাব! 
ভূরিত । 

ব্লা+যষ-্মী) বিৎ, 

রিং, অবন্তব্য। ২। সং, পুৎ, গুরুলোক, 
যাহাদের নামোচ্চারণ অকর্তব্য | 

৷ অনুন (অন -উন অন্প। আল্প নহে) বিৎ, 

সারে চলা, পরামর্শ অন্ুমারে ১৪৫. 
করা। ূ 

অনুসারী (অনুসারিন্, অনু পশ্চাৎ_স্চ 
গমন ককা+ইন্পিন্)- ক) বিৎ, রিৎ । 
যে অনুসরণ করে | ২1 অনুযায়ী । ৩ 
অন্গরূপ। 

ঘঅনুহ্য়। (অনু 

 স্তজ্ঞার্থে) ঘখ। 
আনুশ্্যত অনু - নসিব সেলাই কর1+ তক্তে) 

ম্ম) বিংতরৎ, গ্রথিত। »। সতত সম্বদ্ধ 

প্রসব করা+য- 

অন্ুস্বর )7 (অনু সহিত- স্বর, স্বার! 
অনুগার | স্বর [স্ব শব্দ করা+আ 
' (অল্)-ম্ম।], স্বার | স্ব 1+অ(তঞ) - মম] 
 জরবর্ণ। যে শ্বরের সহিতই থাকে ) 
ৃ সং, পু, এক বিন্দু মাত্র বর্ণ ২; । 

তা তুল্য-হ্ু 
নুহার-পুৎ | করা), লইয়া যা 

. ; আন(অনট ), অরে ঞ),- ভা) সৎ, সদুৃশী- 
| করণ ।২। সদৃশ গমন। 

নক (অনু-উচ. সমবেত করা, 
॥ লিত করা + অ(ক)-_ 

ট গত জন্ম । ৪। অশ্বাধর। 

£ হওয়া + আন(োন)-_ 

“ইদযৃডুরনূচানাঃ প্রীতিকপ্ট কিতত্বচঃ 1” 
| কেমার) । ২। ঝি, ভরিৎ, বিনীত । 

স্ত্রী, অব্রিমুনির পতী। 

হরণ 
যাওয়।+ 

মি- 
প্রৎ ) সৎ ক্লীৎ, 

কুল, বংশ । ২। শীল, স্বভাব । ৩। পুং, 

মনূচান (অনু-বচ্ [বলা] জানা) নত 
ক) সৎ, পুত, 

 শিক্ষাদিষড়জসহিত বেদাধ্যায়ী | শিৎ -- ১ 

[ 

। 

ূ 

| 
ূ 

রি 
ৃ 
ৃ 
ূ 
ূ 

ৃ 

1 অ 

ূ ূ 

ূ 

| 

ূ 
ূ অনয 6 নু ব্দৃ 

| 

| 
| 
| 
| 

অনপজ (অনপ--.জ জাত, 

অনরু (অন-উক্ু । 

অন্ুজু (অন্ধ সরল ) 

রিং, সম্পূর্ণ, সমগ্র, অখণ্ড, অহীন। 
অনপ (অন্ নিকট বা সহিত - অপ জল। 

অ-প্রং! অ-উ-। যাহা জলের সহিত) 
সং, ত্রিং, সজল দেশ, জলপ্রায় স্নি। 
২ । অনুপ +অ - প্র) পু২, মহিষ । 

৭মী- যী সহ 

ক্লীং, আদ্রকি, আদা । 
যাহার উরুদ্বয় নাই, 

৬ঠী-হিৎ। অকালে ডিম্বস্ফকোটনে যাহার 

অঙ্গ প্রভৃতির সম্পর্ণতা গু না হইয়। 
বিকৃত হইয়াছিল) সৎ, পু২, অরুণ, হুষ্য্যের 
সারথি । 

অনুরুসারথি (অন্ক্ক-- সারথি । অরুণ মাহার 

সারথি, ৬ষ্ঠী_ হি ১২) ৮৮ ত্য | 

অনুচ (অন্ -ঞ্চচ |ধচ শব করা+০ (পিপি) 
_ প্রত] খকৃ+অ-সমামে ।ঞঝকু যাহার 
অভ্যস্ত নাই) সৎ, পু, অন্ুপনীত বালক । 

নি ভিত 
কুটিল, অসরল, বক্র । ২। শ$, ধুত্ত। 

1 অনুণী (অনুণিন্, অন্-খণিন [খণ+ 
ইন্_ অস্তার্থে] খণযুক্ত, নঞ_ ষ) বিং, 
ত্রিং, যাহার খণ নাই । 

অনৃত (অন্-খত সত্য) বিং, ক্রিং, মিথ্যা, 
অসত্য । শিৎ- ১ন নম্মযুক্তং বচনং হিনস্কি 
নস্দীধু রাজন ন বিবাহ কালে । প্রাণা- 
ভ্যয়ে সব্বধনাপহারে পঞ্চান্বতান্যানুর 
পাতকানি।” ২। (অন্ -.ঞ্তাঞ্ হিংসা করা 
+তাজ্ি)- ভা] হিৎসা। যাহা হইতে 
কোন্ হিৎসা নাই, €মী --হিৎ সৎ, ক্লীহ। 
কৃষিকম্, শস্যোত্পার্দন ক্রিয়া । 

অন্তভাষিণী ; বিৎ, স্ট্রীৎ, অনৃতভাষী দেখু। 



ভানো 
টির টা 

স্লিপ 
০০১০ পলাশী 

অনৃতভাষী ( অনৃতভাধিন্, অনৃত_ _ভাঁষী 

যে বলে) বিৎ, ভিৎ, মিথ্যাবাদী । 

অনুতবাদ্দিনী ; বি, স্্রীঘ, অনুতবাদী দেখ । 
| 

| 

ূ 

ৃ 
। 

অনুষ্তবাদী । বৃতযাদন জনৃ
ত মিথ্যা 

বাদী যে বলে) ২, ব্রিৎঃ মিথ্যাবাদী । 

অনেক (আন্ এক নহে) সব্্বহ ভরি, 

এক ভিন্ন -দ্বিং, ৷ ২। বৃহ ব্ছুল। ৩. 

ভুরি, পচুর প্রভূত, যথেষ্ট । ৪ । নানা 

তনেকজ (অনেক এভাপেক্ষা আলির -জ 

যেজন্মে) সৎ পুৎ) পক্ী । 
ৃ 

অনেকধা ( ( অনেক ধাধাঁচ)- পরকাবার্থ 
1 

! 

অং, নানা প্রকার ব্বিধ, বুধ । 
| 

আনিকা এক -প] পাপান করা 4; 

অগে-ক? যে রর করে। যে এক দ্বার | 

দিয়া নহে, নাটিকা এবং সুখ দিয় পান । 

করে, ওয়া-ষ) সং) পু ক্ষীৎ। হস্তী। ৃ 

পী - সী) হস্তিনী। 

অনেকবিধ (অনেক -বিধ! প্রকার) বি, 

ত্রিৎ, নানাপ্রকার। 

ভিৎ -বিৎ, অং, অনেকবার, বহুবার । 
আনেকশোনির্জিতরাজকস্য,ভিঃ 1” (ভরি) 

অআনেড়মক (অন্ এড বধির-মক বাকৃ- 

শন্তিরহিভ ) বিৎ, ব্রিৎ, বাকৃশতিরহিভ । | 

শত । ] 

অনেহাঃ (অআনেহপ।, আন্ এহস[আ- হন ৃ 

গমন কর|+অপ-শ্ব। অথবা অন-ঈহ | 
চেষ্র। করা+অগ--ক| যে আগমন করে । | 
যে আগমন করে না) সৎ, পুখ, কাল, ্ঁ 

সমন । | 
অনৈকা (অন্- ্রক্য ) সখ, ক্লীৎ্। এঁক্যা, |. 

ভাব, প্রক্য না থাকা, পরস্পর অস- 
ন্মিলন, নিরোধ । ২। অনেকত। 

অনৈকাস্ত (অনেক - অন্ত শেষ4+অ 

অনৈকাস্তিক | ফে), ইক(ঞ্চিক )-- প্রং) 
বিং, ত্রিৎ, ব্যভিচারী, ছুষ্ট। ২। অশ্ছির, 
চঞ্চল । | 

অনোকহ €(অনস্ শকট- অক [অক গমন 
করা+অ- ভা] গমন-হ [|হন্ বধ করা 
1+অড)-কা যে নষ্ট করে। যে শকটের 
গমন নষ্ট করে, ৬ঠী- ষ+ ২য়া-ষ। 

ৰ 
আনেকশ? (আনেক+শগ(চশল)- বানাণে) রঃ 

র আন্তঃকুটিল; 

রং 

অথবা অন্-_ওক স্থান--হ থে নষ্টফরে। 

সং, পু, বৃক্ষ গাছ।, শিং-- ১আনোক- 

হাকম্পিতপুম্পগন্ধি 1” (ছু) 

অনোৌচিত্য (অনুচিত + যক্ষ্যে) _ প্র) সং, 

বু, অযুক্তত, অনুচিততা, ন্যায- 

বিরুদ্ধত। | 

আস্ত (অমৃ গমন করা + ত(তন্) - ভাবে। 

সং, পুং, নাশ; শিং-১ “অদ্য কানা 

কৃতাস্ত্ো বা ছুখস্যাস্তৎ করিষ্যতি ।” ২ 

নিশ্চয়; শিং_-১ “উভয়োরপি দৃষ্টোহন 

প্রন নাষোস্তব্বদর্শিতি ; 1 ৩। শেষাবয়ব; ঘথ। 

নেত্রাস্ত । ৪1 প্রান্ত  যথ1,-বনাস্ত 

৫| সীমা, রি 555 ॥ ৬: 

কলীৎ, স্বরূপ ; যখা - সুলতা ম্ব
লাতামাল, 

কয়হ (মন! ৭ ভাব: ; যথা -শুদ্ন্ত। 

পু, কীৎ,। শেষ, অবসান; ক ্ 
ঠা গমন করা+ত রে 

, নিকটস্ ; যী 
5০ । বে ] 

(অস্থর্ চিতর- করণ ইক্দিন। 

মে দেহান্তর্নক . জয়) সং, কী, অঙ্গ 

রিল্দিয়, মন' 

১৮ 1 

লিশান্ত 
৪5 & 

পল! 

ভাঙুচকরণ 

বি, ভি, পহ। পু শখ । 

কুটি লাল করণ | 

অন্তঃপাতী (অস্তঃপাতিন্, অন্তর মধ্য পত 

পতিত হওম।+ ইন্ পিন) -ক)বিৎ, তি, 

অশ্তর্নত, মধ্যগত, মধ্যবন্তাঁ; থা অমুক 
গ্রাম অমুক জেলার অস্ঃপাঠী, বাঙ্গালা 

দেশ ভারতবর্ধের অন্তঃপাতী । 

স্তঃপুর আন্তর্ মধ্য পুর পৃহঃ শগর। মত 

রা বাট়ীর মে অংশে আ্ীলোকেরা বাস 

করে, স্বীমহল, অবরোধ । 

অন্ভঃপুরিকা (ভন্তঃপুর+ইক- প্রংৎ) সৎ, 

জী, অন্তংপুরচারী স্ত্রীলোক, কঞ্চুকী; 
শিৎ--১ অন্ম্ প্রার্থনামন্তঃপুরিকাভে। 
নিবেদম 1” (চগকৌশিক) 

আন্তঃশক্র (অন্তর ভিতর-শ-কু ) সহ, পু, 
আন্তরস্থ শত্রু, কামাদি রিপুগণ | 

অস্তঃসংজ্ঞ (অন্তর আভ্যত্তরীণ _ সৎক্ঞ। 

চেতনা1)বিৎ, ভ্রিৎ, আভাম্নীণ-হ্ানমুপ্দ | 
জ্ঞা - স্ত্রীৎ) চৈতন্ত । | 

সপ নিন হিল 



মস্ত 

অন্তঃসত্বা। (অন্তর অধ্য-সত্ব জন্ত। যা- 
। সার অগ্তরে অর্থাৎ গর্ডে জন্ত আছে, 

৬ঠী হি) সং, স্ত্রীৎ, গর্ভিণী, গর্ভবতী । 
২1 ভল্লাতক। 

৪55 ; বিৎ, স্ত্রী, ষাহাঁর ভিতর 
' দিয়া জল প্রবাহিত হয়। 
অস্ত: সলিলবাছিনী নদী € বি01)1917181)821) 
21৮51) যে নঙ্গী পথিমধ্যে নিমে কোমল, 

ণ  সস্তিকাবিশিষ্ট অতি দৃঢ় পর্দাতখণ্ড প্রাপ্ত । 
; হইয়া এ পর্বতের নিম়নভাগে রী কোমল 

মৃত্তিকা ধৌত করিয়া ততস্থান দিয়া প্র- 
রী বাহিত হয়। | 

সত অস্তম্থ অেস্তর_স্ছ স্া খাকা+তা। 
1 

ূ 
] 

টা (ড)_ কা ষে থাকে) বি, ত্রিং, মধ্যশ্থিত। : 
:২.। স্পেশ্শবর্ণ উদ্মবর্ণ এই উভয়ের মধ্যস্থিত 
ঃবাল। সৎ, পু, যঃ র, ল, ব-বর্ণথ। ; 
আকারাস্ত অন্ত:স্থা শব্দ ও হয়। ূ 
ঘঃতেদ (অন্তর মধ্যা- জেদ মদস্ষেদ, ূ 
»ষ্ঠী _ হিৎ ) সং, পু, মদস্রাবী হস্ডী । ূ 

আগ্তক (অস্তি নাশকরা+অক(ণক)_ক)। 
ক্পং, পুং) যম। ২। বিং, তং, নাশকারী, ূ 

বি শক । 

ন্তকর ( অস্ত- কর যে করে) বিং, ভ্রিং 
'সবিনাশকারী। যথা--অহমস্তকরো নূন 
ধর্বাস্তসোব দিবাকরঃ।” তোট্রি) 
মা কাল (অস্ত শেষ-কাল সময়) সং, 
পুত, চরমকাল, মত্যুকাল'। 
দীত্তিগ (অন্ত--গ [গম গমন করা+ অড)- 
টক] যে গমন করে) বিৎ, ত্রিৎ পারগামী | 
1. শিং ১বেদাভ্তগে। ব্রাহ্মণ স্যাং ক্ষত্রিয়! 
বিজয়ী ভবেৎ |”, ২। প্রান্তবস্তাঁ । ৩। 
(অস্ত নাশ-গ প্রাণ্ত) মৃত। 

দত্ত: (অন্ততস্, অস্ত +তদ তে, 0) অত, 
; শেষে। শিঙ্ানকলে, শেষকলে। ন্যুনকজে । 
' তুলা। 
ঈত্তর্ ( অন্ত শেষে-রা গ্রহণ করা+০ 
..(কিপ্)-_ ধি) অং, মধ্যে । শেষে । চিত্তে । 

শিখ _১৭অস্তর্গতং প্রাণভূতাৎ বেদ।” রেঘু) 
স্বীকারে । দূর, ব্যবধান। শব্দের পূর্বে 
(যুক্স হইয়া প্রয়োগ হয়, যথা _-অন্তর্গত, 
 অন্দাহ। ূ 

[৭৫] 

অন্তর অস্ত শেষ-র রা” ধাতুজ অর্থ দান 
করা +অ(ড)-ধি) সং, ক্লীং, অবকাশ ) 
যথ।__“মৃণালশূত্রাস্তরমপ্যলভ্যমৃ।' (কুমার) 
২। মধ্য ; শিং-১"আবযফোরস্তরে জাতাঃ 

পর্্বতাঃ পরিতোক্রমা 1**৩ | রন্ধ ছিদ্র; 
শিৎ-১ « প্রহরেদভ্তরে রিপুৎ 1৮৪ 
অবসব ; শিং--১ “অত্রাস্তরে চ ক লটা 
কুলবত্মপাজ্তে |” ৫ | অবধি; শিং-১ 
“নিরস্তরাভ্যন্তরবাতবৃষ্টি্থ ।” €-রা দান 
করা+আ(ড)-_ণ) ৬। পরিধান বস্ব; 
যথা--“ অস্তরে শাটকাঃ পরিধানীয়।। ?, 
(রা দান কর।+ অ.ড)- ভাবে ) ৭। 
অস্তদ্ধান : ষথখা-ণ্পর্বভান্তবিতারলি, 19 

৮। ভেদ, প্রভেদ ; শিং-১ “শরীরস্া 
গুণানাঞ দৃরমত্যন্তমন্তরমূ 1 ৯ । বিনা, 

ব্যতিরেক ; শি২-১ “হরে তৃদদালোকন- 
মন্ত্ররেণ 1 ১০ | বহিঃস্থান ; শিং - ১ 

“অন্তরে চও্ালগৃহা ” অর্থাৎ বাহিরে । 

১১। তাদর্থ; শিং ত্বামস্তরেণ ণং 
গ্হীতৎ ত্বদর্থমিত্যর্থঃ। ১২। ব্যবধান ; 
যথা নিরন্তর । ১৩। তারতম্য। ১৪। 

আধিক্য । (রা গ্রহণ করা 4 অ.ড -- 
ক) ১৫। সদৃশ; যথা“ হকারস্য 
ঘকারোহস্তরতমঃ |? ১৬। আত্মীয়; 
যেষন অন্তরঙ্গ । ১৭। আত্মা; যখা1-- 

অন্তঃসংজ্ঞা। ১৮। ভিন্ন; অন্য, অপর। 
(এই অর্থে শব্ের ষোগ ব্যতিরেকে 
স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না; ষথা--গ্রামান্তর, 
প্রজান্তর, স্ছানাস্তর ইত্যার্দি।) 

অন্তরঙ্গ (অন্তর মধা-গ যেগমনকরে। 
অথবা অস্তর সদ্দশ- অঙ্গ) সং, ত্িৎ, 
অন্তঃকরণ । ২। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু; 
শিং--১চরম গিরিকুরঙী শৃঙ্ষকণ্যনেন 
স্বপিতি সুধমিদানীমস্তরক্গ: কুরজ্গঃ)” 
“তোরে অস্তরন জানি, করিনু যুগলপানি 

উপকারে আসিতে আমার।” তেন্রদা) 
৩। ব্যাকরণে -প্রকত্যাঙআিত কার্ধা। 

৪ । মধাশ্থিত । [আত্মীয়তা | 
অস্তরঙ্গতা (অন্তরঙ্গ +তা- ভাবে) সং, স্্রীৎ, 

অস্তরজ্ঞ € অজ্ঞর ভেদবিশেষ -জ্ক যে 
জানে) বিং, ভ্রিৎ। বিশেষজ্ঞ ;শিং- ১ 



আন্ত 

০৮ এশপীশিগিশোশিল তি পিটিশ শীত 

“নাস্রজ্ঞাঃ বুম 

ভুয়াতি।” € রাত্রি 2 

অগ্তরস্ক (আস্তর-স্ব যে থাকে ) বি, নিং) 

আন্তরিক, যাহা অন্তরে থাকে, বাছে 

লক্ষিত হয় না, মনোগত । 

অন্থরা ।আন্তর্- ই গমন করা আ ডা) - 
ধি) অং, বাতিরেক। মধ্যে | সমীপে, | 
নিকটে । 

আন্থরাতা। (অন্ভরাস্মন) আন্তর মধ্য - আত্ম, 

ওঠী- হিৎ) সং) পু, দেহান্তর্কন্তী জী- 
বাত্মা। ২। অন্তঃকরণ । 

অন্থর[পত্যা € আস্বর মধ্যে -অআপত্য আন্তাশ 

সন্ভতি। যাহাৰ আস্মরে অর্থাৎ গর্ভে অ- 
পত্য আছে, আআ )-ক্সীৎ | ভী 
হিৎ) মত, স্ীছ, গর্ভবতী | 

অন্থরাম়(অস্তর্ মধ্য--ই ।অনন]গমন করা 
অ (ঘঞ) ভাগে) সং, পু, প্রতিন্ক্) 
বিঘ্ছু;) “ও দোষ তাহার উদ্দ সখদার 
ওণের অন্তরায় হইয়াছে 1? শিং ১ 
“তৃমন্তরায়ো ভবসিচ্যুতে। বিধিরিতি |? 
(রদু)২। ব্যবধান কারক; শিৎ- ১ 
'কুধ্*সারপ্যান্তরায়ৌ তপক্গিনৌ সংবুক্টৌ 1” 

আন্থরাল (অন্তরা মধ্যে-লা গ্রহণকরা+ 
অ.ড)-ক) সং, পুন কত, অভ্যস্তর, 
ব্যব্ধান, মধ্য, আড়াল শিং--১তুতোধ 
পশ্যন বিতণান্তরালা 1” (ভটি) 

অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ (অন্তর মধ্য _খক্ষ রী 
কিন্বা ঈক্ষ দেখা+অ(অল)-ব্ম। ইহার 
মধ্যে নক্ষর দেখা যায় কিশ্বা জগতের 
মধ্যে ইহা দেখা যায়) সং, ক্লীং, 
আকাশ, গগন, শুন্য | 

অস্তরিত (অন্তর মধা+ইত- প্রৎ) বিহ, 
ত্রিৎ) ববৃহিত । আচ্ছন্ন, আবৃত। অন্তর্গত, 

রা প্ত, অন্তর অর্থাৎ গর্ভদেশে আবদ্ধ; 
_িশিরি (দেখিলা) লড়িছে অস্তরিত 

টা ।” (মেঘনাদ)। ২। মুত, পৃথক- 

ভূত; ষথা--“তিনি এই হথময় পৃথিবী 

হইতে অন্তরিত হইয়াছেন ।” ৩। অপসা- 
রিত, বাকী । 

অন্বিন্দিষ (আঅস্তর্ - ইন্িয়ী সং. ক্লীৎ, মন 

আস্্টকরণ 1 
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আস্ত 

টিরারার রা ররারা রে হারে ১ 

লিনা ন্ অন্তরীপ অেস্তর্ মধ্য-অপ জল। +অ- 

প্রৎ । অ-ঈ। জলের মধ্যে যাহা আছে) 
সঙ, পুৎ-কীৎ, দ্বীপ, জলবেছিত ভভাগ । 

(041১6) যে ডভাগের অগ্রভাগ ক্রমশঃ 
ক্ষ হইয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 

৷ অন্তরীয (অস্তর পরিধান+ঈয--ইদ্দমর্থে) 
সং, ক্লীং, অধোবস্্র, ধুতি ইজের প্রভৃতি । 
শিং ১৭নাভো ধুতপ। যদ্বস্তমাচ্ছাদযতি 
জান্নী। অস্তরীয়ৎ প্রশস্ত তদচ্ছিন্নমভ- 
যাস্যয়ো 1” 

ভাশ্বরে আন্তর্-ই গমন কর1+ *(বিচ)-- 
ক) ভা, মধ্যে । 

আন্তরেণ (অন্তর-ই গমন করা1+ন- 
প্রুৎ ) অথ) বিনা, ব্যতিরেকে | ২। মধ্যে । 
৩। প্রতি । 

অন্থধড়। (অন্তর _গড়,) সৎ, পুৎ্১ আভত্যস্ত- 
বিকি ২। বিৎ, রিং, অপ্রয়ো- 
জশীয়। ৩. অলস; শিং ৯ “আন্তর্গড়, 
শির্ক)” 

অন্তত (অন্তর মধ্য গত প্রাপ্ত) বিং, তি, 
জদৃগত | মধ্যগত । অন্তভ,ত, অগ্তব্ব্ী, 
মধ্যনন্্শ | বিন্ম ৫ | | 

অস্তরহ (অন্ত ভিতর-গৃহ শর) সণ. 
কলীৎ, গৃহের অভ্যন্তর, ঘরের ভিতর | ৯. 
অভ্যন্তবশ্মিত গৃহ । 

5 (আস্তর-_হন্ বধ কর।+অ(.অল )- 
) সং, পু, দ্বোর অতিক্রম করিয়া) সাব 
নিত শিৎ_ ১” তশ্থিননস্তর্থনে পশ্তন 
প্রথনে সৌধসদ্যানঃ | ভেট্ি) ॥ ২ | অভ্া 

জর পদেশ। 

অন্তর্জল ( অন্তর-জল) সৎ) ব্লীৎ, জল 
মধো । ২। স্থল-জলে। 

অন্তরজলোৎ্ম (2১169911809 010611)) সহ, 

পুং১ ভ্গণ্তস্ফিত উত্ষস। 
অন্থজ্যোতিঃ (অন্তর্জ্যোতিস, 

জেযাতিস) সং, ক্লীৎ, অত্মরাত্ম। | 
আন্তরদেশ (৪11) সং, পুং ছুই পক্বতের 

মধ্যবন্তী স্থান । অন্যস্তর প্রদেশ। 
অস্তন্বার (অন্তর মধ্য -দ্বার) সং, ক্লীং 

াটার মধাগণ্ত গপু দ্বার | ২. গিডব 
দা । 

অন্তর - 



মস্ত নি এ শান্তি 

শশী শা পিশীশাোীশিশীপীশিশীিশিপিশাটা শীতে 

ম্তর্ধা- নত্রী স্তর মধ্য _ধা ধারণ | অস্তবস্তা (অন্তবর্তিন্, অন্তর্-বস্ত যে 
মত্তর্ধান-_ ক্লীং কর। + অর), অন বিদ্যমান থাকে) বিৎ) ত্রিৎ, মধ্যব নর, 
চত্তর্দি _ স্রীৎ (অনট),ই(কি), ভা) [| অন্তর্গত, মধ্যগত, অন্তভূত। 

সং, তিরোধান, লুকান, অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্বাণি অস্তর্ _বাণী। যাহার অস্তঃকরণে 
ব্যবধান, দৃষ্টিবহিড়ত হওয়া । শাস্স এবং ব্যাক্যাস্তমিক বাণী আছে। 

মন্তর্ভাব (অন্তর-ভূ হওয়া 1 অত) _ ৬ঠী-হিৎ) বি, ত্রিং, শাস্সবেত্তা, 
ভাবে ) সং, পুৎ, মধো পতন । অভ্যন্ত্ররে পণ্ডিত । 
স্থিতি, অন্তনিবেশ, অন্তর্গত হওয়া, | অন্তব্নাসঃ (অস্তর ভিতর -- বাসস আচ্ছাদন) 
অন্তভর্তি হওয়া । ২। আত্তরিক ভাব । সং, ক্লীৎ, বৈষ্ণব দিগের দ্বিবিধ পরিধানের 

আন্তর্ভৃত (অন্তর মধ্য-_ত্ূত [ভূ হুওয়া+ মধ্যে অন্তর্বাস অন্তঃপরিধেষ় বস্ত্র । 
তক্তে১-ক] যে হইয়াছে) বিং, ত্রিং, 1 অন্তব্বাহ (17৮1 1০9৮) যদি কোন 
অস্তগতি, মধ্যস্থিত,অন্তর্ববস্তাঁ, মধ্যব্তর্শ | তরল পদার্থ পরিপূর্ণ পাত্রের একমুখ হুশ 

অন্তর্মনাঃ অেন্তর্মনস, অন্তর বহির্দেশ চম্মাবৃত করিয়া অন্য এক প্রকার তরল 

.-মনস ॥ যাহার মন বনাস্ত পধ্যস্ত পদার্থ পরিপূর্ণ পাত্রে লিমপ্ধ করা যায়, 

. গিয়াছে অথবা অন্তর মধ্য-মনস্ মন। আর যদ্দি এ ছুইটা তরল পদার্থের পর- 
। বাহ্যজ্ঞানশুন্যতা হেতু যাহার মন অন্ত | স্পরের সহিত সংসক্তি থাকে, তাহ! 
; রেই নিবিষ্ট । ৬ষী _হিৎ) বিৎত্রিং, বিষণ, | হইলে চর্ের মধ্য দিয়া একটা প্রবাহ 

উদ্বিগ্র, ব্যাকুল । ২ । সমাহিতচিত্ত । ৩। বাহির হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে; 
গটুচেতাঃ । ৪ | যাহার মনের ভাব টের আর একটা প্রবাহ ভিতর হইতে বাহিরে 

+ পাওয়া যায় না। আসে । এই দুইটী প্রবাহকে অন্তর্বাহ 
তম (অস্তর্_মুখ। যাহার অভ্যন্তরে | ও বহির্বাহ বলে । (পদার্থবিদ্যা) 
এ মুখ) বিৎ, ত্রিৎ, ষে বাহিরে যায় না। অন্তর্বেদি, অস্তর্কেদী (অন্তর্-বেদি, বেদী 
 ২। জেন্তর্ পরমাত্মা _মুখ। পরমাত্মা মুখ ; সৃত্তিকা স্ত.পাকৃতি ভূমি) সং, স্ত্রী, ছুই 
১ ; অর্ধ ২ প্রবেশ দ্বার যাহার) বাহাবন্তা পরি- নদীর মধ্যস্থ দেশ, দোয়াব, ব্রহ্মাবস্ত দেশ; 

হার পূর্লাক পরমাত্মবা বিষয়ে নিবিষ্ট- ; প্রয়াগ হইতে হরিছবার পধ্যস্ত গঙ্গা যমুনার 
রঃ চিত | [ মধ্যদেশ । 1-ষ) সৎ, পুখ, গৃঢ় হাস্য । 

তি (অন্তর্যামিন, অন্তর মধ্য _যামিন্ | অন্তশ্থাস (অন্তর মধ্য-হাস হাস্ত, ভষ্ঠী 
1 [যম্ঞ্িস্ঘামি থাকা+ইন্তিন্)- ক] | অন্তহ্থিত (অন্তর মধ্য-ধা ধারণ করা 

যে অবস্থিতি করে । যিনি অস্তরে অব- +তক্তে)-ক। ধাহি )বিং, ত্রিং, যার 
রা স্থতি করেন ) সং, পুং, অস্তরাত্বা, অন্তর্ধান হইয়াছে, তিরোহিত, ব্যবহিত, 

ঠ; অন্তজ্ঞানী, জীব। ২। জীবের প্রবৃত্তি নিবৃ- অপবারিত, অরৃষ্ট ।২। (-ধা ধারণ করা 

সির নিয়ম কর্তা, চিন্তবৃত্তি নিয়ামক, ঈশ্বর । | +তক্)-ম্ম ) আবৃত। 
শিং ১অন্তরাবিশ্ঠ ভূতানি যোবিভত্ত্যা- | আন্তশঘ্য। (অস্ত শেষ-শঘ্যা বিছানা) 
,ঝকেতৃভিঃ। অন্তর্ধামীশ্বরঃ সাক্ষাৎভবেৎ।” | সং, জ্ীং, মৃত্যুকালীন ভূমিশধ্যা। ২ । 
ৰা বউ বিৎ ত্রিৎ আস্তরিক ভাববেস্তা । | মত । ৩ । শ্বাশান। 

রি বংশিক (অন্তর মধ্য-খংশ কুল ৰ অস্তাবসাধ়ী (অস্তাবসায়িন্, অস্ত শেষ 

ঢু +ইক(ফ্িক) _ স্িত্যর্ে) সং, পুৎ, অস্ত | অব-সে। নাশ করা+ইন্ণিন্)-ক' 

্ পুরে অধিকৃত । অন্তঃপুররক্ষক ৷ যে নখাদি নাশ করে ) সৎ, পুৎ, নাপিত । 
রা ক্তী (অন্তর মধ্য +মত্(বতু)_অজ্ত্য- | চণ্ডাল। 

ও নিপাতন) সং, স্্ীঘ, গর্ভবতী, | অস্তিক (আন্ত শেষ+ ইক/ফ্িক)- প্রহ) 
নু গর্ডিজ ১ অন্তঃসত্! । 1 বিৎ,ত্রিং, সন্িহিত 1 ২। ক্লীৎ। সমিধান, 
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আক্ত্যে 

--িশিশা »-_শাাশাশীটিগী 

চুক যথা ভি কাল 
চি কংকণ) -- প্রৎ ) নাট্যোক্তিতে 
জোষ্টা ভগিনী । ৪ ।চুল্লী, উনান। ৫। 

চামারকমা | 
অস্তিকতম (অন্তিক+তম- অত্যর্থে) বিৎ, 

ভ্রিং, অতি নিকট | 
অন্তিম (অস্ত+ইমংডিম) _ ভবার্থে) বি, 

দেৎ, শেষ, চর্ম ।২। অন্তকালীন। ৩। ূ 

অন্তিম সংস্কার । ৪ | অতি নিকট । 

অন্তেবাসী, অন্তবাসী ( অন্তেবাসিন্, অস্তে 
সমীপে বাদী যে বাস করে । যে পাঠ- 
কালে গুক্ু সমীপে বাস করে) সৎ, পু, 

ছাত্র, শিষ্য। ২। (অন্তে প্রান্তে । থে 

নগরাদির প্রান্তে বাস করে) চগ্ডাল, 

নীচ । ৩। বি, ত্রিৎ, সমীপবস্তী । 
অন্ত্য (অন্ত শেষ+য- তবার্থে) বিৎ, ভ্রিৎ 

অন্তিম, চরম | অবশিষ্ট । নীচ, নীচজাতি। 
শুদ্র। সং, পুং, চণ্ডাল । মৃতাঘাস । কী, 
পরাপ্ধ দশভাগ বা শততাগ সংখ্যা । 

অস্তাজ (অভ্তা নীচ-জ যেজন্মে। যে 
ব্রঙ্গার পাদ হইতে জন্মিযাছে) সং পুহ) 
স্বীৎ, শু চতুর্থ বর্ণ । চণ্ডাল। বিৎ, ত্রিৎ, 
নীচ কুল জাত । নীচ, অধম, নীচাশয়। 

অন্ত্যজন্মা (অন্ত্যজন্মন্, অন্ত্য নীচ- জন্মন্ 
জন্ম, ৬ঠী _হিৎ) সং, পু, নীচজাতি । 
শৃদ্র। শি২- ১প্রতিগ্রহত্ব ক্রিয়তে শু, 
দপান্তাজন্মন+ (মনু)। চণ্ালাদি । 

অন্ত্রাভ (অন্তা শেষ-ভ নক্ষত্র) সখ, ক্লীহ, 
০শন নক্ষব, রেবতী নক্ষন | ২। মীনরাশি | 

অস্তাবর্ণ (অন্ত্য শেষ-বর্ণ জাতি, অক্ষর, 
যু স) সং, পুৎ,। শেষ অক্ষর | ২1 পুত, 
্রীৎ, শুদ্র, চতুথ বর্ণ । 

অন্ত্যাবগামী (অন্তাবসাধী দেখ) সৎ, পুং - 
স্বীহ, চগডালাদি অণ্ত জাতি । শিং ১ 
“চাশ্ডালকু শ্ৃপচহক্ষত্তা শুতোবৈদ্ হক 
স্তথা। মগধা যোগযৌ চৈৰ স্তিতেহ- 
স্ত্যাবসাযিনঃ 

অস্ত্যেষ্টি 'অস্ত্য শেষ ইস্টি/যজ দেবপুজা 
করা+তি ক্ভি)-তী। যজ-ইষ] যাগ, 
২--স) সং, স্সীৎ, শেষ যজ্ঞ, শবদাহাদি, 
চরম সহক্কার, মতসংকার, দাহাদি ক্রিয়া । 

শি ১ 
৯ চে 

৭৮. ] শান্ধ 

অস্ত্র মূ ক্ুগ্ন  হওয়ানত্র-এ। কিনব 

অন্ত. বন্ধনকরা + র- সহজ্ঞার্থে। ফে 

কাল খপণ্ডার্দি বন্ধন করে) সৎ, ক্লীৎ। আ- 
তড়ি, নাড়ীভুড়ি । 

অন্জবৃদ্ধি ; পু, স্্রীৎ, রোগবিশেষ। 
অন্দু, অন্দু--স্ীৎ  অন্দ্ বন্ধন কর। 

অনুক, অন্দুক-পুৎ / +উ; উ (কুক) - 
প্র । অন্দ+ককেণ)- জার্ণে) সং, নিগড়। 

২। হস্তিপাদ-বঙ্গন-শুঙ্খল। ৩। ক্ট্রী-পাদ- 
ভষণ । 

অন্ধ (অন্ধ, দৃর্টিহশীন হওয়া + অ(তন্) _ ক) 
বি, ত্িৎ, যাহার ছুই চক্ষু নাই, দর্শনশক্জি 

রহিত | নিবিড় । অন্ধকাঁরময় । (অন্ধ-ঠিও 
-অন্ধি দ্বাঈহীন হওয়া অ(অল)-ণ) 
সং, র্লীৎ, অন্ধকার । জল। 

অদ্ক (অন্ধ দেখ+ ক(কণ্)- প্রং) সৎ, পুত, 
মুনিবিশেষ । রাজ] দশরথ মুগযা করিতে 

গিয়। অন্ধমুনির সিন্ধক নামে শিশু 

সম্তানকে হস্সিজমে বধ করিয়া শাপগ্রস্ত 
হন। লৌকিক প্রবাদ, এই অঙ্গমুনির 
নায় অন্ধক। পরুজ্র তাহার নামই যে 
অন্ধক অথসা অন্ধ হওয়াতে লোন 

টি বা 8 

তাহাকে অন্ক ১.২ রামায়ণ ও রঘুবৎশে 
তাহার নাম ৮৮. প্রমাণ নাই । ২.। ষছু- 

ং₹শীয় সাত্ৃতের সাতটা পুব্র, তন্মধ্যে 
অন্ধব চতর্থ। ৩। অহ্ুর বিশেষ ; কির|- 
তাজ্জালীয় কাব্যে লিখিত আছে অন্ধ- 
ককে মহাদেব বিনাশ করিয়াছিলেন 

বলিয়। ত্বাহার নাম অন্গকান্তক হইয়াছে । 
৪ | নর ৫ | সহ) ক্লী*, আন্ধ- 

কার । ৬ । বিহি, ত্রিৎ, অন্ধ । 

বরকল (অন্ধক অহ্ুরবিশেষ-ব্রিপু শক, 
৬ঠঠী-ষ) পু, (অদ্ধকাস্থরকে 

বধ করিয়। ছিলেন বলি) । শিব। ২। 
(অন্ধকার নাশ করেন বলিয়া) সাধ্য । 

অঞ্গকার (দ্ধ দৃষ্টিহীন- কার [কু করা 
+অ(ষণ)- ক] থে করে, ২য়া-ষ) সং, 
পু২-ক্রীৎ, তিমির, তম$১ আলোকের 
অভাব । 

অন্ধকাস্্ররদ (অন্ধক অন্রবিশেষ _ অন্ত 

জর শক, ৬ঠী --ষ) সৎ, পুৎ, শিব । 

সম 
নর 

--াাা্াীটি পাস ীশ্পিশ্শীাশাীিীশীিটিটি 

০ 

১ 



অন্ধকুপ (অন্ধ_কুপ, য়খ-স) সং, পু, 
অন্ধকারময় কুপ, অব্যবহৃত কৃপ, এ ধো 
পাতকুয়া । ২ । পেমী- হিং) নরকবিশেষ । 

অগ্গগোলাক্গুলন্তায়- ন্যায় ১) দেখ । 
অন্ধতম (অন্ধ+তম-ব্হুর মধ্যে একের 

উত্কর্ষার্ে) বিৎ, তরিং, অতিশয় অন্ধ- 
কার বিশিষ্ট । 

অন্দতমস (অন্ধ নিবিড়-তমন অন্ধকার, 
য়খ-স। অ--প্রৎ) সং, ক্লীৎ,। গাঢ় অন্ধ- 
কার, নিবিড়ান্মকার । 

অদ্দতামিতঅ (অন্ধ নিবিড় -তামিআ্র অন্ধ- 
কার, যব স) সৎ, ক্লীৎ, নিবিড় অন্ধকার । 
২। (৭মী --হিৎ) নরকবিশেষ ; এই নরক 
নিবিড় অন্ধকারময় । 

অন্দপঙ্গুচ্তায়- ন্যায় (২) দেখ । 

অদ্দপরম্পরান্যায় “ম্যায় ৮) দেখ । 
অন্ধ (অদু ভোজন করা+অস্_ম্ম। 

ন- আগম। দ-্পূ। যাহা ভোজন করা 

যায়) সং, ক্লীৎ সিদ্ধ তওুল, অন্ন। 
অন্ধহস্তীন্তায় ন্যায় (১০) দেখ । 
অন্গাহি (অন দৃষ্টহীন-_অহি সর্প, খখ_ 

স। ইহার সর্পের ন্যায় গঠন ও চক্ষুঃ 
ক্ষুদ্র) সৎ, পুৎ-ক্সীং, কুচে। 

অন্ষিকা (অন্ধ দেখ+অক-- ক) সং, আত, 
রাত্রি। সপাঁ। দৃ্যৃত-ক্রীড়।-বিশেষ । 
চক্ষরোগবিশেষ। 

আন্ধু (আমু গমন কর।+তু- অহজ্ঞার্থে। 
জলার্থির। যাহার নিকট গমন করে) সং 
পু, কৃপ, পাতকুয়] । 

অন্ধুল; সৎ) পু, শিরাষ বৃক্ষ । 
অন্ধ, (অদ্ধ দেখ7র-_ কং) সং, পুহ, ব্যাধ। 

২। দেশবিশেষ, কলিঙ্গের পশ্চিম । ত। 
(অন্ধ, অ-- প্রং) জাতিবিশেষ । 

অম (অদৃ ভোজন করা+4+তক্তে)-_ন্ম | দৃ, 

ত-্ন্ন)সৎ, ক্লীৎ, ওদন, ভাত । ভোজনীয় 
বস্ত। বিং, ব্রিং, ভক্ষিত, ভুক্ত । 

অন্নকোষ্টক (অন্ন-কোষ্ঠ শন্তাগার+ক- 
অল্গার্থে) সং, পুং, তঞুলাদি রাখিবার 
স্থান, গোলা । 

অন্নগদ্ধি (অন্ন -গন্ধ ভ্রাণ) সৎ) পু, উদ্দ- 
বাময় ক্বোগ । 

টি. ও শন্ম | ৭+ অন্ন 

অনর্দ (অন-দ [দা দানকর।+অ(ড)- ক) 

বিং, ত্রিং, অন্নদ্দাতা । দা স্ত্রীং, ভগবতী, 
বিশ্বেশ্বরী । 

আনদাত (€অন্নদাত, অন-দাত যেদান 
করে) বিৎ, ত্রিৎ, যে অন্ন দেয়, প্রতি- 
পালক । 

অনদাস (অন্ন - দাস) সং, পুং, যে অন্নের 

নিমিত্ত যাবজ্জীবন অন্যের দ্াসত্ব করে। 
২। যে দ্রাসের মত অন্তের অন্ন ধ্বংস 
করে, ভাতুডিয়া। 

অন্নপূর্ণা অন্ন ভক্ষ্যদ্রব্য _ পুর্ণা তৃণ্তিক তরী ! 
যিনি অন্নদ্ধারা তৃপ্তি করেন, ৩য়া-_ ষ) 
সৎ, স্্ীৎ, তগবতীর মৃত্তি বিশেষ ; এই মৃত্তি 
ছিভূজ, বামহস্তে স্বর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণ- 
হস্তে দববাঁ অর্থাৎ হাতা, মহাদেবকে অন্ন 
পরিবেশন করিতেছেন | দক্ষিণামূত্তি- 

২হছিতায় অন্নপূর্ণা চতুত্রজা । এ চারি 
হস্তে পদ্ঘ, অভয়, অস্কুশ ও দান। 
কাশীতে এ মূভি প্রতিষ্তিত। ২। বিং, 
ত্রিৎ, অন্নে পরিপুর্ণ। 

অন্নপ্রাশন অন্ন প্রাশন [প্র- অশ্ু ভোজন 

করা+.অন,অনট)- ভা) ভোজন, ৬ষী - 
বৰ) সৎ, ক্লীৎ, বালক বালিকাদিগের প্রথম 
অন্নতক্ষণব্ূপ সংক্কারবিশেষ | 

অন্নভোক্তা (অন্নভোক্ভ, অন্ন _ভুজ ভোজন 

করা4+তৃতিন্)-_ক ) বিৎ, ব্রি, যে অন্ন 
ভোজন করে । ২।যাহার সহিত একত্র 
বসিয়া অন্নভোজন করা শায়। যথ।--অন্ন- 
ভোক্তা কুটুন্ব। 

অন্নময়কোষ ; সং, পুৎ, স্থল শরীর । 
অন্নমল ; সং, ক্লীৎ, মদ্য, মদিরা । 

অন্নরস (91)51০) সং, ক্রীষ্ পাকাশয় মধ্য 
দিয়া ভুক্ত দ্রব্যের .গমনকালে তাহা 
হইতে ছুপ্ধবৎ যে রস নির্গত হয়। 

অন্নবহনালী (41177197000 €581)151) আহ) 

স্ত্রী, যে নালী দ্বার! ভুক্ত বস্ত শরীরের 
অন্তরশ্থ হয় ও তাহার অসার ভাগ বহি- 
গত হয়। 

অন্নবিকার (অন্ন_বিকার প্রকৃতির অন্যথা- 
ভাব, ৬ঠী _ষ) সং, পু) শুক্র | ২। বিষ্ঠা, 
মল । 



শন্য. - | 

অন্নাদ অন্ন-অদ যে ভোজন করে) বি২, 

ত্রিৎ, অন্নভোজী | সং, পুৎ, বিষ । 
অন্য ন্ বাচা+য-ক) জব্বৎ, ব্রি, 

ভিন্ন, বিভিন্ন, অপর । ২। সধৃশ। 

অন্যতম (অন্য +তম- বহর মধ্যে এক 

নির্ধারণার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, অনেকের মধ্যে 
এক । 

অন্যতর (অন্য +তর-দছুয়ের মধ্যে এক 
নিপ্ধীরণার্থে) সর্ব, ত্রিং, ভিন্ন ।২। ভয়ের 
মধো একটি । 

জন্যতরেছ্যুঃ (অন্যতরেহছ্যস্,। অন্যতর+ 

এন্যন্-দিবার্ঘে) অং) অন্যতর দিনে । 
ছুয়ের মধ্যে এক দিনে । 

অন্ততঃ (অন্যতস, অন্য তস _ প্রং। পঞ্চমী 
বা সপ্তমী বিভক্তি স্থানে তন) 
অন্যত্র । ২। অন্য হইতে । 

অন্যত্র ঘন্য+ত্র- প্র । সপ্তমী স্বীনে ভ) 
অং, ভিন্ন স্থানে, স্সপর বিষয়ে । ২। 
তদ্থিন্ন, তদ্বাতিরেকে । 

অন,থা (অন্য +থ1-- প্রকারার্থে) অং, অন্য 
প্রকার । বিপরীত, বিরুদ্ধ । 
অসভ্য । বিনা । 

অন্যথাভাব (অন্যথ।- ভাব [ভূ হওয়া 
অ ঘেএঃ)-- ভা) হওয়1) সং, পু, অন্যথা 

হওয়ী, যে রূপ হওয়া উচিত বা আবশ্যক 
তাহার বিপরীত হওয়া] । 

অন্যথাসিদ্ধি অন্যথা- সিদ্ধি সিদ্ধান্ত করা) 
সং, স্্রীং, হেতুর দোষ, হেত্বাভাসবিশেষ, 
অভাবনীয় কর্খবের উতৎ্পন্তি। ২। অন্য 
প্রকীরে সিদ্ধি । 

অন্যদ। €( অন্য +দ1-- কালার্ধে) অং, অন্য 
অসময়ে, সমন্বান্তরে । শিং- ১"অন্যদ। 
ভূষণৎ পুংসাৎ ক্ষমা লজ্জেব যোষিতাৎ 1”, 

অন্যপীয় ন্য+ঈয়_ প্রৎ) বিং, ত্রিং, 
অন্যমংঞ্রাস্ত | 

অন্যপুষ্ট (অন্য পুষ্ট |পুষ প্রতিপালন 
করা+ তক্তি)- শ্ম] প্রতিপালিত ৷ যে অন্য 
কর্তৃক অর্থাৎ কাক কর্তৃক [কাকের 
কোকিলের ডিমে ত! দিয় ভি ফুটায় 
এবৎ আধার দিয়া পালন করে] প্রতি- 

পালিত, ৩য় ষ) সং, পুখ) ইট! _ আীৎ) : 

ক্স ণ 

নতুবা । 

| 
| 

! 

| 

ূ 
ৰ 

ূ 
ৃ 

অন্যা] 

কোকিল পরভৃত । শিৎ - ১৭অপ্যন্যপুষ্ট 
প্রতিকূুলশব্দাঃ শ্রোতৃব্রিন্ীরিব তাড্যমান 
(কুমার) । ২। বিং, ত্রিৎ, পরপুষ্ট । 

অন্যপুর্ববা জন্য _ পুর্ব) সৎ, স্্রীৎ, পুনভ 
একের সহিত বিবাহ জন্বন্ধ স্থির হইতে 
পর অন্যের সহিত যে কন্যার বিবা 
হয়, যে বাশদত্ত। কন্যার বিবাহের পুলে 
বরের মুত্যু হয়, মুহলাগ্দানগতিলা। 

অন্যপরব্বাগ্রাহী (অন্যপুব্বা- গ্রাহিন্ ০ 
গ্রহণ করে) সৎ, পুখ্, যে বাক্তি অন্যপুক্ 
কন্যাকে বিবাহ করে। 

অন্যভঙৎ (অন্য কোকিল-ভৃষ্|ভ্ত ভর 
করা1+০(ক্তিপ)-ক] যে পোষণ করে 
২যা- ষ)সৎ পুহ-স্্ীৎ, কাক । 

অন্যভূত অন্য [কাক] ভূত পুষ্, তয়া- 
সং, পুৎ- জ্ত্রীৎ, কোকিল ; শিং ১কল 
মন্যভ্বতাস্ত ভীষিতম্ ॥? রেছু) 

অন্যমনস্ক (অন্য _মনস. মন+ক- স্বাথে 

যাহার অন্যদিকে মন আছে, ৬্ঠী _ হিৎ 
বিং, ত্রিং, অন্য চিত্ত, অন্যমনাঃ । অন্য 
সক্ত চিন্ত। 

অন্যমণা্ (অল নস) অন্ত- মনন) লিং 
ত্রিৎ, যাহা ন্যঙ্গিকে মন আছে, অন্য 
মনস্ক । 'বসর্ণ রহিত ও ব্যবহার হয়। 

অন্যবিধ (অন্য -বিধা প্রকার ) বি ত্রিং 
অন্যপ্রকার, আর এক প্রকারের বস্ত ৭ 
ব্যক্তি ৷ 

অন্যাদৃকা | অেন্যাদৃশ, অন্য দৃশ, দৃ" 

অন্তাদুশ /[দৃশ, দেখা 4 ০রিপ্), 
(টক) ভা] দর্শন । যাহার অন্যমত দর্শন 
৬ষ্ঠা_হিৎ, অথবাঅন্য দশ দেখা 
(ক্িপ্), অটেক্)-শ্ম ) বিৎ, ত্রিং, অন 
প্রকার, ভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকার। ৫ 
বা যাহা অন্যের মত দেখায়, অন 

প্রকার দছেখায়। 

অন্যান্য (অন্য- অন্য, দ্বৎ_স) বিং, ত্রিৎ 
অপরাপর, ভিন্ন ভিন্ন, অন্য অন্য । 

অন্যায় €অ-ন্যায় ওঁচিত্য) সং, পু 
অত [, ন্যায়বহিভূতি। অবিচার 
বিৎপ্রিৎ,অন্যাষ্য, ন্যায়বিকদ্ধ, ন্যাষাপেত 
বাহ ন্যায় সঙ্গত নহে । 



স্তান্ব ] 

অন্যায়তঃ (অন্য।য়তস্, অন্যাষ 1 তস্ _ প্র) 
ক্রিং_বিং, 'অন্যায়পূর্বক | 

অন্যাধ্য অঅ-ন্যাধ্য উচিত) বিৎ, ভ্রিৎ, 
অনুচিত । ২। অধোগ্য । 

অন্যন ছে ন্যুন আল্স) বিৎ, ব্রিৎ, ন্যন নয় 
সমগ্র, সম্পূর্ণ । ষথা-_অন্যন দশ দিবস 
অর্থাৎ দশদিনের ন্যন নয় । 

অন্যেহঃ (অন্যেদ্যুল্,। অন্য4এছ্যস 

দরিবার্থে) অং, পরদিনে । ২ । অন্তদিনে | 

“অন্যেছুরাস্ত্ান্ছচরস্য ভাবমৃ।” (রঘু) 
অন্যোদর্ধা (অন্য -উদর গর্ভ+ষ--প্রৎ ) 

বিং, ত্রিৎ, বৈমাত্রেয় । শিং- ১আন্যেদ- 
ধ্যস্ত সংস্ষ্টী নান্যোদধ্যোধনৎ হরেছ |” 

অন্যোন্য (অন্ত অন্য । স- অগম । সস ও) 

বিৎ, ত্রিৎ, পরস্পর । সৎ) ক্লীং, অর্থালক্কার 
বিশেষ । 

তৃন্যোন্যাভাব (অন্যোন্ত অভাব) সৎ) পু 
পরস্পরের আভাব। 

অন্যোন্তাশ্রয় (অন্তোন্য -আশ্রয়) সং, পুখ, 
পরম্পর সাপেক্ষ । ২ । তর্কদোষবিশেহ । 

অন্বকৃ (অলচ, অনু পশ্চা অন্চ গমন 
করা+০ ক্ষিপ্)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, অন্- 
গামী। অহ, ক্লীঘ, অন্পদ, পশ্চাঙ। 

“অন্থগ যষৌ মধ্যমলোকপালঃ 1” রেঘু)। 
অন্বপ্থ (অনু পশ্চাৎ_ অন্চ গমন করা7+ 

; বিচ্ )- ক) বিৎ, ত্রিৎ অনুগামী । 
অন্বক্ষ (অনু অনুগত - অক্ষ ইন্দিয়। 

বিৎ, ত্রিং, অনুগামী, পশ্চাদ্গামী। ভেন্গু 
অক্ষ অক্ষিশব্জ) অং, ক্রীৎ, অক্ষিস- 
মীপে, প্রত্যক্ষে, সমক্ষে । 

অন্বয় (অন্থু পশ্চণৎ্ আব [ই গমন করা+ 
অ(অল )--ধি, ভা) সং, পু, আঘিপুকুষ, 
বশ, কষুল। শি২-১ “রিঘুনামন্ধযং 

বক্ষে ।” ২। তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রস্থ তঃ শুদ্ধি- 
মত্তর (রঘু)। ২ । সম্ভান। ৩। ধারা, পরস্পর 
সন্বন্ধ বাক্য বা পদে শ্রেণী বিন্যাস। 
৪। সন্বন্ধ। ৫। সম্পর্ক। ৬। অন্ুবৃত্তি। ৭। 
বিদ্যমানতা। ৮। অর্থ । 

অবয়যোজন। (€ অন্থশ্র যোজনা ) সৎ, ক্ত্রীৎ, 
বাক্যের ম্অস্তর্গত কর্তা কম্ধ ক্রিয়া প্রভৃতি 
পদ্দের পরম্পর সম্বন্ধ নিরূপণ । 

চি 2 

পপি পপি সি তত পাশীপপারী পতিত শি্াাশীশি শিপ িশ তাীপিপিশাশিশপা পেপাল শিসটিপীশিশ পিপল পাশ তিশা পিশীগ। 

আনম 

| অঙ্গয়নোধ (নয় _ বোধ, ৬ী _ষ) সৎ পুং) 
| পদ পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ । 
ৃ অন্বয-ব্যতিরেক ; সৎ, পুৎ, তাহা থাকিলে 

তাহা থাক, তাহা না থাকিলে তাহা না 
ৃ থাকা । 

| অন্যয়ব্যতিরেকী (চ্সক্গযনাতিরেকিন্, অয় 
_ব্যতিরেক+ইন্_ প্রহ) বিং, ত্রিৎ, 

ূ সাধাসাধক হেতু --যথ। বহিসাধনে ধুম | 

র অন্বয়ী (অআনয়িন্, অন্গয়+ইন্-_ অজ্তযর্থে) 
. বিৎ, ত্রিং, অপয়বিশিউ, সন্বন্ধবিশিষ্ট | 
৷ অন্বর্থ জেন্কু অনুগত _ অর্থ, ৭মী _হিৎ। 
|. মধা-পদ-লোপ) বিৎ, তরি যথার্থ, প্রকৃত - 

থরযুক্ত । “তখৈব সোহুভদন্বর্থঃ রাজা প্রক- 
তিরঞ্জনাহ ।” (রছু)। ২। সঙ্গত, কৃতার্থ। 

৷ অঙ্গবসর্গ (অনু -'অব-- সর্গ [হজ কজন কর 
| অ:ঘ্বগ)- ভাবে] স্বজন) 
1 কামাচারানুজ্ঞা | 

সৎ, পুত, 

| অন্ববায় (অনু পশ্চাৎ--অব- অন্ধ [ই গমন 
ৃ করা +অঅল)- ভাবে) সং, পুহ, বংশ, 
! কুল, গোত্র । 

ৰ অন্বসহ (অনু প্রতি- অহন্ দিন+অ- প্র, 
| ব্যৎ- স) অব, ক্লীঞ্ অনুদ্দিন, প্রত্যহ । 

অন্বাচয় (অনু সহিত -আ'-চি চয়ন কর 
ূ +অঅল.)- তা) সং, পু, অনুষন্থ, 
।  আনুষঙ্ষিকতা । 
ূ অন্বাজে (অন্ু-আ-জি জয় করা + 
| এডে) _ ভাবে) অৎ, ছুব্বলের বলাধান। 
। অন্াধি তেন্ু অনুসারে -আধি গচ্ছিত 
| বস্ত) সৎ, পু এক জনের নিকট হইতে 

অনোর নিকট গচ্ছিত রাখা । শিং-১ 
“অর্থমার্গণকার্য্যেঘু অন্যস্মিন বচলান্মম । 
দদ্যাস্তমিতি ষো দত্তঃ স. ইহাশ্বাধি- 
বূচ্যতে |” 

অন্বাধেয় (অন্ু পশ্চা.-আধেফ প্রাপ্ত, লব্ধ) 
সং, ক্লীং, বিবাহানস্তর ভর্তৃকূশ বা পিত- 
কুল হুইতে লব্ধ স্ত্রীধন। শিৎ-- ১এবিবা- 
হাৎ পরভ্তোষস্ত, লন্দংভর্ভৃক্লাৎ স্সিয়া। 
অন্বাধেষ়ৎ তনুক্তন্ লন্ধৎ বন্ধুকুলাতথা।” 

অন্বাসন (অন্গু- আস্ উপবেশন কর+ অন 
(অনট্)-- ভাবে) সং, ক্লীৎ, উপাসনা । 
২। অনুশোচনা । তা (অনু - আস্ উপ- 



ান্সে ! 
রা রি ২৯ শীশিগিত লা ০ পাননি পপ শশী 

পপ? কা পসিপিস্পটপপাসপদীও াপিশালাপাীপিসীটী শা পশাশাশাািিশিত 

বেশন করা+1+ অন(অনট )- রী স্সেহবজ্ত | 
৪।( অনু-আস্ উপবেশন করা 1 অন 
/অনট)- ধি) শিল্পগৃহ । 

তক্নাসিত (অনু পশ্চাৎ- আসিত [আস্ 
উপবেশন করা+তক্তে) -্ী]উপবেশিত) 

বিং, ত্রিৎ পশ্চাছপবেশিত | ২। সেবিত 
যথা--“অন্বাসিতমরূদ্ধত্যা” (রঘু) 

অন্বাহাধ্য (অনু পশ্চাৎ -আহাধ্য ,আ- 
হন আহরণ করা1+য-ল্ম] আহরণীয় । 
সাগ্রিকের! পিতৃষজ্জের পর প্রট্টি অমা- 
বস্যায় যাহা আহরণ করে ) সং, ক্লীৎ, 
পিতলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ। শিং ১ 
“চ্ছদ্ধৎ কর্ধ্রণামাদো যা চান্তে দক্ষিণা- 
ভবে্। আমালাসাৎদ্বিতীয়ৎ স্যাদন্াহার্ঘযৎ 
বিছুবুধাত 1৮ 

অবাহিত (অনু পশ্চা২- আহিত স্াপিত) 
বিং, ত্রিং, পুনর্গচ্ছিত, এক জনের নিকট 
হইতে অন্যত্র গচ্ছিত । 

অগিত, অন্বীত তেন সহিত-ইত [ই গমন 
কর1+ হত্তি)-ক | গত) বিং, তিৎ, যুক্ত) 
বিশিষ্ট, যথা-গুণাপ্িত, প্রত্তাপাদ্বিত। 
২। মিলিত; যথা রাজা সৈন্য সহিত 
অন্দিত হইয়া যা করিলেন। ৩। সংলগ্ন; 
যথ।- অন্বিত প্রস্তাব । ৪ । অন্গযবিশিষ্ট, 

প্রত্যেক অবয়বের পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট; 
যথা - অন্বিত সাক্য। 

অন্বিষ্ট (অনু পশ্চাৎ-ইষ বাধা করা+ 
ত(ল্) মম ) বি, রিং, যাহার অঙ্গেষণ 
করা যায়। “যদ্বাযুরব্বিষ্টমুগৈত ।” কুমার) । 
১। আকাভতিক্ষিত। 

আনীক্ষণ আনু _ঈক্ষণ) সং) ক্ীং, অন্বেষণ । 
অন্বীক্ষ! তনু পশ্চাৎ-ঈক্ষা [উক্ষ দর্শন | 
কর1+অ _ ভাবে] দর্শন, বেদ বাক্য শ্রবণ 
করিষা পশ্চাৎ তদর্থপধধ্যালোচন ) সৎ, 
স্মীৎ, অনুমান, উন্নয়ন । 

অন্বেষক (অনু -ইষ [ইচ্ছা করা] অনুসঙ্গান 
করা1+অক(ণক)-_ক ) বিৎ ত্রিৎ, যে 
অন্বেষণ করে, অন্ুসন্গায়ী । 

অন্বেষণ (অবিষ্ট দেখ, অন (অনট) -- ভা) সৎ, 
কী", অলঙ্গিত বন্ত বা ব্যক্তির অনুসন্ধান, 
শবেষণ | ২। আকাভকষা | 

শশশীশীি 

৷ অপকার (অপ মন্দ--কার করণ) 

ক্স্প 

অন্বেষণ! (নু - এষপা) সৎ, স্ীং, তর্কা 
দ্বারা যথাবোধিত ধন্্াদি অদ্ষেষণ। 

| অন্বেষণীয় (অনু- ইফ [ইচ্ছা করা] অ 
সঙ্গান করা+অনীয়--শুরটি বিৎ, ভি 
যাহার অন্বেষণ করিতে হইবে কিৎ 
কর। উচিত অথবা আবশ্যক, অনুসন্ষে 
অন্ষেষ্টব্য । 

অন্দেষিত (আনু পশ্চাতৎ্, - ইফ-প্রিঃ তে 

_ম্প্)ট বিৎ, বরৈৎ,গবেষিত, কৃতান্থসঙ্গান 
অন্বেষ্টব্য (অনু-ইষ [ইচ্ছা করা] অং 

সন্ধান করা+তব্য-শ্ম) বিৎ, নি 
অন্বেষণীয় দেখ । 

অন্বেষ্টা (অন্বেষ্ট, অনিষ্ট দেখ, তৃূতিন্)- 
ক) বি, রিং, অনুসন্ধানকারী । 

অপ আপ. পাঁওযক়া+০(কিপ্) রম । আ.' 
অ) সং, স্ীং, বকৃৎ, বারি, সলিল, জল ৮৮:০2 ২৩ শিট টিটি টিসি শশী শি 52 52ললুলু 

অপ €(অ-পা রক্ষা করা+অ(ড)- ক 
অং, ভাপকুষ্ট, অধম; যথা--অপব্া" 
অপভাষা। ২ । রহিত, বজ্জিত । যথা- 
অপক্ধপ : ৩1 বিরুদ্ধ, বিপরীত ; ষথ।- 
অপমান, অপধশঠ | ৪ । কুৎসিত ; ষথা 
অপাক্ষ অগ- কুৎসিত চক্ষুঃ | ৫ 
অনাদর। . 'অপকধষ; ষথা---অপকণ্ম 
৭1 আাগম ।৮। বজ্জন। ৯। বিয়োগ 
১৭. বৈপরীত্য ; যথা-অপশব্দ | ১১ 

2৬ ূ রি টি টিপা শীশিটাশিিিটিশিতিিটি রীতি শি টি ৮ লুল 

বিকৃতি; যথা-অপচয় । ১২। হা? 
আনন্দ ;) যথা-অপচয় । ১৩। নির্দেশ 
যথা - অপদেশ । ১৪। চৌর্ঘয; যথা- 

অপহরণ । ১৫1 অধঃপ্রদেশ, ষথ।- 

অআপান। 

অপকন্ধন্ অপকর্মনন্, অপ কুৎ্সিৎ- কর 
ক্রিয়া, য়ং-স) সং, ক্ীৎ, কুকণ 
ছুক্ষিয়।। শ্রী বিৎ, ভিৎ, ছুক্ষম্্রকারী । 

অপকর্ষ (আপ অধম-কৃষ ভূষিচসা+ 
(অল্)- ভ।) মং, পু, অপকৃষ্টতা, হীনত 
নীচতা, জঘন্যতা, সিযাসতা। ২. 
নিম্নাকর্ষণ । 

অপকলঙ্গ €(অপ-কলস্ক অধ্যাতি) সং 
পুৎ, মিথ্যাপবাদ, অমূলক কলঙ্ক, হুর্নাম । 

কঃ 

পুৎ। অনিষ্ট, হালি, ক্ষতি | ২ | দ্েষ। 



জপ | ৮৩ ] - আপ 

অপকারক (অপকার দেখ, অকেক)_ _ক) ] নে রর সহায়তা করে না, বার্ণ 
বিৎ, ত্তিং, ষে অগকার করে, অপকারী, রা 
অনিষ্টকারী, অহিতকারী, অনুপকারী, হে রা স্থানান্তরে -গত যে গিয়াছে) 
্তিকারক | রা ২, ত্রিং মৃত । প্রশ্থিত । অপক্ষত, অপ- 

অপকারগির্ (অপকার দ্বেষ_গু উদগীর্ণ রর । পলায়িত। রহিত । 
কর।+*(ক্কিপ্) _ ক) সৎ, তরী, ভৎসন। অপগম--পুৎ, ) (অপগত দেখ, গমূৃ গমন 

অপকারী অপকারিন্, অপ মন্দ কু করা+ ; অপগমন-ক্রীৎ, | করা+ অ€অল্্), আন 

রঃ ০ পাপা. ৯০ পি ৮ পাশে শর শিট ৩ সী সপ 

ইন্-ক) বিং, ত্রিৎ্, অনিষ্টকারী, মন্দকারী | (অনট) _ ভা )সং, নাশ । প্রস্থান । পলা- 
অপকীর্তি (অপ --কীর্তি যশ?) সং,আ্ীং, ; য়ন। নির্গম। | 

অপযশঃ, অধ্যাতি, দুর্নাম, কলঙ্ক । | অপগা (অপ নিম্ন কিম্বা অপ [অপ. জল 
অপকৃত (অপকারী দেখ, তক্তে)-ক্র)বিৎ, ] +অ-অস্তযর্থে] সমুদ্র-গ ষে গমন 

ত্রিৎ, যার অপকার করা হইয়াছে । £-ত; করে । যেনিম্েবা সমুদ্রে গমন করে, ৭মী 
(ক্ত)-- ভাবে) রলীৎ, অপকার । । . _ষ) সঙ, স্ত্রীঘ। নদী, নিম়গা, আোতম্বতী | 

অপকৃতি ; সৎ, স্ত্রী, অপকার । । অপগ্রহ (অপ--গ্রহ ) সং, পুৎ, প্রতিকূল 
অপকৃষ্ট অপকর্ধ দেখ, তক্তি)-ন্ম) বিৎ, খিৎ, | গ্রহ । 

নিকৃষ্ট, অধম। ২অপনীত। ৩। নিম্বাকৃষ্ট । ; অপতন (অপ-হন্ নাশকরা+অ-র্প্। 
অপক্রম (অপ কোন স্থান হইতে বা শ্থানা- | হস্ত) সং, পুৎ,) অবয়ব, অঙ্গ । ২। শরৎ 

স্তরে- ক্রম গমন করা+ অ(অল্)- ভা) | কাল। বিৎ, ত্রিং, নির্মেষধ, মেখহশীন । 
সং, পুৎ, পলায়ন, প্রস্থান । । অপঘাত (অপ অপকুষ্ট_হন্ নাশকর! 

অপক্রমণ (অপ-ক্রমূ গমন করা+অন 
(অনট )- ভা) জৎ, ক্লীৎ, পলায়ন, অপ- । 
সরণ, অপগম, অপসর্পণ । 

'অপক্রাস্ত (অপ - ক্রান্ত [ক্রম গমন কর14 

+অ.ঘঞ)- ভা । হন্্-ঘাত) সং, পু 
অপরুষ্ট মুত্যু, রোগ ব্যতিরেকে কোন 

 আকনম্মিক কারণে মুত্যু । 
| অপঘাতক | (অপঘাত +অক(ণক), ইন 

তংক্ত)-_শ্দ) অতিক্রান্ত ) বিং, ত্রিৎ, : অপশ্াতী (পিন্।-_ক ) বিৎ্, ভ্রিৎ, 
অপস্কত, পলাফিত, অপগত। অপঘাতকারী । | 

অপক্রিয়া (অপ মন্দ বা বিরুদ্ধ-ক্রিয়া'। অপদ্বণ, তপ-দ্বণা। বিং, ত্রিং, নির্দয়! 
করণ) সৎ, স্্ীৎ, অপকার, হানি; শিং- নিলজ্জ। 

অপচয় অপ বিপরীত -চত্ব সঞ্চয়) সং, 
পু, ক্ষতি, শ্রাস নাশ, ক্ষয় ।২। ব্যয় । 

অপচাস্বিত অপ- চায় পুজাকরা+ তক্তে) 
কপ) বিংঃ ত্রিং, পূজিত । ২। শাণিত । 

ৰা 

ৰ 
১ ণচতুর্ধোপায়সাধ্যে তু রিপৌ সাক্বমপ, ৰ 
ক্রিয়া।” (মাঘ) ২ । কুকর্মী। ূ 

অপক্রোশ (অপ বিরুদ্ধ- ক্রুশ চীৎকার | 
করা+অতল্)-- ভা) জং, পুং, নিন্দা, | 
ভঙৎসনা। ৰ ৩। (অপ --চি-্রিল্চাস্ি + ভক্ত) 

অপক (অ-পক্ক) বিৎ, ভ্রিং পক্ক নয়, 1! -স্ম) অপব্যষিত | 
কাচা; বথা-_অপকু ফল।২ পাক করা ূ অপচার (অপ বিরদ্ধ--চর্ গমন কর1+ 
নয়; যথা__বপক অন্ন। 01 অেঞএ১)-ভা) সৎ পু, স্বধস্রব্যতিক্রম, 

অপক্ষপাত (আ-পক্ষ--পাত পতন ) সং, ঘে বর্ণের যে ধন্্ তাহার ব্যতিক্রম ৷ ২। 
গুহ) পক্ষপাতের অভাব, সহাম্তা করণ। ূ অহিতাচার, অত্যাচার । ৩ । আপাক, অ- 
শিং--১ 4অপক্ষপাতাৎ ব্ব্যম সভায়... ; জীর্ণ রোগ, ভক্ষিত বন্ধ হুন্দরকপ পরিপাক 
'মিতিনিশ্চ্বঃ 1” | না হইলে উদরের যে ফোষ জন্মে। 

অপক্ষপাতী (অপক্ষপাতিন্, অ- পক্ষ সহা- ূ আপচিকীরধ1 অপ -- চিকীর্ষা করিবার ইচ্ছ?; 
যতা-পাতী যে পড়ে )বিং, ত্রিং, ষে| সং, স্ত্রীৎ, অপকারেচ্ছা 



অপ 

,৮শীশশীশীপিপপিশিশান্পশিনীশীশীপীশাশাািশ্ীশিিীশ্দি 

অপচিভ জেপ-চি চয়ন কর1+ তক) _- 
শু বিং, ত্রিৎ, থে বস্তর অপচয় হইয়াছে । 
ব্যস্িত। ২। ক্ষীণ; যথা--অপচিত বল। 
৩। (অপ-চায় পুজা করা+ত€ংক্ত) 

ক্রু) জিত | 
অপচিতি অপ- চার পুজা করা+তি (ক্ডি) 

- ভাবে) সৎ আ্ীৎ, পুজ|। “বিহিতা- 
পচিতিমহীভূতা 1” মোম)। অপ-চি 
চয়ন করা + তি(ক্তি)- ভাবে)। ২। 

ক্ষায়। ৩ । ব্যয়।৪। শিক্ষতি। . 
অপচ্ছায় (অপ-- ছায়া, ৬ঠী-হিৎ 1) বিৎ, 

ভি, ছায়াশুন্য । যা -জ্ীৎ, বিকৃত ছায়া, 
আব ছায়া । 

অপজষ (অপ বিপরীত- জি জয় করাঁ+ 

ভা অল. )-- ভা) সং, পুৎ পরাজয় । 
অপখীক্তুত (অ--পঞ্চন্ পঁচি-কুত করা 

হইয়াছে । ঈ - আগম) সৎ, কীৎ, সুক্ষ্- 
ভূত ।২। পর্পীকত নয়। 

অপটাগ্ুর (-পট -- অন্তর) বিৎ, ত্রিৎ, 
অবাধহিত, সদসক্ত। ৃ 

অপটা 'আ-পট গমন করা+আ-ক। ঈ- 
পু” 1 তষ গমন কব্ধিতে দেয় লা) সৎ, 
পরী, বস্মাবরণ, কানাৎ, পন্গী । 

ভপটাক্ষেপ ; সঞ্চ পুৎ, নাট বিনা পটী- 
ক্ষেপ সমস্ত,ম পাত্রধবেশ । 

অপটু (অ-পটু নিপুণ) বিৎ, ব্রিং, পটু নয়, 
অশভ্, অক্ষম, অসমর্থ । ২1 অন্ুস্থ, 
রোগী । 

অপটত। (অপট্+4তি1- ভাবে) সং, ক্ীৎ, 
অশক্তি, অক্ষমতা, অপাটব, অসামর্থ্য | 

অপঠিত (অঅ -. পঠিত) বিৎ, ত্রিৎ, পঠিত নয়, 
যাহ পড়া হয় নাই, অননীত। 

অপগ্ডিত (অ- পণ্ডিত শাশ্জ্ঞ) বিৎ, ত্রিং, 
শান্ডাদিজ্ঞানরহিত ; শিখ ১৭পুতংঃশক্রর- 
পণ্ডিতহ ।?? 

অপভর্পণ ; সৎ, ক্লীৎ, লঙ্ঘন । 
অপত্য €ঘঅ-পত গমন করা+য-ণ। 

যদ্দ।ারা বংশ পতিত হয় না অর্থাৎ রক্ষা; 
হয়) সৎ ক্লীৎ, জস্তান, সম্ভতি। পুভ্রও 
ও কন্যা উভমকেই বুঝায়। | 

অপতাদা; সং স্মীৎ, গর্ডদাত্রীবৃক্ষ, লক্ষণা । 

৮৪ ] 

লাশ শীীিএপশিশশাশাশাটাটািপপাপশপাস্পাাপপশা পিপাপীসাাপস্পাশিশাটাশাাপশালাশী 
»শশশীশীশীশীশাশশ শীট 

অপ 

অপত্যশক্র ( অপত্য - শত্রু । গর্ভে অপত্য 
জন্মাইলে তন্সিঃসারণ সময়ে গর্ভক্ফোটনে 

যাহার বিনাশ হয়, ৬ঠী _ হিৎ) সং, পুত 
কাঁকড়।), কর্কট । | 

অপত্যন্সেহ অপত্য-ল্সেহ, ৭মী- ষ) সৎ, 
পু) সম্তানের প্রতি যে স্বাভাবিক স্ষেহ। 

অপত্রপ সপ অপগত ব1 রহিত-ত্রপ। লঙ্জা। 
যাহার লজ্জা নাই, ৬ঠী-হিৎ) বিৎ, 
ব্রিৎ, নিলজ্জ । 

ভ্পত্রপা অপ হইতে বা অপেক্ষা করিয়া 
বূপা) সং, স্পীৎ, অন্যহেতু লজ্জা । শিং -- ১ 

£“অপপা চেতন্সি চ ন্যষেধতৎ |” ঢ্ষধ) 
২) প্রষ্টতা। 

অপরপিষ্তধ (অপ -ত্রপ, লজ্জিত হওয়!4 
1 ইঞু ক, শীলার্থে) বিং, রিং, লজ্জাশীল, 
1. লাজুক, যে লঙ্জা করে। 
। অপরস্ত (অপ-তস্ত [ৰস 
ূ (ক্)- ক] বিৎ, ত্রিৎ্, ভীত | 
অপথ (অ.-পথ [পখিন শন্দজ] রাস্তা) সং, 
| ক্লী”, পথ না থাকা, কুপথ, মন্দপথ, অসৎ 

পথ, যে পথে চলা উচিত নয় । ২। পথা- 
ৰ ভাব। 

। অপথ্য (অ-পথা রোশী যোগা আহার) 
বিৎ, বিৎ, কুপথ্য, রোগীর ভোজনের 

[ 

ীপপিশশাীসিশী। 

বাসযুক্ত +ত 

অযোগ্য, যাহা? ভোজন অথবা সেবন 
কৰিলে অপকার হয় । 

। অপন্ত। (অপথিন, অ-পথিন্ পথ) সৎ, 
পুৎ, অপথ দেখ। 

[ অপদদ (অ--পর্দ )বিং, ত্রিং, পদ্বিহীন | 
ূ “অচন্ষ সর্দার চান অকর্ণ শুনিতে পান 

অপদ সর্বত্র গতাগতি 1”; (অন্নঙ্গ1) 
অপদশ্থ €অ- পদশ্ ) বি, ত্রিং, পরাজিত, 

অনাদৃত, অবমানিত | 
অপদাস্তর (অ-পদ- অন্তর) বিং, িৎ, 

অব্যবহিত, সংযুক্ত | 

পদার্থ (অ-পদার্থ বস্ত) বিৎ, ত্র, 
অযোগ্য, সার হীন, অসার, অকর্ম্ণ্য | 
পদার্থ হীন, যাহাতে কোন পদার্থ লাই । 

অপদিশ (অপ মধ্য-দিশ! দ্দিকৃ। ছুই 
দিকের মধ্যস্থল, ব্যৎ-স) অং, ক্লীৎ, 
অধ্যাদি কোণ । 

পি 



অপ [ ৮৫ ] অপ 

অপদ্দেবতা ; সৎ, স্ত্রীং, ভূত, প্রেত, পিশা- কিছু পরিবর্ত হইয়া প্রয়োগ হইলে & 
চাদি | শব্দকে অপভ্রৎশ বল যায়, ষেষন সঙ্জ। 

অপদেশ (অপ অপকষ্ট -দিশ বলা, দান! শন্দের আকার বিকৃত হুইয়া সাজ হই- 
করা+ অ.অল.)-৭): সং, পু» ছল। ; য়াছে, এই সাজ শব অপত্রৎশ। ৩ । স্খলন । 
হ।চিহ্ৃ, নাম । ৩। নিমিত্ত । (- অল্- ৪। পতন; শি.-১ “অত্যারূটির্ভবতি 
সু) ৪। স্থান। ৫। লক্ষ্য । (অল - মহতামপ্যপত্রৎশনিষ্টা।” শেকুস্তলা) 
ভাবে) ৬। নির্দেশ । অপভয় (অপ অপগত - ভয় । ৬ঠী- হি) 

অপধ্যান (অপ অপকুষ্ট ধ্যান ) সং, ক্লীৎ, | বি, ত্রিৎ, নির্ভয় | 
অমঙ্গল চিত্ত! । ২। ঢুষ্টাভিপ্রায় । অপমর্শ, অপমর্ষ অপ অপকৃষ্ট _মৃশ্, মৃষ 

গপর্ষৎস (অপ. -ধ্বংস্ ধ্বংশ হওয়া+অ | বিবেচনা করা ইত্যাদি + অভেল্)-_ 
(অল)-__ ভাবে) সৎ, পুৎ, ধিন্ণার, নিন্দা । ভাবে ) সৎ, পু, নিন্দা । অপহরণ | 
২। ত্যাগ । ৩। অপঘ্বাত। ভাপমান (অপ বিপরীত--মান সন্ত্রম) সৎ, 

অপর্বস্ত অপ অপকুষ্ট _ধ্বন্ন গমন কর! ক্লীৎ, অনাদর, অমর্ধযাদ1, অবজ্ঞ| | 
বিন হওয়া+তক্তে)_শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, | অপমানিত অপমান 4 ইত _ প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, 
ত্যক্ত, পরিত্যক্ত । নিন্দিত। চুর্ণিত। | যাহার অপমান হইয়াছে, হতমান, 
পতিত। হতসম্মান, হতাদর, অনাদ্বত, অব্মানিত। 

অপনয় _ পুৎ নি একস্থান হইতে ; অপমৃত্যু অপ অপক্ষষ্ট- মৃত্যু মরণ) সং, 
মপনয়ন-ক্লীৎ / _নী লওয়া4+অ, অন পুং, অপধাত মৃত্যু, রোগ ব্যতিরেকে 

-ভ1) সং, দূরীকরণ । পরিত্যাগ | খণ্ডন। কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যু; ষেমন 
নিবারণ, নিরাকরণ),অপনোদ্ন। অপহরণ বিষপান অস্মাধাত সর্পাঘাত জলমভ্জন 
অপকার । প্রমার্জন, মোছ1। প্রভৃতি কারণে মৃত্যু ৷ 

মপন্ীত (অপনয় দেখ, তক্ত)-_ম্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ, ত্যক্ত, দূরীকুত । অপসারিত । অপ- 
জগত। খণ্ডিত, শিবারিত, নিরাকত। 

প্রমার্জিত | 
অপনোদদ 7 (অপ-ন্ুদ্ প্রেরণ করা+অ 
অপনোদন | (ঘেঞ), অন(অনট্্),- ভা) 

সং, ক্লীৎ, অপচয় । ২। খণ্ডন, দূরীকরণ, 
অপসারণ ; ষথা-তস্যাপনোদায় ফল- 
প্রবৃত্ত” রেছু। 

অপ্প্রয়োগ অপ - প্রয়োগ) সৎ, পু, অশুদ্ধ 

প্রয়োগ, ব্যাকরণ বিরুদ্ধ প্রয়োগ । 
মপভাষা (অপ অপকুষ্ট ভাষা কথন) সং, 

স্ীং, অসাধুবাকা, অপকষ্ট ভাষা, যে 
ভাষা ভদ্রলোকের মুখ হইতে নির্গত হয় 
না, নীচ ভাষা, ইতর ভাষা । “বদ্ধাপরাঁণি পরিতে। নিগড়ানি 1” মোষ) 

অপত্রংশ, অপত্রথস অপ একস্থান হইতে | রা স্্রীৎ, পশ্চিমদিক ৷ জরায়ু। বৃহতী । 
_ভ্রন্শ্, ভ্র্গ, পতিত হওরা+অতেল্্)- | অপরঞ্$ জেপরম্ আর--চ ও) অং, আরও, 
ভা) সং, পুং, কুৎসিত বাক্য, অপভাষা । কিঞ্চ, অপিচ। 
২। ভ্রষ্টভাষ1, লিকৃতভাবা, অপরিশুদ্ধতাঁষ1, | অপরক্ত (অপ -রন্জ অন্থুরস্ত হওয়া ত 
ব্যাকরণতুষ্ট শব্দ; শব্দের প্রকৃত আকারের 1 ক্তে)- ক)বিৎ,ত্রিৎ, বিরক্ত, অন্থরাগশৃন্য। 

অপষশতঃ (অপধশস্, অপ অপকুষ্ট -ঘশন্ 
খ্যাতি) সং, কীৎ, অখ্যাভি, কুষশঃ, ছুন ধম, 
কলঙ্ক, অকীর্ভি, অপকীর্তি । 

অপযান (অপ ম্যানাস্তরে যান গমন) সং, 

ক্লীঘ অপগমন, পলায়ন । শিৎ- ১ “অপ- 
যানেহুপি ন ভবান্ সমর্থো লঘুবক্রিয়ঃ ।” 

অপর (অ- পু পালন করা1+অ€ অল) 
_-ণ। কিন্বা অ-পর অন্য) বিৎ, ত্রিং 
অন্য পর, ভিন্ন । ২। প্রতিকূল। ৩। 
শর্রভিন্ন ; “তমাসমুদ্রাদপরে পরে নৃষ্পঃ 1” 
(নৈষধ ) ৪। পশ্চাদ্বত্তাঁ । পপুর্ববাপরো 
তোয়নিধি বগাহ্য 1” কুমার) ৫। শেষ? 
যথ1--অপরাহ্), অপররাত্র । ৬। সং, 

ক্লীং, হুস্তীর পশ্চান্তাগ বা পদ; শিৎ- ১ 

১ শশী প্রা ীশীশাাশীশাশীশাীটাটিটি টাটা টাটা 



নী উদ 

ত্প | ৮ ২ ] তাপ 

৪ 1৮ এ ২ পিসি পিসি? পাশিসপিশতি তক পপি পাশ পপীিপ পাশপাশি 

অপরতি প_ রম্ ঘড় | কড়া করা] বিশ্রাম 
করা+তিক্তি)-ভা। মৃ-লোপ) সং, 

স্্রীং, বিরতি, নিবৃত্তি | 
অপর (অপর+ --কালার্খে ) অং, অমু্র, 

পরকালে । ২। অন্তত । 

পরপক্ষ (অপর শেষ-পক্ষ ৷ চন্দ্রের বৃদ্ধি 

ও হাসের মধ্যে কষ্খপক্ষ শেষ পক্ষ ; চৈত্র 
মাসের শুরুপ্রতিপদাদি বধারভ্ত হেতু শুরু 
পক্ষ পূর্ব পক্ষ এবৎ কুষ্ণপক্ষ অপরপক্ষ ) 

মহ, পু, কৃষ্ণপক্ষ ; ইহাই পিতৃপক্ষ; 
পুর্নূপক্ষ দেবতাঁদিগের, পরপক্ষ পিতৃ- 
গণের । 

অপরবক্ত, ; সং, ক্লীৎ, অদ্দসমবুত্তবিশেষ | 
অপরাগ (অপ-রন্জ অনুরন্ত হওয়া 7 
অ(ঞ) ভা) সং, পু, অনন্ুরাগ, 
বিরাগ, দ্বেষ । 

অপররাত্র অপর শেষ-রাজত রাজি শবজ) 
সং পুৎ, শেষরাতি, রাত্রির শেষ প্রহর । 

অপরম্পর (অ-পরম্পর ) বিং ত্রিং, সতত, 
একেবারে । 

অপরাজিত (অপর অন্য -অ-জিত পরা- 
ভূত । যেঅন্য কর্তৃক পরাজিত নহে, 
কিম্বা অপরাজিত, নঞ -ষ ) বিৎ১ত্রিৎ, 
অজিত, অপরাভূত । সং, পু, কাহার 
দ্বারাও যাহারা পরাজিত হন না) ২। শিব, 
৩। বিষুঃ। ৪ ।খষিবিশেষ । তা--জ্জীৎ, 
প্রসিদ্ধলতা। দুর্গা । দূর্বা । ছন্দোবিশেষ। 
জয়স্তীবৃপ্ষ । অশনপর্না। শেফালি। 
শমীভেদ। শঙ্িণী। হবুষাঁভেদ | 

অপরাদ্ধ (অপ অপকুষ্ট:পে-রাধ্ সিদ্ধি 
করা, সম্পন্ন করা + ত(ক্ত)-_ ক) বিৎ, 
বিৎ, অপরাধী । স্মলিত ; শিং - ১নিমি- 
আাদপরাদ্ধেষো ধানুক্ষাসোব বন্মিতমৃ।” 
২ !ভ্রাত্ত । 

অপরাদ্ধপৃত্ষকসঅপরাদ্ধেঘু অপরাদ্ধ ক্ঘলিত 
-পৃষত্ক, ইমু বাণ, ৬গ্ভী_হিৎ) বিং,; 

-ত্রিং, ধাহার বাণ লক্ষ্যে লাগে রি | 
অপরাধ (অপ্-রাধ্ সিদ্ধ করা, সম্পন্ন 

করা+ অ(অল্) তা ) সং, পুং, দুক্ধি,য়াঁ 
জন্য দোষ, পাপ, বিধি আক্দা বা নিয়মের : 
অতিক্রেম, ক্রেটি 

! 

০ ২ _াশাশ্টাশীশীশীশীশী্াীশীশাশাশলী শিশির ও 

ূ 
| 

অপরাধী (অপরাধিন্, অপরাধ+ইন্_ 
অস্ত্যর্থে) বিংত্রিৎ) অপরাধকারী, দোষী, 
যাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে । 

অপরাস্ত (অপর! পশ্চিমদিক্ _ আস্ত ) সং, 
পুৎ) পশ্চিমদিগস্ত । বিং, ভ্রিং, পাশ্চাত্য, 
পশ্চিম দেশীয় । 

অপরামর্শ (অ-_-পরামর্শ ) সৎ, পুং; ভ(ল 
পরামর্শ নয়, আমৎ পরামর্শ । 

অপরাহ্ল (অপর শেষ- অন্ন (অহন 4 ত 

(ষ)ট_প্রং। অ- লোপ] দিবস, ৬ষ্ঠী-- 
ষ্) স্ৎ, পুং, দিনের শেষভাগ, বৈকাল। 

অপরিকিষ্ট (অ- পরিক্রিষ্ট) বিং, ত্রিৎ, অনা- 

যীসসাধ্য । ২। কিট নয । 

অপরিগ্রহ (অ-পরিগ্রহ গ্রহণ) সং, পুহ) 
গ্রহণাভাব, অস্বীকার । (৬ঠী- হিং, ) 
পরিব্রাজক | 

অপরিচিত (অ-- পরিচিত জ্ঞাত) বিং, ত্রিৎ, 

যাহার সহিত পরিচয় নাই; যথ1-অপরি- 
চিত ব্যক্তি ।২। অন্দাত, অবিদিত; 
য্খাঁ-অপরিচিত স্বান। [অপরিক্ষত । 

অপরিচ্ছন্ন (অ--পরিচ্ছন্ন। বিং, ত্রিং, মলিন, 
অপরিচ্ছিন্ন অআ-পরিছি ও ইয়ক্ঞা-পরিমিত) 

বিং, ভ্রিৎ, পরিচি নয়, যাহার হয়প্তা 
করিতে পারা যায় নাই, পরিচ্ছেদ্রাতীত, 
অমীম। ৃ 

অপরিণত €(অ- পরিণত ) বিৎ, ত্রিং, কীচা, 
বয়স শ্ছলেই প্রয়োগ হওয়া উচিত ; যথা 
--অপরিণতবযস্ক | 

অপরিণতবয়স্ক ( অরিণত _বয়স্+ক -- প্র) 
বিং,তরিং। যাহার বয়সের পরিপাক হয় 
নাই, তরুণবয়স্ক । 

অপরিণামদশীঁ (অপরিণামদর্শিন্, অ--পরি- 
ণাম--দর্শী যে দেখে) বিং, ত্রিৎ, পরি- 
ণামদরশশী নয়, শেষে কি খটিবে তাহা 
দেখে না, উত্তর কালে কি খটিতে পারে 
তাহা অগ্রে না ভাবিয়া যেকোন বর্ম 
করে, অনভিজ্ঞ, অবিবেচক। 

অপরিণামদর্শিত। (অপরিণা মদর্শিন্ +তা- 
ভাবে) সং, স্ত্রী, পরিণায দর্শনের 
অভাব, পরে কি ঘটিবে আগ্রে তাহা না 
ভাবিয়! কর্ম করা । 



সপ | ৮৭ | অপ 
এসপিকে শপ. পাশপাশি পাশাটাীপাাশীশাাশশীিিশীশস্প্পশীশীশীশাশিিশিটিি - স্পা টিপিপি, 

অপরিণীত (অ.- পরিণীত) বিৎ, ত্রিৎ, পার র অপরেছ্যঃ রতি অপর +এহাটস 

ণীত নয়, অবিবাহিত ।. [দেখ। _দিবার্থে) অং, অপরদিনে, পরাশ্বঃ | 

অপরিতৃপ্ত অ- পরিতৃপ্ু) বিং, ত্রিৎ, অতৃপ্ত | অপরোক্ষ (অ-.পর অতীত - অক্ষ ই- 

অপরিত্যাজ্য €(অ- পরিত্যাজ্য ) বিং, ত্রিৎ, নিয় । স-আগম। যাহা ইক্ট্রিয়ের অ 

যে বা যাহা পরিত্যাগ করিষধার নয়, যাহ। তীত নহে) সং, ক্রীৎ, প্রত্যক্ষ, সাক্ষাতে । 
বা যাহাঁকে পরিত্যাগ করিতে পারা; অপর্ণা অ-পর্ণ পত্র । তপস্যাকালে যাহার 
যায় না। আহার করিতে গলিত পত্রও ছিল না, 

নয়, নিপুণ নয়, পটু নয়, অপটু, অনিপুণ, পর। অভুক্ত হইয়াছে পর্ণ যতকর্তৃক, 
যখা-সে সকল করেই অপরিপক্ক । ৩য়া - হিৎ । মধ্য-পদ-লোপ) সং, জ্ত্রীৎ, 
২। ভাঁল পাকা নয়; যথা অপরিপক্ষ পার্বতী, ছুর্গী । শি২১-“স্বযৎবিশীর্ণ- 
ফল । দ্রমপর্ণ বৃন্তিতাপরাহিকাষ্ঠা তপসম্ভয়াপুনঃ। 

পরিমিত €(অ--পরিমিত ) বিং, ত্রিং, ্হদপাপকীর্ণ মতঃ প্রিয়ংবদামূ বদন্তয- 

পরিমিত নয়, প্রচুর, যথেষ্ট, অপর্যাপ্ত | পর্ণামিতি তাং পুরাবিদ ।” কুমার)। 
অপরিষ্ান ; সং, পুৎ, রক্তাম্ানবৃক্ষ | অপধ্যাপ্ত অ-পধ্যাপ্ত প্রচুর ) বিং, ত্রিৎ। 

ণ 

অপরিপন্ধ ঘ- পরিপক্ক) বিৎ, তিৎ, নি ৬ঠী হিং, অথবা অনা [ভুক্তী-পর্ণ 

| 
] 

| 

অপরিমেয় €(অ-পরিমেয় ) বিৎ, ত্রিং, ছার) পধ্যাপ্তু অপেক্ষা অধিক, অপরিমিত, 

পরিমাণ হয়ন]। অসীম । ২ । অসমর্থ । ৩। অসম্পূর্ণ । 
অপরিশীলন (অ-পরিশীলন ) সং, ক্লীৎ, | অপল (অপ-লা গ্রহণ কর।1+অ (ড)-ক) 

অনন্শীলন দেখ। সৎ, পুং, কীলক । ২। আলিপন। 
অপরিশীলিত (অ-পরিশীনলিত) বিৎ, ত্রিৎ 

অনন্ুশীলিত দেখ। 
অপরিশুদ্ধ অ-পরিশুদ্দ) বিং, তরি, পরি- 

শুদ্ধ নয়, সম্যক্ শুদ্ধ নয়, নিতাস্ত নির্দোষ | 
নয়। 

মপরিক্ষার (অ-- পরিক্ষার) বিৎ, ত্িং, অপ- 
ক্ষত, মলিন, অপরিচ্ছন্ন । হ্ছব, অস্বীকার । ২। প্রেম । 

অপরিষ্কত ঘ-- পরিক্ষত) বিৎ, তং, মলিন, | অপলাধিকা (অপ - লষ অভিলাষ কর! + 
অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন । অক - ক) সং, ক্ত্রীং, পিপাসা, তৃষ্জ]। 

ূ 

অপলপিত €(অপলাপ 4 ইত-_ প্র) বিৎ, 
ত্রিৎ, যাহার অপলাপ করা হইয়াছে, 
অপহ্নু,ত, নিহ্ুত | 

অপলাপ (অপ বিরুদ্ধ-_ লপ্ বল1+ অ(দ্বএঞ) 

_ ভা) নখ, পুৎ, ভাড়ান,কোন কথা কহিলে 
অথবা কোন ক্র করিয়া অস্বীকার, অপ- 

অপরিসীম ঘ্সে-_ পরিসীমা) বিৎ, ত্রিং, যার | অপবরক (অপ--বু আবরণ কর+অ(অন্)- 
সীম! নাই, অসীম, নিঃসীম | ক।ক- প্রহ) সং)পুহ, গর্ভগুহ, অস্তগৃহ । 

অপরিস্কুট (অ- পরিস্কুট) বিৎ, ব্রি, পরি- অপবর্ণ অপ -বৃজ্ ত্যাগ করা4+অঘেঞ 0 
স্কুট ন নয়, বড় স্পষ্ট নয়। ভ1। জ- গ) সৎ, পু মুক্তি, মোক্ষ, জীবাস্মা 

অপরিহরণীয় (অ-পরিহরণীয়) নিৎ, ব্রিৎ, পরমাত্মার উক্য, সংসার বন্ধ মোচন। 
পরিহরণীয় নয়, যাহা? এড়াতে পারা ষায়- হ। কেবল পরিত্যাগ 1৩ । ফলসিদ্ধি, কোন 
না, অপরিহাধ্য | | কন্মের পরিণত ফল । “অপবর্ণে তৃতীয়েন্তি 
৮ অ--পরিহাধ্য ত্যাজ্য) বিহ,;) ভণতঃংপাপিনেরপি। (নৈষধ)। ৪1 নিষ্পস্ভি। 

ত্রিৎ, পরিহাণারের অযোগ্য, অত্যাজ্য । ৫ | সমান্তি ; শিৎ- ১৭কত্বা গতেভাগ্যই- 
আপরূপ (জপ না-বূপ তুল্য । যাহার বাপবর্গমতি। কিরাতার্জ নীয়ম্)। ৬। দ্বান। 

তুল্য নাই, ৬ী-হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, ; অপবর্জন (অপবর্গ দেখ, অন (অনট্)--ভা) 
সচরাচররপ যেরূপ দেখিতে পাওয়া খায় সং, ক্লীৎ, দান, বিতরণ । ত্যাগ, বিসঙ্ন। 
না, আশ্চর্য, বিস্মঘকর | ২। কুরূপ। . পরিহাস । ছেদন! মুক্তি-। 



তি লাস্ট উহ ৯ ০ 

ভাপ ৮৮ ) অপ 

সিসি ৮৮ ১০টি পিিপীপেস্পিাসপি পাপ পিসি শিলা 

অপ সপবৃর্জিিত  পবর্জন দেখ, ত" ভ্ )-. 
শ্া)পবিং, তিং, তান্ত | ২। পরিহগত | ৩। 
অপচিত। 

অপবর্তক (177587) অপবর্তন দেখ+ অক 

(ণক)- ক) বি, ত্রিং, এক রাশি অন্ত 
রাশির শুদ্ধ ভাজক হইলে, তাহাকে এ 
রাশির অপবর্তক কহে, যথা--9,১ ১৬এর 
অপবর্তক। 

অপবর্তন (অপ-ধৃৎ [বিদ্যমান থাকা) 
কমান+ অন ভা) সৎ) ক্লীং, সংক্ষিপ্ি- 
করণ, কোন অঙ্ককে ক্ষুদ্র অক্ষছার1 বিভ- 
জন, তুল্য রূপ অঙ্গ দ্বারা ভাজাভাজকের 

বিভাজন । ২। পরিবন্তন। ৩। বিচলন। 

টা ৃ রঃ এ | 

রি বিহ) ত্িং রানি অন্য রাশিদ্বারা 

শুদ্ধ ভাজ্য হইলে সেই ভাজা রাশিকে 
এ অন্য রাশির অপবভ্ত্য কহে, যথা-- 
১৬, ৪এর অপবন্তয, কারণ ১৬, ৪এর ঠিক 
চতুগু ৭, সুতরাং উহ্বার শুদ্ধ ভাজ্য । 

অপবাদ (অপ অধম, স্বণিত-বাদ [বদ্ 
বলা+অ(ঘ 4 )-ভা| কথন) সৎ, পু, 
নিন্দা, অপধশ? ; কোন অতি হি দোষ 

ঘটাইয়! যে নিন্দা করে তাহাতেই প্রয়োগ 
হয় ।২। কুঙসিৎ্ বাদ্য; শিৎ-- ১মপুকটৈ- 
রপবাদকরৈঃ। (মাঘ) ।৩। নিয়ম, আজ্ঞা । 
শিং-“ততোহপবাদেন পতাকিনীপতৈঃ।” 
(কিরাভাজ্জুনীয়)19। বিশেষবিপি। অপহুব | 

অপবাদক (অপবাদ +অক (ণক)-_ ক) বিৎ, 
ত্রিৎ যে অন্যের অপবাদ করে । 

অপবারণ (অপ-বারি আবরণ করা +অন 
(অনট)- ভা) সং, ক্লীৎ) অন্তদ্ধীন | 
২। ব্যবধান | ৩। বজ্দ্রন। 

অপবারিত (স্আপবারণ দেখ, তাক্তি) _ ক) 
বি ত্রিং, আচ্ছাদিত । ২। ব্যনহিত। শ। 
অন্তন্থিত । গোপিত, বর্জিত । ৪1 (সত 
ভাবে) ক্লীৎ, অপবারণ । 

অপবাহিত অপ-বাহি বহান+ত-র্্ 
বিৎ, ত্রিং, তাড়িত, জরাইয়। দেওয়|। 

অপবিত্র (অ-পবিব) নিৎং, রিং, পির 
নয়, অশ্চি, অভুদ্ধ । 

1 অপবিদধ (অপ-ব্যধূ তাড়না! করা+তক্তি) 

-শ্বুটি বিৎ, রি, প্রত্যাখ্যাত, নিরস্ত। শিৎ 
-১৭রক্ষো বিপ্রকৃতাবাস্তা মপবিদ্বগুচো টি 
পরিতাক্ত। ক্ষিপ্ত) প্রক্ষিপ্র । সন্প্রেষিত, 
চুর্ণিত। গ্রেরিত। সং, পুৎ, পুক্রবিশেষ, 
মাতা পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত যে বালককে 
পুলকপে গ্রহণ করা যায় । 

অপবিষ ; সৎ, স্্ীৎ, নিক্রিষীতণ । 
অপব্যয় (অপ অপকুষ্ট বায়) সং, পু, 

| অপকষ্ট ন্যয়, কুকর্ম অর্থ বায়। রথ 
বাযয়। 

অপন্যষী (আপব্যধিন) বিৎ) ক্ষিং, মে অপ- 
ব্যঘু করে, বুথাব্যয়ী, অসদ্যক়ী | 

অপশক্ষ (অপ অপগত - শঙ্গা) বিং, তং) 
শিভয | ক্কা -ক্্ী,) অপকৃত্ট শঙ্গা, 
ছুঃশক্গা। 

7 অপসদ (আপ অপকুষ্ট - শদ্, স্দ্ 
গমন করা+অ.অন্) - ক) সৎ পৃ, অধম 
মনুষ্য, নীচ । 

অপশন্দ (অপ অপকুষ্ট- শব্দ) সৎ, পু, 
রি শন্দপ। ২। ব্যাকরণছুষ্ট শন্দ, অপ- 
পরশ, হুতর শন্দ । 

ভে (অপ ভা. ৩-- শোক) বি, ত্রিৎ 
শৌকরহিভ ! ১৯২) রদ অশোকরক্ষ। 

অপষ্টট (অপ মন্রূপে-স্থ যে থাঁকে+ 
উকু)--ক। স্থলষ্ট) অং, নির্দোষ । 
শোৌভন। বিৎ, ব্রিং, প্রতিকূল। বিপরীত | 
শিং অপষ্ট১ পঠতঃ পাঠ্যমধিগোষ্ঠি 
শঠসাতে 1” (নৈষধ) সং, পুং, কাল। 

অপগ্রর গুহ । জপ স্থানান্তর হইতে বা 
অপসরণ- ক্লীৎ (স্যানাত্তরে _ক, স্প্ গমন 
অপসর্পণ - ব্লী | কর1+অ(অল্), অন(অনট্) 

_ ভাট সৎ, রীৎ, স্থানান্তর গমন, জরিয়া 
যাওয়া ! পলায়ন, অপক্রমণ, অপসর্পণ, 
অপণম। 

অপসর্জীন (অপ _স্ৃজ্ ত্যাগকরা+অন(অনট 
_ভাট) সৎ, ক্রীৎ, দান, ত্যাগ, বিসর্জন । 
অপবর্ণ, মুক্তি ৷ মারণ, হত্যা । 

অপসর্প আপ মন্দরূপে_ক্প্ গমন করা+ 
অ(অল্)-_ ভা) সং, পু) গুপ্তচর, চর। 
দূত । অপসর্পণ। 

পি বিল 



ক্মপ 

অপন্সপপণি অপ স্ব গমনকরা+অন (অনট) 
-ভ1) সৎ, ক্লীৎ, পলায়ন, অপকক্রমণ । 

অপসব্য (অপ-সব্য দক্ষিণ বিৎ, প্রিৎ, 
দক্ষিণদিকৃ | ২ | নিপিরীন্ত দিক । যথা -- 
« দশরুকনন্দন সত্বরে সৈলদিগকে অপম- 
ব্যস্থ করিল ।” ৩। অপ-স্থু পীড়া দেওয়া 
1 - গ্রৎ) প্রতিকূল । 

অপসারণ পেশ্চাৎ দেখ, অন (অনট)-_ ভ।) 
সং, ক্লীৎ) চালন, সরান। ২। বহিক্ষরণ, 
দ্ুরীকরণ, নিক্ষাশন । 

অপসারিত জপ স্থানান্তর হইতে -সারি 

৮০৯ 

পপ পক পপপাকদপাপ শিপ পপি আপাতত টপিক 

০ শশী শিট ০৮ শিপলু 

1 অপহৃস্তিত 
রে ২ টুর . ] 

গমন করান, দূরকরা7তংক্ত)ম্ম) বি, । 
খোলা । ২। চালিত । ৩। 

বৃহিক্ষত, দ্ররীক্ষত, নিজ্কাশিত, তাড়ি 
সরাইয়া দেওয়া । ৪। বিস্তারিত | 

অপক্ছত (অপদমর দেখ, ত ক্তেি)--ক) পি, 

গিৎ, অপগত,চলিত, পলাদ্িত, অপক্রান্থ | 
অপস্কর (অপ-কর [কষ চস! অথবা 

কু কর।+অ.অল)- শ্ব। ম-আগম, 

ম্বশ্রাব্বর্ণে) সঙ্ পুহ, অক্ষ, মুগ, চক্র 
প্রভৃতি রথাবয়ব। ২। বিষ্ঠা। ৩।|- ভা 
(অল্)-- পা] গ্হ্যদ্বার | 

অপস্নাত েপ অপকুষ্ট অর্থাৎ অমলল হে 
সাত ক্ষতন্গান) বিং, ব্রি, মৃত্যুর পর 
সলাত । ২। অশৌচাস্তে সাত। ৩। সং. 
স্কারর মৃতদেহের স্গান । 

অপন্গান (অপ-স্বা স্গানকরা+(ভআনট)- 
তা, ৭) সৎ, কীৎ। মৃতঙ্গান, কোন শান্তি 
মরিলে তাহাকে উদেশ করিষ। যে 
সান। 

অপম্পশ(অপ অপগত -স্পশ চর)বিৎ) ত্রিৎ, 
গুঢ়চর শুনা । শি২--১ “শব্দবিদ্যেধনো- 
ভাতি প্াজনীতিবপম্পশ ।” (মাঘ) । ২। 
(অ--পম্পশ পাতঞ্জল ভাষ্য নবাঙ্তকিক 

গ্রন্থ পণিশেষ ) পম্পশ-ভাষ্য-রহিত | 
অপন্মার (অপ না-স্মার আবরণ | 

দ্বার! স্মরণ থাকে না.) সহ, পু 
রোগ, ম্বগীরোগ ॥. 

আঅপহত (অপ- হত ) নিৎ, ভ্রিৎ, বিনষ্ট । 
অপহরণ জপ কোন দ্ষিকে-জ্ হরণ কর, 

লইয়। যাওয়া + অন (আনা রি ভা) সহ) 

খ 

ব্রিৎ, বিবৃত, 

চি 

যাহার 

মুচ্ছ1- 1 

এ 

] শপ 

ক্রীহ, অন্যায়রূগে অন্যের বস্ক শ্রহণ, 
চৌর্ধা, চুরি ।-কাড়িয়া লওযকা ৷ 

অপহৃভী (পুর্বে দেখ, তু তেন) _ক) ষৎঃ পু, 
ভপহ্রণ কারী, চে'র | 

উপহার? অপক্ুষ্ট-হনস্ হাস্য করা 
+ত (ভ্রু) কঃ ভা) সৎ কলীৎ। কুঙ্খসিত 
হাস্য পন +ট্ট হাস্য, অন্দত্পাদক হাস্য। 

আগ আঅপসরাণার্ঘ- হস্ত) বিৎ) ত্রিৎ। 
এলহস্ত!দিদ্বারা অপসারিত, বেহাততী। ২। 
পৃং অপহরণ । 

(অপ -হস্ত+ইত- এ) বিৎঃ 
তি, পরিত্যন্ত | নিরস্ত | হুস্তবহিদ্ভূতি । 

আঅপহ। (অপহন, অপ--হনু বধকর174-* 
(কিপ্)- ক) বি, জিৎ, পিনাশক, উচ্ছেদ- 
কারক । 

আপহার (অপহরণ দেখ, অ 

মহ পু) ঢুরি যাওয়। | ২। আপচয়্। 
৩। অপন্মন ।৪ 1 সঙ্গোপন 1 ৫1 

স্বামির অনুপযোগী বাষ | 
ভাপহ্থান্নক €( অপহরণ দেখ, অনু ণেক)- ক) 

সহ, পুহ, যে অপহরণ করে, চৌর, ২1 
ক্ষতিকারক। ৩। স্তানান্তরে লইয়।যাওয়। 

অপহারিত (অপহারি হারান ভ(স) 
_ম্ধম ) বিং তি, মাহা হারান গিম্বাছে, 
নাশিত, বিনাশিত। 

অপহারী €(অপহার্রিন্, অপ-হ্দ হরণ কর! 
+ইন্ (ণিন্)-ক) বিং, ভ্রিৎখ যে অপ- 
হরণ করে, অপহাঁরক | শিং-১ “ক্ষেত্র- 
দারাগহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ |" 
নী-জ্জ্রীংৎ। 

ভপহাস (অপ-হুপ হাস্য করা অ.ঘ এ) 

- ভ1) সৎ, পু" অকারণ হাস্য । 

অপহ্গত (অপ -জ হরণ করা+ত ক্রে)- 

শী) বিং, ত্রিৎ যে বজ্র অপহরণ হই- 
মাছে, চোরিত । ২1 অপচিত। 

'অপস্থুব অপ-সু, গোপন কণা, ভাড়াশ + 
জআ (অল্)-- _ভাবে) সৎ, পুখ, বস্থ থাকি- 
লেও নাই বলিয়া যে মিথ্যারূপ অপলাপ। 
২। চৌধ্য। ৩। প্রেম, ম্েহ | 

অপহৃত ৃ (অআপহ্ৰ দেখ, তি (স্ত) ঠা 

* ঝি, অপলপিত দেখ । 

শপীপীপাী শি িতিশীটিতিপ্ টি গস ০০৭ 

.্ 

অপহক্ক 

আ ৫): ) 
হু টি 
৩ 1 

ধন্- 

শ্ম) বিৎ, 

নি ৮ 

২, 



অপ! 

অপহূতি জেপ-হু, গোপনকরা, ভাড়ান+ 

তি ক্তি)_ ভাবে) সং, স্ত্রী, অপলাপ, 
অঙ্গীকার । ২। জানিয়া গোপনকর। | 

৩। আর্থালঙ্গার বিশেষ, উপমেয়ের অস- 
তাকরণপুন্দক উপমানের সত্যতা খ্যবন্থা- 
পিক! অলঙ্কতি । শিৎ-১ প্রকৃত যন্নি- 

বিধানাৎ সাধ্যতে সা ত্বপন্ুতিঃ।” 

যথা1---“অবপ্তঃ প্রাগল্ভ্যৎ পরিণতরুচঃ 
শৈলতনয়ে কলঙ্গোটনবারৎ বিলসতি 
শশাঙ্কশ্তবপুষি । অমুষ্যেয়ং মন্তে বিগলদ 
মুতন্যন্দিশিশিরে রতিশ্রাস্ত শেতে রজ- 
নিরমণী গাঢ়মুরঙ্গি 1” কোব্যপ্রকাশ) 

অপাংনিধি (অপাম্ জলরাশির নিধি [নি 
_খা ধারণ করা+ই (কি)-ধি] পাত, 
৬ঠী-_য) সং, পুৎ, সমুদ্র, জলনিধি | ২ 
বিষুঃ | 

অপাৎনাথ ) (অপাম্ জলরাশির- নাথ,পতি 

অপাংপতি / স্বামী, ৬ঠী-ষ) সং, পু, 
সমুদ্র | ২। বরুণ | 

অপাংপিস্ত; সৎ, ক্লীং, অগ্নি । ২। চিত্রকরুক্ষ | 

অপাক রর পচ পাক করা+ অশ্ব) 

তাবে) সৎ, পু, পাকাভাঁব, অজীর্ণ রোগ, 
অপচার, উদরা [ময় । ২। অপক্াবস্থ। | ৩। 

বিৎ, ত্রিৎ, অজীর্ণ। অপ 

অপাকরণ - ক্লীৎ ) (অপ সা আ- 
অপাকৃতি -জ্্রীৎ ক করা+ অন (অনট্), 

তি (ক্তি)-ভা) সং, প্রকৃতির অনাথা- 
ভান, বিক্ুতি | ২। প্রশমন, নিবারণ | ৩। 

৯১০৩ 

নিরাকরণ ।৪ | অপসারণ | ৫। পরিশোধ । | 
অপাকৃত (অপাকরণ দেখ, 'তক্ি)-ম্ম) বিং, 

ত্রিৎ, প্রশমিত ৷ ২। নিবারিত । 
অপাক্ষ (অপ সম্মুখে, কুত্নিত -- অক্ষ ইজ্জ্রিয় 

বা অক্ষিশব্দজ) বিৎ, ত্বিং, ইক্দ্িয়নিকট, 
প্রত্যক্ষ । ২। কুৎসিত চক্ষুঃ । ৩। (অপ 

অপগত - অক্ষ অক্ষিশবজ) লোচনশ্ৃন্য । 
অপাঙ্ক্তেয় (তম পঙক্কি+এষ (ফেয় )- 

অর্হার্থে) বিৎ, ত্রিং, সাধুগণের সহিত এক 
পঙ্কিতে ভোজনের অধোগ্য | ২। 'আ- 
 শ্রেঈব্ধ। 
অপা্ (অপ অপকৃষ্ট -_-অন্গ গযন করা+ 
অ(অল)- সংজ্ঞার্থে। অসরলতা হেতু যে: 

] অপা 

অপকৃষ্ধী গমন করে, কিন্বা আপ-এক্চাগ 
আকৃতি ) সং) ফ্রী চক্ষু প্রাস্তিভাগ, 
চক্ষুর কোণ । ২ কটাক্ষ ৩। তিলক, 
কপালের ফোটা । ৪ । বিং, ভ্রিৎ, আন- 
হীন। 

অপাঙ্গক ; সং, পুং, আপাঁৎবৃক্ষ । বিং, ত্রিৎ, 
অঙ্গহীন। 

অপালদর্শন ভপাক্ষ _ দর্শন, ওয়া-ষ, কিন্থা 
৬ঠী-_ষ) সং, ক্লীৎ, কটাক্ষপাত | 

অপাটবৰ (অ--পাটব পটুতা, আরোগ্য, নঞ 
-যষ4+৬্ঠী-ষ) সং, ক্লীৎ, অপটুতা | 

২। জড়তা । ত। অন্সস্থতা, রোগ। 

অপাত্র অ- পাত্র) সৎ, ক্ীৎ, কুপাত্র) অসং 
পাত্র, অধমপাত্র । ২। দ্ানাদির অযোগ্য 
পাত্র । শিং- ১ “অপাত্রেধু যদ্দত্তং তৎ- 

সর্বৎ বিফলং ভবেৎ।” (শ্থৃতি) 
অপাত্রীকরণ ; অ-পাত্র-করণ। ঈংছি) 

-_অভু্ভতগতাবার্ে ) বিং, ব্িৎ, নয়প্রকার 
প্রকার পাপমধ্যে পাপবিশেষ । ইহা! চারি 
প্রকার; যথা--নিন্দিত ব্যাক্তি হইতে ধন 
গ্রহণ, বাণিজ্য, শদস্ধা, মিথ্যাকথন । 
শিৎ--১নিন্দিতে”)1 ধনাদানং বাণিজ্যং 
শৃদ্ধসেবনৎ । তগ।ত্রীকরণৎ জ্ঞেয়মসতাগা 
চ ভাষণম্ 1” (মন্তু)। 

অপাদান (অপ কোন স্থান হইতে -আদান 
গ্রহণ, কিশ্বা অপ-আ.-দা| দেওয়া | 
গ্রহণ কর1+অন( অনট্) -পা। ধাহা 

হইতে কোন বস্ত গৃহশত হয়) সং, ক্রীৎ, 
কারক বিশেষ, যাহা হইতে কোন বদ্ধ 
বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, পরাজিত, 
উৎপন্ন, বিরত ত্রাত বা হয়। ষথা-গৃহ 
হইতে নির্গত, হস্ত হইতে পতিত 
ইত্যাদি । গৃহ, হস্ত 'অপাদান। 

অপান (অপ নিগ্ন ধা অপসরণ - অন্ বাঁচা 
+অ.এ)-এ। উৎস্জনহেত্ত ষাহারহ্বারা 
বাচা বায়) সং, পুং,. যলম্বীরেরর বাযু, 
বাতকর্শ্ব। ২। (পান-+অ-__মুক্ঞার্থে, 
কিম্বা অপ _ অন, কাঁচা 4 (র্) -. পা) 
ক্লীঘ মলদ্বার, হাম্বা । 

অপামার্গ (অপ-আ1--শৃজ পরিস্কায় করা 
+অ(তএঃ) ৭ জাগে খাহার ক্ষার 



খা 

 স্থারা বস্সাদি ধৌত বরা যায) সং পু 
আশাহগাছ। | 

অপাম্পক্তি জেপাযু দলরাশির_ পতি স্বামী) 

জং) পু, জমুদ্র। ২ । বরুপ। 

পান অপ স্থালাস্তর হইতে বা জ্ছানাস্তরে 
-ই গমনকয়! +ব্ আচ) _ ভা) সং, পুঙ 

বিশ্লেষ ছনকক্রিয়া। ২। অপগম, শ্যানভ্রংশ, 

লন । ৩। বিনাশ, ধ্বংস । ৪। বিশ্ব, 

প্রতিবন্ধক । 

অপারী (অপায়িন্, অপায়+ইন্ _অস্ত্যর্থে) 

বিং,ত্রিৎ, অপায়ঘুক্ত । ২। নশ্বর । শ্বিং-১ 

«“অনপায়িনি সতশ্রয়ক্রমে গজতগ্ন। পতনাষ 

বজরী | ফেমার। 
অপার (পার । ম্বাহার পার নাই, ৬ী 

হিৎ) বিৎ, রিং, পারহীন, আকুল, অসীম |. 

২। 'আগাঁধ 1২। দূরপান্ব 1৪1 অধিক ।৫। স্বাহা 

দহুজে পার হওযা যার না; যথা অপার 
জমুদ্্র । ৬ | সং, ক্লীৎ, লক্ধ্যাদির আপর 

ততীর । 
অপারক (অ - পারক) বিং, ত্রিং) পারক নয়, 

অ্শক্ত, অক্ষ, অসমর্থ । 

পার্থ অপ অপগত - অর্থ) বিৎ, ভ্রিৎ) বার্থ, 
নিরর্থক । ৩1. বিফল, নিস্কাল | ২ | 

(পার্থ) পার্থহশন ৷ 
অপার্থতা জেপার্থ+তা-_ তাবে) সৎ, স্ত্রীং, 

ব্যর্থতা, বিফালতা, নিস্কলন্ডা । 

অপালন - পালন) সং, ক্লীৎ, পালল ন 
করখ, 'অরক্ষণ | 

অপাবরণ (ব্মপ- আ-বু আবরণ কবর14+ 

আনন (অলট) ভা) অং, জীৎ, আচ্ছাদন । 
২৭ ন্দেচ্ছা প্রবৃদ্ধি । ৩। প্রকাশ হওয়া। 

অপারৃত (অপীবরণ দেখ, তকে) শরম) বিং, 
২। স্েচ্হাপুনক্ক |. ভিৎ, অনাচ্ছ্নক্ষিত | 

আচ্ছাদিত । ৩ উিতববাটিক্ত। ৪ । পিহিত। 

৫1 স্বতজ্্র। ৯। গ্বাধীল। 

অপাবৃত্ত (আপ -ঘ্আ1- কৃত হওয়া (স্) 

ক) কিং, ক্রি, ভূমি ল্ুঠিত, গড়াগাড়ি 
'ক্বেওয়া। ২ । প্রত্যাবৃত্ত ৷ ৩৭ গঁতিনিবৃত্ত, 
ফিরিয়া ক্মাসা । | 

অগ্া্রয় ক্ষেপে.” কাকার) সং, পথ প্লাজনা- ৃ 
বন্ষণ,। আযিয়ান।, উঠজোন। । ২ । অধো; 

6৮৯ 

1 ক্মপাসন (আপ - _অসন ) সৎ, 

শু রা 

যথা পাকসাাশয়ে। রঃ কোদ)।, ও। বি, 

বরিংক্মেপ অপন্নভ _ -আশ্রয়) নিরাত্রয় | 

অপাসজ (অপ _ক্মাসজ) সং, পুঃ। ভুখ। 
জ্ীৎ, মারণ, 

ব্ধ। ২। অপক্ষেপণ, ফূশীকয়ণ । 

অপাস্ত (অপ বিরুদ্ধ_ অন বিদ্যমান থাকা 
তক্তে)-ক) রিং, ত্রিং, আ্বপগগত, রিশাত । 
₹। খণ্ডিত। ৩। নিরভ্ত | ৪1 ছগ্রাঙ । 
৫ | দুরীকৃত, অপসারিত । “ নিরস্ত- 
গান্তীর্ঘ্যমপাস্তপুষ্পকমৃ* । মোঘ) 

অপাহরণ (অপ-আ--হৃ হরণকর1+অন 
(আনট)-_ভা)সং, ক্লীংমআকর্ষণ 1 ২। অপ- 
নোদন। 

অপি -পি গমনকর1-+০ (প্বিপ্)- ক) অং, 
অস্ভতাবনা । ২/নিশ্চয়,অবধারণ | ৩ ।সন্দেহ । 

৪। অমুচ্চর় ! ৫ নিন্দা। ৬। জনুজ্ঞা। 

৭। প্র্ম। ৮1 ঘপর। *। অন্তু । 

১০1 জুক্ষপদার্থ । ৯১। কামাচার। 
১২। পুনঃ | ১৬। শব । ১৪ । সন্দেহ। 

অপিগীর্ণ অপি সম্মুখ -গু শবাকরা+ 
তটক্তে) মম) বিৎ, তরি, কথিত । ২। 

বর্ণিত । ৩।ম্কত। . [অপরঞ্, কিঞ্চ। 
অপিচ (অপি অপর-স্চ ও) অং, আরো, 
অপিতু অপি--তু কিন্ধ, এবং ইত্যাদি) অং, 

কিন্ত । ২। যদি। 
অপি্থান (অপি--ধ1 [ধারথকরা) আচ্ছাদন 
করা+অন ঢ্সেনট্)- ভা) সং, ক্লীং, আ- 
চ্ছাদন। শিং-“আম্ৃতাপিধান্মসি স্বাহা |” 
ই 1 ভিকোধান । 

অপিনদ্ধ অপি-নহ্ বন্ধন করা+ত (ক) 
| হাতল্দ্ধ) বিং, তরি, পর্িছিত, 
কৃতপ্রক্িধান । 

অপীনস ; সং, ক্লীৎ, পীনসারোগ । বিং, ভ্রিং, 
পীনসরোগ রহিত । 

অপুচ্ছা (অ--পুচ্ছ 'কগ্রভাগ) সং, স্্রীৎ, 
শিংশপাবৃক্ষ | 1 বিৎ১ত্রিৎ, পুচ্ছরহিত । 

চ্মপুল্ছান্কুর (079) অ- পুজ্ছ - অস্কুর) 

সং, পু, যাহাক্ষের মত্তক প্রশদ্ত, মুখ" 
ক্যাদান বৃহৎ, পুচ্ছ ন্মাই, পশ্চাৎ পাঁদের 
অপেক্ষা পুরঃ খদ অতি খর্ব এবং উল্ল- 
স্কনের বিশেন্ব যোগ, যথা- মণ্ডকাদি | 



ভাপে ] 

(ভন (17): 816 কিনা পুব তব 

চা না হপাদক্লিরী, পিতক উহ- 

পাদযিনী,দথা মাতা পিং তাঁমহী প্রড়ৃতি । 

মাক উ টি রনী, যখাশামাতামহ 

গমাতামহী পর ০ | ৃ 

আপনর) [অ_ পুত্র, পুরক ) বিং, ভরিহ। 

অপুবক | নী, নি মস্তান। 
ভপ্নর।পুট ে আগ- 

মন) সং, রাহ, অপুনরা? [মন। ২ নি 
মু্টি, অআপুনজ্জন্ট। ত। পুনর্সান আর? 

ফিরিয়া না আসা। 
ভাপন্ন (অ- পুণ্র পুনর্ধবার "ভু হয়! 

+ভা.আল )- ভাবে) মঙ্। পুচ মোক্ষ) 
গুণর্ডগন্স না হওয়া, নিন্বাণ মজ । ২। 
পুনকুতপন্তি না হওয়। | শিং ১৭হেতো 
লিঙ্গে প্শমনে রোগানামপুনর্তবে | জ্যানৎ 
চতুর্সিধৎ যগ্য স রাজাহে ভিযকৃতমঃ)' 
(চরক)। ৩। বিষ ত্রিৎ, পুনকুহপন্তিহীন। 

'অপুরাদ "ী 070107070) অপুরো [দপ্তিন, অ 

পুর আগ্রেদন্তী যে দন্তবিশি?) 
ম পুত, যে সকল, জীবের মুখের আগর 
ভাগে কোন দত্ত নই ১য্থ।, -শিপালিক।- 

ভূক, নঞ্সবীট প্রভৃতি । 
'অপুষ্পফষলদ 7 সঙ, পুহ, কাটালবৃক্ষ ॥ পুষ্প- 

নাতীত জাত ফল বুক্ষ মার! 

ভপুপ পুর বিদারণ করা4প - সংজ্জী- 

খে । যু লোগ, কিম্বা জপ জল - ব” 
বপন কর11+আ-ম্ম। জল দ্বারা যাহা 

উপ্ত হয়, ৩য়) সঙ পুহ, পিষ্ট ক, পিটা, 
কটি । 

অশুরণী) সং, শ্রী, শিমলবুক্ষ | 
অপূর্ন (পুর্ন) সং, ক্লীৎ, অুষ্ট, পাপ 

বা পুণ্য। ২। (১মা-হিৎ ) বিৎ, ত্রিৎ, 
আশ্চর্য্য, যেজ্প পুর্ন হয় নাই, অভূত- 
পুর্ন, অতি উতবুষ্ট, অতি উপাদেয়। 

অপেক্ষা অপ-ঈক্ষট দর্শন কর! 4 অ.- 
ভাবে) সং, স্টীৎ, এ তীক্ষা, মুখ চাহিয়। 
থাকা; যথা_আমি অনেকক্ষণ তোমার 

অপেক্ষায় রহিলাম; সে কোন বিষে 
কাহারও আগে ইরেন। কিৎন। অপেক্ষায় 

থাকেনা । ২। নুন যথা সে ছব্দল 

পাশপাশি টিটো াাশীশী 

০৯ 

টা 

শশী শিশির 

চি ] অপো 

পাশপাশি শিস? 
৯ লি ১ পাীপপিপপ্পাপাশিপীটিপ পাপা 

অপেক্ষাকৃত (অপেক্ষা 

অপেক্ষিত (অপ-ঈক্ষিত দুষ্ট) বিৎ, 

অপেত-রাক্ষপী 

রে কিন্ত তোমার অপেক্ষা বলবান্ অর্থাৎ 

সে বাস্তবিক বলবান্ নহে কিন্ত তোমার 

সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে তাহাকে বল- 
বান বলা যায়। এই অর্থে অব্যয় 
রূপেও প্রয়োগ হয় । যথা-আমা অপেক্ষণ 

ধশবান, তোমা অপেক্ষা প্রাচীন অর্থাৎ 
আমার চেয়ে বলবান্ ও তোমার চেয়ে 

পাটীন | ৩। অনুরোধ ; “সতভ্যামপিভপঃ 

সিছ্বৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিহ 1৮ রেছু )। 

৪1 অকাভক্ষা, স্পহা । শিৎ-১ ঠসা প্র 
ক্রিয়া যা কখমিতাপেক্ষা 1৮৫ 1 মাক 
দর্শন । ৬। বিবেচনা । ৭। উত্কর্ষ বা 
অপকববোধক সম্বন্ধ | ৮। মনোষোগ। 

_কুত) ক্রিং - বিৎ, 
তৃলনাকুত, যথা "- অপেক্ষাকৃত শ্রন্দর,অর্থৃৎ 
অন্যের অপেক্ষায় তুন্দর, অপেক্ষাকৃত 

বলবান্ঃ, অশ্য অপেক্ষা বলবান্; 

অর্থাৎ বাস্তবিক হুন্দর ব। বলবান্ নহে 

কিন্ত অন্যের সহিত ভূলনা করিতে গেলে 
হুন্দর বা বলবান্ বল! যায় । 

অপেঙ্গণবুদ্ধি ; সঙ জীৎ, “এই একটা, এই 
একট”. ইত্যাকাস খঅনেকত্বিষম্িণী 
বুদ্ধি! শিৎ-১ অনেটৈকত্ব বুদ্ধির্ধ্যা 
সাহু পেগবুদ্ধিরিষ্যতে |” 

ত্রিং, 
আশকাজিক্রাত। ২। প্রতীক্ষিত, যার অপেক্ষা 
করা যাইতেছে । ৩। অনুরোধিত | ৪। 
বিবেচিত । €। পর্যযবেক্ষিত, দৃষ্ট। ৬। 
সম্বন্ধ | 

অপেত অপ স্থানান্তর -_ই গমন করা+ত 
(ভ্৮)- ক) বিৎত্রিৎ, অপগত । ২। ত্যক্ত । 
৩। নির্গত । 

'আপেয় (অ--পেয় পানযোগ্য) বিৎ, ত্রিং) পেয় 
নয়, যাহা পান কর! উচিত নয়; যথা. 
1 শলামতদ ঘমপেষমনি গ্রাহ্থাহ |” 

সহ) সত্রীৎ) তুলসী গাছ । 

অপোগণ্ড অপ অপকৃষ্ট_ -গম্ গমলকরা +ড 
তন্কার্থে। পস্পোট সৎ, ত্রিৎ, শিশু, 

০1 রাবার নাবালক,নালায়েক,যাহার 
| চা পঞ্চদশ বংসরের অধিক হয় নাই । 

এই শন্দকে সচরাডর অবগণ্ড বলিয়া উচ্চা- 



অপর 

টি সপ ৩লা 

রণ করে । ২। বিকলাঙ্গ | ৩। ভীরু | ৪। 
বলিযুক্ত। নিপাতনে অপ লোপ হইয়! 
পোগণ্ড শন্দ হয়। 

অপোঢ় গ্প-উহ. তর্ক করা; উহ করা 
অথবা বহু বহন করা +ত(ক্তি)_শ্্) বিৎ) 

ত্রিৎ, অতিক্রান্ত | -উদঘাটিত। ভীত । 
নির্ণাত। ত্যক্ত । নিরস্ত । 

অপোহ (অপ বিপরীত -উহ. তর্ক করা4 

অ (অজ)-- ভা) সং, পুং, তর্ক । শিং- ১ 

“সুশষ! শ্রবণৎচৈব গ্রহণৎ ধারণা তথা । 
ভউহোহপোহোহর্থবিজ্ঞানৎ তত্ত সজ্ানঞ। 
ধীগুণা ।২ | নিরাস, অপনোদন। 

অপোহিত (অপ - উহিত) বিং, ত্রিৎ, নিরা- 
সিত। ২। ভর্কিত। 

অপোদিকা ) সৎ, স্ত্রী, পৃতিকাশাক। 

৯৩ ] অপ্র 

অপ্রগুণ জ--প্র প্রকুষ্ট- গণ উপকরণ বা 
কার্ধযমমর্থ) বিংত্রিং ব্যাকুল । ব্যস্ত । 

অপ্রণিধান ('অ--প্রণিধান) সৎ, ক্লীং, 
অনবধ[ন, অমনোৌষোগ । 

অপূুণিহিত (অ-- প্রণিহিত) বিৎ, ত্রিং অন- 
বছিত, মনোষোগশুন্য । 

অপ্রজ ঘ-প্রজ]1 সন্তান) বিৎ, ত্রিং, নিঃ- 
সন্তান, বন্ধ্য। শিৎ - ১ ভ্রাতণাম প্রজঃ 
কশ্চিৎ "অিয়তে প্রত্রজেত বেভি।” ২। 

প্রজাশূন্য । জা-স্ত্রীঘ। শিং--১অপ্রজ! 
ধারয়ামাস ততস্তাঁং দুঃখমাবিশৎ 

অপ্রতিকাধ্য, অপ্রতীকাধ্য অ - প্রতি বিকুদ্ধ, 
পরিবর্ত-কু করা+য- ভা শ্মীবিৎ, ত্তিং, 
অচিকিতসনীয়, যাহার প্রতিকার করা 
অসাধ্য, অপ্রতিবিধেষ | 

অপৌরুষেয় (অ-পৌকষেয় পুকুষকৃত ) | অপ্রতিবদ্ধ (অ-_প্রতিবদ্ধ বাধা, ৬ষঠী _হিং) 
বিং,ত্রিৎ, যাহা পুরষের অর্থাৎ মান্গষের 
রচিত নহে, অমানুষ, অমানব। 

অগ্লতি অপ. জল-পতি, ৬্ঠী-ষ) সং 
পৃৎ, বরুণ 1২ । সমুদ্র । 

অপ্লিত্ত অপ. জল--পিন্ত শরীরস্থ ধাতু 
বিশেষ। শোষকত্ব হেতু যে জলের 
পিন্ত রূপ বা পানকর্তী) সৎ, পুহ, অগ্ি, 
আগুন । ২। র্লীৎ চিত্রক বৃক্ষ । 

অপ্রকাণ্ড (অ- প্রকাণ্ড গাছের গুড়ী, 
৭মী-হিৎ) সং, পু কাগ্ুর হিতকৃক্ষ, 
বিপ্টীগাছ, গুলা, ঝোপ। 

অপ্রকাশ (অ-প্র-কাশ দীপ্কি পাওয়।+অ 
(অল্)- ভাবে) সং ₹পুৎ, অনুনয় প্রকাশী- 
ভাব। ২। গোপন । ৩। অ-প্র-কাশ্ 
দীপ্তি পাওয়। + (অন্) - ক) বিৎ, তিং, ূ 
প্রকাশ নয়, যাহা প্রকাশ হয় নাই, গু, 
অপ্রকাশিত | 

অপ্রকাশিত (অ- প্রকাশিত) বিং, ত্রিং, 
অপ্রকাশ দেখ । ট. 

অপ্রকাশ্য অ--প্রকাশ্য) বিৎ, ্িং প্রকাশ- 
যোগ্য নয়, যাহা প্রকাশ করা উচিত নয়, 
যাহ প্রকাশ করিতে পারা যায় না, গোপ- 
নীয়। | 

অপ্রকত অ--প্রকুত) বং, প্রকৃত নয়, 
কলসিত, অবাস্তব, অবথার্থ। 

বিং, তরি, প্রতিবন্ধকরহিত, যে বিষয়ে 

প্রতিবন্ধ ঘটে নাই, অব্যাহত, অপ্রতিহত। 
অপ্রতিভ জে. প্রতিভা দীপ্তি । যাহার প্র- 

তিভা নাই, ৬ঠী- হিং) বিংত্রিং, প্রতিভা 
শুন্য, হতবুদ্ধি, অপ্রস্তত, এই শব্দকে 
সচরাচর অপ্রতিপ ও কেহ কেহ অপ্র- 

দীপ বলে। ২। দীপ্তিহীন। ৩। জ-- 
প্রতিভা নব নব উন্মেষশালি জ্ঞান, 
৬ঠী _ হিং) অপ্রত্তযু ৎপন্নমতি । ৪1 অপ্র- 
গলভ। 

অপ্রতিম জে প্রতিমা সাদৃশ্য, ৬ষ্ঠী _ হিং) 
বিৎ, ভ্রিং। যাহার তুলনা লাই, অনুপম, 
নিরুপম, অতুল্য; যথা--“অপ্রতিম ভবন ।” 

অপ্রতিরথ - প্রতি প্রতিপক্ষ রথ রখা- 
স্বর। যাহার প্রতিপক্ষ রখাস্তর নাই) সৎ, 
পুং, অতুল্য যোদ্ধা, যাহার তুলাযোদ্ধ! 
নাই। ২। সামবেদোক্ত প্রাস্থানিক মন্ত্র | 
৩। বিৎ, ত্রিৎ, প্রতিযৌধহীন | ৪। অতুল্য । 
্লীৎ) ৫1 যুদ্ধার্থ ষান। ৬। যুদ্ধ সময়ে 
যাত্রাকৃত মঙ্গল। 

অপ্রতিক্ুদ্ধ (অ--প্রতিরুদ্ধ) বিং, 
অবাধিত, 'আনিবারিত ৷ 

অগ্রতিরূপ অ- প্রতিরূপ- তুল্যরূপ) বিং, 
ত্রিং, খায় প্রতিরূপ নাই, ফার সদৃশ নাই, 
যার লমকঞ্ষ নাই । ্ 

ত্রিং, 



অগ্র [ ৯৪ ] অপ্র 

লী শশা শীট 

অপ্রতিবিধেয় তে. প্রতিবিধেয়) বিৎ, তরি, 

যার প্রতিবিধান নাই, যার প্রতিকার 

নাই, অপ্রতিকার্ধ্য । [যিদ্ধ দেখ । 

অপ্রতিবিদ্ধঘআ _ প্রতিষিদ্ধ) বিৎ, ত্রিৎ, ঘনি- 

অপ্রতিষেধনীয় (অ-প্রতিষেধনীয়) বিৎং, 

বিৎ, যাহা! নিষেধ করিবার নয় বাঁ নিষেধ 

করা উচিত নয় | 

অপ্রতিষ্ঠ এ- প্রতিষ্ঠা । ৬ঠী_হিৎ )বিৎ, 
ব্রিৎ, প্রতিষ্ঠারহিভ, যশোহীন । ২। অ- 
নিপাত । ৩৭ শ্িতিশৃন্য । 

অ-প্রতি-সমাধেয় ; বিং, ত্রিং, অপ্রতীকার্ধ্য । 

অপ্রতিহত (অ- প্রতিহত আহত) বিং, 

ত্রিং,যাহার কেহ ব্যাঘাত বা প্রতিবন্ধকতা 

করিতে পারে নাই, যথা -অপ্রতিহত 

বেগে গমন, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য- 

শাসন, অব্যাহত, অপ্রতিবদ্দ । 

জপ্রতীকার্ধ ; বিং, ব্রি, অপ্রতিকার্ধয দেখ । 

অপ্রতুল ঘসে প্র প্রকুষ্ট-তুলা পরিমাণ, 
৬ঠী--হিৎ, যে ধনের প্রকৃষ্ট পরিমাণ নাই) 
সৎ, ক্লীৎ, প্রকৃষ্ট পরিমাণাভাব, অনিবৃতি। 
২1 অভাব । ৩। অসঙ্গতি । 

অপ্রত্যক্ষ (অ- প্রতি লক্ষ্য _ অক্ষ ইন্দ্রিয় ) 
বিং, ত্রিৎ, প্রত্যক্ষ নয়, ইক্সিষফগোচর নয়, : 
পরোক্ষ, অতীলন্দ্রিয়। ২। ক্লীং, প্রত্যক্ষা- 
ভাব। 

অপ্রত্যয় (অ- প্রত্যয়)/সৎ, পু, প্রত্যস্বাভাব, 
অবিশ্বাস 1 শিং-১ “বলবদপি শিক্ষিতা- 
নাষাত্মন্যপ্রত্যয়ৎ চেতঃ 1” (শু) 

আপ্রভ্যাখ্যের় (অ- প্রভ্যাখ্যেয়) বিৎ, ভ্রিং, 
প্রভাাথ্যান যোগ্য নয়, যাক প্রত্যাখ্যান 

কর! উচিত নয় বা! করিতে পারা যায় না। 
অপ্রধান অ- প্রধান) বিৎ, রিং, অনুত্কৃষ্ট | 

২। সং, ক্লীৎ, মুখ্য ভিন্ন, গৌণ । ৩1 প্রধান 
কর্দা। 

'অপ্রথৃষ্য 'অ--প্র-ন্কষ পরাজয়কর] +ধ - 
স্) বিং, তরি, অবধৃষ্য, খাহাফে 'অক্তিভব 
কর! যায় না। | 

অপ্রমত্ত অ-প্রমত্ত প্রযাদযুক্ত) হিং, ত্রিং)। 
'অবধানরিশিষ্ট, লাবধান, কমবহিত, সতর্ক। 

বিধেঃ সতঃ 1” ও 

অপ্রমাদ (অ- প্রমাদ) সৎ, পু, প্রমাদদাতাব, 

অবধান। ২। বিৎ, ভ্ত্রিৎ) ছপ্রমত্ত, অবহিত । 

অপ্রমাণ অ- প্রমাণ) বি, ব্রিৎ। যার 

প্রমাণ নাই, অপ্রামাণিক, অগ্রাহ্ন, হেয়, 

শ্রদ্ধেয়, অবিশ্বসনীয় । 

অপ্রমিত 'অ - প্রমিত) বিং, ব্রিৎ, অপরিমিত, 

অপর্যাপ্ত । ২। অপণিত, অসংখ্যাত। 

অপ্রমেয় (অ- প্রমেয় প্রমাণযোগ্য) বিৎ, 

ত্রিং, অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ নাই; 

যথা--অপ্রমেয়াত্া। ২1 অসৎখ্োয়; 

যথা__“অপ্রমের বল।” ৩। অবিজ্ঞেয়। 

৪ | অপরিক্ষেপ্য, যাহা ক্ষেপণ করা যায় 

না) যথা--ধন্ুর্গাপ্ীীবমপ্রমেযমূ 1 ৫। 

(যাহাকে কোন কারণে পরিমীণ করা যার 

না) ক্লীৎ, ব্রহ্মা । 
অপ্রবীণ জে প্রবীণ) বিৎ, ত্রিৎ, প্রবীণ নয়” 

যার প্রবীণতা জন্মে নাই, অব্বাচীন । 
অপ্রশস্ত (ছ- প্রশত্ত) বিং, ব্রি, প্রশস্ত 

নয়, ছপকৃপ্ট, মন্দ; যথা  অপ্রশত্ত 
ভবন । ২। নিন্দিত, অশুভ, প্রতিকূল; 
যথা-আপ্রশস্ত দিন, অগ্রশস্ক সমস্থ । 
৩। অসচ্ছন্দ ; যথা -আপ্রশত্ত মনে ফোন 
কৃষ্্ম করা উচিত | [ দেখ । 

অপ্রশুদ্ধ (ছস-- শুদ্ধ) বিং, ত্রিং, ক্মপরিতুদ্ধ 
অপ্রসন্ন (আঅ-- প্রসন্ন) বিং, ত্রিং, গ্রসর্প নয়, 

বিরক্ত, আসন্ভষ্ট । ২। ম্লান, ক্থুন্ধ, দুঃখিত । 
অপ্রসিপ্ধ অ-_ প্রসিদ্ধ) বিৎ, তরিং, প্রলিদ্ধ নয়, 

বিখ্যাত নয়, সচরাচর বিশেষন্নাপে জ্ঞাত 

নয়, যথা-ক্সপ্রসিদ্ধ লোক, আপ্রসিদ্ধ 
গ্রাম । শিং-১ “অপ্যপ্রসিদ্ধৎ যশত্ে হি 
পুংসাহ 1” কুমার) | ২1 পলিজৎ আাম্মর্থযৎ 

রূটিগতং প্রসিদ্ধং নত্বপ্রসিদ্ধং +” ২ । তাহা! 
কেহ কখন দেখে নাই শুনে নাই, ঘর্থা-_ 
এমন বন্য অপ্রসিদ্ধ। ৮৯। অশৃজাক, ঘ- 
প্রামাণিক, কপোলকলিত; যথা একথা 
জ্প্রসিন্ধ । ৪ | অলিষ্পন্ন | 

ঘঅপ্রস্কাত (অ- প্রত্তত) বিং, রিৎ, প্রক্মত্ত নয়, 
অনিম্পন । ২। লভ্জিত, অপগ্রাডত | 

অ-প্রস্থত-প্রশংসা ; সং, জ্্রীৎ, অপ্রকৃতক্ষথন- 
বাশ আর্থালঙ্কার বিশেষ, প্রস্ধাত বিষয়ের 
অপহৃব করিয়া অ প্রন্যত বিষয়ের কখন । 



অপ্র। 

অপ্রহত (অ--প্রহৃত আঁখাত প্রাপ্ত) বিং 

ত্রিৎ, অঙ্গুগ্ণ, অলাহত, খিল, অকৃষ্ট । ২। 
পেখানে লোকের গমনাগমন নাই । ৩। 
ধাহা পা দ্দিয়া মাড়ীন খাষ না। 

অপ্রাকরণিক (অ- প্রকরণ+ইক (ফিক) 
প্ুং) বি, তরি, আ প্রাস্তাবিক । 

অপ্রাকৃতত- প্রাকৃত স্বাভাবিক) বিৎ, ত্রিং, 
প্রকৃতির কার্ধ্ভির, অনৈসর্ণিক । যেমন 
ঈশ্বরের লীলাদদি । ২। প্রাকৃত নয়, 'অসা- 
ধারণ, অসামান্তা, সচরাচর পাওয়া যায় 
না, অলোকসামান্ত 7; যথা -তিনি 
অপ্রাকৃত মনুষ্য অর্থাৎ তাহার তুল্য মনুষ্য 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া ধায় না। 

অপ্রাগ্র্য (অ--প্রাশ্ত্য প্রধান) বিং ত্রিং 
অপ্রধান, গৌণ । 

প্রাপ্ত (অ- প্রাপ্ত) বিৎ, ত্রিৎ, প্রান্ত নষ, 
যাহা পাওয়! ষায় নাই, অলগ্ধ, অনধিগত | 
২। যেব্যক্তি পায় নাই, ষে প্রাপ্ত হয় 
নাই । ৩। জে--প্রাপ্ত প্রমাণাস্তরে অব- 
গত) যাহা অন্যরূপ প্রমাণে অবগত হওয়া 
যা না। শিৎ- ১আঅপ্রাপ্তপ্রাপকোবিধিঃ ।” 

অপ্রাপ্তবধস্ক (অ--প্রাপ্ত - বয়স্ 1+ক--অ- 
ল্লার্থে, ৬ষী - হিৎ) বিং, ভ্রিৎ) ষে বয়ংপ্রাপ্ত 

হয় নাই, যার বয়স্ পনর বৎসর উত্ভীর্ণ হয 
নাই, নাবালক । 

অপ্রাপ্তব্যবহার অপ্রাপ্ত -বাবহার ব্যবহার 
ধঘোগ্য কাল) বিৎ, জিং, ষে ব্যবহার ষোগ্য 

বয়স্ প্রাপ্ত হয় নাই, অপোগণ্ড, অপ্রাপ্ত- 
বয়স্ক, দ্রামাপ্রিকারাদাঘষোশায | 

অপ্রান্তি অ- প্রাপ্তি) সৎ, শ্ীৎ, প্রাপ্তির 
অভাব, না পাওয়া । ২7 ভাব, অসম্ভাব, 

যথা-এখানে কিছুরই অপ্রান্তি নাই। 
৩। অসম্ভব। ৪1 অনুপপত্তি। ৫1 বিংঃ 
ত্রিং, লাভশৃন্য 1 

অপ্রাপ্য (অ--প্রাপ্য লভ্য) বি, ত্রিং, 
বাসা পায়! যায় লা, যাহা অনায়াসে 

পাওয়া বার না, হুষ্পাপ্য, হুল্পতি । 
অপ্রামাণিক €খ-_ প্রামাণিক প্রমাণসিদ্ধ ) 

বিংত্রিং, প্রমাণসিদ্ধ নয়, অপ্রম্ণণ, অগ্রাহা, 
হয়, অশ্রদ্ধেয়) ঘষা] _- অপ্রামাশিক্ষ 
কধা। ২। প্রামাণিক লয়, খাহার কথা 

[ ৯৫ ] 
অফ 

বিশ্বাসযোগ্য নয়। যথা অ্রাযাণিক 
লোক | 

অপ্রামাণকতা € ভিনররি ভাতে 
সং, স্ত্রীঘ, অপ্রামাণ্য, হেক়তা, অগ্রাহাতা, 
অশ্রদ্ধেয়তা, অবিশ্বসনীক্বতা । 

অপ্রামাণ্য (অ- প্রামাণ্য [প্রমাণ1ধ ফ্োযে) 
-প্রং] প্রমাণযোগ্য ) সৎ ক্ীৎ, অপ্রা- 
মাণিক দেখ । শি২-১“অপ্রাষাণাৎ জন" 

যতি সদা নন্দস্থনোর্বিগরোগঃ |” পে্দাঙ্ক্দৃত) 
অপ্রিয় আ-প্রিয় রম্য) বিৎ, ত্রিং, যে প্রীতি 

জন্মাইতে পারে না, যাহাঁকে কেহ দেখিতে 
পারেনা, ষখা- সে সকলের অপ্রিয় । »। 
প্রীতিজনক নয়, রূঢ়, কর্কশ; যখা--অপ্রিষ 
বাক্য । ৩। অনিষ্ট, অওভ ; যথা--অপ্রিষ় 
ঘটনা। ৪। অশ্রীতিকর, বিরক্তিজনক ; যথা 
--অপ্রিয় বিষয় । ৫ | সং,ক্রীৎ, নিন্দা। ৬+ 
অনিষ্ট। 

অপ্রিয়তাষিণী _ বিৎ, স্ত্রীৎ, অপ্রিকভাষী দেখ । 
অপ্রিয়ভাষী প্রিয়ভাষিন্, অপ্রিয় -ভাষী 

বে বলে) বিং, ব্রিং, যে অপ্রিয় কথা বলে, 
বূঢ়ভাষী, কর্কশভাষী, পকুষভাষী । 

অপ্রিকবাদিনী ; বিং, স্ত্রী, অপ্রিয়বাদী দেখ। 
অপ্রিয়বাদী ( অপ্রিয়বাদিন্, অপ্রিয় _ বাদী 

যে ধলে) বি, ত্রিৎ, অপ্রিষভাষী 

দেখধ। 

অপ্রীতি (অ- প্রীতি ) সং, আ্ত্রীৎ, আপ্রণয়? 
বিরোধ, বিবাদ । ২ । বিরক্তি, অসস্তোষ। 

অশ্রীতকর (অ - প্রীতিকর ) বিৎ, ত্রিৎ, 
যাহাতে অজ্রীতি জন্মান্ । 

অপ্দরাঃ স্ত্রী২-বহুৎ ) ছ্েপ্নরদ্) অপ্17জল 
অগ্দরা _ স্ত্রী -স্থ গহন কর! অস্ 

_ক, সংজ্ঞার্থে। ছিতীম্ব পক্ষে-ব(অঅন্) 
_ক। যাহার! সসুদ্রমচ্ছনে উঠিয়াছিল, 
কিন্বা! যাহারা ল্নানার্থ বা বিহ্যারার্৫থ সর্বদা 
জলে গমন করে) সং, স্বর্গবেশ্টা, উত্বশী 
প্রন্থৃভি। 

1 অফল ছ- _ ফল) বিং, ত্রিং,ধার ফল হয় না, 
ফলহুশীন, বন্ধ্যা, বাড়া; বখা- বদল 
স্বক্ষ । ২। যাহাতে কোন লাভ ব। 

স্উপকার নাই, নিপ্কল, বিফল; খা 
আঅফল চেষ্টা । ৩। ফেল হয়না বলিয়া) 



আবি 

পাপা 

সপাশপলাটিগপ 

সং, পুহ, বাবুকরৃক্ষ | 

আমলকী । হ। ঘৃতকুমারী । 
অফেন €(অ কুখমিত- -ফেন নির্যাস) সং, 

ক্লীং, অহিফেন, আফীম । ২। বিং ত্রিৎ, 

ফেনশ্ুন্য | 

তনদ্ধ (অ বদ্ধ) সং, ক্লীৎ, নিরর্থক | ২। 

বিৎ,ব্রিং, অসন্বদ্ধ। ৩। অমংযত । ৪! 
বন্ধনশূন্ত | 

অবদ্ধমুখ ; নিৎ, তরিং, আপ্রিয়বাদী, দর্খুখ | 

অবধ্য (আ-বধ্য হুনশীয়) বিৎ, ত্রিৎ,২ বধের 
অযোগ্য । হ। অযোগ্য বাক্য । 

অবঙ্গ্য (অ-বন্ধ্য নিক্ষল) বিৎ, ত্রিৎ, বন্ধ্য 
নয়, নিক্ষল নম, সফল, সার্থক ; যথা-- 
অবন্ধ্যযত্ব। ২। ফলকালে যার ফল জন্মে, 
ফলবান্ ; যথা--জবন্ধ্য বৃক্ষ | 

সবল (অ--বল) বিং, ত্রিং, বলহীন, 
দুর্দল। শিং-১ “অবলম্ব কুলীশি 
ডা |” (নৈষধ)। ২ । পুৎ, বরুণ বৃক্ষ । 

_ক্ীং, যোষিহ, নারী | শিং) 
ঠা বহসি ণিরীলো ত্রিভুবন জয্বিনা 
কটাক্ষেণ। অবলা তৃৎ যি মন্যে কে 
বলবস্ছে ন জানীম ।” 

অব্ছৃজ্ত (-ব্ৃহজ্ভ্ব) বিৎ, তিৎ, বহুজ্ঞ লয়, 

অনেক জানেনা, অলঙ্ঞ। 
অবাধ অআ-বাপা) বিং, ভ্রিং, বাধাভীন, 

বাহাতে বাঁধা ঘটে না। ২। পীড়াশুস্ত | 
৩। (অ--বাধ বিরাম) ক্রিৎ-বিৎ, বিনা 
বাধে,বাধ ব্যতিরেকে, বিরাম বাতিরেকে। 

অবাধ্য (অ--বাধ্য) বিং, তরি, বাপ। দিবার 
অযোগ্য ব। অশক্য। ২। বাধ্য নয়, 
বশাকুতত নয়, অবশ্য, অবশীভুত | ৰ 

অবাধ্যতা (অবাধ্য 4+তা- ভাবে) সং স্ত্ীহ, ূ 
বাধ্য ন। থাকা, বশীভূত না থাকা, 
অবশীভাব, ] 

অধান্ধব '(অ-বাক্ষব) বিৎ, দ্রিং, যেখালে । 

বান্ধব নাই, বন্ধুহীন, বান্ববহীন ; যথা 
অবান্ধব পুরী, অবাদ্ধব দেশ। 

অবিদ্ধন (অপ--ইন্ধন উদ্দীপন । জলই ইহার 
উদ্দীপন সাধন দ্রব্য ) সৎ, পুং বাড়বাগ্রি। 

শিং-১ “অবিদ্ধনৎ ধহিমসৌবধিভন্তি।" 
(রদু)। ২। বজ্গাগ্নি। 

|] ৯৬ ] অত্রা 

টিটি-রীকেরি রাযি রা তার 

লা_ভ্রীং, ভূমি | অবোধ (অ--বোঁধ, ৬ষঠী _হিৎ) বিৎ, ত্রিং, 
যার বোধ নাই, যে বুঝেনা, অজ্ঞান, বোধ- 
হীন | ২। সং, পু, জ্ঞানাভাব | শিং - ১ 
শিশর্শল্লালমবোধ বিরুবাঃ।” ভোরবি) 

অবাধে ; অং, নির্কিদ্বে, আনায়াসে | 
। অন্জ (অপ জল-জ যেজন্মে। যেজলে 

রে কিন্বা যে সমুদমন্ধনে জন্মিয়।ছে) 
হ, পু, চক । ২। ধন্বস্তরি ! ৩। নিচুল 
রং । ৪ | পুং--ক্লীৎ, শঙ্খ, শাখ। ৫ । কলীৎ, 
পদ্ম, অন্বুজ | ৬। দশ অপর্বদ, শতকোটি । 

অকজ্ভোগ অজ শখ _ভৌগ) সৎ, পুহ। 

| পদ্বাকন্দ । 

অজযোনি (অজ পদ্ম- যোনি উতপন্দি 

স্থান। নলিষুর নান্ভিকমল যাহার উৎপঞ্ছি 
স্বান্) ৬ঠী _- ছি) ) তাহ, পুহ। ব্রঙ্গী | 

অজিগী (অজ+ইন-সমৃহার্থে। ঈ (ঈপ্) 

_স্ত্রীলিঙ্গে ৷ ) সং, স্টীৎ পদ্ঘিনী। ২। 
পদের কাড়ি । ত। পদ্ঘমনূুহ ।5 1 পঞ্ঘনুঙ 

| দেশ । 

অন্দ (আব্ রক্ষাকর14দ _ সৎজ্ভার্থেঠসং১পুহ) 
বঙ্সর | ২ । পন্দতবিশেষ। ৩ । (আপ্ জল 
-দ যেদাণ্করে, ' /-ষফ্) জলদ, মেখ। 
9 1 মুস্ত] | 

অন্দসার ; সং, পুৎ, কপূর্রিভেদ | 
অন্ধি (ভাপ জল-ধি [ধা ধারণকর1+ ই 

(কি)- কা] যে ধারণকরে । যে জল ধারণ 
করে, ২য়া-ষ, অথব। অপ্ জল ধা ধারণ 
করা+ই (কি)--ধি) সং, পু, জলথি, 
সমুদ্র । 

'অন্দিকফ ; সং, পুৎ, সমুদ্রফে ন। 
অত্র (আপ্ জল-ভ ধারণকর14+অ (ক) 

- ক, কিনা অপ্-ভ্রনস পতিত হওয়া 

+আঅ (ক)- পা। যে জল ধারণ করে বা 
খাহা হইতে জল পতিত হুর ) জং, ক্লীৎ, 
জশ্ধর, মেখ। ২। মুত । ৩। অত্রক ধাতু । 

অব্রঙ্গণ্য (অ-রক্গণ্য [ব্রাহ্মণ পক্ষে যাহা 
উপযুক্ত অহিতজা, মৃত্যু) সং) কী দে 

অব্ধ্য” কথন, “বধ করিও হা এই 
কথা বলা । 

| জে? 
পদা-বীজকোষ, 

| 

 অব্রাহ্ষণ (আ অপ্রশস্ত _ ব্রাহ্মণ ) পৎ, পুৎ, 
ব্রান্মাণ নয়, জাহ্গণভিন্ন শৃদ্রাদি | ২। যাহাতে 



০ ] 

ব্রাহ্মণের সমুদয় লক্ষণ প নাই, ৫ ষে ব্রাহ্মণের 
কর্তব্য কর্মী কেনা, নিন্দিত ব্রাশ্মাণ । ৩। 
অঅ সদৃশ _ ব্রাহ্মণ) ব্রাক্ষণ সদৃশ, যেমন 
ক্ষত্রিয় বৈশযাদি । 

অক্রবাণ (অ-ক্রবাণ [ক্র বলা+আন 
শোন)-ক ]ধে বলে) বিৎ, ব্রিৎ, বাকৃ- 
শক্তিহীন। ২। ষার বুদ্ধিপূর্নক কথা 
কহিবার বয়স্ হয় নাই বা ক্ষমতা জন্মে 
নাই, নিতান্ত জল্গবয়স্ক, বালক ! 

অভক্তি (আআ -- ভক্তি) সৎ, স্ীৎ, ঘ্বণা, অশ্রদ্ধী, 

অবচ্হা, হেয়ত্কান। 

অভতক্ষ্য ঘ-ভঙ্ষ্য) বিং, ত্রিৎ, ভক্ষ্য নয়, 

যাহাখাওয়। উচিত নয়,অধাদ্য, অভোজ্য, 
অভঙক্ষণীয় । 

অভদ্র (অ- ভদ্র) বিৎ, নিৎ) ভদ্র নয,ষার 
ভদ্রত্তা নাই, যেমন অভদ্র লোক । ২। 

পার্ট 

নিন্দিত, গহিতি, যথা - অভদ্র বাবহার । 
হ, ক্লীৎ, ৩ । দুঃখ | ৪ অমঙ্গল, অশুভ 

অভদ্রতা (অভদ্র তা -ভাবে) সৎ, স্্রীৎ, 
অভদ্রের আচরণ | 

অভয় (অআ--ভয়। রোগহারিত্ব হেতু যাহা; 
হইতে ভয় নাই, ৫মী-_হিৎ ) সং, র্লীৎ, 
বেনামল | ২1 নলদবৃক্ষ। ৩। ভযাভাব; 
যথা-_« প্রবৃত্তিঞণ নিবৃন্তি কাধ্যাকার্ধে 
ভয়াঁভায়ে ।” বিৎ ত্রিৎ, 
যার ভয় নাই, ভঙ়্শুন্য নির্ভয়তা। ৪। যা - 
স্নীৎ, ভগবতীরম্র্তিভেদ ৷ এই মূর্তি সি: ূ 
বাহিনী, অষ্টভুজা। অন্থরবধ করিয়া ুর- 
গণকে অভষ প্রদান করেন বলিয়া ইহার 
নাম অভয়া । ২। হরিতকী। 

অভযভিণ্িম অ--ভয়_ডিগিম টক্কা, ৪ 
_ষ। স্বসৈন্য উৎসাহিত করিয়। অভয়- 
প্রদান করিব'র জন্য যাহা বাদ্দিত হয়) 
সং, পুৎ, যুদ্ধ কা, জয়ঢাক | 

অভয়দক্ষিণা (অভয় _ দক্ষিণ) 
আভয়দানদ্েখ। 

অভষক্ষান (্সেভয্ষ-_দ্রান) সৎ, রং অভয় 
দেওযধা, “তোমার ভঙ্ব নাই. আমি রক্ষা 

, স্্রীৎ, 

৯৭ 

শী পাপা 

, অভাগ্য জে 

যে ভয়ঙ্কর নহে, । 

] অভি 

অন্ধ ৮ অ অপ্রশস্ত_ টি সং জ্রীৎ) 
অমঙ্গল। ২। হুষ্টভাগ্য। ৩। বিং, 
ত্রিৎ, দুর্ভাগ্য বিশিষ্ট, অসভ্য, ভদ্রসমাজের 
অন্ুপযুক্দ । শিং-ণ্উপনতমবধীরয়স্ত্য- 
ভব্যাঃ।”  €কিরাতা) এ 

অভব্যতা অভব্য +তা-ভাবে) সৎ, ্্রীৎ, 
অভব্যের আচরণ । 

-ভাগ্য) আহ, ক্লীৎ, দুর্ভাগ্য, 
মন্দ ভাঁগ্য। ২ । বিং' ভ্রিৎ, ভাগ্যহীন, হত 
ভাগা । 

অভাজন (অ-ভাজন পাত্র) বিৎ, ত্তিৎ, 
তপাত্র, অষোগ্য, নিশুণ, ক্ষমতাহীনল । 
“আমি অভাজন পরম ভাঁজন 

ঘটক নারদ ভ্ভাষা।” (দ্সল্দামঙ্গল) 

অভাব (অ--ভ হওয়11 ভঘ এ) হাঁবে) 
সৎ, পুৎ, না থাকা, অবিদামানতা, অগা । 
২। ধ্বংস, মৃত্যু । ৩। জগ্রতুল, অসঙ্গতি, 
অসংস্থান। ৪1 ম্যায়মতে -অগ়াব অথে 
নিষেধ বানা থাকা। ইহা চারি প্রকার । 
যখা--প্রাগ গাব, ধ্বংস, প্মত্যন্তাভাবও 
অন্যান্য ভাব । প্রথমতঃ -- ঘটাদ্দি কোন বস্ত 
উত্পন্ন হইবার পূর্বে তাহার যে অভাব 
থাকে, তাহাকে আগ হাব বলে । দ্বিতী- 

যতঃ-শ্ঘট পটাফি কোন বস্তা নষ্ট হইলে 
তাহার যে অশ্ব হয়, তাহার নাম ধ্বৎসা- 
ভাব । তৃত্ীয়তঃ_গৃহ ঘট নয় এইরূপ 
কথায় ছুই বস্তর পরম্পর যে প্রভেদ বোধ 
হয়, তাহাকে তেদাভাঁব বলে। চতুর্থতঃ- 
এগৃহে বন নাই একপ কথা বলিলে যে 
কাব বুঝায়, তাহাকে অআঅত্যত্তী ভাব বলে। 

৫1 (খআ- ভাব স্থািভাব) তাবশৃন্ত । 

অভাবনীয় (আ ভাবি চিন্তা করা + অনীয় _ 
শ্) বি, ত্রিৎ, অচিস্তনীয়, যাহা শ্ঘটিতে 
পারে বলিয়া কখন মনে ভাব! যায শন, 
অসস্ভাবনীয় রি. 

অভাবিত ছেসে-ভাবিত) বিং, তিং, যাহা! 
'্বঘটিতে পাঁরে বলিয়া কখন ভাবা ঘায় 
নাই, অটিস্তিত, অসস্তাবিত। [মৌন । 

করিব" এইরূপ বলিষা আশ্বাস বা সাহস | অভাষণ (অ-ভাষণ কথন) সৎ, ক্রীৎ, 
ছেওুয়।, অভয় প্রদান, ছভয়ক্ষিণা | 

অভয়প্রদ্থান; সং, ক্লীৎ, অভযদান ফেখ। 
অভি (-ছা দীপ্তি পাওস্া+ই (কি). নি 

ক) উপৎ, অং, সাভৃশ্য । ২। অহিমুখ্য। 



আভি 

শািশাপিশিপপী ৩ সন 
সপ িপপাশপপিশাালশা পিপিপি . সপপাপিপশিপীপাপিপাশীশতা 

এ আটিলাহ। 5) বীনদা। ৫) ই 
ভাব। ৬। চিহ্বু। ৭। নিকট ।৮। সম 

স্তাৎ। ৯। উতকর্ষ। ১০। ধর্ষণ । ১১) 
সম্মুখ | ৯২। নিভিন্নভা। ১৩। একীকেরণ। 

১৪ | বিশেষকরণ । গণরত্বে--অঠি পুজা 
ভূশার্েচ্ছাসৌম্যাতিমুখ্য সৌরপ্যবচনা- 
হারদাধায়েমু।” পুজার্থে থা, অভি- 
বন্দন। ভশার্থে_যথা। অহ্িমুক্ত, আভি- 
নিবেশ । ইচ্ছার্থেযখা, অঠ্লাষ। 
সৌমার্থে-যথা, অভিজাত ৷ অভিমুখ্যার্থে 
__ যথা, অভ্যগ্সি, অভিমুখ । সৌরূপ্য__ 
যথা, অভিরূপ। বচনার্থে - যথা, অভিধান । 

ত্বধ্যায় অর্থে-যথাঁ, অভ্যাস । আহার 
অর্থে যথ।, শী | 

অভিক ঘভি-ক [ কমূ ইচ্ছাকর1+অ.ড) 
-ক]যে ভিলা করে ) বি, ত্রিৎ. 
কামুক, লম্পট । শিং-১ “সোহুধি- 

পে কুলোচিতৎ কাঞ্চন স্বযমব- 
যসমাঃ।” রেঘু) 

ভি (অভি অন্মুখে ক্রম গমন করা৷ 
+অ(অল্)- ভাবে) সং, পুৎ, যুদ্ধার্থ শক্র- 
সম্মুধে গমন ।২। আরোহণ । ৩। আক্রমণ 
।৪। আরভ্ত। শিং -১নেছভিক্রেমনাশো- 
হস্তি প্রভ্যবায়ো ন বিদ্যতে 1” পৌতা) 

অভিক্ষেপ ; সং, পুখ, অভিভব। 
অভিথ্যা অভি--খ্য। বলা1+অড)- ভা, ণ, 

সংজ্্রী, নাম। (-খ্যা বল14অ(ড)-- 
তাবে) ২। খ্যাতি, উপাধি ৩। শোভ। । 

শিং ১কাপ্যভিথ্য। তয়োরাসীত ব্রজতো।ঃ 
শুদ্ধাবেশয়ো? । রেছু) ৪1 কীভিি। ৫। 

আখ্যান । ৬। মাহাজ্সয |৭। প্রসিদ্ধ । 

অভিগম _পুৎ, ] (অভি সম্মুখ গম 
অভিগমন- ক্লীৎ গমনকর।+ অ.অল), 

অনঙ্জেনট.),- পি, ভা) অং, আশ্রয় । 
প্রত্যুপগমন 1 ৩। প্রাপ্তি । ৪ । সেবা । 

অভিগ্রস্ত (অভি- গ্রস্ত আক্রান্ত ) বিং, 
ত্রিৎ, আক্রাস্ত।২। কবলীকৃত | ৩। লুষ্ঠিত। 

অভিগ্রহ ভি সম্মুখ- গ্রহ গ্রহণকর1+ অ 
(অল্)-_ তা) সং, আক্রমণ, যুদ্ধা্থ 

সন্মুখ গমল 1 ২। অভিগ্রহণ, লুঠ 1৩ । 
স্পর্ধা! ৪। গোৌরব। | 

৯৮ 1 . আভি 

অভিগ্রহণ। ভি গ্রহ থেখ। অন(অনট)_ ভা) 
সৎ, ক্লীং, চৌধ্যকরণ, সম্মুখে হরণ, লুঠ । 

অভিশ্বাত € অভি-হুন্. হিৎসাকর14+ 
ঘেঞ)- ভা) সং, পৃং, আঘাত, দণডাদিবা 
অন্ত্রাদি ছারা নিগ্রহ, র্ষশ। ২। হত্যা। 

ক্ষয়, ধবংশ, বিনাশ ।ও। প্রতিত্বাত, তাড়না । 

শিং-১"তড়াভিত্বাতাদিব লঙ্রপক্ষে।" 
(কুমার)। ৪1 ফাতনা । 

অভিঘাতী (€ অভিখাতিন্, 'অভি--হন্ 
বধকর1+ইন্ণিন্) -ক। হনন্খাত। 
সং, পু, শর । ২। আতধ্াতকারী, নাশক । 

অভিত্বার জভি-ঘ্ু ক্ষরিত হওয়া, দীপ্তি 
পাওয়া, মেচন করা 4 অ(ঘঞ) _ ভা) সং, 
পুং) হোম ২ | (4 ত(ঘএং)-- শ্) হবশীয় 

| দ্রবা, মিচামান ঘ্ৃত। 

| অভিচার ( অন্ভি- চর গমনকরা ] হিহসা- 
| কর14 অ.ঘঞ১- ভা) সং পুৎ। আনোর 

ূ অনিষ্ট অভিগঞ্ষি ত তন্্শাস্থ্রোক্ত প্রণ।- 
করা, ইহা ছয় প্রকার 

যথা--মারণ, হন, আ্তত্তন,। বিদ্বেষণ, 
উস্চাটন, বু. .বণ । ২ । পরৃহিছসা । ৩। 

উপপাতক বিশেষ; শ্যনষজ্ঞাদি দ্বারা 
তানপর'ধীরে প্রাণনশ কর]। 

'্মভ্ভিচার,। € অভিচারিন্, অভ্িচার দেখ, 
ইন্ণিন্্) - ক ) বিং, ভ্রিং, অভিচারকর্তী, 
তঙ্গাদিশান্সোক্ত অনিষ্টকারী, যে বাক্তি 
মারণা্ধি হিৎস! কন করে। 

অভিজন (অভি সম্যক--জন্ জন্মান+ অ 
(অল্) _ ধি) সং, পুৎ, বংশ, প্রসিদ্ধ বংশ । 
শিং--১ন পরিচয়ৎ রক্ষতি নাভিজন- 

মীক্ষতে । কোদম্বরী)।২। অতি অভিমত 
জান জন্মস্থান) জন্মভূমি | ৩। (4 
(অল্)--৭) খ্যাতি, কীর্তি ॥ ৪। পুর্বববন্ধু, 
পিত্রাদি। ৫ 1+অ(অন্)-- ক) কুলশ্রেঠ । 

অভিজাত ( অভি অভিমত বা প্রশস্ত- জাত 

জন্ম) বিংক্রিং, ঘে উত্তম বংশে জশ্িয়াছে, 
সদ্বংশজাত, সংকুলজাত, পতৎ্বংশোষ্ভব, 

কুলীন, হুজাত । ২। জ্ঞানী, পণ্ডিত | ৩। 
যোগ । ৪1 সুত্রী। ৫। মধুর । ৬। ন্যাষায। 
৭ | মনোহর | শি নিউ হিদা 
জাতবাচি |” 

পঁতে কোন প্রঃ 



অন্ভিজাত-তন্ত টাকা ). প্রধান 
ব্যক্িদের হস্তে ত রাজ্য শাসন । 

স্ট) 
সস্প্পা্পীপপপ্পশিশিশ ০7৮ 

অভিজিৎ জেতি -জিৎ[ দি দয় কা: [ 
কপ) প]ষে জায় ফির ৃ 
সৎ, কী স্ত্রীজ্যোতি 

পারিভারিক নক্ষত্র, উহা ]. 
ছুইটী কিম্বা তিনটী তা- 
রকামন্ব। উত্তরাষাড়ার 
শেষ ১৫ দণ্ড এবং শ্রবণপার প্রথম ৪ দও, 
এই ১৯ দণ্ডকে অভিজিৎ কহে । কোষ্ঠী- 
প্রদীপ এবং শিরোমণিসিদ্ধাস্তে লিখিত 
আছে, অভিজিৎ নক্ষত্রে জম্মিলে অতি 

মনোহর রূপ হয়, এবং সাগুলোকের সমা- 
দূত ও শাস্তস্বভাব হয় । বিশেষত: দেব 

দ্বিজে অনুরাগ, উত্তম কীর্তি ও স্পষ্ট 
বক্তৃতাশক্তি এ সকলই অভিজিৎ নক্ষত্র 
জন্মের ফল; এবহ যে, ষে বংশে জন্মে, সে, 
সেই বংশের আধিপত্যও করিতে পারে 
যথা পুত্র ইকজ্দৈবত চত্দুসৎযুক্ত 
অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহুর্তে মধ্যাহ্ু 
সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলেন ।” কোলী প্রসন্ন 
মহাভারত -আদিপব্ব )1২। প্রাশ্চি শত 
বিশেষ । ৩। €(অভি-জিতৎ [জি জয় 

করা+-০ ক্িপ)-ধি] কুতপ লগ্ন ; দিব- 
সকে পঞ্চদশখণ্ডেবিভাগ করিলে তাহার 
অষ্টম ভাগ অর্থাৎ অষ্টম মুহুর্তের নাম 
অভিজি২। এই মুহুর্তে শ্রদ্ধাদ্ি করিলে 
তাহা অক্ষয় হয়। ৪ । যছৃবংশীয় ভবের 
পুত্র । 

অভিজ্ঞ (অভি জম্যকৃ-জ্ঞ[জ্ঞ। জানা অ 

ডে)- ক] যে জানে) বিং, ত্রিং, বহুদশশরঁ, 
অনেক দেখিয়া শুনিয়া অথবা অ্বহস্তে 
অনুষ্ঠান করিয়া! ঘাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, 
যে ঠেকিয়া শিক্ষা পাইযাছে, জ্ঞানবান্। 
২। যে ভোগ বা অনুভব করিয়াছে ; 
যথা ছুঃখাভিজ্ঞ। ৩। নিপুণ। ৪। 
বিদ্বান্ৃ। 

অভিজ্ঞতা জেভিজ্ঞ+তা _ _ ভাবে) সং, জং, 
নেক দ্েখিয়। শুনিষ় যে জান জন্মে। 
২। নিপুধতা । 

অআটভিজিৎ 

আজডিতে জানা: অন তাবে) 

সং, স্ত্রী, প্রথমোতপন্নজ্ঞান, আদ্যজ্ঞান। 
কাছে (ভি - টা টত দি | 

জন্তাত ! ্ রঃ অনুসন্ধান বারা জগত 3. 

(অভিজ্ঞান (অন্ভি সম্মুখে _জ্ঞা জানা+ অন 

পপ পাপা পাপা পা সী স্পসপপপী পাপা পপ পা পাশ পিপাসা পপি পাপাপপপ্পাাশিশাশসিনা 

অনট্)-_ণ ১ সৎ, ক্লীৎ, “সে এই” এইরূপ 
জ্ঞানসাধন চিহ্ত, স্মরণের উদ্বোধক বস্ত, 
দেখিলে স্মরণ হইবে এই অভিপ্রায় 
দত্ত বস্ত, স্মৃতিকারক চিহু, জ্ঞানসাধন। 

শিৎ--১চিহ্নভূতৎ ত্বভিজ্ঞানৎ তবমজে 
কর্তমহদি ২। (+অন অনট) ভাবে) 
“তাহা এই” এইবপ জ্ঞান । শিৎ--১ 
«“তদৃভিজ্ঞানহেতোহি দ্বত্তং তেন মহা- 
ত্বন1 ।” 

অভ্ভিজ্ঞান-পর্র (097015999 ) সৎ, ক্লীৎ, 

যে পত্রে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়। 

জানা যায় । | 

অভিতঃ তভিতস্্, অভি জন্মুখ বা উভয় + 
তস্্-সপ্তমীবিভক্তি স্থানে তস্) অং, 
অভিমুখে, সম্মুখে । ২। উভয়তঃ, উভয় 
দিকে । ৩) সমভ্ভীৎ্) জর্বদিকে। ৪) 

সামীপ্য, নিকটে । ৫। প্রতি । ৬। শীত্র। 

৭। সম্পূর্ণ রূপে, সাকল্য। 
অভিতপ্ততেভি _তপ্ উত্তপ্ত হওফা+ত(ক্ত) 
ক) বিং, ত্রিং, অগ্রিসম্তপ্ত । ২। ছুঃখিত। 

অভিদ্যোতিত (অভি-দেযাভিত | দ্যুৎ 
'দ্বীপ্তিপাওয়া4ত(ক্ত)- ক] প্রকাশিত ) 
বিৎ, ত্রিং, শোভিত । ২। প্রকাশিত । 
৩। উল্লাসিত। 

অভিদ্রবণ অভি-- ক্র গমন করা, গলা 
অন(অনট্) _ ভা) সৎ, ক্রীৎ, বেগে গমন । 

অতিদ্রত ছেতি ক্র গমন করা+ত ক্কে) 
_প্) বিৎ, ভ্রিং, বেগে পলায়িত । 

অভিদ্রোহ জেতি _ দ্রোহ [ক্রহ হিংসা করা 
++ ছেল. )--ভ] অনিষ্টাচরণ) সং, পুৎ, 
ক্মনিষউ চিস্ত1, আক্রোশ । ২। অপকার। 
শিৎ -১"নাষজাতিগ্রহং তেষামভিদ্রোহেন 
কুর্ববত$1” মেনু) 

অভিধা অভি _ধ1 (ধারণকরা] বলা ইত্যাং 

শঅ(ড)-ভ1) সৎ, স্স্রীং, নাম, সহজ] 1 



ূ রা াজেতিত ক)শব্দের শক্তিবিশেষ, | রের অরব্যঞ্জক ব্যাপার, জন্ু্ূপ করণ, 

যে শক্তিদ্বারা কোষ ব্যাকরণাদি প্রসিদ্ধ 

অর্থের বোধ হয়। | 

অভিধান (অভি ধা | ধারণকর। ] বলা 

ইত্যাদি +অনঅনট্)- ভাবে) সং) ক্লীৎ, | 

| 
| 
ৃ 

কথন। শিঁং-১  তবাভিধানাছ যতে- 

নতাননঃ 1 ভারবি) | ২। (+অন (অনট) 
-গ) মামা ৩ । (+অন.অনট) _ধি) 

শন্দার্ঘকোষ, শব্দার্থ প্রকাশক গ্রন্থ । 
অভিধাবন ; সৎ, ক্ীং, অনুসরণ । 
ভভিধেয় (অভিধা দেখ, য-ন্ম) বিৎ, 

রিং, অভিধ।এতিপাদা, বাচ্য, প্রত্তিপাদ্য। 

২।শন্দের ভর্খ, যে শব্ষে যে বন্স বুঝায় 

ক্র বস্ত সেই শব্দের অভিধেষ ) যথা - 
অন্ন শব্ষের ভাভিধেয় ভাত, বারি শব্দের 
অভিধেয় জল। ২। বক্তব্য, বর্ণনীয়। 
বিষয় । ৩। (+য- পণ) ক্লীৎ লাম । 

অভিধ্যা অভি -ধ্যৈ চিন্তা করা+অ.ড_ ! 
ভানে। সং, স্ত্রী, পরছেব্যে স্পৃহা, পর- 
ধনে ইচ্ছা । ৩। বিষয় প্রার্থনা । ৪ চিন্তা । 
৫ | অভিলাষ ।শিং-১“সোহভিধ্যায় শরী- 
বাজ জাৎ সিস্সক্কু ধিবিধাঃ প্রা ।” 

অভিধ্যান (অভি-ধৈ চিন্তা করা+7অন 

। 
| 

সনিশেষ 'অভিনিনেশপুর্ধক চিন্তা 
আভিনন্দন (অভি »ম্যকৃ- নন্দ (আনন্দিত 

হওয়া !প্রশৎসাক51 ইত্যাদি + অনংঅনট) 
ভা, মং, কী, সেব! | ২! অনুমোদন । 
৩ স্বয়ং আনন্দিত হই: অন্যকে আনন্দিত : 
করা । ৭। কোন নিষয়ের হখ গ্রদশনিকরা, ূ 
কাহ।র মঙ্গল দর্শ,ন আহ্লাদ প্রকাশ করা! 
€। আস্তোষপুর্বক প্রশৎখসা করা স্তব || 
৬। স্বীকার । ৭ । পু, বুদ্ধবিশেষ । 

অভিনয় (অভি--নী | লওয়া | সজ্জা কর্পী, 
অনুষ্ঠান কর1+অ(অল)--ভা) সং, পু, 
নাটকে যে সকল ব্যক্তির বর্ণনাথাকে রজ- 
স্ুমিতে তাহাদের অবস্থার অন্থকরণ অর্থাৎ 
তাহারা! যেরূপ করিয়াছে নাটকে বলিয়। 
বর্ণিত 'আছে তাহাদের স্থানে সাজিয়। 
সেইরূপ করণ, শরীর চেষ্টাদিদ্বার! অবস্থানু- 
করণ, শরীর সঙ্ঞা। কোন ব্যক্তি বা ব্যাপা- 

| 
ূ 
ৃ 
| 
| 
] 

তুল্য সঙ্জা, ছদ্ববেশ, সৎ সাজা ' ২। রস- 
ভাবাদিবাজক চেষ্টা বিশেষ 1৩। প্রসাধন। 

অভিনব (অন্তি- নব নৃতল ) বি, তং, 

নতন, নব্য । ২1 সৎ, পুং, স্ব । 

অভিনহন (অতি -নহ্ বন্ধন করা+অন 
(আনট)--ভা সং, ক্লীৎ, দৃঢ় বঙ্গন। 

আভিনিম্মক্ত (অভি সব্্দা বা সর্কোভাবে 
নিব নিশ্চর মুক্ত) সৎ পু, হুষ্যান্ত- 
কালপধাস্ত শয়নকারী, সুধ্যের অস্তকাল 
পধ্যন্ত আুমুপ্ত বাক্তি । ২। বি২ঃ টি?) 

স্র্ধযান্তকালে নিদ্রিত। ৩। পরিত্যক্ত । 
অভিনিষণ (অভি সম্যক -নির্ বাহির 

যা যাওবা+ মনঅনট) _ ভা) সহ, কলা, 
শক উপলক্ষ কাঁরয়া যুদ্ধার্থ নিক্ষ,মণ, 
জয় করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে গমন, সৈন্যঘা £1, 
বুদ্ধবা ঘা | 

অভিনিবিষ্ট (অ৬-নি-বিশ্ প্রবেশ করা 
ত.ক্র)-ক) বিৎ, ব্রিৎ) আন্তঃ প্রবিষ্ট । 

»। আগ্রহবিশিষঞ্। ৩। অত্যান্ত মনো- 
খোগী, অতিশর যত্রশীল, অভিনিবেশ- 

শালা। 

অভিনশিবেশ ভি ..বষ্ট দেখ, অ.অল্)-- 

ভা, সং পু" আগ্রহ । ২। আবেশ । ৩। 
মনোনিবেশ, মনোযোগ । ৪ 7 প্রণিধন। 
৫। শাক্সাদিতে প্রবেশ। ৬। সবিশেষ ঘত্ব । 
৭। “অবন্ঠ ইহ] কর্তব্য” এইরূপ আগ্রহ 
বিশিষ্ট মন:সংযোগ বিশেষ । ৮1 ঘোগ 
শানতে - মরণজন্ত ভয়জনক ববিদয। 
বিশেষ,এই দেহ অনিত্য,ইহার বিয়োগ ন। 
হউক ইত্যাদি মরণ নিবারণার্থে আগ্রহ ॥ 

অভিনিবেশশালী(- লিন্,) বিং, ত্রিং, আভি- 
শিবিষ্ক দেখ। | 

অভিনিষ্পতন (অভি-- নিন্-পতন) সৎ, 
81) নির্ণমন। 4 2 

অভিনীত (অভিনয় দেখ, ত(ক্)_শ্ম) বিং, 
ভরি সজ্জিত, ভূষিত, অভিনগ্নের খিষয়ী- 
ভুত, অভিনয়োপযুক্ত করা। ২। ম্যাথ্য, 
যুক্ত। শিং--১'অভিনীততরং বাক্যমিত্যু- 
বাচ যুধিষ্তিরই।” ৩। বিনীত 1 ৪ । ুছ্িযুত | 

৫ । অতিভূষিত। ৬। জ্রোধী।. 

ৰ 



| 

অভি ] নিবি | ] | ও রর (অনি | 

পপ পাপী 

ৰ ৷ অভিনীতি ক্মেভি নীতি যুক্ষি ) সং, ্রীৎ, অভিভাবিক। _ দ্র স্ত্রী, অভিভাবক দেখ । 
প্রিয়ব্যাক্যা্গি যুক্ত যুক্তি ।শিৎ- ১সাত্ব- । অভিস্ভত ছসভিভন্ব দেখ, ভ. ক্ে)-ক) বিধ) - 
পূর্বমভিনীতিহেক্তুফ্্। "কিরাতারজ নীয়) ত্রিং,পরা হত,পরাজিত, আক্রান্ত, "আচ্ছন্ন, 
২। অভিনয় । ৩ অনুকরণ ॥ বিহ্বল, ঘথা--শোক্ষে ছিভূত। ২। 

. অতিনেতা জভিনেতৃ,আঅভিনয় দেখ,ত (তৃন্) আয়ত্ত । ৩। অবশ। ৪।-ক্পাবৃত। ৫। 

ক) ধিং, ত্রিৎ, অভিনয্বকর্তী, ঘে অভিনয় | তিরস্কৃত । ৬। অজ্ঞান। ৭। ইত্তিকভব্যতা 

করে, দেহাদির 'আঅনুরূপকারী, সজ্জাকারী, | বিষৃডু। ৮। আকুল। 

হওয়ালা ।  অভিভুতি (অভি-ভূ হওয়া +ভি( ক্তি ) 
অভিনেয় অভিনয় দেখ, য-_ শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, | ভাবে) সৎ, জ্ীহ, অভিভব |২ । অবজ্ঞা, 

অভিনয়-বিষয়, অভিনয়ের যোগ্য, যার:  অনার্দর। 
অভিন্য করা উচিত বা করিতে হইবেক ৷! অতমত (€(অভি-মন্ [ বুঝা ] ভালবাস। 

অভিন্ন (অ- ভিন্ন) বিৎ, ত্রিং, ভিন্ন লয়, যার +তক্ত/)-ম্ম) বিং, ত্রিৎ, সম্মত, অনুমত, 
সঙ্গে অভের্দ। ২ । ববিদ্বারিত | ৩। আবি- মনোনীত, শ্রিিয়। ২। ইষ্ট, অভিপ্রেত, 

দলিত । ৪ | অভগ্ন, দুঢ়। + | অ।ভল[মষিত | শি--১ “।ভমতফলশংসী 

অভিপন্ন ঘেতি-_পদ্ গমনকরা +ত(ক্ত)- চাক্ুপুক্ষোর বাহু ।” (ভট্রি) ৩ সং, ক্রীৎ, 

ক)বিৎ, ত্রিং, বিপদৃগ্রস্ত, বিপন্ন । ২ ।প- মত, আভিপ্রায়। 
রাদ্ধ, অপরাধী । ৩। স্বীকৃত। ৪ । পলা- | অভিমনা (অভিমনদ্,। অভি অভিমুখ- 
মিত। ৫1 শরণাগত । ৬। অভিগ্রস্ত | মন্) বিং, ত্রিং, তৃণু, তুষ্ট । শিং--১ 
৭। সরল। ৷ কাস্তিৎ নাভিমনশায়েত কোবা স্থাণুসমো- 

অভিপ্রর্ীত (অভি চতুর্দিকে _ প্রণীত) বিং,; হুপিতে।” (ভঙ্জি) 
ত্রিৎ, বেদবিধি মন্্রদ্বার সংস্কৃত । শিৎ- ১ আভমন্ত্রণ (অতি সন্মুথে _ মন্ত্র মন্ত্রণপ করা 4 

“জক্জ্বাল লোকশ্ছিতয়ে স রাজা যথাধ্বরে অন.অনট )- ভা) সং, ক্লীৎ, আআ মন্ত্রণ,. 
বন্ধিরভিস্রণীতঃ 1,” ভেট্রি) । ২। আরা- আহ্বান । ৎ। সম্বোধন । ৩। অভি প্রণয়ন. । 
ধিত। ৩। অম্যকৃরচিত। অভিমান্তরত পেকে দেখ, ত্ত)-শ্ম। বিহ, 

অভিপ্রায় অভি-প্র-ই [গমনকরা] | ত্রিং, আহত । 
বান্থীকর! ইত্যাদি +অ অল) _ভা) সৎ, | অভিমন্থ ; সৎ পু, চস্ষচরোগবিশেষ । 
পৃ, আশয় | ২। উদ্দেশ, তাৎপর্য, অভি-; অভিমন্থযু €(অভী নির্ভয়_মন্যু ক্রোধ। 
সন্ধি, মনের ভাব 1 ৩। মত। মহাভারতে -কৃন্ণের প্রিষ্বভমা ভগিনী 

অভিপ্রেত(অভিপ্রায় দেখ, ত(ক্ত) শমী) বিং, শুতদ্রা এক পুর প্রসব করেন। তিনি 
ত্রিং, অভীষ্ট), বান্ধিত। শিৎ-১“কামায স্বভাৰতঃ অতী ও মনুতমান অর্থাৎ নির্ভয় 
তু ভবেৎ কাম্যমাভপ্রেতার্থ সিদ্ধয়ে |” ২। ও ক্রোধান্বিত ছিলেন বলিয়া তাহার নাম 

অভিপ্রায়্ের বিষয় ।৩। উদ্দেষ্ত,যে বিষয়ের | অভিমন্থ্য হইল) সং, পুৎ অর্জদ [নের পুজ, 
অভিপ্রায় করা গিয়াছে । ৪1 সম্মত । পরীকিতের পিতা । 

অভিভব, অভিভাব তি অপকৃষ্ট-ভূ | অভিমর (অভি-ম অরা+খঅ(অল্)-আধা- 
হওয়া +অ অল ),অপ্বেঞ)” ভা). সংপু, | রার্ে) সং, পুং, যুদ্ধ । ২ । মরণের নির- 

পরাভব, হারা ।২। তিরস্কার । ৩। জবমান । পেক্ষ হুইয়। কৃতযুদ্ধোত্সাছ । ৩ । স্বসৈচ্চ 
৪। আকফুলীভাব ।৫। জঅনাদর ।৬।আব্রুমণ | হইতে তয়।৪।মারশব্যাপার, বধ ৫। বন্ধন । 

অভিভাবক অস্তি-ভূ ছওয্ষ।+্অকণেক) | অভিমন্দ (অভি-স্দু মন্দন করা 4 অ.অল্) 
কক) সং, 2 ভা ) সঙ, পুং, পীড়ন । ২। যুদ্ধ । ৩। 

তত্বাবথায়ক্ক । 'খনশ্রুয়দাতা। ৩। মর্দন 1 চূ্শকরণ, নিষ্পীড়ন । ৪ । মঙ্য। 
ভিরমধারী: 1... ৷ অভিমর্থশ খেভি _ সবষ সেচন করা, জানশক্ষরা 



অভি 

+অন (অনট্) ভা) সং, কীৎ) আদ্ক্য- 
দ্ণ | ২। ওষ্ঠটাধর লেহন দ্বারা অপরাধ 

জ্ঞাপন । | 
অভিমান (অতি--মন্ বুঝ, বা মানি গর্বব- 
করা+অ(ঘঞ্)- ভাবে) সং, পুহ। গর্ব, 

অহঙ্কার ; যখা1-ধনের অভিমান, বিদ্যার 
অভিমান, কুলের অভিমান । ২। আত্মীয় 
স্থলে অল্সেতেই দুঃখ ক্ষোভ অনাদর বা 
অপমান বোধকরা ; যথা-সে অভিমান 
করিয়। রহিয়াছে, অভিমানে কথ! কহি 
তেছেন।, এই কথা বলাতে তার বড় অভি- 
মান হইয়াছে । ৩। প্রতীতি । ৪ । প্রণয় । 
৫ | হিহসা। ৬। জ্ঞান। 

অভিমানী (অভিমানিন্, অভিমান+ইন _ 
অন্ত্যর্থে) বি, ভ্রিং রূপ, গুণ, সৌন্দ- 
ধ্যাদি থাকিলে মনে যে অহঙ্কার উত্পন্ন 
হয় তদ্দিশিষ্ট; গর্পিবিত, অহস্কৃত, অহঙ্গারী ; 
যথা_ধনাভিমানী, কুলাভিমানী; “কি 
লঙ্জায় আর মুখ দেখাইবি অভিমানি ।” 
(মেঘনাদ) ২। অলেই যার ছুঃখ ক্ষোভ 
অনাদদর ব! অপমানবোধ হয় । শী-জ্ীং। 

অভিমুখ (অভি সমীপ -মুখ) বিং, প্রিৎ, 
সন্মুখবস্তাঁ। ২। উদ্দেশে ধাবমান, যথা_ 
তিনি গৃহীভিমুখ হইছেন | ৩। সখ, ক্রীৎ 
সম্মুখ । যথা অভিমুখে উপস্থিত হইল । 
৪। উদ্দেশ; যথখ|--নপরের অভিমুখে 

ধাবমান হইল। 
অভি-ষ্ট (অভি-মুষ্ট মার্জিত) বিং, রিৎ) 
মিলিত, মন্গদ্ধ | ২। স্পষ্ট । ৩। ঘর্ষিত । 

অভিযাচিত তেভি-যাঁচিত প্রার্থিত) বিং, 
ত্রিৎ সম্মুখে প্ার্থিত। যথা--"অভিযাচিত 

হইয্বা পরস্ত্রী সস্তোগ করিলে পাপভাগী 
হইতে হয় না।” 

অভিযান ঘভি বিকুদ্ধ-যান গমন) সং, | 
ক্লীং, অভিগমন, আক্রমণ । যুদ্ধষাত্র। 

অভিযাত 7 অভিযান দেখ, তক্তি) -ব্খ্। 
অভিযুক্ত / অভি-যুজ যোগকর1+-ত€ক্ত) 

- শট বিং, ত্রিং, শক্রকর্তৃক অবরুদ্ধ, আ- 
ক্রাস্ত, অভিনিবিষ্ট ।২। যাহার প্রতি অভি- 
যোগ করা যায়, প্রর্তিবাদশ, আসামী | ৩। 
ভৎ্সিত। ৪1 কথিত । ৫1 আবিষ্ট। 

১০২ ] 

পপি পাপা 

অভি 

অভিষোক্কা ক্মেভিধোক, কআভ্িযুক্ত দেখ, 
তেন্)-ক) সং»পুহ, অন্ভিষোগকর্ভা, বাদী, 
ফরিয়াদী । ৎ। আক্রমণকারী। 

অতিযোগ (অভিযুক্ত দেখ, অ খ্বেঞ)-ভা। 
জল্গ) সং,পুৎ, অপকারেচ্ছায় আক্রমণ । 
শিৎ-১ “স প্রাপদপ্রাগুপরাঁতিযোগমৃ।' 
কেমার) | ১) সুদ্ধার্থ আহ্বান । ২ । অভি- 
নিবেশ । ৩1 আদ্রভিভাব । ৪1 শপথ। 
৫1 ভঙ্সনা। ৬1 উদ্দেযাগ । ৭1 কোন 
ব্যক্তির অপরাধ কথন পূর্বক বিচারকের 
নিকট বিচারার্থ আবেদন, নালিশ । 

অভিরত (অভি- রত) বিৎ, ভ্রিং, অত্যন্ত 
আসক্ত, অনুরক্ত । ২1 পীত। ৩। 

নিসুক্দ 

। অভিরন্তি 'অভি-রতি সস্তভোষ) সং, স্ীহ, 
আসক্তি, অনুরাগ । শিৎ- ১ মুগয়া- 

| ভিরতি ন হুরোদরমূ ।” রেঘু)। 
| অভিপাদ্ধ (অভি- রাধ্ [নিষ্পন্ন হওয়া] আ- 
| রাধনা করা1+ত. ক্র) শ্ীবিত, ব্রিছ আরা; 

ূ ধিত, পূজিত ।৯ প্রসাদিত, সেবিত । 

মি (অতি 'মৃ অনুরক্ত হওয়া+আ 
(ঘঞ)-পধি ..হাতে মন অনুরক্ত হয়)বিং, 

ূ ভরি রম্য, সুন্দর, মনোহর, প্রিয়, তি 

ূ ভাল্ক ; শি২- ১আোন্রাভি রামাঃ শৃপুষ্থো 

ূ 

ৰ 
| 

রখনেমি স্বনোম্ুখৈঃ 1” ২ শ্রীবাভজাতি- 
রামৎ মুহুরন্ুপততিস্যন্দনে দততদৃষ্টি।”শবু) 

অভিরুচি অভি -কুচ্ রোচক হওয়া+ই 
_ ভা) মধ, স্ত্রীং, ইচ্ছ।, স্পৃহা, অভিলাষ। 
প্রবৃত্তি । ২ দীপ্তি । | 

অভির্ূপ অভি _ রূপ্ রূপমুক্তর কর14 'অ.অল্) 
শট কিম্বা অভি লক্ষপীক্প _ রূপ । যাহার 
রূপ লঙ্গণীয় হইয়াছে) বিৎ, ত্রিং, মনো 
হর। প্রিয় । শিৎ-- ১"অভিরূপ গুণভুদিষ্টা 
পরিষৎ |” শেকু) ২। অনুপ; শিং-১ 
“কামমনভিরূপমস্যা বয়মো বন্ধলমূ ৷ 
বিদ্বান । পর্তিত। সৎ, পুৎ, শিব । বিষ! 
(উৎকৃষ্ট রূপ বলিয়া) চত্র । কপ্র্প। 

অভিরোধ ) সং, পুং, পীড়ন । | 
অভিলবণীয় অভিলবিত দেখ, অনীয় _ পু) 

বিৎ, ত্রিং, অভিলাষ করিবার মোগ্য, বাঃ; 
নী, স্পৃহণীয়, আকাজ্জণীয় । 
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_গ্)বিহদ্রিহ। যে বিষয়ের অভিলাষ কর! | 
গিয়াছে,  বাঞ্ছিত, আঅন্ভীষ্ট, ই), আকা 
ভিত ২1 (কে)-ভাবে), রা 

বাসা) ০ 
অভিলাপ(অভি _ লপ্ বলা অন্বেঞ্)_ ভা) 

সখ, পু. সন্কল্পের ্মঙজভূত বাক্য। 
শিৎ--১ কাম্যাভিলাপসহিতঃ কুশতিল- 
ত্যাগরূপঃ সকঙ্কক্সঃ 1” ২। শব্দ । 

অভিলাব (অভি - লু ছেদন বা 
_ভা) সং, পু ছেদ্বন । ২। বিধ্বৎস 

অভিলাষ (অভিলফিত দেখ, পতিত 
ভা) সং পুহ, ইচ্ছা, স্পৃহা । ২। অন্ু- 
রাগ । ৩। লোভ । 

অভিলাষী ] (অভিলাষিন, অভিলফিত 

অভিলামুক | দেখ. ইন্ পিন্),উ ক (৫ ক 
ক) বিৎ, তিৎ, অভিলাষযুক্ত, সম্পৃহ । 
লোভী । লুদ্ধ ৷ লোলুপ, ইচ্ছুক । 

অভিলাষিণী--বিং, স্্লীং, অভিলাষী দেখ । 
অভিবাঁদ (অভি বিপরীত - বাদ কথন) সং, 

পু, অগপ্রিয়বাক্য, অপবাদ, 'অধ্যাতি | 
»। ধন্দনা । 

অতিবাদক (অভি-বাদ্দি বন্দন কর1+অক 
পণেক)- ক) বিং, ত্রিৎ, যে অভিবাদন 
করে, বন্দনশীল। শিৎ-১আমুক্মান ভবসৌ- 
মোভ্ি বাচ্যবিপ্রোহুভিবাদকহঃ |” মেনু) 
২। অপ্রিয়বক্তা । 

অভিবাদন (অভি - বাদি [বলা] প্রণামকরা 1 
অন- ভা) সৎ, ক্লীৎ, নামোচ্চারণ পুর্ন্নক 
নমস্কার । পাদস্পর্শ পুর্বক প্রণাম, বন্দন] । 

অভিবাদ্য (অভি-বাদি বন্দন। করা+য- 

শ্ অর্থার্থে) বিৎ, ত্রিং, ঘাহাকে অভি- 
বাদন কর! যায়, অভিবাদন যোগ্য । 

অভিবিধি - পু ক সর্বতোভাব _ 
অভিব্যান্তি স্ত্রী / বিধি [নি-ধা “ধারণ 

করা” ব্যাপা1ই --ভ1] ব্যাপ্তি) সং, পুৎ, 
সম্্তোভাবে ব্যান্ড ৷ 

অভিবীক্ষণ ভি চতুর্দিকে _ _ ক্ষণ অআব- 
লোকন) সৎ, ক্রীং) সম্যক অবলোকন । 

অভিব্যক্ত. অভি-ব্যক্ত. স্প্) রি ত্রিং, 
 প্রকাশি ত। ২।স্পষ্ট। 

পাশ, 

শশী শপে 

অভিষঙ্গ 

ষ্ 

অভিলবিত: বেভি_ লহ ইচ্ছাকর14+তকে) অভিব্যক্তি, বারন শর... বি 
কাশ করা নি াবে) কাশ? | 
সং, স্ত্রীৎ, প্রকাশ 1. | 

অভিশস্কা অভি শক) অজ জরা 
শঙ্কা । ২। সংশয় ।:৩। অঙ্ক. শিৎখ-- ১ 
“উপেয়ুষী কলতাভিশক্ষরা।” (কিরাত) 

অআভিশক্কী জেনির ইন অস্ত্ঠ বি, 
ত্রিৎ। 'ভিশক্কাবিশিষ্ট ও | 

অভিশপ্র'অভি _ শপ সার ্বা্গিজিতি 
প্র) বিৎ, ভ্রিং, অভিশাপগ্রস্ত, যাহার প্রতি 
অভিশাপ হয, প্রাপ্তাভিশাপ, শাপগ্রস্ত । 
শিৎ-১ন নাম গ্রহণৎকুর্ধযাৎ কপণস্য 
গুরোস্ত্রথ! । ভাষ্যায়। অভিশপগ্তস্য জন- 

কস্য বিশেষতঃ 1” 
অভিশস্ত (ভি বিরুদ্ধ_-শন্দ প্রশংস! 

করা+ত:ক্ত)- শব) বিং, ব্রি, “এই ব্যক্তি 
পরন্থীতে আসক্ত”, “এই স্ত্রী পরপুরুষে 
আসন্ফ ” ইত্যাদি মৈথুন ব্যাপারে মিথ্যা- 
দুষিত, অপবাদিত, কলস্ষিত। ২। 
হিৎদিত, আক্রীস্ত শিৎ-_১”আতুরামভি- 
শস্তাৎ বা চৌরব্যান্রাদিভির্ভযৈঃ 1” অন্ুঃ) 

অভিশস্তি অভি-শস্ বধকর1+তি (ক্তি) 
-ভাবে) সৎ, স্্রীং, অভিশাপ । ২। 
মিথ্যাপবাদ ॥ শিখ- ১*ইমাৎ মিখ্যাভি- 
শত্তিঞ কৃষ্ণন্য সমুদ্বাহ্নতৎ 1” (ছরিবংশ) 
৩। হিংসা । শিং - ১তিতিক্ষস্তে অভি- 
শস্তিৎ জনানাম্ ।” ৪ । প্রার্থনা, যাক] । 

অভিশাপ (অভিশপ্ত দেখ, অ্বেএ)_ ভা) 
সং, পুৎ, “তুমিঙ্র্ণচুরি করিয়াছ” ইত্যাদি 
রূপ মিথ্যা দোষারোপ । ২। কোন কারণে 
রুষ্ট ব! অসন্তষ্ট হইয়া অন্যের অনিষ্ট 
প্রার্থনা, অন্যের অমঙ্গল ঘটুক বলিয়া 
একান্ত ইচ্ছা! বা প্রার্থনা, শাপ ফেওয়া, 
অনিষ্ট প্রার্থনা, অভিসম্পাত । | 

"ভি বিরুদ্ধ, সহিত ইত্যাদি 
অতীধঙ্ক ./ -জন্ছ্ ক্সআসক্ত হওয়া 

খেঞ্)--ত1। নৃজ সু) সং, পুং, আঅভি- 
শাপ। ২। দিব্য ।৩। অভিভব, পরাজয় । 
৪ । অপবাদ । ৫ । আলিজন । ৬। সম্পর্ক । 

৭ শোক, ভুহখ।-৮% ব্যসন | শিৎ--১ 
পতীব্রাভিতক্ষগ্রভবেণ বৃতিমূ 1” কুমার) । 



৫ ভি * | 

২ “বিনোদষিষ্যন্তি নবাভিযঙ্াম্।” বঘু) । 

৮। শপথ । ১০। আক্রোশ । (অতি সন্- 

ভোভাবে - সঙ্গ) আসন্তি। শিং ৯ মুক্ছ- 

রিতি বনবিভ্রমাভি ষঙ্গাৎ |” (মাষ। | ডূতা- 

দির আবেশ । শিং-১ “আভিশ্বাতাতি- 

চারাভ্যামক্গভিষঙ্গাভিশাপতঃ |” 

অভিষব _ পুং 1 (অভি -স্ু ন্বানকর। + 

অভিষবণ - ক্লীৎ / অনল্), অনঅনট)-- 

ভা) সং,ক্সান। যজ্জাদি কর্মের পূর্বে স্সান। 

২ | ষজ্্ান্ত স্নান এবং সোম্রসাদি পান। 

৩। মদ্যসক্গান, মদচোয়ান | ৪ । ক্লীং, কা- 

গ্িক, কীজি | ৫1 (অভি-্ু নান করা+ ূ 

অ(অল্)- সন্প্র) যন্ত্র । ৰ 

অভিষিক্ত (অভি সিট জলাদিঘেক করা, 
1+তক্ত) সম্মা। চ কৃ) বিং, ঘ্রিৎ, ম্নাত। | 

২। বিধিপূর্বক পবির জলাদি দ্বারা, 

স্নাপিতত | ৩। যার ভভিক্ষক সম্পন্ন হুই- | 

যাছে। ৪। কোন কন্মে নিযুক্ত । 

অভিযুত (ভি মঙ্গল স্নান করা+ত 
ক্র)-_শ্মী সং, ক্লীৎ, ফোমরস । ২। 
কাঞ্জিক, কাজি । 

অভিষেক (অভি-সিচ জলার্দি সেক 
করা+অ(ঘঞ)-ভ]। চন কৃ) সং, 

পু স্নান। ২। যথাবিধি মন্ত্র উচ্জা- 
রণ পুর্ধবক পবিত্র জলাদি দ্বার! হ্বান। ৩। 
রাজার প্রথম সিৎহাসনারোহণে প্রক্রিয়া, 

প্রথম সিংহানের নিমিন্ত যে অনুষ্ঠান 
করে, রাজ্যাধিকারার্থ অভিষেচন । ৪। 
কর্মে নিয়োগ | ৫ | (অভি _সিচ-ঞি» 
সেচি ক্গান করান+অ(ঘঞ) - ভাবে) 
সাপন। রঃ 

অভিষেণন (অভি বিরুদ্ধ_সেনি সেনা সহ 
গমন করা+ অন(অপ্ট)-ভা) সং, ব্লীৎ) 
যুদ্ধ যাত্রা, জয়ার্থ সসৈন্তে শত্রুর অভি- 
মুখে গমন। 

কঅভিষ্ট,ত (অভি _স্ত স্তবকরা4+ত(ক্ত) রম) 
বি, ত্রিৎ, প্রশংসিত । ২। স্তত, যাহাঁকে 
সব করা যায়। ৩। বর্ণিত। [--ত(ক্ত)-_ 
৪1 ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, স্তব। 

অভিষ্যান্দ ] (অভি _স্থম্দ [ক্ষরা] উন্নত 
ক্ান্ডিস্যন্দ হওয়া 4অ্ক্বঞ) _ভ1) সহ, 

ূ 

ূ ৃ 

ণ 

০৪&  ] ছি 

| আত তত আকা ২ আপ উন্নতি। ৩। লোকাধিক্য। ৪। জলাদি ক্ষরণ । ৫। চক্ষুরোগ বিশেষ | (-জ্যন্দ 4 
অ্ঘঞ )- ক) বিৎ, ব্রিং) অধিক, উদ্বৃত্ত । 
শিং _১৭লখাভিষ্যন্দেব মনমূ ।"কুমার)। 

অভিষ্যন্দ-নগর ; সং, ক্লীৎ, প্রধান নগরের 
উদ্বত্ত লোকদ্বারা কৃত নগর, নবস্থাপিত 

নগর । 

অভিষ্যন্দ-বমন (অভিষ্যন্দ _ বমন) সৎ, ক্লীৎ, 
দেশের উদ্বত্ত লোকদিগকে নিঃসারণ। 

অভিষ্বঙ্গ (অভি _শ্বন্জ আসক্ত হওয়া 
অ(ঘঞ)-তা। ন্জ্-জ) পুই, 
অনুরাগ, আসক্তি । ২ । আলিঙ্গন। 

অভিসম্তাপ (অভি অধিক -- সস্তাপ, 
৭মী-হিৎ) সং, পু, যুদ্ধ, সংগ্রাম । 

২। মনস্তাপ, হুঃখ | ৩। তাপ।৪ | ভভি- 
শাপ। ৫। পতন । 

অভিসন্ধান (আতি-সং--ধা [ধারণকরা] 
লক্ষাকরা+অন(অনট )-ভা) সৎ, ক্লীৎ, 
উদ্দেশ | ২। প্রধঞ্চনা, ঠকান | শিৎ --১ 
“পরাভিসন্ধানপরৎ ষ্দাপ্যসা বিচেষ্টিতমূ।” 
(রঘু) ২। সমুদে “1৩। সঙ্গি । 

অভিসন্ধি (অভিনন্ধান দেখ, ই--ভা) সং, 
পৃৎ। সম্ভাবনা | ২। ফলাদি উদ্দেশ, অভি- 
প্রা, ত।তপর্ধ্য | ৩। বঞ্চনা, প্রতারণা । 
৪ | সমুদ্বোগ | ৫1 সন্ধষি। 

অভিসর (অভি পশ্চাৎ বা সমীপ - সর ষে 
গমন করে) সং) পু, সহায় । অনুচর। 
শিং “অথসাভিসরংশরৈস্তরস্্ী।” মোঘ) 

আর্িসরণ (অভি পশ্চাৎ ব| সহিত --শ্ গমন 
করা1+ অন (অনট্)_ ভ1) সং, কী, খআনু- 
গমন, অন্বর্তন।২। অসার, নায়ক 
শায়িকাদিগের সঙ্কেত স্থানে গমন । 

অর্িসজ্জীন (আঁ ১-স্কজ ত্যাগকরা1 আন 
(অনটু)- ভা) সং, ক্লীং, দান, ত্যাগ, 
বিসঙ্জীন | ২। বধ | | ৃ 

আসার (অভি সন্দুখ বা পশ্চাৎ_্ গমন 
করা + অ্ষঞ) _তভা,ধি, ক)সং, পৃ, যুদ্ধ । 
২। সন্ভোগাভিলাষে নায়ক বা নাগ্মিকার 
সন্কেত স্থানে গন । ৩। [+অ(খঞ _৭) 
বল। ৪ । সাধন। ৫1 [+আব্বঞ)_কা 

তু 

১ 



আভী [ ১০৫ ] ভী 
পশশপিপিশপপাপাীসিলপিসা্পাপশাশিশিীপাশাশাশিপীপিপাপাপাপাপপািিপপাপ্পাপিশীিপিশি পাশাপাশি তি শিশির 

| অভীক(অভি -কম্ ইচ্ছাকর।1অ“ড)-ক) ৃ 
| 

সহায়। ৬। জাতিবিশেষ; ইহারা কা- 

শ্রারের দক্ষিণ ওপশ্চিম অঞ্চলবাসী ছিল। 

অভিসারক ) অভি-স্ক গমনকর! +আক 
অভিগারী )ণক), ইন্ তিন্), ক) সং, 

পুৎ কান্তার্থে সঙ্গেতন্ছানগামী । ২। 
অভিমুখে গমন করে; যথা 
“জয় কপালধারক কপালমালক্য ৷ _ ২. : অঙীক্ষ অতি _ ক্ষ, তীক্ষকর14অ ড)-ক, চিতাভি-দাহক) ভভদ্গর 1৮ অন্নদ] ১ 

অভিস।রিকা (অভিসার দেখ, অকংণক )-- 
ক) সৎ, স্ীৎ, কান্তের নিষিন্ত বে নারী গুহ 
হইতে সঙ্গেত স্থানে যায়, যে নায়ক, 
নায়িকার মহিত মিলিত হইবার নিষিল. 
সঙ্গেত স্থানে গমনকরে | শিং -১৭কান্ত!- 
থিনীত যা যাতি সঙ্গেতৎ সাভিসাবিক। 
২ %অভিসারঘতে কান্তৎয। মন্মথবশৎ বদ । 
সযখ্ধাভিসরত্যেষা ধীরৈরূক্তাভিসারিকফণা” 

অভিসারিণী (অতি-সারিন্ যেগমন করে, 
সৎ, প্ীৎ অভিসারিকা দেখ। 

ররর ররর 

অভিপষ্ক (অভিসঞ্জন দেখ, ত.ক্ত)- শু)বিহ)। 
িং,দন্র। ২। পরিত্যক্ত । ৩। বিস্ুষ্ট | 

অভিহত (অভি-হন্ ব্ধকরা+ তক্তি)- 
নস) বিৎ, ত্রিৎ, যে আতাত পাইফাছে, 
আহত, মাধাতপ্রাপ্, অভিথাতপ্রাপ্ত । 
২। তাড়িত। ৩। পরাজিত। ৪ | নষ্ট, 
বিনষ্ট । ৫1 ভগ্র। ৬ গুণিত। শিং-১ । 

“অন্যোন্যহারাতিহতৌহরাংশৌ” (লীলা) | 
অভিহরণ (অভি-_হৃ [হরণকরা ] আন1+ 

অন (অনট্) -ভা) জং, ক্লীৎ, আহরণ, 
আনম্বন। শিং - ১ “কাম্মুকাভিহরণায় 
মৈথিলঃ 1” রেছু)। ২ । অপহরণ, চৌধ্্য । 
৩ বিবাহকালীন যৌতুকদান । 

অভিহার (অভি-হ্ [হরণকরা] ব্লপূর্ব্বক 
লওয়া+অ-দ্বঞ)-ভ1) সৎ, পুং, লুঠ, 
ডাকাইতি। ২। অপকার করিবার ইচ্ছায় 
আক্রমণ। ৩। পৌনঃ পুন্ত । ৪। বশ্মাদি 
ধারণ । €। অভিযোগ । 

অভিহিত (অভি-ধা [ধারণকরা] বশা+ 
ত(ক্ত)শ্ম) বিং, ত্রিৎ, কথিত, উক্ত, 
নিজিষ্ট, উল্লিখিত | ও 

অভী (অ-ভী ভয়, ৬ষী-হিং) বিং, 
তিৎ, নির্ভয়। ভয়রহিত। . 

শি ৮৮ পপ শ্পীীতশতিতি পাশীশীট শীলিীিভিশশীপিপীশী শি শশী পাশপাশি শি পপপসত 

বিং, ত্রিং, কামুক | শিং ১মেছপিনঃ 
সরভসোপগতনিভীকান্ 1” শোঘ)। ২। 
ইচ্ছুক । ৩। উতৎ্স্ুক। ৪1 গৃহসমীপ! 
৫ 1.অআ-ভী ভয়, ৬ঠী-হিৎ | ক--স্থার্ধে ) 
ক্র । ৬। নিশয়। ৭। সং, পৃৎ কবি । 
৮। শাহী । 

উ.-লোপ। ই-ঈ) বিৎ ব্রিৎ, সতত, 

বার্গার ।৬। সাক্লকালিক 1৩ ।কঅতিশয়। 
শিং-১ দিসহারণ্যমুনভীক্ষোপদেবিতমূ 

অভীক্ষম । অনীক্ষ দেখ, অনৃ- শরৎ) অং, 
কা, পুনঃ পুনঃ | ২1 সঙ্গনা। শিৎ--১ 
“ভাভাক্ষমক্্রমতযাহতিদুর্গষয।” (মাঘ) । 

ভভীনত (অ- ভীত ) ধিং, ব্রি, ভীত নয়, 
তশঙ্গিত, তারস্ত । 

জভীপ্িত (অভি পুনঃ পুনঃ- আপ পাওয়া 
+ম- ইচ্ছার্পে, তক্তি)-শ্ব। আ-্ঈ) 
বিহ,' ভ্রিং, অভিলধিত, অভ্ভীষ্ই, বাঞ্থিত, 
আকাজিক্ষিত। 

 অত্তরীপৃন্থ (অভি-আপ পাওয়া + ষন- 

র ূ 

ইচ্ছার্থে। উ-প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ) ইচ্ছু, 
অভিলামুক । 

অভীর অভি-ঈর্ প্রেরণকর1+অ - প্রৎ। 
যাহারা গরুছিগকে অভিমুখ করিয়া চালনা 

করে) সং, পু, আভীর, গৌপজাতি। 
অভীক (অ--ভীরু ভীত । ইহার অনেক 

মূল বলিয়া ভাঙ্গিবার ভঙ্ব নাই ) সৎ, 
স্মীৎ, শতমূলী । ২। (নঞ.- ষ) বিং১ত্রিৎ। 
ভয়শুন্য। ৩,। পু, ভৈরব ।শিৎ ১ %অতী- 
কর্টৈরবৌভীক্রভ'তোপযোশিনীপতিহ ৮ 

অভ্রীকরুপত্রী (অভীক -পত্র। যাহার পত্র 
সম্কুচিত হইম্বা জন্মায়না) সং, ক্ত্রীঘ, 
শতমূলী। 

অনীশ অভি- অশ, ব্যাপা + উ.কু)-- 
ক) সৎ, পু, কিরণ । শিৎ--১ “প্রফুর্তা 
পিচ্ছনিতৈরভীশুভি:1” (মাত )। ২। 
অশ্বরজ্ছু, লাগাম । ৩7 স্ত্রী, অঙ্গলি । 

অভীষু অভি--ইষ বাণী করা +উ (কু) 
--ক) সং, পুহ, কিরণ 1 ২ 1 লাগাম ।৩। 

কাম ।5। অনুরাগ । ৫ | বিং, ত্রিৎ ইচ্ছ । 



হাভে | ১০৬ " আভা 

শশী
 ৮০ পততাশি পি শালি শা 9 রি শক্ত এ ৃ রি চিনি . 

অভ্তীষুমান্ ( অভীযুমৎ। অভীমু কিরণ+ মণ | (যাহাকে কোন ধাতু ভেদ করিতে 

(মহ) -অস্থার্থে । সং,পুত। সূর্য ।শিৎ-১ পারে না।) সৎ, জ্সীং, হীরক। 
র্ ৯ / ১ ্ রঃ রা ্ রর নি রহ 

এগ্িভিগণনিগ্র রভীদূমানিব | 6 মাঘ ০ আভোগত (অ- ভোগ্য ) বিং,ত্রিং, ভোগা 

২। দি, র্রিং, দীপ্রিশালী | ৩। কামুক নয়, যাহা! ভোগ করা উচিত নয়! 

অভীষ্ট (অভি পুনঃ পুনঃ-ইষ্ বাঞ্থাকর14 এ ; বিৎ, স্ত্রীং, যেস্ত্রীকে সম্ভোগ কর! 

ত্তে) _ শুটি বিৎ, ব্রি বান্রিত, অভি- চত শয়। ূ | 

পরিত। ২ প্রি্। ঠা--স্্রীং। রেণকানামক । অভোজ্য (অ- তভোজ7 তোজনযোগ7) বিঃ, 
নর 0, '. প্রি, ভোজ্য নয়, যাহা ভোজন কর' 

অন্ভাষ্ট তম েভীষ-তম বহুর মধ্যে একের । উচিত নয়, অভক্ষয, অথাদ্য, অতক্ষণায় 

উৎকরধার্খে) লিং, বিৎ, ঈপ্নিত |  অভ্যান্ত ,আনি - অনজ, অ্র্ষিতকরা1+ত.ক 

অভীঠ-সিদ্ি ( অভীষ্ট সিদ্ধি, ৬ঠা-ব) | - শা) বিং ঘিং, আপাদমস্তক তৈলাক্ত! 

২,্্রা। |. লিং), ত্রিৎ। আমন্ন, অগ্রবন্ঠী, নিকট, 
লধিতপ্রাপ্রি | | ্ রে 

অভুক্ত (--ভুক্ত ভক্ষিত) বিৎ, রিং, যার | সীপ। ২। আভিনৰ। 
ভোজন হয় নাই, অনাহারী, উপবামী |. অভ্যঙ্গ পু ) £অভি-_ অন্ল, অপিত 
২) ভুক্ত নয়, ভোজন করা নয়, যথা - 1! অভ্যঞ্জন--ক্রীহ / করা 1 অর ঘএও ),ভন 

অন্ভুভত অন্ন। ৩। ভোগ করা লয়, . (অআনট্), - ভাবে) সং, তৈল বা তৈলবহ 

যার ভোগ হয় নাই, যথা-অভুক্ত বিষয় |] বস্তদ্বার! অঙ্গমা৪ল, 'আভাৎ করিয়! তেল 

অভতপূর্ব (অ-ভূত-পুর্ল ) বিৎ। ভিৎ, ; মাথা । *। (47 অ.শ্এ৪), (অনট.',--৭; 
যাহ। পর্বে ছয় নাই । । যাহার দ্বারা অঙ্গ মন্দিত হয়, তৈলাদি 

। 

! 
। 

রি িরিজিনিরিভানিরারনেরে 

অন্তততচ্াব (অক্রত প্রকুতিবপে আবির 1 অভাজক্ক ; মং, পুৎ, তিলকল্ক । 
না হওয়া4তৎ ঘেই-ভাব । যেকোন | অভ্যধিক (অভি --আ.ক ) বিৎ, পিং, অতি 
পদার্থ যেকরপে পুর্দে ছিল দেই জ্ধপে !. শয় অধিক ।২ ''ব্বোস্তম | 
তাহার আবির্ভাব,বথা অঙ্গ ছিলনা সেই | অত্যন্ুক্ছা (অভ -অনুজ্ঞা, অনুত্ঞাদেখ, 
রূপ অঙ্গ করা এই অর্গে অঙ্গীকার ) সৎ, ৰ ২১ স্টীং, “ইহা কর" এইরূপ অনুক্ঞা, 
পুহ, যাহা পুর্ন ছিলনা তাহা হওয়া । | আঅন্থমতি, আদেশ। শিং- ১ “কুতাভ্যনুক্জা 

অ-ভুমি (আ-ক্মি স্থান ) সঞ্। আীৎ, | গুরণা গরীয়সা।” কুমার) । ২। সম্মতি । 
স্থানাভাব, অনাধার, আশ্রয়।ভাব, অনিষয়। | অভ্যন্তর তঅভি- অন্তর মধ্য ) সং, ক্রীৎ, 
শিং ১অভুদকমিঃ প্রতিপক্ষজন্ম নাহ ূ অভ্তরাল, মধ্য, ভিতর । ২। বিং, ত্র্রিং, 
শিয়ামৃ।” (মাঘ)। ২। অপ্রশস্ত ভূমি | ।_ মধ্যবস্তাঁ, অস্তর্গত। [অস্তরবব্ত, মধ্যবস্তা । 
৩। অপাত্র ৷ । অভ্যন্তরীণ (অভ্যন্তর+ ঈন _ প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, 

অভেদ (অ-ভেদ প্রভেদ, নঞ -ষ+৬্চী অত্যন্তরীণ-বিবাদ ; সং, পু, গৃহ-বিচ্ছেদ । 
হিং) বিৎ, ব্রিং, যাহার সঙ্গে ভেদ | অভ্যমিত (অতি-অমৃ রোগী হওয়া+ 
নাই, অভিন্ন, ভেদরহিত, নির্রিশেষ । ২। | তজ্ে)_শ্ম) বিং,ত্রিং, রোশী, পীড়িত । 
সং, প্ুংঃ ভেদাভাব, ভেদ ন। থাকা, ইক্য, ২। অভিগত । 
একতা, অবিশেষ । অভ্যমিত্রীণ । (অভি জম্মুখ বা বিরুদ্ধ _ 

অভেদ্য ( অ-ভেদ্য [ভিদ্ ভেদকর14য ; অভ্যমিত্রীয় ৮ অমিত্র শক্র+ঈন, ঈয, 
ঘ্যণ)-ম্ম ] ভগ্ন, ভেদনীয় )বিং, জিৎ, ; অভ্যমিত্্য / য--অভ্যর্থ গমনার্থি) সং 
ভেদাসাধ্য, যাহা ভেদ করিবার ফোগানয়, পুত, স্বীয়সামর্যবশে শর্রুসম্মুখে গমন- 
বাহার ভেদ ভঙ্গ বা বিদারণ করিতে গার! | কাদী, সম্মুখীন যোস্কা!। ২। বিং, তরি, 
যায় লা । ফেমন- “ অআন্ভদ্য কবচ।”১।1 আক্রুর সম্মুখীন । | 



াভয [| ১০৭ ] তত্যা 
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ভার্ন (অতি নিকট _ অর্দ গমন করা+ কাতিক্ণা তে 1” (কুমার) 1 ২1 ঈর্ধা, 
ৰ তক্কে)-ক) বি, ত্রিং, নিকট, সমীপ, | দ্বেষ। ৩। নিন্ন।। | 
1 অস্তিক। শিৎ- ১*আঅভ্যর্ণমাগস্কতমম্পরশ- র অভ্যস্ত (অভ্যসন দেখ, তকে) মম) বিহ, 

| ত্রিং, শিক্ষিত,ষাহা! অভ্যাস করা হইয়াছে,  স্চিঃ।” রেছু)।” 
ডিও চা আর্থ যাচঞাঁকরা+আন | মুখন্ব, কঠম্থ। শিৎ-১“শৈশবেহভ্যত্ত 

, ক্লীৎ, ন!- ক্্রীং, প্রার্থনা । ২ বিদ্যানাম্ 1” (রদু)। ২1 ব্যাকরণে 

বা । ৩। সংবদ্ধনা, আাভ্যাগত ব্যক্তির দ্বিক্ৃন্ | 

সংকার ও সমাদর । অভ্যাকাজিক্রত । € অভি - আকাতিক্াত 

সভ্যর্থনীয় (অভি-_অর্থি প্রার্থনা করা+  অভ্যাখান | বাঞিত; আখ্যান কথন ) 
অনীয়-শ্) বিৎ,ত্রিং, প্রার্ণনীয় | সৎ, কীং, মিথ্যাভিযোগ, মিছ! দাওয়া ! 

সভার্থিত অতি-অর্ণি প্রার্থনা কর7+ত  অভ্যাগত েভি-আ-গম্ গমন করা 
()-- শট বিৎ, ত্রিৎ, প্রার্থিত। | তক্সে)ট-ক । যে গৃহে আগমন করিয়াছে) 

[ভার্থিত ( অভি-অর্থ যোগ্য হওয়া+ | সং, পুৎ, অতিথি, গৃহাগত । ২। বি, ভ্রিৎ, 
তর্ক্ত)- ক) বিং, ত্রিৎ, উচিত ।২। ূ সন্মুধাগত । শিৎ--১"অভ্যজীতো হভ্যা- 
শ্রেষ্ঠ । ৩1৫14 _হ্্টিসন্মানিত, পূজিত । ! গততর্ণতর্ণকান্ ।” মোদ্)। 

অভ্যবকর্ষণ ঘঅভি-_ অব--কুষ [ভূমি চসা : | অভ্যাগম (অভি নিকটে বা সম্মুখে _ আগম 
টানা4অন (অনট)-_ভা) সং, ক্লীৎ, | আগমন ) সং, পু, যুদ্ধ । ২1 বিরোধ ।৩। 
আকর্ষণ, শল্যাদি উৎপাটন, উদ্জারণ । ; মারশ। ৪ | নিকটে বা সন্মূধ আগমন । 

শভ্যবস্কন্দ __ পুৎ (অভি -তব- স্কন্দ, | শিং - ১কিখ বা মদভ্যাগমকারণৎ তে |” 

অভ্যবস্ন্নন--ক্লীৎ | [গমনকরা] প্রহার, (রঘু)।৫। নিকট ।৬। স্বীকার । ৭ | 
কর।+"্(অল.), অনসনট ১,--ভা) সং, র ফলোদয়, ফলপ্রাপ্তি অস্থ্যধীন । 
শরুর প্রতি প্রহার । ২1 আক্রমণ | ৩1 | অভ্যাগারিক (অভি _ আগারিক (অগার গুহা 

অবরোধ । ূ +ইক ফিকি)- ইদমর্ে] গৃহাসক্ত ) বিৎ, 
আভাব্হরণ - যা (অভি--অআব - হব [হরণ- ূ ত্রিং, পরিবার-পোষণে মনোযোগী, পরি- 

ৰ 

ৃ 
[ 

ূ 
ূ 

ৃ 

ভালহার_-পুৎ | করা] খাওয়া+অন ; জন ব্যাপৃত। 
(অনট ১,অব্বেএ),_-ভা) ভোজন, আহার, ! অভ্যাদান (অভি আদান গ্রহণ) সং ক্ষীং, 
ভঙ্গণ । যথা--“ছরাত্মা! রাক্ষস আবিলন্বে | সম্মুখবন্তী হইয়া গ্রহণ। ২। আরম্ত। 
তাহাকে ধ্বংসকরিযা স্বীয় অভ্যবহার ৩1 পথমারস্ত । 
কাধ্য সম্পাদন করে।” | অভ্ভ্যাপাঁত (অভি- আপাত ) সং, পুং, 

চা্গাবহাধ্য (অভ্যবহার দেখ, যশ) বিৎ, | বিপহৎপাত। 
1 অভ্যামর্শ অভি-আ-মৃদ্ মর্দন করা+ 

আ.ঘএ3)-- ভাবে ) সং, পুত, যুদ্ধ । 
। আভ্যাবৃত্তি অভি- আবৃত্তি) সং, স্ধ্ীং, পুনঃ 
| প্রুনঠ, আসক্ত । 

। অভ্যাশ €(অভি-কআশ ব্যাপা + অ(-9) 
- ভাবে) সং, পু, নিকট 1 ২। আবৃত্তি । 

অভ্যাস (অভি-অস্ বিদ্যমান থাকা+ 
অ.ঘঞ)- ভাবে) সৎ, পুহ সুখস্থ কত্িবার 

০ ( অভি-_অহ্য়া। ৬ভ্ী_হিহ) নিমিত্ত বারংবার উচ্চারণ, আবৃত্তি, পুনঃ 
বং, ত্রিং অসুযাধিত। জ্াস্ত্রীং, গুণে | পুনঃ কথন। ২। বাণক্ষেপ | ৩। লিকট। 
দোষারোপ । শিং-+১৫কোনাভ্যুা পদা-.. %চৃতযষ্টিরিবাভ্যাসে মক্ষৌ পরভূতোম্মুখী 

ত্রিৎ, ভোজ, ভক্ষ্য । শিৎ-১৫অব্বন্তে 
পরিকস্যাভ্যবহাধ্যমেব 1” বিক্রম) 

মভ্যবহূত (অভ্যবহার দেখ, তক্তি) 
বিৎ, ত্রিং, ভক্ষিত, ভূজ, খাদ্দিত । 

হভ্যসন (অভি-_অস্হওয়া]বাক্দ্বার অন্ু- 
শীলন করা+ অন(অনট.)- ভা) সং, ক্লীৎ, 
পুনঃ পুনঃ আলোচনা, অভ্যাস । “বিদ্যা- 
মভাসলেনেব প্রসাদগ্বিত্মর্থসি।” রেছু)। 



ত্য 

টি নিত 

(কুমার), ৪। ব্যাকরণে _ দ্িত্ব । ৫। দ্বিরুক্ত | 

ধাতুর পুন্দিভাগ । ৮ । গণিতে - গুণন । | 

৭ বিৎ, রিং, শিক, সমীপ। | 

অভাসাদন € অভি - আগার গমন | 

করান +অন (নট )-ভ1) সং, ক্রীহ। | 

শরুর এতি প্রহার । ২। শক্রর সযুখে। 
1 

গমন । ৩) আফঞমণ । ূ ৃ ৃ 

অভ্যাসী (ভাভ্যাঘিন, অভ্যাস+ইন.ণিন) 

[ ১০৮ ]  অভ্যু 
শত শপ শপ শী শপ শা পেশ পতা ৮০ শি পেশ পপ ক 

অভুযুণিত দ্মেভ্যুতখান দেখ, ভ€্কে)-ক)বি 

শিৎ--১ অভ্যর্থি তাগ্িপিশুটনবতিধানা। 
মোম খান রঃ (রঘু ) 1৩ 1! প্রাবৃন্তাঃ 

পুতিকলেন্বতান্ম । ৫ | আঅভাপ্গত। ২ 
যাহার অভ্যত্ধান হইয়াছে । ৭। অন্মানা 
আসন হইতে উ্িত, কৃতাক্যখান, £ 
অভ্যাখান করিয়াছে । 

ক) বিং, হিহ। যে অনায়াসে অভ্যাস ' অভ্যদয় (অভি--উদ্য়) সং, পুং, উথান 
করে, যে অকেেশে পাঠ মুখস্থ করে । | 

অভ্যাহার € অভি-আ--জ +অ.ঘঞ%) 
ভা । ভাভিহার দেখ ) সং, পুত, ডাকা 
ইতি ।১। আক্রমণ । ৩1 পৌন্ঃ পুনা |. 

৪] ভোতেন। | 

ভাক়া্ষণ € ভন্তি -উক্ষ আন্দর্র করাঁ4ভান ; 
(অনট)-ভা। সৎ, ক্লীৎ, জল্মেচন, কোন 
বঙ্গর উপর জল ছন়ান । শি+-১ এিউছাত। 
লেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণৎ। পরিকী্িহম | | 
নাঞ্তাক্্যক্ণৎ প্রোগ্তৎ তিরশ্গাবোক্ষণত, । 
স্মৃতমূ।” | 

অক্যুক্ষণীয় অআভি--উক্ষ সেচন করা4আনীয় 
_র্শা) বিং, ত্রিৎ। যাহাতে আল্াঙ্ষণ ' অভ্যদি, (ভি উতৎ্ উদ্ধ-ই ? 

করিতে হইনেশ। ূ 
অভ্যক্ষিত (পুরে দেখ) তীর) কি, 

ভ্রিং,সিল্ত, ঘাহাতে জলামেটন হইসাতিচ্ট 1 ! 
অভ্যাচ্চয় (আঅভি-উহৎ্-চি এক ল্ন14. 

অ (অল ১- ভাবে ) গং, পু, প্ু্গ। রাশি, 
সমসচ্চয় ! 

অক্ঞাচ্ছি ত (অভি সম্যক্-_উচ্ছি ত উন্নত) ৃ 
বি প্রি অভ্যন্নত। ৩1 মর্থ। ্ 

অক্যথান (অভি-উ২ উদ্ধী-ন্বা থাকা, 
+জন (অনট )-ভা। স_-লোপ? ঙাহ ূ কলীৎ, উদয,উখান।১। উদ্লাম। ৩. উন্নন্তি, ! 
সমুদ্দি, আন্গাদয়। ৪ | মখ্াাতি । ? | ! 
শহাপামন, গৌববার্থে উদ্ধান, অশ্তাগন্ত | 
বাক্সির সমাদরার্থে আসন হইতে । 
উ্বানম। ৬। পরতি-কুলে অঙ্কধারণ।শিং ১ ৃ 
“আভ্যখানমপন্না তদাক্মানৎ স্জা [মাহহ।” | আভ্যখারী ( অক্যাখায়িন,+-স্ঘান্তি উ্থ 'প্ী, 
যে উঠে ) বি, ত্রিৎ, মে অন্যখান করে, | 
প্রহ্াদঘামী, 'পতাদগামী | | 

। আভাদাহল। 

উদয় ।২!। মঙ্গল। ৩। উন্নতি, বৃদ্ধি, সম 
শীবুক্ষি, মৌভাগা, ভাগ্যোদয়। যথা 
“শব আমেরিক নব অভ্যদয়।” 
ভল্বা হিলোকাভ্যদয়াষ তাদুশাম। এদূ 

উত্সব 1 ৫1 অভ্তযদঘ্বমাধধন ইষ্ট 

। ৬। বুদ্ধিশ্রাদ্ধ । 

(এ 1 

লা 
 আন্্যদম হেতু; দর্শনে_যক্জাদির অন্য 

দ্বারা যে ধন্ধসাধন হয়, তাহাকে হয় 
দয়হেইবলে, তদ্দারা এহিক ও পারছি 
হখ সম্পহ হয়: 

৬ আভি-- উদাহরণ ছুষ্টা্ 
সর প্রতিকুলে উদাহরণ! 

4 ক্ে)-ক) বি, নিউ 
শাপ্র । শিহ-১ কিঞিদিভাদিতে রবো 

১» | শার্ষ্যোকয় হইলেও বে লিদ্রিত থাড 

শর্পোদযক্কালশারী । ৩ | প্রকাশিত 

উন্নত ।৬। মঙ্গলার্থ পর । 

নক্াদদীরিত (আঅভি-উত্-ঈরু [রে 
কর1] বলা ইতাৎ + (কি) সর) বিহতি 

কথিত | ২। বিক্ষিপ্ত । ৩। আক্ষিপ্ি। 

অস্থান্ধত € অভি- উদ্ধত ) বি) রি 

সম্যক উদ্ধত । ] 
' অক্ক্যদ্যত ঘসভি সমস্তাৎ--উদ্যাত উট 

মুক্ত) বিৎ, ক্রি, উদ্দিত। ২। উখিত।ং 
প্রবুক্ত । শিৎ-+১ € কৃলমন্তাদাননজ। 

শ্বরমূ। (রঘু) ৃ 
আন্তযুপগত জেভি- উপ -গমৃ গমন ক 

স্বীকার করা4+ তক্তে)-প্র। টি 
বিং, রিং, অঙীক্ৃত, স্বীকৃত, প্রতি 
প্রতিজ্কাত। ২1 প্রাণ্ত। ৩ত। হা 
৪ | লিকটাগন্ছ | ৫. । নিরর্টত | 



অক্যপগম স্্যুপগণ্ত দেখ,অ(অল)-ভা )। অত্র ধলিহা ঝনং ২ আকাশকে _ -লিহ আন্দা- 
. সৎ) পুৎ) স্বীকার, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, | দন, করা4অখেশ)-ক) সহ, পু, বায়ু 

: 1২ নিকটে গমন, উপস্থিত । ৩৭প্রান্তি। |] ২। বিৎ, প্রিৎ, গগণম্পর্শী; আঅতিউচ্চ, 
৪ আসন্তি। ৫ | নির্ণয় । ৬7 মৃত । অহ্যন্নত ।মথা-__অন্রংলিহ পাসাদ ।শি- 

অক্্যপপস্তি অভি-উপ--পদ্ [গমন করা] ১ “আন্রংলিহাগ্রৎ রবিমার্গভঙম্ 1” (ভি) 
কুপাকরা ইত্যাদ্ি+তি (ক্তি)-তা।) সং, | অন্দক অনভ্র-ক কৈ ধাতৃজ অথবা ক(কেণ) 
স্ট্রীং, অনিষ্ট নিবারণ পূর্নক অভীষ্ট সম্পা- স্বার্থে) সং, কহ, ধাতবিশেষ, অভ ভর । 
দন রূপ অনুগ্রহ । ২। সান্ত্বনা। ৩। | অঙঙ্কষষ (অভ্রং আকাশকে কষ, [বিধকর]] 

স্বীকার | ৪। রক্ষা । ৫1 উপকার । ঘসা, কিম্বা কষ চসাঁ4অখ)-ক) সং, 
অভাপায় (অভি_উপ-ই [গমনকরা] | পু, বায়ু। ২। বিৎ, ব্রিৎ, গগনম্পর্শী । 

স্বীকার করা ইত্যাংৎ+অর্ঘে &) _ ভা) সং, ? অন্রপিশীচ (অন্ব গগণ-পিশাচ। নীলবর্ণত্ব- 
পৃং) ঙ্গীকার, দ্দীকার ।২ | সহৃপায়। | হেত ষেপিশাচতুল্য) সং,পুং,রাহুগ্রহ | 

শিৎ-.১৫ততক্বীকতি ব্যতিকরে- কইহা- | অন্রপুপ্প (অন্র মেখ-পুষ্প।  মেঘাগমে 
ভ্যপায়ঃ 1২ « তশ্মিন সরাণাৎ বিজয়া- | যাহার পুষ্প হয়, ৬ঠী-_হিৎ) সং, পু, 
ভাপায়ে 1” (কুমার) । বেতসরুক্ষ | ২7 (বি শে হইতে পুষ্পের 

অ্পায়ন (অভি-উপায়ন উপহার ) সং); ন্যায় বাহির হয় বলিয়। জলের নাম মেশ্ব- 
ক্লীং, উপটৌকন, ভেট । শিং_-+১“তাবা- ; পুষ্প হইল, ৬ঠী-ষ) ক্লীং, জল | ৩। 
নয সম গোপৈনন্দাদৈৈঃ সাভ্যপায়নৈঃ।” | আকাশকুক্ম। 

অভ্যপেত ভেভ্যুপায় দেখ, তন) রম) বিং, ; আভ্রমাৎসী ; সং, স্সীৎ আকাশমাংসী লতা । 
ত্রিং ক্বীকত, অঙগীকৃত। ২ উপাগত, | আন্বমাতঙ্গ (অভ্র মেঘখ-_মাতঙ্গ হস্তী। 

রা শিং-১ “অহমভ্যুপেতস্তামর্ণি ূ যেঘের বা অন্ররাজ ইল্দোর হস্তী, ৬ষ্ঠী_ 
] 

| 
ূ 
ূ 

| 
| 

ৃ 
ূ 
ূ 
| 

ভাবাদিতি মে বিষাদঃ 1৮ (রঘু) ষ,অথবা অভ্র অন্রাস্মক _ মাল, য় 
অক্ত্যষ সাজ উষ্, দদ্ধ করা+অ | মধ্যপদলোপ ) সৎ, পুৎ, উরাবত হস্ভী। 
অভ্যষ )(কে)-ক) সৎ, পুং, ঈষতভূষ্ট | অত্রমু (আজ -ভ্রমূ ত্রমণকর14উ-_ক) সং- 

শগাদি। ২। পাকাঁবস্থাগত কলাযাদি। | জ্জঞার্ে কিন্বা অভ্র মেঘ-মা পরিমাণ কর! 
৩। পোলিক। | ৪ | রোঁটী। +উ ডু)-ক. সংন্দার্থে। নীলবর্ণ বলিয়! 

অভ্র (অত্র [গমনকরা] পাওয়া+আ-কা। | যে মেঘের এবৎ মহাকায় বলিয়া ষে 
ষেশ্ছৈর্যয প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্বা অ- | আকাশের পরিমাণ অর্থাৎ সমান) সৎ, স্ীৎ, 
ভ্রম [চলাপাওয়া1+আঅ-ক। যে বিকার:  পূর্বদিকের হস্তিনী, এীরাবাচ্ছের স্টী। 
পায় না অথবা অ-ভ্ পয অভ্রমু-বপ্পভ ; সৎ, পুৎ এীরাবত হস্তী । 
(ক)-ক।যে পোষণ করেন!) সং, রীৎ, | অভ্ররোহ ; সং, ক্লীৎ, বৈদূর্যামণি | 
আকাশ। যথা-_“অলভেদী চড় ।” । অভ্রবাটিক; সং, পুং আআ্রাতক । 
২। ধষে বিকার প্রাপ্তি হয়। অথবা আপ. | অভ্রাত্ৃক (অ-ভ্রাত্ত ভাতা+ক -স্বার্থে। 

জল-ডুধারণকর1+অ(ক)-ক।যেজল ! যাহার আর ভ্রাতা নাই, ৬ী_ হিং) বিং, 
পোষণ করে)মেম্ | ৩। নর + অঅন্)_ ত্রিং, ভ্রাতৃহীন। | 
ক) অভ্রক ধাতু । ৪। মুস্তাতণ। ৫. স্বর্ণ । ! অভ্রাস্ত (অ- ভ্রান্ত) বিং, রিং, বাহার ভ্রম- 

(অভ্র গমন কর11+অ-- প্রৎতবা“অআ- | জন্মেনা, ভ্রমশূন্য, ভ্রান্তিশৃন্য। 
্রন্শ” পতিত হওয়া+আঅ-পা। নং অভ্রি) (অভ্র গষনকরা+ই, ঈ-ক, 
ভ্রশ্যন্থি যতস্তেত্যো জলান্যন্রাণি তাস্্যুত রা সংজ্ঞার্থে। ষে নৌকার মল মার্জ নার্থে 
ইতি নিরুক্তিঃ | অপ -ভ্রনৃশ, পূর্র্বব। | গমন করে) সং, স্ত্রী, মল পরিক্কারক কাষ্ঠ 
এই রূপ বুযুৎপত্তিতে বার যুক্ত অভ্র শঙা। ] কুদ্দাল, কেঠো । | 



] হাম 
১ শত পপশাস্পীপাশিশী পিস শা 

পা ভোর ভরার্বে ) নি তি 

মেধ সন্ব্সীয়, মেখোৎপন্ন । ২। আকা- 

শীয়, অন্রসঙ্বন্ধীয়। | ূ 
তান্দেষ (অ-ভ্রেষং গমনকর11অ.অল্)-_ 

তাবে? সৎ, পু ওঁচিত্য, ন্যাষ্য | ২। বিং) 

রিং, গমনশুন্ত । 
অনোর (অন-উথ উত্থিত, যাহা মেঘ 

হইতে উত্পন্ন হইয়াছে, ৫মী-য) সং, 

্ বজ্স। 
দর রুগ্রহওয়া+অ(অন্)-_ ভা) মহ, 
* রোগ, আময় | ২। বিৎ) ত্রিৎ, অপক্ষ। 

ও (অ- মনল, নঞ -ষ+৬ঠী _হিৎ) 
বিং,ত্রি মঙ্গলশুন্য, অশুত, অকল্যাণ | ২। 

সৎ, ীৎ, মঙ্গলাভাব | ৩1 পুৎ,এরগুরুক্ষ | 
লা স্্রীং, অশুভজনযিত্রী | 

অমঙ্গল্য (অ--মর্গল+ষ (ফা) প্রহ) বিধ, 

ত্রিং, অমঙ্গলজনক । 

অমত (অ-মত) বিৎ ত্রিং, অসমম্মত | ২।, 

সং, ক্রীং, মত ন| থাকা, অসম্মতি | (অমৃ, 

রগ্রহওয়া+অত- ক)। ৩। সং, পুৎ, মৃত্যু । | 

৪1 কাল। ৫। রোগ। [ 

অমর (€ অমৃ ভোজনকর1+ অত্রন্-ধি ) ূ  
মং, ক্লীং, ভোজনপাত্র । ২। জলপান্র। 

অমং্সর (অ -মংসর) বিং, ভরিৎ, যাহার ৰ 
অশ্য়াথাঁকেনা, যে পর খী দেখিয়া কাতর 
হয়না । | 

অমনি (দেশজ ) বিং এপ্রকার | ২। বিনা 
মূল্য । | 

অমনুষ্যত ( অ-মনুষ্যত ) সং, কী, মনু । 

৯ 

শশী শান 

ষান্তের অজাব, মনুষাত ন। থাক।। | 

অমনোযোগ (আঅ- মনোযোগ) সং, ক্রীং, । 
মনোযোগের অভাব, মনোযোগ না থাকা । 

অমনোযোগী (অমনোযোগিন্, অ- মনো- 
যোগী ) বিং, ত্রিং, অমনোযোগী নয়, যার; 
মনোযোগ নাই । 

(অ-মন্ত্র) বিং' স্তিং, মন্ত্রশূন্য। 
স্ত্রী, (অনু গ্রাসকর1+4- অন্তর-র্খব 

টানা ভিক্ষার | | 
অমর ( অ-ম্ব মরা7অ (অন্)-ক, ভ|। | 
বাহারা মরেন না, কিস্বা যাহাদের মরণ 
নাই, ৬ষী _ হিং) সং, পুং, দেবতা । ২ | 

৮৯০ ] অম 

 অমরসিংহ কবি;ইলি রাজা বিক্রধাদিত্যের 
নবরত্বের মধো তৃতীয়। অমরকফোষ নামে 
এতদ্দেশে যে পদ্যে অভিধান গ্রন্থ প্রচ- 
লিত আছে, অমরনিত্হ তাহার প্রণেতা । 

কেহ২ বলেন অমরসিংহ জৈন মতাবলম্বী 
ছিলেন এবং বুক্ধগয়াতে এক মন্দির শ্রতি- 
ঠিত করিয়াছিলেন । বিষ্ণপুরাণে কথিত 

আছে বিষুশরীর হইতে বুদ্ধদেব নিত 
হওত যখন নর্শদাভীরে আসিয! ৈত্য- 
গণের মহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই সময়ে 
তিনি ময়ূরপুচ্ছধারী ছিলেন । এই কারণে 
এখন ও জৈনেরা কেহ কেহ মহূরপৃদ্ছ 
সঙ্গে রাখিয়া থাকে । 5। পারদ । ৪। কুলিশ- 
বৃক্ষ'অশ্থিসহহার রুক্ষ । ৫1 বিৎত্রিং, মরণ- 
শুন্য, যাহার মৃত্যু নাই ।৬।ষে নানা সৎ ও 
প্রধান কার্ধ্য করিয়া চিরম্মরণীয় হইয়াছে । 
র|-স্থ্রীং, অমর + (ষঃ) --অন্তযর্থে। 

আপ স্্রীলিঙ্গে)। ইন্দ্েরপুরী, দেবনগরী। 
। দুর ৩। গুড । ৪ ৷ রাখালমসা। 

৫। বটবৃক্ষ। ৬। মহানীলীরু্ | ৭। 

দ্বতকুমারী । ৮ বিছা ৯; জরায়ু । ১০। 
নাভিনালা। কবি * মাইকেল মধুন্থদন 
স্ীলিজে _-“অমনা” শব্দ ব্যবহার করিষ।- 
ছেন। যখা-“অমরী আমরা, দেব! বরিদু 
তোমারে ।” (মেঘনাদ ) 

অমরজ ) সং পুং ছুষ্খদির বৃক্ষ । 
সং, ক্লীং, 

দেব । ২। অমরের ধশ্ম, মৃত্যু জয়। ৩। 
চিরম্মারণীয়তা | 

। অমরপাকু অমর --দাক বৃক্ষ, ৬ঠী -ষ। ইহা! 
দেবতদিগের প্রিয় বলিয়!) সং, পুং, দেল- 
দারু বৃচ্ষ | 

অমরদ্বিজ অমর দেবতা স্গিজ ব্রাহ্মণ, 

অথবা অমর অমরপুজক -দ্বিজ ব্রাহ্মণ । 
মধ্যপদলোপ ) সং, পুৎ, ফেবল, পুজারি 
ব্রাঙ্গণ | 

অমরপুষ্পক (অমর অবিশীর্ণ__পুষ্প--ক- 

স্বার্থে, ৬্ঠী-হিং) সং, পুং, কক্ষ । 
২। কাশতৃণ, কেশ্যা । 

৷ অমরপুম্পিকা ; সৎ, স্ত্রী, অধংপুষ্পী বৃক্ষ । অমর-রত্ব | ; সং, রং, স্কটিক । 



ক্চাম 
ৃ 

পন গলা পাপ তাক তিন এ পাপ শী পাপী পিপিপীলপিশ শশা পা 

১১১ ] তম! 

অমরাদি (অমর- অসি পর্বত, ৬ী_ ষ্। অমর্ধিত তের রি ই কতা্ে) বিং, ত্র, 
এই পর্বত দেবতাদের বাসস্থান ) সং, 

পুৎ, মেরু পর্বত । [পুৎ, স্বর্গ । 

অমরালয় (অমর- আলয়, ৬ঠী-ষ) সং, 
অমরাবতী (অমর+মৎ বেতু)-- অন্তযর্থে। 

র্ (ঈপ )--স্্ীলিঙ্গে। অস্আ!, ম-ব্) 
, স্ত্রীঘ। ইক্নগরী, এ পুরীতে নন্দন- 

কানন এবং তাহাতে পারিজাত বৃক্ষ, 
ম্ুরভী গাভী ও চতর্দস্ত গজ আছে। 
খেনকা প্রভৃতি অদ্দর!1 ও গন্ধন্ন বিদ্যধর, 
গণ এ পুৰীতে সন্বদ| নৃত্যগীতাদি 0 
থাকে । 

অমরেশ 1 (অমর দেবতা-ঈশ ঈশ্বর, 
অমরেশ্বর | শ্রেষ্ট) সং, পুৎ, দেবরাজ, ইল্জা। 
অমত্তর্য অ-মন্ত্য মনা, মরণার্থ । ধাহারা 

মনুষ্য বা মরণার্থ নহেন । লাটিন ও গ্রীক 
ভাষার সহিত এই শব্দটির বিলক্ষণ 
সৌসাদৃশ্য দেখা যায়; যথা সংস্কত- 
অমত্্য; লাটিল ».[001050768118) গীক- 

4১01১1১06০9) সং, পু, দেবতা, অমর | ২। 
বিং ভ্রিং, য় । 

অমন্ত্যভুবন ; সং, ক্লীৎ, স্বর্গ । 
অমধ্যাদক (আ-মর্যযাদা+ক-- প্ং) বিৎ, 

ত্রিং, যে অকারণে লোকের অমর্ধ্যাদাকরে, । 
যার নিকট লোকের মর্ধ্যাদ1নাই, অনাদর- 
কারী, অবযাননাকারী । 

অমধ্যাদ| ( অ- মর্ধ্যাদ1) সৎ, স্ত্রীৎ, অনাদর, 
অপমান, অসম্মান, অবমানন!। 

অমর্ধ (অ-মর্ষ[মৃষ ক্ষমাকরা, স্হ্যুকরা 
+অঅল)-ভা ] ক্ষমা) সং, পুত, 
ক্রোধ। ২। কেহ কোন অপরাধ করিলে 
ক্ষমাকরিতে না পারা, অক্ষমা। ৩ । 
অহিষ্তা | ৪। বি, ত্রিং ক্রোধী। 

অমর্ষণ (অমর্ধ 'দেখ, অন(অনট্)-_ ভ।, ক) 
সং, কীং, ক্রোধ । ২। বিং, ভিং, কুদ্ধ, 
ক্রোধী, অসহন। ৩। যে ক্ষমা করিতে 
পারেনা, যার রাগ পড়েনা, ক্রোধ সংবরণে 
অসমর্থ ।, | 

মপরায়ণ (অমর্ষ ক্রোধ--পরা শ্রেষ্ঠ 
- অয়ন গতি। ক্রোধই যাহার শ্রেষ্ঠ গতি) 
বিৎ, ত্রিং, অত্যন্ত ক্রোধামন্ত | 

ৰ 
৷ 
ূ 

| 
| 
ৰ 
রা 

ৰ 

| 
| 
| 

ূ 

অমধযুক্ত | 
অমর্ধা ভেমর্ষিন, অমর্ধ + ইণ্__অস্ত্যর্থে? 

' বিৎ, ত্রিৎ, অমর্ষযুক্ত, ক্রোধী । 
অমল (অ- মল আবিল) বিংত্রিৎ, মলহীন, 

নির্মল, পরিক্ষত । ২ । শুত্র। ৩। কটা অভ্রক 

ধাতু | লা স্মীৎ, (মলের অপনয়ন হেতু 
যাহা হইতে মল নাই, ৫মী -হিৎ) ৪। 
ভূমি-লামলকী। ৫ । লক্ষী । ৬। সাত- 
লাবুক্ষ | ৭। নাভিনালা। 

অমলক (অম-_লু ছেদনকরা+অড)- 

ক। কণ - প্রৎ ১ সৎ, পুহলক্লীৎ, আম- 
লকী। ২। অধিত্যকা বাসন্থান। 

অমা (অ-মা পরিমাণকরা +*(ক্ষিপ) - 
গর) অং, সহিত | ২ । নিকট | ৩| ট্রীৎ, 

অমাবস্যা । ৪। চন্দ্রমণগুলে ষোলটী কলা 
আছে, তন্মধ্যে অমা নামে একটা মহা- 
কল! ! মালার স্বপ্রের স্তায় সেই কলা অপর 
সকল কলাতে বিদ্ধ। এ কল্যা নিত্য, 

উহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই, ত্র কলাকে অপর 
সমুদয় কলা আশ্রয় করিয়া থাকে । 
উঃ ) (অ অল-_মাংস, যাহার অল্প 

1ংসল | মাংস আছে, ৬ষ্ঠী_ হিং) বিং, 

্ি রং, কুশ, ছুবধল । 

অমাতৃক (অ-মাত মাতা+ক- প্রং) বিৎঃ 
ত্রিং, মাতহীন । 

অমাত্য (অম1 নিকট +ত্য -ভবার্চে কিস্বা 
অমা সহিত-ঘ্ং সতত গমন কর!1+ 

_সংজ্ঞার্থে। যিনি রাজার সহিত দণ্ড 
এবং নীতিমন্ত্রণায় গমন করেন ) সং, পুং, 
যে নিযুক্ত বাক্তি কাধ্যনির্বাহে সহায়তা 
করে, মন্ত্রী । ২। সহচর । 

অমান্য (অ- মান্য ) বিং, ত্রিৎ, মানা নয়, 

অমাণব 

অমানুষ 

অমানস্য (অআ-মনস্+য (ফ্) 

যার মান নাই, অনাদরণীয়, অবমাননীয়। 
€ অ-মানুষ, মানব ) বিৎ, 
ব্রিং, মনুষ্যাতীত, অলৌকিক। 

ষেমন-“ তাহার অমানুষ সাহস।” 
২। মনুষ্য ধর্মের বহিভূতিনয়, যাহার 
মনুব্যত্ব আছে; ষথা--তিনি অমানুষ নন। 

_প্রৎ ) সং, 

ক্ীৎ্, মলঃংপীড়া, মলোছুঃখ, ব্যথা। 



অমি 

অমামসী €(অম! সছিত-মস, পরিমাণ 

অমামামী | করা+আ(অল)-শ্ম। দ্বিতীয় 

অমাবসী | পক্ষে (িঅ( এ ১-ম্মা। ] 

অমাবাসী | ততীয় পক্ষে বস্ বাম কর।+ ূ 

অমাবম্যা | অঅন্)-ক। চত্র্থপঙ্গে_ 

অমাবাসা] € +অঘঞ)-ক । পম! 

পক্ষে -নেষ-ধি ।) মষ্টপক্ষে-(+ য 

(শ্ব্যণ ১--ধি ।চন্দ্ের দুই কলাত্মক কিরণ । 
নর্ধ্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অনানামী কলার ! 
জহিত বাস করে অথবা অম। সুধ্যকিরণ, 

যথা-অমা নাম 

গতিিতঃ ৮ চন্দ্র ষেত্তিথিতে শুধ্যকির- 
ণেবসহিত বাগ করেন কিংবা অমাকলার 
চাহি্ত শুর্ধ্য ও চন্দ্র একর বাম করেন। 
ত্রক্ষপুরাণে কখিত আছে পিভগণ যে সময়ে 
পঞ্চদশ কলাত্মক চচ্দের সুধা পান করেন 
সেই অমাবস্যা । স্মৃতি শান্েউন্ত আছে 
এ তিথিতে চক্রের পঞ্চদশ কল কয় হয়) 
কেবল অমা .ল! মারের উদয় হয়) আৎ, 
জিৎ, ক্ণ পক্ষের শেষ তিথি । এই তিথিতে 
অদৃশ্য রূপে চন্দের উদয় হুয়। এই তিথিতে 
চন্দ ও শুর্ধয অমহ্গরভাবে অব্থিতি 
করে, ষে তিথিতে স্মস্্ রাত্রি অন্ধকার 
কিছু মাত্র জ্যোত্ন্ন থাকেনা । 

আমায় 'জ - মার1) বিৎ তরি, অকপট,সরল। 
২। অবঞ্চক। ৩। মায়াশুন্য। 

অমায়িক (অ--মারিক কপটাচারী ) বিং, 
ত্রিৎ, সরল, কপটশুন্য, ছলশুন্য ; যখ।_ 
অমাযিক.ব্যবহার ।২। যে সকলের সঙ্গে 
জরশ ব্যবহার করে) ঘথা--তিনি অমায়িক 
লোক | ৩। সরলজদ্বয়, সরলাম্তঃকরণ । 

অমাবরকত (অমায়িক +তা1-- ভাবে ) সৎ, 
স্ত্রী, অমায়িকল্যবহর, সরলহৃদয়তা | 

অমাবাস্য (অমাবস্যা ষ (ফ্য)--ভবার্থে ) 
বিং,ত্রিং, অমাবস্যাজাত। 

অমিত (অ-ম্িতি পরিমিত ) বিৎ, ত্রিৎ 
অপরিমিত, যাহার পরিমাণ করা যায় না 
অসীম ।২। (অমৃ কপ্ধ হওষী) গমন কর] 
1তক্তীস্ক) | ২ 'ক্ুগ্ন ৩1 গত । 

অমিতৌজস্ (অমিত অপরিমিত-_ ওজস্ : 
বল) বিং ত্র, অপরিমিত-বলশালী । 

১১২ 

রাপেপশ্বিশচন্দাতো |, 

] র্ 
সািিিশশী। স্পাপািশীশীা শেপ? 

| শিৎ-১স তৈঃ পৃষ্টস্তথা সম্যগমিতৌজা 
ূ মহাত্মভিঃ |” (মনু) 
| জমিহত্েল। (৬ তেজস,ও অমিত অপরিমিত 

--তেজন্ দীপ্তি, ক্ষমতা ) বিৎ, ত্রিং 
অপরিমিত বলশালী, যাহার ক্ষমতার 
পরিমাণ নাই । 

! অমিত্র (অ-মিত্র বন্ধু, নএঞ-ষ, কিম্বা অম্ 
| [গমনকরা| পাওয়া+ই রর _ এখ। যে নৈর 
1 প্রান্ত হয়) সৎ, পু, শক্রু, মিরভিন্ন। 

| য্খাঘে ব্যক্তি বলপুর্বক আন্যকে 
।  আনুশীসন করে, সে অমিন্র। 
অমি (অ- মিশ্র ) বি, ব্রিং, মিশিত 

নয়, বিশুদ্ধ, খাট । [দেখ। 
ভমিশ্রিত (অঅ. মিশ্রিত) বিং, পিং, অআমিশ 
অমী (অমিন, অয্ রুগ্রহওয়া+ ইন্ - 

আস্তযর্থে) বি ভ্রিং, রোগী । 
অমুক (অদস. ইহা! বা উহা! 4 কণ - প্রৎ। 

নিপাতন | (আদস.- সিঃ টেরকঃ) বিৎ, 
ত্রিৎ আনদ্দিষ্টনামা ব! উদ্দিষ্টনাম। কোন 
ব্যক্তি বা বস্তা, এঁ, সেই, যথা _ অমুক বস্ত, 
অমুক ব্যক্তি । ২। সং, গে, তিনি, যখ]--- 
অমুক কি বলিলেন । ₹'গশ্চযস্থলে এবং 

নামের পরিবন্তে ব্য ৩ হয়। 

অমুক্ত (অ-মুক্ত |মুচ্ মুক্তহওয়া+ত(ক্ত) 
. শক্ম ) বি নিগ্ু অপরিত্যক্ত । ২। ক্লীৎ, 
ূ ছুরি প্রভৃতি অন্ধ্র, যাহা হাস্তে ৃত থাকে। 

(+ত (কজ্)-ক) মোক্ষরহিত, অপ্রাপ্ত- 
| মোক্ষ। 

। অমুতম্ (অদন+তদ্_ প্রৎ, নিপাতন ) অৎ, 
। উহা হইতে । 
| 

র 
ূ 
1 

অমুত্র (অদন, উহাশত্রস্০ে তে। সপ্তমী 

স্থানেত্র। নিপাতন ।) অং, পরকালে, জন্ম 
স্তরে। শিং. ৮ঘন্ত বাণিজকে দত্তৎ নেহ 
নামুত্ত তন্তবেৎ 1” (মনু) 

অমন (দেশজ) ক্রিৎ-বিং, তৎক্ষণাৎ) 
তখনই । 

অমুষ্যপুজজ | (অমুষ্য [ব্ট্যস্ত অদস্ শবজ] 
অসুয্যাফণ ] ইহাব-পুজ্র সন্তান । আমু- 

ঘ্যপুত্ত বলিলে এই প্রসিদ্ধ বংশের সস্তান 
বুঝা ) সং, পু) সৎকুলোদ্ধব, প্রখ্যাত- 
হশোস্ভব। 



অয় 
এ পিকে পা পিসপেপিসিসপপ সাপিপিস তি তিশ ৯ ৩৮৮ পিটিশ শশা শশী 

অমূদৃক্ষ (অদস্ ই+দুশ্ দর্শন করা 
অমুদ্রকৃ +সক-র্্ম | দ্বিতীয়পক্ষে _ 

অমদ্রশ অমদুশ, দশ দর্শন করা4৭ 

(ক্রিপ)- নব শযুপক্ষে পুশ নটক-র্ম। 
অসৌইব দ্বৃগত্তে এই ব্যু ২পন্ডিতে নিষ্পপ) 

বিং, দিং, এবং-পুকার, এতদ্রপ, এন্দপ। 

“অমুদৃশী তৎকবিবৃন্দবন্দিত! ॥ (নৈষধ)। 
শমর্ত (অ-মূর্তি আকুতি) বিৎ, ভরি, 

মর্তিশৃন্য, অবয়বশূন্য. আকুতিরহিত।২। 

ন্যামতে -_ অমুস্দ্রব্য; যখ।-- আকাশ, 
কাল, দিক, আত্ম! প্রভৃতি । ৩। 

বেদান্তমতে _ বায়ু, অন্তরীল। ৪। পুশ, 
শিবের নামভেদ । 

চামর্তগুণ (মূর্ত অবয়ববিহীন -- গুণ) সং, 
পুঙন্তায়মতে - অমুত্দ্রব্যাশ্রিত গুণ; যথা 

আকাশের বিশেষ গুণ শন্দ; কাল এবং 
দিকের কোন বিশেষ গুণ নাই; আত্মার 
বিশেষ্গুণ বুদ্ধি, সুখ, ঢহখ) ইচ্ছা) ছ্বেষ, 
যন, ভাবনাখ্যসৎস্কার, ধন্ম এবৎ অধন্ম । 

মূল (অ- মূল গাছের গোড়া,আদ্য। 

মমূলক ০ মূল নাই, ৬ষ্ঠী -হিৎ, 
ককেণ্) স্বার্থে ) বিৎ, ত্রিৎ, আদ্িকারণ- 

শূন্য। শিৎ-১ “মলে মলাভাবাদদমূলৎ 
মল 17” ২ 1 মুলশুন্য, কলিত, কান্স 
নিক, নিম্দল, অপ্রামাণিক, মিথ্যা । 

লা-_ স্ত্রী, অগ্নিশিখা বৃক্ষ । 
মমূল্য (অ-মুলা। যাহার মুল্য নাই, 

৬ী _হিহ ) বিৎ, ত্রিৎ মুল্য দিয়াও যাহা 
পাওয়া যায নাঁ। যথা--“বিদ্যা অমূল্য 
ধন।” ২। যাহার মুল্যনিরূপণ করা যায় না, 

যাহার মূলের ইয়ন্তা নাই, ধার এত অধিক 
মূল্য ষে কেহ ক্রয় করিতে পারে না। 

[মৃত (অ-_মৃত মরণ । ষাহা হইতে মরণ 
নাই, ৫মী _হিৎ) সংখক্রীৎ,ঘে পরম স্থন্সাঁদু- 
বস্ত পান করিলে অম্র হয়, দেবতার 
ভোগ্যবস্ত বিশেষ, হধা, পীযূষ । প্রথমে 
পথ্পদিষ্ট দেবতাদিগের দ্বারা ইক্জকে বৎস 
এবং পৃথিবীকে গোরূপ করিয়া ছিবপ্ময় 
পাত্রে অসৃতক্ধপ পয়ঃ দোহন করা হইয়া- 
ছিল তাহাতে "অমৃত উত্পন্ন হইয়] ছুর্ববা- 

সার অভিশাপে সমুদ্রগর্ডে নিপতিত হয়; 

১১৩ 

| 

- শশী শী শশী শীল ৮ 

্াপীাশীশীটাীীশীটশীশা সস পসীশ 

[ হায় 

তৎ্পরে বর ছন্লাস কক, ইন্স অতিশপ্র 
হইলে ইন্দু বিষুর শিকট উপস্থিত হুন। 
বিষু ঈয়ং কশ্মাজপ ধারণ করিলেন এবং 
মন্দার পন্দতকে মন্থনদণ্ড ও বাস্কিকে, 
মস্থনরজ্ছ করিঝা সমুদ্র মন্থন করিলেন 
তাহাতে পুনরায় অনুত উৎপন্ন হয়। 
২। (প্রাণের হেহড়ুত পদার্থ বলিয়া) 
জল । শিং-১  “ অমুঙ্ঠোপস্তরণমসি 
স্বাহ! ?' ২ অ।তাপিধানমমি স্বাহা।” 

৩। (আঘুজনকত্ব হেড) স্বৃত। শিং ১ 
অমুতৎ নান যত সনম্বাম্গ্জিহ্বেষু 

জুহ্বতি।" (মাঘ) 19 । রসায়নাদি দ্বারা পীত 
হইলে দীর্থায়ু করে বলিয়।) পরদ। €। 
যক্তশেষ দ্রবা | শিং _-১যজ্রশেষোহ- 
মুত স্মৃতম ।৬।(দেহ পোষণ করেবলিয়া) 
ুক্ধ ৷ ৭ানবনীতি ।৮।তক্র, খোল । ৯। অনন। 
শিৎ-১ অম্রমল্খ হি জীবনহ”? | ১০। 

(অগ্নির উন্থাপে ক্ষয় হয় না বলিয়া) 
স্বর্ণ । ১১ বিষ । ১২বৎসনাভ | ১২ । মুক্তি, 

মোক্ষ । ১৩! অযাচিত-লব্ধ বজ্ত ।১৪। শঁষধ। 
১৫। ভক্ষণীয়দ্রব্য। ১৬। জদ্য। ১৭। 
্হ্দ্রব্য 1১১। যোগবিশেষ।১৯।সেমুদ্রমস্থন- 

কালে অমুত মস্তকে করিয়া উখিত হইয়া- 
ছিলেন) পুং, ধস্বস্তরি । ২০ | মুত ভক্ষণ 
করেন বলিয়া) দেবতা । ২১ । বেছ ছেদন 
করিলে যাহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি 
হয়) বারাহীকন্দ | ২২ | বনমুদগ | ২১ । 
বিৎ, ত্রিং,। মরণহীন । ২২ । ক্ুন্দর | 
২৩। অম্বত্যতুল্য, আনন্দজনক, প্রিয় । 

যথা--অমুতৎ বালভাষিতং 1” তা--স্ট্রীৎ, 

জলবাহিনী স্থ্ধযরশ্মি_ আনন্দা, মেধ্য।, 
ভূতনা, পৃহনা এই চারিটী ।২। গুড়চী। ৩। 
ইন্্রবারুণী। ৪ । জ্যোতিশ্বতী। ৫ । গো- 
রক্ষদুপ্ধী। ৬1 অতিবিষা। ৭। রক্তত্রিবুৎ ॥ 
৮। দূর্বী। ৯। আমলকী ।১০ । হারীতকী। 
১১।  তুলসী। ১২ ।পিপ্ললী । ১৩। 

স্ব'লমাংস হরিতকী ।১৪।(অম্বতের সহিত 
উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া) সুরা । 
অমৃতকর €( অমৃত-কর দীল্লি) সৎ, পু 

চজ্দ্। 

অমতকু্ডনুত-কুণ্ড কূপ, ৬ষ্ঠী _ষ) সং, 



অমি ৃ 

রডারিভ 0 
| 

মামী (অঙ্া সি মস
 ন্ পরিমাণ | 

অমামাসী ] করান আস
ত হবু ূ দ্বিতীয় 

অমাঁবসী পক্ষে ++. ঘঠঃ ১
 মহা! 

অগাবাসী | ততীয় পক্ষে বস্ বাস 
করা+ 

অমাবম্যা অন্ন ক 
ওঃ পক্ষে - ৃ

 

অমাবাসা] €(+অ বক 
।. খল্ম 

পক্ষে-(ঘধি 7) যষ্টপক্ষে (4. ঘ 

রা টা টি কলাগ্ক কির 

হইয়া সানা শাত টে কলা রী 

৪ বাস ন্বে  আথ ব
ন! আর্যকিরণ, 

নলদ । সৃম্থুত গলা চাপল য্থ।আমা। নাম 
পতভিঠিভঃ।” চন্দ থে তিথিতে নাকি 

ণেরসহিত বাম করেন কিনা আমাকলার, 

সহিত সুর্য ও চন্দ একর নাস করেন, 

্রঙ্গপুরাণে কথিত ভাছ্ে পি
উাণ যে সযছে 

পঞ্চদশ কলাস্বক চছ্দের দুধা গান করেল, 

সেই অমাবস্যা ! মতি এ উন ভ
াত 

এ তিথিতে চজের গঞ্চ দশ কলা গায় হাল, 

কেবল অমাগ্ল! মারের উদয় হাম) মং, 

স্্রীৎ কষ পক্ষের শেষ তিথি । এই চিপিতে 

অবৃশ্যকপে চন্দের উদয হযু। এই ভিথিত 
চন্দ ও শ্ধ্য আমসরভাবে অনশ্রিতি 

করে, যে তিথিতে সমস্থ রাছি অস্ককার 
কিছু মাদ জ্যোস্স থাকেনা 

অমার (আ- মারা) বিঃ, ভিৎ,অকপউ,সরল, 
২। ভতবঞ্চক। ৩। মায়াশনা। 

জমারিক ( অ- মানিক কপটাঢারধ? বলি ূ 

ত্রিং, সবল, কপটশনা, ছলখনা
 ; রি 

অমাগ়িক,ব্যবহ্থার । ১ 
সরল ব্যবহার করে; বখা--ভিনি অমংদিল 

লোক । ৩ । সরল) সরপাসুঃকরণ । 

অমাগ্িকতা (অমায়িক 4 
ভ্রীং, অমারিকবযাবহার, সরলচদয়ুনতা । 

অমাবাস্য (অমাবস্যা (*0).. ভবার্দে |. 
বি ভ্িং, অমাবশ্যাজাভ। 

অমিত ( আ- ম্তি গরিমিত ) বি, 

অপরিমিত, যাহার পরিয়াণ রি রে রঃ 
মসীম।২। কুপ্র ইওসু। 

তি ক্র)-্ক) | ২ সন রা খন (1 ”ঃ 

অমিত চীজদ্ € অমিত তা রি 

লা, 

১১৭. 

৷ যে সকলের সাচ্গ 

1- ভালে) মস, 

১ গমন কনা 

পরনিমিভ-. গুজস 

[ মূ 
শি পিস প্পিপপিশজশীসপপাদপা | | তি শশী রি
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শিং” ১স তেঃ ৃ ষ্ণ সমযাগমিতৌচা 
মঙ্বাস্মভিং 1 গুটি 

 অমিততেক্ষা (০ তেজস, অমিত অপরিমিত 
ভজন ফী, শআডা ) বিং। ভিই, 
অপরিমিত ব্লশালী, যাহার সমতার 
পরিমাপ লাই 

অমির (অ-মির বন্ধু, নঞে -ষ) কিনা হম 

বি রঃ যাই চির 

প্রাপ্ত হা সহ পুৎ শ 

যথখ1- 1 দি বাজি ও ভাপ 

অনুশংসন করে, সে নিত । 

মর কস মিশ্র ) বি, টিং, 1 
নঘ, শতক, খণট | [দেধ, 

অনিশ্রিত (আআ - যিশ্রভ ) কিং, টি আমিশ 
অনা 1 অমিন। আম কখ্ছওয়?1 ইন - 

অস্থ্যথে ) বিৎ) ভিত, বোখলি । 

অমুক । অদস ইহাবাভিহা 1+ কল,” 2. 

নিপাভন [আপস সিং টেবক ) থিং, 

ঢি। আনিিষ্টনাষা বা উনদিষ্ণামা কোণ 

ব্যক্তি বা নঙ্গ, &, সেই, ঘখ। - ক্সমুক বল 

থদুক বাকি | ২ সং, লে, তিনি, খা 

চামুক কি বলিতালন ! আলিশ্চয়স্থালে এক 

নামের পরিধর্ধে স্বাবঙাত হায়! 

অনু (আস মুক্ক যু ৮ 

শব; বিৎ) ভ্রিহ। অপগিতা ক | ২ ।ক্জা 

নি প্রভৃতি আন, যাহা হতে ন্ ধাকে 

(1৩ (ক) ক চনোরির সপ্রাপ 

মেক! 

রঃ) মি রে 

ডিন 

আঅসুতন £ আপন + ন্” প্রৎ, নিপাতিন। 

উহ] হইতে । . 

অদুর অদল উহাতে তে। সপ“ 
স্থানেব্র। নিপাততন 1) জং, পরকালে, দা 
স্বরে । শি ১স, হাণিজকে দত্তং নে 

শামুর তদ্ধধে। 1” সেনা 

৬ (দেশজ) কি লািত তং? 
তগ্নই । : . 

 অনুব্যপূতর হু যষ্টা্ত মগ পগ 
 অমুব্যাত্ূণ | ইচ্ছণর পুত্র সন্তান । 

ফ্যপুশ্র হলিলে এই প্রসিদ্ধ বা 

বুঝায়) সং, গুহ) সকুহককিদ 



গাম ৃ 

বা (অন্ +শ্ রশ করা | 
অসূধ্বকৃ পর । দ্বিভভীয়পক্ষে _ 
অমদষশ ) অমদূশ, দশ, দর্শন করা” 

(কপ )-শ | ৩য় পক্ষে দশ 1টকৃ রর 

অসৌইব দৃপ্ততে এই ব্যুৎপন্তিতে নিষ্প) | 

বিৎ, ত্রিং, এবং-প্রকার, এতদ্রপ, ই্ধপ। 

“অমুদৃশী তৎকবিবৃন্দবন্দিতা 1” (নৈষধ)। 
অমর্ত'(অ-মূর্তি আকুতি ) বিৎ, তি! 

সূর্তিশন্ত, অবয়নশুন্য. আকুতিরহিত | ২। 
নাঁষমতে -- অমূর্তদ্রবা যথা আকাশ, 
কাল, দিক্, আত্ম! প্রভৃতি । ৩। 

বেদাস্তমতে _ নাঁয়ু, অন্তরীক্ষ। ৪1 পু, 

শিবের নামতেদ | 
গমর্তগুণ (অমূর্ত অবশ্নববিহীন - খপ) সং, 

পুৎন্যায়মতে _ অমূর্তদ্রবাশ্রিত গুণ, ষথ| - 

আকাশের বিশেষ গুণ শন্দ; কাল এবং 

দিকের কোন বিশেষ গুণ নাই ; আত্মার 
বিশেষগুণ বুদ্ধি, হৃখ, দুঃখ) ইচ্ছা, দ্বেষ 

যন, ভাবনাধ্যসংস্কার, ধর্ম এবং অধর্ন্ঘ । 

মমূল 

মমূলক [যাহার মল নাই, ৬ষ্ঠী-হিহ, 
ককণ) স্বার্থে) বি, ব্রিং, আদ্গিকারণ- 
শন্য। শিং-১ “মুলে মলাভাবাদমূলং 
মূলৎ 1? ২ । মুল্পশূন্য, কলিত, কাল্প 

নিক, নিম, অপ্রামাণিক, মিথ্যা। 

লা__ স্ত্রী, অগ্সিশি খা! বৃক্ষ । 
পা (অ-মৃলা। যাহার মূল্য নাই, 
৬ষ্ী-_ ছি) বিৎ, ত্রিং, যূলা কিয়াও ধাহা 
পাওয়া যা লা। বথা--“বিদা। আস্লা- 
ধন।” ২।ষাহার মূলানিকপণ করা যায় না, 

যাহার মলোর ইয়ন্র। নাই, যার এত অধিক 
মূল্য যে কেহ ক্রেয় করিতে পারে না। 

দমূত (অ-_মৃত্ত মরণ । যাহা হইতে মরণ 
নাই, ৫মী -হিং) সং্ক্ীৎ,ঘে পরম তুন্াছ- 
বসত পান করিলে অমর হয়, দ্েবভার 
: ভোগ্যবস্থ বিশেষ, হধা, পীযুষ। প্রথমে 
পৃথ্পদিষ্ দেবতা্গিগের স্বর ইক্জরকে বস 
' এবং পৃথিবীকে গোরপ করিয়। ভিরণয় 
পাত্রে অস্তর্ূণ পয়ঃ ফ্বোছন করা হইয়া" 
ছিল তাহাতে অমৃত উৎপন্ন হইয়া! তূর্বা- 

॥ (অ-মুল গাছের গোড়া, া। 

] ১১৩ রা ৰ 

পা শী পেশা পতল শিল ০০ িশাসপসপিতি না পা সপ শপ 

সিল ২ শীশীেশিপিশ্৮ শািপিস্িপাশিপীপশি০ পিপিপি পল 

পপ াপ্পাপিপীাটাশী শাপদপািপা পাশা, লাশ শী শিশির পা পেপাল শশী ৩০ আসিল পপ শাশালা৮ ০ 

| 

| 

পপি সপন শিশীপপা 

নয় 
৯৮ 

তৎপরে রর কর্তৃক সি অন্তিশপ্র 
হইলে ইন্দ্র বিষ্যার নিকট উপস্থিত হুন। 
বিঝু সয়ং কৃম্ম্প ধারণ করিলেন এবং 
মন্দার পর্দতকে মন্থনদণ্ড ও বাতৃকিকে, 
মন্থনরজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন: করিলেন 

তাহাতে পুনরায় অনত উত্পঞ্ হয়। 
২ (প্রাপের হে হ্ভুত পলগার্থ বলিয়া) 
জল শিং--১ 'আবুচোপন্রণমমি 
স্বাহ "২ আতাপিধান্মসি স্বাহ! 1” 

৩। (রুর্জনকত্ব হেতু, দ্বৃত। শি ১ 
“আমূতং নান যত সস্তামস্থজিজ্বেবু 
জুহ্বতি।" (মাধ) !৪। রলসাধনাদি দ্বারা পীত 
হইলে দীর্ধাসু করে ফলিয়া) পরুছ।€ 1 

ধধ্ঠশের ড্রবা | শিৎ --১“যজ্তরশেষোহ- 

সৃতং স্বৃতম 1৬দেহ পোষণ করেবলিঘা) 

দুধ । ৭ানবনীত 1৮।তক্র, শ্োল।৯। অন্ন। 
শিৎ-১ “অন্নমলং হি জীবনৎ'? | ১০। 
(অগ্ির উদ্ধাপে ক্ষয় হয় না বলিয়া) 
সর্প | ১১ ব্যি। ১২বৎসনাভ । ১২ । যুক্তি, 
মোক্ষ । ১৩ অধাচিত-লব্ধ বন্ধ 1১৪) শঁষধ। 
১৫। ভক্ষণীয়দ্রবা। ১৬ জদ্য। ১৭। 
শডুদরব্য 1১৮ ফোগনিশেষ1১৯।সেমুদ্রমস্থন- 

কালে অমুত মস্তকে করিয়া উিত হইয়া- 
ছিলেন) পৃ, ধন্বভ্তরি | ২০! (অমৃত ভক্ষণ 
করেন বলিয়া) দেবতা । ২১; বেছ ছেদন 
করিলে যাহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি 
হয়) বারাধীকন্দ | ২২ । বন্মুগ 1 ২১ । 

বিৎ, ভ্রিং। সন্ূণহীীীন | ২২ 1 জুম্দর । 
২৩। অমৃত্যতুলা, আলনন্দজনক, প্রিষ । 
যথা--অমৃতৎ বালভাষিতং 7” তা - স্্রীং, 
জলবাহিনী শুধ্যরশ্টি-_ আনন্দ, মেধা, 
ভূতনা, পূঙন। এই চারিটী 1২। গুড়চী। ৩। 

ইঙলবাকণী। ৪ । জোতিক্মতী। ৫1 গো- 
রক্ষদুষ্ধী। ৬। অতিবিষা। ৭। ব্রক্জত্রিবুৎ | 
৮।দৃরা। ৯। আমলকী ।১০ । হারীতকণী। 

হট রিনিনািনিিনিনিরিরীত এপ শপ নাজ 

১৯। তুলসী।১২ ।পিপ্ললী ৷ ১৩। 
শ্বলমাংম হরিতকী ।১৪।(এমুতের সহিত 

উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া) হুরা 
অযৃতকর ( অন্ত -কর দাপ্ডি সহ, পুহ, 

চ্র। 



পন 

তাস [১১৪ ] 

___ললিহাকে) | হয়ব) সৎ, পু তত্র) ২ (আনত 
অনগত থাকে) । র্ 

কী, অমৃততৃপ, যাহাতে | দেবতা প্রস্থতি, মাতা) সং, সতী, 
স্ুধাকলস । ।  দেবমাত] । 
তজটা স্িহ, জটামীং সী। / 

উর ৮ অনু _ রজনী নদী, ! অনতত্রবা অন্ত-আব ক্ষরপ7আ- তরী 
অমততরঙ্গিণী জলির লিঙ্গে) গং, স্ত্রীত, কদস্ত্ী বৃক্ষ | ২ লহ; 

৬্ঠী- ই রে দীবিতি কিরণ । বিশেষ, উপবল্িকা। শিং--১ “উম, 

রি টি তে ৬ঠী- তি | আবা পথা! ঈবন্তিক্া রসান্বনী । 
যাহার আনতক্ধপ কিং | ' অনুভক্রৎ ( অমুত ক্র ক্ষরিত হওয়া, 
রহ চন | 

অমৃতপ (অযত-প পা প 'নকলী1 ঘা ড। ৃ 

-ক)যে রে (যাহারা অন্ত পানে 
২) দেব্ত। 7২ ছামৃত- * 

কয়ে রক্ষা 
করেন) সং) 
[পা রক্ষাকর+আন্ড)- 

মোহিনীমন্তি ধারণ করিম! বিনি আমর. 

ণাণের নিকট হইতে ভামত রক্ষা ডে রি 

ছিলেন) নি । ৩ বিং,রিছ) অনভপাখা। 

অগুতফল ; _ক্রীত। পারেব দি এ 

২1 গল! ত। নাসপাভী। 

অনৃতফলা সং) ক্রীহ) দাত 1২! আমলকা 

অদভভাষা। ভন উত্ত
ম 

তাঁষা ষে বলে ) বিহু) হিহ) 
অর্গৎ বাকা আনাতের নান মিষ্ট 
“কহ ছে জনতভািশি ।? € মোষলাদ ) 

তামুতযোগ € অনত-যোধ 9) সহ পুচ 

জেযোতিঃশাস্্-পরসিক্ষ নক্ষান ও বারবিশেষ- 
যুক্ত তিথি । রবিতে যল।, সোনে 
মঙ্গলে উ্রভাদ্পদ, পুরে কিকা,বুহশ্প- 
তিতে পনন্দসু শুর পুর্ীফাঙ্কনী,) 

সাতি নক্ষ রঘু হইলে 

না 

৭, 

আমহযোগ হয়। 
ইহাকে নক্ষরানতযোন কহে । পলি এবং 
সোমবারে পূর্ণাতিথি,। অক্ষলরাতের ভদ্র, 
বুধ এবং ছা গুরুবারে জামা, 
শুক্রবারে রিক্তা 
হয়। রে: 

কুজে ভদ্রা জয়া 
নন্দায়াং শহরে, পিপি 

অনৃতবদী ; সৎ ত্রীত, 
অমতরসা ; 

গারো । 
হৃহহিথি (জ্যোতি), 
গুড়া! পলঞঝ )। 

হ, রং, কপিলদাক্ষা : 
অমৃতসারজ ( অনভ-সার স্থিরাংশ-জ । 

উৎপন্ন, ৫মী- ব) সং, পুং, গুড়, থাড়। 

মাজার কা ষ। ৃ 

 অমতাসঙ্গ 5 সহ, ক্রীৎ, 

শনিতে 

০ তি 

$ 

? 

্ 

£ 

ইলে তিথ্যাসাতমোগ 
রি কষে ভবে পর্ণ। | 

বুধ মন্দ চ. মেধা (আ--মেধ্য পবিত্র ) 

| 

৮১ ক) হিং) দি, অন্বতকষরণশীঙ। 

মৃধাব্ধণ, অন্যহবর্ধব কারী | 

আমভাক্ষদ £ আনত -অক্ধস অঙ্গ । গাহাদের 

অনতই নি শষঠী- হিৎ ) ) জাত প্রত, 

দেবতা! 

জমভায়ম অযুতউকাডড। শালচ শি 

বি, 6.5. শুহা আঅমতের ভ্াষ চেখে হা? 

অনু £লা। আমন্ভোগম শিং ১ ভদিঃ 

চি [ম্মমানমূ বে? নি 

আট ঠাশন কঅমত -আশন থে তিক 

ক্ষ দখবা আনভ- অশল 

দ্ধ । আমতই যাকাছিণের ভোজলী। 

সং, পৃহ, দেবত।, আমর | ক পর্িতিয 

ভ.তিয়। [িিখায, 

নুষ্ঠাহ্ব 1 অমুত কসহরা লাম) রি 

ব্লীং, লহুবিশ্বফলাকৃতি খোকোমাল দে 

নাম্পাতি নামক ফল। 

অমতোপম (অন্ত উপমা ও 

এমন মধুর ষ্ে আঅন্নতের আঙ্গে উপম। 

[দয়] যায়, আঅনুনভোপম। অনহগমণ। 

, অনতোতংপন্ন ; সং, ক্সীত, খর্পরী তু 
শ্ং) আন্টি) 1 . 

আঅযেধাঃ আমঅপসূ, আআ মদদ ডন 

সন্ধি, *ষী -হিৎ ) বি, ব্রি মেধা? 

নির্দদ্ষি, অবোধ, মুড মুর্খ । 

পচ, 

হ্যা 
তে" 

খা 
[এ 

দু 

47) 
১) 14১, পদ 

রং. বটে 

[ধ। 

আপবির । শিৎ -- ১ (৮৭ 

মেধাদপি কাঞ্চনমূ। (চাশকা রঃ 
যাহ! যক্াছ নিয়, আধঞ্ঞিয় । ৩ রঃ ্  

অপশিতর ব্য, যথা -. পুরীষাদি ম না 
১ “লাষেধাৎ ্রক্থিপেষণে 



জন্ম | 7১১৫৮] অন্য 
পপ ০ 

সপ 

হয় লা, অপ্রমেয়, অপরিমেয় । ২। অপ- অস্থর (অশ্ব গমন করা+অর অেরন্)_ক, 

রিচ্ছেদ্য, ইয়কাশূন্য । শিং--১ গ্অমেয়ো | সংক্ঞার্থে) সৎ ক্লীৎ, আকাশ ।২। বন্ত। ৩। 
মিতলোকমন্ত নর্থ প্রার্থনাবহঃ ৷” রেঘু)। [| অন্ুরি-নামক গন্ধ জ্। £। কা্াস। 

অমেয়াত্বা (েত্বন্, অমেয় অপরিচ্ছেদয-_ ৫ | অভ্রক ধাতু? টি 

আত্মা । যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপের ূ অন্বরমণি ) সং) পুত হাক পু 
ইয়তা করা বায় লা) বিৎ, রিৎ, অমি-  অন্বরলেখী ( অস্বরলেখিন্, নিলে 
তাত্বা, অপরিচ্ছেদ্যন্বরূপ, মানাভীত-. ফেলেখে। যে অন্বরে লিখে স্হায) 

বুদ্ধি । পুহঃ বিষণ । | | বিৎ, ব্রিং, অভ্রঙ্কব, গগলম্পর্শী। 
অমোত € অ-মোত্ ব্যর্থ) বিং, ত্রিং, | ৮৮৯৪ (জন্ৰ গমন করা4ইফইফন্), 

কত 
ূ 

সফল, অবার্থ, বন্য, সার্থক ; ষথ' ঈষন্ (ঈষন্ )-_ক, সংজ্ঞার্থে) 
_আমোখাশ্স। শিং-১ “অমোধাঃ | সঙ, পু ক্লীৎ, ভঞ্জনপাত্র, ভাজনা- 
প্রন্তিগহুস্াবধামুপদামাশিদ1রেছৃ) 1২) 1 খোলা । শি২-১ “অশোভত মুখৎ তশ্ত 
পৃং) (সর্জফলদাতা বলিয়!) পরমেশ্বর । জুত্তমানস্ত ধীমন্তঃ। অন্বরীযোপমং দীপ্তৎ 
।৩। ( সর্ধাভীষ্টফল দান করেন বলিষ়! , ; বিধূম ইব পাবকঃ (রাম!) 
বিপু, । শিৎ ১ অমোঘ পুশুবীকাকা 0 সি (অন্ব গমন করা+ঈষ জেবন্ )- 
ঘ।স্্রীৎ, ( হ্বানাখীদিগের সকল, স্থজ্জার্ধে) সৎ, পুৎ, শিব 1২1 বিদ্ুু '৩। 
অ-ভইউফ্গল দান করে বলিয়া) নক্দীবিশেষ! তে ংশীয় রাজাবিশেষ, ইনি নাভাগের 
»। (শত্রুপক্ষে পাতিত হইলে বার্থ হয় না, পুত্র 1৪ মান্ধাতার পুত্র, বিন্দুমতীর গর্ভ- 
বলিষ্া) শক্ষিবিশেষ; তাড়কানিধনকালে . জাত 1৫1 খবিবিশেষ) ইনি পুলহনামক 
বিশ্বাষির রাম্চজ্সরকে অমোখা ও বিজয়া; ব্রহ্ষধির পুত্র 1৬। রাজর্িবিশেষ; ইনি বষা- 
এই দুই শন্ষি প্রদান করিম্াছিলেন। ৩1; গির রাজার পুত্র 1৭) প্রস্থশ্রতের পুর 1৮ 
দেবমাতা 19 দুর্গা । ৫। শান্ত খযির  নুর্ধ্য ।৯। বালক, কিশোর 1১০1 অনুর্তাপ। 

পন্থী । 1৬ বিড়ঙ্ববৃক্ষ | ৭। হরীতকী | ১০! আমড়াগাছ 1১১। নরকবিশেষ। 
৮। (অনেক পুম্প ও ফল বলিম।)। ১২7 ক্রীৎ। ফুদ্ধা। ১৩ । আকাশ, 

 পাটলাবৃশ্ষ [সফলতা ৷ অন্তরীক্ষ। 
অমোখত (অমোশ্ব +ত্- ভাবে) সং, ক্রীহ । আন্বষ্ট (অঙ্গ পিতা-ষ্ঠ! স্থা থাকা+সড়ে। 
অমোখরেতা: (-রেতস্, আমোধ অব্যর্থ] ক, সংজ্ঞার্থে ]যে খাকে। আযুব্রেদ 

অধিকারী বলিয়া যিনি রোগ সময়ে পিতার 
ন্যায় থাকেন অথবা অন্বা মাতা! যিনি 

মআতার ন্যায় খাকেন অর্থা২ পালন 

, রেতস্ বীধ্য ) বিং, ত্রিৎ। যাহার রেতঃ 
: অর্থাৎ বীর্ধয ব্যর্থ হইবার নহে । 
িমোববীধ্য (অমোশ অব্ার্থ-বীর্ধ্য) বিৎ, 
| তিৎ, যাহার বীর্ধ্য ব্যর্থ হইবার নহে। ; করেন কিম্বা অনব্ শব্দ করা-স্থা 
রা গমনকরা+অ (অল)-ভাবে '  থাকা+অ.ড)-ক ) সং, পু, ত্রাক্গ 

২ সম্বোধন । ২। গমন । । পের ওরসে বৈশ্যার গর্ভজাত, 
রক (অস্ব [গমন করা। পাওয়া+অক , বৈদ্য। ২। দেশবিশেষ ; ইহা পঞ্জাবের 

 ণেক)_ মংজ্ঞার্থে যে রূপা্দি খাপ্ত হয়), অন্থঃপাতী 1৩। জাতিবিশেষ ; বোধ হয় £ সং, ক্লীৎ, চক্ষু নেত্র ।শিৎ _১"আমীন- শরীক গ্রন্কর্তাদিগের পুস্তকে আস্বাষ্ঠা 
মাস শরীরপাতন্স্িয়ম্বকৎ সংষমিনং ূ নাষে যে জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা 
জদর্শ । (কুমার )1২ | তা ।৩। (ঝআন্ব এই জাতি হইবে। ভবিষাপুরাণে -অন্ু- 
গমন করা +(অল১-ম্ব। ককেণ)-- র্ বাহিনীনদীর তটে এই জাতি বাস করিত। 
্ ২, | ররাহসংহিতায় ইহারা ভারতবর্ষের ম- 

1! ধাম দেশবাসী দিল । মহাভারতে - 



নঙ্ধু চি. ইডি, এ] মন্ভু 

উহারা -উত্তর দেশবাসী | ৪ । হস্তিপক) কচ্ছপ, ন্মী- রিট সৎ, চু দিার 

মানত । জেন্ন। মাতা। প্রীতির নিমিন্ শুশুক । 

যিনি মাতার ন্যায় থাকেন) ষ্ঠ। -করীং, 
যুইগান্ছ । ২। নিয়ই গাছ । ৩। আমক্ল- 
শাক 18 আমড়ী। 

অন্ব। ( অন্ব শন্দকরা+অ (অল .)- শী, সং 
জ্ঞার্থে। খিনি বালক কর্তৃক শবন্দিত অর্থাৎ 
উক্ত, হন অথবা অন্বু গমনকরা+ অ 
(অল)-ম্ম। আপ্ স্বীলিঙ্গে। শ্ষেহে যিনি: 

ভবন্থুকেশর ; সং, পুং, ছোঁলজ্গনেবুরৃক্ষ । 
অন্বচামর ( অন্বু-চামর চমরী-পুচ্ছ ) সৎ) 

কলীৎ, শৈবাল, শেওলা । 
অন্বুজ (অন্থু-জ যে জন্মে, ৭মী-_ ষ) সং, 

র্লীৎ, জলজ, পদ্ম । ২। ব্জ ।৩। পুৎ, চক্র । 
৪ | হিজল বুক্ষ। ৫ | পুৎ_ ্লীৎ, শঙ্খ। 
৬ | বিৎ, ধ্রিংজলজ[ত । 

গমন করেন ) সৎ, স্ত্রীৎ, মাতা । ২। নাটেযা  অন্বুজন্ম (অন্বু_ জন্ম) সৎ, ক্লীৎ, জলজ, পদ্ধ। 

প্ডিতে -মাতা ।৩। দুর্গা 1৪. কাশী- 
রাজের জ্যেষ্ঠ দুৃহিতা | 

অন্বালা (অম্ব।-অল ভ্রষিতকর1+অ (অন্) 
_-ক। আ(আপ) -স্ত্রীলিঙ্গে। অথবা 
অন্বা-লা গ্রহণ করা+অ (ক)-ক। 
যিনি অন্দা শনা গ্রহণ করেন) সৎ, শ্রী 
মাতা । ২। ছুর্গা। 

অন্বালিক! (অন্বালা মাত11-ক(কণ)- 
স্বাথে। আপ্- শ্তরীলিঙ্গে ) সৎ, ক্ীৎ, 
মাতা । ২ । ছুর্গী। ৩। কাশীরাজের কনিষ্া 
কন্তা, বিচিত্রবীধ্যের পত্বী, পাণ্র মাতা । 

অন্বিকা (অন্ব| মাতা1ক (কণ)- -স্বার্থে বা 
তুল্যার্থে ) সং, স্ত্রীৎ, মাতা । ২। ছুর্ার 
নামান্তর । ৩। কাশীরজের মধ্যমা কন্তা।, 
বিচিত্রবীর্ষেতর পত্রী, ধুতযাহ্রেত মাত । 
৪ । দেবমাতা। ৫। জৈনদেবী বিশেষ। 
৬। কটুকী । ৭। অন্বষ্ঠা। 

অন্বিকানাথ )। (অশ্বিক-নাথ, পতি। 

অশ্বিকাপতি | ৬গী-ষ) সৎ পু, শিব । 
অন্বিকেয়ঘেন্বিক1+ এয়(ফ্জয)_ অপত্যার্থে:। 

সং, পুৎ, কার্তিকেয়। ২। গণেশ | ৩। 

ধৃতরাষ্র। 
অন্বু ছেম্ব শব্করা4উ--ক, জৎজ্ঞার্থে) 

স্, ক্রীঘ, জল। ২ । বালনাম ওঁধধি, বাল।। 
অন্বুকণ। অেন্বু_ কণী, ৬ষ্ী-ষ্) সং, জ্্রীঘ, 

শীকর, জলবিন্দু | 
অশ্বুক্টক ( তঅন্থু-কণ্টক, ৬ঠী-ষ। 
অন্ুকিরাত | অন্বু-কিরাত বনচর,ব্যাধ, 

৭মী-ষ। হিত্আ ত্বভাবহেতু জলে যে; 
কিরাতের ন্যায় )সং, পুৎ) কুতীর | 

গ্ুক্কীশ, অন্বুকত্ম (অন্থু--কাশ বানর, কৃণ্ম 

| অন্কুতাঁল (অন্বু- তাল, ৭মী -ষ্) সৎ) পুত, 

| শৈবাল, শেওলা। 

না (অশ্ব জল-দ |দ1 দানকরা।অ 

(ড)-কবযেদান করে। থে জল দান 

করে, ২য়া-ষ) মং, পুহ, অলদ, মেঘ। 
২। মুস্তক। শিৎ-১ “কনাসবিশ্বানলদৎ 

সহাদ্পুদং।” ৩1 অভ্রক ধাতু । ৪1 বিং, 
র্রিৎ, জলদানকরী। 

অন্ুুপাগম (€ অন্বুদ _আগম ) সং, 
মেত্াগম, বর্ধাকাল। 

| অন্তুপর অন্ু-ধর যেধারণ করে, ২ম 
ফু) সং, পু, জলধর, “ মদ্ব। 

অন্বুধি, অন্ভুনিধি (অল জল-ধি [ধ| ধারণ 
কর14+ই.কি)-ক] যে ধারণ করে। থে 
জল ধারণ করে,২্যা-ষ 'অন্ু_নিধি ধন, 
সম্পন্তথি। যাহার অশ্বু দম্পতি হইয়াছে, 
৬ঠী- হিৎ, অথবা অন্বু জল--ধা, নি-ধা 
ধারণ কর।+ই(কি)-ধি। যাহাতে জল 
থাকে) সং) পু, জলধি, সমুদ্র, সিন্ধু,সাগর। 
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এ 

অন্বধিঅবা ; সৎ, ক্ীৎ, গৃহাকন্তা । ২ | 

ঘৃতকুমারী । 
অন্বুপ (অন্বু জল-প ঘে পান করে, 

রক্ষা করে ) সঙ, পুখ। জলেশ্বরঃ 
বকণ। ২। শতভিষা নক্ষত্র । | ৩।চাকু 
ন্নাগাছ 181 বিং, ত্রিৎ, জলপাষী । 

অন্ুভূৎ (অন্বু-ভৃৎ্[ভূ ধারণ কর1+০(ক্িপ্) 
-ক] যেধারণ করে। যে অন্ু ধারণ 
করে, ২য়া _ষ) সং, পু, মেঘ, খারিবাহ । 

। সমুদ্র । ৩ । মুস্তক । ৪ | অভ্রকধাতু। 
ন্ (অন্বু+মৎ (মত) _ অস্ত্যর্থে) সং, 

কচ্ছ, কুল, নর্দীর তট। ২! ভালবহুল 
শী ীশীশীশী্িশীশীপাি্ািি টো 

২ 

অন্ধুম 
পুহঃ 



চন্য ৃ 
টি শশী তিিপীতিতত পাশা টি 

 স্থান। তী_ স্নীৎ, কৃক্ুক্ষেন ভি নঙ্গী 
বিশেষ ৷ বিৎ, ত্রিৎ, জলবিশিষ্ট । 

ল্গুমাতজ (€ অন্বু জল--মাত্র সাকল্য, 
প্রত্যেক প্রকার,অথবা মাত্রা অল্প পরিমাণ 
-জ [জন্ জন্মান+অ ড)- ক] উত্পন্ন ) 
সৎ, পুং, শহ্কুক, শামুক । 

মন্বুমুক ( অন্ধুমূচ, অন্বু_ মুচ মোচনকরা + ০ 

(কিপ্)- ক) সহ, পুহ, মেত্ব | 
মধুর (অন্বু-রা গ্রহণকরা+অ ড) 

সং, পুঙ্ দ্বারাধঃকাষ্ট, গোবরাট | 
গন্বুধাশি জেন্কু_রাশি সমূহ, ৬ঠী _ষ) ্ 

পৃ, জল্নিধি, সমু | 
সন্তুকহ (অন্বু_কুহ | রুহ উৎপন্ন হওয়া 
+নড)-ক)] নে জত্ছে' যে জলেত 

ভান্মে, ৭মী কষ) সৎ, ব্লীৎ। পদ্ঘা, জলজ । 
হা-ক্সীৎ, শ্ছলপন্ঘিনী। 

ন্বুরোহিণী ; সং, স্সীৎ, নলিনী, পদ্ধিনী । 
সন্থুবাচি | জেন্বু জলবর্ষণ-_-বাচি, বাচী 
সন্থুবচী || ব্চ বলা+শি-ু ক] যে 
বলে অর্থাৎ হুচন। করে) টাচ মিথুন- 
রাশিস্থ অুধ্যের আছ নিত প্রথমপাদ 
ভোগকাল। জ্যেষ্ঠমাসের শেষ দিবসে ুর্যা 
যে বারে ও ষে কালে মিথুন রাশিতে গমন 
করেন তাহার পরের সেই বারে ও সেই 
সময়ে পৃথিবী রজংস্বলা হন, (সম্ভবতঃ 

জলবপ্বণে পৃথিবী রসযুক্তা হইয়! 
বীজাদি ধারণ করিবার উপযোগী হুন) 
ইহার নাম অশ্বুবাচী। অন্ববাটীর্দ তিন 

দিন বেদাধ্যয়ন ও বীজবপন নিষিদ্ধ; 
যন্তি, বিধবা, ব্রহ্মচারী, ও ব্রাহ্মণদ্িগে র 
স্পাক ও পরপাক চগ্ডালের অন্নতুল্য। 
এই সময়ে ছুদ্ধ পান করিলে সর্প ভয় 
থাকেনা। স্মেতি)। 

মন্ুবাহ, রত বহন করা +*্বিণ) 
মন্বুবাহ (-ক। ২য় পক্ষে +অ(ষণ)- ক) 

সং, পু, মেঘ । ২। মুস্তক । ৩ । অক্রক- 

ধাতু । ৪ । বিৎ, ভ্রিং, বারিরহৃনকারী । 
মন্বুবাহনী (অন্কু_বহ-ঞ্রিস্বাহি বহান 
+অন (অনট )১-প। ঈপ্- স্্রীলিজ্গে ) 
সং, জী, জলসেচনী । 

শন্ববাহী (তম্ুনাহিনৃ, অন্থু--বাহিন্ যে 

- ক) 

ূ 

[ ভান্তে। 

বহন করে ) বিৎ ব্রি, জলবহন্কারী । 
হিনী--প্ীৎ, সং, কাষ্ঠাদ্ি নির্মিত জল- 
সেচনী পার । 

অন্বুবাসী ; সৎ, আসীৎ, পাটলাবৃক্ষ । 
অন্বুবেতদ ; স+, পু, জলবেতম । 
অন্থুশিরীধষিকা ; সং, স্্ীং, জলশিরীষবুক্ষ । 

অন্বুসর্পিণীজেন্ু _স্থপ্ গমনকরা+ইন্ণিন্) 
-ক,পমী-ষ) সং, শ্রী) জলোকা, 
জোক । 

অন্বকত অন্তু [| শ্লেম্মাদিযুক্ত উপচারাদি | 
জল--কূত যাহা করা হইয়াছে,ওয়া-ষ। 
চি,--অভতন্ত স্কাবার্থেসউ -উ ) বিৎ, 
নিষ্ঠীবনযুক্ত বোক্য বা রব)। শিং- 
“তন্ুবঘনামন্থরসিত গুরূণিক্সযান মন্য,- 
কৃতানি।” (উত্তরচরিত)। 

অভ্তঃসার (অভ্তস সার, ৬ঠী-ষ) সৎ, 
কী, মুক্তা । 

অস্তঃস্থ (অস্তস জল-স্য যে উত্পাদন 
করে ) সং, পুৎ, ধূম, ধোয়া । 

অস্তস (আপ. জল+অস -শ্ম,সংজ্ঞার্থে । 
ম-আঁগম। পভ, নিপাতন। অথব! 
অনভূ শব্দকরা+অস্_ক ) সং, ক্লীৎ, 
জল ।২ ৷ গণিতে চতুর্থ সংখ্যা ।৩। জ্যো- 
তিষে--লগ্াদি হইতে চতুর্থরাশি | ৪। 
বৈদিক ছন্দোবিশেষ ।৫। সাংখ্যমতে--নব- 
বিধ তুষ্টির মধ্যে প্রকৃতাখ্যা আধ্যাত্মিক! 
তুষ্টি ।৬। বালানামক ওষধি । ব্হুবচনান্ত 
হইলে) দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, 
অন্গুরগণ। 

অস্তে।জ(অস্তম জল-জ জন জন্মান4+ 

(ড)- এক) যে জন্মে,ষে জলে জন্মে, ৭মী 
_ষ্) সং, ক্লীৎ, পদ্ম, জলজ | শিৎ--১ 

“গিরা মুখাভ্ভতোজমিয়ৎ যুযোজ |” ৈষধ)। 
২।পু২, চন্দ্র । শি২-- ১পিবস্তৎ ত্বন্থুখাস্তেো- 
জচ্যুতৎ হরিকথাম্বৃতৎ ।” ৩। পু -স্জ্রীৎ, 
সারস পক্ষী । & । পু ক্লীৎ, শম্ঘ। ৫। 
বিং, ত্রিৎ, জলজাত। [শৈবাল । 

অভ্তোজচামর €( অজ্োজ - চামর ) সৎ, ক্রীহ, 
অভ্তোজিনী (অভ্তেজ+ইন--প্রৎ। ঈপ 

_স্্ীলি্দে) সৎ, স্ট্রীং, পদ্বের ঝাড়, 
পদ্বিনী। ২। পদ্যুক্ত দেশ । ৩। পদ্থলতা । 



তা অশ্ন ] ১৯১৮ 

পীশীশিশশাশীীশীিিটিতিতি শশা শি 

অভ্তস, অঃ চা অস্তোধর 

[দ1! দালকর1+4অ (ড)- ক]অম্ব,দ দেখ। 

ধারণ করা+অ (অন্) অস্তম ধর 
ক] যে ধারণ করে, ২ম ষ) সং, পু, | 
জলধর, মেঘ । ২। মুস্তক। 

অঙ্োধি, অন্তটোনিধি (অভ্তস জল-ধি, 
নিধি । অন্বধি দেখ, অথবা অভ 
জল -_ ধা,নি - -ধা 
ধি) সং, পুৎ, সমৃদ্র | শিৎ- ১মৈনাকম- 
ভোনিধিবদ্ধসখ্যমৃ ।” কুমার ) 

অস্তোরূহ'অভ্রস জল-রুহ [রুহ জন্মান। 
+আ.(ক)-ক] যে জন্মে। অন্ব,রুহ 

দেখ) সং, কী, পদ্ম, জলজ | 

“হেমাস্তোবহশগ্যান' তদ্বাপ্যো ধাম সা- 
হ্গরতম্ 1 কেমার)।২। সারস ।৩। বিৎ, ব্রিৎ) 
জলজাত । 

অন্ময় (ভাপ জল+ময় -তদ্রপার্থে। 
পরম) বিং, তিৎ, জলময়, জলবিকার, 
ফেনাদি ॥ শিৎ -১৫সৌরীন্ভিরিব নাড়ীি-! 
রমতাখাভিরম্ময়ঃ |” (রঘু) 

অম (অমৃ ভোজনকর14র- শব, সতজ্জার্থে। 
যাহা! ভোজন করা যায়। অথবা অম্: 
গমন করা । যাহার সৌরভ দূর পরাস্ত 
গমন করে) সং,পুৎ,। আমবৃক্ষ | ক্ীহ) 

আমফল। 

অআত ) (অম্-অত গমনকর1+ 
অআ্াতক | অ(অন্)_ ক,সংজ্ঞার্থে। ২য়। 

পক্ষে +ক(কণ)--সার্থে । যে অমের 
হ্যায় গমন করে অর্থাৎ অমতুল্য অথবা 
যার অনম্বরস পর পুষ্পাদি পর্যন্ত ব্যাপ্ত 
হয়) জঙ, পুহ, আমড়। গাছ । ২ । ক্রীৎ,। 
আমড়া । 

অন্ন (অযু রুপ হওয়া+ল-ণ, সং- 
জ্ঞার্থে। যাছার দ্বার রোগ জন্মায় ) 
সৎ, পুং, রসবিশেষ, টকৃ। ক্লী-ক্স্ীহ, 
তেতুল গাছ। ২। বিৎ্ ত্রিৎ, অমর 
রসমুক্ত | ৩। র্লীং, দধ্যন্ন । 

অম্নক ( অন্ন+ক (কণ )--অল্পার্থে) সৎ, 
পু, লকুচবৃক্ষ। 

অন্নকাণ্ড (অল্ন_-কাণড গুড়ি) সং, ক্লীৎ, 
লবণতৃণ । 

ধারণ কর141ইরকি)_ | 

শিৎ- ১: 
| 

ৰ 
র 

জল_দ ভিরিিতিলি টে টোন ইহার নই 
কেশর ) সৎ, পুং, বীজপুর, গোড়ানেবু। 

অন্লচূড় (অন্্_চুড়া শিখা) সং, পুং, অয্ন- 
শাক। 

৷ অন্নজম্বীর; সং, পুৎ, অশ্ননিম্ুক, গৌড়ানেনু। 
আমজান (0২):9।)) বর্ণ হীন অধৃশা বাম্প। 

ইহা আস্বাদন ও গন্ধ বিরহিত । ভবাযূতে 
ইহা অসংযুক্ত অবস্থায় বাস করে। 

অন্নায়ক (অগ্ল-নী লইয়া যাওয়া+ অক 
-ক ) সং, পু, অম্নবেতস | 

। স্মম্নিশ! ; অৎ, স্্রীৎ, শটীবৃক্ষ | 
' অম্পপঞ্ফল ; সং, কীৎ, অঙ্নরসমুক্ত পণ, 

প্রকার ফল । যথা--১। কোল । ২। 
দাড়িন্ন | ৩। তেতুল ।৪। চুকাপালড। 
৫1 অম্বেতস। অন্যমতে -জন্বীর, 

নারঙ্গ, অশ্নবেতস, তেতুল, টাবালেনু। 
অয্মপত্র (অম্ন--পতর। অন্নবিশিষ্ট পত্র যা- 

হার) সং, পু, অশ্বাস্তক বক্ষ | ব্রী- স্ত্রী, 
পলাশীলতা। ২। ক্ষুদ্রাপ্পিকা ৷ 

। অম্পিষ্ট ; সং, ক্লীং, আমরুলশাক । 
অশ্নপূর ; সং) ক্লীৎ, বৃক্ষায় । 

 অম্নকল ; সং, ক্লীৎ, শে হল । পু, আমফল। 
অন্নশ্দেনল; সং, মম্নবেতস । [তি । 

সং স্তর, মালবদেশজ নাগবস্রী- 

[ 
| 

| 
] 

 অন্নরূহা ; 
] নু 

| যোনির ॥ রং 
ূ অম্নলোণী | চর তু ৯১ আমরুল । 

অন্নলোলিকা (অম্ন-লোলিকা[ ল, ছেদন 
কর17+অক ণক)- ক] যে নাশ করে। 

যে অম্নরম দ্বারা অক্ুচি নষ্ট করে, য়া 
ষ ) সৎ, সী, আমরুল শাক । 

অম্নবতী; সৎ স্দীৎ, আমরুল । 
অশ্নবর্গ ; সং, পুখ্, চাজেরী, লকুচ, অল্ন 

বেতস, জন্বীর, বীজপুর, নাগরঙ্গ, ফাড়িম, 
কপিখ, অন্ন, বীজাম়ক, অন্বষ্ঠা, করমর্দক, 
নিশ্বক। 

অন্নবন্লী (অয্ন_ অল্নরসযুক্ত _ ব্মী লত।) সং, 
স্ত্রীৎ ত্রিপর্ণিকা নামককন্দ বিশেষ । 

অম্নবাটিক! (অশ্ন-বাটিকা স্থান) সৎ, স্্রীং, 
নাগবল্লী বিশেষ । 

অগ্নবাস্ত.ক (অল্ন অক্লরসবুক্ত _বাস্তক শাক 
ভেদ ) সং, ক্লীৎ, চুকাশাক । 

| 
ূ 



অয ৰ ১১ 1] অয় 

অন্নবীজ (অয়-বীজ কারণ) সং, ক্লীং, 

তেঁতুল । 
অয্নবেতস ; সৎ, পুৎ্ স্বনাম প্রসিদ্ধ অম্নরস 

বক্ষ বিশেষ । ২। অক্পকৃচাই। 
অক্পশীক ; সং, ক্লীৎ, বুক্ষান্্।২। চুক্র | পুত, 

অশ্নদ্রব্য বিশেষ । 
অশ্নসার ; সং, পুৎ, অন্নবেতস | ২। নিম্বৃক। 

৩। হিস্তাল। ৪1 ক্লীৎ, কাঞ্জিক। 
অন্নহরিদ্রা ; সৎ) স্ক্রীৎ, শটা। ২ আমআদ|। 
অন্নান্কুশ ; মৎ, পুত, অন্নবেতস। 
অম্লান অ-ম্লান মলিন) বিৎ, তরি, বিমল 

পরিক্ষত, শচ্ছ প্রফুল্ন,বিকসিত, অবিষণ ।২। 

পুং,আমলাবৃক্ষ, মহাসহাবৃক্ষণ আষালা । 
অন্লানমুখ (অ- ম্লান মুখ) ক্রিৎ__বিৎ্। বিনা 

সক্ষোচে, কোন সক্ষোচ না করিয়াআন্যায় 
করিতেছি বলিয়া হিরন কুর্ঠিত ন। 
হইয়া | 

বর অক্নীকা জো কিণ) -যুক্তার্থে। 

-ইস»ঈ। আল্ন যোগ হেতু অস্সিক! ) 
্ ক্র তেঁতুল গাছ ।২। পলাশীলতা । 
৩। শ্বেতামিকা।৪কুদ্রান্িক11৫। অক্লোদগার। 

অযলোটক ; অৎ পু, অশ্বান্তক বুক্ষ, অস্ন- 
কুচাই 

অয় জেয়, ইন গমনকরা+অ(অল)-৭, 
সৎজ্ঞার্থে ।যাহার দ্বারা সুখ আগমন করে ) 
সং, পু, সৌভাগা, শুভাদৃষ্ট | ২। 
শুভদ্বা়ক বিধি। শিং-১“স গুগ্রু- 
মূল প্রত্যন্তঃ শুদ্ধপাঞ্চি রিয়াম্থিতঃ1” ( রঘু )। 
৩। দৃযতক্রীড়ায় পাশকের গতিবিশেষ | 
৪। নরকবিশেষ | ৫1 (ই [গমন 
করা) পাওয়া । ব্ণিকের যাহা প্রাপ্ত 
হয়) লাভ। 

অরংপিশ অয়স-পিশও গোলাকার জড় 
বস্ত) সং, পুৎ, লৌহপিগড। 

অযত্ব (অ--যতু) সং, পু, ধত্বের অভাব, 
অনাদদর, অবহেলা, অনায়াস। বিং, তরি, 
বত্বহীন। 

অধত্বকৃত (অ-যত্ব-কৃত) বিং, ত্রিৎ, যত 
ছারা কৃত নয়, বিনা চেষ্টায় সম্পন্ন, আঅযতু- 
সম্পন্ন, অনায়াসনিষ্পাদিত 1 

অযথ| (অ _ ষখা) বিং, ত্রিং, অলীক, অপ্র- 

কৃত, অমূলক, অপ্রাযাণিক ; যথা -_এ কথা 
অযথা নয় '২। অংঅনুপযুক্তরূপে, অন্যায়- 
বাপে । 

অযত্ব-সম্ভ,ত; বিৎ, ত্র, যত্বদ্ধার] সম্ভ,.ত 
নয় বিনা যত্বে উৎপন্ন, বিন! চেষ্টায় উৎপন্ন, 
অনায়াসসিদ্ধ ! 

অযথাতথ €(অ-যথা ষেরপ- তথা জে- 
রূপ) বিৎ, ব্রি, যেরূপ সেরূপ নহে, ষে 
রূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে । 

অযথাভূত (17৮97৮০9৪৫১ অ--যথা ষেরূপ 

_ভূত যাহা হইয়াছে) যে রূপ হওয়। 
উচিত সে রূপ নছে, যেরূপ হইলে আদ- 
রণীয় হয় সেরূপ নহে, সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রাস্ত 
নহে, অনেক অংশে ন্যন ব! দোষবিশিষ্ট | 

অযথাক্রত-দর্শন-শাস্্ ;) দর্শন-শাস্মের যাহা। 
উদ্দেশ্য তাহা! প্রতিপন্ন না করিয়া তদ্ধিপরী- 
তার্থপ্রতিপাদক | 

অযথার্থ (অ--যথার্থ) বিং, ত্রিৎ, যথার্থ নয়, 
অপ্রকূত, অবাস্তব, অলীক, কৃত্রিম । ২। 
অন্যাধ্য, অনুচিত । 

অযথার্থত| (অযথার্থ+তা-_ ভাবে) সং, 
স্ত্রী, অবাস্তবতা, অলীকতা, কৃত্রিমতা ৷ 
২। অন্যাধ্যতা, অনে 

অয়ন (অয়, ইন্ গমনকরা+ অনংঅনট) 
-ধি | যাহাতে গমন ককা যায়) সং, ক্লীৎ, 
পথ। শিধ--১ অগস্ত্যচিহ্চাদয়নাৎ, 
সমীপৎ 1” রেছু)। ২। স্থান, ভূমি । 
৩। যুদ্ধভুমি।৫1। বাসন্থান, গৃহ। 

৬ 1 €+অনট্-ণ। যাহার দ্বার! 
গমন করা যায়) শাক্স; ভাবসাধন গ্রন্থ । 

শিং - ১শিক্ষা কলা ব্যাকরণৎ নিক্ুক্তং 
ছন্দসাৎ চয়ঃ | জ্যোতিষাময়নকৈব বেদা- 
সানি ষড়েব তু 1” (জাতিষাময়ন » 
জ্যোতিঃশান্ত্র) । ৭ । যজ্ঞাদিক্রিয়ামুষ্টান- 
পদ্ধতি । ৮ । €+ঘঅন (অনট্)- ভাবে ) 
গতি। ৯। ুর্ধ্য যাহাতে দক্ষিণ হইতে 
উত্তরে এবৎ উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করে- 

ন) বিধুবরেখা হইতে কুর্ধ্যের উত্তরে অথব! 
দক্ষিণে গমন 1 ছুই অয়ন; মাঘাদি ছয়মাস 
উত্তরায়ণ ; শ্রাবণাদি ছয়মাস দক্ষিণায়ন। 
৪। আশ্রয়, বিশ্রামন্ছান। শি২-১, 



হায় [. ১২০ ] অযু 
শপাশািশিশশীশািিশিিশিসপিপশ। 

চি পিসি 
স্পা শশী পীিশিশাটিনিিটী 

আপ শিপ 

“আপো নারা ইতি প্রোক্ত। আপো বৈ- ]. কুঠারাদি । ৩। লৌহনির্থিত ওীঘধ বিশেষ 
নরস্কনবঃ | তা যদগ্ঠায়নং পূর্ব্নৎ তেন ৪ । ইম্পাতত | ৫ | 'অগুরু বৃক্ষ ; শিং-_১ 

নায়ায়ণঃ স্বৃতঃ ।” মেনু) । ১০। জন্ম । | অয়ঃ প্রকীর্তিতৎ লৌহে তখৈবাগু পাদ- 

তয়ন-মণ্ডল (12011710) রাশিচক্র ও রাশি পে।” ৬। (যাহা উর্ধে গমন করে, পু) 

চক্রস্থ সুর্যের দুশ্যমান্ গমনীয় পথ । | অগ্নি, বহি । 

অয়ণাত্তরৃভ (1101)18, অয়ন গমন-- অন্ত; অয়ঙ্কান্ত € অয়স্ লৌহ-কাস্ত কমনীয় 
শেষ, সীমা--বৃন্ত। বিমুব-রেখার উভয় কিন্ত এখানে কান্ত শব্দের অর্থ রত্ব। 

পার্স কি়দ্দ র অন্তরে অপর যে ছুই রেখা | এই জন্য ইহার অপরনাম কান্তিলৌহ) সং, 
কলিত আছে, তাহা সুর্যের উদর ও ] পুৎ,। লৌহাকর্ষক মণি, চঢুম্বকপাথর। 
দক্ষিণ আমনের সীম বলিয়া উহাদের নাম । অয়ক্কার (অয়প-কার কম্কন্ত। ) সং) পুং, 

“ভাবনান্রবুত্ত” বা “মকর” ও “কর্কটরেখ।”) লৌহকার, কামার ।২। জঙ্ঘার উদ্ধাভাগ। 

সুর্ধোর উর দক্ষিণে গতির সীমানিরপক । অযাচিত (অ-যাচিত প্রার্িত) বিৎ, পি) 
যাচিত নয়, যাহা যাচৃএশ করা যার নাই, 
অপার্থিত, অনভ্যর্থিত | ২ | পুং১ মুশি- 

অখ্যাতি, ভুনাম, অকীতি, অপযশ || বিশেষ । ৩। রীদ, অপ্রার্থিত ভঙ্গ দ্রপা। 

২। নিং, নিৎ, কীতিরছিত, লোকনিন্দিত ||. শিৎ-১অমতৎ গ্তাদযাচিন্তম্ |” মেনু)। 

অযধশস্ায €(অ-যশস্য যশঃসাধন ) বিৎ, | অযাচা “অ--যাঁচ, যাচ.এপা করা+য (ঘ্যণ। 

রিং, যাহাতে অযশ হয়, অখাতিকর, | --শ্ুট বিং, বিৎ, যাহা প্রার্থনীয় নছে । 

অকী।ভরকর |  অযাজ্য (অ-যাজ/ যজনীয়, যজ্জক্রি়ার 
অযশক্ষর (অযশপ-কর যে করে) বিৎ) যোগ্য) বিৎ, ত্রিৎ, শ্র্গতি এব স্মৃতি 

রেখা । 

অমশঃ (অবশমৃ, অ-যশস ) সং, ক্লীথ, 

নিং, অখাতিজনক, যাহাতে অযশ হয়, | নিষিদ্ধ যাজন। জা একর্মতুষ্ট। 
অকীর্তিকরলোঁকনিন্দাজনক | রী _স্ীহ | 
যথা অযশস্বর নিন্দনীয় অলক্ষ্ী |) 

অয়স. (অয়, ইন্ [গমনকর1] পাওয়া +অস. 
-ক, সৎজ্ঞার্থে । যাহা খনি হইতে পাওয়া! 
যায়। এই শব্দটী লাটিন ও গ্রীক ভাষার স- 
হিত বিলঙ্ষণ সৌসার্রশ্য দেখা যাষ | সংস্থ- 
ত- অয়স) লাটিন-- 4০৪; (লাটিন 
ভাষায় 4০৪ শব্দ কখন ২ লৌহ কখন 
বা্বর্ণ অর্থে ব্যবজত আছে। সংস্কৃত 
ভাষায় অয়স শন্দ সচরাচর লৌহাগেই 
প্রষোজিত হইয়া থাকে, কিন্ধ সায়নাচার্ধ্য 
খণেদ-সংহিতার যষ্ঠমগুলের একাত্তর 
সুক্তের চতুর্থ কের ভাষ্যে একস্থলে 
উহা স্ুবর্ণ-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন? যখা-“অয়োহনুর্তিরয্ময় হনুঃ।?+) 
প্রাচীন জর্দান - 0”; গথিক » ১18 ইৎ- 
রাজী »["07) ইৎরাজী [০ সংস্কত অয়- 

খা, শন্ষের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় [৫৪ অর্থে 

বরফ কঠিন বলিয়া অয়স্তুল্য) সং, ক্লীৎ, 
লৌহ । ২। লৌহনির্শিত অশ্ব; ঘেমন, 

অধাজ্যযাজন (আআ. -য-যাজন) ক্লীৎঃ 

পতি'দিগের খাজন । 

অযাজ্যযাজী (-ষাজিন্) বিং' ব্রি, যে 
অন্বাজ্য যাজনা করে। 

অধ্ি জয়, ইন গমন করা+ই-৭) অং, 
কোমল সম্োধন ; 1২। প্রশ্ন ।৩। অনুনয়, 
অন্থরাগ, সান্ত্বনা । যথা--অয্ষি পরিয়ে! অয়ি 

জীবিতনাথ ! “অয়িঘনোর | পদ্দানি 
শনৈঃ শনেঃ”। বেলীসংহার) ৪। উত্সাহ । 

অযুক্ (অযুজ,অ -যুজ্ যোগ করা+০[ক্কিপ্) 
_ ক) বিৎ্, ত্রিৎ, অযুখ্ম, বিষোড়। 

অযুকহছ ] ( অযুকৃ অযুক্ত। অধুখ 
অনুধ্যচ্ছদ বিষোড়-ছদ পত্র। যাহার 

পর বিষোড় অর্থাৎ এই বৃক্ষেব্ প্রত্যেক 
পরবে সাতটী করিয়া পত্র জন্মায়, 
৬ঠী-_হিৎ) সং, পু, অগ্তুপর্ণ বৃক্ষ? 
ছাতিম গাছ । 

অমুগ অ-যুগ যোড়) বিৎ, ত্রিং, বিষোড়, 
যুগঠিন্ন, বিষম। যথা অসুগনেত্র অর্গে 
তিনের । 



আযে। 

২০০ পিপি পি্পাস৯১ পপ পাপা 

অযুক্ত (অ-যুক্ত) বিৎ, ত্রিৎ, অনুচিত, 

যাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, মুল্দিনিল্গ, যুক্তি 
বৃহিভূ্তি, অসঙ্গত, অসংলগ্ন । ২। মুক্ত 
নহে, পৃথকৃ, অসংযুক্ত, সংযোগরহিত । 
৩1 বিষয়াসক্তচিত্ত হেতু কর্তব্যপালনে 

অন্বহিত 1 ৪। অনিযোজিত | 
আমুক্তি (অ-যুক্তি) সং, স্্ীং, অসংমুল্তি, 

অপরামর্শসঅসহ পরামর্শ ।২। যোগরাহিত্য, 
বিয়োগ, সংশ্রেষাভাব | ৩ । উপপন্দিনিরহ, 
বিচারমার্বিরোধিত | ৪ | অনৌচিত্য, ; 
আন্যাধ্য, অনুপযোগিতা | ূ 

আযুগ -অযুকৃছদ্' শন্দের পর দেখু। ূ 

অধুধা 'অ--যুগ্া যোড়া) বিৎ, জিৎ, যুগ নয়, | 
বিষম, বিযোড়, যথা১১১১৫১৭১ ইত্যাদি । 
২ | পুথক্, স্বতন্ত্র । 

অধুধাচ্ছদ ) “অযুকৃছদ” দেখ। 
গযুত (--যুত যুক্ত, গণিত) বিৎক্লীৎ, ফশ 
সহ সংখ্যা, ১০,*০* | ২। বিৎ, ত্রিং) অ- 

মুল, সৎযোগরহিতি | ৩। পু, ক্রোধনের 
পিতা । ূ 

মযুতনায়ী (অযুতনায়িন্, অনুত [ পুকষমেধ 
যজ্্] দশসহজ্র সংখা]]--নায়ী যে আন- 
য়ন করিষাছিল । মহাভারতে--“যিনি 
অযুতসংখ্যক পুকুষমেধ ষজ্ত করিয়া 

“অযুতনায়ী” এই নাম লাভ করিয়াছিলেন”) 
সং, পু চক্্রব্ংশীয় নৃপবিশেষ। মহা- 
ভৌমের পুত্র । 

য়ে (অয়, ইন গমন করা+এ -ণ ) অং, 
স্মরণ ।২। শ্রম, ক্লান্তি ।৩। ভষ 1৪ ক্রোধ। 
৫। বিষাদ । ৬। কোমল অসন্বোধন । ৭। 
সন্ত্রম ; যখ1--অয়ে কাস্তে ! মুক্ধে ! চটুল- 
নয়ন্ঞে চম্বদনে । প্রসাদেতি । 

যোগ €(অ- যোগ) সং, পু, যোঁশাক্তাব, 

বিশ্লেষ, বিচ্ছেক্দ ।২। নায়ক নায়িকার পর- 
স্পর বিচ্ছেদ, অনম্ুরাগ ।.৩। আন্ষপযো- ূ 
গিতা, যোগ্যতাভাব । ৪ । পূর্বাপর সম্বন্ধ ৰ 
বিরহ, অসম্বদ্কতা | ৫ | অসস্ভব, সম্ভাবনা- | 
বিরহ । ৬। কঠিনোদ্যম | ৭। কষ্ট। ৮। 
নৈদ্যশাস্ত্রে যন, বিরেচনাদ্ি ওষুধের 
প্রশ্তিলোমপ্রবৃত্তি অথবা! অল্প্রবৃস্তি ; শিৎ 
৯ যোগঃ সম্যক্ প্রবৃত্তি" স্যা্দতি- | 

| 
ৰ 
| 

শীল 

পপি ীশীিিপট শিস 

৯২১ ] অন্ে। 

শী পিটিশ শাঁিাশীত তি পশ্ীশীশািশীশী সিন শিপ পিপিপি 

যোগোহতিবর্তন্মূ । অযোগঃ প্রাতিলো- 
ম্যেন নচালৎ বা প্রবর্তনমূ |” ৯। জ্যো- 
তিষ শান্সেপ্রাণির্দিগের অশুভহ্চক 
যোগবিশেষ, কৃষোগ | শিং - ১"আঅযোৌগেষু 

চ সব্বেষু পুর্বযামৎ পরিত্যজেৎ। অযো- 
গাশ্চ বিনশ্যস্তি চক্রতুদ্ধিহতা ইমে ।” 
১০ । কুটবিগ্রহনামক গ্রহযুদ্ধ । ১১ । বি- 
রাগ, বিদ্বেষ! ১২। বিং, তরি, বিষুক্ত । 
১৩। অয়স লৌহ-গ [গু গমন করা 
+অড)-ক) পু, শর্ণকারের কুট,নাই । 

অয়োগবৰ (অয়ল [ লৌহ ] লৌহবহ কঠিন 
-গো বাক্য +অ.ষ)-- প্রৎ, ৬ঠী _ছিৎ, 
যাহার লৌহের ন্যায় কঠিন অর্থাৎ কক শ 
বাক্য অথবা অযোগ বিযুক্ত-ব বা গমন 
কর[+অ(ড)-ক)] যে গমন করে) 
সং, পু শৃদ্রের ওরমে বৈশ্যাজাত । 
শিহ-১ “গমসাবনোপঢ।বতহমভাসন দাস- 

জীবনমূ। সৈরিক্গৎ বাগুরাবৃত্তিৎ তে 
দল্যারয়োগবে 1” মেনু) 

অযোগবাহ (অযোগ _বাহি বহান+আ 
প্রৎ ) সৎ, পৃ, জন্ুত্বার বিসর্গাদি বর্ণ । 

 অয়োগুল (অয়স্[ লৌহ] লৌহনির্মিত 
-গুল গোলাকার বস্ত্র) সং, পু, 
লৌহগুলিকা, লোহার গুলি । ২ ।লৌহ- 
চর্ণাদি নির্মিত ওঁধধ গুটিক1। [কার বস্ত। 

অয়োগোলক ; সংপুৎ, লৌহনির্ষিত গোলা- 
অধোগ্য (অ-ঘোগ্য উপযুক্ত ) বিৎ, ত্রিৎ 

যোগ্য নয়, অন্মুপঘুক্ত, অনুপযোগী । ২। 
অকন্ম্ণ্য, অক্ষম) অসমর্থ । ৩। আপ্রত্যক্ষ, 

রূপরহিন্ত, চক্ষুর বিষয়ীভূত নহে । 
অযোগ্যনম্মন্য (অযোগাৎ- মন্ বোধ করা 

+য-প্রৎ ) সং, পুহ১ যে আপনাকে অনু- 

পথুক্ত বলিয়া বিবেচনা! করে । 
অয্োগ্র জেন লৌহ-_অগ্র মুখ। যাহার 

অশ্রে অর্থাৎ সুখে লৌহ আছে, ভঠী 
_হিৎ) সং, ক্ীৎ, লৌহমুষল, যদ্বারা 
উদ্বখলে ধান্তাদি পরিক্ষার করা ঘায়, 
বাণাদ্ি অস্ত্র । ২। লৌহৰদ্ধ মুদগর এবং 
লগুড়াদি । ৩। হাতুড়ি । 

অয়োখন (অয়ন লৌহ-হন্ বধ করা 
1+সঘেঞ্)-প যাহার দ্বার লৌহ পিটা 



অযে। 

পে ্পোপাটাপাপিত পপি 

যায) সং, চি লৌহপিগু, মুপ্গর, 

হাঁড়ি প্রভৃতি । শিং-১ «“অয়োখনেনায় 

ইন্াভি ৮8২1১ (বদ | 

অধষোধা (আআ. মুধ, মুদ্ধ করা যাখ্যণ)- 

খু) টিহ, ভিখ। ুদ্ধান্হ। যুদ্ধাশক্য, অজে য়, 

যাহার প্রতিযোগ্ধ। নাই । 

মি 
সস্পিপপার্প তি শালি শিপ 

₹্র্ধ, য 

অমোধ্যা - সী, কোশলরাজ্োর রাজধানী, 

পুর্ধ্যবংশীর রাজাদিগের নিবাসন্থান ইহ] 

সব নপী'ভীরে অবস্থিত । নৈবগত মনু- 

কর্তৃক বিনিশ্মিত এনৎ দ্বাদশ যোজন বি- 
শব) পঞ্রপূরীণে_ _ইন্ছাক্কে মোগদাপুরী 

রা ভর্ণিতঅ আছে; ষথা__«অযোধ্য! ! 

থুরা মানা কা (না কাথা 'ভবন্তিকা। পুরী 

রঃ (বহা টৈব সাপ্ুত। মোক্ষদায়িকা 
ভযোধ্যা এক্ষণে তউধ্ বলিয়। খ্যাত । এই 

পুরী দিখানপণী হইতে পার ১৮৭ অন্তর 
পূর্্ দক্ষিণে অবস্থিত | ছল । এন্দণে মে 

অঘোপা। উঃ শন হইয়া গিয়াছে,কিন্ তা- 

চি আন্যাপি পর্দিত হয়। সরঘু- 
ন্দীতীরে হষোপ্য। যেখানে ছিল “সস্তান 
এখন জঙ্গলাবন্বাঘ রছিঘাছে, তথায় জীর্ণ- 
গৃহের ভন ইঞ্টক ভূতি দুষ্ট হয় । 

আবোনি (জআ-যোশি ) সঙ ম্্রীযোশিভিন্ন- 
স্থান, স্মীদিগের যোশিভিন্ন অন্ত প্রদেশ । 
শিৎ-১ অআমানুনীসু পুজূষ উদক্যাষাম- 
ঘোনিযু । রেত রি জলে চৈব ক্ুচ্ছৎ 
মান্তপনঙ্ চরে 1 (মনু 0151 ( যাহার 

যোনি অর্থাত উড নাই। ৬্ভী-- 
হিৎ) বিং, ব্রি, জন্মরৃহিত্ত। শিং-১ 

“তা দঘোনিরপোনিস্তৎ 1” (কমার ) 

অযোনিজ (অ-যোনি গর্ভ-জ [জন 
জন্মান4+ ড)-ক ] জাত) বিৎ, রি 
যাহা যোশি হইতে উত্পন্ন হয় নাই, 
অগভলজাত ; ঘখ।- “ইহা অযোনিজ ান- 
লেরন্থাঁর সম্ত্ত প্রাণীকে নষ্ট করে ।” | 

স্যায়মতে -অযষোনিজ শরীর ছুই প্রকার 
স্ষেদজ এবং উদ্ভিদাদ্দি । শেদজ, যেমন-- 
কুমিদৎশাদি । উ্চিজ, যেমন-তক্ুগুল্সাদি। 
নারকিদিগের শরীরকেও আযেনিজনলে | 
৩। পুং, পরমেশ্বর | জা1--ক্রী, সীত" | 

শিৎ-১ “অধযোনজাতরাজ স্ৃতাহ |” হ। 

হাঁ; 3 টিকা 

৬ টি 

১২২ 

ৃ | ৃ 
ঃ 

ঃ 
ৃ 

৯ ্পপেপপস্পাশীপিপপীীকিপাশপি পাপী 

পতল পালিশ সপীশীশ্ীশিশ্প্ী শী 

জর 1 
পপ 

দ্রৌপদী । শিৎ-.১ «অযোনিজ। মহাভাগা 
লগষা পাতোর্মহাত্বনঃ 1” €মহাভারত)। 
৪ | ক্লীৎ, তীর্থবিশেষ । 

অযোনিসন্তব। (অ-ধযোনি গর্ত অন্তব 
উত্পন্তি ) সং, স্্রীৎ, সীতা । 

জধযোনিসন্তত (অযোনি - সন্ভৃত উপর) 
বিং, ব্রিং যোনি হইতে যাহা উৎপন্ন ই 
নাই, অগর্ভজাত ) যথ! “আমি মহর্ষি 

াঙগিরার কলে সম্পন্ন, তরদ্াজের পুর) 
অোদিদভ তি; আমার নাম দ্বোগ।' 

অয্োমল (অযরন-মল মলা, ৬ঠী-ব। 

সং, ক্লীং, লৌহুমল, লোহার মরিচা। 

অয়োধুখ (অদ্রপ লৌহ -_মুখ | যাহার 

মুখে লৌহ ৬ঠী -হিৎ) ফং। 

পুৎ, লৌহ । শি ১ একমত ময় 
মুখেন দা [নববিশেষ) কশাগের 

তততীয় 7) দম গর্ভ জাত ৩ ।নিং 

ব্িং শৌহম্য-মুখ-বিশিউ, লৌহের সা 

কঠিন মখবিশিষ্ট (যেমন নিহগাদি 11) 

পন্বতবিশের | শি 0 আয় মুখ 

পম্ভব্যঃ পরবচ্তো ধাতু ম্ডিতঃ । মায় 

অযৌস্তিক (আঅ--যৌক্তিক ) বি) 
ঘুক্তিসিদ্ধ নয়, মুক্তিনিরদ্ধ; যুদ্ষিবহিড় । 

অআফৌক্তিকতা (অযৌক্তিক+তা- ভাবে। 

সৎ, ক্্রীৎ, যুক্তিবিকদ্ধত) | 

আর (খ গমন করা+অ.অল্) ৭) স 

ক্লাৎ, চক্রের নাভি এবং নেমিতে সংযে" 

জিত কাঠ, চাকার পাখি । ২! এ 
(অল্)_ ক ) শীব্র। ৩। বিৎ। রিং) 

গামী । ৪। ক্রিৎ-বিৎ, শীপ্র, ক্রি 

শি -- আর শীডে চ চক্রাঙ্গে শীর্র? 

পুনরন্যবত |” ( মেদিনা )1 অল রে 

প্রতিশন্দ অর ব্যবগত হইলে অগ পরও 
পর্ধযাপ্ত, অত্যথ, সম্পূর্ণ ও যখোচিতহ, 

৫। পু, জৈনদ্িগের কালচক্রের ₹? 
শাংশ। ৬। জৈনদিগের অষ্টাপশ তি 

কর। ৭। শৈবাল। ৮। পরপর, পাপ রঃ 
অরক (অর যে গমন করে+ক -এং। ২! 

পুৎ শৈবাল । ২। পর্পটনামক উর 

অরঙ্গণীয় (আ-রক্ষ রশাকরা7 মনা? 
্ম) নি, ভ্িং, হাহা? রক্ষা করিতে গা 



টি পিপিপি তিল শত শিপ লাগাল লি পতি 0 
. লাশ 

যায় নাঁ। ২।. । যাহা রাখিতে পারা যায় না। 
অরক্ষণীয়া _স্ত্রীৎ, থা -- অরক্ষণীয়। কন্তা, 
অর্থাৎ যার বিবাহ না দিয়া আর রাখিতে 
পারাষায় ল!। 

অরক্ষিত (অ--রক্ষিত ) বিং, ত্রিৎ। রক্ষিত 

নয়, ধার রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় নাই, 
অপালিত, মপ্রতিপালিত। ২1 অসঞ্চিত, 
যাহা যত্বে রক্ষিত হয় নাই । 

অরগ্রধ ; সৎ, পুৎ, আরপ্রধ, সৌদালী। ূ 
অরঘট (অর শীঘ্র চালিত কর1+অ | 

(অল্)- প্রং অথব1 অর চক্রাবয়ব সদৃশ ূ 

পপ 

কাষ্টবিশেষ - ঘট । চক্রাবয়বের ন্যায় কাষ্ঠ 
বিশেষের দ্বারা যাহা চালিত হয়) সং, 
পুৎ, পাতকৃয়া, ই'দারা।২। কুপ হইতে 
জল তুলিবার বস্ত্র । 

মরঘট্টঘাটিকা! (অরঘট্ট কুয়া+খাটিক। : 
ঘাট, ৬ষঠী-ষ) সৎ, জ্ত্রীৎ, কুপের পাড়। | 
২। কূপের ভিন্তিগর্ত । শিং-১“স কর্দাচি- 
4855 ৰ 
পান ক্রেমেণ নিক্স্তঃ ৰ 

অনজা; [অরজস্,অ _রজস্ বি ৬ষ্ী _ হিং) | 
[ সঙআত্রীং, যে খ্তুমতী হয় নাই। ২। বিৎ 

ত্রিৎ, রজোগুণকার্ধয অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি | 
. রহিত। ৩। রজোরহিত,পূলিশুন্য, নিন্্ল। 
অরটু ; অঙ, পুৎ, শ্তোনাক বৃক্ষ । ূ 

িরণি ০ [গমন করা পাওয়। 4 অনি- ; 
'অরণী / প্রং। যে অগ্নি প্রাপ্ত হর) সং, পুৎ । 
.. _ক্্রীঘ, ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জালিবার কাষ্ঠ, ূ 
 অগিমন্থমকাষ্ট ।২। পুং,গণিকারিকাবৃক্ষ | | 

৩। চুরাল্ভা। ৪ | চকম্কির পাথর । ৫। | 
(+অনি-ক) সুর্য । ৬। অগ্থি ! 

অব্রণীকেতু ; সং, পুৎ, গণিকারিক।| বৃক্ষ । 
মরণ (খ গমনকরা+ অন্য _ধি, সংজ্ঞার্থে। 

যেখানে পশুরা গমন করে অথবা অরণি 
+ষ_ প্রথ) সং, ক্লীৎ, বন, কানল। ২। 
কট্ফলবৃক্ষ । 

মরণ্যকদলী ; সৎ, স্্রীং, গিরিকদলী। 
অরণ্যকার্পাসী ; সং, স্রীং, বনকার্পাসী। 
অরণ্যকুলখিকা ; সৎ, জ্রীং ই! ২। 
বনকুখলী। 

অরণ্যকুসূত্ত ; সং, পুৎ, বনকুস্ুত্ত । 

১২৩. 
২৯-৮০-৭১০০ ৯ লা ১ 

] অর 

অরণ্যখোলী ; সং স্ত্রী পত্রশাক বিশেষ । 
অরণ্যজাদ্রকা ; সং, ক্রীৎ, বন আদা । 
অরণ্যজীর ; জৎ্, পু, বনজীরা।. 
অরণ্যধান্য (অরণ্য ধাস্তা, ৬ঠী- -ষ্) সহঃ 

ক্লীং, নীবার, উড়িধান । | 
অরণ্যমক্ষিকা (অরণ্য - মক্ষিকা, জী -ষ) 

সৎ, আ্ীৎ, দৎশ, ডাশ। | 
অরণ্যমুদগ ; সখ, পু, বনমুগ । 
অরণ্যবায়দ (অরণ্য _বায়স কাক, ৬ষ্ঠী_- 

ষ) সং, পু স্ত্রী দ্রোণকাক, ডাড়কাক। 
'অরণ্যবাসিনী ; সং, স্ীৎ, অত্যন্নপণী লতা । 
অরণ্যবাস্ত,ক ; মং, পু বনবাস্তক, বন- 

বেতোশাক। 
অরপ্যশালি ; সং, পুং, নীবার, বনধা নু | 
অরণ্যশৃরণ ;' সং পুং বন ওল। 
অরণ্শ্ব। (অরণ্যশ্বন্, অরণ্য-শ্বন কুকুর ) 

সং, পুৎ, বৃক, নেকড়িয়া বাঘ । শুনী-স্ীৎ। 
অরণ্যষষঠী ; সং, ল্দ্রীং, জ্যিষ্ঠ-শুরা। ষষ্ঠী । 

বাটাষটঠী, জামাইবচী । হুন্দর সন্তান আ- 
শয়ে রমণীরা এই দিনে এক হস্তে বাজন 
ধরিয়া অরণ্যে গমন করে এবৎ কন্দম্লাদি 
আহার করিয়া যঠীদেবীর আরাধনা ক- 
রিয়। থাকে । শিৎ-১ “জ্োষ্ঠে মাসি 
সিতে পক্ষে ষঠী চারণ্যসৎজ্িতা । ব্যজ- 
নৈককরাস্তস্য। মটন্তি বিপিনে স্স্রিয়ঃ 1” 

আরণ্যানী ( অরণ্য +'আন- মহদর্থে, ঈপ্- 
স্বীলিঙ্ষে |) সং,ক্ীৎ) মহাবন, বৃহৎ বন। 
২। অতি বিস্তৃত বন! 

অরতত্রপ €(অ- রত 

লজ্জা । রূমণে যাহার লঙ্জী নাই, 
-হিৎ) সং, পুৎ, কুকুর । 

অরতি (অ-রতি সন্তোষ) সৎ, স্ীৎ, 
অপ্লীতি, আন্শাশবাহি ত্য | ২। খে গমন 

কর।1+ অতি _ প্রং) বিরক্তি, পীত্িবিরহ, 
অননুরাগ ।৩। উতৎ্সীহহীনত1, উদ্যমা- 
ভাব, জড়তা । ৪ 1 শ্রখাভাব, হঃখ, ক্রেশ, 

ব্যথা । ৫। ওতসুক্য, উদ্বেগ, ইষই্বিয়োগ 
হেতু চিত্তের আকুলীভাব ; শি২- ১ 
“ন্বাভিষ্টবন্ত লাভেন চেতসো বানবস্থতিএ। 
অরতিঃ স! তু বিজ্ঞেয়। ।”৬। সুস্থতাভাল। 
৭। পিততরোগ বিশেষ 1 ৮ বিহ। বিগ, 

রম্ণবিষয়ে _ ত্রপা 
৬্চী 



হই র্ | ১২৪ ] অরি 

রতিহীন, আসক্কিহীন, নিরুৎসাহ । ৯। 
সতিরহিত | ১০ । সর্দবন্ব, পব্যাপ্ত মতি | 
১১ । পু ক্রোধ, কোপ। 

অরত্ি (অ--য়ত্রি | গমন করা+4+অগ্রি 
(কত্তি)- ক) মটম হাত) সং»পুৎ, কনিষ্টা- 
ঈলিভিন মুষ্টি । ২। কফোণি। 

আরদ্ধন (অ- রন্ধন) সং, ক্লীৎ, পাকাভাব | 
কন্যারাশির সৎক্রমণ দিনে অর্থাৎ ভাদ্র 
মাসের সৎক্রান্তিতে ইহা! পালন করিলে । 
বৃদ্ধারন্ধন বলে এবং ভাদ্র মাসের যে 
কোন দিনে পালন করিলে ইচ্ছারদ্ধন । 
কছে ; শিহ-১ দকর্কান্মমদ্যাৎ দিংহাতে 
সিহহাঙ্গং সিংহকন্যয়োঃ । মন্সাশেষ- | 
নাগেভ্যো দত্বা সন্বৎ শিশোধিতিমূ |” 

অরর (খে গমন কর1-4 অর(অবন্)-- ক, সখ- 

ও্ঞার্থে ) সঞ্। ক্লীং, কবাট 1২ বখশকোষ | 
৩। (অর -ধি) ছদ, আবরণ, কোষ, 

থপ্। ৪ । পু চর্মকাঁটিবার ছুরি। ৫। 
যন্কাঙ্গ | ৬। যুদ্ধ । 

অক্ষ (৭ গমন করা, বধ করা ইত্যার্গি+ 
অক -ক) সৎ, পু, শত্রু । যথাঁ--“কে 

আছে সাতার আর এ অরক-পুরে ।(মেদ্ব)। 
২। অন্মভেদ । ৩। অন্ুরনিশেষ। 91 
বি, ঘিৎ, গমনশীল। 

অররে (অর শীত্র--রা [দানকরা |] গ্রহণ 
করা+এ(ডে) -ক) অথ, শীন্রতন্থেচক 
সঙ্গোধন, শীঘ্র প্রত্যনতর লাভেচ্ছাস়্ ব্যগ্র-। 
তাঁর সহিত সন্বোধন । 

অরলু ; সং, পুং, শোনাগাছ । 
রন (অ.বরৰব শব্ধ ) সং, পুৎ, রৰাভাব, 

শব্দের অভাব । ২। বিৎ্, ভ্রিং) নিঃশব্দ, ; 
রবহীন,মুক; যথা-_-“বসেছে অরবে শাখে 
পাখী ।” (মেখনাদ )। 

অরবিন্দ (কসর শীগ্র-বিন্দ লাভ করা4 : 

। 

, অরাতি (অ--রা 

আশে) _ম্ম। ভ্রমর কর্তৃক যাহ! শীপ্র লব 
হয় ) সৎ, কী, পদ্ব। ২। লীলপদ্ম । ৩। 
বক্কোৎপল । ৪ 1 সারসপক্ষী । ৫1 তাঅ। 

অরবিন্দিনী (অরবিন্দ + ইনৃ_ প্র, ঈ-- 
স্লিঙ্গে ) সং, জ্্রীঘ, পদ্ধিনী। ২। পদ্ম: 
যুক্ত দেশ । 

অরসচ্চ (অ- রসক্গ) অরদিক দেখ। 

অরদসিক €( অ- রসিক) বি, ত্রিং) রসিক নয, 
রসজ্ঞ নয়, যার রসবোধ নাই, রমবোধ 
হীন, শি২-১“অরসিকেধু রহস্য নিবেদনম্ 
শিরসি মা লিখ মালিখ মালিখ 1” উদ্ভট)। 
২। রূসহীন, নীরস | ক স্ত্রী | 

অরাজক (অ-রাজন্ রাজা । যেখানে রাজা 
নাই, ৭মী-হিৎ। ক- স্বার্থে ) বিং, ত্রিৎ, 
রাজ-শুন্ দেশ, যেখানে রাজা নাই 7 শিং 
১ অরাজকে হি লোকেশ্বিন সব্বতো 
বিক্রতে ভন্মাৎ |” মনু )। ২) যেখানে 

প্রকুতরপ রাঁজশাসন নাই যাঁর ঘা ইচ্ছ। 
তাই করে কেহ নিবারণ করে না; ষথা-- 
দেশ অরাজক হইয়াছে। 

দান করা4+তি-ক। যে 

আখ দেয় লা) সং, পুৎ, অরি, শত্রু । 
অরাতিতপন ) (অরাতি শক্র তপন 
অর।তিবিনাশন | যে তাপ দেয়, পীড়। 

দেয। বিনাশন যেবিনাশ করে) বিৎ, 

প্রিৎ, শক্রপীড়ক, বিপক্ষদমনকারী | 
অরাম (অ-রাম দ্বশরথের পুর) বি ত্রিৎ, 

রামবিহীন। যথা -“অরলণ অরাম বা ছবে 
ভব আজি ।” (মেঘনাদ )। 

অরাল (অর গমনকারী -.আ--ল1 |দানকরা] 

গ্রহণ কর 1অংড).- +) বিৎ, ব্রিৎ) বক্র, 
কুটিল, নত। ২ অ-রা দান করা+ 
ল- সহজ্ঞারথ্থে ) মং, পুৎ, ধুনা । ৩। বন্ত 
হস্তী, মান্ততস্তী । ৪1 বক্রহস্ত । লা রত) 
নমন্বতাবা স্্সী । ২। কুলটা।, বেশ্যা । 

অরি (খধ। [গমন করা] পাওয়া +ই-ক। 
যে বিরোধ প্রাপ্ত হয়) সং, পু, শক্রু, 

বিপক্ষ, অনিষ্টকারী ; যথা--“বিজিতারি- 
পুরঃ পুরঃ।” রেছু) | ২। রথাজ, চক্র ; শিৎ 
-৯১গগদ্দারিখড়গ পদ্ঘধুকৃ 1” বিষ্ুধ্যান)। 
৩ । কামাদি ছয় বিপু; শিৎ-১ “কুতা- 
রিষড়বর্গজয়েন।” কিরাত)।৪ ৷ গণিতে-- 
ছয় সৎখ্যা। ৫। জ্যোতিষে- লগ্ন হইতে 

ষষ্টন্থান। ৬। বিটখ্দির। 
অরিব খে গমন করা+-ইব্র-ণপ | যাহার 

দ্বারা নৌকা গমন করে) সৎ, কীং, নৌকার 
হাইল, দাড় । ২ । গমনসাধন বাহনাদি । 
৩। রথান্দিচক্র | 



শশী 

অরি [ 

অরিন্দম (অরিমূ শক্রকে- দমদম দমন র 
কর1+অ(খ)-ক 1] ষে দমন করে। যে, 
অরিকে দমন করে) বিং, ত্িৎ্, শক্র- 
দ্রম্নকারী। 

অরিন্দমী (-মিন্, অরিমৃ-দমী যেদমন 
করে ) বিৎ, ভ্রিৎ, শক্রদমনকারী, শক্র- 
বিজয়ী । | কাসন্দা । 

অরিমদ্দ ; সং, পু» কাসমর্দরক্ষ, কাল- 
অরিমর্দন (অরি শক্র-মর্দন| মুদ্দ চূর্ণ 

করা4+অন-ক] যেচর্ণ করে) বি, 
ত্রিং, শক্রু দমনকারক, বিপক্ষবিনাশক । 
২। অর্জনের নামাস্তর। ৩। শফাক্কের 
ওরসে গাদ্দিনীর গর্ভে জাত, আক্রুরের 
সহ্হোন্ধর | ৪1 কষ্ষের নামাস্তর | 

অরিমেদ ; সং, পুৎ, বিটখদির, গুয়েবাবলা । 
অবিষ্ট (অআ- রি মঙ্গল বা অমক্রল। মল্সাদি 

দ্বারা নিরস্তত্ব বলিয়! যেখানে অমঙ্গল 
নই, ৭মী- হিৎ ) সং, ক্লীৎ, হৃতি কাগৃহ, 
আতুড়ঘর; যেমন-_অরিষ্ঠশষ্যা। ২। 
অন্তঃপুর, অবরোধগৃহ ; শিং ১ “অপ- 
্নাত ইবারিষ্টৎ পরবিবেশ গৃহোত্তরৎ 1, 
৩। শুভ বা অশুভ অনৃষ্ট। ৪। (যাহা 
হুইতে অশুভ হয় না, ৫মী-হিৎ) তন্তু, 
শোল। ৫ । মদ্য। ৬ | মৃত্যুচি্র) শিৎ 
-- ১ “রোগিণে। মর্ণৎ য'মাদবন্যাৎ ভাবি- 
লক্ষযতে 1 তরক্ষণমরিষ্টং সাদ যপাভি- 
ধীয়ুণ্তে।? ৭1 ওউষধবিশেষ | ৮ । উপদ্রব, 
অনিষ্টকুচক উত্পান্ত ;ষথা -ভূমিকম্পাদি। 
৯। (জেবামান্ হইলে যাহা হইতে অশুভ 
নাই, ৫মী-ছিৎ) সৎ, পুৎ, লশুনবৃক্ষ | 
১০ । নিশ্ববৃক্ষ । ১১ । ফেনিলবৃক্ষণ রিট] | | 

১২। যোহার ব্রিষ্ট অর্থাৎ অকাপ মরণনাই, 
৬ঠী-হিৎ) কাক । ১৩। কঙ্গপক্ষী, কাক । 
১৪ । অস্ররবিশেষ, বলিনামক দানবের । 
সুখ, কংস অরিষ্টকে কৃষ্ণের বধার্থে ৃ 
গোকুলে প্রেরণ করে পরন্ত শ্রী অরিষ্টই 
কৃষ্ণ কতৃক হত হয়। ১৫ । বিৎ ত্রিৎ, 
নিপুণ, কুশল, সমর্থ; শিৎ - “অরিষ্ট- 
স্তই্রস্য প্রশমনবিধৌ জন্তদমনঃ 1? ১৬। 
অক্ষত,অহিৎসিত । ১৭ | অবিলাশী, মৃত্যু- 
হীন । ষ্টা-জজীং, কটকীফলবৃক্ষ ।২। দক্ষের 

১২৫ | অর 
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কন্যা, কশ্তাপের ভ্রয়োদশ পত্বীর মধ্যে 
চতুর্থ । 

অপরিষ্টতাতি (অরিষ্ট অমঙ্গল+তাতিল -- 
প্রুৎ ) বি) ভ্িিং, শুভঙ্কর,) তুখকর, মঙ্গল-. 
জনক ; শিৎ-১ "জীবাতবে ন মৃত্যবে- 
হখোরিষ্টতাতয়ে | ২। পুৎ, সৌভাগ্য 
বৃদ্ধি, কুশলাতিশয্য; শিৎ- ১“তদত্রভবত।! 
নিষ্পন্নাশিষাৎ কামমরিই তাতিমাশাস্মহো।” 

অরিষ্হুষ্টঘী (অরিষ্ট মরণগৃচক লক্ষণ হেতু 
_ছুষ্টর দৃষিত-ধী বুদ্ধি, ৬ঠী-হিৎ) 
বিৎ, ত্রিং, মরণভীত্ত | 

অরিষ্টনেমি ; সং, পুৎ, বিন্তা-গর্ভ-সম্তভৃত 
কশ্যপ মুনির পুর । ২। প্রজাপতিবিশেষ ; 
ইনি দক্ষের চারিটা কন্যা বিবাহ করেন। 
৩। বৃঝ্টির প্রপৌত, চিত্রকের পুত্র। ৪। 
যক্ষ বিশেষ, শ্বর্ধ্যরথে অধিষ্ঠিত যক্ষের নাম 
অরিষ্টনেমি। ৫ । চতুব্বিংশতি তীথকর 
জিনদিগের মধ্যে দ্বাবিৎশতি জিন। 

অরিষ্টহুদন (অরিষ্ট অহ্রবিশেষ _হ্দন্ 
যে নাশ করে) সৎ, পু, আ্রীকষঃ, বিষ । 
২। বিৎ, ভ্রিংঅরিষ্টনাশক । 

অরিহ। €(অরিহন্, অরি-হন্ বধ কর1+4০ 
ক্ষিপ্)-ক । যেঅরিকে বধ করে, ২য়া- 
ষ) বি, ব্রিৎ, রিপুস্ব, শক্রমাখক | ২। 
স্ষ্য | 

অক্রকৃ, অকুপ্ন (অক্তজ, অ_রুজ [রুজ করুণ 
হওয়14০(ক্িপ্)_ হবে] রুপ, পীড়িত ) 
বি, জিৎ, নিরোগী, সুস্থ । 

অকুচি (অ-- কুচি ইচ্ছা, দীপ্তি) সং, স্দ্ীৎ, 
অপ্রীতি, অনভিলাষ, বিরাগ, অশ্রদ্ধা । 
২। কচি না থাকা, আহারে প্রবৃত্তি ন। 
থাকা, সকল বস্ততেই বিতৃষ্ঞা ।৩। আহারে 
আনচ্ছারূপ রোগ বিশেষ, ৪। অলঙ্কার 
শারে_-দশবিধ স্মরদশার মধ্যে বস্ত- 
বৈরাগ্যরূপ স্মরদ্দ শাবিশেষ । ৫। বি২১ত্রিৎ, 
ইচ্ছাহীন। ৬ । দীপ্তিহীন। 

অরুচিকর (অরুচি-কর যে করে) ৰিং 
ত্রিং, অপ্পীতিকর, অনস্তোষজনক । 

অরুণ ৫ গমন কর11+উন.উপণন্)-ক ) 
সৎ» পু তুধ্য ; যেমশ--বালাক্ণ কোম- 

লেন” অথাৎ বালার্কসুন্দরেণ । হ। সুষ্য- 



চা | ১২৬ |] অবূ 

সারথি; দির গর্ভে কাপের রসে | তু |তুদ  পীড়াদেওয়! 4 অখশ্) 
ইহার জান্স, গরুড়ের জোযষ্ট । ৩। কুফণ- 
ৌভিউনর , কুফ্মিশ্রিত রক্তবর্ণ। ৪. 
কপিজব্র্ণ: ৫1 অব্যভরজ্বর্ণ। ৬। সন্ধ্যা 

রাগ ;শিং-১পততি পরিণতাকণ প্রকীশঃ।, 
৭। কুষ্টবিশেষ। ৮। নিঃশন্ন্যক্তি, মূক, 
বোবা । ৯। পুন্নাগরুক্ষ 1 ১০ | গুড় ১১ 

আকন্দগাছ্ছ । ১২ । বিৎ, রিং, কুষ্জমিশ্রিত 

রক্তবর্ণাবিশিষ্টর | ১৩। রক্তবর্ণযুক্ত ! ১৪ 
সৎ্কীৎ, কুম্ছুম ।১৫। শিন্দ,.র | পা জ্্রীৎ, 
অন্তিবিষা । ২ ।গ্যায়া। ৩। । মগ্রিঠা | ৪ 1: 

ভিবৃতা | ৫। ইন্দ্রবাকুণী | ৬ | গুঞ্পা। ৭। | 

মুণ্ডি তিকা | ৮ | অগ্নরাধিশেষ্, কশাপের 

ওরসে প্রধা নামী সমীর গর্ডে ইহার জন্ম | | 
৯ | প্রশ্দ্বীপন্থ্র মাতটী নদশর মধ্যে অক্তণ।] 
সন্দপধানা নদী । [সং বীৎ, রক্তকমল |. 

ভরুণকমল (দ্ঞাক্কণ--কমল পদ, য়. স) 
অকুণলোচন জেরুণ- লোচন নে, ৬ঠী- 

হিহ ) বিৎ, প্রিৎ) রক্নেত্র । ২। সঙ, পু 
ম্দীৎ) পারাবত, পায়রা । [ সং, পুহ) আর্য । 
রা 1 ( অক্ণ- সারথি, ৬ঠী- হিৎ) 

অকুণাত্বজ (আক্ণ ্ধ্যনারথি _ আত্মজ 
পুল, ৬ঠী -ষ্) গং, পুন, জটায় পরী । 

অরুণান্বজ | (অক্রণ ্ুষ্য-সারথি- 
অরুণাবরজ | অনুজ, অব্গজ- কনিষ্ঠ, 

৬ঠী _ষ) সং) পুৎ, গরাড়পক্ষী । 
অকুণিত ( অক্তণ-4-ইত- পং) বি, ত্রিৎ। 

আক্রণীক্ত, রক্তবর্ণ পু ; শিৎ- ১ সিনা 
ঈরাগাক্ণিতান্চ কন্দকাহ। কুশার)। 

অক্ণিমা (অকুণিমন্, আক্ুণ+ইমন ভাবে) 
২১ পু লৌহিত্য, রঞ্ডিমা, রক্তত্ব। 

অরুণে।দয় (অক্ূণ উদয়) সং, পুং, অৃধ্যো- 
দায়ের প্াঞ্কাল, শুর্য্যোদশ্ষের ছুই মুভ 
অথাৎ ৪ দণ্ড কালকে অকুণোদয় কহে) 
শিং ১ “রজনীশেষ্যামস্য শেষাদ্ধমকু- 
নৌদয়ং” ২.চতআোখটিকাঃ প্রাতরকণো- 
দ্য উচাতে 1১, 

অক্ুণোপল ( অক্ুণ রক্তবর্ণ উপল প্রস্তর, 
ঘখ-স) সৎ, পুং, পছ্ঘরাগমণি, রক্তবর্ণ 
মণিবিশেষ, চুশী। 

অনুস্তদ (অরুস্ মন্মস্থান, শরীরের সন্দিস্থান 
৯০০১১৮৯১০৮০ এ পিস্তল লিট টিটি সিলিং হিল লাই 3 টিটি শীট াাশি্ীিিশীঁাাা2াা7-7াঁটাঁ 

-ক]ধে পীড়া দ্রেয়, য়া ষ।শস্মৃ) 
বি, রি) যে মন্খে ব্যথা দেয়, মশ্রভেদী, 
মন্মব্যথাদ[বী, মন্মপীড়াদারক, মন্মচ্ছেদী, 
কেশদায়ক ; শিৎ-১ “অকুক্তদমিবালন- 
মনিন্বাণস্য দত্তিনঃ 1? (রঘু) । ২। পরুষ, 
কঠোর, শুতিকটু ; যথা_-“কর্ণাকুন্জদমৃ।” 

আরুদ্তী (অ-রুধ রুদ্ধ করা+ত'তন্) 
_ক, ঈপ্ৃ-জ্্রীলিঙ্গে । যে শুভ কর্ম 
রোধ করে না) সৎ, ম্বীৎ, করীম যুনির 
কন্যা, দেবহতি ইহার মাত।, বশিষ্ট খষির 
পত্রী; ইনি পতিব্রতার ধন্মফলে জগতে 

যশোভাজন হন, বহুকাল স্বামীসহ ইহা- 
লোকে অবস্থান করেন, পরে মেই শামী 
বশিষ্ঠের সহিত নক্ষরলোকে গমন করিঘা- 
ছেন। নিমিত্ত শিদান গ্রন্থে কখিভ আছে, 
নক্ষরলোকে সপ্তবিমণ্ডল মধো অকুন্ধ- 
তাঁর উদয় হয় এবং যাহার পরমায়ু শেষ 
হইগাছে, মে & নক্ষর দেখিতে পায় ন|। 
এতদেশীয়েরা বিবাহ করিয়া কুশণ্ডিকার 
সমর মন্ন উচ্চারণ পুব্নক মেই শিজ 
ন্বব্পূুকে এ অকন্ধতীভাবা দর্শন করার -- 
'তাতপধ্য এই যে, অরুন্ধতী যেমন গতি- 
ব্রতাদিগের অগ্রগণ্”। ব্লাপে যশোভাজন 
হইয়ান্িলেন, এ *ববধুও থেন সেইজপ 
পতিত্রতা হহর। পাতিব্রত্য ফল ভোগ 
করে । ২। দক্ষ প্রজ।পতির কন্ঠ । 

অকুক্গতীজানি (অকন্ধতী -জায়া ) সৎ) পু 
ব্শিষ্ঠ । 

অরুষ্ষ (অক্রস্ মন্বন্ছান-ক [কৈ পীড়া 
দেওয়+ আক) প্রৎ | যে পীড়া দেয় । 
স্পর্শমাত্ে রণোত্পাদন করিয়া যে মন্ম- 
স্বানকে পীড়া দেয়) সং, পু, ভেলাগাছ্ । 

আক্ুক্ধর ( অক্রস ক্ষত--কর থে করে) বি 

ত্রিৎ। মর্াব্যথা দায়ক । ২।ক্ষতকারক ।৩। 
পুং, ভল্লাতকবৃক্ষ । 9 । ক্লীং, ভল্লাতকফল। 

অরুন খে গমনকরা+উস্-_ সংজ্ঞার্থে ) সৎ 
পুৎ-ক্রীঙ। ক্ষত, খা। ২। মন্বস্থান। ৩। 
পুহ, হু্য্য । ৪ | রক্তখদ্দির । | 

অরূপরাশি (১২:45) করণী, যাহার রঃ মূল 
বাহির হয় না। 



অর্ক 

শশী শশা িশিসপশীপীীক্পিপাপাশশীশীশীপটিত শসা এ শপাপাশট 

অরূধ খে গমন কর1-+ উষ(িষন্)-- ক) অসৎ, 
২ শ্রর্ধয 1২। সর্পৰিশেষ। 

অরুছা ; ; সৎ, স্ত্রীৎ, ভধাত্রী, ভূঁই আমলা । 
অরে €খ গমন করা+এ-ণ৭) অং, ক্রোধ 

বা অবজ্ঞাজ্চক অঙ্গোধন ; যথ। 

ঢরাত্মন্, জরে পাপিষ্ঠ | 
অআরেবে (অরে --দ্বিত্ব ১ অৎ 

২। সক্োধ আহ্বাণ। 
অরোক (অ-রোক | রুচ দীপ্তি পাওয়1+4 
অ। এও ) ভাবে ] দীপ্তি) বিৎ, গ্রিহ, 
দাণ্ঠিহীন।২। ছিদ্র শৃন্ত | 

অরোগ (অআ--রোশ ) বিখ, দ্রিৎ, যাঁর রোগ 

হয় না, রোগশৃন্ত, নীরোগ, রোগহীন । 
২। যার রোগশান্তি হইয়াছে, রোগমুল্ | 

৩। সং, পুৎ, রোগাভাব, স্বাস্থ্য । 

, নীচ সন্বোধন। 

অরোগী (অরোগিন্,। অরোগ + ইন্- 
অজ্ঞযর্থে) বি, ত্রিৎ, রোগহীন, ব্যাধি হীন, 
সুস্থকাষ়। 

অরোচক (অ-রোচক কুচিকারক ) সঙ 
পৃ) রোগ্বিশেষ, অকুচিরোগ । 

অরোষণ; পি তিিহ, অক্ষোধন দেখ। 
অর্ক (অক তাপ দেওয়14 অ(অন্)- ক; 

সংক্জার্থে ) সৎ পুহও অর্ঘ্য ॥ ২1 জ্যোতিষে 
_ রবিবার । (অগ্চ পুূজ। করা অংঘ.9৫) 
০৪ ৩। ক্ষটিক। ৪ । আকন্দগাছ। 
৫1 তাম। ৬ ।ইক্র। ৭। পণ্ডিত । ৮। 

বিধু | ঈ। জ্যষ্টন্াতী । ১০। কিরণ, 

আলোক ।১১। সর্ধবদ শর ।১২। পুৎ_ ক্রীৎ, 
নিধ্যাস, আরক। 

অর্কচন্দন; সং, ক্লীৎ, বক্রচন্দন। 
অরককতন্য € অর্ক শুর্ধ্য-তনয় পুত্র, ৬ঠী- 

ব) সং, পু, সুর্যের ওরসে কুম্তীর গর্ভ- 
তি সন্তান, কর্ণ | ২। মনু । ৩। শনি। 

টু 

১২৭ 

আকপাদপ (অর্ক-পাদপ বুক্ষ ) আহ) 

]. 'অর্ঘয 

পঙ্রাণি |” বিিদদ্ধমুখমণ্ডন) | পরা -জ্ীৎ, 
ইশারমলবৃক্ষ | নিন্দবৃঙ্ষ | 

পুহ। 
অরকিয়্া (অর্ক-প্রিয়া, ৬ঠী-_যঘ) আহ, 

স্্ীৎ্, জবাপুষ্প। | হুড়িয়া । 
অর্কভক্ত1 ; সং, স্ত্রী, আদিত্যভক্্যা, হুড়- 
অর্কবন্ধু (অর্ক তুর্ধ্য- বন্ধু জ্ঞাতি, মিব্র,৬ঠী 

_ষ, স্াবৎশে জন্ম হেতু ইহার নাম 
অর্কবদ্ধু) সৎ, পু, গৌতম, বৌদ্ষধন্ষ 
'পণেতা ॥ 

৭ অর্কব্ত (অর্ক ব্রত। হুর্যের আরাধনার্থ 

৪। ঘম। ৫। স্মগ্রীব ।৬।দ্বিৎ, অশ্বিনীকুমার 
দ্বয়। যা জ্্রীৎ, না ২। তপতী নদী 
(11060) 

বি জকি রত পত্র, ভি তীক্ষ 

আনান পত্র, ৬ষ্ঠী_ ক হ। সং, 
ক্লীং,আকন্দের পাতা ) শিৎ - ১৫দেবরাজে! 
ময়ুদুতো। 1 বারিবারণমন্তকে ৷ ভঙ্ষযতযরক- 

ৃ 
ূ 

ব্রত) সঞ্ পু মাধ মাসের শুরু! সপ্তমী 
গুভৃতি তিথিতে কর্তব্য ব্রত। ২। প্রজা- 
দিগের কর আদায় পরূপরাজাদিগেরব্রত ; 
শিং-১ অক্টো মাসান্ ঘথাদ্দিত্যস্তোম্ৎ 
হরতি রশ্মিভিঃ | তথাহরেৎ করান্ রাষ্ট্া- 
নলিন্তযমর্কব্রতৎ হি তত ।” (মনু )। 

অর্কাশ্মা! ।॥ (অর্কশ্ন, অর্ক-অশ্বান্, 
আর্কোপল / শপল-প্রস্তর) সং, পু, 

স্ধ্যকান্ত মণি। ২।চুণি । ২ 
অর্দল তজ উপার্জন করা+ অলকল) -- 

ণ, জহক্তার্থে ) সৎ, ক্রীৎ, লা স্ত্রীৎ, খিল, 
কবাট বন্ধনার্থ হুড়কা । ২। গোজ । ৩। 
প্রতিবন্ধক, প্রত্যবায়, অন্তরায়; শিৎ- ১ 
ইপ্সিতৎ তদবজ্ঞানাদ্বিদ্ধি সার্গলমাত্মনঃ।, 
(রঘু)। ৪ | দেবীমাহাক্্যের প্োএবিশেষ । 
৫ | বি রিং, করোল। 

অর্গলী অর্গল+ঈ - প্র । অর্গলী 
অন্গলিক! + ক(কণ্)- স্বার্থে) সখ, 

শ্রী শ্বুদ্র অর্থল, ছুড়কা । 
অর্থ অর্থ ক্রয্” করা/অ.অন্১- ভাবে ) 

সংপুৎ, মূল্য । ২। থেহ্ পুজ1কর1+অ 
(অল্) ভাবে) পুজা । ৩। € + অংঅল্) 

-৭) পুজাসামগ্রীবিশেষ । 
অর্্য (অর্থ +য-_আঅহ্থার্থে, প্রয়োজনার্ঘে) 

বিৎভ্রিং, পুজ্য, অর্থদানাদি দ্বার সণ্মান- 
যোগ্য, মান্য । ২। সং, ক্লীৎ, পুজার সাম- 
গ্রীবিশেষ। ৩। দেবতা বা পুজ্য ব্যক্তির 
পুজার নিমিত্ত আতপতওল, দুর্ববা, পুষ্প 
চন্দন মিশ্রিত জল, পুজাবিধি ; শিৎ- ১ 
“আপঃল্ীরৎ কশাগ্রঞ্চ দঘিসর্শিত সত 



আক্্জ 

এ ্ে 
পে শশাপিশিপপীীপিসপািশিপিপিস্পীশী 

এপ পপীশিসপিসপপপপত০পাশাশীশিীপিসশিপিপশীশীতশি? 

লমূ। যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোহর্ঘ্যঃ 

প্রর্ীর্তিতঃ1” (কাশীখণ্ড )। ২ “অনর্ধ্য- 

মর্ধযেণ তমদ্রিনাথ; 1” (কুমার)। ৪ | বন 
মপু।, | 

অর্চক (আর্ট পুজী করা+অক(ণেক)- ক) 

সৎ, পুৎ, পুজক, পুজাকারক। 
অর্চন (অর্চ পুজা! করা+অন"অনট)- 

ভাঁবে ) সং, ক্লীৎ, পুজা, দেবাদ্রিপূজন। 
শিং-১ প্ধনপান্য করৎ নিত্যৎ গুরুদেব 
দ্বিজার্চচনমূ ।” 

অর্চনা (অর্চ) পুজা করা +অন- ভাবে ) 
সৎ, স্সীৎ, পূজা; যথা_দেবার্ছনা | 

আর্চনীপ (অর্চ পজ! করা+অনীয়-শ্ম) 
বিং, নিৎ, আর্চনাযোগ্য, পুজা, পুজনীয় । 

ঘার্চা (ভার্চ পুঁজ! করা+অ- ভাবে) সং 
স্রীৎ, প্রতিমা; শিৎ-১ “আভিরূপ্যেণ 
চার্চায়া দ্বেবঃ সানিধ্যমুচ্ছতি 1২ । পুজা । 

অর্চি _পুহ-স্ত্রীৎ 1 (অর্চ দীপ্তি 
অঙ্চিন-স্্রীং-কীৎ, | পাওয়া+ই, ইস 

ম্ম ) মং, জালা, অগ্রিশিখা | শিৎ-১ 
“বিরম বিরম বহে! মুগ ধূমানুবন্ধং প্রক- 
টয়সি কিমুন্চৈরর্চিষামচক্রবালমৃ। ৮ ২। 
তেজঃ) প্রভ| ৷ শিং--১ প্প্রশমাদর্চিষামে- 
তদমুপগীর্ণসুরাসুধম্ । ৮. (কুমার )1 ও। 
কিরণ, অংশু । ৪। কুশাশ্বের পন্থী । 

আর্চিত (ভঙ্চ পুজা করা+তক্)- 
বিং, ত্রিং, পূজিত, পুজাবিধি দ্বারা সন্মা- 
নিত, উপামিত। ২। মান্য । ৩। দীপ্ত। 

অচ্চিম্বান্ ( অর্চিম্বং, অরিন তেজঃ +ম্ৎ 
(মহু)- অজ্তার্থে) সং) পুঙ) স্থধ্য | ২। 

অগ্নি। ৩। দেবধিবিশেষ । ৪ | বিং, ত্রিৎ, 

তেজনী, কীন্তিমান্ ; যথা _এউনি কলুষ: 
শৃন্ত ও অঙ্চিম্মান্।” ৫। প্রজ্জবলিত। 

অগা (আর্চক দেখ, যংখ্যণ্)--শ্ম) বিৎ, ত্রিং 

বিজ, পৃজনীষ, আরাধ্য ; শিৎ--১ “তম- 
চযমারাদভিবর্তমানমৃ ।” (রবু)। 

অর্ক (অর্জ. উপার্জন করা4+আকণেক)-- 
ক) বিত্ত্রিং, ষে অজ্জন করে,যে উপার্জন 
করে, উপার্জক, রোজকেরে | ২। সং১পুৎ) 

[ক্লীৎ, উপার্জন, লাভি। 

অর্জন (অর্জক দেখ, অন(অনট্) - ভা) সৎ, 
বাবুই তৃলসী । 

ূ 

শীট শাাাাাশি টা াাাশ্শাীাাীশশাশী গাঁ শালা 

অর্জুন (অর্জুন 

১২৮ ] | অর্ণ 

% ্ 
পেপসি পিপি পপ সাপ 

র্জয়িতা (.অর্জয়িত্, অর্জ উপার্জন করা 
+তুতিন্)-ক) অজ্জীক দেখ। 

অর্জিত (অর্জা উপার্জন করা+ ত (ক্ত) 
মম) বিৎ, তং উপাজ্জিত.। 

শুরুবর্ণ। মহ্ণভারতে-- 
বিরাটতনয়: উত্তরের নিকট অভ্ভূন আপ- 
নার নামের অর্থ করিতেছেন, “আমি এই 
সসাগরা বন্থুঙ্গরায় সর্দদদ1 নিশ্মীল কন্ম 
করিয়া থাকি” এই নিমিত্ত লোক আমাকে 
অজ্জ্রন বলিয়! থাকে ) সং, পুৎ, পা, 
রাজার ততীয় পুর্র। ২। কাত্তবীর্ধ্য রাজা! ; 
ইতি পরশুরামের হস্তে নিধন প্রাপ্ন হন। 
শিৎ--১ “যোহত্ভ্রনেনার্জনস্তল্যে। দ্বিবা- 
কুর্র্বহুবাননা |” ৬। ( মহোযধী বলিয়া 
ইহ। অর্জন করা যায়) ৪ | ককুভ বুক্ষ । 
৫। শ্বেতবর্ণ। ৬। ময়ূর ৷ ৭1 মাতার এক 
মারপুত্র । ৮1 বি, ত্রিৎ, শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট | 
৯। ক্লীৎ, নেররোগবিশেষ, আগ্তনি | ১*। 
তণ। নী-ন্্রীং, উষা, অনির্দ্ধপত্বী । ২। 
গাভী । ৩। কুট্টিনী। ৪। করভোয়া নদী। 
৫ | বিৎ, ত্রিং) শ্েতবর্ণযুক্ত | 

ভর্জ্রনর্ঘজ (অজ্জন_র্ধবধজ পতাকা ) সং 

পুং, হুনমান্ । 
অর্ণ (ধ। গমন করা. "-ক) সং, পু 

ক্লীৎ, অকারার্দি বর্ণ, অক্ষর ; শিৎ--১ 
“বর্ণোহুক্ষরৎ রশ্বিবর্ণচ সরাস্ত কথখিত। 
অচঃ; ব্গ্তনানি হলোবর্গাঃকাদহস্টো 
প্রকীর্ভিতাঃ 1)” ২ । পু, শেগুণগাছ । ৩। 
বিং, ত্রিং, পীড়িত । ৪ । ক্লীৎ, জল। 

অর্ণব (অর্ণস্ জল-ব-অস্ত্যর্থে। স্ 
লোপ ) সং, পুৎ, সমুদ্র, জলধি | শি -__ ১ 
“যাদোরন্বৈরিবার্ণবঃ 1” রেঘু)। ২। বিং, 
নিং, ভীলযুক্ত ; শ্িং-১ “ততঃ জঙ্ুদ্রা- 
দর্ণবাৎ |” সেন্ধ্যামন্ত্র) | 

অর্থবজ (অর্ণব-জ জাত, ৫মী-ষ) সং, 
পু, ক্রীৎ, সমুদ্রের ফেণ। | ২ । বিং, ত্রিৎ, 
সমুদ্রজাত | 

অর্ণবৃতরি _ স্্রীৎ ] (অর্ণব -- তরি, পোত 
অর্পণবপোত-র্ীৎ | ₹নৌকা ) সৎ, যে 

পোতের দ্বার অর্ণবপথে গতায়াত করিতে 
পারা যায়, অর্ণবযান, জাহাজ ।, 



জার্থ ৃ 

অর্ণবমন্দিধ (অর্ণব- মন্দির গৃহ, ৬ষ্ঠী_ 
হিৎ, যাহার ভর্ণৰ মন্দিরের নাঁষ অথবা 

ভার্ণবে সমুদ্রে বাসস্থান যাহার ) সৎ, 
পৃৎ) বরুণ । 

অর্ণবষাঁন (ছর্ণব যান বাহন, হাস্ত্যগ শক- 
টাদি, ৬ঠী-ষ) সহ, কী, সমুদ্রপোত, 
জলযান, জাহাজ । 

আর্ণস খে, খণ গমন কর।+ তান - ক, সহ- 

আার্থে। ন- আগমাসৎ,কীৎ, জল, সলিল। 
শিৎ_১«সবর্ণমর্ণ?চ কগমন্যথাসা 1 মোঘ) 

ভর্ণোদ (অর্ণম জল-দদ যেদানৰকরে, 
যা ষ সঙ, পৃ) মেষ 1 ১ 1 মধ্তা। 

ভার্ণোভবৰ (অর্ণন জল-তভব উৎপন্দি, 
৫মী-হিৎ+৭মী- হিৎ) সং, পু, শঙ্খ । 
+। পিং, টিং, জলোদ্ন । 

ও ভন খেত গমন কর! ইত্যাদি +আননজেনট) 
_ ভাঁবে ) সৎ, কী, নিন্দা, ভাপবাদ । 

অর্তি / আর্দগ আবমাত করা41+তি'ল্দি)-_ ভা) 
সংস্সীৎ, পীড়া, যাতনা 1২। পন্ুক্ষোটি, ধন্ব- 
কের অগ্রভাগ । শিৎ-১ “নান বাচ্ছতি 
নো লিদামুপৈল্তান্রিনিপীড়িতঃ 1৮ সে শ্িত)। 

ভান্দিক (অর্তি+ক্কণ)- যোগ ) সং, পু) 
পিষ্টকবিশেষ, আক্ষেপিটে | ২ : বিৎ, জিৎ) 
পীড়াধুল্ত, বাধিযুন্স। কা -স্দীৎ, নাট্যে 
--জোষ্ঠাভগিনী | 

অর্গ (অর্থ প্রার্থনা করা + অঞ্জেল) 
ভাবে) মৎ, পৃ, প্রার্থনা । ২। প্রয়োজন । 
৩। (4+অঅল)-_ন্ । যাহা প্রার্থনা করা 
যাষ ) ধন, বপর্ধয । শিং-১ “অর্গেন 
বলবান সর্দঃ 1৮ ৪ 1 ধশ্মীর্থকামমোক্ষ 
এই চত্র্ির্ধ বর্ণ মধো উ্রহিক ধনজনিত 
সৌভাগ্য । ৫1 বজ্ঞ, পদার্থ, ধনাদি দ্রব্য । 
শিং১ “এনে পশৃন হিৎসন্ বেদ- 
তত্তার্থবিদ্বিজ |” (আনু) । ( অর্থেধু ম্ধ- 
পর্কাদি পদার্থ)। খে গমনকব1+ থণথন্) 
পবা, সংল্জার্থে) ৬। শেল অআভিধেয়, 
শন্দের প্রতিপাদ্য, মানে । শিৎ --১ 
“বাগার্থাবিবসম্প্ কে 1” (রঘু)। অল- 
চা শান্সে_ অর্থ ব্রিবিধ; ঘখা--বাচয, 

কষা, বাঙগ । কভিধা দ্বারা যে অর্থ বুঝ! 
তাহাকে খাচ্য ধলে। 

১২৯ 

ৰ 

চিঠি 7 সি 

] অর্থ 

যাঁছা বুঝা যায় তাহাকে লঙ্ষা বলে। 

বাপ্তনা দ্বারা বাহা! বুঝা যায় তাহাকে 
বান্গ কহে। শিখ-১ “আরে বাচাশ্চ ল- 
শা্যণ্ড ব্যহাশ্চেতি িধামত5। বাঢ্যোহর্থো- 
হভিধয়া বোপ্য লক্ষালক্ষণরামতঃ । ব্যঙ্গ 

ব্যল্লীণয়া তাঃ শ্যস্তিস্্ঃ শঙ্গসাশক্তুয়ঃ |” 

সোহিত্যদর্পণ) | ৭1 অ্বরখজ্যের রক্ষা এবৎ 
পররাজ্যের অনুসন্দানাদি রূপ রাজনীতি ; 

শিং-১ “মন্ত্রী স্যাদর্থচিন্তায়ামর্থান্তন্জীৰ 
পাদয়ঃ।” (সাহিত্যদর্পণ)। ৮। উদ্দেশ্য, 
অভিপ্রায়, অভিমন্ধি ; যেমন -জাস্তানার্থ । 
*। €1+অঅল্)-৭) কারণ, হেতু, 

নিমিত্ত ; শি--১ “অতোহ্র্থাল প্রমাদ্য- 
স্ভি।” মন্ু)। অতোহ্থাহ এই কারণ 
হেড )। ২ “তআর্দোহয়মর্থাম্গরলভ্য এব 1” 
(কুমার )। অর্থান্তর-স্কারণাস্তর । ১০। 
(+অ.আল্ -ভাবে ১ প্রষ্কান, রীতি, 
প্রণালী । ১১। নিবৃত্তি, নিষেধ । ১২ 
তাহ্পধ্য । ১৩ (4 অ(অল)-ধি) বিষয়। 
১৪। ফল, প্রয়োজন । ১৯৫। সৌভাগ্য, 

সমুদ্ধি । ১৬। কাঁধ্য। শিৎ -১পতিসেব। 
গুরে বাসে গৃহার্ধোহখি পরিদ্ধিয়া 
(মন্ু)। ৮৭। ব্যবহারশীক্ষে - অভিযোগাদি, 
নালিষ। ৯৮। বিৎ, ত্রিৎঃ ধনবান্, তরশ্বর্্য- 
শালী । ১৯ | বিদ্বান, পশ্ডিত। 

অর্থকর (আর্থ-কর কু করা+অ(ট)-ক 

অর্থকরী ; বিৎ $ ব্রিং, 

প্ীঙিও ঘষে করে) বি প্রয়োজনোপযোগী, 

কার্যকারক। ২। বিজ্কো ২পাদক, যাহাতে 
অর্থলাস্ভ হয়; যথা বাণিজ্য অর্থকর, 
অর্গপ্রদ, ধনপ্রদ্দ। রী -স্ক্রী, যথা-ঘর্থ- 
করা বিদ্যা । 

অর্থকর দেখ। 

অর্থকুচ্ছ, ছর্থ- কচ্ছ, শ্ী_ -ষ। অথব। অর্থ 
বিষঘে কুক্ছ,) সং, ক্লীৎ, ধনকন্ট্র। ২। 
দুঙুবিষষে কার্ধ্যাকাধ্য জিজ্ঞাস | শিৎ 
-১অর্থকৃচ্ছে,যু চৈবাহহ প্রষ্টব্যো নৈপৃং 
ণেষু চ 

অর্থগৃথু, অের্থ-গৃধ লোভ কর1+-নুকে)_ 

আর্থতঃ 

লক্ষণ! দ্বারা | বস্থ্তং । ২। ফলতঃ। ৩। অর্থাৎ । 

৯৭ 

ক) বিৎ, তি ধনলোতভী, ধনলুদ্ধ । 
, জার্থতস্, অর্থ +তস-_-প্রৎ) আহ) 



রি 
! 

ভিত? ৬ 
পিপিপি পিপিপি ০০টি পপ ািসিশিক ০ পাপ্পাপপা পিসি শাপলা শিপ 

তর্থতত্ব (অর্থ- তত্ব বাথার্থ্য ) সং, ক্লীং, | ভু মে কিঞ্চিৎ কণয়, যেনস গ্রতিবিধ 
প্রকৃত নিষর, ঘাথার্য, স্বরূপ । য়তে 1”? (উত্তরচরিত)। ২। স্বাতিপ্রা অথদূষণ (আর্থ-ান্ঘণ নাশ) সং, কীং, অপ- ! উক্তি; দ্বিবিধ অভিত্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া 
ব্য! ২। পণধনের অপহরণ, দের আর্থ ন। থাকে; যথা-স্বতারথবাদ, নিন্দার্থবাদ | 

দেওয়া ইত্যাদি রাজাণ্ের ক্রোথাদি আষ্ট । অর্থবান ( অর্থবৎ,, অর্থ ধন+-বত্(বতু)-অ 
একার বাসন মধো ব্যমনবিশের | শিং ূ ্তযর্থে) বিং, দ্রিং, অধথযুক্ত, ধনী, এঁর্ধা- 
১৭পৈশুনাৎ মাহসৎ্* জোহঈব্যশ্য়।খ- | শালী। ২। সার্থক, অর্থসুক্ ) শিহ-১ 
দষণম্। বাকদগুজপ পারুধ্যং ক্রোধলো- | “জান্তাবনৎ অর্থবতী ক্রিয়াভিং।৮ ২ “আন, 
হপি গণোহষ্টক।” ২ “্পানৎ স্্রী মুগয়া বান খলু মে রাজশন্দঃ।” ৩। সাভিপ্রায, 
দতামর্থদূষণমেব চ 1” (হিতোপদেশ)। | উদ্দেশ্যবিশিষ্ট । ও | ক্রিং-বিৎ) প্রয়ো- 

অর্থন -ক্টাৎ 7 ( অর্থ + অন(অশট)- | জনাম্বন্ূপ, যা প্রয়োজন । 
অর্থনা-জ্সীৎ / ভাবে। দ্বিতীয়গঙ্ষে _অর্থ । অর্থবিজ্ঞান (অর্থ শের প্রতিপাদা _ 
+অন-ভাবে ) সৎ প্রার্থনা, যাচঞএা;। বিজ্ঞান জ্ঞান, ৬ঠা-ষ সং, ক্রীৎ, শুঙী- 
শিৎ- ৯ অভ্যর্থনা ভঙ্গভয়েন আপু 1”  যাদি অষ্ট প্রকার খুণমধ্যে গুণবিশেষ) 

অথপতি (অর্থ ধন পতি, ৬ষ্টী-য) সং, , শন্দার্থক্ান, শন্দশক্চিগ্রহ | 
পুংধনাধিপ, কৃবের।২| ধনী | ৩। রাজা | অর্থবিদ (অর্থ শের প্রতিপাদা-_বিদ 
শি ১ “অর্যামর্থপতিনবাচয্ "” রেঘু। । [বিদি জানা +০(কিপ)-ক] যে জানে। 

আর্থপর ( অর্থ-পর) বি", তি, ধনলোভী, :. যে অথ জানে, ২য় ষ) বিং, রিং, শবন্দা- 
ধনোপাত্রীনে আসক্ত । ২। কুপণ, বায়ভীত | ! ক্ষ, অথক্ফানধান, তত্তঙ্র, জ্ঞানী, কার্ধা- 

অথপরায়ণ / অর্থ-পরায়ণ ) বিং, দ্বিং, যে | ভিজ্ঞ | শিং - ১ “বিবক্ষিতার্থবি দন্ত ৎঙ্গণ। 
অর্থ বড় ভাল বাসে, ভথই যার পরম; প্রতিসংগতাম্।” (মাঘ) 
পদার্থ। ূ । অথবিনিয়োগ (অর্থ- বিনিয়োগ ) মহ, পুচ, 

অখপিশাচ (অর্থ-পিশাচ, ৭মী-ষ)বিং)! অর্থণয়েগ দেখ । 
খিং, ষে ব্যক্তি ধন্মাধশ্ন জ্বানশুন্য হইয়া । অর্থশাস্ / অর্থ [ভর 'নাদি প্রাপক ] ধন- 
ধনের নিমিক লালায়িত হয়, থে ব্যক্তি | শান, ৬ঠী - ষ) সৎ) কলীৎ, অর্ধোৎপাদক- ন্যায় অন্যায় ধ্মাপন্ম বিচা্। হিষুখ হইয়া) শাস্, ঘৃছস্পৃতি শুক্রাচার্ধয এড়তি গ্রণীত 
ষে কোন উপায়ে অর্ উপাজ্জন ক্করে, লীতিশাশ্; বৃহম্পতি প্রণীত অথশাশসে 

টা অত্যন্ত ধনলোভী, নিতান্ত ধনলুক। | দণ্ডনীতি বর্ধিত আছে । ২। কৃষিশাস্্। ভার্থপিয়োগ (অর্গ- প্রয়োগ নিয়োগ, ৬্ঠী- । অর্চশুচি ; বিৎ, ভরিৎ, ধর্শপথে থাকিয়া যে র্ ষ) গং, পু, অথের প্রয়োগ অর্থাৎ বাড়া- | অর্থ উপার্জন করে'। 
হবার মানমে বাণিজ্যে সুদে বা অন্ত | অর্থশেইচ [ অর্থ-শৌচ) সং, ক্লীং, ধন- 
কারে টাকা খাটান, ধনপ্রয়োশ, অর্থ- ূ ব্যাপারে সাধুতা, সাউখর হওরা । ২। ধর্খ 

র 
1 

1 বিনিয়োগ, কুসীদ্যবহার, বৃদ্ধিজীবিকা, : পথে থাকিয়া অর্থ উপার্জন । বৃদ্ধির শিমিত্ত ধণদান, বাড়ি দেওয়া। অর্থসিদ্ধক ; সং, পুৎ, সিনদুবারবৃক্ষ । অর্থভেদ (অর্থ- ভেদ) সৎ, পু, অর্থের ভেদ, ৃ ্ | অধসিদ্ধি (অথ সিদ্ধি ) সৎ, স্্ীং, ইঞ্উসিকি, অর্থের বিভিন্নতা, অথের বৈলক্ষণ্য। তম্ভা, অরে ূ প্রয়োজনসিন্ধি, সফলতা, সিদ্ধার্৫থতা। অর্থলুদ্ধ ( অথ _ শুদ্ধ ) বিং, ত্রিং, ধনলো হী, ; অর্থহর (অর্থ-হর যে গ্রহণ করে)বিং, রিং, ধনলুব্ধ, অর্থপূরু | | পৈতকধনগ্রাহী, ধনাধিকারী। ২। চৌঁর। অর্থবাদ (অর্থ বস্ত, স্বরূপ-বাদদ কথন, | অথাগম (আর্থ ধন-আগম আগমম, ৬ঠী ৬ষ্ঠী-ষ) সৎ, পুৎ, গুধকীর্তন, প্রশৎসা। _ষ) সং, পৃং, ধনপ্রাপ্তি বিত্তলাত। ২। স্যতিবাদ ; শিং ১ “অর্থবাদ এষ£, দৌোষং ! ধনাগম, আয়, উপার্জন 
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শান ের্থ ব বন্য, ফল + আহ নাত ালে 
আহ) অৎ, অর্থবশতঃ, তা্পর্ধ্য বশতঃ, 
তাত্পর্ধাাধীন । ২ । ফলতঃ, বলতঃ | 

অর্থস্তর অর্থ -অভ্তর অন্য, যং-স তাথবা 
অন্য _ অর্থ) সৎ, ক্লীৎ, অন্য অর্থ, অপর 
অর্থ দ্বিতীয় অর্থ। ৩1 অর্থভেদ, অভি- 
প্রায়ভেদ । ৩ | প্রকৃত বিষয়ের অনাকা- 
ভিক্ষত অর্থ, উপযুক্ত অর্থ উপেক্ষা করিয়া! 
অসশ্বদ্ধ অেরি ন্সিদ্ধান্্, ফলিতার্থ; যেমন 
_- শব্দ অনিতা হইলেও শব্দের গুণ 
আকাশ অর্থবুঝাইল। শিৎ-_১ “প্রকুভা- 
দর্খদসম্বন্গার্থমর্থান্রম্ 1” | 

অর্থান্তর-ন্যাস ; সৎ, পু, কাব্যের অলঙ্গার 

বিশেষ-সামান্য দ্বার! বিশেষের, বিশেষ 
দ্রারা সামালোর, কার্ধোর দ্বারা কারণের 
এবং কারণ দ্বারা কার্ষোক্ব সমর্থন । 

অর্থাপন্ি অর্থ- আপত্তি প্রাপ্তি) সৎ, গীত, 
সীমাংসামতে-_ক্ুঅরাৎ পাণ্তি, অন্রম ল। 

বিশেষ _উপপাদ্ের অন্থপপকি দ্বারা উপ- 
পাদকের কল্পনা; যেষন- বি হইলে, 
রষ্টির সহিষ্ড যে মেঘের ব্যাণ্তি হইয়াছে 
এই অনুমান । ল্যায়মতে -ব্যতিরেকের 
বাপ্পি জন্য অনুমান | শিৎ--১ “অর্থা- 
পত্রেস্ত নৈবেহ প্রমাণাম্তরতেষ্াযতে | বা- 
তিরেক ব্যাপ্ডিবুদ্ধ্যা চরিতার্থ হি স: 
য্ডঃ |” (ভাষাপরিচ্ছেদ) | ২। কাব্যালঙ্গার 
বিশেষ-“মুষিক দণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে" 

বলিলে, যেরূপ দণডশ্মিত পিষ্উকেরও ভঙ্গণ 
অর্থ বশতঃ বোধ হয়, সেই রূপ এক অর্থ 
দ্বারা অপরার্থেরর উপলদ্ধি হইলে, অর্থা- 
পন্তি কহে । 

কেম বনৎগচ্ছেতি রাখব 1”রোমা য়ণ) | 
২.। পুষ্ট, জিজ্ঞাসিত | 

৷ কর্থিজ্ঞা _ প্ীৎ ] স্র্থিন্ রর &) 
অর্থিত্র_ ব্লীৎ ভাবে) ২, অর্থারধর্ ] 

২। যাচঞ্াা, প্রার্থনা '৩। ইচ্ছ? অভিলাষ । 
অর্থী (অর্থিন, অর্থ যাঁচ্এপা করা+ইন 

ক) বিৎ, ত্রিং, যে অন্যের মিকট যাচএশ 
করে, প্রার্থক, যাচক, ভিক্ষুক । ২। অভি- 

লাধী, প্রার্থী । ৩। উদ্দেশ্ট সাধনেচ্ছু । ৪। 
ধনবান, অর্থবান 1 € । সেবক, ভৃত্য । ৬ । 
সহায়, সহুচর। ৭ । যে বিচারালষে কাহার 
নামে অন্কিযোগ করে, বাদী | 

| অর্থে জের্থ+এ(ডে)-_ ক) অং, নিমিন্তে । 
অর্থোপাত্রজন (অর্থ_ উপার্জন ) সৎ, ক্লীৎ, 

পরিশ্রযাপি দ্বার| ধনলান্ভ, ধনসৎগ্রহ । 
আর্থ্য (অর্থ4+য-সাথু অর্থে) বিং. ঘিৎ, 

ন্যাযা, যুক্তিযুক্ত । ২ অর্থ4+ষ -অনপেত 

অথে ১ অর্থমুক্ত, সপ্রয়োজন । শিখ -১ 
“অর্থযামর্পতিক্দাচমাদদে বদতাং বরঃ |” 
। ৩। বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত । (অথ+য-ঙ্ী) 
৪ 1 51 জিজ্জাসাযোগ্য । ৫1 

, শিলাজতু ।৬। গৈরিক। 
৭ -ক্কীৎ 1 জেন পীড়ন করা, যাচ.গ 
অন্দনা_ক্পীৎ | করা 4 অন.আনউ), দ্বিতীয় 
পক্ষে -_ অন, ভাবে ) সঙ, প্রার্থনা 1২) 
পীড়া । ৩। রণ । ৪ | হিংসা, হন্ন। ৫। 
বিং, টিং, বিনাশক, হস্তা ; যথা _- 

“জয় কেশীমন্দন,। কৈটভার্দন, 
গোপিকামোহুন্, মোহন ।”মসমদ1) 

| অর্দিত (অদ্দন দেখ, ত(্ভ) গম) বিৎ, ভ্রিৎ, 
প্রার্িত, যাচিত | হ। পীড়িত | ৩। হ্হ- 

র্খিক (অর্থিন ধনৰান্-ক শব্দার্থ অথবা সিত, হত । ৪ 1 (+ত ক্রে)-ক) গত। 
আহ্বানার্থ “কৈ? ধাতুজ অথবা অর্থিন4 (+ত(ক্ত)- ভা) ৫ । ক্লীং, বায়ু রোগ- 

ককেণ)-_প্রৎ ) সৎ, পু, নিদ্রিত রাজ- |] বিশেষ । ৬7 পীড়া । | 
গণের জাগরণার্ে নিযুক্ত কআতিপাঠড- | অদ্দী খেধ বৃদ্ধিপাওয়া1 অঅল)--ণ।যাহার 
কাদি, বৈতালিক। ২। বিং,কিৎ, ষাচক, দ্বার! সমুদ্ায় বৃদ্ধি পায় ) সং+ পুং, অংশ । 
ভিন্দুক। ২। একদেশ । ৩। সমাহশ । ২ ।ক্লীৎ, সমান 

খিঁত (অর্থ প্রার্থনা করা+তক্তেট-_শ্ব) অদ্দাংশ, ঠিক অদ্দেক ; যথা--রাজ্োের 
ধিং, ত্রিৎ, যাহার নিকট প্রার্থনা করা; অর্দ, শরীরের অন্ধ )২। বিং১তিৎ, স্বিতাগী- 
গিয়াছে ঝা বে বস্ত প্রার্থনা করা গিয়াছে, কৃত, ছুই তাঁগ করা ; যথা _অন্ধচন্দ্র |: 
প্রার্থিত, যাচিত। শিৎ- ১অর্থিতে! হম্মি | অর্দক ( অর্দ+ ক(কণ)- স্বার্থে) সৎ, ক্লীতও 

--শশশীটিশিশশাশীশীিশশীীশীশশশিশাশিীশিপীা শশী শশা া্াীপীিি 

বু সিল 

৮টি শিট 

শীট 

শীল 



তর [১৬২ ] ূ শরর্ধ 
পপসপপপাপপা পা পািশপাপাপ। পাপ রও ০২ পাশাপাশি সপ 

এ, 

্ 
০০টি 

৬ | 
কে সচরাচর অর্ধেক | অর্ধাপাদ ( অন্ধ-পাদ) অং, ক্লীং, কপাট দ্ধ, আধ। এই শন | 

রর থাকে । বিশেষ। ২ | আধ ফুট পরিমাপ । 

অদ্ধখার (অক্ল-খার খারী +অ'ষ)- প্রথ। অর্দপুলায়িন্ত (অন্ধ পুলাফ়িত গরতিবিশেষ) 

পরিমাণ বিশেষ) সৎ ক্লীৎ “স্ত্রী, থারীর | সং, ক্লীৎ, অঙ্খের গতিবিশেষ। শিং-) 
| শতাদীদফমদণৈর্াতওলায়ি তনল্ণিটঃ | 

উন্মথস্যাশমুখ্যস্থ গতিরর্দপুলামিতমূ ।" 
অর্দভাক্ (অর্দভাজ্, অন্ধ_ভাকৃতজ ভাগ 

টা 8) ভার্দাংশ | 
7 অর্দগঞ্গা অের্দ_গঙ্গা ৷ ইহাতে জ্লান করিলে 
৫ ৪ গঙ্গাক্নানের অর্দফল লাভ হয় বলিয়া) ূ 

মং, স্্ীং, কাবেরী নদী । কর17০€ৰিণ্) ক ) বিং, ত্রিৎ, আর্দাংশ 

অর্দচন্দ (অর্দ-চল,৬ঠী-ষ) সৎ, পুৃৎ, । ভাগা। ” 
চজের অন্ধ, চলগখণ্ড; যথা -“অনচন্রা্ধ | জদ্দিতমণ্ডল (79111গাটাদাও ) ভুগোলেন 
তাস্করে ।"২। অক্ঈচন্পাকতি বলির) প্রা- 1” ভিগোলবেনারা ভ্রমণ্ডলকে কাপ্সাশিক ছুই 
দেশ, যাহা গলদেশে অর্পণ করিয়া | ভাগে বিভক্ত করিয়া আসিয়া, ইউরোপ, 
অপরাধীকে দ্ররীকরণ করে, গলাধাক্কা। আফিক; প্রতভৃতিকে অফ্লথণ্ড এনৎ আমে- 
শিৎ- ৯ “আইচন্দৎ দর্জা নিঃসানিতা।" । রিক17ক অপরাক্ক নির্দেশ করাছেন | 
৩। ময়ুরপূচ্ছের চন্দুক|৪। অর্চন্দাক্তি ' অগ্গমাণলক 'ভাক্ _ মাণবক। সং, পু) ছবাদশ 
অ'্াভাগ বিশিষ্ট বাণ। শিং--১ চিতৃর্ডি- ! যাহার, লারে নার হার । 
রর্দচন্দৈশ্চ জঘান চহরোহন়ান / (রামা- | অদ্দমানা অপ্দ-মাতা পরিমাণ) মহ, রী, 
য়ণ) | ৫1 গজাভরণ-বিশেষ ।৬। স্টীলোক | অগ্ষচন্দাকারে ব্রঙ্গজূপিণী মহেগরী | 
দিগের ললাটদেশে অঈচন্দাকার তিলক। | যেমন--ওঁম শব্দে এই ৮? চিহ্ন। শিং 

শশী পীিশিশাশপীশীশীশীশীপ্পশী শিস নল 

11 অচজাক।র নখক্ত। লবা-্্ীৎ, | ১৭ আকা” ভগবান ব্রক্গা উকারে কম্তিবৃৎ, কাল তেষ্টড়ী। |. বিষুচ্যতে. মকাবো ভগবান কদোহ- 
অ+চল্পকার (অন্চন্দ আকার) বি, রিং, প্যঙ্মাতা শ্রী) ২। আঅকপরিযাণ। 

মার আকার অ:চঙ্ছের ন্যায় অঞ্চচন্দা- | ০1 সম্গীতে মাত্রার অগ্রভাগ । 
কৃতি । |অগ৮ন্াকার দেখ। ! আর্দরান/ অদ্ধ--রার [রানি+আষ)- পা 

অনচন্দাুতি 'অঈচন্দ- আকুতি) বিং, তিৎ।' খাডি১৬ঠী-ষ। ই-অ। রাদির অক্ষ) 
রঃ অপচনিকা ; সৎ, স্মীৎ, কর্ণস্কোটালতা । | মং, পুৎ, নিশীথ, মধ্যলিশ, দুই প্র 
টা অফ্চিজরতীয় হ্যায় ন্যায় (৫) দেখ। | রাত্রি। ২। মহানিশা ; সার্দপ্রহর হইতে 
০ আদিতি ) সং, পু, নেপালনিম্ব। মাদ্ধতৃতীয় প্রহর পর্ধ্যস্ত, রাত্রির অষ্টম অর্ধনারীশ (অর্দনারী-ঈশ ঈশ্বর । অর্দ- মু । 

নারী সহিত ঈীশ, এনা -ষ) অংপৃ, মহা- | আদ অের্দ_খচ্1+অ.য)- প্রং) সং, পুং_ 
এ নি শিব। ই মত মণির ন্যায় চিকুণ, ক্লীং, অদ্রখকৃ, বেদমন্ত্রের অদ্ধভাগ । রা বিনে, চত্র্ভজ | হস্তে পাশ, বশ্তপদা, | অদ্ধবীক্ষণ (অর্ধ --বীক্ষণ দর্শন, যং-স) পর রা রি তি রা সং, কীৎ, অপাজদর্শন, কটাগ্রা । অননারীপর (অর, অর্ধ _ নারী -ঈগর) | অন্রশফর ; সং, পুং, দণুপাল মনসা, দড়ি সপ, হনগোনী কপে শিবের মৃন্তিভেদ। মাচ। শিং বট নাঃ মোমেশল্গথ।| | অন্শ্চট (অদ্র-স্কট ফুটান, উচ্চারিত) টা । অদ্দনারীশ্বরশ্চোমাকা- বিং, তিং, আধফুটা; যথা-_আর্দস্ক, টপুগ্। 75578721058 ২।| অ রে ট কথা, না | আধ আধ) যথা--“অন্ন্মট কথা রড ও নৌ _শৌকা+অংষ) “পরং)নং, |. গুলি অমিয় জড়িত ।” গেদ্যপাঠ ৩য়তাগ। কাং।নে কার জধকভাগ ] [অদ্ম, আধপথ । অদ্ধহার ( অঞ্জ-হার | 'অপ্ধ সম্পন্ন হার) অধ্পথ (অদ্দ- পথিন্ পথ) মং, ক্লীৎ, পথের সং, পুৎ চৌষট্িনর হার। 

শপে বি ৩ 

শী শিপ শী শিস শিট টিটি 



র্থ [ 

শপ শী 

অর্ধাৎশ (আর্ধ_ _ অংশ) সৎ, বাহ, তর ] 
অন্ধান (অর্দ--অঙ্গ। শান্্রকারেরা পত্ধীকে 

শরীরের অর্ধ বলিক্ব! নির্দেশ করিয়াছেন, 
যৎ-স ) সৎ ক্জীৎ, শরীরের দ্ধ 1 ২। 

পরী । 

অর্দার্ঘ জদ্দী-- অর্ধযসং পু, সিকি চতুর্থাংশ । 
অদ্ধান্ধি অরী-_ অন্ধ) অং,আর্ধ অর্ধ করিষা, 

ছুই সমান অংশ করিয়া, আধাআধি ; যথ! 
_অদ্বার্ধি ভাগ । 

অন্দাশন (অদ্দ- শন ভোজন) সং) কী, 
অগ্গভোজন | ২। অন্কাৎশ ব্যাস্ত । 

অপ্দামন জেদ্দ- আসন) সং, ক্লীৎ, আসনের 
অগ্লাংশ । ২। জেহদান, সহ প্রকাশ, 
উপবেশনার্থ আসনের অগ্ধদ্দান রূপ স্েহ- 
ব্যগ্ক সন্মান। শিৎ -_ ১অদ্ধাসনৎ গোত্র- 
ভিদাধিতষ্ঠৌ ।' " রেছুট | ও। নিন্দামোচন । 

অক্ষেন্দ জেদ্ব-ইন্দ চন্দ্র) সং, পু, চন্দ্রের 
অদ্ধভাগ, অদ্ধচক্র; শিৎ-_১ “জটাজুট- 
সমাযুক্তামর্দেন্গকৃতশেখরাম্ |” ২। অধ 
চন্দ্রের আকার বলিয়া ) নখচিহ্ৃ ।৩। 
(বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তজ্জনীর বিস্তাররূপ মি 
চক্দের আকার বলিয়! ) গিলহভ 8 

দেশে অব্চজ্কারে অঙ্গুলি যোজন | 
অদ্দোঞ্চ ের্দ - উক্ত) বিং, ত্রিৎ। অদ্ধকথিত, 

অমম্পুর্ণ কথিত, কিয়দ্দ,র পর্যযত্ত কথিত । 
শিং-১রামভদ্রত্যপ্জোক্তে মহারাজ ।" 

অদ্দোক্তি ভেদ্ধ উক্তি) সং,স্্রীৎ, অর্ধীকথন, 
অসম্পুণ কথন, সমুদ্দয় না বলা। 

অপ্ধোদয় (অর্দ-উদ্য়। যেখানে সমৃদ্ধ 
পুণ্যের উদয় হয়) সং, পুৎ, বার তিথি 
নক্ষত্র সংযুক্ত যোগবিশেষ । পৌষ কিন্থা 
মাঘ মাসে রবিবারে ব্যতীপাতযোগ এবং 
আঅবণানক্ষত্রযুক্তা হইলে অর্দোদয় যোগ 
হয়। শিৎ-_ ১ “অমার্কপাতরবণৈযু কা 
চেন্নাঘপৌষয়োঃ | অর্দোদয়ঃ জ বিজ্ঞেয় 
কেটি হুধ্যগ্রটহঃসমঃ”পোশ্চাত্য শির্শয়ায় ভ) 

অদ্ধোদ্দিত (অর্ধ --উদ্দিত) বি, ত্রিং, অর্ো- 
খিত । ২। অগ্ধকথিত | ৃ 

অর্দবোকুক তর্ধোর উক্ুর অর্ধ+ককেণ্)_ 
পি [ধানার্ধে, কিন্ব! ক [কাশ দীপ্তি পাওয়া 

১৩৩] 

+অ: অঞ্ড)_ কবে নীতি না ঠা দৃন্তি 
অর্ধেকে নতি পায়) সী সখ টির ূ 
জীদিগের অর্দোর পর্য্যন্ত আচ্ছাদন বক্স, 
টিন কাচ।. 

অর্পণ _ কলি টা লি 
টা | (রি) _নিযুক্যর্থে ]-গন 
করান + অনজনট), ২য় পক্ষে + আন" 
ভ1) সংক্লীৎ, দেওয়া; যথা _ ভার অর্পণ । 
২। দান; যথ(_-সৎপাত্রে অর্পণ 1 ৩ । 
স্থাপন, ন্যাস; যেমন--পদার্পণ * 51 পত্ব- 
ত্যাগ, পরিত্যাগ । শিং- ১"অর্পণৎ স্বম্য 
বাক্যার্ে পরস্যান্বষলিদ্ধয়ে 1” সোহিত্য- 
দর্পণি)। ৫1 নিক্ষেপ। 

আর্পমিতা (অর্পস্বিত, অর্পি+তৃভুন্ট-ক) 
বিৎ, বিৎ, যে অর্পণ করে । 

অর্পিত ভের্পণ দেখ, তর্তি) মু) বিং, তিৎ 
যাহা অর্পণ করা হইয়াছে । ২ । স্থাপিত, 
নাস্ত ।৩। গন্ভিত। ৪ । দত । 

অর্পিস (অর্পণ দেখ, ইস'ইসন্) 
পুত জয়, অগ্রমাৎস। 

অর্ত (ঞ্চ [গমন কর] পাঁওষাঁ+ভ- ক, সৎ- 
জ্বার্থে। ঘে বুদ্ধি পাপ্পু হয়) সং১পুৎ, শিশু, 
বালক । ২। শিষ্য, ছাত্র। ৩। শিশির । 
৪ । শীকশস্যাদি, ওষধি। ৫ । বিৎ, রহ, 
প্রভাহীন, মূলিন, অল্গতেজঃশালী ৷ 

অর্ভক (অর্ভ+ক€কণ্)_ স্বার্থে অথবা খধ্ 
বুদ্ধি পাওয়া1অক--ক। নিপ'তন ) সং; 
পু, বালক, শিশু । শি২-১ “ অভুচ্চ 
নমঃ প্রণিপাতশিক্ষযা পিতুমুদদৎ তেন 
ততান সোহর্ডক2।”রেঘু) ২। পশ্ডশাবক । 
৩। মুর্খ, অজ্ঞ । ৪। বি, ত্রিৎ, স্বল্প, হুদ | 
৫। কৃশ, ক্গীণ । ৬ । সদৃশ, তুল্য । 

অন্ম খে গমন করা+মন্-ক) সং, ডি 
ক্লীহ, চক্ষুরোগ বিশেষ । 

অন্ম্ণ ; সং, পুৎ, দ্রোখপঙ্জিমাণ১ ৩২ সের । 

অর্ধ্য (ঞ্চ [গমন করা] পাওয়া +য-ক।যে 
প্রভৃত্ব প্রাপ্ত হয় ) সং, পু) স্বামী । ২। 
(যে কষিকন্্্ প্রাপ্ত হয় ) বৈশ্ঠ ।৩।€ষে 
উত্তমতা শ্রাণ্তড হয়) বিৎ, ত্রিং, শ্রেষ্ঠ । 

৪.1 চ্যাষা | ধ্যা, ধ্যাণী _জ্রীৎ,। বৈশ্ঠা- 
জাতীয় শ্রী । যী -- শ্ত্রীৎ, বৈষ্ঞপন্থী । 

কক ) সঙ, 



আর্বব 
২. 

কাপল 
সপ পিপিপি 

র্ধযম। (অধ্যমন্, ধ গমনকর14+মন্(কনিন্) 

_ক) সংক্ার্থে। য-আগম। যিনি গমন 

করেন ) সৎ) পু ভুর্ধা, অর্কবিশেষ। ২। 

কশপের ওরমে দিতির গর্তে জাত দ্বাদশ 

আদিতা মধ্যে নাম খ্যাত আদিত্য | ৩। 

পিতলোকবিশেষ। শিৎ- ১পিতৃণামধ্যমা 

চান্ি যমঃ সং্যমতামহমৃ।” 15.তা)। ৪। 

ঝকৃবিশেষ | ৫ | আকন্দগাছ । ৬। উন্তর- 

ফল্নী নক্ষর | 

অর্পন (খা গমন করা1+বন বনিপ)-ক 

জ্জার্থে) সং, পৃৎ, ঘোটক, তুরজম | ১। 

ইন্দ | ৩। গেকর্ণপর্রিমাণ | ৪1 € যে নি- 
নায় গমন করে ) বিং, িৎ্, শীচ, অধম | 

র্বতী _স্দ্ীং, ঘোটকী। ২। কুটিনী। 

অন্পাক্ (অর্দাচ, অবর পূর্দকাল - অনচ | 
০প্রিপ)- ক । ভবর - অন্ব) । গমন করা+ 

অং, পলল, ভাদিম । ২। পশ্গাহ (কাল) । 

৩। মধা (কাল)। ৪ | বিং, দ্রিং, পরব্না। 

৫। নিকট | ৬। নিকষ্ট। 
অর্দমাঙ (অন্দাচ, অর্বান্ কুৎসিত -অনচ্; 

গমনকরা 4+*€ন্িপ ) ক) বিৎ, তিৎ, 
নিকৃষ্ট, নীচ। ২। কনিষ্ঠ । ৩।ক্ষুদ্রে। ৪। 
বক্রু। 

অর্দ্াচীন ( অর্গাচ নীচে+ঈন- ভবার্খে ) 
বিং, রিং, বিরুদ্ধ, বিপরীত | ২। পশ্চাদ- 
বরতাঁ, নতন। ৩। প্রবীণ নয়; যাহার 
বয়স হইয়াছে, অথচ বুদ্ধির পরিপাক ও 
সদসদিবেচনাশক্তি জন্মে নাই | ৪ | অধম, 
নীচ । 

অন্ন,দ অর্ক হিসাকর11+উদ - প্রৎ অথবা 
আব্্ব[অবর্ন4০(বিচ)- ভাবে! উদ [উদ 
"ইন গমন করা+অ.ড)- ক] বর্গ্য 
বও হয়) আং, ক্লীং, দশকোটি সংখ্য।। 
| রোগবিশেষ, আব্ (019) )। 

৩। পর্বতবিশেষ ; এই পন্দত রাজপুতনা 

অন্তঃপাতি আরাবলী নামক পর্বতশ্রেণী- 
ভুক্ত, ৫০০০ পাদ উচ্চ এবৎ শিরোহী হ- 
হইতে ৯» ক্রোশ অন্তর । অর্বদ এক্ষণে 

আবু নামে খ্যাত। মহাভারতে--লিখিত 
আছে.এই পর্ধতের উপরি বশিষ্ঠের আ- 
শরম ছিল । শিৎ- ১ভতো গচ্ছেত ধরা 

৭) 

চি 

হি 

হিমবৎ হতমব্্বদমূ।” ৪ ৷ জাতিবিশেষ 
বোধ হয়, ইহারা মেওয়ার দেশে আনু 
পর্ধত নিকটবাসী ছিল। ৫ পা 
শুক্রশোণিষ্মিক ধাতু, দ্বিতীয়মাণে ইহা 
অন্ব,দ বলে, তত্পরে মাংসপিগ ক্র রে 
বর্ধিত হইয়া পুর প্ূুপে পরিণত হন়। 

অর্শ, অর্শস্ খা গমন করা4 অ(), অপ 
ক,- সংজ্ঞার্থে। শূ-আগম। বিজয়রক্ষিত 
বলেন_-অর্শশিব্দ হিৎসার্থ 'শৃ' ধাতুজ থে 
অরির ন্যায় প্রাণ নষ্ট করে) সৎ, রী, 
গুহাস্থ রোগবিশেষ | (11177077110) 

অর্শস )। (অর্শস 1+অ, ইন্- অজ্তার্থে) 
অরশশা | বিং, রিং, অরশেরোগ যুক্। 
অর্শোস্স 'অশম্-দ্ব|হন বধকরা+অ.টক) 

_-ক] যে বধ করে । যে অর্শরোগ নষ্ট 
করে, »য়া-ষ) সৎ, পু শুরণ, গ€ল। 
২। ভল্লাতকরবৃক্ষ । ৩ । বিৎ, ত্িং অর্শ 
নাশক । স্বী -ক্্রীৎ, তালমুলী | 

অশোহিত : এর্শস্-হিত। যাহার সেবনে 
ভার্শরোগের হিত হয়। “মী হিৎ) আখ) 

র পু, ভল্লাতক, ভেল!। 
| অহ (আহ. যোগ্য হওয়া অন) 

বি, তং) যোগ «1 উপযুক্ত, ন্যাযা 
৩। (অহ একা করা+অ.অল্) শব; 
পুজা, মান্য | ৪ । পু, ইন্্র। ৫।পরমেখর। 

ৃ 

ূ 
| 

| 

অর্ণ- ক্র | (অর্থ পুজা করা।-অন 
অহ্ণা-স্ত্রীঘ / ভেনট), অন, আ,- ভা) 

অহা স্সীং সং, পুজা। ২ ।সম্মান। ৩। 
পুজার সামগ্রী । ৪। যোগ্যতা । 

অর্্ণীয় (অর্থি পুজা করা+ অনীয় না) 
বিং, ব্রিং, পুজলীয় ] 

অহৃৎ ( অহ্য দেখ, অতশেভ)-- ক) সৎ, পুৎ, 
বুদ্ধ । ২। বৌন্ধ, জৈশমতাবলক্ী ৷ ৩। 
বৌন্ধক্ষপণক, জৈনসন্নাসী | ৪ | বিং, 
ত্রিং পুজার ।৫ প্রশংসার | ৬। যোগ্য । 
৭। প্রশস্ত ৷ | 

অর্থস্ত (অহ? যোগ্য হওয়া+অস্ত-ক) 
সং পুথ্) বুদ্ধ। *। বৌদ্ধক্ষপণক | ৩। 
বৌদ্ধমতাবলম্বী। ৪ । শিব । 

অহিত (অর্থ ফেখ, তন্তে)-_ রি তরি, 
পূজিত, জন্মানিত। 



শাল পর ] 

অ ভল (আল্ ভৃস্বিত করা+অজন্ট--ক) 
| সৎ, ীৎ, বৃশ্চিকপুক্ছ,হুল ।২। হরিভাল। 
' আল € আল্ ভূষিত কর1+ অম্-ক ) অত, 
| ভষণ ; যেমন-অলঙ্গীর। ২ | সমর্থ, 

জক্ষম; যথা -“বরেণ শমিতৎ মোকাঁনলমৃ 
দঞ্ধম্ হি তত্তপঃ 1৮ কুমার) 'ত। পর্যাপ্তি, 
সম্পূর্ণতা, প্রাচ্য ; ষথা _প্রতিভঃ স্যাদ 
লন্দনহ | ৪ 1 নিস্ধে, বারণ ; ষথা--«্জালৎ 
বিবাঁদেন 1” ৫। আঅত্যর্থ ; যথা-“বিজয়া- 
যেভশলমন্্শানমনির্মাম্ 1৮ (কিরাত )। ৬। | 
নিরর্থক, বার্থ । শিৎ- ১ “অলমতিবিস্ত- 
রেণ |” শ | অবধারণ । ৮ | সমর্থ । 

৪ রঃ অল্ [মুশ] ভষিতকরা +আঅআক- ক) 
১ পুৎক্রীৎ, যে স্টীলোকের গগুস্থলে 

ভর কেশ, চর্ণকন্তাল, কৌকড়া চুল, 
বাপ্টা। ২। জঙ্গলিপ্ত কুল্কৃম। ৩। মেখ- 
বিশেষ, “য সকল মেখ চর্ণ কুস্তলাকাবে 
অথবা বিক্ষিগু কার্পাসের ন্যায় দুষ্ট হইয়া 
থাকে । ৪1 পু, ক্ষিগুকৃকৃর | কা_ন্ীং, 
কুবেরের পুরী | ২ । আট হইতে দশ বহ- 
সর পরাস্ত বয়স্ক। বালিকা । ৩ । অলর্ক, 
শ্েতআকন্দ । 

অলকণনন্দা (অলক -নন্দা যে আনন্দিত হয়) 
সং, খ্রীৎ, আট দশবৎ্সরের বালিকা । ২। 
€( অলকা- নন্দ !নন্দি আনন্দিত করান | 

+অ.ভন)- ক! আপৃ-ক্্রী্) যে আন- 
ন্দিত করে) গঙ্গা 'গঙ্গা বিষ্ণুর চরণ হইতে 
নিঃস্ত হইয়! চন্দ্রমগ্ডল প্লাবিত করত ব্রক্গ 
লোকে পতিতহন। পরে ব্রঙ্গপুরী পরিবেষ্টন 
করিয়া তাহার চারিটী ধারা হয়, ীচারিটা 
ধার! চার্রিটী নদী, সেই সেই নদীর নাম, 
সীতা, অল কনন্দা, চক্ষু এবৎ ভদ্র । অলক- 
নন্দা ভারতবর্ষ অভিমুখে দক্ষিণদিগ্ ব্যা- 
পিয়া সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্দে 
পতিত হইয়াছেন । মহাদেব এই অলক- 
শন্দাকে শত শত বর্ষ মন্সকে ধারণ করিয়া 
রাখেন । ইনি তখা1 হইতে ভূমিতে অব- 

তীর্ণ হইয়া সগর-সস্তানদিগের নিস্তারের 
কারণ হন। পদ্দাপুরাণমতে--অলকনন্দা 
দেবলোকের নদী । গঙ্গা ব্র্ষলোঁক হইতে 
মেরু পর্বতের নিষে গঙ্জোত্বরীতে লামিয়। 

১৩৫ ] 

গা পিপিপি এপ পপি সি পাপী পেপসি পিপিপি পাশ পন পা 

অধোগঙ্গা, জন্তু এব অলকনন্দা নামে 
ভ্রিধারা হন । অখধোগগ' পাতালের নদ, 
জাহবী পৃথিবীর ওঅলকনন্দা বর্গের নদী। 

অলকপ্রিয় ;) সং, পুং, বুক্ষবিশেষ | 
অলকমেশ (01:0৭, অলক চুর্ণিত-কুণ্তল 

-মেত )১ যে সকল মেঘ আকাশে অল- 

কের ন্যায় অথবা বিক্ষিপ্ত কার্পাসের স্তায় 
দুষ্ট হইয়া থাকে । 

অলকস্তর (01779-5046589) সহ, পুৎ১ মেত- 

বিশেষ, যে সকল শেখ প্রথমতঃ অলকা- 

কারে উৎপন্ন হই! স্তরমেত্ধ অর্থাৎ ছড়া 
ছাড়া মেঘের সহিত মিশ্রিত হয় । 

অলকস্ত,প (0110 05117017155) সৎ, পুত, যে 

সকল মেত প্রথমতঃ অলকাকারে উত্পন্ন 
হইয়া স্তপ মেঘের সহিত মিশ্রিত হয়। 

| অলকাধিপ (অলকা সেই নগরী_জধিপ 
| ব্বাজা, ৬ষী_ষ ) সং, পুং, কুবের । 
ূ অলক্ত _ পুং তব রক্ত | যাহা হুই- 
। অলক্তক -_ ক্লীং আর রক্তবর্ণ নাই, ৫মী 
| _হিৎ। র-ল । ককেণ্)-স্বার্থে) সৎ, 

পুং, লাক্ষারস, আল্তা । শিং - ১%ঘলক্ত- 
ূ কাতক্ষাণি পদানি পাদয়ো! (৮? কুমার)। 
অলক্ষণ (অ- লক্ষশ চিহ্, ৬ঠী-হিহ) 
ূ বিৎ, ত্রিৎ, শুভচিহ্চবর্জিত, যে লক্ষণ 
| দেখিয়া লোকে অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা 

বোধ করে, হুর্ভগ, কুলক্ষণাক্রাস্ত। শিৎ_ 
১রুশাবহার্ভভ রলম্খণাহৎ 1” (রঘু) । 
২। লঙ্গণহীণ | ৩। সং, ক্লীৎ, কুলক্ষণ, 
অশুভচিহ্, মন্দচিহ্ত | ৪। দুর্ভাগ্য । 

অলক্ষণা ঘ- লক্ষণ শুভচিহ্র) বিৎ, ব্রীৎ, 
যে স্ীলোকের লক্ষণ ভাল নয়, যাহার 
শরীরের ল্ক্খণ শুভস্চক নয়; যথাঁ_- 

“অলক্ষণ। কুলক্ষণা যে হই সে হই । 
মোর আসিবার পূর্বকালী ধন কই।”অেন্নদা) 
২। নিজের ও পতি-কুলের হুর্ভাগ্যের 
কারণ, হতভাগ! ৷ 

অআলন্গিত (ক্স লক্ষ্িত চিত্তিত) বিৎ, ত্রিৎ, 

অন্ঞাত। ২ । অদৃষ্ট। ৩। লক্ষিত নয়, আনি- 
ীক্ষিত। ৪1 অতর্কিত । ৫ ।অকৃতলক্ষণ । 

'অলক্ষ্মী (অঅ বিকুদ্ধ_ লক্ষ্মী) সং, আ্্রীঘ, ল- 
ক্র লিরোধিনীদেল ভা আ লন, দুষ্টলক্ষ্মা, 

শশী শশী স্পা সপ 

শ্পপীশিশাশীশাশীিশা শি 



মলি | 

তি লি পপি শিশির 

ভুর্ভাগ্যের অধিা কী চিভিদা যে দেবতার 

আবির্ভাবহ্টলে নিপদ ও দ্বুলবস্থা! ঘটে 
যথা “যে বান্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া 
কেবল শয়ান থাকে তাহ।কে অলকম্ষ্মীর 
আবেশ হয় '” ইনি লক্ষ্মীর জো | | সম্্দ 
মন্তনে ভাগ্সে ইহার উতৎপশ্থিপরে লক্ষ্মীর 
উৎপন্তি হুর । অলক্ষমী উৎপন্ন] হইলে 
উহাকে স্থরাক্তর কেহই গ্রহণ করে 
নাই । পরে ছুসহ শামে এক মৃহাতপা। 
ত্রাণ বিবাহ করিয়া লইয়। যান। স্মৃতি- 
সৎ্গ্রহকন্র আচার্ধযচড়ামণি অলঙ্গমীর 
পূজা এইরূপ নিধি দিয়াছেন ।--কান্ত্রিক 
মাসের অমাবম্যার বারে গোময়ের পুন্ত- 
লিকা। নিশ্মীণ করিয়া বাসহন্সে নিশ্খাল্য 
পুষ্প ও কুষ্খচবর্ণ পৃম্প দ্বানা অলক্ষমীকে 
পূজা করিবে । ভাহার মন্ভি কুপ্ধনর্ণ, দ্বি- 
ভূজ, কুপ্নন্ম পরিধান, লৌহেব অলঙ্গারে 
ভিত, কাকরের চন্দন সন্নাঙ্গে লিশ্ব, 
হস্তে বাটা, গঙ্জভে আকাঢ়, ইনি সর্বদাই 
কলহপ্রিয় । ২ । দুর্ভাগা, ভদাশা । 

তালক্ষীক (অলম্ত্মী-4 ক -_ প্র বিৎ, িৎ) 
“যে ব্যক্তি লোকের মর্ধাপীড়ক, পক্ুম- 
ভাষী ও বাক্যরুপ কণ্টক দ্বারা অন্যের 
দয় পিদ্দধ করে তাহাকে অলঙ্দ্ীক বলে। 
তাহার মুখে ভালক্ীব চিহ্ন স্স্পষ্ট পতী- 
মান হয় ।” (কালী পসম মহুন্ভারন্ত)। 

অলক্ষ্য (আ. লঙ্গা পিং, নিৎ, সমকক্ষ নম, 

যাহাকে প্রতিদ্বন্দী বলিয়া গ্রাহ্ছ করা যাঁষ 
শা। ৯। অদূশা, ত্ুপ্রির আগোচর। ৩। 
ক্াচিহিচত, 'অনির্ণেশ, অনিক্ষপণীয় | 

অলগ 7 ৃ ্. অলক | অ-পগ্ু সংলগ্ন 
অলগদ্গী [ওয়া কচি) -ক|ন্মপ্ ২লপ 
জআলিগদ্ধী ) -অন্দ গমন করা7 অর্জন) 

_ক। ঘে সমস্ত শরীর ভূমিতে সৎলগ্র 
করিয়। যায় শা] । ছিতীয়পক্ষে -অলকৃ_ 
অন্ধ । ফণা ধারণ হেতু যাহার অর্দভাগ 

ভূমিতে সংলগ্ন নয । তৃতীষ্বপক্গে.-অলি 
ভ্রমর -গর্দ রব করা+জঅ অন্ন 
যে অলির ন্যান্্ রব করে) সং, পু, 
ফেউটিযী সাপ | ২। জলনর্প।৩। নির্জিষ 

সর্প টোড়া কাপ । 

| 
ূ 
ৰ 
| 

র 
ূ 

| 
| 

ূ 
ূ 

ূ 
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আল 

, পপ পপ শশিশেশপাাশাাীাশীশী ীেিশীসপািতি শিপ পপ পপ লট ৯ দা পপ 

অলঘৃ অ- লঘু) বিৎঃ কিং, শুক, হুর্ভর 
যেমন--অলঘু উক | ২ । অশীন্্। ৩ । প্র- 
বল। ৪ । দীর্ঘ । শিৎ- ১অলঘু শ্রসারিতত- 
বিলোচনাঞ্জলি !” মোত) | ৫। গভীর,সার- 
বান ।৬। লঘঘুব্্ণ ভিন্ন গুক্রবর্ণ আকারাদি। 

'লঙ্গরণ (অলম্ ভ্ভষিত-কু করা4 অন 

'অনট্)-প) সৎ, ক্লীৎ, ভূষণ, আভরণ, 
'সলক্কার। ২।(€4+আন অ.ট)-- ভালে ) 
অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করা, ভুষিতকরণ। 

অলঙ্গত্ত। (অলন্র্ত, অলম্ - কত্ত) বিৎ, জিৎ, 
প্রসাধক,) কিষক । 

অলঙ্ষরিষুত (অলমৃ-কু কর1+ইষু১-ক) 
বিৎ, তিৎ্, অলঙ্করণশীল। ২। ভূষক । 

অলঙ্ষা্ীণ (লম্ পারক -কম্মুন্ ক্রিয়া+ 
সন _ ভবার্থে) বিৎ, হিঙ্, কক্মণ্য, সমাক 
কাধ্যদক্ষ, কাধ্যকৃশল । 

অলঙ্গার (অলমৃ ভুষিত- কু করা 4 অ.ঘ 4) 
_প) সংপুৎ যাহার দ্বারা শরীরকে ভূষিত 
কর] যায়, ভূষণ, আভরণ ; যেমন - বন্ধা- 
লঙ্কার। ২। ভুষিতকরণ । ৩। সাহিত্য- 
বিষরক দোষ গুণ প্রতিপাদক শান্স। ৪। 
কাব্যের অলঙ্কার, উপমা, রূপক প্রভৃতি । 
৫। শব্দ ও অথের ,শথ। 

অলক্কত (অলঙ্কান ।খ, ত(্তি)_ন্ম ) পিৎ, 

তরি, অলঙ্গা দ্বারা সজ্জিত, ভাঁষত, 
জঅজ্ভিত। 

অল[প.য়া অলমূৃ ভূষিত-- ক্রিয়া কু কর। 

+অ(শ) - ভাবে] করণ) সৎ, আ্ীং, ভূষি- 
তকরণ, সাজান । ২। ভিষন । 

আলভ্বন অ- লজ্ঘন ) সৎ, র্লীৎ, লঙ্ঘন ন। 
কর!1, অতিক্রম না করা, অনতিক্রম, অনু- 
ল্লজ্বন, অনতিবওঁন । 

অলভ্যশীয় (অ- লঙ্যনীয় ) বিং, 7২) লঙব- 
নীয় নয়, যাহা লক্ষন করা উচিত নয়, 
ভনতিক্রমনীয়, অনুল্রজ্মনীয়,। অনতি- 
বর্তনীয়। ও 

অলজ্ব্য (অ-লভ্য্য অতিক্রেমণীয় ) বিৎ, 
জিৎ, অনতিক্রমণীয়, যাহা! অতিক্রম করা 
যায় না। 

কলজ্জ (অ- লজ্জা! ) বিৎ, ভ্তরিৎ, যার লজ্জা] 
নাই, নিলজ্জ, লর্জাহীন, ধৃষ্ট । 



৮ ছা 
৮ পেপিশপিশপা পিতা পাশপাশ্াশীাীটিশিীশিিপিীও শিশশি শীপিীশীঁি 

মলঞ্জর ক্লমৃ- শীঘ্র জু জীর্ণহওয়17অ 
(অন্)ট-ক। ষে শীঘ্র  ভাজিয়া যায) সং, 
পুৎ, মুঝ্নয় জলাধার, জাল!) কলসী। 

মলন্তরামূ (অলম্ _তরামূচেতরামৃ) _ প্রৎ ) 
অং, অপেক্ষাকত অধিক বা সমর্থ । শিৎ 
১ পপুরোডাশ ভজামিষ্টমিষ্টৎ কর্ত,মল- 
ভরামূ ।” মোঘ)। 

লক্দ,ম (অলম্ অভ্যর্থ_ধৃষ্ন ) 
অত্যন্ত ধুম, ধূমসমহ । 

লক (অ-.ল্বূ ) বিং, ব্রিৎ, লন; নয়, অ- 
প্রাপ্ত, অনধিগত । 

গলভ্য € অ--লভ্য ) বি, দ্িিং, যাহা! লাভ 
করিতে পারা যায় না, অপ্রাপ্য, অনধিগমা। 

চলম্পূকষীণ অলম্ সমর্থ_-পুরুষ+ঈন 
প্রৎ) বিৎ, রিং, পুক্ষযোগ্য, প্রতিমলাদির 
সহিত যুদ্দরসমর্থ। 

মলম্বুদ্দি অলম্ ব্যর্থ, পর্যাপ্ত _ বুদ্ধি) সৎ, 
ল্লীৎ,অলতজ্ঞান, নিম্্রয়োজন-- এই বোধ | 
শিং-১ “পশ্রান্নপি নাসন্তুক্ধিমবাপি ।৮ 

গলন্ুষ (জআলমৃ-বুস ক্ষতি করা+ অক) 
-ক। নিপাতন ) সৎ, পুৎ, রাক্ষসবিশেষ । 
এই রাক্ষস কুরুক্ষেত্রে অভিমন্ত্যর সহিত 
অনেক প্রকার মারাযুদ্ধ করিয়াছিল, পরি- 
শেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে । ২। 
(+অ-ন্) প্রহস্ত। ৩। (4+অ- ভাবে) 
ব্মন। ষা-স্জ্রীং, আর্রেশ্যাবিশেষ | ইনি 
কশ্যপের প্রধা নামী স্ীর গর্ডে জাত; 
তণবিন্ু রাজ! ইহার স্বামী ; বিশাল রাজা 
ইহার পুর। ২। লজ্জীবতী লতা । ৩। 
মুণ্ডীরী, ভঁইকদম। ৪ | কৃকশিম। ৫। 
অন্যের প্রবেশ নিবারণার্থ দতুরেখা । 

গলর্ক ( অলং অত্যর্থ-অর্ক স্তর্ভি কর 
+জঅ-্্। দখশন ভয় বা সুগদৎশন লি- 
মিম্ত যে স্বত হয়, কিম্বা অলৎ শী 
-ঘঅর্ক, . গমন করা + অঞস্সেন্)-ক। 
নিপাতন । যে শীভ্র গমন করে ) স্ৎ, পু 
প্রেরিত কুকুর, উন্মন্ত কুন্ধুর । ২1 শ্বেত 
আকন্দ.। ৩ । অন্্রবিশেষ ; দংশ নামক 
অঙ্র ভূগ্চর শাপে আট পা বিশিষ্ট, অভি 
তীক্ষদস্ত, গাত্রের লোম স্চৈর নায়, এই 
রূপ আকৃতি ধারণ করিয়া অলর্ক লামে 

২) পু, 

১৩৭ ] 

শা পপ শীশীশীশীশ পিসি 

| অলাত, আলাত্ত ( অ--লা! 

খ্যাত হইয়াছিল । পরে সেই অলর্করূপী 
দশ কর্ণের ্টকদেশ বিদীর্ণ করিয়া পরশু- 
রাশ মষলাটীঢর তওমাতে শাপ মুজ্জ 

হইয়। পুক্নশরীর প্রাপ্ত হয় । ৪1 অস্টপাদ, 
তীক্ষদন্ত, শ্চ্য।কতি, লোমবিশিষ্ট শুকরা- 
কার জন্রবিশেষ। ৫। কাঁশীরাজ, বস 
বাজার পুত্র, সন্নতের পিতা । 

অলনাল তো-লু ছেদন করা+ আল - স্ম) 
সৎ, ক্লীৎ, ব্রক্ষমলে জলধাযণ করিবার 
জলা স্ুহ্িকাবঝেষ্টলী, আলি, আলবাল। 

অলস,আলস(অ- লনস্ প্রিষ্টহওয়া47 অজন্) 
-ক। যেকোন কার্ধ্যে রত হয় না) বিৎ, 

ত্রিং, আলস্যযুক্ত, জড়, শ্রম করিতে ঘার 
প্রবৃন্তিনাই, কাতর, শ্রমবিমুখ | ২। কোন 
কার্ধ্য নির্বাহ বিষয়ে যার ফত্ব ও উত্সাহ 
নাই । ৩ । সৎ, পুৎ, বুক্ষবিশেষ 1৪ | পাদ- 
রোগবিশেষ, পাঁকুই । সা--ক্্রীৎ, হৎস- 
পদ্ীলতা | 

অলসক €( অলস+ককেণ)-- স্বার্থে) বিৎ 
ত্রিং, অলস। ২। (অলস-কৃ করা+ 
অ(ড)-ক ) পুখ, উদরাম্যবিশেষ । 

গ্রহণ কর1+4ত 
ক্তে)_ম্প, সৎক্জার্থে । যাহা গ্রহণকর। যাঁষ 
ন1) সং, ক্রীৎ, অদ্ধ দ্্ধকাষ্ট, অঙ্গার, জলস্ত 
বা নিবস্ত কয়লা। শিৎ-_ ১কুর্ধতেহুস্মিম- 
মোঘেহুপি নিকব্বাণালাতলাত্ববম্।” কুমার) 

অলাতচক্র জেলাত - চক্র) সৎ, ক্লীৎ, চক্রা- 
কার বহি, অঙ্গারচক্র ; ষথা--“এঁ মহাবীর 
সমরাঙগনে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করত 
ড্রোণ, কর্ণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন ।” 

অলাত-শিলা ; সৎ, স্ত্রী পাতুরে কয়লা । 

অলাবু _ক্সীং_-ক্লীং €(অ- লব মগ্ন 
অলাবু-জ্জ্রীং হওয়াউ, উ-- 

ক, সহজ্ঞার্থে। নিপাতন। যে জলে মগ্ন 
হয় না) সৎ, তন্বী, লাউ, তিতলাউ । 

অলাভ €(অ-- লাভ) সং, পৃৎ, লাভাভাব, 

অপ্রাপ্তি, আঅনধিগম । শিহ- ১ “আখ ঃখে 
দমেকত্বী লাভালাতে জয়াজয়োৌ।”(সীভা)। 
২ । ক্ষতি, লাশ, আপগম। 

জলার (অল |অল্ পার হওয়া + আন্) 
ক] সম্থ আর [খ গমন করা+অ 

১৮৭ 



অলি [ 

পিল 

কেহ গমন কলিতে পারে ১ সৎ, পুহ, ছার, 

ককাট |. 
অলি, আনি (অল্ ডুঁষিত করা+ই-_ক, 

চাংত্গর্দে। ফে পৃষ্ণ ভূম্বিত করে) সৎ, পুত, 
মর । ২ । (ভ্রমরবহ ক্রুষ্বর্ণ বলিয়া অলি 
নাম হইল) কোকিল । ৩। কাক । ৪। 
(অল বুৃশ্চিকলাঙ্গুল + ই - অক্ত্যর্থে ) 
বৃশ্চিক | ৫1 ম্য । ৬। বৃশ্চিকনাশি । 

অলিক (অল্ ভূষিত কর।+ইক:ইকন্)- 
শী, সঃভ্ভার্থে। যে ভূষিত হয় বা যাহাকে 
ভূষিত করা যায়) জাৎ, ক্লীৎ, ললাট- 
দেশ | শিৎ-১ “অসংক্কতালকিনীমলিক- 

লেখামৃ।” (কাদম্গরী)। 
অলিকুলসন্ট্ল € অলিকৃল-সম্কল ব্যাণ্ড )| 

১৩৮ 

(ঘেঞ্)-_ণ ] যে গমন করে, যাহার দ্বারা 

]. লো 
পপ 

পপর 

অলিপত্রিকা (অলি বৃশ্চিক -পত্র। বৃশ্চি 
কের ন্যায় পত্র ষাহার ) সৎ, স্্রীৎ, বৃশ্চি 
কাখ্য ক্ষুপ | 

অলিপণাঁ ; সৎ, স্ত্রীৎ, বৃশ্চিকালী বৃক্ষ, বিছা 
গাছ। 

 আলমিঃ (অলি-প্রিয় প্রিযবস্ত, অলির 
] প্রিয়বস্ত । কবিরা এই পুষ্পকে অলির 

বিশেষ প্রিয় বলিয়া বর্ণনা করেন) সং, 
ব্লীং,রক্তো২পল, রক্তপদ্গ, কোকনদ । 

অলিপ্রিয়! ; সং, স্ত্রীঘ, পাটলারৃক্ষ, পারুল। 
অলিমক (অলি- মা পরিমাণ করা অডা 

_-ক, কণ্- স্বার্থে অথবা আল্ ভিত 
করা+মক-প্রৎ ১ সং, পুহঃ পদ্ধকেশর | 

২1 ভেক। ৩। ভ্রমর । ৪1 কোকিল । 

৫। মদুকরক্ষ । 

বিৎ, তি, বমরকুলব্যাপ্তু | শিং - ১অলি- | অলিবাহিনী অলি - বাহিনী । যাহার গন্ধে 

কুলমন্টুলি কৃঙম নিরাকূল নবদলমালত- | 
মালে ।'জেয়দেব)। ২। সং,পৃৎ, কুজকরৃক্ষ । | 

অলিগদ ;) অং, , এ্ভলগাদ দেখ । 
লিজি হবা, আলিজিহিরকা ( টা জিহ্বা । 

আলির ন্যায় জিহ্বা ) সং+ স্দীৎ, জিহথা- 
মূলের উপরিস্থ ক্ষ জিজ্রা, 88 | 

'লিগীর (অঁলিমৃ- জু জীর্ণ করা+অ অন্) 
-ক। যে শীঘ্র ভালিয়া যায়) সৎ, পৃৎ, 
মময়জলাধার, জালা, জল-কলস । যথথ।__ 
“তখন তিনি অঞ্জলি দ্বারা মংসাকে উদ্ক 
হইতে উদ্ধার করিয়। শশিকাস্তিধবল অলি- 
গ্রে নিক্ষেপ করত পুদভাবে প্রতিপালন 
কবিতে লাগিলেন ।”(কা', প্র, মহাভারত) 

অলিদর্দ! ডি -দুর্বা। অলির ন্যায় আকার 
ব্লিরা) সহ, স্ত্রী, সালদন্বা, মালঘাস । 

তাজিন্দ, আলিল্দ (অল্ ভূষিতকরা +ইন্দ 
িন্দ)--ক, আৎজ্কার্থে। যাহার দ্বারা গৃহ 
ভূষিত করা যাঁয় ) সৎ, পু, দ্বারের বহিঃ 
শ্ফিভ রক, চাতাল, বাটার সন্মুখে বাধান 
উঠান, বারাণ্ড! ; যখ।-- 
“অআলিন্দে অুন্দর হৈমময় স্তজাবলী 

প্পুহ 

হীরাচুড় 1” মেঘ) । ২। জাতিবিশেষ। 
অলিপক 7 €অ-লিপ লেপ দেওয়া + 
'অন্িম্পক  আক- ক ) সৎ, পু _ স্ত্রী, 

ভ্রমর | ২। কোকিল। ৩। কুকুর । 

ূ 
| 

্ 

অলিকে বহন করিয়া লইয়া যায়) সং, 
ক্সীখ, কেবিকাপুষ্প। 

অলিমোদা (অলি ভ্রমর-মুদৃ হর্ষ, সন্তুষ্ট 
করা + অ.অল্)- ভাবে । যে ভ্রমরকে 

আনন্দিত করে) সং, স্ত্রী, গণিকারী বৃক্ষ । 
অলী, আলী (অলিন্, আলিন, অল, আল 

হুল+4ইন্ _ অস্ত্য্দে ) সঙ, পুৎঃ ভ্রমর ! 
২। বৃশ্চিক, বিছা: 

অলীক (অল নিন্ারণকর1+উঈকজঈকন্) - 
ক্র) সং, ক্লীৎ, মিথ্যা, অসত্য । ২। ললাট। 

' স্গ, আকাশ । ৪ । বিৎ, জং, মিথা।, 

অআসলক, আঅপ্রামাণিক । ৫। অস্ুখকর। ৬। 
অপ্রিয় । ৭। ক্ষুদ্র, স্গল। 

অলে, অলেলে ; অৎ, নাটকাদিতে-দৈত্যা- 
দ্বির অর্থশুন্য শব্দ । 

অন্লোকসাধারণ (অ- লোক জগৎ্- সাধা- 

৯৬. 

রণ) বিৎ, ভ্রিং, অলোকসামান্ত দেখ । 

অলোকসামান্ত অ- লোক জগৎ -- সামান্য 
সাধারণ ) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা লোকে সাধারণ 
শয়১ ষাহা সচরাচর পাওয়া যায় না, অলো- 

কসাধারণ, অসাধারণ | ২ । অলোৌকিক। 
কিক (অ-- লৌকিক) বিং, ত্রিৎ, থে 

রূপ পৃথিবীতে ক্বেখিতে পাওক! যায না, 
লোৌকাতীত । ২। (কআ-- লোক বালু) 
লৌকিক নয়, লোৌকব্যবহারে অনভি তর, যে 



আন্মা 
পপ পি পলা স্পা পপি ততশতি পাপী িক্পাস্সিতত পীর ২ পাশ ০ পাশপাশি 

লোকব্যবহার জানে না, লোকের সঙ্গে 

কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয় তাহা 
জানে না। 

অলোৌকিকতা অলৌকিক +তা _ ভাবে) সং, 
স্্ীংৎ, চমত্কারিত, চমতকারজনকতা | হ। 
লোকব্যবহাঁরে অনাদ্দর, লোকব্যবহারে 
অনভিজ্ঞ, লোকের সঙ্গে কেমন করিয়া 
ব্যবহার করিতে হয় তাহা নাজানা বা 
তদ্দিষষে উপেক্ষ1 ৷ 

অল্প (অল্ নিবারণ করা+প-ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, শুদ্ধ । ২। ঈষৎ । ৩ । তুচ্ছ, অতি 

সামান্য ' ৪ | কিঞ্িৎ, কিছু । ৫। কষ। 
অল্পক € অল্প 4+ক(কণ্)- যোগ ) বিৎ, ত্রিৎ, 

ক্ষুদ্রে । ২। সং, পুৎ, যবাসবৃক্ষ। 

অল্কেশী (অল্প- কেশী । অল্প কেশের স্ায় 

পত্র ইহার) সৎ, স্ত্রীৎ, ভূতরে শী বৃক্ষ । 
অল্পগন্গ (অল্প _ গন্ধ) সং, ক্লীৎ, রক্তটকরব। 

১ । বিং, ত্রিৎ, স্বল্পগন্ধ যুক্ত | 
অল্পচেতাঃ (অল্পচেতস্, অল্প -_চেতস্ মন) 

বিৎ, তং, লঘৃচেতাহ | 
ল্পত্ত (অল্প জ্ঞা জানা+ অডে)১- ক) বিং, 

ত্রিংং যে অল্প জানে, অধিক জানে না, 
অবহ্ুজ্ব, সামান্যজ্বানবিশিষ্ট । ২। ষে কোন 
বিষয়ের সবিশেষ জানে না, ষে কোন 
বিষয়ে পারদশর্শ নয় । 

মলতনু (অল-তন্ব শরীর, ৬ষ্ঠী_হিৎ) 
বিৎ, তরি, শৃক্ব্ধেহ) বামন । ২ ।.ছুর্ববল, 
অল্প আশ্ছিযুক্ত । 

চলদর্শী তেল্গদর্শিন, অল -_ দশা যে দেখে) 
বিৎ, তং, যে বিচক্ষণ লয়, ধাহার বিজ্ঞতা 
জন্মে নাই । [ক্ষীণবুদ্ধি, অপরিণতমতি । 

মল্পপী অল্গ-_ধী বুদ্ধি) বিৎ, ভ্রিৎ, অল্পবুদ্ধি, 
লপত্র ; সং, পু, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী । 
মলপদ্ ৃ অল অর পদ্মা) সৎ, ক্লীৎ, 

রজপগ্থ | | 

ঘলপ্রমাণক আল _ প্রমাণ +ক - যোশ) সং, 

পৃ, প্ুদ্রে তরমুজ, খরমূজ । ২ । বিৎ, ত্রিং, 
ক্ষীঅপরিমাণ, ক্কুদ্রপরিমাণ। ৩। খর্ব, ক্ষুদ্র । 
৪ | ক্ষীণ প্রত্যয়ী, স্বল্পপ্রমাণবিশিষ্ট । 

অল্গপ্রাপ অলস _প্রাণ জামর্ঘট, ৬ঠী--হিৎ) 
বিং, নিত, যাহার ক্ষমতা বা সামধ্য অল্প । 

[ অল্লা 

২। আুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণজআীবী | ৩। অআস্প-_ 
প্রাণ প্রাণবাযু ) বর্ণভেক্গ, যাহাদিগের 
উচ্চারণ অল্প প্রাণ বায়ুর কার্য হয়। 
বর্গের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চমবর্ণ এবং যর ল 
ব অক্পপপ্রাণ বর্ণ । ইহার! একাদশ প্রকার 
বাহাপ্রষত্ব দ্বারা উচ্চরিত হইয়া থাকে-- 
একাদশ প্রকার বাহাপ্রধত্ব যথা ;- বিবার, 
সংবার, শ্বাস, নাদ, খোল) অআঅখোষ, 

অঞ্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদ্দাতত, অনুদাত্ত, 
স্বরিত। 

আল্গবুদ্ধি (অল-বুদ্ধি) বিং, ত্রিং, ষাহার 
বুদ্ধি অল্প, মন্দবুদ্ধি, ক্ষীণমতি, জড়বুদ্ধি । 

অল্পভাষী (-ষিন্, অল্প পরিমিত- ভাষী যে 
কথা বলে) বি, নিৎ, যে অধিক কথা 
কয় না। ২। মিতভাষা, পরিমিতভাষী । 

| শী-জ্জীথ । 
অলমারিষ (অর্প_মুষ খণ্ডন করান ই- 

তজ্কার্থে। ভাখবা অজ--মারিষ শাক 
বিশেষ । পত্র কাও ক্ষুদ্র বলিয়া অলমারিষ 
নাম হইল ) সং, পুৎ, ক্ষুদ্র নটেশাক । 

অল্পবয়স্ক (অল্প অনধিক - বয়স+ক- যোগ) 

বিং, রিং, যার বয়স অল, অনধিবযস্থ । 
স্কা- স্ত্রী ! 

অলশঃ ( অলশস্, অল-+শসচশস্)- প্রৎ ) 
২, অর্পে অল্পে, অজ অল্প করিয়া, অজ্প 

: পরিমাণে । শিৎ-১ “দি তু প্রাশোহ- 
ধন্্ৎ সেবতে ধর্্মমলশঃ |” (মনত )। 

অজসরঃ (অলসরস্, অল হ্ষুদ্র-_ সরঃ সরো- 
বর, যং-- স) সৎ, ক্লীৎ্, পন্থশ, দ্র সরো- 
বর, যাহ! গ্রীষ্মকালে শুকাইয়! যার, ভোব!, 
গেড়ে । 

অল্সসার (অল- সার শ্থিরাংশ, আমর্ধ্য ) 
বিৎ, ত্রিৎ, অল্পবল, তুর্লু, সামর্থাহীন ; 
যথ!-_“ভন্নিবন্ধনণ অনেকানেক ক্ষুধিত অল- 
সার প্রাবীগণ শমনসদনে গমন করিবে ।” 

অলাকাজক্ী (_কাতিক্ষন্, অল্প অনধিক -- 

আকাতিক্িন যে আকাজ্জণ করে) বিং, 
ত্রিৎঃ ঘষে অধিক আকাজ্া করে না, খে 
অলেই সন্ধষ্ট হয়, অলাশয়। 

অল্লায়ুঃ ( অল্পায়ুন, অল্প-.ঘআয়ুদ জীবন, 
| ৬ষ্ভী-হিৎ) লিং, তরি, বার আমু অলপ, 



অব 

যে য অধিক দিন বাঁচে না, যে ষদীর্ঘকীবী নয়, 

অলকালজীকী। ২। অল্পবয়স্ক । ৩৬ । ( অঙ্গ 

আয় বলিয়া ) পুৎ-ন্দীহ ছাগ । 

আলাল (অন্ম নস) বিহু, নি) আতি অল । 

২। অঙ্গে অগ্গে। 

অজাশর (অলস অন্ধিক- আমর আকা 

ভক্ষণ) বিং, 05২, যার অধিক আঁশয় নয়, 
অল্লাকাজ্জী । 

অল্পাহার (অল্প পরিমিত-- আহার) সং, 
২ পরিমিত ভোজন, লঘু আহার | ২। 

বিং, ব্রিৎ, পরিমিতভোজী । 

অল্পাহারী (-রিন্, অল পরিমিত- আহারী 

যে আহার করে) বি২১ ত্রিৎ, যে অল খায়, 
মিতাশী, মিভতভোজী, পরিমিতভোজী । 

অলিষ্ঠ (অঙ্ীয়স্, অআস+ইঠ, ঈয়স্ 
অল্ীযান্ (ঈযন্থ)--ক্সত্যর্থে) বিৎ১প্রিৎ, 

অত্যল্প, 'অতিক্ষুদ্র | 
অজ্েয়ে ' । (আল্সায়ুঃ শঙ্গের অপব্রৎশ) 

অলপ্পেয়ে বিহ, নিত, অঙ্গায়ুঃ দেখ ।২। 
অপ্পেছে যার হুলক্ষণ নাই) ষথা- 

“জরে লুড়। আ।টকুড়। নারদ। অজেয়ে | 
ছেন বর কেমনে আনিলি চল্ষ খেয়ে 1১ 

অল (আল্ পর্ধ্যাপ্ত লা গ্রহণকরা ইত্যাদি 
+অ(ক-ক। যিনি অর্কাগ্রাহী, সন্বজ্, 

এব সর্ববভক্ষ) সহ, পু, পরমেশ্বর 3 যব- 
নেরা এই নামে পরমেশ্বরেত উপাসনা 
করিরা থাকে, আনা । 

অল্প (অল্ আল্ ভূষিত করা+০(ক্িপ)- 
ক] ভষিত করা- লা [লা গ্রহণ ক 
অংড)-ক] গ্রহণ করা । আপ্ - স্্রীৎ 
ভূষিত হইবার জন্য যিনি বালককে এ চি 
করেন ) সৎ, স্ত্রী, নাটে্--মাতা | ২। 
পরম দেবতা । 

অন্ (অব রক্ষা করা+ অতন্)--ক ) আং, 
উপং, বিস্তার । ২। ন্যনতা। ৩। বিশ্রাম । 
5 আদেশ । ৫ শোধন ৬ | জ্ঞান । ৭। 

অসম্মান! ৮ । অনাদর | ৯। পু । ১০। 
নিম্মতাঁ। ১১। নিশ্চপু 1 ১২1 ব্যাপ্তি । 
১৩ । আলম্বন। ১৪। নিয়োগ 1 ১৫। শুদ্ধি । 
১৬।পরিভব। ১৭ ।পাল্ন। ১৮ । বিষোগ। 
১৯ | বিজ্ঞান । 

১৪০ 

শশা 

পেপে 

শশা শী াাশীীীশ্ীপীশশি 

অব 

২৮৮ শীত পাশপাশি তিশাকে শীীিপিপপিতিিিশীশীশীশী শী িটিশাীিশিীশিিশিশীিশীাপপিপপপিোপিশিশিসিশ 

অবকট (অব্ রক্ষাকর1+ কট(কটচ্)_ সাথে ) 
সং, ক্লীৎ, বৈরূপ্য, বৈপরীত্য । ২ । বিং, 
ত্রিৎ নিম্ন । ৬। বিপরীত । 

অবকর €অব বিস্তীর্ণতা_কর যে করে। 

অথবা অব-কৃ বিক্ষেপ কর14অ(অল্) 
_ঙ্্রী সৎ, পু, সমার্জনী দ্বারা বিক্ষিপ্ত 
ধূলিআদি, আবজ্জনী, ও চল), জঞ্জাল । 
শিৎ-১ “অবকরনিকরৎ বিকিরতি তহ 
কিৎ ককবাকরিবহৎসঃ 1৮ ২। (4+অল্- 

ভাবে) অতিবধণ 1৩ । বিক্ষেপ। 
অবকর্ষণ (অব-কৃষ আকর্ষণকর14+ অন(ছা- 

নট্)-_ ভাবে) মং, কীৎ, স্থানাস্তরে লইম্ব! 
যাইবার জন্য বলপূর্বক আকর্ষণ । ২। 
অধোনম্বন, নীচে লইয়া যাওয়া । 

আব্কলিত (অব- কল্ শব্দ করা4+ত€ক্তি) 
মদ) বি, ব্রি, দৃষ্ট । ২। ম্াত। ৩। 

সঙ্গলিত | ৪। বদ্ধ । 

অবকাশ (অব-কাশ্ দীপ্তিপাওয়।1+ অন) 
-ভাবে) সৎ, পুৎ্, অবসরকাল, নিশ্চিস্ত 
সময়,যথা-_এক্ষণে আমার অধকাশ নাই। 
২। ছুটা, কম হইতে বিরাম, যথা--তিনি 
আপন প্রভুর নিকট এক মাসের অবকাশ 
লইয়াছেন। ৩। অ্মানদেশ, ব্যাপ্তি- 
রহিতম্থান, ছুই “*্নার মধ্যবত্তাঁ সমস; 
যথ! -ভাহারা কল্য আমিব বলিষ! 
চলিষ্া গেল সে এই অবকাশে পলামন 
করিল। ৪ | দ্রব্য সঞ্চয় স্থান। ৫ স্থান, 
প্রশত্ত প্রদেশ । শিৎ _ ১«অবকাশো বিবি- 
ক্তোহয়ৎ মহানদেতাঃ সমাগমে।”(রামায়ণ) 
৬। অবশ্থিতির যোগ্য স্থান ;'ইহা ছুই 
প্রকার দৈশিক ও কালিক ; ক্রিয়াস্তর 
শ্িতিযোগাতাকে কালিক অবকাশ বলে; 
যথা--“কৃত্বাবকাশে কচিসংক্ষিগুম )" (রঘু) 
দ্রব্যাস্তর স্থিতি যোগাতাকে দৈশিক অব- 
কাশ কহে; যখা--“অবকাশৎ কিলোদ- 
স্বানিন্ি ।” (রঘু) । 

অবকীর্ণ অব-কৃ বিক্ষেপকর1+ তক্তে)-_ 
্্। ত-ন) বিৎত্রিৎ চর্ণিত 1 ধধ্বব্ত । 
৩ । হতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চারিদিকে স্থড়ান । 
৪ | ন্যস্ত । ৫ | ক্রীৎ, উন্নন্যন । 

_অবকীণা' জবকীপিন্, অবকীর্ণ.[] অব--কূ 



অব 

হিৎসাকর1-+ ত(ক্ত) _ শী] হিংসিত+ইন্ 
-তৃতীয়ার্থে) বিৎ, ত্রিং, ব্রতোল্লজ্ঘনকারী, 
নিয়মোল্লজ্ষনকারী, ক্ষতব্রত। গুহ 
“কাম প্রযুক্ত ক্বীসৎসর্গ করিলে ব্র্ষ্ভারীর 
ব্রত উন্নজ্ৰঘন করা হয়” এই লক্ষণে স্ট্রী- 
আংজার্গাদি দ্বারা ত্যজন্য়িষ প্রথমাশশী | 

আবকৃষ্ট (অব বাহির -_কুষ ভূমিচসা+ত 
ক্তে)১-শ্ম । ত্ট) বিং, ত্রিৎ তাড়িত, 

* বহিক্ষত । ২। অপসারিত । ৬ । নিক্ষাশিত, 
আবুষ্ট । ৪1 অধম, জন্যঃ হেয়। শি২_ 
১ « প্রতিকর্ত,ৎ প্রকষ্টস্য নাবকৃষ্টেন যু- 
জ্যতে ।” (রামায়ণ )। ৫। হীনজাতীয়, 
অপকুষ্টবর্ণ। শিৎ-১ “চাজ্্ায়ণৎ চরেৎ 
সব্বানবকুষ্টান্ নিহন্য তু ।” ৬ । পুৎ গৃহ- 
জন্মার্জক দাস, যে ব্যক্তি গৃহ পরিষ্কার 
এবং জল বহন করে তাহাকে অবকষ্ট 

চি] 

চর 

সপে শিপ পিল 

অব 

স্ব) বিং, ভ্রিং, নিক্ষিপ্ত । ২1 যাহাকে 
ঠাট্টা ও ব্যঙ্গকর! গিয়াছে, সোপহাসোক্ত। 

অবক্ষেপ (অন-ক্ষিপ ক্ষেপণ করা+অ 
(অল্)- ভাব ) সং, পুৎ, অযথাক্ষেপণ, 
নবিশ্ষেপ 1২ । অধঃক্ষেপণ | ৩। ব্যাজোক্তি, 
শ্রেষোক্ত্ি | 

অবক্ষেপক ( অবঙ্ষিণ্ত দেখ, অকণেক)- ক) 
বিৎ, ব্রিং, যে অবক্ষেপ করে বা করিতে 
ভাল বামে। 

অবক্ষেপণ অব-ক্ষিপ ক্ষেপণ করা+ অন 
(অনট্)-- ভাবে) সং, ক্লীৎ, ন্যায়মতে-_ 
ডত্ক্ষেপণাদি পঞ্চ-কন্ মধ্যে পরিগণিত 
ঘঅধোনিক্ষেপরূপ কক্ম। শি২ং-১ “উৎ- 
ক্ষেপণৎ ততোহুবক্ষেপনমাকুঞ্চনৎ তথা । 
প্রসারণঞ্চ গমনম্ কর্াণ্যেতানি পঞ্চ চ 1” 
২। নিন্দা, অপবাদ । ৩। তিরস্কার । 

বলে। শিৎ-১ “ পণোদেয়োহবকুষ্টস্য ! অবগণিত (অব-গণ্[ গণা ] হেয়কর1+ত 
ফড়ৎকুষ্টস্য বেতনমৃ। ষা়াসিকস্তথা- 
চ্ছাদ্দে! ধান্যদোণত্ত মাসিকঃ 1” মেনু)। | 

মবকেশী (অবকেশিন্,অবকেশ [অব জন্য | 
-কেশ চুল । অবকেশ অর্থাৎ ছিন্ন- র 
কেশ; তদ্ধন্্ন নৈক্কল্য 1 ধন্মধন্মির অভেদ ৰ 
হেতু এখানে অবকেশের অর্থ নৈক্ষল্য)+ ; 
ইন্_অস্তযর্থেট সৎ, পু, অফল বৃষ্ষ। | 
২। বিং, ত্রিৎ, বন্ধ, নিস্ষাল। ৩। অল্প 
কেশ-যুক্ত | 

মবক্তব্য (অ-- বক্তব্য কথনীয়) বিং, ত্রিৎ, ূ 
বক্তব্য নয়, বলা উচিত নয, যাহা মুখে 
আন উচিত নয, অকথ্য, অবাচ্য, অকথ- । 
নীয়। ২। যাহা বাক্য দ্বারা বলা যায় না। ূ 

সবকোটক (অব-কুটু বক্র হওয়া+অক : 
(পক)- ক) সৎ, পু, বক । 

সবক্রয় (অব-ক্রী ক্রয়কর14 অ(অল্)- 
* প্র ) স্, পুহ, ভাড়া | ২। মুল্য, দাম । 
মবক্রিষ। (অব--ক্রিয়া) সৎ, সীং, অনাদ্দর, 

য। ২। অকন্ম। 

্বত্ুষ্ট জব ক্রুশ চীতকারকর1+তক্তে) 
-স্ম) বি, ত্রিৎ, কুশন্দিত । ২ । ভত্সিত। 

মবক্রোশ ছব অপ্রিয় -ক্োশ: চীৎকার) 
চীৎকার । ২ ।শাপ। ৩। ভতৎ্সনা। 

স্বক্ষিপ্ত (অব--ক্ষিপ্ ক্ষেপপকর14ত ক্তি) 

(ক্ত)-ম্বা) বিং, ত্রিং, অবজ্ঞাত, ঘ্বণিত, 
অবমানিত, তিরস্কত । 

অবগণ্ড অব-গন্ডভ্ বদনৈকদেশ হওয়া 
+অ- প্রৎ) সৎ, পু, গণ্ডস্থ ব্রণ) বয়স্- 
ফোড়া । 

অবগত (অব-গম্ (গমন করা] জানা+ত 

(ক্তি)--শ্ম। মৃ- লোপ) বিৎ, ত্রিৎ, জ্ঞাত, 
বিদিত, যাহা জানা হইয়াছে । ২। (4, 
_ক) প্রস্থিত, অপস্থত । ৩। পরিজ্জঞাত | 
৪1 নিম্মগত | 

অরগতি (অব-গমৃ গমন করা1+তি(ক্তি) 
-_ ভা ) সৎ, স্্রীং, বোধ, জ্ঞান ; যথা 
“তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী । 
অপুর্ধব অমার ছুঃখ কর অবগতি ।৮(বিদ্ব্য?) 
২। অপগম, অপসরণ । | 

অবগথ (অব-গম্ গমন করা4+থ(থক্ক)-_ 
ক) বিৎ্,ত্রিৎ, প্রাতঃঙ্গাত, প্রাতঃল্সায়ী ৷ 

অবগদ্দিত অব-গদৃ বল1+তক্কে)_ ন্ট) 
বিং, ভি, অনুক্ত, অন্ুচ্চারিত । ২। অপ- 
বাদঘুক্ত, নিন্দিত । | 

অবগন্তব্য ঘেব-- গু [গমনকর1] জানা+- 
তব্য --স্ম) বিৎ, ত্রিৎ, ঘাছা জানিতে হই- 
বেক বা জান! উচিত, জ্ঞেয়, জ্বাতব্য, 
বোজব্য । ২। পরিহার, ত্যাজ) । 



অব 

সপ শীশিশািিটিশাশ্াাশি 

অবগম অেব-গম্ গমন করা+অজেল্)_ 
ভাবে) সং, পুৎ, জ্ঞান, বোধ ।২। প্রস্থান, 

অপগম। 
অবগাঢ় অবগাহ দেখ, তক্তে)_ ক, শ্ম) বিৎ, 

ত্রিৎ, নত, নিয়। ২ । নিমগ্ন । ৩। ব্সতি- 
রিভ্ভ 1 ৪ | নিবিড়, নীরন্ধ,। ৫1 অস্তঃ- 

প্রবিষ্ট । ৬ স্সাত। 
অবগাদ (অব-গমৃ পমনকরা+আদকৃ-ক 

অথবা অপ জল- অগ্ গমন করা + 

আদক্-ক) সং, পুৎ, জলদ্রোণী, নৌকার 
জলসেচন কাষ্টপাত্র | 

অবগাহ-_পুৎ [5 টা 
অবগাহন _ব্লীৎ / +অ.অল্),অন(অনট:), 

ভা) সৎ জলে নামিয়! স্বান। জলমধ্যে | 
প্রবেশ, জলে অবতীর্ণ হওয়া! ২। মজ্জন। ূ 
৩। প্রবেশ । ৪ । অন্তঃপ্রবেশ। ৫1 (4 
অল্_ধি) ম্নান-ঘাট। ৃ 

অবগাহিত অব ভিতরে _গাহ্ প্রবেশকরা | 
7 তক) শর) বিং, বিৎ, যাহাতে অব- 
গাহন করা গিয়াছে, মাত, নিম । 

অবগীত (অব নিন্দিত ইত্যাদি--নীত|গৈ 
গান করা+তক্তি)- শ্ম] উচ্চরিত, যাহা 
গাওয়া হইয়াছে ) বিং, ত্রিৎ) নিন্দিত, 
গহিত। ২। ছুষ্ট।৩ ।গীত।৪1(+ত-- 
ভাবে) সৎ, ক্লীং, অপলাদ, গীতার্দি দ্বারা 
শিন্দাখ্যাপন | ৫ । মন্দগীত, অসাধুগীত । 

৪১৮ (অব-গুণ্ মন্্রণাকর] ইত্যাদি + 
_ প্রং) সং, পুৎ্, দোষ, গুণরাহিত্য | 

কী (অব--গুন্ঠু বেষ্টন করা+4 অন 
(অনট) ৭ ) সৎ, কীৎ, জ্ীলোকের মুখের 
আচ্ছাদন । ২। ভনট্_ ভাবে) স্ত্রীলোক- 
দিগের শিরঃপ্রাবরণ ক্রিয়া, মুখাচ্ছাদন, 
প্রাবরণ | ৩। ধূল্যাদিঅক্ষণ, সন্মান | 

অবগুগ্নমুদ্রা ( অবণুঠন _মুদ্র। ) সং, স্্ৎ, 
অবগুঠন জন্য অঙ্গুলিমুদ্রা। শিং - ১ 
“সব্যহস্তকৃতামুদ্ি দীর্থাধোমূখতঙ্নী | 
অবগুঠনমুদ্রেযমভিতো ভ্রামিতা মতা ।” 

অবণ$কা (অব-গুনৃঠু বেষ্টনকরা+ অক 
ণেক)- ক। আপ্. শ্্রীৎ ) সং, স্ত্রীৎ, জ্্রী- 
মুখাবরণবস্ম । ২। সুখাঁচ্ছাদন। ৩। যবনিকা। 

অবগুষ্ঠিত অবণ্ডঠন্ ফেখ, ভক্তে)-_ শট) বিং, 1 

পি শীল ৩5, 

সপ ্ীশশীীট শশা শাশশাটা শিশশীশিশাটিসসল 

ত্রিং, ম্বো্চটা দওয়া; কৃতাবগুঠন।২। 
আচ্ছাদিত, আবৃত । 

অবগৃক্ধ (আব-- গুচ্ছ [গ্রহ গ্রহণকর1+ 
কোপা] গ্রহুপধোগায ) সৎ) কী 

ব্যাকরণে _বিভক্ষি । 

অবগোরণ আব-- র্ উত্তোলন করা, অথবা 
গুরু বধ কর1+'অনব্নট) _ ভা) সং 
ক্লীং, বধার্থ অন্মার্দি উত্তোলন, উছান। 

অবগ্রহ, অবগ্রাহ অব- গ্রহ গ্রহণকরা+ 
অল) ভাবে, বৃষ্টি প্রতিবন্ধার্থেণসং পৃ, 
বৃইিরোধ,অনাবৃষ্টি । শিৎ _ ১«নভোনভগ্য. 
যোর্ ই মবগ্রহইবাস্তরে।” রেঘু)। ২) গ্রহণ 
দীপার | ৩। হরণ, অপসারণ । ৪1 ব্যাক- 
রণে--পাঠকালীন কিঞ্চিংকাল বিশ্রাম। 
৫ | অনাদর । ৬1 প্রতিবন্দক, বাধা । শিং 

-১অবশ্যভব্োদ্ঘনবগ্রহগ্রহা যথা দিশা 

ধাবতি বেধসঃ |” (মাঘ )1৭1(অন্তুশ 
ঘবারা ঘাহা নিগৃহশত হয়) হত্তীর ললাট। 

৮ গজসমূৃহ। ৯। জ্ঞানবিশেষ, দমজ্জান। 
১০ | শাপ, নিল্দাহচক বাক্য প্রয়োগ | ১১। 

১ “তো শ্বাম্যত- স্বশাব, প্রকৃতি ৃ 
স্তেপতে 7 শে পরস্পরাবগ্রহ নিবি 
কারো ।” | নিগ্রহ । শিৎ-১ িদয়ং 
বিধাতা হৃরতৈত্যরক্ষসামন্গ্রহাবগ্রহয়ো 

দৃক্গরা '” মোঘ)। ১৩ । তিরস্কার । 
বগ্রহণ (অবগ্রহ দেখ, অন(অনট)-ভা! 

সংকর্লীং, প্রতিরোধ । ২। অবঙচ্কা, অনার 
৩। অপাকরণ। 

অবশট্ট অব নিম়_শট্ট চালিতকরা 7 
_ প্র) সং, পুৎ, ঘরউ্র | ২। গর্ত । 

অবখাত অব-ঘাত আঘাত) সং পুং 
অপহত্যা অপমৃত্যু ছেখ)। ২। তওুলাদি 
কীড়া। ৩। অবহৃনন, তাড়ন, অ।ঘাত; 
যথা-দস্তাব খাত | শিং _ ১" কর্ণাবখাতৈ- 
রর্পি তাড্যমানা দ্বরীকৃতা ক্রিবরেণ 1” ৪ 
সাজ্ঘাতিক প্রহার । | 

অবখাতী € -তিনৃ, অব--হুন্ বধ করা+ 
ইণ্ণিন্) _ ক) বিৎ, তরি, আবধ্াতকারক । 

অবচনীয় তে _-বচনীয়) বিং, ভ্রিৎ, অবক্তব্য 
কথনাযোগ্য | শিৎ --১ “্বাদেছবচনীয়েছ | 
হাদশৈব ব্যতিক্রিমে 1*মেহু)।হ । অলিন্দয। 



ভয় চয়ন ) জপ, পুষ্প আবচয়€, | ্ 

ফলাদি চেন, কিয় সংগ্রহক্ষর?, চগ্ন ; | 
-:“আঅবচয়ি ফুলচয়ে সে দিকুগ্জবনে 
কহিল প্রমীলা ব 1 রি, 

| । অপচয় ।. ক 

সবচিত (্অব-চি চয়ন, রিকি 
গ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, কৃতচয়ন, চয়নকর1। ২। 
আন্ত | ৩. সঞ্চিত । ৪ । পব্যস্িত | 

মবচুড় ঘব নিয়-চুড়া শিখা) সৎ, পুৎ, 
ধবজাগ্রবন্ধ 'আধোলন্মমান বস্ত্র । শিৎ- ১ 
পপিক্ছাবচুক়মন্থমাধব ধাম জথা,ঃ | মোখ) 
২।মাল্য। ৩। চামর | ড়া স্ত্রীৎ, চুড়া। 
২। মালা । ৩1 শিরোভূষণ | 

মবচুর্ণিত (অব- চূর্ণ, গুড়া করা+তক্তি) 
মম) বিৎ, ত্রিৎ চুপর্বকৃত, পিষ্ট । 

মবচুল (অব নিম্ন _চুড়। শিখা । ড়-ল) 

যথ। 

সৎ, পু, ধ্বজার অধোবদ্ধবস্্, পতাৎশুক 
২। ধ্বজানিবদ্ধ চামর | শিং-১দিবসক- 
রবারণস্যাবচুলচামরকলাপইব ।”কোদন্বরী, 

অবচুলক (অবচুল+ক(কন্) 

সং, কীৎ, চামর। 
অবচ্ছিম্ন (অব-ছিদ্ু নির্ণযকরা4- তক্তে) 

-ম্ম )বিং, ত্রিৎ। যুক্ত, বিশিষ্ট ; ষথ1-_ 
চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন । ২। মিলিত, মিশ্রিত; 
যথা _ছুঃখাবচ্ছিন্ন সুখ, হুখাবচ্ছিন্ন ছুঃখ । 
+। সুম্ক্ুচিত । ৩। ইতরব্যাবৃত্ত । ৪ ।ছিন্ন। 
৫ । বিভক্ত, বিশ্লি্ ।৬। ন্যায়মতে-_-অব- 
চ্ছেদ্কতানিরপক, অবচ্ছেদের আশ্রয় । 

'অবচ্ছরিত (অব - ছুর্ (ছেদদনকর1] শব্দকরা 
+তিক্তি)-_ ভা) সংক্লীৎ, ঘোটকের শব্দ । 
২। অট্টহাস, মহাহাস্য । ৩। বিং, ত্রিং 
মিশ্রিত । ৪ | ব্যাপ্ত । ৫ । রূষিত। 

অবচ্ছেদ (অব দূর-ছিদু ছেদদনকরা+অ 
ঘেএ)-_ ভ1) সৎ,পুৎ, পরিচ্ছেদ,সীমা | ২। 
ছিনাংশ, খণ্ড ।৩ ।বিরাম । ৪ 1 একদেশ। 
৫) বিচ্ছেগ । ৬। জন স্কায়মতে - 

বিশেষণত্ব । শিৎ-১ “শন্দার্থ্গানবচ্ছেদে 
বিশেধস্মতিহেতবঃ "সোণ্হত্যদর্পণ) । ৭। 
ক্রিৎ-বিং, সাকল্যে, সমুক্ষয় লইয়া; 
ষথা--ক্েশাবচ্ছেদে, জাত্যবচ্ছেছে ). 
[বচ্ছেদক (পক্ষে দেখ) ক যোগ )- বিৎ, 

_সাদৃশ্যার্থে ) 

ত্রিৎ অবচ্ছেক্কারক, ব্যাক, প্রতেলক |. 
হ। স্বিৎ, তরি, বিশেষক, নিয়ামক, বিভা- 
জক। ৩। পরিচ্ছেদক, বিদ্ত রো 
৪ । পু, সীমা | ৫ স্ামতে যর পা 

বিশেষণ । ্ 
অবচ্ছেদাবচ্ছেদ ঝেবাচ্ছেক্_ -অবিন) সঙ. 

পুৎ, প্রভেদ নিবারণ পূর্বক সাস্যস্থাপিন, 

ব্যাপকত্ব, জর্বসাকল্য । ২ । ক্রি. বিৎ, 
সর্বসাধারণে, অবশিষ্ট না থাকিয়!, বিনা, 
ব্যতিরেকে ; যথা - মে দেশের অবচ্ছেদা- 
বচ্ছেদে সকল লোকই ধূর্ত । 

অবজব _- পুৎ কেব-জি জয়করা+ 
অবজিতি _ন্ীৎ | অঅল্), তি(ক্তি )- 

ভাবে) বিজয়, পরাজযলাধন । শিং - ১ 
“যেনেত্রলোকাবজয়াম়দৃণ্তঃ 1” রেঘু)। 

অবজ্ঞা ঘব অপকৃষ্ট _জ্ঞা বোধ করা+অ 
ডে) _ ভা, আপ্ _জ্জীং) সংস্ত্রীৎ, তিরক্কার, 
বমানন!, হেয়জ্ঞান, অনাদর, তাচ্ছল্য, 
স্বণ! । | 

অবজ্ঞাত ( অবক্ত। দেখ, তক্কি)-শ্ম ) বিং, 
ত্রিং, যাহাকে অবজ্ঞা! করা হইয়াছে,অনা- 
দত, অবমানিত। 

অবজ্ঞান (অবজ্ঞা দেখ, অনেনট)-_ ভা) 
সৎ, ক্লীৎ, অবজ্ঞা! দেখ । 

অবজ্ঞেয় অব হেষ়-জ্ঞা জানা41+য-শ্ম) 
বিৎ, ভ্রিং, অবজ্ঞাঁর পাত্র, অবজ্ঞার উপ- 
যুক্ত, হেয়, অশ্রদ্ধেয়, অনাদরণীয় । 

অবট € অব রক্ষা করা+ অটজ্েটন্)- ক 

সৎজ্ঞার্থে। যাহা হইতে রক্ষা করে) সং)পুৎ, 
ভূগর্ত, গহ্বর । ২ ।কৃপ। ৩। অকুত্রিম 
গর্ত | ৪ ।এঁজ্রলালিক, কুহকী। ৫ । শরীর- 

শ্হিত ব্রণাদি-জনিত-ক্ষত 1 : 

অবা্টি, অবটী (অবট দেখ, অটিখ্সেটিল) _ 
২ত্কার্থে) সৎ, স্ত্রী, গর্ভ । ২ হা ৩। 

শারীরবিদ্যায--দেহশ্ছিত রঙ্গাদি। 
অবটীট অব অবনত+নাদিকা, ৬্ঠী- 

হিৎ, নাসিকাশ্থানে টাটাগেশ ) বি, ত্রিৎ, 
নতনাসিক, খাদ] । * 

অবটু অব নিম-টীকৃু গমনকরা1উংডু) 
ক, সংজ্ঞার্থে, কি্যা অ--বট্ বেষ্টন 
করা+উ- সংক্কার্থে) সৎ, কী গ্রীবা, 

ূ 



আব 

পপ পপি পাতি 
স্পাপিপিপাপাশীঁি 

খাড়। ২। ভূগর্ত ।৩। কুপ। ৪ | পুং, বৃষ 

বিশেষ। 

অবভ্ভীন (অব নিন্-ডীন ! ডী উড়া+ত 

(ক্র)_ ভাবে ] উড়ন ) সং, কলীং, পঙ্ষির 

'অবরোহণকপ গতিবিশেষ, পক্ষিদিগের 

অধোগমন ।২। (ক্ত-ক) বি ত্রিৎ, 

উড্ডান । 

অবতৎংস (অব- তন্স ভূষিতকর1+ অ.অল্। 

_-ক, ণ) সং, পুল কীৎ। ভূষণ ) যথা - 

“রঘুবংশা বতৎস ।” শিৎ- ১ “চারুচন্দাৰ- 
তংসৎ।” ২ ।কর্ণের অলঙ্কার, কর্ণ ভষণ। 

শিং-১ « ত্ববাহনক্ষেভচলাবতৎ্সা2 । 

(কুমার)। ৩। শিরোভষণ | ৪ কিরীট। 

অবততি (অব-তন্ বিস্তার করা4 তিক্তি) 

-ভা। নৃ-লোপ ) সৎ, স্্ীং, অঙহতি, 

আঅমূৃহ। 

অবতমস (অব নুযন-তমস্ অঙ্ধকার 4 

_প্রৎ) সৎ, ক্লীৎ, অল্প অঙ্গকার | শিং - 
১ “অবতমসভিদা়ৈ ভাঙ্গতাছ্যদগতেন ।" 

| 

অবতর - পু (অব নিন তা পার 
অবতরণ -- ক্লীৎ হইয়। যাওয়া | যাওয়া [ 

ইত্যাদি 1 অন্েল্)”অন(অনট্)- ভা) 
উত্ধী হইতে নিয়ে যাওয়া, অবরোহণ, নীচে 
নামা। ২। প্রবেশ | ৩ । উত্€পত্তি, অব- 
তার, দেবতাদিগের অংশবিশেষে আবি- 

ভাব । ৪ | নদীর পরপারে গমন, উত্তরণ । 
৫ । উল্লিখন। 

অবতরণিকা (অবতরণ +ক- যোগ ) সৎ, 
স্ত্রীং, ভূমিকা, গ্রন্থের প্রস্তাবনা, আভাষ । 

অবতান (অন-তন্ বিস্তারকরা + অব) 
ভাবে) সং, পুৎ, বিতান, বিস্তার । 
২ । অ]চ্ছাদন, আবরণ । শিং--১ “লতা 
শতৈরবততামবতানশতস্তথ। ।» রোমায়ণ)। 

অবতার €( অবতর দেখ, অ.ঘএ)-_ ভা ) সং, 

পৃ, স্বর্গাদি হইন্ডে অনুষ্যলোকে দেবা- 
দির আবির্ভাব, মনুষ্যাদি আকারে 

পৃথিবীতে দেবতার আবির্ভাব অথবাআবি- 
ভত দেবতা; ষথা--বিষ্ুর ১০ অবতার ; 
১ম মৎস্য, ২য় কৃম্্,৩য় বরাহ, ৪র্থ নৃসিংহ, 

৫ম বামন, ৬ষ্ঠ পরশুরাম, ৭ম রামচন্্র, 
৮ম কৃষ্+-বলরাম, ৯ম বুদ্ধ, ১ম কন্ধী। | 

| 

আব ] ১৪৪ 

৩। উৎপত্তি । শিং-১ “কোহপ্যেষ স. 
স্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারে! বীরো ন যম্য 
ভগবনে ভূগনন্দনোহুপি |” (উত্তরচরিত)। 
৪1 প্রাতর্ভাব । শিং-১ “ নবাবতারং 
কমলাদিবোৎ্পলৎ ।” রেঘু) । ৫ | অপসা- 
রণ, হরণ । শিং--১ “ভূমের্ভারাবতারায 
ব্র্গণা প্রার্থিতঃ পুরা” ৬। অবতরণ, 
নামা । ৭1 (+অ.ঘএঃ)--ণ ) পুক্ষরিণ্যা- 

দির সোপানপদ্ধতি, তীর্থ, ঘাট । শিং-১ 
“লুদ্ধে গজেন সরিতঃ সরূষাবতারে |” 

অব্তারণ (অব নিম -তারি | পার হইয়া 
যাওয়া ] যাওয়! ইত্যাদি + অনংঅনট,- 
ভা) সং, ক্লাং, উদ্ধ হইতে নিয়ে আনয়ন, 
নীচে নামান, অবরোপণ । ২। প্রস্তাবন। 

৩। ভূতাদিগ্রহ। ৪। বস্্রাঞ্চল। ৫। অর্চনা। 
৬। অপসারণ, হরণ। ণী, ণিকা( ক(কণ' 
-যোগ । আ-ঙ্ত্রীং ) উপক্রমণিক! | ২ 
মিড়ি । 

অবতারিত (অব নিম্সে-তারি [ত-ি 
তারি] আনরন করা 4 তংক্ত)-শ্ধ ) বিৎ, 

ভ্রিৎ, অবরোপিত, যাহা বা যাহাকে নীচে 
নামান হইয়াছে । শিং-১ “সন্ভানার্থায় 
বিষয়ে সভুজাদবত' ৩11” রেঘু)। 

অবতীর্ণ (অবতর ছে", তক্তে)-ক। তন্ন) 
বিংবিংপুথিবীতে আবির্ভ, ভ; য্থা--বিষুও, 

রামরূপে দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি- 
লেন। ২। অপনীত। ৩। নিম্বাগত, উচ্চ 

হইতে নীচে আগত, অবরূঢ ; যথা--রথ 
হইতে অবতীর্ণ । ৪। উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত । 
৫ | আবগাড় । | 

অবতোক! অব অপগত- তোক আঅপত্য। 

যাহা হইতে অপত্য অবক্রত হইয়াছে, 
৫মী ছি) সৎ, স্ত্রীৎ, আবদগর্ভা, দৈবাৎ 
গর্ভআ বযুক্তা গবী। 

অব্দংশ অব--দন্শ্ দংশনকর।+- অ€অল) 
পম) সং, পুহ, হযাগাদোধরাহকারং 
চর্বণদ্রব্য, চাট । 

অবদাত চ্মব-দৈ শুদ্ধ হওয়া+ত্ত্কে)_ 
ক) সং, পু, শ্বেতবর্ণ। ২1 পীতবর্ণ ৩। 
বি ত্রিং শ্বেত, শুরুশুণ-বিশিষ্ট ৷ ৪! 

নিষ্্ল। ৫। শুন্দর, মলোজ্ঞ। 

নু 

্ 
| 

লে 



এব 

অআবদাঁত €অআব-দৈ পরিক্ষারকর!, শুদ্ধ 

অবদাতক | করা+তর্জ্ে)- রমা । ২য় পক্ষে 

_ককেণ্)-_ যোগ) বিৎ, তিৎ, শেত, শুরু- 

গুণবিশিষ্ট । শিৎ_ ১ একুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূ 
'ছুসিভাবদাতৈঃ 1৮ (গ্দতুসতহার )। ২। 
পীতবর্ণযুক্ত । ৩ । নির্মল, বিশুদ্ধ । শিৎ_ 
১ “অন্যন্মিন জন্মানি চন কুতমবদাতম্ 1” 
(কাঁদহ্গরী) । ৪1 মনোক্্, মনোহর | ৫ । 

গং, পু, শুরুবর্ণ ।৬। পীতবর্ণ। 
অবদান (অব-দ1 দান করা+আঅন“অনট) 

ভাবে) সহ, কীহ, সম্পাদিত কর্খা । শিৎ। 
| 
| 
ূ 

-৯“সঙ্গীয়মাননিপুরাবদাল 1৮€কমারী |] 

২। গসর্দজন প্রশৎসনীয় কর্ধা, অনোনাত 
ব্যাবসায়! ৩। পরাক্রম, বিক্রমপ্রকাশ ৷ 

শিং. ১“ প্রাপদক্মমবদানতোবিতাহ |? 
বে । ৪10- দো ছেদন করা +)ছে- 
দন ৫1 ছেদ, খণ্ড । ৬।(- দৈ শুদ্ধ 
করা17) শোধন, শুদ্গীকরণ । ৭15 দে 
পালন করা1+) পালন। ৮। উশীর, 
বেগ তা। 

বদারক (পশ্চাৎ দেখ, অক্ণক) - ক) বিৎ, 
তিৎ, বিদারণকারী, বিদারণ-কতী | ২। 
চাৎ, পুৎ, খননাস্ম । 
দারণ (ত্মব নিয়-দারি [দিদার] 
বিদীর্ণ হওয়ান+ভনঘ্সেনট )--ভানে) সঙ, 
কী, খনন, বিদারণ, খোড়া। » 
-গণ।যাহার দ্বারা বিদারণ করা যায়) খন- 

নান, কোদালি, খন্ভা) শানল প্রভৃতি ।. 

দাহ (অব ন্যুন-দাহ সন্তাপ । যাহ। 

হইতে সম্ভাপ ন্যুন হয় ) সৎ, ক্রীৎ, দাহ- 
শক, উশীর মূল, বেণামূলঃ খসখস | 
২! জ্বরাদিহেতু দ্বাহা। 
নাহেষ্উ জেবদাহ জ্বরাদিহেত্ দেহতাপ 
-ইষ্ট। যাহা অবদাহ নিবারণের ই কর) 
২, ্লীৎ, উদ্শীর, বেণামূল । 
ণাহেষ্টকাপথ (অবদ্দাহ-ইষ্টরকীপথ সো- 
1ন। অবদশহ নিবারণের জন্য যে সোপান 
টায় ) সৎ, ক্লীৎ, উশীর, বেণামূল | 
রণ (অব-দ্ধু বিদীর্ণ হওয়া 4 ত্ক্তে) 
ক । তন্ন) বিৎ ত্রিৎ, গলিত, দ্রবী- 
ত। »। বিদীর্ণ, ভিন্ন, বিদলিত । শিং _ 

। (4ান ; 

| 

ূ 

ৃ 

| 

1 
। 

। অবধারিত অবধারণ দেখ, 

৯০১ 

৪৫ * ] 

আবদ্ধ (আআ. 

অআবদ্ধমুখ ভোরদ্ধ মুখ, 

অবদ্য (অ-বদ্ 

অবধান (অব-ধ! 

অবধি অন - ধা 

অবধীন্বণ _ ক্লীৎ 

'বধীরণ! 

তব 

পাস 

১ “তদিদৃৎ হৃন্যথাু তৎ ব্যবদ্দীর্ণৎ মনে! 
মম ।” রোমাষণ) । 

বন্ধ বন্ধন কর11+ত(ক্তি)- নম) 
সঙ, কীং, নিরর্থক বাক্য । ২। বি, ব্রিহ) 
জন্বন্ধহণীন | ৩। আসহ্যত । 

৬ঠ্ঠী_ হিহ টাবহ। ভিৎ, 

অপ্পিয়বাদী, দুম খ। 
বলা+ষ-প, নিন্দার্থে) 

বিৎ, তি, লীচ, হীন ২ । নিন্দনীয় 1 ভ। 
অকথা, কথলাসোশায £শিৎ-১ পঞ্ধষ্যমূকে 
হনবদ্যোহস্তি 1? ভেট্রি)। ৪1 সৎ) ক্পীহ, 
অনিষ্ু, পাপ, দো ৫ নিন্দা । শ্িৎ- 
১“রাজ্ভাম্দবহৃদনবদানাৎ তাঁমদ্শার8পেতঃ 1” 

ধারণ কর1+-অন(অনট) 
-- ভা) সং, ক্লীৎ, মনোযোগ, অভিনিবেশ, 
মনঃসংযোগ, প্রণিধান, চিত্তের একাগ্রতা । 
শিং-১ভবন্ভিরবধানৎ দীরমানমভ্যয়ে।” 
২ "আবধানপরে চকাঁর সা প্রলয়াস্তোন্মি- 

ধিতে বিলোচনে ।সকুমার) 1২। সাবধানতা । 
ভবধারণ (অব--ধারি [ধারণ করা] শ্যির করা 

+অন্গনট)--ভ1) সং, র্লীৎ, নিশ্চঘ, 
নির্ণয় শ্থিরীকরণ। ০. । ইয়নপর্িচ্ছেজ, 
অব্বম্, এবং, ইখম্ ইত্যাদি শ্বিবয়পরিচ্ছে- 
দক নিশ্চয়, পব্দিমাণনিশ্ভর | 

তক) ম্ম)ট বিৎ, 
তি, যাঁর অবধারণ হইয়াছে, লি ্বারিত, 

নিণীত, স্থিরীকৃত, কৃতাবধারণ । 
ধারণকরা1-+4ই:ংকি)- ভা) 

সম্পুহ, শ্রথম, সীম; যথা আজ অবলি, 
হুগলী অব্ধি বদ্ধমান, পধ্যন্ত । ২1 বসন্ত, 
ভাবসান ; ষথাছুঃখের অবধি নাই, জী- 
বনাবধি সন্বঙ্গ । ৩। পর্যাস্ত /। ৪ 1 ঘন- 
ধান। ৫। নিয়ম ৬1 (4ই-৭) সময় । 

৭1(+ই-ধ্ি)গর্ত। 

ঘবধীর্ অবজ্ঞা কর] 
জী / শঅন(অনট্), অন- 

ভা) সৎ, অআবজ্জা, হেয়জ্ঞান, অবমাননা । 

শি২--১ “কুতবতামিনাবধীরণামপরাক্ধে- 
শুপি যদ চির মযি 1” বেছু)। ২ “অগ্বং 
স যন্মাৎ প্রণযাবধীরণামশগ্কনীয়াৎ কর- 
ভোক ! মন্যসে 1” শেকুম্তলা) । 



তব 

রে 
অখর্ীরিত অবধীরণ দেখ, ত(ক্ত)- ম্ম) বত, 

নিং, অবজ্জাত, অনাদূত, উপেক্ষিত । শিং 

_.১'ভাবশিরিত হুঙ্গদ্বাক্যস্য ফলমেততু। 

আবধীরণীয় (অবধীর্ অবক্ছ! করা +জআশীয় 

শর্ট ) বিহ, পিহ, অবন্দেয়, উপেক্ষণীয়, 

অবহেলনীয় | 
ভবপূত (আব -ধু [কপ্পিভ হওয়া] ত্যাগ কর! 

ঈত্যাদি+তজ্জে)--শুটি বহি, কম্পিত, 
আন্দোলিত । শিং- ১পবনাবপৃতব্মনান্ত- 
যৈকয়া।" (মাঘ) । ২। বিক্ষিপ্ত, চালিত, 
প্রসারিত । শি২খ-১ “অআববধতপঙ্গজপরাগ- 

কণাঃ 1” ৩। তিরস্কৃভ | ৪ | অনাদৃতঃ অব- 

মানিত । শিৎ-১ “অবাতৎ তথাস্রানৎ 
মন্যমানো হলায়ুণহ 1৫ | ত্যক্ত | ৬ 

“অআন্ভিভত । ৭ | ভভিহন্ত, আহত, পা্াদি 

হ্বারা স্পষ্ট । শিহ_ ১পঙ্সিজপ্বৎ গবাদ্রাত- 
মবপূতমবক্ষুতমূ |? €( মনু )। ৮ । সংসার- 
মায়াযন্ ॥ ৯1 সঙ, পু শৈবস দায়! 
যে সমস্ত জটা ও শ্াশ্রুপারী শৈব উদাসীন 
দণ্ডীদের শ্যা আমাবম্যায় মস্তকাদি মু | 
এন না করিম মচরাঁচর জট। ও শ্াশ 
ধারণ করেন এনৎ খীহাদের জন্গাসগ্রহণ, 
ম্টকর্খ্মসাধন ও নানাবিধ নুন্তি অবলম্বন 
করা হয, তীহাদিগকেই অবণৃত ও তাহা- 
দের বৃন্িকেই ভআবপতী বুন্তি বলে । মহা 
নিক্বাণতন্ক্রে লিখিত আছ ) ষখা--“দেবি 
যেরূপে অবপত হয়, বলিতেছি শবণ কর। 
ভিনি সতত পঞণতত্ব সেবায় তহপর থাকিয়া 
বীরাচারবিশিষ্ট দসরূপের জ্ঞান লান্ভ করি- : 
বেন । জঅন্্যাস-সতক্রান্ত সমস্ত উতকু 
বিষয়ের যেরূপ বিবরণ করিয়াছি,তিনি সেই 
রূপবীরপ্রিয় ভাবে সমুদয় কাধ্যের অন্ুষ্ঠান 
করিবেন । দ্ডী সকলে অমাবস্যার দিনে 
যেরূপ মস্তকম্গুন করেন, প্রিয়ে ! বীরান- 
পুতে সেরূপ করিবে লা । অসংস্কৃত কুস্তল 
রাশি ও লন্বমান মুক্গকেশ সযহা ধারণ 
করিবে । অস্থি-মালায় শোভিত হইবে 

বা! রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিবে । বীরশ্রেষ্ঠ 
অবপূতে বিবস্ম থাকিবে বা কৌপীন ধারণ 
করিবে এবৎ শরীরে রক্তচন্দন ও ভস্থা 
লেপন করিবে |” তক্ষ্রে চারি প্রকার অব- 

ৃ 
| 

। 

অধ 

ধৃতের বৃত্তান্ত আছে; যথা_ বরহ্ষাবধূত্ব 
শৈবাবধৃত, ভক্তাবশভ ও হাৎসাবধূত ; যথা 
_-পিকিধল ব্রা্গপ ভাট ব্রহ্মচারী, 

কখন বৈরাপী যোগী দও ধারী, 
কখন গ্ৃহম্ছ কখন ভিখারী, 
অবপূতত জটাধর হো ।” তঅন্নদামঙ্গল)। 

আবণৃতী (অন্ধৃত1+উঈ স্ত্রী) সং, জ্রীং, 
শিবাদেনী, দুর্গী । শিৎ-১ 
“অনদৃতঃ শিবঃ সাক্ষাদ্বধৃতঃ সদাশিবঃ | 

অনপূতী শিবাদেবী অবপূতাশ্রমৎ শণু।" 
অবধৃতানী এ দেশীয় জ্রীলোকবিশেষে যে- 

মন ভেক লইম্বা বৈষ্ববী হয়, মেইকপ 
পশ্চিমোন্র পরদেশীয় কোন কোন ক্কা- 
লোক সন্নাসগ্রহণ করিয়া জঅবশৃত[ণী 
নাম প্রাপ্ত হয়। সংস্কত ভাষায় ইহাকে 
অবপত্তী বলে। ইহারা জন্নাসীদের ভার 
বিভতি কদ্রাঙ্গাদি শৈবচিহ্ত ধারণ কবে, 
মধ্যে ম্প্যে তীর্গ পধ্যটন করিতে যা এ 
ভিক্ষা করিয়া জীবনযারা নির্বাহ কনে। 
প্রনাদ আন্ছচ যে, গঙ্জাগিরি নামে একটি 
্ীলোক প্রথম অবপূৃতানী হয় | সন্নাসীই 
যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, সেইরূপ অবপৃতানীর 
গুরু আবধৃতাশী উপাসকমন্প্রদার,২য়ভাগ) 

অআবধয় €অআ. বা ধারণ করা4য-শ্া) 
বি, বিৎ, আবপধানযোগা, ষে বিষে ছাল 
ধান সরা উচিত । 

জবধ্য (জ-বধ বধের যোগা ) নিৎ, তি, 
বধানহৃ, বধের অযোগ্য, যাহাকে বপ করা 
উচিত নয । 

অনধ্যতা _ স্প্রীৎ প্মবধ্য 1 ত1, ত-ভা) 
আবধ্যত্র _ক্লীং সং, বধানহৃতা, বধাযো- 

গ্যতা । “দেবাত স্বর্গাদবধ্যত্ৃ& 1” রেছু) 
অবর্ধৎস (অব-ধ্বনৃস্ (বিনষ্ট হওয়া] ত্যাগ 

করা ইত্যাদি + অ.্অল্) - ভা) সৎ, পু 
ত্যাগ, পরিহার । ২1 চুর্ণন। ৩। নিন্দা, 
পরিবাদ ৷ ৪ 1 বিনাশ । 

গাবধ্লজ্ত অবর্বংস দেখ, তক্তে)-- শর) বিৎ 
ব্রিৎ, চুর্ণিত। ২ । প্রস্থিত | ৩। গত। ৪: 
পরিত্যক্ত । ৫ । নিন্দিত । 

অবন অব তৃণ্ড হওয়া, রক্ষণ করা, যাও 
ইত্যাদি + অনতনট্)-_ ভাবে) সং, ক্লীং 



ত্স্ব [ 5৪৭. ] অব 

চে 

প্রীণন, প্রীতি্ধান। ২ । রক্ষণ | ৩। ন্েহ- | সংক্জার্ধে। ষিনি লোক দকল রক্ষা! করেজ, 
প্রকাশ | ৪ । গতি, গমন। ৫ 1 অবগমন, ; . কিম্বা ধিনি ভূপালকর্ভৃক রক্ষিত হন) সং, 
পাপ্তি 1৬ । ফান, প্রার্থনা । 1 গ্রহণ, স্সীৎ, পৃথিবী, ভূমি । ২। ব্রারমাণলতা । 

ধারণ । ৮ | বধ, হিৎসন | ৯ । শক্তি, সা | অবনিপতি, অবনীপতি €অধনি পৃধিবী--. 
অর্থযা। ১০। বৃদ্ধি । ১১। সমতা । ১২1) পতি পালক, ৬ষী _ফ) সং» পুৎ) ভূপতি, 
করণ, ক্রিয়া। ১৩ । কাম, স্পহা। ১৪ । রাজা, ভূমিপ। | 
শোভন, অলঙ্কার । ১৫। আলিঙ্কন। ১৬। ; অবনেজন (অব-নিজ ধৌত কন্বা+অন 
বহন । ১৭। শ্রবণ । ১৮। প্রবেশ । ১৯। (অনট্)-_-ভা) সং,কীৎ, প্রক্মালন। শিং_ 
অনুষ্ঠান । ২* | ভূপ্টি। ২১। আন । ১ ন্ কুগ্্যাদগুক্রপূত্রস্য পাদয়োশ্চাবনে- 

অবনত (অব নিম্স-নমৃ নমস্কার করা+ জনম ।মেনু)। ২। শ্রাদ্ধকালে পিগুদানার্থ 
তরক্ে)ট- ক । মৃ- লোপ) বিৎ, ত্রিৎ, নি্ম- আস্তত কুশস্থানে জলমেচন। ২। পিশ্ডো- 
দিকে লম্বমমান, নিয়ীভূত ) যথা _বৃক্ষের ূ পরি জলমেচন। 
শাখা ফলভরে ত্বনত হয়, তাহার মুখ । অবস্তি (অব রক্ষা কর14আঅন্তি_ ক, সং- 
লঙ্জায অবনত হইয়াছে । ২। পতিত, জ্ঞার্ঁে) সং, পু, গ্লেশবিশেষ, মালবদেশ। 
প্রণত ; ষ্খা-পদাবনত । ২। জাতিবিশেষ ; ইহারা মালওয়া দেশ- 

অবনতি (অবনদ্ধ দেখ, তি্কি)ট_ভা) সং, | বাসী ছিল । স্তি,্রী,ভ্তিকা-স্্ীৎ, উচ্জ্রয়িনী 
স্বীৎ, অনুন্রতি, অধোগতি । ২ । অধো- |! নগরী, বিক্রমদিত্যের রাজধানী ; ইহা | 

নমন; ষথা--“ধন্ুযষাঙ্নতি।” ৩1 প্রণতি। ূ শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত, এই পুরী 
৪। বিনয়, অনৌদ্ষত্য। ৫। অধোগমন, | মোক্ষদায়িকা সপ্ডুপুরীর মধ্যে পরিগণিত 1 
হুর্যাদির অস্তগ্গমন। বথা _দিনকরেহব- | মহাকাল সর্বদাই এই পুরীতে অধিষ্ঠান 
নতিষ্।” | করেন, তথায় মৃত্যু হইলে যোক্ষ হুয়। এই 

অবনদ্ধ (অব-নহ্ বন্ধন করা+ত.ক্ি)- ূ পুরী পাপীদিগের দর্শন স্পর্শনার্দিতে অতি 

ূ 
দুর্লভ । ২। ন্দীবিশেষ ; এই নদী পারি- 

২।আবদ্ধ,'আজ্ছাদিত।শিং- ১চন্্ীবনদ্ধৎ | পারপর্তত হইতে নিংস্কতা এবং উজ্জযিনী 
চর্গন্ধি পূর্ণৎ মৃত্রপুরীষয়ো 1” (মনু )। ৩। নিকটে প্রবাহিত । উইলকোর্ড সাহেব 

খচিত । ৪ । লিপ্ত । শিং-১ “স্তানাবনদ্ব- | কহেন অবন্তী শিপ্রানদীর অপর নাম, 
যনশোপিত শোণপাণিঃ 1৮ ৫ | সঙ ক্রীৎ, পরন্ ব্রহ্মাগুপুর্লাণ ও ভগবতীতাগবতের 
মুদলাদি বাদ্য । ৫1৮1 1৬ । ৰসন ভূষণ ] মতে শিপ্রা ও অবস্তী,ভ্ুই ভিন্ন ভিন্ন নদী । 

্মঁ। হ, শু » দ্ধ) বিৎ,দিৎ, প্রত্বাপ্র, বসান। 

পরিধান । উইলসন্ সাহেবও অবগ্তী ও শিপ্রা ছুই 
অবনমিভ (অব--নম্-ঞ্রিস্নমি নোয়ান+ বিভিন্ন নদী বলিষ। নির্দেশ করিয়়াছেন। 

তক্তে)-শ্) বিৎ, ব্রিৎ, বক্রীকৃত | | অবস্তিসোমষ (অবস্তি দেই দেশ-_স্ু হ 
'অবনয়, অবনায়_ পুৎ ] (জব নিময়_নী ওয় +ম-ভবার্থে। যাহা অবস্তিদেশে 
অবনমন -ক্লীং / লওয়া+ অল), | হয় ) সং, ক্লীং, কাজি, আমানি। 

অথেএং), অন্অেনট)--ভ|) সং, অবনতি, অবদ্ধকপ্রয়োগ (অ-বন্ধক- প্রয়োগ ) সৎ, 
নমন, অধোনয়ন, অধঃপাতন, নিপাতল। ] পু, কোন বস্ত বন্ধক ল রাখিয়া ষে ঞ্চণ 

অবনাট (অব অবনত4+না্িকা, '৬ষ্ঠী- ফান। [কফলবান্। 

হিৎ, নত অর্থে নামিক্কাস্থানে লাটাদেশ) | অবন্ধা ঘে--বদ্ধ্য নিস্ষল) বিং, ত্রিং, সফল, 
বিং,ব্রিং, অবনতনাসিক, খাদা। অবপতন ক্েব- পতন) সং, ক্লীঘ, অধঃপতন । 

অবনাহ (অব-লহ্ বন্ধন করা অ-ঘঞ) | অবপন্ন (অব-পদু পাওয়া+তক্তে)- ক) 
_ ভাবে) সং, পু, বন্ধন | ২। পরিধান। অধঃপতিত | ২। জর-পদ্+তক্তে)- 

অবনি, অবনী তেব্ রক্ষণ করা+অনি-ক,; ন্ট অধঃপাতিত । 



তাব 

পপি িশিশাশপাপাপীশিীশিশ্পালাাোশিপিপপাশপশিশশ 

অবপাত (অআব-পত্ পতিত হওয়া+অ 

(খঞ্) _ দি) সং, পুৎ, গজাদি ধারণার্থ 

তথাদি দ্বার! প্রচ্ছন্ন গর্ভ, খানা । শিৎ- ১ 

রোঁধাৎসি নিপ্রননবপাতমগ্রমূ 1” রেঘু)। ২। 

(4+অ-ভাবে) অবতরণ, অধঃপতন । শিৎ 
-১/কপোতাবষপাতভিভয়া

 তষ্ণীৎ স্থিতঃ ।” 

৩। নাট্যে-ভয়াদিজনিত পলায়ন সম্ত্রমাদি 
বর্ণনা দ্বারা প্রস্তত বিষয়ে” পরিবর্তন । 
শিং-১ দ্সিবপাতস্ত নিক্ষাম পবেশরাপ 
বিদ্রবৈঃ1” 

অবরীত অব নিয় প্র; লাফিয়া লাফিয়া 
যাওয়া+ত-জ১-- ভা) বি, ত্রিৎ, সহগা! 
অবতীর্ণ, হঠাৎ লামা । 

অআববন্ধ (অব--বুধ বোধ করাত ক) 
শ্না) বিং, ত্িৎ, জ্ভাত | ২ । আনত । ৩। | 
জাগরিত । 

অআববোধ €( অব--বুধ জাঁনা4 সম অল) - 
ভা ) সৎ, পুশ, জ্ঞান, বিবেক, তর্তজ্ঞান, 
পরিচ্কান। শিং ১ প্প্রতিকলেষু টতৈক্ষ- 
স্যানবোধঃ তোপ ইফ্যতে 1” সোহিত্তা- 
দর্পণ) । ৯ | আন্ুভব। ৩। জাগরণ, নিদ্া- 
ভাব । শিং ১ “মৌ তু স্বাবনোদদ ভে 
ভন্তানাৎ প্রলয়োদঘৌ |” (কুমার) । ৪ । 
শিক্ষা, উপদেশ | ৫ 1(-পুধ-ঞঠি লবোদি 
জাশান+-) জ্বাপন | ৬। জাগরণ | 

অবভাম (অব-ভাসজাস দীপ্রি পাওয়া 
7 ভাল) ভ1] দীপ্টি) সং, পুৎ, প্রকাশ, 
রণ ।২। সাক্ষাৎকার । ৩। অন্োর অন্ত 
রূপে প্রকাশবাপ মিথ্যাজ্ঞান, ভান । ৪ । 
আরোপ। 

অবভথ (অব-ভ পোষণ কর।+- থংকৃথন্) 
- ক, মংজ্জার্খে) সৎ, পু, যক্জাপ্তকুত সন্ত, 

প্রধান যজ্ঞ পুরণার্থ যাগবিশেষ, যদি কোন 
অংশে ন্যনতা ঘরাথাকে এই আশঙ্কা 
করিয়া সম্ভাবিত ম্বানভার পরিহারা্ে 
যে যক্ত কিয়া প্রধান যজ্ছের সমাপন করে 
তাহার নাম ্মব্ৃথ। ২। আান, ক্জাবাশেষ 
ন্ান। শিং ১ ?ভুবৎ কোষ্জেন সুপ্তোদ্ী 
মেহধানাবহণাদপি 1” বেছৃটি। 

ভাবভূখক্সান (অবস্থান, মৎ, রীাৎ দাশ 
হিতত 
৫ ৬ 
8 

1 

ূ 
| 
] 

| 

| 
র ৰা 

১৪৮ 

1 

'আনমানন। -- স্্রীৎ 

কাব [ 

| অবম (অব রক্ষা করা+অম--ক। যা: 
হইতে আত্মাকে রক্ষণ করে) বিৎ,করি 
অধম, নিকৃষ্ট । শিৎ--১ “অনলকানলক 
নবমাৎ পুরী ।” রেছু)। ২।ন্যন। ৩ 
জেযোতিষে--তিভিত্রয়যুক্ত দিন, একদ্ি 
এক তিথির শেৰ অপর তিথির আদা; 
স্পর্শ। শিৎ-- ১?তিথ্যস্তদ্বয়মেকোদিনবার 
স্পশতি ঘর তন্ভবত্যবমদিনমূ । ব্রিদিন 
স্পকৃ তিথিত্রয়স্য স্পর্শনাদহুঃ 1”, 

অবমত (অব দ্বণিত বা অপরুষ্ট মন বোধ 
করা ত(ক)-শ্ম) বিং, ভ্রিৎ, অনাদ্বত, 
অবজ্ঞাত, তিরস্কত | শিৎ _১ “হুথং হাব, 
মতঃ শেতে হখঞ্ প্রতিবুদ্ধাতে মেনু) । 

আবমতি (অবনত দেখ, ভি(ক্তি)- ভা) ম 
স্বীৎ, অবজ্ঞা, হেরজ্ঞান | ২। ক্রিচ -ক) 
সং পুং, প্র, আগামী, নেতা । 

আবমন্তা ১ভআবমন্তু, অন্- মন পুজা করা 
7ততন্)- ক) বিৎ, ত্রিৎ অবমান কারী, 
অবজ্ঞা, তিরঙ্কর্তী। যখা_বুদ্ধ ও 
শুকুর অবমন্তট যে লোকে গমন কনে 
আগিও মেন সেই লোক প্রাপ্ত হই? 
শিং-১ “দ্িজালামবমস্তারৎ কুকণামঘশ- 
হন মহা ভা | 

আবম আব- চুর কর141+অ.অল্)-- 
ভা) সৎ, “২, পীড়ন, দলন, শত্রু 7ত গাঁড় 
পহার ।২। শক্রনগরাদির উচ্ছেদ ; যথ! 
_ষখন অজ্জবন অরাতিগণকে অবমদণ 
করিবেন ।” ৩। ভিড়। 

বমরন (অব-মুদু চুর্ণকর।+ অনঅনট) 
_-ভাবে) সং, ক্লীৎ, পধৎস, পীড়া । ২। 
বিৎ, বিৎ, ধ্বংসকারী, পীড়নকারী | 

ূ 

2 
২) 

ৃ | 
| 
র 
| 
| 
| 
র 
ৰ 
র 

অবমর্শ _ পুৎ € অব-ম্বশৃ-্ষু বিবে- 
অবমধ--পুৎ | চন।করা 4 অ.অল্ ১, অন 
অবমশ - কী | ( অনট  )-ভা) জং, 
আবমবণ - ক্লাং পধ্তালোচনা । হ। অ- 

ক্ষমা, অসহন। ৩। বিলোপ, বিলুপ্তি 
৪ | বিস্বৃতি। ৫। নাটেট_-সৃদ্ধির অহ্শ 

(অব বিপরীত -_মান্ 

বিশেষ । 

অবমান -- পুহ ) 

পুজা] করা + অঞজল? 
অন.অপট্)- ত] ) সং, স্্রীৎ, অপমান, 



অব 

অনাদর,) অবজ্ঞা | শিৎ-১ “তত্জ্ঞানাপ- 
দীর্ধাদের্নিবেদঃস1বমাননা 1৮ সো, দর্পণ) । 

অবমানয়িতা অবমানয্িত, অবমন+তু তিন্) 
ক) বি তরি) যে অন্তের অবমাননা 
করে। | 

অবমানিত (আবমাননা দেখ, তন্তে)_্্বী) 
বিং, ত্রিং, যাহার অধমাননা হইয়াছে, 
ভাবমাননা গ্রস্ত, অনাদূত, অপমানিত, অব- 
অত ৷ 

অবমর্ধশয় "অব অবনত-মৃক্ষন মস্তক 
[৬ঠী-হিৎ1-শী শয়নকরা 4+অ অন) 

-ক। যে অধোষণ্ড হইয়া শয়ন করে) 
বিৎটিৎ, অন্ধামুখশীয়ী | শিৎ _ ১উন্তান- 
শয়াদেবা অবমর্দশম্বা মনুষ্যাত 

অবমোচন অব _মুচ মুনসুর করা4+আঅন(আ- 
নাট) ভা) সৎ, ক্লীৎ, পরিতাগ। ২। 
ছাঁড়িষা দেওয়া, মৃন্ত করা । 

অবমোটন (অব -সুট্ চূর্ণকরা+অন“অনট) 
_ভাট সং, ক্লীৎ, মোচড়ান । 

অবয়ব (জন-যু মিশ্রিত হওয়1+ অঅ অল্্) 
-ক।যে অঙ্গীর সহিত মিশ্রিত হয়) সৎ) 
গৃহ 

উপকরণ। ৪ |ন্যায়ে _প্রতভিক্জাদি-পঞ্চক। 
অবযবী 'আবয়বিন, অবয়ব 4 ইন আন্তযর্থেণ 

বিং,রিিৎ, অবয়ব্যুক্র'অঙ্গী। ২। অংশবান, 
উপকরণবিশিষ্ট । ৩। নাম্বষতে -পতিক্ঞা- 
দি-পপপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট । 

অবর (অ--বর শ্রেষ্ঠ । যে শ্রেঠ নহে) বি, 
ব্রি নিরুষ্ট, অধম | ২। পশ্চাদ্বন্শ, শেষ, 
অপর, চরম, পশ্চিম) যথা জিজ্ক।স। 
করিলে যাহারা মিথা। কথা কহে তাহা? 

দ্রিগের পর .ও অবর একোনপঞ্চাশ হম 

ইষ্ট ও পূর্ত নামক কর্ম নষ্ট হইয়া খাকে।” 
(কা, প্র, ম, ভা) ।৩। কনিষ্ঠ,পশ্চাঞ্জাত । 
শিৎ--১ “জন্মনা চাবরে! হাহ্মৃ 1”? ৪ | সৎ, 

ক্লীৎ, হস্তি-জভ্ঘার পশ্চাৎ ভাগ । র1--স্সীৎ 
(যদপেক্ষ! কিছুই শ্রেষ্ট নাই) হুর্গা 

অবরজ (অধর পশ্চাৎ-জ যেজন্সে)। 
সং, পুৎ, অনুজাত, কনিষ্ঠ, পশ্চাজ্জাত ; 
ষ্থ। সস পুক্ষর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবৎ মগধ 
এই সকল তীর্থে কেবল আনান করিলেই 

[ ১৪৯ ]. 

, অজ, হস্তপদাদি । ২।অংশ। ৩।. 

| 

আব 

পূর্ব সপ্তপুরুষ ও অবরজ অপ্তপুরুষ 
পাপ-মুক্ত হইয়া উদ্ধার হয়” শিৎ_ ১ 
“অস্য চাবরজতৎ বিদ্ধি ভ্রাতরৎ 'মাঁৎ তু লক্ষ- 
ণম্ 1” রোমায়ণ) । ২। নিকৃষ্ট, হীনবংশ- 
জাত | ৩। পু, কনিষ্ঠভাত1। ৪ । আবর- 
বর্ণ, শুদ্র। শিৎ--১ “যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ 
শ্রেষঃ কিঞ্চিৎ সমাচরেত 1৮ (মনু )। জা 
--জ্ীং, কনিষ্ঠা ভগিনী । শিৎ-_ ১ণরাবণা- 
হুবরজ] তত্র রাখব মদনাতৃরা 1৮ রেঘু)। 

আবরতঃ €(অবর 4 তপ্, অস্তাৎ্ -- 

অব্রস্তাঁৎ, প্রৎ ) অং, পশ্চাৎ, পরে । 

অবরতি (অব-রমূ [ক্রঞ্ঈড়াকরা ] বিশ্রাম 
করা+তিক্ত)- ভা) সহ, স্ত্রী, বিরতি, 
নিবৃন্ধি, বিশ্রাম, ত্যাগ । 

অবরবর্ণ (অবর শেষ-বর্ণ জাভি,য়- স) 
২, পু স্্ীৎ, চতুর্থ বর্ণ, শৃত্র, বুল । 

অবরীণ (অব-রী গমন কর।+ তাক্ত)-- 
শমী) বিৎ, ত্রিং, ধিক ত, তিরস্কৃত,নিন্দিত। 

অবক্ুপ্র (অব-ক্ুপ্ পীড়িত ) বি, তরি 
ভগ্ন ।২। পীড়িত, রোগগ্রস্ত ৷ 

অবরুদ্ধ (অবরোধ দেখ, তরক্তি)_ক্দ ) বি, 
ত্রিং, যাহাকে রোধ করা গিয়াছে, আট- 
কান গিয়াছে, প্রতিক্ুদ্ধ, প্রতিহত, ব্যাহত । 
২। যাহা দ্বেরা বা বেষ্টন করা গিয়াছে, 
বেষ্টিত, আচ্ছাদিত, পরিবৃত | ৬ | কযেদী। 
দ্ধা-স্্রীং, রাজাদিগের অগ্ঃপুরে অব- 
রুদ্ধ কর্ম্মকরী প্রভৃতি অবলাজন। 

অবরূঢ় অব শিল্-করুহ গমন করা+ত 
ক্ে)-ক। হ, তক্ট। উন্উ) বিৎং, 
তিং, উষ্ধা হইতে নিগ়্ে আগত, অবতীর্ণ । 

অবরোধ (অব-রুধু আবরণকর14+ অঅল্) 
_ভা)সং,পুৎ, প্রাতিবন্ধ | ২। আটক, বাধা, 
প্রতিরোধ । ৩। ঘেরা, বেন, আচ্ছাদন । 
৪। (+অ--ধি) রাজ-ন্মীদিগের অন্তঃপুর ; 
যথা --“ধরাধরি করি সখি লইল। দেবীরে 

অবরোধে 1” মেঘনাদ) । 

৫ | রাজগৃহ, প্রাসাদ । ৬। (অ-র্ ) 
অশ্বঃপুর-স্ক্রী। 

অবরোধক (অব--কুধু রোধ করা+অক 
ণেক)ট- ক) বিৎ, ব্রিং, নিরোধকারী, 
অবরোধকারী । শিৎ--১ “সুধস্বা বীর্ধযবানূ 



ব | 

রাজা মিথিলামবরোধকহ |” ২। সং. ক্লীৎ, 
পগাদিনিবারণার্থ বৃতি, বেড়! । ৩। পু, অন্তঃপুররক্ষক, বিপক্ষা্দি নিবারক | ধিকা 
_স্মীহ, অন্তঃপ্ররক্ষক স্মী।  শিৎ- 

“্যযুস্তরঙ্গাধিবহোহবরোধিকা।” মোঘ)। 
অবরোধন (অব-রোধ্ রোধ করা7অন 

(অনট্)- ভাবে ) সং, ক্লীং, নিরোধ । ২। 
প্রতিবন্ধ | ৩। (4+অন--ধি রাজাদিগের 
অস্তঃপুর, রাজ-স্ট্রী-গুহ । 

অবরোধিক (অবরোধ + ইকঘিক)- প্রৎ ) 
সং, পু -স্মীৎ, অন্ঃপুররক্ষক | 

অবরোপণ (অবক্ষরোপণ [রুহ-ঠি১₹রোপি 
আরোহণ করান ভাখবা রুপ +অন“আনট) 
_ভাঁবে]) সৎ, ক্লীং, অবতরণ, নামান। 
২। অপসরণ, অপনয্নন, উতৎ্পাটন ! ৩। 
অস্তগমন । 

অবরোপিত (অবরোঁপণ দেখ, তক) 
বিং, হিং, ভানতারিত। ২। উৎপাটিত,: 
অপসারিত, দরীকুত। | 

অনরোহ € অব-রুহ আরোহণ করা1+আ; 
(অল্)- ভাবে ) সৎ, পুং, অনতরণ, উদ্ধী । 
হইতে নীচে আগমন । ২। আরোহণ । 
৩। লতোদগম। ৪ 1 €( 4 অল্ )-ক)। 
শাখার নার লন্গমান শিকড, নমনা 
যেমন -গুড়চাদি লতা । ৪।04+অ অল। 
-পা। ভোগাবসানে শাহা হইতে সকলে! 
অবতরণ করে) সর্ণ | ৰ 

অবরোহণ (অব-রুহ আরোহণ করা+ ; অন.অনট) _ ভাবে) মৎ, ক্লীৎ, উত্ধা হইতে . 
আধোগমন, অবতরণ । ২ । আরোহণ, ৰ 
অধিরোহণ । ৰ 

অবরোহশাখী € -খিন, অবরোহ-শাখী। | 
বাহার শাখা মূল পধ্যন্ত নিয়ে আইসে। 

| 

এন পুনঃ পুনঃ ছেদন করিলে পুনরায় জন্মায় ) সং, পুৎ, বটবৃক্ষ । 
অবরোহিকা ; সং, স্্ীৎ, অশগন্ধ! লতা । 
অবরোহী (অবরোহিন্, আরোহ দেখ, ইনৃ- (ণিন্) - ক) বিৎ, ত্রিং অবতরণকারী। ২। 
আরোহণকারী। ৩। সং, পুৎ, বটবৃক্ষ। অবর্ণ (বর্ণ শুতি, রৎ) সং, পুৎ, নিন্দা, | অপবাদ, অযশঃ | শিং _ ১৭নচাইবদল্তত্ - 

৯৫০ 

পি নই পতি শী, 

স্পপপসপীপসসস 

] অব 

রবর্ণমাধ্যা ।” (রকৃ)। ২। “অ" অঙ্ক 
অকার। ৬। (আ অপ্রশগ্ত_-বর্ণ জি 
নীচ জাতি। ৪। ঘোর রং নাই,ঠী-হি 
বিৎ, ত্রিং, বর্ণ হন । 

অবলক্ষ (অব -_ লক্ষ: [চিহ্ করা] শুদ্ধ হও 
+1অ' অল্)-ম্ ) সৎ, পু, শুকবর্ণ। ২ 
বিৎ, তরি, শুক্ুবর্ণ বিশিষ্ট | ৩। মূর্খ । 

অবলগিত (অব-লগ্ লাগিয়া যাওয়া+ 
(১ ম্ম) সঙ্, ক্লীৎ, নাটো--দৃশ্টকাবো 
প্রস্তাবনা-বিশেষ, ত্রয়োদশ বীখ্যঙ্গের মধে 
পরিগণিত । 

অবলপ্র (অব-লগ্র সংলগ্প। যাহাতে বস্া্ি 
খলপগ্র হয়) সঙ, পুৎ -ক্লীৎ,। কটিদেশ 

কাকালি, মাজা । ১ । বিৎত্রিৎ, সংলগ্র, দু 
সহমুক্ত | শিং _ ১ পিশুল তবোন্ুশ নে চন 
বলগ্রমূ ।? মোখ)। 

অবলপ্ব অন লন্ৃব লব্বিতহওয়।1+ মল 
ভান) সং, পুহ অবলম্বন, আশ্রদ। 
যেমন হাস্তাবলম্ল। শিং ১ “সাবলগ্- 
গমনা সুছৃ্না।” বেদু)। ২ । লঙ্বমাগ। 
শিৎ- ১ “তঙ্গজালাবলন্নীঃ 1” ৩। (+ঘ 
(অল )-ধি)্সাশ্রশ স্যান। ৪104 
(অল্)-ণ' এশ্রপ়সাধল যষ্টর্যাদি ! ৪। 
(+অ.অআ. -ক)বিৎ, রিং, অআবলম্পী। 

অপলশ্বন আব -লনব লব্ষিত হওয়!+অণ 
১আন)-- ভাবে) সং, ক্লীৎ, তর দেওয়া, 
ভর রাশ; যথা--যঙ্টি অবলম্বন করিয়া 
চলিতেছে, রজ্জব অবলন্বন করিয়! ঝুলি, 
তেছ্ে। ২ । নির্ভর করা; যথা-চাকা 
অপলদ্ধন কিয়া রহিয়াছে; ভিক্ষা আন 
লন্মন কৰিয়৷ জাবিকা নিন্বাহ করিতেছে । 
৩। আশ্রর করা, গ্রহণ করা; ষথা--যে 
সন্গ্যাসধম্ম অবলম্বন করিয়াছে | ৪। গতি, 
আশ্রন, যাহাকে নির্ভর বা যাহাকে আর 
করা যায়; যথা -এক্ণে চাকরীই আব 
লম্মন, আপনিই আমার অবলম্বন । ৫। 
ঝলন | 

অবলন্বিত € অবলম্বন দেখ, তর্ক্তি) কৃ) 

বিং ত্রিৎ আশ্রিত, শরণাপত, যাহা বা 
যাহাকে অবলদ্ধন করা গিয়াছে। ২। 
অধোলঙ্গবান্ । ৩। অবনত, আঅধোগত। 



কষ | [ 

সী 

৪1 শীভ । ৫16 1+ত-শ্ম) ধুত। ৬ 
গৃহ্শত। ৭1 রক্ষিত, পালিত । 

ভাব্লশ্বী অবলম্বিন্,অবলম্মন দেখ,ইন্(ণিন) 
_ ক) বিৎ, ব্রি, আশ্রয়কারী, অবলম্বন- 
কারী | অন্য শবকযোগে প্রায়ই ব্যবঙ্গৃত 
হয় । যথা--মতাবলন্ী, ধশ্্মাবলঙ্গী । ২। 
উদ্চশ্বীন হইতে নিম্মগামী, অধোলন্বী ; 
যথা বিক্ষশাখাবলম্বী 1” শিৎ _- ১ভগ- 
বত্তি ম্রীচিমালিনি অস্তাবলচুড়াবলশ্থিনি।” 

তো (অ-বল, আঁ স্ফ্রীৎ, ৬ঠী-হিৎ) 

২, স্্রীৎ, আলোক । 
পু (অব-লিপ্ লেপন কর!, অহঙ্গার 

করা ইত্যাদি +ত(ক্ত)-শ্) বিহ, ভরি, 
প্রলিপ্ত, কৃতলেপন । ২।€৫4+ত-ক) 
ধন্গপ্বিত, অহঙ্গ্ুত । শিৎ- ১৫ন মখৈর্না- 
বলিপৈশ্চ লান্তযনাস্ত্যাবসাধিভিহ লেন) 
যথ।- “হে মহাত্ন্ ! আপনার বলে অব্- 

লিপ হইয়। শ্রী দোষ অন্যের উপর 
আকবোপ করা কোন মতেই উচিত নহে ।? 

অনলীঢ (অব-লীঢ চাটা) বিষ গ্রিৎ 
ভক্ষিত, বিনাশিত | শিং ১ “হরক্রোপ্- 
জালাবলিভিরবলীডেন বপুষ্া |” ২ । ঘাহা 
চাট! হয়, কতাবলেহ । ৩ আস্বাদিত। 

নিত 

৪ | ব্যাপ্ত । শিখ -- ১ 8 

প্রতিৰবল জলধেরন্তরৌর্বায়মানহ ।” (বেণী 
হার) ৫ | দ্ধ | 

অবলীল! (অব-লীলা ক্রীড়া ) সং, স্ত্রীং, 
অনায়াস, অক্েশ ;) ঘখী--সে অবলীলায় 
সকল কন করে! ২। অপঙ্গোচ ; যথা 

সে অবলীলায় তেমন ছুক্ৃম্্রটা করিল । 
অবলুঠন (অব নিম_লুগ লোট1+অন 
অনট্)- _ ভা) সৎ, র্লীৎ, ভূমিতে লোট! 

বা গড়াগড়ি দেওর|। 
অবলুষিত বলুগ্ঠন দেখ, তক্তে) খু) বিৎ, 

ত্রিং, ষে অবলুঠ্ঠন করে বা করিয়াছে। 
অবলেপ ঘবলিণু দেখ, অঅল্)-- ভা) সৎ 

পু গর্ব, দর্প) যথা -পত্রশুল সদৃশ 
জিহ্বা লুলি অবলেপে 1” মেখনাদ)। ২। 
বিদ্বেষ । ৩। দূষণ, নিন্দন। ৪1 অধিক্ষেপ। 
৫ । প্রলেপ, লেপন । ৬। আক্ষেপ। ৭। 
ক্ষেপণ। শিং--১ “দিঙ্নাগানাৎ পথিপরি- 

১৫৯] 

র র 

ু 

পেশ্পাশীশ্ীশািটি 

হরন্ স্থলহস্তাবলেপান্।" লে) | 

৮। সঙ্গ, সম্বন্দ। ৯। ভূষণ! 

অবলেপন (অবলিপ্ত দেখ, অআন(অনট)_ ভা)" 
সং, ক্লীং, প্রলেপ । ২ । অআক্ষণ, বিলেপন। : 
৩। সঙ্গল্প। 91 গর্দ প্রকাশ, অহঙ্গার । 

অবলেহ (অব-লিহ আঙ্গাদন করা+অ 
(অল্)-_ ভাবে ) সৎ, পুৎ্, জিহ্বা দ্বার! 
আন্গাদন, চাটা। ২। (4+অ-্্ম। যাহাকে 
আক্গাদন করাযায়) লেহাওষধাদি । ৪ | 
(+অ অন্)-_ ক) বিং, ত্রিং, লেহৃনকারী | 

অবলেহন অবলেহ দেখ, অন(অনট)--ভা) 
সং, কীৎ, জিহবা দ্বারা আখনগাদন। 

অনলোক (অব- লোক দর্শন করা7+অ 
(অল্)-_ ভাবে) সং, পৃৎ, দৃষ্টি, দর্শন । 

অবলোকন (অব- লোক দেখ! 4 অন 

(অনট)_ ভা) সং, ক্লীং, দর্শপ, দৃষ্টপাত, 
বিগোকন | ৬ অনুসদ্ধান। ৩। €(-লোক 
দৃষ্টি করা+অন-ণ। যাহার দ্বারা দেখা 
যায়) নয়ন, নেত্র । ৪ 1 আলোক । 

অবলোকনীয় অব- লোক দেখা+4অনীয় 
ন্ট) বি, ত্রিং, অবলোকনষোগ্া, দর্শনীয়, 
নিরীক্ষণীয় । 

অবলোকিত অবলোকন দেখ, ত'ক্ত)-শ্ম) 
বিৎ, ব্রিৎ, দুষ্ট, নিরীক্ষিত। ২। (+ক্ত- 
ভাবে) ক্লীৎ, দর্শন । ৩। সং,পুৎ, জৈনমুনি, 
লোকনাথ । 

অনন্তজ €( অ-বন্তধ মনোহর -জ জাত) 

সং, পুখ, সোমরাজী, হাকুচ | 
অববাদ (অব অসশ্মান_বাদ [বদূ বল। 
+অ ঘঞ)- হাবে] কথন) সহ) পুহ, 
অপবাদ, নিন্দা । ২। আদেশ, আজ্ঞা, 

শাসন | ৩। বিশ্বাস, প্রত্যন় | 
অববাহিক্ষা (138910, অব-বাহি বহান+ 
অকণক) _ক) সং, স্ত্রী, যে নদীর উভয় 
দিকের যতদূরের জল আসিয়া সেই 
নদীতে পড়ে ততদূরের ভূমি সেই নদীর 
অববাহিকা । 

অবশ (অ-বশ ত্বাধীনতা, ৬ঠী- হিৎ ) 
বিং, ত্রিং, বশ নয়, অবাধ্য, অনায়ত্ত। 
অবশীভূত, যথ।-সে আমার অবশ। 
২। শিথিল, ছুর্নিল, নিস্তেজ, যথা - হৃদ্ধ। 



তব 
০৯ পশ্পাশীীিশি 

পিপি পিপপিশাশীতীটী 

বয়সে ইল্গিয় সকল অবশ হইয়া যায়। 
৩। আন্কাধীন, কামাদি পরবশ, পরাদীন । 
৪ | ভ্রিং-ধিৎ, অবশ্ঠ, নিশ্চিত | 

অবশিষ্ট (অব-শিষ শেষ রাখা + তক্তে) 
রর) বিৎ রিং, পরিশিষ্ট, বাকী, যাহা 
শেষ থাকে, উদ্ব-স্ত, অতিরিক্ত, পরিশিষ্ট । 

অবশীভাব (অবশ -ভাব । ঈ(ছি)- অভ্ুত- 

ত্ভাবার্থে) সং, ক্লীৎ, বশীক়ত না হওয়া । 
অবশেজ্িয় অবশ অনায়ত্ত -- 

ত্রিং, যার ইল্জ্রিয় সকল বশীভুত নয়, ষে 
ইন্দিয়ের দমন করিতে পারে লা, অজি- 
তেক্দ্রিয়। 

অবশেষ অেব-শিষ বধ করা, শেষ রাখা 
7+অংঅল্।- ভাবে ) সঙ পুহগ উদ্ব,্ত, 
অবশিষ্ট অংশ, অন্ত, অবসান, পরিশেষ 
যথা 

ব। প্রস্তাবের সমাপ্তি সময়; 
শেষে বক্তব্য এ 
শেষ [শিষ্+ অ.অল্)-_ 

অবশিষ্ট, বাকী। 

অবস্ঠ€অ-বগ্ত আল্ঞাকারী ) বিং, ব্রিং, 
বশীকরণের অযোগ্য, অদম্য, অবাধ্য, 

যথা ব- 

ক, বিৎ ডং 

অবশ । ২। শিশ্চয়১ শিঃসন্দেহ, নিঃসংশর | ূ 
অবগ্ঠৎ (অবশ্য, অব-ঠ্ঠৈ |গমন করা] তত 

হওয়11 অম্(ডম্)- ম্ম) অং,ক্সীৎ, নিশ্চয়, 
সব্বথ|। ২। অনিবাধ্য। 

অবশ্ঠস্তাবী (অবশ্তাস্তাবিন্, অবশ্যম 
ওয়1+ ইন্নিন্)_ ভবিষ্যদর্থে) ) বি ভ্রিৎ, 
যাহা নিশ্চয় হইবে, যাহ! কদাচ অন্যথা 
হইবার নহে । 

অবশ্যভ্াবিত্ব-ক্সীৎ (অবশ্যন্তাবী দেখ, 
অবশ্যস্তাবিতা _ স্ত্রী ত্ব, ত্বা-ভাবে ) সৎ হইবার নিশ্চয়তা । 
অবশ্ঠ1 (অব-শ্ঠটৈ গমন কর1+অ ডে) -- 

ক)। আ আপ্)--স্্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রী, 
কুজ্বঝটি কা। ২। (অ--বশ্যা)অনায়স্ত। স্্রী। 

অবশ্যায় অব-- শ্যৈ [গমন করা] পাওয়া +- 
অ.৭)-ক। যে শৈত্য প্রাপ্ত হয় ) সৎ, 
পুং, নীহার, হিম, শিশির, কুতবঝটিকা । 
শিং-১ « অবশ্ঠায়াবসিক্ত সত পুশুবীকস্তা 
চাকুতাম "ভেভুরচত্রিত)। ২ “অবশ্যায়ক- 

১৫৭ 

ইন্দ্রিয়) বিহ ণ 

হঃখের অবশেষ নাই ।২। গ্রন্থের ৰ 

ই। ৩। নিঃশেষ 1৪ (অব । 
সি 

] অষ 

পাআবাশ্চাক সুক্তাফলতিষঃ 1” ভে 
২। অভিমান, গর্ব, অহঙ্কার । 

অনশ্রয়ণ (অব--শ্ী | পাক করা] অন 
চড়ান ৭ অনংঅনট্)-_ ভা) সং, 
চুল্লী হইতে অবতারণ । 

অবষ্টন্ূ অব _স্তন্ভ্ [স্তদ্ধ হওয়া ] আব 
করা, আরক্ত কর! ইত্যাক্দি+ত/কি)- 

| বিৎ্, তরি বন্ধ, সংযত ২ । বেষ্টিত, জড়ি 
| ৩1 আক্রাস্তঃ অভিভত | ৬। সক । ৭ | রুদ্ধ । ৮ প্রতিবন্ধ। ৯। রক্গিত। ১, 

(+ত- ক) আশ্রিত, অবলম্বিত। ১১ 
জড়ীক্ত, নিম্পন্দীকৃত, শ্তদ্ধীভত। ১২ 
আমন্ন, সমীপ। 

ৃ ! অবষ্টস্ত (অনষ্টন্ধ দেখ, অ.অআল)- ভা) সং 
পুং, রোধ ২। আশর, অব্লন্বন। ৩ 
পারভ্ত '। ৪1 সুচন!। ৫1 আক্রমণ । ৬ 

' স্ভন্ত। শি.-১ পরলোনপষ্ট গমন গ- 
ব্রিণ1 | 15 ৭। প্রতিরোধ, প্োধণ। 

[৮ মে 77৯ স্তর্লীভাব, স্থিরতা, খাড়। 
| হুইর!  ৮া। ১*। অভিমান, আহঙ্কার। 
1. ৯১।'1+অ- ক) সুবর্ণ । 
সিরা ভাব রক্ষণ কর1+ অঙস-- প্র" ) 

১ রাজা । ২। স্ুধ্য ॥ ত। কলা, রণ । 

| নিন (অব চত্ুক্দিকে -সকৃথি উদ 
| দেশ+ককেণ)- প্রৎ । আপ্ -ক্জীথ ) সূত 
| স্্রীৎ, পর্ধ্যস্কবন্ধ-বস্ত, বক্সাদি দ্বারা জানু 

হ- এবং জজ্ঘা দৃঢ়বন্ধনপুর্বক উপবেশন। 
শিং-১অ।সন।ক্ঢপ।দস্য জানুনো জজ্ঘ- 

| য়োস্তথা। কৃতাবসকৃথিকো যক্ত তআৌডঢ়পাদঃ 

। স উচ্যতে।” 
| অবসধ (অ- বস্ বাস করা+অথ 

৷ অবসথ্য (অথচ্্)-ধি, সংজ্ঞার্থে। ওয় 
পক্ষে-য-কার্থে। যাহা হইতে উত্তম আর 
বাসম্থান লাই ) সং, পু, গ্রাম, আবাস। 
২। পাঠশালা, আড্ডা, আখড়া । 

। অবসন্ন অব-সদৃ অবসন্ন হওয়া 4ত কে) 

ূ ক। দ, তল) বিৎ, ত্রিৎ, ক্লান্ত, গ্লানিযুক্ত, 
স্ফততি রি যথা--আন্দি শরীর বড় 
অবসন্ন হইয়াছে । ২। চ্থিল, ছুব্বল, 
নিস্তেজ, যথা-_বৃদ্ধ বয়সে ইক্িয় সকল 

| অবসন্ন হইয়া যায় । ৩। সমাপ্ত, ক্ষয় প্রাপ্ত 



ক্সব | ১৫ তব 

 বখা_ রজনী, গ্গবসন্ন হইল 3 ৪) বিষ । 
৫ | অিয়মাণ ; বা সজ্জনেরা অবসন্ন বা 
ব্যধিত হান না” ৬.। অকনত । ৭। বিনষ্ট । 
৮। জীপ) অবদাক্দ প্রার্থ । বখ! _প্রাজ্য | 
হইতে বিষাধিত হইয়া জেমমার, কর্ম, 

ৃ মনন ছয় নাই।” ৫ ২ শাশ্ 

সনসর (আব--ক্ছ শন কর1+ অল) 

তা) সং, পুৎ, অবকাশ, জময়, হুযোৌগ । 
»। যোগ্যকাল, ক্রির়াশ্ফিতিষোগ্যতা সম্পা- 
দ্করূপ কালিক অবকাশ । শিং-১কামস্ত 
বাণারসরৎ সমীক্ষ্য 1" জেমীর)। ৬ । গো- 
পনে পরামর্শ, গুগুমন্ত্রণ। | 91 বৃষ্টি, বর্থণ । 
৫1 প্রারস্ত। ৬। বার, পধ্যায় । শিৎ--১ 
« অথ কদাভিত্জাতিক্রমাচ্ছশকমাসসন, 

সমায়াতঃ 1 ৭। জিজ্ঞাস! নিবুক্তির জন্য 
অবশ্ত বক্তব্যরূপ অমঙ্গতি । ৮ প্রবেশ। 

৯। প্রস্তাব । ১০। (+অল্-_ধি) ব্সর। 
১৯। ক্ষণ । 

নমর্গ (অব-স্জ সুট্টি করা+অর্দেঞ) 
-ভাবে। জল্গ ) সং, পু, শ্েচ্ছাচার, 

নিরবগ্রহ, “যাহা ইচ্ছা তাই করা” 
ইত্যাদি রূপ কামাচারানুজ্জা। 

[বমর্প(অব-স্বপ্ গমন করা1অংঅল্) 
-ভাবে। প্রভুর আদেশহেত যাহার গমন 

শ্রেয়ঃ) সংপুৎ, দত, প্রণিধি | ২। গুপ্তচর । 
[বসর্পিণী (অবসর্প দেখ, ইন্নিন্)ট-ক) 
সং, স্্রীৎ, জিনদিগের কালভেক্, দশকোটি 
কোটি সাগর বর্ষে সমাপ্ত হয়। 

[ব্সব্য (অব বিপরীত --সব্য বাম)বিৎ,ত্রিৎ 
বামেতর, দঞ্ষিণ, ডাইন । ২। প্রতিকূল । 

[বসাদ (অবসন্ন দেখ, অংদ্বঞ) - ভা) সৎ 
পৃ, স্বকার্্যের অক্ষমতারূপ দৌপ্বলা, 
অবসন্নতা, শিথিলতা ! ২ । গ্লানি, কলা, 
জড়তা, স্কর্ভিহীনতা ; যথা | 
“্যারনারীহুতাস্ুত সদ! অন্নকষ্টযুত, 

জর্ন্বদ1 তাঁহার অবসাগ 1” জত্রদ1)। 
৩।বিনাশ,তৎশ,ক্ষয় ) যথা -তধর্ঘ)।বমাদ । 
৪ । বিষা্, নিরুৎসকাহতা, উদ্নন্ত | ৫। অন- 
জান, শেষ। 

বসাদন (অব পূর্ধব--অদ গমন ৭ করা+ 
অন(অনট্)-ভাঁবে ) সং, র্লীৎ, নিঃশেষ 

২০ 

করণ, মমাপন। হ। নান». হৃদ 
করণ 1.৮ ০৪ 

অবসাক্দিত অবসাদ দেখ, কেট - টি বিৎ, 
ত্রিৎ, ক্ষীণ, অবমন্নতা প্রাপ্ত, বিষাদ্দিত। 

অবমান অব- সো শেবকরা +'অন(অনট্) 
-ভ1) সৎ ক্ীৎ, বিরাম, শেষ, ক্রিয়। 

সমান্তি ; ষথা-দ্বিবাবদান। হ। স্ৃতূযু। 
শিং --১ ৭ পুখসোহ্বসানৎ ব্রজজতোহুপি 
নিষটরঃ 1” ত। সীমা) পর্যস্ত। ৪. । নিশ্চয়। 
৫ | “স্থান [ 

অবসাষ (অবসান দেখ, অ্ ঞ- ভা ৬. 
_ আগম ) সঙ পুং) শেষ, সমাপ্তি । ২। 
নিশ্চয় । ৬ । ক্রিৎ _ বি, সমাপন করিয়া, 
নিশ্চিত হইয] | 

অব্সারণ অব--সারি সরান+ অন (অনা) 
_ ভা) সং, ক্লীৎ, সরান । ২। দূরীকরণ। 

অবসিত (অব- মো শেষ করা, জানা ই. 
ত্যাদি+তক্তে)- ক) বি, ত্রিৎ, সমাপ্র, 
যার অবমান হইয়াছে, সমাপিত, নিঃশে- 
যিত। শিৎ-১ “ বচস্যবসিতে তস্মিন্ 
সদঞ্ঞজ গিরমাস্ত্ুঃ1৮$কুমার)। ২।পরি- 
ণৃত্ত।৩। (4 ত-ক্ষু) জ্ঞাত, বিদ্দিত। ৪ ! 
গত । ৫ | নিশ্চিত। ৬। বঙ্গিভ। ৭। সাঞ্চিত। 
৮10 74ত- ভা) সৎ, ক্লীৎ, অব্মান । 
৯। (সি বন্ধন করা1ত-ম্ম) বন্ধ 1 

অবস্কন্দ (অব বিরুদ্ধ _ক্বন্দ গমন করা4- 
অ(অল্)-ধি) সং, পুৎ, জয়াখীঁছিগের 
সৈন্য-নিবেশ স্থান, সৈন্সের ছাউনি, 
শিবির ।২। (+অজেল্)- ভাবে) অব- 
রোধ । ৩। আক্রমণ । শি২-১ “অনস্কন্দ 
ভয়াদ্রাজ। প্রজাগরকৃতআঅমমূ 1” ৪ 1 অব- 

গহন । শিং-১ “স নব্যবস্বন্পমুপাস্পু- 
শঙ্চ।”(ভটি)। ৫। অবতরণ, অবরোহণ । 

অবস্থন্দন (অব-স্কশ্দন গমন) সহ, ক্লীৎ, 
অবগাহন । ২ । অবতরণ 1 ৩। ধা | 

৪। রোধ 

অপস্কর (অব নিম্ম- কু বিশ্ষেপ করা 
অ.অল্)--ন্ম) অথ, পু আবর্জন, জগ্তাল, 
সমার্জন্যাদিদ্বারা নিক্ষিগু ধুলি আদি । ২। 
ময়লা, বিষ্ঠা, পুরীষ । ৩। (+ অল) 
পা) গহাদেশ। ৪ | ময়লা রাখিবার স্থান । 



তব ৃ 

অবস্তা অব. 1+অস্তাৎ_ প্রং) অথ, পশ্চাৎ, 
শেষে, অস্তভে । 

আবস্তার (অব চতুদ্দিকে--স্ত বিস্তার করা 
অধ) - কম্মণি ) সৎ) পথ, যবনিকা, 
পর্দা । ২। আস্তরণ | 

অবস্ত অ-বস্ত সার। যাহাতে সার নাই) 
বিং তরি, ম্াহাতে বস্ত নাই, অসার, 
অপদার্থ । ২।ক্রীৎ,। বেদাভ্তমতে _ অক্ঞা- 
নাদি সকল জড় সমুদয় স্বরূপ মহাপ্রপঞ্চ 
(117817)9021)1)1885) 1 শি - ১নাবজ্তনে! 
বজ্ঞকসিদ্ধিই 1” ৩। ভপকুষ্ট পদার্থ । শিৎ- ১ 

“অবপ্ত নিন্বন্ধপরে! কথৎ মু তে।”(কুমা'র)। 
আবস্থ। (অব-স্থাঁ খাক1+অঙ)- ভাবে) 

জং, স্ীহ, দশ) কালন্ুত বৈলক্ষণ্য ; যথ! 
--সখের অবস্থা, দুঃখের অবস্থা । ৩। 
ভাব, একার; যখা- আমি শভাকে বড় মন্দ 

অবশ্থাম দেখিয়া আসিমাছি 1৪ 1 ক্রেশ, 

হর্গতি; যথাক্রমে কত অবস্থাই ঘটিনে। 
৫ ।জাম্য; যথা-তার এখন অবস্থ। কেমন। 
৬। স্থিতি । ৭। পরিমাণ । ৮1 বৈদ্যকশাস্প 
মতে-দেহাদির চারি গকার কালকুত 

দশ; যথা পনের বঙ্সর পধ্যস্ত বাল্য; 

ত্রিশ বত্সর পধ্যন্ত কৌমার; পণ্ণাশ 
বংসর পধ্যন্ত যৌবন; পঞ্চাশের উদ্ধ 
বাদ্ধক্য। স্মৃতিমতে-৫ বৎসর পধ্যস্ত 
কৌমার, ১০ বৎ্মর পব্্যন্ত পৌপওু, ১৫ 
বত্সর পরাস্ত কৈশোর) ১৬ বত্সর পধ্যন্ত 

বাল্য, ৭০ বৎসর পধ্যস্ত যৌবন, তত্পরে 
বার্ধক্য এবং ৯০ বৎসরের পর বর্ীয়ান্ 
অবশ্ম।। 

অবস্থান (অব-স্থা থাকা 1+অন(অনট)-_ 
ভা) সং, ক্লীৎ, অবশ্থিতি । ২ । অবশ্ছিতি- 
কাল, শ্হিতি হের্ধের পথ উত্তর,ম্ধ্যম এবৎ 
দক্ষিণ এই ভিন অবস্থান অর্থাৎ এই তিন 
ভাগে বিভক্ত । উত্তর অবস্থানের নাম 

উরাবত, মধ্যমের নাম জারদগব এবং 
দক্ষিণ অবস্থানের নাম বৈশ্বানর)। ৩। দশা, 
অবস্থা । শিৎ_-১ “কীদৃক্ক তে ব্যসনা- 
বস্থানম্ 1? ৪1 (+জন- পি) স্থিতিস্থান, 

আবাস । [অবস্থা । 
অবস্থান্তর ঘবন্ছা_ অন্তর) সং, ক্লীং, অন্য 

১৫৪ ] 'ম্ব 

অবস্থাপন (অব- স্থাপন) সং, কীৎ, স্থাপিত- 
করণ, নির্ধ।রণ, শ্থিরীকরণ । 

অবস্থাপিত (অবস্থান দেখ, তক্তে)-ক্) 
বিৎ,ত্রিৎ, স্থাপিত, স্ফিরীকৃত, নিদ্ধীরিত । 

অবস্থায়ী্স্মবন্থামিন্, অব-স্থা থাক] + 
ইন্পিন্)-_ ক! য- আগম ) বিৎ, ত্রিং 
শ্থিতিকানী, স্থিতিশীল । 

তবন্থিভ (অবস্থান দেখ, তক্তি)_ ক) বিৎ, 
তরি, যে স্থিতি করিয়াছে,কুতাবন্ছান। ২। 

চঞ্চলনয়, শ্ফির ।৩। আশ্রিত। ৪1 নিবিষ্ট । 
নিযুক্ত, উদৃযুক্ত। ৫। অধ্যবমিত, অবি- 
চলিত। 

অবস্ছিভচিত্ত জবশ্ছিত-_চিন্ত) বিংঃ ব্রিৎ, 
যার চিন্ডের দ্থিরতা আছে, যার ক্ষণে 
ক্ষনে মত পরিবর্ত হয় না, ন্ছিরচি্ত | 

আবস্থিতি (অবস্থান দেখ, তি(ক্তি)-- ভা) সঙ, 

শ্রী, অবস্থান, বাস । ২ । স্থিতি, থাক। | 
৩। অন্বমরণ, অভ্যাস । 

অবস্তন্দন (অব-স্ন্দ গমন করা ইত্যাদি 
+জঅন(অনট)- ভা ) সং, ক্লীৎ হিৎসা । 
»। ল্যান ॥ 

অবঅধ্মন জেব-শ্রন্স পত্তিত হওয়া 4 
অন(অনট)- ভ1) মং, ক্লী”, অদঃপতন | 
২। অধোলন্বারমানতা ' ১ ক্ষরণ | 

অবস্রস্ত পুব্রে দেখ, ত€৩/- ক) বিহ, ভ্রিৎ, 

অধঃপতঠিত, ক্ষরিভ। ২। চ্যুত। 

অবহমিত (অব--হ্সিত) সং, ক্লীং, উচ্চৈঃ 
হাস্ত। [হস্ত পৃষ্ঠ । 

অবহস্ত (অপ বিপরীত --হস্ত ) সৎ, পু 
অবহার অব--হ্ছ হরণকরা+ঘ(৭)-ক যে 

জলজন্তরকে হরণ করে) সং, পুৎ, হাঙ্গর । 

২।জলহস্তী। ৩। চোৌর। ৪1 (-ভ্ হ- 
রণ করা + অেঞ)- ভাবে) যুদ্ধাদির 
বিশ্রাম । ৫। স্থানাস্তরে নয়ন, যুদ্ধস্থীনহুইতে 
সৈন্যদ্দিগকে শিবিরে আনয়ন ; ষখ-_ 
“অনস্তর দ্রোণ ছুধ্যোধন প্রভৃতি সকলে 
অবহার করিলে অর্জুন শক্রগনকে ভীত 
ও যুদ্ধপরানজ্মুখ জানিয়া স্বটসন্যগণকে ক্রমে 
ভ্রেমে অব্হার করিলেন ।” শ্শি*-১ 
“ ততোহুবছারঃ জৈন্যানাৎ তৰ তেষাৰ, 

ভারত । € মহাভারত )। ৫। নিমন্ত্রণ, 



তব! |] ১৫৫ ] অব 

শি পিশিশাশিশিতিশিশী 

আহ্বান । ৬। দ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক ! অবাক্, অবাঞ্চ অবাচ, অব-অন্চ্ গমন 
চিতা 

অন্ত ধন্ম গ্রহণ । ৭ ।দৃতত, পাশা । ৮। 

সমীপ। ৯। প্রত্যর্পণ । ১০ নিচ হন 

_শ্) উপহার, দেয় বস্ত। 
হিত (অব-ধা [ধারণ করা]! মনোযোগ 

করা, জান1-4 তক্তি)-_ক্কম । ধা হি) বিৎ, 
তি, বিদিত, জ্ঞাত, পরিচিত ।২ । অগ্র- 
মত) সাবধান । ৩1 সাবধানকত 1 ৪1 শে 
শক) অবধান যুক্ত, মনোধোগী | 
হি'খ আবহিস [অ-বহিস বাহিরে) 
[হিরে নহে স্ব থাকা4+অ(ড)-ভা। 
1 -লোপ। সস্প। বাহিরে না থাকা 
মর্খাৎ অদর্শন) সং, ক্লীৎ, থা --স্্রীৎ, | 
গাব গোপন, মনের ভান গোপন করা, 
হে আর এক প্রকার ভাব দেখাইয়। 
ঘম্তরের প্রকৃতভাব গোপন করিয়! রাখা । 

। আকারগুপ্তি,ভয় লত্জাদি দ্বার রত্যা- 

দস্চক মুখরাগাদি আকার গোপন । শিং 
-১%ভয়গৌরবলজ্জাদেহর্যাদ্যাকারশুপ্ডি- 
বহিতখা। ব্যাপারাজরসক্তান্যথাবভাষণ 
(লোকনাদিকরী |” (সাহিত্যক্র্পণি )। 
মারসম্তবে--পার্বভীর এইটী অবহি- 
শখ্য সপ্ধারীভাঁব হইয়াছে ; যখ- 
গবৎবাদিনি দেবধৌ পার্ষ্েপিতুরধোষুখী। 
টীলীকমলপত্রাপি গণয়ামাস পান্বতী |” 
শিন € অব- হীন ) বি, ত্রিং, পশ্চাত, 

তিত। 

হল _ ক্লীৎ অব _হেড়,' অনা- 
হল -- স্ট্রীৎ 1 দর কর1+4অ(আল্), 

হলন -_ ক্লীৎ ইমা, গালা হা তা 
নট) --ভা 1 ডল ল) সং, অবক্ধা, অনা- 
র, অযত্ব, অবধীরণা | ২। অনায়াস । 
ছলনীয় ( অবহেলন দেখ, অনীয় _শ্ত্) 
২, ত্রিং, অবজ্ঞজেয়। উপেক্ষণীয়, অব- 
রণীয়। ্ 
হলিত (অবহেলা দেখ, তক্তে)_ম্ম) 
২ত্রিৎ। অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত,অবধীরিত । 
| সং, ক্লীৎ, অনাদর | 
চ (অবাচ, অ--বাচ বাক্য। যাহা 
ক্য নাই, ৬ষঠঠী - হিং) বিং, ত্রিং, বাক্য- 

'ন, শুক, বোবা। ূ 

অবাচীন €( অবাচ 

করা+০(ক্রিপ্)-ক ১ অং, অধঃ, নিম্স- 
প্রদেশ । ২। বিহ, ত্রিৎ, অধোবদন । ৩। 

বিস্মিত, চমত্কুত ; যথা--“তাহারা তৎ- 
পা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিষ্ময়- 
স্তিমিত লোচনে অধাক্ হইয়। রহিল 1৮ 

নিকুষ্টকাল । ৪। দেক্ষিণদিকৃকে নিম্ম বোধ 
করা যাঁয় বলিয়া! এই দ্িকের নাম অবাক) 
দক্ষিণদিকৃ | ৫ । দক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য | 

অবাকৃপুষ্পী (অবাকৃ অধোভাগে পুষ্প | 
বাহার পুষ্প অধোম্ুথে থাকে, ৬চঠী _ হিৎ) 
সৎ, জ্্রীৎ, হেটমুশ্ডী বৃক্ষ । ২। শতপুষ্পী, 
শুলফা। ৩। মৌরী । ৪। হেটহুলী, চোর- 
হুলী, চোরখড় কী । 

অবাকৃশিরাঃ (অবক্শিরম, অবাক অধে!- 
ভাগে-শিরস্ মস্তক । যাহার অধোভাগে 
মস্তক থাকে, ৬ষ্ী -হিহ) বিৎ, ব্রিৎ, অব- 
নত মস্তক, নতশীর্ষ ; যথ1--“কুররাজ 
ছব্যোধন জযদ্রেখের বাক্যশ্রবণে তাহারে 

নিতান্ত ভীত জ্ঞান করিয়া অবাকৃশিরাঃ ও 
বিমনাযমান হইয়া চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন ।” শিৎ- ১ “অবাকৃশিরসমুঞ্পাঁদম্ 17, 
ভেটি)। ২ “অবাকৃশিরাস্তম্স্যন্গে কিন্তিষী 
শরকৎ বজেত্ | (ম্ন্ু) । 

অআবাগ্র জব বিপরীত- অপ্র মস্তক, আগা) 
বিৎঃ ভ্রিৎ, অধোমুখ, অবনত, নত্। 

অবাজ্ুখ আঅবাক্ক অধোভাগে - মুখ । যাহার 

অধোভাগে মুখ থাকে, ৬ষ্ঠী-হিৎ ) বিৎ, 

ভিৎ, অধোমুখ, নতমুখ, লজ্জায় অধো- 
বদন ; ষথা--“ প্রর্বব,দ্ধি ছুর্প্যোধন শীষ 

উরুদেশে করাখাত করিল ও হাসিতে 

হাসিতে চরণাক্ষুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন 
করত অবাজ্মুখে রহিল ।” শিং - ১/অবা- 

আুখমোশাবি পুস্পবৃঙ্গিেপাত বিদ্যাধরহস্ত- 
মুক্ত1।”রেঘু) । 

অন্যচী (অবাচ্ দক্ষিণদিক্1ঈ -- স্রীলিঙ্গে) 
সৎ, প্ৰাৎ দক্ষিণদিকৃ । ২। অধোদিকৃ। 

দক্ষিণদিক্ ++ ঈম্ 
ভবার্থে) বিং, তিৎ, দক্ষিণদে শীষ) দক্সিণ- 
দিকশ্, দ্াাক্ষিণীতা। হ। অধোমখ, নীচ 
বদন । 51 অপোগত । 



চি পা 

অবাচ্য (অঅ অপ্রশত্ত_ বাচ্য, কখনীয় ) 

মং, ক্লীং, নিন্দিত বাক্য, তুর্জচন, নিন্দা। 

“অবাচ্যবাদাংশ্চবহন্ বদদিষ্য্তি তবাহিতা।” 
+অনীয় - স্্) বিৎ, ত্রিৎ, ছব্বার, বারণা- 
শঁক7, বারণ করিবার নয়, অনিবার্য | 

২। রিং, ত্রিং, অবক্তবয, যাহ! বলা উচিত 
নয়, অকথ্য । ৩। অনিনিত, নিন্দাষোগ্য । 
৪1 (তআবাচ+যফ্য)-_ ভবার্থে) দক্ষিণ- 
দেশীয় । 

অবাঞ্চৎ ভেব-- অন্চ গমনকরা4+অ২্শত) 
- ক) বিৎজিৎ, অধোগামী। ২। অধোমুখ। 

আবাতবিক্ষোভিত ঘঅ -বাত বায়ু-বিক্ষো- 
ভিত চালিত) বিং, ত্রিৎ, যাছ। বায়ু দ্বান! 
চালিত নছে। [নিরগগল। 

অশাঁধ (অ-বাঁধা) বিং, ত্রিং বাধা শুন্য, 
অন!ধে ; অং, নিল্বিদ্ধে, অনায়াসে । 
বাধ্য (অবাধ্য বশীভত) বিৎ, ত্রিৎ, 

যে বশীক্তত নয়। 
অবাজর (আন অবগত-আন্তর ম্ধ্য, বাং 

_ আস) বিৎ ব্রিৎ। অন্তঃপাতী, প্রধানের 
অঙ্গভূত ; যথা-বন্দী কহিলেন, পিত- 
যজ্জে সামিধেনী মনত নববিধ ও ত্রিশুণ।- 
ত্সিকা প্রক্কতি অবাস্তর গুণভেদে নয 
পকার হইয়! বিবিধ জষ্টিক্রিরা সম্পন্ন 
করে 1” ২। বিশেষ । ত। ক্কিং-লিৎ, 
অধিকন্তু, আনুষন্গিক। [ভেদের ভেদ । 

অনান্তর-পিশ্তাগ ; সৎ, পু্»বিভাগের বিভ্ভাগ, 

অবান্তর-শামন ; সং, কী, রাঙ্গ্যের আঅন্তর্থত 
বিষয় সকল যে শাসনের অধীন । 

অনাপিত (অব- আপি [(আপ-ঞিএ-₹ আপি] 
পাঁওয়ান+ তক্তী-শ্ম) বিত্রিং, প্রাপিত, 
অআধিগমিত। শি২--১ “বিষমাৎ কুগুলনা- 
মবাপিতা |” (নৈষধ)। ২। মে--বাপিত 
কুতবপন) যাহা! বপনকরা নহে । যেমন-_ 
রোপিতধান্য অর্থাৎ রোয়াধান । 

অবাণ্ড অব-আপ্ পাওরা4+ত(কি)-- শি 
বিং, ভ্রিং লগ, প্রণপ্তু, অধিগত | * 

অবার অব নিম্ন গমনকরা + অঘ 4) 
-ধি) সং, ক্রীৎ, নদ্যাদির অর্র্বাকৃতট, 

_নিকটবল্টাীতীর, পূর্বাপার, এপার, আদি 
তীর । ২%অ-বার [বু আবরণ কর! 
+ অধ্যেএ)- শ্রী] নিবারণীয়) বিৎ, ভ্রিৎ, 
আবারণীয়। 

অবারপার অবার এপার এবৎ পার ওপার 
বিদ্যমান যাহার) সং পুৃৎ, সমুদ্র । 

অবারিক! অ-বারি জল+ক--প্রং। যাঁ- 
হাতে জল নাই। অতি শুক্ষ ফল হেতু 
জল শূন্য) সং, স্ীৎ, ধন্যা, ধনিয়া । . 

অবারিত ঘ-বারিত) ক্রিৎ -বিৎ, যাহাতে 
বারণ নাই, ব'রণ ব্যতিরেকে ; যথা-- 
সকল লোক অবারিত প্রবেশ করিতেছে । 
২। বিংত্রিৎ, কুদ্ধ নয়, নিষিদ্ধ নয়, অনিনা- 
রিত, অপ্রতিষিদ্ধ ; ষথ। অবারিত দ্বার। 

অবার্ধয (অ-বু-ঞ্িঃ্বারি আবরণ কর! 
+ ঘঘ্যণ )-ম্) বিৎ ত্রিৎ ছুব্বার, 
অনিবাঁরণীয় । 

অবাস্তব (অ- বাস্তব) বি, প্রি, বাস্তব নয়, 
বাস্তবিক নয়, অলীক, অপ্রকুত, অমূলক, 
অযখার্থ। ২। অযৌক্তিক, ভ্রমাত্মক । 

অবাস্তবিক; বি ত্রিৎ, অবাস্তব দেখ। 
অবাসাঃ অবাসপস, অ-বাসস্ বস্ত্র। যাহার 

বস্ম নাই, ৬ষ্ঠী-ভিৎ্) বি, ত্রিৎ, বিবস্ত্র, 
উলঙ্গ, নগ্ন । 

অবি (অব গমন ক! রক্ষা করা ই-ক, 
জ্ঞার্থে, স্পৃ প্রস্থ, আগামী । ২। সুর্ধ্য । 

৩। পন্নত। 9 । মেষ । সেংস্কত -*অবিস্ ; 
লাহিন _ 038) গ্রীক 015) শিখ 

১ শ্বশৃকরস্বরোষ্ট্রাণাৎ গোহজাবিম্বগপ- 
কিণাৎ।”মেহু)। ৫ | ছাগ। ৬। যুষিক। 
৭1 কম্বল । ৮। প্রাচীর । ৯।বায়ু। বি, 
বীঁস্ত্রী,(4+-ঈ-ক) রজঙন্কলা-স্্রী। 

অবিকখন (অ-বিকখন নিরর্থক বাক্য 
বল! ) বি, ত্রিং, নিরহক্কার, যে ঘআত্ম- 
শলাধা করে লা, শ্লাখাশুন্য । শিৎ _ ১৭প্রিয়ৎ 
কুধ্যাদ ক্পণঃ শুরঃ স্যাদবিকখনহ 1৮ ২ 
সন্ভষ্টাশ্চ ক্ষমাহুক্তা ভবেয়ুরবিকখখনাঃ। ” 
€দেবীপুরাণ )। ২। জীং, আত্মশ্লাঘা- 
রাহিত্য। | 

অবিকল দ্ে-বিকল দোষবুজ্, দ্সসম্পূর্ণ) 
বিং, ত্রিং, বিকল নয়, অঙ্গহীন নয়, কোন 
অংশে নান বা অধিক নয়, ষেরপ হওয়! 



আবি 

আবশ্যক ঠিক সেইরূপ। ২। অভগ্র, অ- ৰ 
খণ্ড, সম্পূর্ণ, অবিরুত | ৩। 'অবিসহংলাদী । 
শিৎ-১ “কলমবিকলতালং গায়কৈর্োধ- 
হেতোঃ 1” মোখঘ)। 

অবিকাঁর (অ-বিকার ) বিৎং, ভ্রিৎ, যাঁর 
বিকার নাই, যার ভাবান্তর হয় না সকল 
অবস্থাতেই একভাবে থাকে, নিরবির্বিকার, 
বিকারশুন্ত, অপরিবর্তিত, স্থির, বিকৃতি- 
রহিত। শিৎ- ১ “প্রহ্ষ্টেনৈব মনসাসো- 
হবিকারমুখোনুপঃ 1” 

ভবিকৃত (অ-বিকৃত বিকার প্রাণ্ত ) বিধ, 
তিং,বিকৃত নয়, যার বিকার হয় নাই, 
যার ভাবাস্তর হয় নাই, অচঞ্চল, বিকার 
রহিত; ষথ! _অবিকুতেক্রিয়। 

অবিক্রীত ঘে -- বিক্রীত) বি, ত্রিৎ, বিক্রীত 

নয়, ষাছা বিক্রয় হয় নাই, যাহা বিক্রয় 
করা যায় নাই । 

অবিক্রেয় ছে-বিক্রেয়) বিং, ত্রিৎ। বিক্রেয় 
নর, বিক্রয় করিবার উপযুন্্ নম্ব, বিক্রয় 
করা উচিত নয়। 

অবিরুব -বিরুব) বিং, ত্রিৎ, প্রশান্ত, 
অব্যাকুল, বৈক্লব্যহীন, স্থির । 

অবিক্ষত ছে-বিক্ষাত) বিৎ, ত্রিৎ, অক্ষত, 

আঘাতশৃন্ত, অবিদ্ধ। শিং-.১ “অবিক্ষ- 
তাঙ্ষ ।” ২। সমগ্র, অখণ্ডিত, পরিপুর্ণ ৷ ৩। 
অদৃষিত | শিৎ-১ “বিক্রেতৃঃ প্রতিদেয়ৎ 
তত্বম্মিনে বাহাবিক্ষিতম ।” (স্মৃতি)। 

অবিক্ষিপ্ত অ- বিক্ষিপ্ত) বি তরিৎ, অস্থির 
নয়, চঞ্চল নয়, সাবধান, অচঞ্চল। ২। 
যাহা বিছাান নয়, অনিক্ষিপ্ত, ধৃত । 

অবিগন্ধিকা ; সৎ, জ্্ীৎ, অজপন্ধাবুক্ষ | 
অবিগহিত (অ-বিপছিত) বিং, ব্রিং, অনি- 

নিত, অবিগীত, সাধুসম্মত। 
অবিগ্ন ; সং, পু করমর্দকণ্বৃক্ষ । ২। পানি- 
আমল । 

মবিগীত (অ --বিগীত) বিৎ,ত্রিং, বিপীত নয়, 
অবিগাঁহ্ত, প্রশংসিত, অনিন্দিত । যখা-_- 
“পরাশর ব্রহ্মঞখষি তোর পিতা যেই । 
অবিশীত ব্রাহ্মগণত্র গনী জন্ত সেই ।*অন্নদা) 

২। শিৎ--১ণঅবিপীত শিষ্টাচারবিষয়ত্তবেন 
মঙ্গলস্য সফলত্ব সিজ্ষে ।৮সি, মুক্তাবলী)। 
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অবিদ্ব অ- বিস্ব) অৎ। বিস্বাভাব, প্রতিবন্ধ 
রহিত | ২। বিৎ»ত্রিৎ। নির্ষিত্ব, লিনাপদ । 

অবিচলিত অ-বিচলিত চঞ্চল) বিং, ত্রিৎ, 
বিচলিত নয়, স্থির, দৃঢ়, অব্যাকুল। 

অবিচার (অ-বিচার) সং, পুৎ, অন্তায় 
বিচার, যেন্ধপ বিচার হওয়া উচিত সেরূপ 
নয়, বিচারাভাব, সদসদ্বিবেকরাহিত্য ।২। 
অবিবেচনা। শ। অত্যাচার । ৪। বিৎ, 
ত্রিৎ বিচাররহিত । ৫। বিবেচনাশৃন্য | 

অবিচ্ছিন্ন ঘে--বিচ্ছিন্ন) বি, ত্রিৎ যার 
বিচ্ছেদ নাই, যার বাধ! নাই, যার বিরাম 
নাই, ধারাবাহিক; যথা -_“তাহার গতি 
অবিচ্ছিন্ন ।” 

অবিচ্ছেদ ঘঅ -বিচ্ছেদ)ক্রিৎ _ বিং, বিচ্ছেদ 
ব্যতিরেকে, অবাধে, একক্রমে, ক্রমান্বয়ে 

২। পু২, অখণ্ডতা, সম্পূর্ণ তা । ৩। সঙ্গতি, 
সংশ্রেষ, সম্বন্ধ । ৪ | বিৎ ত্রিৎ, বিচ্ছেদ 
রহিত, অখও, অবিভক্ত । ৫। ধারাবাহী । 

অবিজ্ঞ (অ- বিজ্ঞ) বিৎ, ত্রিং, যাহার বিজ্ঞ ভ1 
জন্মে নাই, অপ্রবীণ, অর্বাচীন, মূর্খ, 
অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত | 

অবিজ্ঞাত (অ- বিজ্ঞাত) বিং, ব্রি, অজ্ঞাত, 
জনির্দিত, অপরিজ্ঞাত, অনবগত্ত। ২। 
পু, জ্ঞাতরূপ) পরমেশ্বর । 

অবিজ্ঞেয় অ-বিজ্দ্েয়) বিৎ, ত্রিৎ জজ্ঞেষ, 
অপরিজ্ঞেয়, অনবগম্য, জ্ঞানাতীত। 

অবিডীন ভ-বিভীন) সৎ র্লীৎ, পঙ্ি- 
দ্রিপের অভিসুখে গমন |. 

অবিত তেব রক্ষা করা+ত ক্তে)-_ শব) বিৎ, 
ত্রিৎ, রক্ষিত, পালিত । ২। শত(ক্তি) 
ভাবে ) সৎ, ক্লীৎ, রক্ষণ । 

অবিতথ অ-বিতথ অসত্য, নএ্- মু) বিৎ, 
ত্রিং, যথার্থ,সত্য,অযিথ্যা, সার্থক । শিং- 
১ *“তদপিভথমনদীর্শ মম তৎ প্রিয়েতি | 

মোঘ)। যখ1--“বৎ্স!। অবিতখৈষ! তৰ 
ভারতী ভবতু '”” ২1 অধ, ক্লীৎ, ষাথার্থ্য ; 
“অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা।” (শকুস্তল1)। থ! 
--স্স্রীং,কসবিতখ। বিতথা সখি । মা শিরঃ $ 

অবিত্যজ ; পুৎ১ ক্ীৎ, পারদ পা. 
অবিতৃপ্ত অ--বিতৃপগু সন্ভ৪) বিৎ ভরি, 

অপরিতৃপু, অসন্ভষ্ট । 
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অবিডষ্ (অ-বিভৃষ্ণা) বিং, ত্রিৎ, ঘার 

বিতঙ্ক! জন্মে নাই, সত, সাভিলাম্ব। 

অবিখ্য অেবি+থ্যন্- প্র) বিৎ, ত্রিৎ মেষ” 

যোগ্য । | 

অবিদিত অ-বিদিত জ্ঞাত) বিৎ, ত্রিৎ, 

বিদ্িত নয়, অজ্ঞাত,অনবগত, অপরিচিত । 

অবিদর অ--বিদূর) বিৎ, ত্রিৎ নিকটবত্তী, 
সমীপন্থ | শিং-১ “ততোহবিদুরে বন- 

আংঘসক্কাটে 1৮ [দুঞ্ধ। 
অবিদুন আবি+দূন_ প্রং) সৎ, ক্লীং, মেষ- 

অবিদ্ধকর্ণী-পর্ণ (জ-বিদ্ধ বিভিন্ন কর্ণ 
কাণ। যাহার পর কর্ণ হইতে ভিন্ন নহে 
অর্থা . কর্ণতুল্য) সৎ, স্ত্রী, নিমুইগাছ | 
২ । অন্বষ্টা, আকনাদি । ৩। ভূঙ্গরাজ। 

অবিদ্য (-বিদ্যা জ্ঞান। যাহার বিদ্া 
নাই, ৬ঠী -হিৎ্) বি, ভিৎ, বিদ্যাহীন, 
মুর্খ । শিৎ- ১অবিদযঃ পুকুষঃ শোচাঃ |” 
(চাণক্য)। ২। বিদ্যার অবিষয়ীক্ত, 
জ্ঞানের বিষয় নয় । 

অবিদ্্যমান €(অ-বিদ্যসান) বিং, ঘিৎ, 
বিদ্যমান নয়, অবর্ভমান, অনুপস্থিত 
২। জস্তীরহিত । 

অবিদ্য। (অ-বিদ্যা জান) সং, স্ত্রী, 
অজ্ঞান, মায়া । (তম, মোহ, মহাঁমোহ, 
তামিত্র ও অন্গতা'মঅ এই পাচ প্রকার 
অবিদ্যা।? শি২-১ “দেহোহহমিতি থা । 
বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ভিত। ৷ ২। প্রকৃতি । 

অবিধান (অ-বিধান বিধি) সং, ক্লীৎ, 
অবিধি, অব্যবস্থা, অন্যায় বিধান,শান্মবিধি- 
রাহিত্য। শিং অনিধানেন যহ কুর্ধ্যাৎ 
তত মর্দ্দৎ বিফলৎ ভবেৎ 1” স্মেতি) | 

অবিধি অ-বিধি নিয়ম) সং, পু, অশাস্ম, 
অনিঘম | ২। বিত্রিৎ, নিয়মরহিত, শীস্ম- 
বিধিবিরুদ্ধ | ৃ 

অবিণেম ভে .-বিপেরর কর্তব্য) বিং, ভ্রিং 
বিধেয় নয়, অকর্তব্য, অযোগ্য । 

অবিন (অব রক্ষা কর1+ ইন(ইনচ)-_- ক) 
সং, পুং, অমুদ্র | ২। রাজা। ৩। বহ। ৪ | 
বায়ু । ৫। বিং, তিং, যষ্টা, যাগকর্ত। | 

অবিনয় অ-বিনয় শিষ্টাচার) সং, পুং, 
বিনয়ের অভাব, পুইতা, উদ্ধত, অশিষ্ট।- | 

) 

ঠ 

স্সপিপ্পিপী শী 
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ভার ।২। অত্যাচার 1 ৩। দোষ, অপরাধ 
বিৎ, ব্রিৎ, 'অবিলীত; উদ্ধত, অশিষ্ট। 

অবিনশ্বর €আআ-বিলশর ) বি, ত্রিৎ, অঙ্ক 
অবিনাশী, যাহা! নাশশীল নহে, মরণধ, 
রহিত ; ষেমন---“অবিনশ্বর শর্গধাষ |” 

অবিনাভাব ছ্সে--বিনা ব্যতিরেকে - ভাব 
সৎ, পৃৎ্। তদদসতে ভক্ষসন্ত1, না খাকিতে 
না থাকা; ঘথা-_“বছ্িমান্ ধৃষাৎ |” 

অবিনাশী €-নাশিন্, অ-বিনাশী ) বিং 
ত্রিং, যার লিনাশ নাই, অক্ষয়, অবিনশ্বর 
যথা -“অব্নাশী দেনাদিদেল নারারণ।" 

তাবিনীত € আ-বিনীত যে বিনম কনে? 
বিৎ, ত্রিৎ, পুষ্ী, উদ্ধত । ২ । তশিক্ষিত 
অআমহ । শিং ১ “নাবিনতৈবরজেদ্ মৈ 
ন ভ ক্ুদ্বাধি পীড়িতৈহ 1 মনু) । তা 

স্ীৎ অসতী, কলটা। 
আনিপ্লাত (অ-বিপ্লত [বি-প্র, লাকিয। 

লাফিয়া যাঁওয়া+ তাক্তি)_ ক। বিগত) 
লিং, ঘিৎ, অবিনষ্ট, অক্ষত) অবাধে পরব 
ভিত । শি - ১৫ভাবিপত ব্রচর্ধযঃ মনর্ণায 
প্রিয়মুদ্ধহে স্মেভি)। ২। (তিক্ত 

টা) আ ত। 
অনিপ্রিয়'আঅবি মেষ- প্রিয় । শেষের তি 

বন্দ বলিয়! ) সং, পু, হামাকণ।১। 
7, তিৎ, ইস, প্রতিকৃলভিন্ন, বিরক্তিকর 

নয় । যা--স্্রীৎ, শ্বেতালতা। 

অবিভক্ত ঘে--বিভক্ত) বিঃ ব্রিৎ, বিভপ্ 
নয়, ভাগ করা নয়, যাহা ভাগ করা হয় 

নাই, অপূথকৃকত, যণ1-অবিভ্ ধন। 
২। যাহারা ধন বিভাগ করিয়া লয় নাই, 
যাহারা পরথক্ হয় লাই, অকরুতবিভাগ, 

অপুথগক্তত। যথা-_-অবিভক্ত ভাতিগণ। 

অবিভাজ্য অ- বিভাজ্য) বিৎ, ভ্রিং, যাহ! 

ভাগ করা উচ্ভিত নয় অথবা যাহা! ভাগ 
করিতে পার] খায় না। 

অবিশুক্ত (অবিষুক্ত। হরগোরী বা খু 
কর্তৃক অপরিত্যক্ত ) সৎ, ক্লীৎ, বারাণসা, 
কাশী । শিং _ ১ মুনে! “গ্রলয়কালেহপি ন 

ততক্ষেপ্রৎ কদ্দাচন । ন বিসুক্তরৎ শিবাভ্যাং 

যদবিমুক্রৎ ততো বিছুঃ1” কোশীথও।। 
২। বিঃ, রিং, অপরিত্যক্ত, মোচনরহিত। 
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 অবিষুদ্য আবি -সৃঘ্ 

[ অবিুদ্্যকারিতা -স্ত্রীৎ - 
 অবিশৃষ্যকারিত্ব -ক্রীৎ 

ৃ (জিভের € বে ঈষ্চ সং, পু 
বিশ্বোশ্বর, শিবলিক 1. 

যপ্ _-প্রৎ). বিৎও ত্রিৎ ০০০ ২1 
নিঃসন্দিগ্ধ 1 

| ০ 
নর করিয়! 

_কারিন্ যে করে+তা,ত্ব- ভাবে) সৎ, 
বিবেচনা না করিয়া কাধ্য করা, সহসা 
কোন কর্ম করা, পূর্বাপর বিবেচনা ন৷ 
করিয়া কম করা, অবিবেকভা । 

[ অবিষুব্যকারী (অবিমুষ্যকারিন্, অ--বিমুষ্য 
[বি-মুষ্ বিবেচনা করা+য(ষপ্)- প্রং] 
বিবেচনা করিয়া কারী যে করে) বিৎ, 
ত্রিৎ, যে সহসা কোন কর্ম করে, যে 
পূর্বাপর বিবেচনা না করিদ্না কর্ম করে, 
অবিবেক। ণী-স্ত্রীৎ | 

| আবিম্্য ভাবী (--ভাষিন্, অ_ বিন্ুষ্য বিবে- 
চনা করিয়া_ভাবিন্ যে বলে) বি্ত্রিং, 
যে পুঙ্দাপর বিবেচনা ন। করিয়া কোন 
কথা বলে। 

অবিমৃষাবাদদী ('অনিমৃমানাদিন্, অ--বিমুষ্য 
বিবেচনা! করিয়া_বাদী যে বলে) বিৎ, 
ত্রিৎ, ঘষে ব্যক্তি বিবেচনা ন| করিয়া কথ! 
কয়। 

! অবিরক্ত অ--বিরক্ু) বিং, ত্রিৎ, বিরক্ত নয়, 
ণ 
পু 

ৃ 
1 

] 

1 

] 

] 

যার বিরঞ্জি জন্মে নাই, বিরক্তিশুস্ত । ২। 
অন্ুুরস্ত, আসন, শিৎ-_১৭ শ্বভাবশৃরমস্ত্র- 
জ্ঞমবিরক্তং জিত শ্রমমৃ ।” 

৷ অবিরত €(অ--বিরত বিশ্রাম । যাহাতে 
বিশ্রাম নাই, ৭মী-হিং) বিং, ত্রিং, 
অবিশ্রান্ত, যাহার বিরাম নাই, ধারানা- 
হিক। ২ । ক্রিৎ-_বিং, অনবরত, সতত । 

 অবিরতি অ-বিরতি নিবৃত্তি) সং, ক্্রীৎ 
অনিবৃত্তি। ২। বিষয়াদ্দিতে চিত্তের খর | 
৩। বিরামাভাব । 

অবিরল অ-.বিরল [বি-রম্ এক্রীড়।. করা? 
বিশ্রাম করা+অল--প্রং। যে বিশ্রাম 
বিশিষ্ট] ফাক । যে ফাঁক নহে) বিৎ, ত্রিৎ, 
নিবিড়, ছে, ঘন। ২ । নিরভ্তর । ষথা_ 
“অবিরশ অশ্রহ্ধারা 1” 

ছিবঃদা: করা+ 

অবিরাম ক তিরাম ) বিহ জিৎ, যাঙার 
বিশ্রাম লাই ) খা" এনসবিরা, গতি (”. 

অবিকুদ্ধ অ-_বিরদ্ক) শিং, প্রিং, বিকদ্ধ' সয়) 
বিপরীত নয়, অগুষায়ী ; যথা--ইছা 
তাহার মতের অধিরুদ্ধা । ২1 নিগ্গোষ, 
ছৌষহীন, যথা _এ কথা সব্বাথশে "আবি 
রুদ্ধ 1 ৩। সঙ্গত, সংলগ্ ; যথা-স্পরম্পর 
অবিকুদ্ধ, পূর্বাপর অবিকুদ্ধ। ৩ । অপ্রতি- 
বিদ্ধ, অনিবারিত 1৪ | অন্থুমোদ্দিত, অন্ুু- 
মত, ন্যাধ্য । ৫। অনুকূল, অনুরক্ত । 
শিৎ- ১অবিকুদ্ধৎ স্থখস্থৎ ষো দুঃখমার্সে 
নিযোজয়েৎ ।” 

অবিরোধ ফস -বিরোধ) সৎ, পু, বিরোধা- 
ভাব, বিবাদ্দাভাব, সম্মতি । ২। সমন্বয় । 
৩। বিং, ত্রিং, বিরোৌধরহিত | ক্রিৎ - 
বিং, বিনা বিরোধে, নিব্বিরোধে, অব্বাদে, 
নিব্বিবাদে। 

অক্কিরোধী (- ভত অ-বিরোধী যে বিরোধ 
করে) বিৎ, ত্রিং, বিরোধী নয়, যে কাহার 
ও সহিত নি করে না; যথা--“এক্ষণে 
অবিরোধী শাস্তত্বভাব পাগুবদিগকে কে 
কুপিত করিবে? ২। অবিরুদ্ধ অনুযায়ী । 
নী-ক্ীৎ। 

অবিলন্ব (অ-বিলন্দ ) ক্রি. বি, বিলম্ব 
ব্যতিরেকে, আশু, শীঘ্র, সত্ব । ২। পুখ, 
বিলন্বাভাব। ৩। বিং, ত্রিৎ সি 
সত্বর । 

অবিলম্বিত, অবিলম্ম ঘ - বিলম্বিত, বিলম্ব 
সবিলন্বন, গৌপ । যাহাতে বিলম্ব নাই, 
ণমী--হিং) বিং, ত্রিং, ত্বরিত, শীঘ্র, 
যাহাতে বিলম্ব হয় নাই, ত্বরায় নিষ্পন, 
আশু সম্পন্ন । ২। ক্রিৎ- বিং, শীঘ্র, সত্বর। 

অবিবক্ষিত অ--বিবক্ষিত) বিৎঃ ভ্রিৎ, বলি- 
বার নিমিস্ত অভিপ্রেত নয়, যাহা বলিব 
বলিয়া অনস্থ কর! যায় নাই, বিবস্ষমারহিত, 
কথনেচ্ছারহিত, তাৎপর্য -বিষয়ীভূত । 
শি২-১ “বহুত্বমবিবক্ষিতমৃ ।” রেঘু)। 

অবিবা্দ ক্সে-বিবাদ ) ক্রিৎ-বিং, বিনা 
বিবাঙ্ছে, নিব্বিধাদে, অবিরোধে, নির্বি- 
রোধে । ২। পুত, বিবা্দাভাব, অবিরোধ। 

অবিবাহিত (অ-- বিবাহিত) বিং, ত্রিং, বিবা- 



ী 

শশা) প 

হিত নয়, যার বিবাহ হয় নাই, 

আপরিণীত, অরুতদারজ তা সহ । 

অবিবেক (অ-বিবেক বিবেচনা) সঙ) পু 

ক 

5২১০ 

সআনট, | 

গদসদ্দিবেচনাভাব, অবিমৃষাক পিতা, ভা | 

জান। শিং-১সহসা বিদধীত শ ক্রিয়া; ২ 
। শাবি শুভ ঘঅআ- বিশ্ুত) বি, ছি) শিখ্যা। ৩। জম, 

মদিবেকঃ পরমাপদাম্পদম্ 1 

ব্যান্ুলতা হেতু মোহ । ৩। একর হইয়া! 
কার্ধাকরণ । ৪ 1 (৬ঠ্ী হিং) বি, ভিং, । অবিশ্বসনীঘ (অ--বিশ্বসশীর় ) পিং) রিং 
বিবেচনা-শুন্তা , সু) অঙ্গ। 

ভবিবেকতা ভোবিনেক 1+ত1- ভ1) সঙ স্রীতত 
আদস্রিনেক্কবাহিভা, সুতা) আজ্বতা আলি । 
হম্যকাপ্রিত।! শিৎ- ১৫ যৌবন ধনমম্প- | 
হিঃ প্রভত্রমবিবেকতী 1 

অবিব্কী (ছবিবেক্ষিন,। আঅবিনেক্ক দেখ, । 
ইন্ণিন্)--ক ) বিঃ ভিহ। আদসদিবেক 
শুন্য, মঢ়, শান্াদি-উপদেশশ্রন্য, ভাবিবে- 
চক। সাঙ্যমতে _ অভিন্ন, প্রধান । শিং 
-১ পপ্রধানৎঙ্গতো। ন বিলিচাতে এবং 
মহদাদয়োহপি ন প্রপানাছিলিচাতগু ।?? 

অবিবেচক (আ-বিবেচক) বিং, তিহ, বিনে- 
চক নয, যাঁর নিবেচনা লাই, মার ন্যায় 
অন্যায় বোধ নাই, বিনেচনাশন্য | 

অবিবেচন। (অ-বিব্চেনা) সং) স্্ীং, অন্যায় 
বিবেচনা । ২। বিবেচনার অভাব, নিবে- 
চনা না থাকা । 

অবিশঙ্কা জে-বিশঙ্ষা ভয়) অং, স্্রীং, 
শঙ্ষারাহিত্য, ভয়বিরহ | ২। বিশ্বাস । 

অবিশক্ষিত (অ-বিশক্কা+ইত _জাতার্থে) 
বিং, ত্রিৎ, অনিষ্ট শঙ্গারহিত, ভয় ৃ 
যথা-- “অবিশস্কিত চিন্ত |” শিং -- ১ণব্দি- 

ধ্যাদবিশঙ্ষিতঃ।” স্মেতি) 
অবিশুদ্ধ ভ-বিশুদ্ধ) বিৎ, ত্রিং, নির্দেষ 

নয়, নিম্ল নয়, সদোষ, মলিন, অপবিত্র । 
২। খাটি নয়, মিশ্রিত। ৩ । অবিস্পষ্ট, 

অস্ফুট, অন্যক্ত ; যেমন _ অবিশুদ্ধ সর | 
চি ষ্ট, খল, অধান্থিক। যথা -“অবিশুদ্ব 

প্রকৃতয়ে! ধ্বনস্তি মপ্ু্পা ইব 1 

অবিশেষ অ-বিশেষ প্রতেদ) অৎ, পুৎ 
অভেদ, বিশেষাভাব, ভেদরাহিত্য'। শিং 
হিসি অবিশেষেণ কত্তব্যৎ বিশেষান্নরকৎ 
ব্রজেখ। ২। সখাখ্য মতে-হ্ক্মভতপদার্থ। 

পিপাসা পাপ্পিপীশশিপিস্টিপ তল 

র 

সন শিশশিশিিপিপিপত পপশা 

] আবি 

০ পক ৩? ০ ০৭ সপন শি 

৩ । (যাক) (বশেষ নাই, ৬ঠা হিং 
লিং, ' ১ সশেষরহিত, অভি, তুল্য । 

ভবিশ্রা অআ-বিশ্রান্ত ক্লান্ত) ডি. নি 
বিশ্রাম ব্যতিরেকে, আনলব্ু্ত, ভাপিরও 
২। পিং, প্রি বিশ্রামরহিতভ, শাস্টিবহিত 

নয়, ভাপ্রসিঙ্ধ | 

বিশ্বাসমোগ্য নয়, যাহাকে বিশ্বাদ বর 

উচিত নম, ষাহাকে বিশ্বাস করিতে গাও 
ঘাম না, অনিষশ্বাহ্য । 

অবিগ্রপ্ত আআ বিশ্বস্ত) লিং, রিং, নিশস্থ নদ 
যে বিশ্াম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহাকে নিশ্বাঃ 
করিয়া প্রভাত হওয়া গিয়াছে, জপত্যা 
মিশর, বিশ্বাসানর্ । 

ভবিশ্বাস ঘ বিশ্বাস) সহ, পুঁজ) বিশ্াঘে? 
অন্ভাষ, বিশ্বাস লা থাকা, বিশ্বাম না করা। 
অপ্রত্যয়। ২। ক্রিৎ-বিৎ, আবিশস্, 
বিশ্বাসরহিত । 

অবিশ্বাপী (০ সিন্, অ-বিশ্বাসী) বি ভি) 
ঘে কাহাকেও্ড বিশ্বীম করে না, ফার 
কাহারও উপৰ বিশ্বাস নাই । ২ যাহাকে 
কেহ বিশ্বাস করে না, যার উপর কাহারও 

বিশ্বাস লাই । 
'অনিশ্বান্ত অআ-তবিশ্বাস্ত বিশ্বাসযোগ্য) বিং 

রিং, অবিশ্বসনীর দেখ । 
অবিষ ঘেব্ পমন করা + ইষ(টিষ)_ক) মখ। 
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বিৎ, রিং, বিষন্ন | বীস্ত্রীৎ, নদী । ২1 
পৃথিবী ।৩। প্বর্গ। বা জীঘ, নির্ষিষাতণ। 

অবিষয় (অঅ -বিষয্) সৎ, পুৎ, অদর্শন। অ 
কাশ, স্থিতি, দর্শনার্দিবিষয়াভাব । ২1 

ইঞ্জিয়াদিকৃতবিষন্বজ্কানাভাব | ৩। বি 
ব্রি, অজ্ঞাত, অনবগত | 9 ইতর? 

জ্ঞানরহিত, পার্থিব পদার্থ গ্রহণে অমমর্থ 
৫। বিষয়াতীত, অবিষয়ীভূত : 

অবিসন্বাদ (অ--বিস্শ্বাক ) সৎ, পু, 
রোধ, মিলন । 

অবিস্পষ্ট (অ--বিষ্পষ্ট স্পট ) সৎ, করীং 
অস্পষ্ট বাক্য ।২ | বিৎ, ত্রিং, বড় স্পষ্ট ন, 
অন্দুট, অব্যক্ত ।৩ ।ক্রিৎ _বিহ, আপণ্ট 

অবি' 



বে ] ১৬১ ] অব্য 

পাপী শত লাস লা িসািপপপীপিশাপপিশীতশীপিশী পি তাশাশিশীশিশিপীক্পীশাশা তা িশিশীপপশিশশীীািিপা শোপিস শসা 

বিহিত (আআ - বিহিত ) বিৎ তি বিহিত 
নয়, যার বিধান নাই, বৈধ, বিধিবিকুদ্ধ, 
অন্যাধা, খঅশাস্দীয়। ২। অনুচিত, 
শক নব্য। ৩। অকুত)অসম্পাদিত। ৪। 
নিষিদ্ধ । 
ধু বঙ্ষা কর1+1+ঈ ক, সংচ্ার্খে। 
দ- শ্দীলিঙ্গে | ষে লঙ্জা হেড রজঃ রক্ষা 
চরে অর্থাৎ গোপন করে) সং, সী, রজ- 
নল] স্্রী, খতুমতী | 
চি, অবীচিমান্ অআ-বীচি তরঙ্গ) সৎ, 
পু, নরকবিশেষ, ইহকালে বিনি সাক্ষ্যে, 
ব্য বিনিমষে, দানে মিথ্যা কথা কন তিনি 
[তযোজন উদ্ধ গিরিশৃঙ্গ হইতে অপই- 
শরাঃ হইয়া অবীচিনরকে নিপতিত হন। 
1 বিৎ, তি, তরলরছিত | 
র(€(অ-বীর বলবান্্, নঞ -ষ ) বিৎ, 
রখ) ছুর্ব্বল, নিববীর্ধ্য, সত্বরহিত। ২। 
রশৃন্য। শিৎ- ১“কিং ত্তিপানীমতিক্রান্তে 
য্যবীর। বন্থন্জরা 1” ৩। বা স্্ীৎ ছে 
-বীর। আপ্_ স্্রীং। যাহার পতি-পুত্র- 
প-বীর নাই, ৬ঠী _ হিৎ্) পতিপুত্র-হীন। 
যার পতি ও পুত্র উভত্বই নাই । শিং 
ই পতিপুত্রবতী নারী বীরাপ্রোক্তা 
নীষিভিঃ | 
২ অ-. বুরা বিবেচনা কর?) বিং, ত্রিৎ, 
| বিবেচন। করে না, যে বুঝে লা । 
ধক (ঘ-বৃদ্ধি+ক--প্রৎ) বিৎ, তরিৎ, 
দ্ধরহিত ধেনাছি) । ২ 1ক্ষুদীদ্ঘরহিত । 
ক্ষণ-_ক্লীৎ 7) (অব-ঈক্ষ [দেখা] 
ক্ষা-ন্ত্রীং | আন্দোলন করা ইত্যাদি 
অনঘ্সেনট্)আ-_ভাবে। আগ্-ক্ত্রীং) 
» জর্শনি, অবলোকন । ২। আলোচনা । 
 মনোধোগ, অব্ধান, প্রতিজাগরণ। শিৎ 
১ “ব্ণশ্রমাবেক্ষণ জাগকবকত 1” রেছু)। 
দিচাধ। ৫ ।ক্সন্ুসন্ষান। ৬1 পালন । 
অন্থুরোধ। ৮। প্রতীক্ষা । 

করণীয় দেব -ঈক্ষদ ছর্শল করা অনীয় 
্)দিং, ভ্িং, দর্শনমোগ্য ঝা ঘাহ! দে- 
তি হছবে, নিরীক্ষণীর, আবলোকনীত্ব । 
*-- ৯৫ 51177 ০, রর 
ঘআলোডনীয় ৷ 

হু 

পেপসপাশাশ 

&/ 

স্প্পপািপাপপীপপাশপিপাপাপাপিসপসাপ 

অবেক্ষমাণ (আব _ _জস্ দর্শন কর1+শানচ 
_ম্বটি বিৎ, ত্রিৎ» যে দর্শন করিতেছে, 
নিরীক্ষমাণ, অনুসন্ধানপর | 

অবেক্ষিত (অবেশ্গণ দেখ, তক্তে) _ শর) বিৎ, 
ত্রিৎ, নিরীক্ষিত, দৃষ্ট, অবলোকিত | ২। 
পর্ধযালোচিত 1 ৩ । পালিত । 

অবেদ্য অ-বেদ্য [বিদু জানা ঘ্যণ্) 
_ম্ম] শ্রেয়) বিং, ত্রিৎ, অজ্জের, অনব- 
গম্য, জ্কানাযোগ্য । ২। অবিবাহা, বিবাহের 
অযোগ্য | শিৎ-১ “ব্যভিচারেণ বর্ণানাম- 
নেদ্যাবেদনেন চ।” (মনু )। ২ । পু 

গোব২স, বাছুর । 
অবেল (অব- ইলা বাক্য ) সং, পু, অপ- 

লাপ, অপঙ্নুব | 
অবেল। অঅ অকক্খণা-_ বেলা স্ময়) সৎ, 

স্্ীৎ, যে সময়ে কোন বিশেষ ক্র হইতে 
পারে শা, শেষ বেলা । ২1 জস্ময়,। অপ্র- 

কৃত বেলা । ৩। চব্রিত গুবাকৃ। 

অবৈতনিক জ- বেতন + ইক (ক্রিক) -- গ্রহন 
ণার্থে) বিৎ, ত্রিখ্, ষে বেতন তোগী নহে । 

অবৈধ অঅ বিক্ুদ্ধ-বিধি নিয়ম + অফ 
ইদমর্খে ) বিৎ, ভরি, বৈধ নয়, বিধিসিদ্ধ 
নয়, যার বিধি নাই, অবিহ্িত, অশাক্ীয়, 
বিধিবিক্দ্ধ। শিং-১ “অট্ব্ধৎ পঞ্চম 
কুর্বন্ রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি 1”স্মতি)। 
২। 'নুচিত, অকর্তব্য । 

অবো ঘঅআব-উন্দ, আদ্র হওয়17 কে) 
ক) বিং, তরি, কিন, ভিজা । ২1 খ্সেৰ 
বদ বলা+অ(ক)- ভাবে) ডি সৎ, 
নিরর্থক বাক্য । 

আবা (বৃ রক্ষা করান _ক) সং, পৃ, 

বৎসর 1 ২ । পর্বতবিশেষ । ৩ | মেতে 181 
5 ণ 

অব্যক্ত গম -_ব্যক প্রকাশিত । খনি ব্যক্ত 
নছেন) সৎ) পুহ) বিষু্। ২ শিব ।৩। 
কন্দর্প । ৪ । রথ 1৫1 ক্লীখ। পরত্রহ্ম ॥ ৬ । 

সাংখ্যমতে রূপাদি হীনতা হেতু এবং চন্মুঘর 
গমগোচর সব্বপ্রধান কারণ, মহদাদি । ৭। 
.বেদাস্তমতে হুক্ষশরীর নির্বিকার নিরাকার 

" অক্ষ, পরমাত্বা। ৮। প্রকৃতি 1৯1 কারণ | 
-৯৮। আত্ম। ১১। বিংত্রিৎ, অস্ফ ট, আাদৃশ্া, 



তব্য 

, পাশপাশি 
. ১ ৃপীগ্পাপাশ শিল্পা শিাশিপশি প্পাশপার্ীশি এ 

নিরাকার, অবয়ব রহিত। শিৎ- ১যোহ- 
সাবতী্তিয়গ্রাহাঃ সুক্ষোহুব্যক্তঃ সণা- 

তনঃ।”মন্তী। ১২। অস্পষ্ট । ১৩। অতি- 
কপ । ১৪ । অ্কাত। ১৫। অপ্রকাশিত । 

১৬। গণিতে -অজ্ঞাতরোশি) (01000 দাঃ 

29070700160 0৮ 100070109 
অব্যক্তপুষ্পক (0৮11০ 0৮া0) অ-ব্যক্ত 

_পুষ্প+ক-যোগ, ৬ঠী-হিৎ) বিৎ, 
ত্রিং, যে বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্টিগোচর হয় না। 

অন্যক্তরাগ অেব্যাক্ত অম্পষ্ট_রাগ বর্ণ) 

সৎ, পুং, ঈষৎ লোহিত বর্ণ । 
অব্ক্তরাশি (অব্যক্ত রাশি) সৎ, পু, 

গণিতে -_ অজ্জাতরাশি | 
অন্যনভ্রশিরস্ত (4০০11৮৮ অব্যক্ত _ শিরস্ক, 

৬ঠী-হিৎযাহাদের মস্তক স্পষ্ট ব্যক্ত 
নহে, যথা _বিনুক | 

অব্য অ-বি- অণড। যাহার অণ্ড অর্থা২ 
বীজ বিগত হয় ন') সং, স্ত্রী, আলকুশী । | 

অব্যথ (আ-ব্যথা ছুঃখ, ভয়) বিৎ, রিং, 
পীড়ারহিত, ব্যথাশৃন্ত । ২। যে পীড়। 
দেয় না, পরপীড়াবিষুখ ।॥ ৩। পুৎ, মর্প। 

অব্যথা আ-ব্যথা ছুঃখ, ভর । যাহা হইতে 
ভয় নাই, ৫মী হিং) সঙ, জ্্রীং, হরী- 
তকী। ২। পদ্মচ।রিণী । 

অব্যথ্য (অ-ব্যথ্য [ব্যথ্ ব্যথা দেওয়141য 
(ক্যপ্)- ক। নিপাডন] ব্যথাদায়ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, ব্যথাশৃন্য, পীঁড়ারহিত | ২। অব্যথা- 
জনক। 

অব্যভিচরিত (অ--ব্যভিচরিত) সৎ, ক্লীং, 
অবাধ, বাধারহিত । 

অব্যভিচারী পঅব্যভিচারিন্, অ- ব্যভিচার 
+ইনংপিন্)_ অজ্তর্থে বিং, ত্রিং, ব্যভি- 
চাররহিত, অবিচল। ২। ন্যায়মতে - কোন 
প্রকার প্রতিকুলহেতু দ্বারা নিবারণ অশক্য, 
সাধ্যসাধকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু । ৩। ব্যভি- 
চার দোষ রহিত, ধর্ম হইতে অবিচলিত। 
৪ । দৃঢ়, স্থির, অপরিবর্তনশীল, নিত্য । ৫। 
সত্য, অবিসংবাদী। শিৎ-১কপবৃস্থয়ে ন 
রূপমিত্যব্যতিচারি তদ্বচঃ |” কেমার)। 

অব্যয় (অ-ব্যয় [বি-ই গমন করা+অ 
€অেল্্) ভাবে] বিশেষবূপে গমন ষে. 

শশী শীপিপীশিস টি পিপিপি, 

পীর শীশিিশি শিশু 

সাপে শশী টিপি 

উড 

[ ১৬২ 

| 

]  কাষ্য 

পপ পপর উস াাক 
পপি পর 

লিঙ্গ সংখ্যা কারকে গমন করে না অর্থাং 
যে একরূপই থাকে) সৎ, পু ক্সীং, যে 
সকল শব্দের উত্তর বিভক্তি থাকে না। 
শিং-১সদৃশৎ ভ্রিযু লিলেযু সর্াসুট 
বিতভক্তিমু, বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্ন ব্যেতি 
তব্যয়ং |” €খআ-ব্যয় নাশ। যাহার 
নাশ নাই, ৬ষঠী_ হিৎ্) ২। সং, পৃৎ, বিষু।। 
শিৎ- ১পুরষায়াপ্রমেয়ায় শাখতায়াব)- 
য়ায় চ।” (মার্কত্েয়) ৩। শিব । ৪ । কীং, 

আদি এবং অস্তরহিত বিকারশুন্া, প্ব- 
ব্্ষ । শিৎ- ১ “অনপৃস্থ,লমন্তু ্বমদীর্ঘমজ- 
মবায়মূ। অকপ গুণবর্ণাখ্যৎ তদত্র্ষেত্য। 
বধারয়েহ ।” ৫1 বিহ, ভি, ধনদিব্যর। 
বিমুখ, কপণ। ৬1 উত্পন্ভি ' বিনাশানি 

সন্ক্রিয়াশূন্ত, নিত্য, অবিনাশী, অক্ষম, 
অপরিচ্ছিন্ন,। আদ্যন্তদহিত, বিকারশুন্ত, 
শিং--১ ঠিতমসঃ পরমাপদ মনাশ, পুরুষং 

যোগসমাশিনা রদ) রেঘু)। ক্বারী 
ছুর্শা ; যথা - 

“অনাদ্যা অনন্ত! অন্বা অন্থিকা অভয় । 
অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অন্যয়া।' 

অব্যয়ীভান (অব্যয়+ ঈ (ি)- অভ্ত তদা- 

বাথে “ভাব |. হওয়14 অ.ঘ4)- 

ভাবে ] সভ' ন অব্যয় অব্যয়ং ভব- 
তীতি অর্থাৎ ছিল না অব্যয় হই ল আ্মবায় 

এই অন্্থ অব্যয়ীভাব) সং, পুখ, সমাম 
বিশেষ, যে সমাসে অনব্যয় শব অন্য 

হয়; যথা -উপকুত্ত ইত্যাদি স্থলে অন- 
নায় কুত্তার্দি পদ অব্যয় হয় । ২ ।ব্যয়- 
শৃন্ঠ তা,অবিনাশিক্বভাব, মরণধরশ্খ্রাহিত্য। 
শিং-১ প্ঘন্দো দ্বিগুরপি চাহাৎ নিত্যং 
মদৃগৃহেহব্যয়ীভাবঃ | তৎপুরুষ! কর্মধারয় 
যেখাহৎ স্যাৎ বহুর্রীহিঃ | উত্ভট)। 

অবার্থ (অ-ব্যর্থ বৃথা) বিংব্রিৎ, ব্যর্থ নয, 

অমোঘ, বিফল নয়, সার্থক, সফল; যথা 
_অব্যর্থসপ্দান। 

অব্যবধান (অ ব্যবধান) বিং, ত্রিং, হাহার 
মধ্যে আর ব্যবধান নাই, অব্যবহিত, 
ব্যবধানশৃন্তা। ২। অনবহিত, গ্রমদ্য । 

অধ্যবসায় (অ- ব্যবসায়) সং, পুৎ। ব্যব 
সান্নের 'অতাষ, চচ্চা না থাকা, অনুশীলন 



অব্য | ১৬ অশ. 

না থাক1,অনমনুশীলন, অপরিশীলন, চেষ্টা- 
বিরহ, উদ্দ্যোগাভাব, জ্িয়াবৈমুখ্য | 

অব্যবসায়ী €(-ষিন্, অ-ব্যবসায়ী) বিং, 
ত্রিং, ব্যবসায়ী নয়, যে ব্যবসায় পরিত্যাগ 
করিয়াছে, যে আর চর্চাকরে না, যে আর 
অনুশীলন করে ল!। শিং- ১"অব্যবসারি- 
নমলসৎ দৈবপরং সাহসাচ্চ পরিহীনম্ ।” 

অব্যবস্থ ('অ--ব্যবস্থা বিধি, ৬ঠী _ হিৎ) ূ 
বিং, ত্রিৎ, অনিশ্চিভ । 

অব্যবস্থা জে-ব্যবস্থাট সং, স্সীং, অশুদ্ধ 
ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থা শান্ম ও যুক্তির অনু 
ষাষিনী নহে, শাশ্সবিরুদ্ধাতা । শিৎ-_ 

৩। যাহার সহিত কেহ ব্যর্হার করে না। 
৪ পর্্মাধিকরণে ব্যবহাররহিত। ৫। অনুক্ত। 

অব্যা্ুল 'অ-ব্যাকুল) বিৎ, ত্রিৎ ব্যাকুলত! 
রহিত, চি চাঞ্চল্য শুন্ত। 

অব্যান্কত (অ--ব্যারৃত) বিৎ, ত্রিৎ, অভিন্ন, 

অশিভক্ত। ২। ক্লাৎ, বেদাস্তোক্ত ব্রহ্মভিনন 
জগছুৎ্পন্তি-বীজ । র | 

অব্যাখ্যেয় (অ--ব্যাখ্যেয়) বিং ত্রিৎ, যাহা! 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, ছুর্ববোধ । 

অব্যাধাত (অ-ব্যাখাত) ক্রিং-বিং, ব্যা- 
ঘ্বাত ব্যতিরেকে, বিনা প্রভিবন্ধকে, 
।নব্নিছ্থে | 

«“কিমব্যবস্থাঞ্কলিতোহুপি কেশবঃ।”মোখ)। অব্যাজ (অ-ব্যাজ কপটাচারী) সৎ, পুং, 
২। কোন বিষয়ের প্রণালী না থানা, 
বন্দোবস্ত না থাকা, “ইহা কর্তব্য ইছা 
নয়” ইত্যাদি নিযমাভাব । ৩। অটন্ছর্যয, 
শ্হিতিরহিত । শিং - ১ “স্থলারবিন্দশ্রিয়ম- 
ব্যবস্থাম |” কুমার) । 

অব্যবশ্থিত (অআ-ব্যবশ্ফিত) বিং, ত্রিং) সিদ্ধী- 
স্তরহিত | ২। নীতিশাসশ্মাদিব্যবস্থানভিজ্ক। : 

৩। অবিহিত | ৪1 “ইহা কর্তবা ইহা 

নয়” ই'ত্যাদ্দি প্রকার নিয়মরহিত । শিৎ - ১ 
“অন্যব্শ্থিতচিন্তশ্ত প্রসার্দোহুপি ভয়ঙ্কর ।” 

অব্যবস্থিতচিত্ত (অব্যবশ্থিত- চিন্ত ) বিৎ, 
দ্রিং, অনবস্থিতচিন্ত দেখ । 

অব্যবহার্ধ্য অ--ব্যবহাধ্য) বিং, নিৎ, ব্যব- 
হাধ্য নয়, ব্যবহারযোগ্য নয়, যাহ। আর 

ব্যবহার করিবার উপযুক্ত নাই, অকর্খীণা, 
যথা অমুক বস্ত অব্যবহারধ্য হইঘা 
উঠিয়াছে। ২। যাহার আচার ও চরিত্র 
এরূপ যে তাহারসহিত শয়ন আসন একত্র 
অবন্হথান অযোগ্য; 

অব্যবহারধ্য | শিৎ-১ প্প্রাফশ্চিটত্তরপৈ- 
ত্যেনো ষদ্জ্ঞানকৃতৎ ভবে্চ। 
ব্যবহাধ্যন্ত বচনার্দিহজাষতে 1? ৩। কনু- 
পরত়োগ্য । ৪1 আদালত অগ্রাহা। 

ব্যবহিত অ-ব্যবহিত দূরীকৃত, বিভক্ত) 
বিৎব্রিং, ব্যবধানরহিত, সংলগ্ন, নিকটস্থ । 
ব্যবন্গত (অ-ব্যবহৃত) বিৎ, ত্রিৎ। যার 
ব্যবহার নাই, বাহ কেহ ব্যবহার করে না। 
২। যাহ চলিত হয় নাই, অপ্রচলিভ | 

যথ!-€স সমাজের | 

কামতোহ- 

ব্যাজাভাব, ছলাভাব । শিং- ১ “ ইদ্ৎ 
কিলাব্যাজমনোহরৎ বপুঃ1৮ শেকু)। ২। 

| অকপটতা, সারল্য । ৩ । শীঘ্র, অবিলম্ব । 
ূ ৪ । বিৎ, ত্রিং, অকপট । ৫1 অবাধ । 

অব্যাপ্যবৃত্তি ( অ-ব্যাপ্য ব্যাপিয়া- বৃত্তি 
ূ বর্তন, থাকা! । ব্যাপিয়া থাকা নহে) বিং 
। ত্রিং, একদেশ শ্যিত, কোথাও স্থিত কো- 
ূ থাও অশ্থিত, কখন থাকা কখন না থাকা । 

| 
1 

ূ 

ূ 

1 

২। সং, জ্্রীৎ, কিয়দৃৎংশে শ্ছিতি, একাংশে 
স্থিতি । 

অব্যাহত (অ-ব্যাহত বাধাপ্রাণ্ত ) বিৎ, 
ত্রিং অপ্রতিহত, ব্যাঘাতশুন্য, যার কেহ 
ব্যাঘাত বা প্রতিবন্ধকতা করিতে পারেনা ; 
যথা--অব্যাহতা গতি | -- 

“হেনকালে বত্ক্গরা অবাহতরপে | 

কান্দিষা কহিছে মজিপতিশোক কৃপে |” 
২। অকুদিত, অব্যর্থ । শিং-১ “অব্যা- 
হতান্তঃ প্রকাশ হি দেবতা ভুতেযু।” 

অব্যাহতি (অ-ব্যাহতি [বি-আ-হন্ 
আঘাত করা4-তিক্তি) _ ভাবে) ব্যাঘাত) 
সংসস্্রী,,অব্যাঘাত, নিস্তার, পরিত্রাণ । যথা 
_িমরিলেহ নাহি অব্যাহতি 1”,অন্নদা)। 

অবুত্পন্ন অ -বুযুৎ্পন্ন) বিং) ত্রিৎ, বুযুৎপত্তি 
রহিত । ২। অজ্ঞান, শব্দার্থঅনভিজ্ঞ | 

অব্রতী (অ--ব্রতী) বিং, ত্রিং, ব্রতাচরণ 
পরান্ধুখ। 

অশকুন (অ- শকুন ) সং ক্রীৎ, অমঙ্গল, 
অনিষ্টহ্চক  কাকাদিদর্শন। শিং-১সা- 



অশ [ 

০ পিপপিকরতিশিতী 
টি 

শশী তি 
এপি 

হুস্ম নৈবাঁশকুশীভবেম্মে ভি 

এষ হৎসঃ 17” নৈষধ)। ২। বিং, ত্রিৎ, 
আযারিক । 

অশকুভ্ভী ) সৎ, স্্ীৎ, জলের পানা । 
অশক্ত ঘ-শক্ত সমর্থ) বিখ্, ত্রিৎ, অস- 

মর্থ, অপারগ, শক্তিহীন। 
অশক্তি (অ- শক্তি) সং, স্ত্রী, শক্তির 

অভাব, শক্তি না থাকা, অপটুতা, অপার- 
কতা, অসাম । শিৎ-১ “শ্রমেণ তদ- 
শক্্যা বান গুণানামিয়ভয়া। রেছু)। 

অশক্য অ- শক্য সম্ভব) বিৎ, ত্রিৎ,। হ*হা 
সম্পন্ন করিতে পারা যায় লা, অসাধ্য, 

সাধ্যাতীত, শল্তিবহিভ ত। 
অশন্ক  - শঙ্গা বিংত্রিৎ, যাহার শঙ্কানাই, 

নির্ভয়, নিঃশঙ্ষ) শঙ্ষাহীন ) ২। নিশ্চিত । 
ভশক্তনীর ভে- শঙ্গনীয়) বিং, ভ্রিৎ, শঙ্কা 

করিবান বিষয় নয়, যাহাতে শঙ্কা নাই । 
শিৎ--১অশদ্কশীয়াৎ করভোর শঙ্ষসে |? 

অশঙ্গিত "অ - শঞ্ছিত) বিং, ত্রিৎ, ভীত নয়, 
যে ভয় পায় নাই, অভীত, ঘঅত্রস্ত । ২। 
নিকুদ্বেশ, নিশ্চিন্ত | 

অশন (অশৃ ভোজন কর 1 অন.অনট্) _ 
ভাবে) মংওক্লীৎ, ভোজন । ২। (+অনট - 
ম্ম) ভন্্যবস্ত! শিং --১ “পুর্সিতৎ হাশন্ৎ 
নিত্যৎ বলমজণ্চ যচ্ছতি 1 মেনু )। শু । 
শু ভক্ষণ করা অনট্ -- ক) সং, পুৎ, 
ভক্ষক। ৪। (আশু ব্যাপা+ অনট্_ ভ1) 
অশনবৃক্ষ, পাতশালবৃক্ষ । 

অশননলী ; সৎ, স্সীৎ, যে নলী দ্বারা গিলিত 
বস্ত মুখ হইতে জঠরে নীত হয়। 

'অশনপণী (জশন পর্ণ পাতা । অশন অর্থাৎ 
পীতশালের ন্যায় পর্ণ যাহার) সৎ, স্ট্রীৎ, 
বৃক্ষবিশেষ, মারাটী। 

অশনাচ্হাদন (অশন- আচ্ছাদন, গ্বৎ- স) 
সং, ক্লীৎ, অন্ন বস্ম, ভাত কাপড় । 

আশনায়। শন ভক্ষ্যবস্্ +যক্যে)-_ ইচ্ছা- 
থে এবং অ-ভা, আপ্ স্ত্রীং) সং, জ্্রীৎ 
স্লুধা, ভক্ষণেচ্ছা, বুভুক্ষা, খাইবার ইচ্ছা । 
শি ১ “ অন্নাদ্বা অশনায়া নিবর্ততে 
পানাৎ্ পিপাসা |” হ “চ্যতাশনায়ঃ ফলব 

(দ্বিভূত্যা।” (ভটটি)। 

] অশ! ১৬৪ 

শপ িপীশািিিপিতাীপিসীশট দাশ ৬৮. িপপাপিপাকপিগ পীীও 

[বিপ্রিয়াবেদক | অশনাদ্িত অশনায়া + ইত _ অন্ত্র্থে) বিং, 

ত্রিৎ, ক্ষুধিত, বুভুক্ষিত । 
অশনি (অশু ভোজন কর1-+ অনি-ক, 

সৎজ্ঞার্থে। যে পাহাড় পর্বত খায় অর্থাৎ 
ধবৎস করে) সৎ, পুৎ _-ক্ট্রীৎ, বস্ত্র, মেখাগি। 
২। বি্ছ্যৎ । ৩। প্রস্তরবষর উল্ধাবিশেষ, 
বৃগ্ধাদিবিনাশক মেবোত্পন্ন জেযাতিঃ। 

অশরণ €(অ-শরণ আশ্রয়, ৬ঠী_হিৎ) 
বিং, ত্রিং, অনাথ, নিরাশ্রয়, অসহায়। ২। 
গৃহশ্শন্য। 

অশরীর (অ-শরীর দেহ। ৬চী- হিং) 
বিৎ, ব্রিং, শরীরশৃন্য, দেহরহিত ! ২। পু, 
কামদেব | শিং- ১ “নিজ মক্ষিমন্দমনিশং 
নিশিটতিঃ ক্রশিতৎ শরীরমশরীরশরৈঃ |” 
৩। সকল নিষেধরূপ দেহশৃষ্তা পরমাস্মা। 
৪ | শরীরের অভিমান শুন্য জীবন্মুক্ত। 
শিৎ-১ অশরীরৎ বাবসম্তৎ প্রিষ্াপ্রিয়ে ন 
স্পশতঃ | 7? 

অশরীরিবাক্ (অশরীরিবাচ্, অশরীরিন্ শ- 
রীরহীন- বাচ্ বাক্য) সংস্্রীং, আকাশ- 
বাণী, দৈববাণী । 

অশরীরী অশরীরিন্, অ--শরার 
ইন্_অন্ত্র্থে । ৬ঠি “হছিৎ) বিৎ, প্রিং) 
যার শরীর নাই ক বার শরীর দেখিতে 
পাওয়া যায় না, নিরাকার, আকারশ্ুন্য | 
ণী-_ স্ত্রী ; যথা--অশরীরিণী বাণী ।” 

অশনম্ম . অশম্মন্, অ- শম্মন্ তুখ স্বচ্ছন্দ) 
সৎ, ক্লীং, কেশ, দুঃখ । শিৎ _ ১একেোৌঘ- 

তহ 7 

ভূত তদশশ্মকুষ্জা, বিভ্ভাবরীৎ ধ্বাস্তমিব 
£খিত, পীড়া- নে 

মি 
প্রপেদে 1” ২1 বিৎ, ত্রিৎ, 
যুক্ত । 

অশ'খ। (অ--শ্বাখা। যাহার শাখা নাই) 
সৎ, স্ত্রীৎ্, শুলীতৃণ বৃক্ষ । ্ 

অশাস্ত (আ- শাস্ত) বিং, ভ্রিৎ, শাস্ত নয়, 
শীস্তপভাব নয়, অস্ছির, চঞ্চল, ছুরস্ত; 
যথা-_মশাস্ত বালক । ২। ছর্দীস্ত, দুর্বৃত্ত, 
উদ্বতস্থভাব ; যথা-_-পোকট। বড় অশান্ত । 

অশাসন (অ- শাসন) সৎ, ক্লীৎ+ শাসনের 
অভাব, শাসন ন! থাকা, অরাজকতা । 

অশাসনীয় '-_ শাসনীয়) বিং, ভ্রিং। যাহাকে 
শাসন করিতে পারা যায় না। 



অশি [ ১৬৫ ] অশো। 

অশাসিত (অ - শাসিত) বিং, ত্রিং, শাসিত 
নয়, যাহার শাসিত হয় নাই, যাহার 
শাসন করিতে পারা যায় নাই। 

অশাস্্ অ- শাস্ত্র) সং, ক্রীৎ, অনৎ শান্ধ, যে 
শান সাধুলোকের গ্রাহা নয়। ২।বেদাদি 
বিরুদ্ধশাস্্র। ২1 শাস্সাভাব। ৩1 অবিধি। 
৪ | বিং, ত্রিং, শাস্ত্রসম্মত নয়, শাক্সবিক্রদ্ধ, 
শান্্রবহিভূ্তি । 

অশাঙ্সীয় ঘে-শাস্স্ীয়) বিং, ত্রিৎ, শাস্ত্রীয় 
[ যথা_-তার মন 
| 

| 

নয় শাস্্সিদ্ধ নয়, শাস্্বিরুদ্ধ, শান্সরবহি- 
ভর্ত। 

অশিক্ষিত (অ- শিক্ষিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ৷ যে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই) বিং, ত্রিৎ শিক্ষিত 

মু । ২। অসভ্য, অভব্য | 
অশিত, আশিত (অশন দেখ, তক্তি)-শ্) 

বি, 
প্রীত। ৩। অআ-শিত) অশাণিত। 

মশির অশ্ ব্যাপা+ ইত্র- প্রৎ) সং, পু, 
চোর । ২ । চকু | 

মশির শন দেখ, ইর-ক,সৎক্জার্থে। যিনি । 
বলি খান) সং, পৃহ, শ্হর্ঘ্য | ২। অগ্রি। ৩। 
রাক্ষসবিশেষ । ৪ | ক্লীৎ, হীরক । রা-- 
জ্ীৎ, রাক্ষস-স্ত্রী । 

[শিব (অ-র্শিব শুভ) বিং,ত্রিং, অমঙ্গল, 
অস্ত, অনিষ্টজনক ; যথা“ অশিব- 
বিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিলেন।” 
২। ক্লীৎ, অমঙ্গল। 
শিশু অ- শিশু) সং, পুং, শিশুতিন্ন । 
শিশ্বী, অশিশ্বিকা অ-শিশু। যাহার শিশু 

স্প্পশ শশী 

! 

নাই, ওষ্ঠী-হিৎ । ঈঙ্েপ্্)_স্ত্রীলিঙ্ষে ) 
, ক্্রীং, শিশুহীনা, পুদ্র-কন্তাবি হীনা- 

রা আটকুড়ী। 
শিষ্য (অ-শিষ্য ) বিং, ত্রিং, শিষ্ের 
অযোগ্য | 

শষ্ট অ-শিষ্ট শান্ত) বিং, ত্রিৎ, অশান্ত, 
হুরস্ত, শিষ্ট নয়। ২। অভদ্র, অসভ্য । ৩। 
বৃত্তি, দুরস্ত | 

শঙ্টত (আশি +তা _ ভাবে) সং, স্্রীং, 
অশিষ্টের আচরণ, ক্মভন্্রতা, রব ্তত্তা, 
অসভ্যতা । 

নয়, যে লেখা পড়া শিখে নাই, অনভিজ্ঞ, | 

ইং, ভক্ষিত | ২। (+ক্ত- ক) তৃপ্ত, ূ 

| 

অশীতি (অষ্ট-দশন্+তি- প্রহ। নিপাতন্) 
২ স্ীঘ, একৎ, আশী সংখ্যা, ৮৯1 ২1 

৮* সংখ্যক । | 
অশুচি অ-শুচি পবিত্রতা) বিং, ত্রিং 

শুচি নয়, অশুদ্ধ, অপবিত্র, শাক্তোক্তশৌচ 
হীন । ২ । সং, স্্রীং, শুদ্ধিরাহিত্য, অপবি- 
ত্রতা | ৩। অবিশুদ্ধাচার, হীনতা, লীচতা । 

অশুদ্ধ অ--শুদ্ধ পবিত্র) বিং,ত্রিং, অপবিত্র, 
অশুচি। ২। নির্দোষ নয়, নির্ল নয়; 

বড় অশুদ্ধ । ৩। ধাহা 
২শোধিত হর নাই, যাহাতে ভুল আছে, 

অকৃতশোধন, বর্ণা্দি অগুদ্ধিযুক্ত ; যথা 
অত্দ্ধ লেখা । 

অশুদ্ধি অ- শুদ্ধি পবিত্রতা ) সং) স্ত্রী, 
অপবিত্রতা, শোৌচাভাব । ২1 অশোৌচ । 
৩। শুদ্ধির অভাব, ভূল। ৪1 বিৎ্, ভরি 
শুদ্ধিরহিত, অপবিত্র | 
ভ অ-শুভ মঙ্গল) সং, ক্লীৎ, অশিব, 

অমঙ্গল । ২1 (৫মী-হিৎ),পাপ। ৩। 
বিংঃ ত্রিৎ, অমঙ্গলঘুক্ত, অকল্যাণজনক । 

অশূন্য অে-শুন্য খালি) বিং, ত্রিৎ, শুন্য 
নহে, পরিপূর্ণ, সম্পন্ন । শি২-১ “ত্বষপি- 
স্বনিযোগমশুন্তৎ কুর |” শেকুস্তল1)। 

অশৃত (অ-শৃত পক) বিৎ ত্রিৎ, অপক, 
কাচা । 

অশেষ অে-শেষ। যাহার শেষ নাই, ৬্চী 
-_হিৎ ) বিৎ, ও ত্র, শেষ হীন, সম্পূর্ণ, 

অমুদায়;) বথা--”"অশেষশরীরী শেষ যখ। 1” 
(মেঘনাদ) । ২ । সং, পৃ, শেষাভাব । 

অশেষজ্ঞ (অশেষ-জ্ঞক যে জানে) বিং, 

বিধ, যে সমুদয় জানে, যায় কিছুই আঅবি- 
দিত নাই,যার কিছুই জানিতে বাকী নাই। 

অশেষতত্বজ্ঞ ( অশেষ- তত্ব যাধার্থয_জ্ত 
যে জানে ) বি, ভ্রিং) অশেষত্র দেখ। 

অশেষবিধ শেষ -_বিধা প্রকার) বিংত্রিং, 
সর্ধপ্রকার । ২। বহুবিধ । ৩ । নানাবিধ । 

অশোক (-- শোক । এই বৃক্ষতলে তগস্তা 
করিতে করিতে গৌরী মনোরথ পাইয়! 
নইউশোৌকা হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার 
নাষ অশৌক হইল) সং, পুৎ, বৃক্ষ বিশেষ । 
সংস্কৃত কবিরা বর্ণনা করিয়া থাকেন যে 

1 



অশো 

শা 

িশশীশিশ্পাপিশী 

৬টি 

বসস্তকালে যুবতী স্ত্রী পদাঘাত না করিলে 

এই বৃক্ষের পুপ্প জন্মে ন! শিৎ- ১সন্- 

পুররবেণ ন্্রীচরণেনাভিতাড়নম। দৌহদ, 

য্দশোকস্য ততঃ পুষ্পোদগমো ভবে । 

পাদাহতঃ প্রমদয়া বিকসত্যশোকঃ, শোক 

জহাতি বকুলে! মুখশীধুসিজঃ । আলো- 

কিতঃ কুকুবকঃ কুরুতে বিকাশমালোড়িত 

স্তিলক উৎ্কলিকো! বিছাতি 1” ২ “অন্ত 

সদ্যঃকুহ্্মান্যশৌকঞ্” কুমার)। ৩ “কুল- 

মৎ কুতদোহদস্ত,য্াষদশোকোহয়মুদী
রয়ি- 

ফ্যতি।” রঘু )। ২। দশরথের মন্ত্রী । ৩। 

স্বলামখ্যাত রাজা । ৪ 1 নন্দবংশীয় মগধ- 

দেশনুপতি ; ইহার অধিকারকালে ভারত- 
বর্ধে বৌদ্ধধর্ম প্রচুররূপে ব্যাণ্ড হইয়াছিল। 

৫ | ক্লীৎ, পারদ | ৬। বিং, ত্রিং যাহাকে 

শোক পাইতে হয় নাই, অথবা যাহার 
শোক নিরৃস্তি হইয়াছে, শোকহীন, 
শৌকশৃন্য | কা-ক্্রীৎ, কটকী। ২। জন 
দিগের গৃহদেবতা | 

অশোকরোহিণী ; সং, জ্ত্রীৎ, কটুরোহিণী, । 
কটকী। 

অশোকষগ্ঠী (অশোক ষষ্ঠী) সং, ্্রীৎ, 
চৈত্র-শুরু-ষঠী, পুববন্তী স্্ীলোকেরা এই 
দিনে পুত্রের মঙ্গলার্থ ষঠঠীপুজা করে | শিৎ 
- ১চৈত্র মাসামিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাৎ ষঠীহ 

 সমচ্চয়েৎ । সুখায় পুত্রলাভাষ় শুরুপক্ষে 
তখৈবচ |? 

অশোকারি (অশোক-অরি শক্র, *ঠী-_ 
ষ) সং, পু২, কদন্ববুক্ষ ৷ 

অশোকাষ্টমী (অশোক শোকরহিত -অ- 
মী) সং, আ্রীৎ, চৈরমাসীয় শুক্লা মী; 

ূ 
ৰ 
ৃ 

অশৌচ ক্মে- শে 

[ ১৬৬ ] |... আসা 

যাহার নিমিত্ত শোক করিতে হায় না। শিং 
-১ পক্সশোষ্টো নির্ধনিঃ প্রার্গোহশোচাঃ 
পণ্ডিতরান্ধবঃ /+ চোণক্য)। 

শীচ শুচিত, শুদ্ধি) সং, 
রীৎ, শুদ্ধি, শুচি লাঁ থাকা । অশোঁচ 
জননাশৌচ, মরণাশৌচ, কালাশৌচ প্র- 
ভূতি নানাবিধ 4. | 

অশোৌচাস্ত েশোৌচ অন্ত শেষ) সং, পুং 
অশৌচনিবৃন্তি,আশৌচের শেষ, অশৌচের 

অশ্া, অশ্ান্ আশু ব্যাপা1 ম,মন্ _ ক, সং. 
জ্বার্ধে' সৎ, পু, প্রস্তর, পাতর । শিং- 

১ “তশ্মাপি যঘাতি দেবত্বং মহদৃভিঃ হৃপ্র 

তিড্তিতঃ 1” ২1 পর্বত । ৩। মেত। 

অশ্মক; সং, পু, শুর্ধযবৎশীয় রাজাবিশেষ, 
ইনি সৌদাসের পু, মদয়ন্্ীর গণ্জাত। 
মদয়ন্থী প্র পুরকে সাত বৎসর গর্জে 
ধারণ করেন, পরে ব্যস্ত হইয়া! এক তীক্ষ 
অশ্ব অর্থাৎ পস্তর দ্বারা স্ীয় উদর ছেদন 

করাতে শিশু মিষ্ট হয়, ইহাতে তাহার 
নাম অশ্ব : খল । ২ ।জাতিবিশেষ | 

অশ্বকদলী ২,স্প্ীঘ, কদলীবিশেষ ! 

অশ্বস্ুট 1 অশ্বান পাভর _ কুট, কুক 

অআম্মাকৃটক যে পেষণ করে, ভগ করে? 
বি, ত্রিৎ, ধান্যাঙ্ছি প্রস্তরে রাখিয়া যে 

পেষণ করে । শিৎ_১ “অশ্মকুট ভবেদ্- 
বাপি দস্তোলখলিকোহুপি বা (মগ 
২ । প্রস্তর কুট্টিত 1৩ । মুনিবিশেষ । 

অশ্মকেহ ;) সৎ, ্ীত, আুদ্রপাষাণভেদীবগ। 
অশ্বগর্ভ (অশ্ব পাতর- গর্ভ জগ) স" 

পৃৎ, মরকতমণি, সবুজ বর্ণ রত্ববিশেষ । 
এই তিথিতে আটটা অশোকফুলের জল | অশ্ব; সৎ, পু, পাষাপভে বৃক্ষ, হাখা 
পান করা কত্তব্য; লিঙ্গপুরাণে কথিত জুড়ি । | 
আছে- এই তিথিতে অষ্ট কলিকা মুক্ত ! অশ্বাজ অশ্ান্ পর্ধবত-জ যে জন্মে। যাহ 

জল পান করিলে কেহ শোক পায় না। 
শিৎ-_ ১ “মীনে মধো শুরুপক্ষে অশো- 
কাখ্যাৎ তথাষ্টমীমূ । পিবেদশোককলিকাঃ 
লায়ালৌহিত্যবারিণি ।৮ 

অশোচনীর, অশোচ্য (অ-শুচ শোক 
করা4- অনীয়, য-শ্রট বিং, ত্রিং, শোকের 

ৰ 

অযোগ্য ।২। শোক করিবার বিষয় নয়, 

পর্বতে জন্মে, ৭মী _ষ) সংওক্রীৎ, শৈলে। 
২। গিরিমাটী । ৩। লৌহ | ৪1 বিহ, ি 

শিলাজাত | 

অশ্মজতুক ; সং, ক্লীং, শিলাজতু । 
অশ্াদারণ (অশা পাতর-দারণ [দিল 

দারি বিদারণ কুরান4 জনন?) 
যে বিদারণ করে । যে প্রস্তরকে বিদার 
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স্করে, ২স্বা ক) সৎ), ক্লীৎ, পাষাণাতেদক 
আন্তঃ উক্ষা। ২) বকর + ভাবে ) ক্লীহ, 
প্রস্তরবিদারণ | 

অশ্বস্ত (শ্বান্ পাতর জজ শেষ (যেখানে 
পাঘাণেরগ্ আস্ত হায়, ৭আী--হিৎ) সং, 
কিং, অগ্িষ্থান। হ।উনান। ৩) মৃত্যু 
৪। অপ ক্ষেত্র । ৫). বিৎ, ত্রিৎ। অনবধি, 

অসীম 1৬1 অপ্তভ, আমল । 

ৰ অপ্স্তক (অশান্ ক্ঘন্ত+ক- -ফোগ ) সং 

পৃৎ,তৃণবিশেষ,আন্নকুচাই'। ২। বৃক্ষবিশেষ, 
'আবুটানামে পশ্চিমে খ্যাত। ৩ । ক্লীৎসআগি 

স্থান, চুন্বী । ৪ | দীপাধারের আচ্ছাদন । 
অশ্বাপুষ্প (অশ্বন্ _ পুষ্প । অশ্বঘর্মে উৎপন্ন 

হইয়া থাকে বলিয়া ) সং, ক্লীৎ, শৈলেয়, 
শৈলজ নামক গন্ধদ্রব্য । ২। শিলাজতু । 

অশ্বভাল (অশ্ব পাতর- ভাল [ভাজি চুর্ণ 
করান+অঅল্)-ক । জ-্ল] যে চুর্ণিত 
করে। যে পাতরকেও চুর্ণিত করে) সৎ, 
পুং, যে লৌহপাছে দ্রব্য চূর্ণ করা যায়, 
হামানদিস্তা। 

অশ্মাতিদ্ (অশ্ব পাতর-_ভিদ্, ভেদ 
অশ্মভেদ ষে ভেদ করে) সং, পুঙঃ 

পাষাণভেদীবৃক্ষ | 
তশ্মযোনি (অশ্ব পাতর-যোনি। পাতির 

উৎপস্তিস্থান বলিয়া) সৎ, পুৎ, মরকতমণিঃ 
পান্না । 

অশ্বার অগা পাতর+4র-_ প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, 
প্রস্তরমষ়, প্রস্তরসন্বন্ধীয়, পাতুরিষ়া ! 

অশ্বারী (অশ্মর প্রস্তরময়+ঈ - প্রৎ ) সৎ, 
পাথরীরোগ । 

অশ্ারীস্ব (অশ্বারী হারা ষে নাশ 
করে) সং, পুৎ, বকণবৃক্ষ । 

অশ্মরীহর ঘন্মরী পাথরীরোগ- হর যে 
হরণ করে। ইহাতে এই রোগ নাশ করে 
বলিয়! ) স্, পু, ধাশ্তবিশেষ, দেদান। 

অশ্মসার (অশ্ব পাতর-সার শ্ছিরাংশ। 
পাতরের সার অর্থাৎ অত্যন্ত শক্ত পাতর, 

৬ঠী-ষ) সং, পুহ _.ক্লীৎ) লৌহ। ২। 

লৌহমল। . [- ক্রীং, পাথরীরোগ | 
অশ্বীর অশ্ব প্রস্তর1ঈর __ প্রংৎ) সৎ, পুৎ 
অশ্মোধ ; সং, ক্ীৎ, শিলাজতূ। 

অশ্র বশ জেতেন তার্খো। 
যাহা রোফনকালে কণ্ঠ ্ যাশে এব যাহা 
শরীর ব্যাপে) সং, জ্লীহ, চক্ষুজল। শি 
৮১ “সর্খীভিরশ্রোত্তরমীক্ষিতামিযামূ 1” 

। (কুমার) । ২। শোপিত । ৩৭ কোপ? | 

অশ্রদ্ধধান (অ-শ্রদধান, শ্রদ্ধাঘিত ).বিং, 
ত্রিৎ, যার শ্রদ্ধা নাই, যে শ্রদ্ধা কক্সে না, 
শ্রপ্ধাহীন, প্রত্যয়হীন, 'আদররহিত । 

অশ্রন্ধা (অ--শ্রদ্ধী) সং, স্ত্রী, দ্বপা। ২ 
অভভ্তি । ৩। অযত্ব । ৪। সনাদর। ৫1 

প্রত্যয়াভাব, অবিশ্বাস । | 

অশ্রদ্ধিত (অ - শ্রদ্ধিত) বিৎ, ত্রিৎ, যে বিষন়ে 

বাষাহাকে অশ্রদ্ধ! কর! হইয়াছে । 
অশ্রদ্ধেয় (অ- শ্রদ্ধেয়) বিৎ, ত্রিৎ, সাহা 

শ্রদ্ধাষোগ্য নহে, শ্রন্ধা করিবার উপযুক্ত 

নয়, অনাদরণীয় । 
অশ্রপ অেশ্র রক্ত-প[পা পান করা+অ 

(ড)--ক] ঘষে পান করে, যাহারা রক্ত পান 

করে, ২য়া-ষ) সংপুখ, রাক্ষস, নিশাচর । 

অশ্রাস্ত জে- শ্রান্ত [শ্রমূ শ্রম করা7+ তক) 

ক] ক্লাস্) ক্রিৎ_ বি, কী, অনবরত, 

সতত । ২। বিং, ত্র, শ্রান্ত নয়, যার 

শ্রমবোধ হয়নাই ।৩ । অবির্ত,ধারাবাহী। 

অশ্রাব্য অ-শ্রাব্য শ্রবণযোগ্য) বিৎ, ভ্রিৎ, 

যাহা শ্রবণযোগ্য নহে, শ্রুতি কটু । 

অশ্রিআ-শ্রি সেবাকর!-4+-(ক্িপ্)- 

কিম্বা অশ্ু ভোজন করা, ব্যাপা টি 

জ্ঞার্থে। যে রক্ত খায়) সং,জ্্রীং, খঙ্গা- 

দির ধার । শিং-১ “বৃত্রস্যহক্তঃ কুলিশং 

কুঠিতাশ্রীব লক্ষ্যতে 1” কুমার)। ২। 
গৃহ বা বাচী বা অন্য বন্যার কোপ । 

অশ্রু তে-শ্রি সেবন কর1+উুন্)- ক, 
সহজ্ঞার্থে। কিম্বা অশু ব্যাপা4রু- সং- 
জ্ঞার্থে।যাহারোদন কালে কণ্ঠ ব্যাপে) সং 

ক্লীৎ, শোক হর্থ ভক্তি প্রস্তুতি কারণে চক্ষু 

হইতে যে জল নির্গত হয়, বাষ্প, নয়নজল । 

ঘঅশ্রুত (অ --শ্রুত) বিৎ, ত্রিং, শ্রুত নয়, শুনা 

নয়, যাহা শুনা যায় নাই। ২। টাটা 
বেদবিরুদ্ধ । ৩। শাস্ত্রজ্ঞানশুন্য, মূর্থ। শিৎ 
:-:১ “ভাগৎ বিদ্যাধনান্তস্মাৎ স লভেতা- 

শ্রুতোছগি সন্।” (স্থৃতি)। 



অল্লী [ 

অশ্রতচর, জে শা ত চর, পুর্ব) বিং, 

যায় লা। 

অশ্রগপাত (অশ্র-_পাত ) সঙ পু, অশ্রুর 
পতন, শোকাদি কারণে চক্ষু হইতে জল 
নিম | 

অশ্রচপুর্ণ (অশ্রু _ পুর্ণ) বিৎ, ত্িং, অশ্রুতে 
পরিপূর্ণ, অশ্রুপরিপ্লু ত, বাম্পপুর্ণ, বাপ্পা- 
কুল, বাম্পপরিপ্রত । 

অশ্রমুখ জেশ্রু _ মুখ) বিৎ, নিৎ, যার মুখ 

বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে । ধী _জ্ত্রীৎ। 
অশ্রেরঃ (অশ্রেয়ন, অ- শ্রেয়স্) সৎ, ক্লীৎ্, 

অমঙ্গল । ২। অন্থ। ৩। বিহ, ব্রি 

অপ্রশস্ত, অনুতকুষ্ট । ২। অনিষ্টকর, ক্ষতি- 
কর, অমঙ্গলহেতু ।৩। অধম, হীন, নীচ | 

অশ্রেরঙ্কর (অ--শ্রেয়ন-কর ) বিৎ, ত্রিং, 
যাহা শ্রেয়স্কর নহে, অনুচিত । 

অশোতিয় (অ-শ্রোতিয় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ) 
সং, পুং, বেদাধ্যয়নবিহীন ত্রাঙ্গণ 1 বিং) 
তরি, শ্রোত্রিয়হীন, র্দেজ্ঞরাঙ্গণশুন্ত | 
শিৎ- ১ হতমতোত্রিয়ং শ্রাদ্ধ হতো 
ক্র, দক্ষিণ |” (চাণক্য )। ষথা-“হো 
বিপ্র! 'ধমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রি- 
য়ের ও অরথীর সহিত রখীর বন্ধুতা হওয়া 
অমস্তব।'? 

অশ্লীল (অ-শ্লীল [আীল-আস্ত্যর্থে ) 
যুক্ত । রম্ল। যাহা শ্রীযুক্ত নহে 
অর্থাৎ বিশ্রী) বিং, ত্রিং, নীচ, কুৎসিত, 
জন্ঘন্য, অভদ্র, অমাধু, লজ্জাজনক । ২। 
মং, ক্লীৎ, লম্ভাজনক গ্রাম্যবাক্য ৷ ভাষা 
স্থলেই প্রয়োগ হয়; ষথা--অশ্লীল ভাষা, ; 
অন্নীল কথা, অর্থাৎ যেরূপ ভাষা ও কথা | 
ভদ্রলোকের ও তদ্রমমাজে ব্যবহার করা 
উচিত নয়। €ইহ। কাব্যার্থদোষ মধ্যে 
পরিগণিত । ) 

অশ্লীলপ্রিয় জেশ্লীল--শ্রিয়) বিৎ ভ্রিং, যে 
অল্পীল কথা কহিতে বাঁ শুনিতে ভাল 
বাসে। 

অশ্লীলত্ভাষী (-_ ভাবিন্, অশ্লীল _ ভাষী) বিৎ, 
ত্রিং, থে অশ্লীল কথ! ব্যবহার করে, 
অশ্রীলবাদ্দী । 

১৬৮ ] 

| অশ্ব (অশ্ ব্যাপা, 

ভব 

1 অন্লীলবাদী (-বাদিন্, অশ্লীল _বাক্ষিম্ যে 
বলে) বিং, ত্রিং, অশ্রীলভাষী দেখ । 

অশ্রেষা (অ-শ্রেষ আরিহন । আপ্ জ্ত্রীং) 
সংওশ্রীৎ, অ- চে 
শ্বিনী প্রভৃতি | 
সাতাশটী ন- | 
ক্ষতের মধ্যে | 

তাশ্রেষা নবম। 
ইহারআকার | 
চক্রের ন্যায়। 
এই নক্ষতে ভি 
জন্মের ফল অগ্রেষ।। 

বৃথা ভ্রমণ, ছুষ্টচিন্ততা এবৎ সর্বদা ক্রোধে 
ও অসম্তভোষে বৃথা কষ্ট প্রদান, ইত্যাদি । 

ভোজন করা+ব- সৎ- 
জ্ঞার্থে। বেগগামিতহেতু ষে বহু ভূভাগ 

অশ্ব । 

ব্যাপে, কিন্ব। যে খাসাদি ভোজন করে) 
সং, পুৎ্ঃ ঘোটক। হ। পুংজাতিবিশেষ | 
শিৎ-১ "কাষ্ঠতুল্যবপুহবষ্টরো মিথ্যাচারশ্চ 
নিয়ঃ। দ্বাদশাক্ষুলমেঢশ্ড দরিদ্রজ্ত হয়ো 
মৃতঃ 1৮(রতিমঞ্জরী) । ৩। দানববিশেষ । ৪1 
বৃ্ণিবংশীয় নুপতি ; ইনি চিত্রকের পুত্র । 
শ্রী, শ্বা_জ্্রীহ, ঘ্োটকী | 

অশ্বকন্দিক1 ; সৎ, স্রীহ, আশ্রগন্ধ1 বৃক্ষ । 
অশ্বকর্ণ (অশ্ব--কর্ণ কাণ। যাহার পত্র অশ্ব 

কর্ণের ন্যায়, ৬ষী-_ হিৎ) জঙ পু শাল 
ব্ুক্ষ । ২। লতাশাল। 

খুর (ব্জশ্ব-খুর। ৬ঠী-ষ) সং পুখ, 

স্বোড়ার খুর। ২। জেশখুরের আকৃতি 
বলিয়া) নখী নাষক .গন্ধ, ড্রব্য । রা, রী 
স্ত্রী, অপরাজিতা । 



ক | 

অশ্বগতি এে্অেশ্ব- গতি, ৬ঠী-_য) সং, পৃংঃ 
শ্বোটকের গমন । ২ । ছন্দোবিশেষ। ৩। 
বিং, ত্রিৎ, অঙ্খের ন্যায় গতিবিশিষ্, অতি- 
জ্রতগামী | | 

অশ্বগন্ষা' (অশ্ব- পক্ষ । আঅশ্বের ন্যায় গন্ধ- 

বিশিষ্ট) সং+স্ট্রীং, বরাহকর্ণের ন্যায় পত্র 
বিশিষ্ট শনামধ্যাত ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ । 

অশ্বগোধুগণ (অশ্ব+গোযুগ _ ষুগ্মার্থে ) সৎ 
ক্লীৎ, অশ্বদ্থর়, একযোড়া ঘোড়া । 

অঙ্গ্ীব (অর্থ_গ্রীবা। অশগ্রীবার ন্যায় 
ত্রীবা যাহার অর্থাৎ ঈষন্ক্রভাব । ৬চী _ 
হিৎ) সং, পুখ) বুষ্ধিবংশীয় নৃপতি, চিত্র- 
কের পুর, বৃষ্চির পৌত্র। ২ । বিষ্বদ্দেক্টা 
অন্ুরবিশৈষ, হয়গ্রীব । ূ 

অশ্বস্ম জেশ্ব-দ্ম যেনাশকরে । যাহা অশ্বকে 
নাশ করে) সৎ, পুৎ, করবীর পুষ্পবৃক্ষ । 

অশ্বতর তঅশ্ব-তৃ গমন করা, পরাভব করা 
+অংজঅল্ )- 
সংজ্তার্থে। ষে 
গমনে অশ্বকে 
পরাভব করে, 
২যা-ষ বা অশ্ব 

4 তর _ ক্ষুদ্রা- 
রে) সৎ, পু, 
গর্দভের ওরসে 
খোটকীর গর্ডে 

অন্বতর 1 

অশ্বের ওরসে 
গর্জভীর গর্ভে জাত পশু, খচর।২। নাগ 

অথবা 

বিশেষ ; কণ্টাপের ওউরসে কক্রর গর্ভে 
সহত্র সংখ্যক লাগের জন্ম হয়, উহার! 
বহুশশিরা, ও ম্হাবল পরাক্রাস্ত। ইহাদিগের 
মধ্যে অশ্বতর একজন প্রধান । ফাক্কন 
মাসে হুর্্যরথে যেনাগ যোজিত থাকে, 
এই অশ্খতর লান্ধ । শু। পন্ধবর্ববিশেষ । ৪ । 

পুহবৎস। ৫1 (অশ্ব তত পামন করা 

অআ(অন্)--ক) বিং, ত্রিৎ, ক্রুতগাষী । রী 
সস্্ীহ, অস্বতর-্ত্রী, খচরী। শিৎ-১ “স 
মৃত্যুমুপগৃহচাতি গর্ভাদস্বতরী, য্1 1” 

মস্বতীর্থ € ক্সর্থ-- তীর্থ ) সং, ক্ীহ, তীর্থ 
বিশেষ । কান্যকুর্জ প্রদেশে থে. স্থানে 
ক্কালীসদী গঙ্গা বি হস, সেই সান 

১৬০ 

এ. 

] অশ্ব" 

অশ্বথ জেশঃ [অবঃ কল্য। ল্য লহে 
অর্থাৎ বহুদিন] অনেক কাল --স্ছাঁ থাঁকা 
+অবে)- সহজ্কার্থে। যে ধহুদিন থাকে । 
আথবা অশ্বখ জল + অ-অজ্তার্খে। 
গ্রীষ্মকালে ধর্খ্বার্থে ইহার মূলে ভীলমেচন 
করে অতএব জলবিশিষ্ট বলিষা ইন্ছার 
নাম অশ্বখ । ক্রিমদীশখ্বর বলেন জশ- 
কর্ণের স্যায় সদা চলদ্লত্বহেতু "স্ব ইব 
তিষ্ঠতি” অর্থাৎ যে অশ্বের ন্যায় থাকে) 
সং, পুৎ, আশদ গাছ । পদ্ঘপুরাঁণে অশ্ব 
বৃক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিত 
আছে,জলঙ্গর নামে এক রাক্ষস ইন্দ্র- 
পদ প্রাপ্তি বাসনায় ইজ্জের সহিত যুদ্ধ 
করে। সেই যুদ্ধে ইক্্র পরাস্ত হইয়া 
শিবের শরণাগত হন, তাহাতে শিব কক 
জলন্বরের সহিত তুমুল রণে প্রবৃত্ত হুইী- 
লেন। প্র রাক্ষসের বিন্দা নারী এক পতি- 
ব্রতা পত্ী ছিল, শিবের সহিত জলম্বারের় 
যুদ্ধ আরভ হইলে বিন্দা পতির প্রাণরক্ষার্থ 
বিষ্ণুর তপস্যা করিতে লাগিল, তাহাতে 
জলম্ধরের বধ কোনরূপেই হয় না। ইহা 
দেখিয়! দেবতারাও ভয়ে বিষ্ুর শরণাগত 
হইলেন। বিষ" জলন্বরের রূপ ধারণ 
করিয়৷ বিন্দার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত 
তাহার করগ্রহণ করিলেন। যেমনই 
তাহার তপোভর্গ হইল অমনি জলম্ধর 
যুদ্ধে শিবকর্তক নিহত হইল । তাহাতে 
বিন্দা বিষ্ণুর প্রতি শাপ প্রদ্ধানে উদ্যত 
হইলে বিষ ভীত হইয়া বিশ্শীকে সান্ত্বনা 
করত কহিলেন, ভুমি জলদ্ধবরের সহমৃতা 
হও, তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে তাহ? 
আমার স্বরূপ হইবে, এ বৃক্ষকে পূজা! 
করিলে আমার তুত্রি জগ্মিবে। তোমার 
ভ্্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বন্খ, এই 
চারি ব্বক্ষ উত্পপন্ন হইবে। ২ । গর্দভান্ত- 
বৃক্ষ 1৩ | সুর্য । ৪1 ক্লীৎ, জল । থা 
স্ত্রী, পূর্ণিমা তিথি । 

জশ্খভেদ জখনখ - ভেঙ্দ ভি পরফাৰ) সৎ 
পু শালী বৃক্ষ ] ৃ 

আখখামা (আঅহব্থামনূ, শব -ন্হাঁ। থাকা 4 

অন্যেলিল্)- কফ যছাভাত্বতে--জ্রোশের 



অশ্ব. [ ১২] 

স্বোগী বআঅঙ্ব, লেব্যাঙ্। ২1 দছমেধজ রসে কপীর গর্ভে একপুত্র জন্মে । উপুর 
জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রব! অখের স্তায় ধ্বনি 
করিল । এ ধ্বনি শ্রবণাস্তর এই পৈববাণী 
হইল “এই পুত্র জন্মিবামাত্র অশ্বশ্রেধার 
ন্যায় গভীর ধ্বনি সবার! দিগন্ত সকল প্রতি- 
ধ্বনিত করিল, অতএব ইহার নাম অশ্ব- 
থামা হইবে ।” সেই অবধি ইহার নাম 
অধ্ধখামা হইল) সং, পৃৎ, ভ্রোণাচার্সের 
পুর) [পিপ্ললীক। বৃক্ষ, পিপলী । 

কম প্বত্থী € অশ্ব 4 -ক্কুদ্ে হর্থে) সহঃ স্বীৎ, 

'অখদৎস্ী ( অশ্-দংঘ্ী দ্াত। অশ্বদস্তভের 
ন্যায় আকার বলিয়া ) সৎ, স্ত্রীং, গোল্ুর 
বুল । 

'অশ্বপ্ত - অশ্বাস্ত দেখ । 
অশ্বপাল ] (অশ্ব পাল, পালক যে 
অশ্বপালক পালন করে) সৎ, পুৎ, অশ্ব 

রক্ষক, মহিস্। [সৎ পুৎ, মাষপর্ণীবৃক্ষ 
অশ্বপুন্ছী (অগ্থপুচ্ছের ন্যায় কেশরী ইহার ) 
অশবাল (অশ্বকেশরের আকার পুষ্প বলিয়া) 

সং, পৃং, কাশ, কেশে । ২। অশের কেশন। 
অগ্বমহিষিকা (অশ্ব-মহিষ + ইক- শক্রু- 

তার্থে) সং স্্রীৎ, অশ্ব এবং মহিষের ন্যায় 
নিত্য-বৈরিতা এবং সব্বদা বিরোধ । 

অশ্বমার, অশ্খমারক ; অং, পুৎ, করবীর বৃক্ষ । 
অশ্বমুখ (অশ্ব -মুখ। যাহার অশ্বের ন্যায় 

সুখ, ৬ষী - হিং) সং, পুং, কিন্নর । থী-- 
স্্রীং, কিন্নরী, কিম্পুরুষ-স্্রী। শিহ-১ 
“ভিন্দস্তি মন্দা গতিমশ্খমুখ্যঃ ।”কুনার)। 

অশ্বমেধ অশ্ব- মেধ বলি। যাহাতে বিশেষ 
লক্ষণাক্রান্ত অশ্বকে সংপ্রোক্ষণ করিয়া 
কপালে জয়পর বন্ধন পূর্বক অবাধে ভ্রম- 
ণাথ ত্যাগ করে এবং এক বংসরাস্তে সেই 
আখ পুনরাগত হইলে তাহাকে বধ করিয়া 
হোম করে)মং,পুৎ, যজ্ঞবিশেষ। মহাভারত 
মতে-_এই যক্সের অশ্ব ছুই প্রকার হইতে 
পারে । এক প্রকার, সব্ধশরীর শ্তামবর্ণ ও 
চিন্তপ, মনোহর হর্ণবর্ণ মুখ ও শ্বেতবর্ণ 
করণ । অন্য প্রকার, সন্বাঙ্গ হঞ্ধফেনের 
ন্যায় শ্বেত ও শ্যামবর্ণ কর্ণ । 

অশ্বমেধিক ( অশ্বমেধ + ক- যোগ ॥ ই. 
আগমন) সৎ পু, অঙ্ধমেধযজ্ঞের উপ- 

তীয় চততুর্দশপধর্ষ ; বথা-_“অশ্বমেধিকগর্ত । অশ্বমেধীয় অশ্বমেধ4ঈয় -হিতার্থে) অং 
পুং, অস্বমেধযজ্ঞীয় অশ্ব | ২.। বি, ত্বিং 
অশমেধ-বজ্ব-সন্যীয় । 

অশ্বযুক _ক্্রী, ] (অশ্বযুদ্জ্অশ্ব _যুজ যোগ 
অশ্যুদ্-পুং / করা+০(ক্িপ্)ট-ক। ২য় 
পক্ষে + অং.ক)-ক। যে অশ্ের আকার 
সুস্র ) সং, স্ত্রী, অশ্বিনী নক্ষত্র ।২। পৃহ। 

ঘআশ্বিন মাস । শিং-- ১*অশ্বযুক কৃষপক্ষে 
তু শ্রান্ধং কুষধ্যান্দিনে দিনে ।” (স্মৃতি) 

ূ অশ্বরম্ক (অশ্ব বঙ্গ, রক্ষক যেরক্ষা 

| অশ্বরন্নক করে) সৎ, পুহ, অশ্বরক্ষা কর্তা। 
অশ্বরোধক অশ্ব -রুধ রুদ্ধকরা, আচ্ছাদন 
| করা7+অকণেক)- ক । করবীর দেখ; সং, 

পুং, করবী গাছ। 
অশ্ববজ্, (শব বন্ধ, মুখ! বাহার অঙ্ের 

ন্যার মুখ, ৬ঠী-ছিহ) সৎ, পুৎ-স্ত্রীং 
কিন্নর, কিন্ত্ররী। 

অশ্ববার ) (অশ্ব-বার যেপোষণ করে, 
অশ্ববাহ /) বাহ তব বহৃন করে। যাহাকে 

অশ্ব বহন কনে সং, পুৎ, অশ্বারোহী । 

শিং ১হ্ € নিশ্চক্রমুরশ্ববার1£। *(মাষ)। 
অশ্ববারণ (অশ্ব বৃ-ঞ-বারি আবরণ কর! 

+ অনংঅনট্)- ভা) সং পুৎ, গলকম্থল 
রহিত গে। ঘদৃশ পশ্তবিশেষ,গবয়, বনগব। 

অশ্ববিদ্ (অশ্ব-বিছু যে জানে) সং, পুং, 
অখবিদ্যাবিশারদ নলরাজ।। 

অথশালা (অশ্ব-শালা গৃহ | ৬ঠী-_যষ) 
অং, স্ত্রীঘ, মশ্গুরা, স্কোড়ার ঘর, আস্তাবল। 

অশ্বশৃগালিকা (অঙ্ব-শৃশগাল4+ইক- শত্রু 
তার্থে ) সৎ, জ্ীঘ, অশ্ব-শুগালের শর্রুতা । 

অখমাদী (অশখযাদিনূ, অঙআাঙ্গী যে 
গমন করে ) সং» পৃৎ। আঅঙাররোহটী, ঘোড়- 
সওয়ার । শিৎ-১ “প্রতিপ্রয়ারঃকষম ম- 
সাদী ।* রেছু)। 7 

অশ্বসেন ; সং, পৃৎ, সনৎকুযারের পিত!। 
২। দ্রোণ।চাধের সারধি 1 শি জয়ে 
কথৎ তাতসারধিরশ্বাসেন 1” যেশীসৎহার)। 
৩। সর্পবিশেব, ভক্ষকের পুর । 



রি 

শশ্বঝূন অল না 
রিকার সত; পরদ্িনের জন্য | 

নয় শিং ০ পজস্স্তন বিধালেন হর্তব্যৎ 
বিৎ১ ত্রিৎ কম 

মনুরত্ববীৎ ৭৮ (যন)! হ। ধে পরদিনের 
জন্য কিছুমাত্র সংস্থান করিয়া রাখে না, 
যাপায় তাই ব্যয় করে, উত্তরকালের জন্য 
কোন সৎস্থান করে না। | 

দ্বাক্ত ( অশ্ব-অক্ষি। যাহা অশ্ব অক্গির 
ন্যায়) সৎ, পৃৎ, দেবসর্ধপ বৃক্ষ । [যহিষ। 

ঘস্বারি অস্ব-অরি।৬ঠী-ব) সৎ, পুত, 
নশ্বারঢ (অশ্ব -- আরুঢট ) বিং, ত্রিং, অশ্ে 
আকরুট়, ষে অশ্খে আরোহণ করিয়াছে । 

[খারোহ €অশ্ব-আরোহ যে আরোহণ 
করে। থে অশে আরোহণ করে,২য়া-ষ) 
সং, পু, ষে সৈন্য অঙ্থে আরোহণ করিয়া 
যুদ্ধ করে। ২। বিং,ত্রিৎ, অশ্বারূঢ় । হাঁ 
স্্রীং, অশ্বগন্ধাবৃক্ষ । 

অখাবরোহক (অশ্ব -অব-রোহক যে 
বন্ধিত হয়। যে অশ্বের দৈর্খ্যে বঙ্ধিত হয়) 
সং, পুং) অশগন্ধা। 

ৰ অশ্বারোহণ (অশ্ব -আরোহণ ) সং, ক্ীৎ, 
অশ্খে আরোহণ করা, মোড়াষ চড়! 

অশ্বারোহী (-হিনৃ, অশ্ব-আরোহী যে 
আরোহণ করে ) বিং, ত্রিং, যে জর্দা 
অশ্খে আরোহণ করে, অশ্বারোহণে যার 
নৈপুণ্য জন্মিয়াছে। [সর্পবিশেষ । 

অশ্বামন (অশ্ব -অসন) সং) পু, তক্গকপুত্র 
অঙ্বাহবা ; সং, স্লীং, অশ্বগন্ধা। 
অশ্বিনী অশ্ব+ইন্-_অস্থর্যর্থে। এই লক্ষ- 

পত্রের আকার অশ্ব মস্তকের ভ্যায়, এই 

০ ববিণী। 
লিখিত ছে জশ্বিনী বলে) সং, স্ত্রী, 

অশ্শিনীহত 
অশ্বিনীকুমার 

: তর না ক বি টা 
শ্বোটকের মুখের ন্যায় ইছারআক়কি । 
খই অশ্বিনী নক্ষত্রে জগ হুইপ ক 
সর্বপ্রকার সম্প্তি প্রাপ্ত হয় এরং বিনীত 
সৎস্ভাব ও স্ত্রীবাধ্য হয । । অঙ্থিনী' আগ- 
বিখী অবস্থানের লক্ষাত্ররাশি। হ্।খ্ঝ 
রূপধারিণী হর্ষেশ্যাবিশেষ। 

] অশ্বিনী অর্বীভূত 

সপুত্র, ৬গ্ঠী-ষ। মহাভারতের 'মতে-- 
সংজ্ঞা সুর্যের তাপ সহা করিতে লা 
পারিয়া আপনার সদৃশ ছায়া নামে এক 
কামিনীকে নিজ শরীর হইতে বহির্গত 
করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার 
প্রতিনিধিঙ্গরূপ এখানে থাক, আম কিছু- 
কাল পিতৃগৃহে চাললাম। সুর্য তাহা 
শুনিয়া বিশ্বকর্্মার বাটীতে- চলিলেন। 
তজ্ঞা ষখন ত্র্ধযকে পরিত্যাগ করিয়া 

পিতার বাটীতে যান, তখন তাহার পিতা 
বিশ্বকর্মা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া! কহি- 
যাছিলেন,ভুমি পতিদেব! পরিত্যাগ করিয়! 
স্বেন্ছাচারিণী হইয়া আসিয়াছ, আমি 
তোমার মুখাবলোকন করিতে চাহি না। 
সংজ্ঞা পিতার কথা শুনিয়। অভিমানে সে 
স্থান পরিত্যাগ করিলেন) এবৎ উত্তর-কুকু- 

বর্ষে গিয়। অশ্িনীরূপ ধারণপুর্বক ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । হ্যর্্য  বিশ্বকর্মার 
আলয়ে সংজ্াকে না পাইয়া! যেঁগ দ্বার 
লামিলেন তিনি উত্তরকুক্ুবর্ষে অশ্ব-শরীর 
ধারণ করিয়। প্রচ্ছন্ন আছেন,অতএব সৃর্যযও 
অশ্বরূপ ধারণ পূর্বক সে স্থানে গধন 
করিলেন। তথায় কিছু দিন অস্থিনীসহ 
অবস্থান করায় তাহার গর্ভে হর্য্যের যমজ 
ছুই পুর সপ্তান জন্মে, ঙাহাদিগেরই নাষ 
অশ্বিনীকৃমার হইল । ইহার! হুইটী একা- 
কুত্তি, এবং ণিযত একর অবস্থান করিতেন, 
কখনই প্রথক্ক কোথায় থাকিতেন ন।। 
ইস্তারা চিকিত্সা বিদ্যায় অতি হপত্ডিক, 
ছর্গে ইহারা চিকিৎস। করাতে স্ববৈর্ধা 
উপাধি প্রাপ্ত হন) সং,পুৎ, দ্বিৎ, গতির । 



মক [ ১৭২ ] 

তান অেখ্িন্, 'অশ্িনী +অ-অপত্যার্থে, অ | অক্টকা (আশু তোহ্ধন, করা+তক (তকন্ 
"লোপ । স্বামী বলেন-অশ্বাকটস্ব হেতু 

আন্ শব্দ / মহ, পু, দ্বিৎ, অশ্বিনী গর্ভে 
হুর্ধেযর উরমজাত যমজ সন্তানছয়, স্বর্ণ 

বৈদ্য । শিং-১ পক্ষিষশ্থিনৌ সোমরসং 
পিপাহ ।” ভেরি) ॥ 

অখীন জেশ্ব +ঈন্ শীন্) _ প্রথ্) বিৎ। ত্িৎ, 
এক অশ্বের একদিনগম্য । 

অস্বীয় অশখ+ঈয়-- প্রং) সং, কলীঘ, অশ্ব- 
অআমৃহ । ২ । বিৎ, তরি অশ্রহিতকারী, আশ্ব- 
... স্বন্থন্ধীয় 1 
কশ্বোরস (অশ্ব-উরল্ হৃদয়+অআ-- প্রং, 

. গমী -_ষ্) সৎ, ক্লীৎ, প্রধান অশ্ব । ২1 বিৎ, 
তরি, বিস্তৃতবক্ষঃ বিশিষ্ট, বিশালবক্ষাঃ়। 

অষড়ক্ষীণ (অ-ষড়ক্ষি [ষট-দ্সক্ষি] ছয় 
চক্ষু +ঈন- প্রৎ। যাহাতে ছয় চধ নাই), বি 

অষ্টক্ষীর; সং, ক্লীহ, ছাগী, মেম়ী, গবী, বিং, ব্রিং ষড়চক্ষুর আনৃষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় 

জনের অগোচর, ছুই জনের সহিত যে 
. মন্ত্রণা, ০1 

আষাঢ় _ আষাঢ় দেখ । 
আস্ট ( অষ্টন্, অশৃু ব্যাপা4+ অনকেনিন্) _ 

ক। তৃুতুট)- আগম ) বিৎ, ত্রিৎ্, বহুৎ, 
আটসংখ্যা, ৮। ২।৮ সংখ্যক । জেন্যান্য 
ভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃ্ত ছেখ। 
সংস্কৃত -অষ্টন্ ু গ্রীকৃ- 91৮5) লাটিন 
- (০০৮০; জারমান - 41553 ইত্রাজী । ৯%51৫110) বাঙ্গাল। আট |) 

অষ্টক (অই্রন্+ক(কন্)-_ প্রৎ) অং, কী, 
অষ্টমধ্যার বা হষ্টখোকাস্ক গ্রন্থ । ২। 
পাণিশিষুপিক্ত অষ্টাধ্যায় বিশিষ্ট গ্রন্থ । ৩। পু২ঝবেদহুক্ত বিশেষ, প্রত্যেক অষ্টা- 
ধ্যায়াঘ়ক খণেদাংশ। ৪ |বিশ্বামিত্রের গুন, দৃষদ্ধতীর গর্ভজাত । ৫। হুর্ধ্যবংশীয় 
বিকুকির পুত্র । ৬ । বি, ব্রিৎ, অঞ্ট সখ্খ্যা 
পরিমিত ৮। শিৎ-১ “পৈত্ন্তং সাহসৎ 
দ্রোহ ইব্যাহুয়ার্দৃষণমূ । বাগদগুজটৈ . পারুয়্যৎ ক্রোধজোহপি গণোহষ্টকঃ।৮ 
মেনু) । ৭। অষ্ট সংখ্যার সমষ্টি, আটটি। 

অষ্টকর্ণ (অষ্ট-কর্ণ। চতুর্খখ হওয়াতে 
বাহার আটটা কর্ণ আছে, ৬ঠী_ হিৎ) 
আখ, পুত» ব্রহ্মা । | 

লাখ | বাছা অনন্ত হাস পিষ্টকাদি নান/নিধ জব্য প্রদ্ধান করিয়া পি্ুগণ 
উদ্দেশে ত্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। এই 
নিমিস্ত “অস্টিকা'ও বল! যায়) সং স্ত্রী, 
সপ্তম্যাক্ি তিল তিথি । ২। পৌষ মাঘ 
ফান্তন এই তিন মাসের কৃষ্ণা্টমী | ও। 
শ্রাদ্ধবিপেষ | ইহা! তিলগরকার ; গৌণচান 
পৌব মায়ের কৃষ্ণাটরমীতে পৃপাষইটকা, মাধ 
মাসের জঙ্গাষ্্রমমীতে যাংসাষ্কা, ফাল্গন 
মাসের উধগাই্টমীতে শাকাষউরা করিতে 
হয়: কান মতে আশ্বিন কক মীকেও 
অওঃকা বলে। 

অষ্টকাক্ক (অষ্টক আটটি-অঙ্গ। যাহার 
আটটি বিভাগ আছে) সং, ক্লীৎ, পাশার 

। 

মান্ুষী, হক্তিনী, ঘোটকী, উদ্রী ও মহিষী 
ইহাদের ছুগ্ধ। 

অষ্টদ্িক্পাল ব্ইুদিকৃু আটদ্দিকৃ-গাল 
যে পালন করে ) সং, পুৎ-বহুৎ। হন 
পুর্বদিক্ ;) বহি অগ্নিকোণ ; যম দক্ষিণ) 
নিখ্িতি নৈষ্ধ তকোণ ; বরুণ পশ্চিম) 
মরু বাস্থুকোণ ; কুবের উত্তর, ইশ ঈশান, 
কোণ পালন করেন! শিং-১ “ইন্রে! 
বহিঃ পিতৃপতি নথিতে! বরুণো মরুৎ। 
কুবের ইশঃ পতয়ঃ পুর্র্বাদীনাৎ দিশাং 
ক্রমাৎ 1” অআমরকোষ) । 

অষ্টদ্িঃগজ ; সৎ, পু - বহুৎ, এীরাবত, পু 
রীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুস্পদত্ত, সার্ব- 
ভীম, কুপ্রতীক এই আট দিগগজ। 

অষ্টধা ( অষ্ট আট +ধা-প্রকারার্থে) অং, 
অষ্ট প্রকারে.। ২ । "্মাট বার । | 

অকইধাতু ) জৎ, ক্ীৎ, সোা, রূপা, তাম। 
সীমা, কান্তিলৌহ” রাহ্ষ, লৌহ, ইন্পা 
_এই অক প্রকার ধাতু । শি _ ১ 
রজতৎ তাত্ৎ সীসকৎ কাস্ভিকং তথা। 
রক্ৎ লোৌহত্তীপ্মণলো হমিত্যন্টৌ ধাতব 
সবাই... 0050 

অষ্টনাগ (অট্ট-নাগ) সৎ পুং বহু 
অনন্ত, বাত্ুকি,, পদ্ম, মৃহাপদ্, তক্ষক 



আাঙণ | শিখস.১ ০ রহ পরে! 
মহাপত্থোষ্থ. 'তক্গাকহ । জুলীরহ 
শচ্ছো হযতৌলাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ 1৮ 

অষ্টনাসিকা নে _ নায়িকা) সং, স্ত্রীৎ, মঙ্জলা, 
বিজয়া, ভদ্রা, জয়ং ী, অপরাধিত্তা, নন্দিনী, 
নারসিংহী, কৌমারী এই কউ নাদ্লিকা। 
শিং- ১?মন্লা বিজ ভাদ্র! জয়ী চাপ- 
বাজিভা | নন্দিনী নারসিৎহী ড কৌমারী- 

ভ্যউ নাত্বিকঃ1 বু 
অস্টপা,অস্টপাৎ (ইন আট “পাদ । 

যাহার জাটটী শা) সংখপুৎ। শরভ | ২। উত্ণা, 
তত নি 

ঝষ্টপাদিকা; সং, সত্রীৎ হাপরমালী। এ 
অই্ভৈরব ছে _ _ ড়ৈরব ) সং, পু -_বনং 
শিং+ ১অসিতাঙ্গে। রুরু”চও$ ক্রোধো- 
ম্ুত্তো ভত্বস্করং। কপালী ভীষণশ্চৈব সং- 
হারোহষ্টৌ চ ভৈরবাঃ 

অষ্টম (অঞ্টন্1+ম(মট)_ পুরপার্থে ১ বি, 1 
ত্রিং,আটের পুরণ। যী _জ্ত্রীং, ভিথিবিশেষ, 
চজের অষ্টম কলার ক্রিয়া যে দিনে হত্ব। 
২। ক্ষীরক্কাকোলী। 

অক্টমন্্ল ; সং, পৃং, আস্বরিশ্ষে, যাহার খুর 
চতুষ্য়, পুচ্ছ, মুখ, বক্ষঃ, এবং পৃষ্ঠ'্ছথ কেশ 
শুরুবর্ণ । ২। অষ্টপ্রকার মঙ্গল দ্রেব্য; ষখ।-_ 
ব্রাহ্মণ, গো; অগ্নি, শুবর্ণ, স্কৃত, হুর্ধ্য, জল, 
রাজা।শিৎ- ১লে!কেহস্মিন মঙ্গলান্তান্টৌ 
ব্রাহ্মণ গৌ হু“তাশন+, হিরণ্যৎ সর্পিরা- 

, দিত্য আপো] রাজা তথাষ্টমঃ 1৮ ৩ ।ষিংহ, 
ব্ষঘ হস্তী, জলকুস্ত, ব্যজন, খধ্বজ, শঙ্খ, 
দীপ-- এই ৮ বহ্া। 

অষ্টমান (অষ্টন্ আটপ্মান পরিমাণ ) 
সং, ক্লীৎ, বৈষ্্যক. পরিভাষায় কুড়বরূপ 

অষ্টহুত্টি পরিমিত পারিমাগ বিশেন্ষ, ৩২ 
€₹ভাল। । 

ূ অস্রমিকা (আইম +ক_ -ম্োগ্) সং, ভ্রীৎ, 
বৈধ্যক পরিভাষায় চারি তোলা পরিমাণ । 

ৃ অষ্তর; যু, ক্রীৎ, ছাগ, মেষ, গো, মহিষ, 
., ছোটক, হৃস্তী, দত, ও উদ ইহাদের সী 

জাতির মুত্র ।. 
 অষ্তি অেষ্ট আট- মুর্তি আকার বাহার 

কর্কটঃ 

হটঈ সন হি পিং | 
বের অঙ্টসূর্তি; বা! লর্বলামে ক্ষিতিমূর্তি, 
ভবনামে জল-বূর্ি, কত্রনায়ে অস্গিমূর্তি, 
উগ্রনামে বায়ুতর্তি,ভীমনাজে আকাশমূর্তি, 

_. পশুপতিনামে ষজমানমূর্তিঃ ফ্হাকেব নামে 
চন্দ্রমূর্তি, এবং ঈশান নামে, রা 
তেম্ত্রসার)। পরন্ত স্কন্দপুরাণের কারার ্ 
লেখেন, পঞ্চভূত এবহ চক্র, হুর্ধ্য, ও ক্ন্সি 
এই ক্যাট শিবের মূর্তি । শিং-১*পৃথিবী 
ফলিলং তেজো বাসুরাকাশম্েবচ | সুষ্স্যা- 
ভত্রমসৌ সোমযাজী চেত্য্ূর্তয়ঃ।' /* ২ 
“সুত্্যত্তর্মষ্ট মুততিঃ 1” কুমার); ... 

আষ্টলোহক ; সং, ক্লীৎ, ষ্টধাতুবিশেষ ; থা 
-_ সুবর্ণ » রজত ₹ তার ওর ও সীস ৫ 

হ ৬ সুণডলৌহ ৭ তীক্ষলৌহ ৮। 
অটবর্্ (অষই-বর্গ শ্রেসী) স্ পুৎ, কীষধা- 
টক বিশেষ; বথা--জীবক ১ খবত্বক ২ 
মেদ ৩ অহামে? ৪. প্ান্ধি: ৫. রদ্ধি ৬ 
কাকোলী ৭ স্ষীরকাকোলী ৮। যতি 
টট শুভাশুভ ফলম্চূক তষ্গ্রহ 
সমুদাত। রেখাবিশেষের শুভাসডভ চরু- 
বিশেষ । 

অক্টবন্ বেষ্ট _বস্থ) সং, পুং, আপ, গ্রব, 
সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ, প্রভাব । 

অষ্টবিধ (অষ্টন্-বিধা প্রকার) বিং১ভ্রিং,অষ্ট 
প্রকার, আট প্রকারের ৷ শিং- ১"কৃত্প্সৎ 

 চাষ্টবিধৎ কর্ম পঞ্চবর্গক্ক তত্বতঃ। অস্গুরাগা- 
পরাগ চ প্রচার মালন্ত চ 1” মেস্থু)। 

অক্আবাঃ অেইঈশ্রবন। অষ্ট আট --শ্রবস্ 
কর্ণ। চতুম্মুথ হেতু ধাহার আটটা কর্ণ 
আছে, ৬ঠী -হিৎ) সং পুং ্ রন্ধা ।. 

ঘ্ষ্ট-সিদ্ধি; সং, আ্্রীং,. অবিমা, : লিমা, 
প্রাণ্ডি, প্রাকাম্য, অহিস্বা, ঈশিতা, রূশিতা, 

 কাযাবসায়িতা এই আট প্রন্ধার সিদ্ধি। 
অষ্টাংশিত (0০৮৮৮০০স্মক্ট - অংশিত বিভক্ত) 
বিং, তরিৎ, অষ্ট্র পৃষ্ঠে বিভক্ত, আটখ্রেলী । 

অষ্টীকপাল অন্ন আট-- কপাল কলসের 
অন্ধাংশ । যে বজ্বে সার্ধ অষ্ট কলসী ঘৃত 
লইয়া হোম ক্ষরে ) সং, পুং। ষজ্ঞ-বিশেষ । 

- ২ রিং, ত্রিং, অষ্টকপালে উিডনাক।5। 
ছুই, ্াটকষপালে। রে 



১৭৪ ] কী অফ্টা 

_..._.._::4444:727র্্র্ার্ শার্ট: 
অষ্টা্ 'অষ্ট আট-অর্শ অবয়ব, ৮ঠী_ | লেন ছে তাভং! আপনি সমস্ত রা 

হিং) সং, পৃং, যম, নিম, আসন, প্রাণ | অধ্যয়ন করেল কিন্ত আপনার অধ্যয়ন 
যা, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি - সম্যক্ হয় না। আমি আপনার প্রসাদে 

এই গর্তভন্থাবন্থায় সমুদয় সাঙ্গ বেদ ও এই আট প্রকার যোগ; যথা -আপনার 
বুদ্ধি অই্টাঙগসম্পন্ন অশিবনাশিনী ও আতি- সমস্তশাম় অধ্যয়ন, করিয়াছি ; অতএব 
স্মৃতি অনুগামিনী 1” হ। অষ্টন্গে প্রণাম; আমি শ্রবণ করিতেছি আপণার শাস্ট্রাছি 

যথা _জানু, পদ, হস্ত, উরস, বুদ্ধি, শিরস্, | অধায়ন সম্যন্থ হইতেছে না। মহষি 
বাক্য, চক্ষুঃ । শিৎ- ১"জানুভ্যাঞ্চ তথা | কাহোড়, শিষ্গণমধ্যে গর্ভস্থ বালক 
পঞ্যাং পাণিভ্যামুরম। ধিয়। | শিরপ| বচসা | কর্তৃক এইরূপ 'অবমানিত হইয়া রোষভরে 
দৃষ্ট্যা প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ 1” ৩। ক্লীং, তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন “তুদি 
শরীরের অষ্ট অবয়ব; যখ|-_ছুই হস্ত, | গর্ভে থাকিয়া আমার প্রতি এইরূপ অব- 
হুদ্দয়, কপাল, দুই চক্ষু, ক ও মেরুদণ্ড) মাননা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ অতএব 
কিম্বা! ছুই হস্ত, হূদয়, কপাল, জানু এবং তোমার কলেনরের অষ্টন্থল বক্র হইবে" 

ছুই চরণ অথবা ছুই হস্ত, জাদয়, কপাল, | পিতার অভিশাপে বালক বক্র হইয়াই 
ছুই চন্কুঃ। যনঃ এবৎ বাক্য । ৩। সারি- | জন্ম পরিগ্রহ করিলেন এই নিমিত্ত উহার 
ফলক, ইেহার প্রত্যেক পৎক্তিতে অষ্টপদ | নাম অগ্টাবক্র হইল) সং, পু, কাহোড় 
রূপ অঙ্গ আছে বপিরা)। ৪। রাজনীতির | মুনির পুর, স্রজাতার গর্ডজাত, ইহার 
অঙ্গড়ত উপায়ষ্টকা। মাতামহের নাম উদ্দালক। 

অষ্ট/ব্রিংশ (অষ্টন্_ত্রিংশৎ ) বিং, ত্রিং, | অষ্টাবক্রসংহিতা _ যোগশান্্রবিশেষ | অষ্টা- 
আটঘিশ সংখ্যার পুরক। বক্র খষি জনক রাজাকে মোক্ষধঙ্খে যে 

অষ্টাহিংশৎ (অষ্টনৃ_ত্রিংশৎ ) বিং, ত্রিং, | উপদেশ দেন তাহা এই গ্রন্থে লিখিত 
আটউত্রিশ, ৩৮। আছে। [সংখ্যার পুরক 

অষ্টাদশ (অই্রাদশনৃ, অই্ন আট-দশন্ | অষ্টাবিংশ অেউনৃ-_বি“শতি) বিং, ত্রিং, ২৮ 
দশ । অধিক দশ, য়ং-স। মধ্যপদ- | অষ্াবিংশতি অেইউন এা9- বিংশতি কুড়ি । 
লোপ) বিং, ত্রিৎ, বহু, আঠার সংখ্যা, অগ্টাধিক কুড়ি, ৮ৎ--স) সং, স্ত্রীং, আটা" 
১৮। ২। ত্রিং, আঠার সংখ্যার পৃরক। ইশ, ২৮। 

অষ্টাপদ (অন আট-পদ শ্থান। যাহার | অষ্ট্রেপৃষ্ঠে ; অ+, সকলদিকে, সর্বাঙ্ে । 
প্রতি পড়্ক্তিতে আটটি স্থান আছে, ৬্ঠী | অষ্টি (অস্ ক্ষেপশ কর1+তিক্তি)-ভ! ) 
_হিৎ। নিপাতন । অ-আ) সং, পুং,- সং, স্্রাং, আটি, বীচি । ২ । যোড়শাক্ষর 

ক্রীং, চৌপাড়ের ঢাল । ২ | সারি-ফলক । | পাদক ছন্দোবিশেষ। 
৩। পাশার ছকৃ। ৪; চিত্রবিচিত্র ফলক বা | অন্ঠিঅ-ম্ছা শেষ থাকা+ই--প্রং) সং, 
বস্ত্র। ৫। সর্ণ। শিৎ-১“আবজ্জিতাষ্টাপদ | স্ত্রী, ফলের বীচি, ভাঠি । 
কুভততোমৈঃ 1” কেমার)। যথা-_“কাঠের | অগ্ঠীলা ঘেস্ছি লা [গ্রহণ করা] সদৃশ হওয়া 
সেঁউতী মোর হইল অষ্টাপদ ।”অেম্নদা)। +অ.ক১)- প্রৎ) সং, স্ত্রী, বর্ত লাকার 
৬ কীট | ৭ ধুল্যর। ৮। পুং কৈলাস পাষাণথও। ২! বীজ,আটি ; যথা+-“শ।- 
পর্বত । ৯। জন্তবিশেষ, শরভনামক মৃগ। ল্মলীবৃক্ষেরও অনেক অগ্ভীলা জস্মে ; কিন্ত 
১০. কৃমি। ১৯। কীলক। ১২ লৃতা। |. উহাতে উহার কিছুমাত্র সারবন্া সমুৎপক্ন ৃ খা এ 

১৩। মর্কট । দী-ক্্রীং, বনমরিকা | হয়না।” ৩। নাভির অধোদেশে পাষাণ- 
অষ্টাবক্র অেষ্টন্ আট-বক্র বাকা,৬ঠী_ | পিশিকার স্ভায়, বাতজন্য ব্যধিবিশেষ ॥ 

হিং নিপাতন । মহাভারতে-_-মাতৃগর্ভ | ৪ । আঘাত প্রযুক্ত নীলীকা অর্থাৎ ফাল- 
হইতে অধ্যয়নশীল স্বীয় পিতাকে কহি- | শিরা। . 5. 



অং [ 
সী 

অীবান কঅঠীবৎ, অস্থি হাঁড়4বৎবেতু)_ 
অন্তর্থে) সৎ, পৃৎ- কী ২ আনু, হাটু 

অসংখ্য তে -বহখ্যা গণনা । যাহার সংখ্যা 
নাই,৬গী-_ হিৎ) বিং, ত্রিৎ, গণ্য, যার 
সংখ্য। নাই। | 

অসংখ্যাত জে -- সংখ্যাত) বিৎ, ত্বিৎ, যাহার 

সংখ্যা করা যায নাই, যার সংখ্যা করিতে 
পারা যায় নাই, অগণিত । 

অসংখ্যেয় (অ- সংখ্যেয়) বিৎ, রিং, যাহা 
সৎখ্যা করা যায় না, অসংখা, অগণন, 
অগণনীয়। [২। জ্ঞানরহিত । 
ডে ঘে- সংজ্ঞটি বিং১ত্রিং, চেতনাহীন । 
সংযত (অসংযম দেখ, ত+ক্ত)- এ) বি, 
2 রুদ্ধ নয়, বন্ধনশৃন্য। “অসংযতো পি 

মোক্ষার্থী ।” কোদন্বরী)। ২। অনিয়মিত ; 
যথ।--“অসংষত ব্আচার 1 ৩। অকৃত- 
যম; যথা---“অসংষতচিন্ত 1” 

অসংঘম €(অ-সত্যম নিরতি ) সখ, পুথ, 
ইন্জিয়নিগ্রহাভাব, কামক্রোধাদ্দি অবশী- 
করণ ৷ [নয়, মিলিত নয়, বিষুক্ত | 

অসংযুক্ত (অ- সংযুক্ত) বিং, ত্রিং, সংযুক্ত 
অসংষোগ অ- সংযোগ সম্যক যোগ) সং, 

পৃং, সংযোগাভাব, বিশ্লেষ 
অসংলগ্ন (অ- সংলগ্ন) বিং, হি, সংলগ্ন নয়, 

অসঙ্গত, পুর্ধাপর বিরুদ্ধ । 
অসংবর ; বিং, ব্রিৎ, অনিবার্ধ্য। 
অসংবিদান ছে সং পুর্ববে-বিদ জানা 
+আনশোনচ্)_র্) বিৎ, ত্রিৎ জ্ঞান- 
রছিত, অজ্ঞ। ২। স্বীকাররহিত, অঙ্গী- 
কাররহিত। 

মসংবৃত - সংবৃত আচ্ছাদিত) বিং,হিং, 
অনাবৃত, আবরণশৃন্য, আচ্ছাদনশৃস্ত। 

মসংশয় অ-সংশয় দশেহ, ৬ঠী--হিৎ) 
ক্রিৎ-বিং, নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, নিংসং-. 
শয়, সংশয় ব্যতিরেকে 1 শিং -- ১৭ক্সৎহ- 
শয়ং-আত্রপরিগ্রহ ক্ষমা 1৮. ২ ॥ বিং ত্রিং 
সংশয়রহিত, সন্দেহশুস্ত ।.৩। ্ীৎ, নিচ" 
সন্দেহ । 

(সংশনীয় তে - সংশনীয়) বিৎ, ত্র, সংশয় 
করিবার ধ্যিয় নহে, যাহাতে সংশয় 
হইতে পায়ে না। 

১৭৫ 
শতক আছ 
১ বিহাটিগ 

মে 

অসংশয়ান - অংকন) বি, ব্রিৎ, 
অসশিহান দেখ. [আসশিগ দেখ। 

অসংশয্মিত (অ- সংশযিত) বিৎ, ভ্রিৎ, 
অসতগ্রিষ্টপন্ধাত (15012150 ০) ষে 

শক্তিতে পৃথিবীর স্তর. উৎক্ষিপ্ত করে, 
তাহা! পৃথিবীর একস্থানে বল প্রকাশ 
করিলে কুজাকার এক পর্দত পিও 
সম্ভবে তাহাকে 'অসংশ্রিষ্টপর্বত' কহে । 

'আসংসন্ত (অ-সৎ সম্যক প্রকার -সহ্ক 
আসক্ত ) বিৎ, ব্রিং, সংসর্গরহিত, অআসং- 

শ্লিই । 
অসংস্ষ্ট অ- সংস্ই্) বিৎ, ত্রিৎ, মিলিত 

নয়, বিযুক্ত, অসংযুক্ত। অসম্পুক্ত । ২। 
বিভক্ত হইয়া পৃথক অবস্থিত । 

অসংস্কত (অ- সংস্কৃত) বিং, ত্রিৎ। যার 
স্কার হয় নাই, অক্লাতসংস্কার । €। 

অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন ; যথা-অসংস্কত 
কেশলাল 1” ৩। গর্ভাধানাছি সংস্কার 
রহিত, অন্ুপনীত। “ অসংস্কত প্রমীতন্ 
পিতা ন শ্রাঙ্গমাচরেত্ 17 

অসংস্কতবাক্য অেসস্কৃত-_ বাক্য) সৎ, ক্রীহ। 
তস্কৃত ভিন্ন বাক্য, ইতর কথা, অপতাষা । 

অসংশ্থান জে-সংশ্থান) সং, রীৎ, অসন্ভাব, 
সংস্থান না থাকা, অপ্রতুল, অসঙ্গতি । ॥ ২7 
প্রণালীবিরহ। 

অসৎসাহসিক অ-সং সঙ্গত - সাহস+4 
ইক -_ প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, ষে অসঙ্গত সাহস 
প্রকাশ, করে ছুঃসাহসিক ; ষথা--সে বড় 
অসংসাহদিক লোক । ২। খাস! সম্পন্ন 
করিতে অসঙ্গত সাহস আবস্টুক করে, 
যাহাতে বিপদ শটিবার সম্পূর্ণ সস্তাবন। ; 
যঘথ1--অসংসাহসিক কন্্ম। 

অসংসাহসিকতা (€ অসংসাহসিক +তা1_ 
ভাবে) সং,স্ত্রীঘ,আঅসংসাহসিকের কর্ম আস- 
হা সাহস প্রকাশ করা, ছুঃসাহমিক তা। 
সংহত খে সংহত) বিৎ, ভ্িৎ, অসংলগ্র, 
2৮৬ বিক্ষিপ্ত । ২। পু, ব্যুহবিশেষ, 

মেনাদিগের পৃথক বৃত্তি । ্ 
অসকৃৎ্ অ-সকৃৎ একবার) অং, কআনেক 

বার, মুহুমু£, পুনঃপুনঃ ভুয়ো কঃ 1 শিং 
_ গ্মসকৃজেকরখেল তরস্বিনা ।”রেছু) । 
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ভন অেসিগোর) বিতভ্রিং, সগোত্র ] অসভী অে-সতী সাধবী) জং, দ্র, ই 
ব্যতিভারিণী 1 ২ । বিৎ, ছুশ্গরিত্তা ? 
সত্য ঘে-_ সত্য) সং, ক্লীৎ, মিথ্যা, অলী 
বাকা । শিং-১ “অসভ্যৎ সাহসং মার 
মাত্সর্ধাৎ চাতিলুক তা 1” ২। বিং, ত্রিং, 

নয়, এক গোরে উত্পন নয়, িম্নগোত্র । 

শিং - ১*অসপিগা চ মাতৃরসগোত্র! চযা।; অ 

পিতঃ। সা প্রশত্তা দ্বিজাতীনাৎ দার কর্ম্মণি 

মৈথুনে ।” মেনু) । 

তসনভ্ত (অআ-সক্ত সংলগ্ন আসক্ত) বিৎ, 

রিং, অসংলগ্ন । ২। অনাসক্ত | ৩। অপ্র- 

তিবদ্ধ | ৪। বিষয়বিরাগী। ৫ | ফলাভিলাষ 
শৃন্য। শিং-১ অসগজ্ঞঃ জখমন্বভুৎ । 

অসম্কুচিত অ--সম্কুচিত) বিৎ, ত্রিৎ সঙ্কু- 
চিত নয়, সক্ষোচশৃষ্, অকুঠিত, প্রশস্ত । 

অসম্কুল অ-সম্কুল জনতা) বিৎ,ত্রিং, পর- ূ 
স্পর অবিরুদ্ধ । ২। অমিশ্র। ৩। বিস্তীর্ণ । 
৪ | বিস্তৃতপন্থা । 

অসক্গ অ-সঙ্গ সহিত, সৎসর্গ, বি, ত্রিৎ, 
সঙ্গ-রহিত, নিলিগ্ত । ২1 অপ্রত্তিহত, 
অপ্রতিবন্ধ। শিং-১ “ অসঙ্গমদ্রিঘপি 
সারবন্তয়া।” (রঘু)। ৩। সৎ, পুৎ, পুর" 

কলত্রধনাক্দি ত্যাগনূপ নৈরাগ্য, বিষয়াসক্তি 
ব্লাহিত্য ॥ ৪1 নির্লিষয় পরমাত্বা। ৫। 
চন্্রবৎশীয়ব যুখুধানের পুত্র ূ 

অসঙ্গত (অ- সঙ্গত জংলগ্র ) বিং) ত্রিৎ, ! 

অধুজ্ত, ুক্তিবিরুদ্ধ, যুক্তিবহি্ভূত । ২ ।অ- 

স্সীপপশ 

সংলগ্র, সংযোগরহিত ।৩। পুর্বাপরবিরুদ্ধ 
৪ | অসম্ভব । ৫1 অনুচিত, অন্তায্য । ৬। 
অসদৃশ, বিষম । 

অসঙ্গঠ অ- সঙ্গতি স্থলগ্নতা) সৎ, স্্রীৎ, 
সঙ্গতিবিরহ, পরস্পরসশ্বন্ধাভ।ব,অসংস্থান । 
২। অঙংলপ্নতা, পূর্বাপর বিরোধ । ৩। 
সংসর্গাভাব,সাহায্যরহিত। ৪ | আর্থালক্কষার 
বিশেষ, কান্যকারণের ন্তিন্নদেশবতিতা। 

অসচ্চরিত্র অস২- চরিত্র) বিং, ত্রিং, খাঁর 
চরিত্র ভাল নয়, ছু, দুশ্চরিত্র | 

অসং (আঅ- সৎ সাধু) বিং, তরি ক্ষোধী, 
ভাল নয়, সংতিন্ন, মন্দ, নিন্দিত, গর্ধিত ) 
মঘখা-অসৎ কর্ম, অসৎ ব্যবহার । ৩। 

ছমদাগু, দুষ্ট প্রকৃতি ;) যথা _-অসৎ লোক । 
২। অবিদ্যমান, জন্তিন্ন, প্রাগভাব প্রতি- 
খোগী, নিরপাখ্য, নিঃস্করূপ-। ৩। দ্মৎ, 

খসত্তারী;) সৎ, অসতের ব্যবহার । 

সত) নয়, মিথ্যা! 

অসত্যবাদী (বাদিন্, অসত্য বাদি 
বলে) বিং, তিং, মিথ্যাবাদী | 

অসত্যসন্ধ (অসত্য -সঙ্গা অভিসন্গি | ব- 

নায় অভিসন্ধি যাহার, ৬ী হিং) বি, 
ত্রিৎ, কৃতদ্, ছুরাস্মা, কপটাচার । শিৎ - ১ 
“তৎ জনমসত্যসঙ্গৎ ভগবতি বন্ুুধে ! কথং 
বহনি। 

অসদৃশ অ- সদৃশ) বিং, ভরি, অযোগ্য, 
অনুপযুক্ত, অনুচিত, বিরুদ্ধ, বিসৃশ। ২। 
অতুল্য, বিষম । ৩। অনুপম, অসাধারণ । 
যথা -“অসঘূৃশ ফল ।” 

অসদগ)হ (অসৎ অবিদ্যমান বস্ত- গ্রহ 
আগ্রহ, ৭মী - মী ষৎ, পুত অসৎ বিষয়ে 
ষত্ব প্রবৃস্তি আগ্রহ বা উৎসাহ, বালকাদির 
আবদার, অথড্রি। 

অসদগ,হশ (-গ্রাহিন্, অন২- গ্রাহী ষে 
লয়)বিং,ভিৎ, অনুচিত দ।লাপ্ি গ্রহণ-কারী, 
অযথা-শান্ম-গ্রহণশীষ্, ধনাদিলো ভবান্ । 
শিং ১“ দুঢ়ভাকহ স্জিরপ্রঙ্গো লাস- 
পগণাহী ন ছুর্বচাঃ |” | 

অসন্ভাষ আ--সন্ভাব) সং, পু, ছুষ্টত্বভাব, 
ছুশ্চরিত্র, ছুরভিসন্ষি । ২। অগ্রণয়। ৩। 
অভাব, অপ্রতুল, অসঙ্গতি, অসংস্থান। 
৪ | অবিদ্যমানতা, অসত্ত]। 

অসন, আসন (অস্ প্রেরণ করা, ক্ষেপণ 
কর1-+ অন -- ক, সংজ্জার্থে) সং,পুৎ, সর্জ- 
বৃক্ষ, পিয়াসাল। ২। (অন্. ক্ষেপণ কর! 
+জঅনট্ ভাবে) সং, ক্লীৎ। ক্ষেপণ 1. 

অসন্ধষ্ট অ --সন্তষ্ট) বিং) তি, সম্তষ্টী নয়, 
যার জত্তোষ জন্মে নাই । ২1 প্রীত বয়, 
বিরক্ত । শিং_১ “অসন্তষ্টা ছিজা নষ্টাঃ 
সন্তষ্টাইব পার্থিব ।” এ ৫দখ। 

অসম্ভরি (অ-"সন্ভপ্টি) দখ আ্রীৎ, অসস্ভোষ 
্বস্ত্ভোষ ক --সম্তভোষি) সং, পু, সাস্তদিষের 

অভাব,দজস্ত নাহওয়া ।২ ৷ বিরাগ;বিদ্বুক্তি । 

রে 
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পি পিপী স্পা বস 

হখ্যান্িত মেষাদি ছাদশরাশির মধ্যে অসন্দিঞ্ জে - সন্দিপ্ধ) বিং, ত্রিৎ, ধার সন্দেহ 
নাই, অসংশয়িত, সন্দেহশৃন্য, আনিষ্টা- 
শঙ্কারহিত,বিশ্বস্ত ; ষথা_অসন্দিপ্ধ মনে । 

২। যাহাতে সন্দেহ নাই, যাহা অন্যথা 
হইবার আশঙ্কা নাই, স্থির, নিশ্চিত ; যথা 
--অসলিগ্ধ কিঘয়ে । 

অসন্দিহান (অ-সন্দিহান সংশয়ী) বিৎ, 
নিং, যে সন্দেহ করে না, অসংশয়ান | 

অসনদ্ধ (অ-সমৃ-নহ বন্ধন করা+ত 
ক্রে)-ন্ম) বিং, নিৎ, সমদভুূত, জাত। ২। 

দু, গর্দিত | ৩। সেম্যক্ পটুত্ব অভাবেও 
দর্পে অভিমান হেতু) পশ্ডিতশ্মন্য, প্ডি- 
ন]ভিমানী । ৪ | অকুতসন্নাহ, কবচ হীন । 

অসন্নিকর্ধ (অ-সশ্বিকর্ষ আকর্ণ) সৎ, 
পৃং) মন্ঃসংযোগ-জনিত জ্ঞানের অভাব । 
২। সান্নিধ্যের অভাব, দূরত্ব । 

অসন্নিকুষ্ট জে_জন্নিকুষ্ট নিকটবন্তর্খ) বিৎ, 
বিৎ, দূরবস্তাঁ, দূরষ্ছ। 

অসন্গিধান (অ--সন্লিধান) সং, ক্লীৎ, উপস্থিত 
না খাকা,অনুপশ্থিতি ; যথা__“একদা সেই 
বারবনিতা বিভাগ্ডক খষির অসন্রিধানরূপ 
তবযোগ সন্দ্শনে ইত্যাদি ।” 

অসপত্ব অআ-সপত্ব শব্র) বিং, ব্িৎ, শক্র- 
রহিত, নিক্ষ্টক, বিপক্*-ভয়শুন্য ) যথা 
“অসপত্ব রাজ্য ॥” 

মসপিগড অব সমান - পিও) বিৎ, প্রিৎ, 
সপিওভিন্ন, সপ্ত মপুক্তষেতর, ষে স্ত্রী কিম্বা 
পুরুষ সাত পুরুষের অন্তর্গত নয় । শিৎ_ 
১ অসপিও1 চ যা মাতরসগোত্রা চ যা 
পিতুঃ 1 মেনু) । ২ 4অসপিশুঃ সপিত্োবা 
গৃহীতশ্চোপনায়িতঃ |” (স্মৃতি) । 

মসত্য (অ- সভ্য সামাজিক) বিং, ত্রিৎ, 
সভ্য.নহে, সভার উপযুক্ত নয, ভদ্রলম!- 
জের যোগ্য নয়। ২। খল । শিং- ১অয়- 
স্নভ্যস্তব জন্ম নে! গৃহে শ্রত্বাগ্রলাৎ স্তে 
ন্যবধীৎ স্থরেশ্বরঃ 1” (গীতা) । শ। অশিষ্ট, 
ছুর্ষধ্বিনীত। [অসভ্যের ব্যবহার । 

[সভ্যতা (অসভ্য -+ত1- ভাবে) সৎ, স্ত্রী, 
সম (অআ-জম সমান, একবিধ) বিং, ত্রিৎ, 
স্সতুল্য, আনুপন্,, পরস্পর সাদৃষ্ঠরহিত | 
২ | বিষম, -বিষে্ড ১. যেমন--১, ৩, ৫, | 

মেষ, মিথুন, সিংহ? তুলা, ধনু,কুস্ত অসম- 
রাশি । ৩। পুৎ্, বুদ্ধ । | 

অসমক্ষ (অ-সমক্ষ) ক্রিং_বিৎ অপা- 
ক্ষাতে, অগোচরে, পরোক্ষে । 

অসমগ্জস (অ-সমগ্স আদুশ, যুক্তিযুক্ত ) 
বিংরিৎ,অসদূুশ ২ । বিষম,অমঙগত | ৩। 
অশ্পযুন্ত । ৪ | সৎ? পুংঃ সগর রাজার 

জ্যেষ্ঠ পুল। ৫। ক্লীৎ, অসঙ্গত, অমুক্ত | 
শিৎ- ১অতি পণয়াদেতন্ময়োক্ত মসঞ্জ সমৃ 1” 

অসম্য (অ- সময়) সং, পুং, অপ্রকত সময়, 
যার যে সময় নয়,অকাল ; যথা-- অমময়ের 
ফল, অসময়ের বৃষ্টি । ২। দুঃসময়; যথা _. 
আমার এখন বড় অসময় | ৩। সময়বহি় 

যাওয়া! ; যথা- অসময়ে বুদ্ধি যোগা; 
অসময়ের সম্তানে উপকার দর্শেনা। 

অসমর্থ (অ- সমর্থ ক্ষমতাপন্ন, শক্ত) বিৎ, 
তিং, অসমর্থ, দুর্বল, অক্ষম, অপটু । ২। 
(অআ- সমর্থ সঙ্গতার্থ) বাকরণে অসঙ্গত 
অর্থবিশিষ্ট, ষে শব্দের যে স্থলে অন্গয় হয 
উচিত তাহার ব্যতিক্রম 1. 

অসমর্থসমাস 'অসমর্থ-সমাস এক ব্রীকরণ) 
সং, পু, যে শন্দের সহিত যাহার অআঅন্বয় 
হওয়া উচিত তাহা ব্যতিক্রম করিয়! অন্য 
শন্দের সহিত সমাস; ষথা--“অন্্ষ্য- 
স্পশ্যোৎ |” 

অস্ম্বাষিকারণ (অসমবাষি কারণ ) সং, 
ক্লীং, ন্যায়মতে -সমবায়িকারণের আসন- 
তর কারণ, সমবায়িকারণে প্রত্যাপন্ন 
হইয়া যে কারণ হয়, যেমন--খটের প্রতি 
কপালদ্বয়সংষোগ । | 

অসমস্ত অ- সমস্ত এক ব্রীভৃত) বিং১ত্রিং, 
সমাসরহিত, ব্যস্ত, ভিন্ন, সমাসে অযুক্ত | 
শিৎ ১ “অসমস্তৈকসমস্তা যুক্তা দশভি- 
৩ণৈশ্চ বৈদভা।” ২। অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত । 

অস্মান (অ-- সমান) বিৎ, ভরি» অতুল, 
অসদৃশ। ২। স্বজাতীয় ভিন্ন, বিজাতীয় । 
শিৎ-:১ “সমানাশৌচৎ প্রথমে প্রথমেন 
সমাপয়েৎ । সসমানৎ দ্বিতীয়েন ধর্মরাজো 

বচো যথা.” শেদ্ধিতত্ব)। 
'আসমাঞ্ত গ্মে-সমাণ্ত) বিৎ, ত্রিং, সমাপ্ত 

টা 

স১৩ 



রি [ ১৭৮ ] হর্ 
ক ঁ শেষরহিত, | অসংলগ্ন, পুর্্বাপরবি দ্ধ ২ অস্তাযা, নয়, সম্পূর্ণ নয়, অসম্পু 

অনসগিত । শিখ- ১ “অমমাপ্তে ততস্তম্য 

চনে বদণভাৎ বরঃ17 ২। অনিষ্পন্ন । 

অসনীক্ষ্যকারিতা €(অমনীঙ্গাকারী1তী- 

ভাবে ) সং, প্রীং, অনিনুশ্নাকরিতা, সম্যক 

বিবেচনা না করিয়া কাধ্যকরণ। 

অসমীক্ষ্যক্চাবী (অমমীক্ষ্যকারিন্,। অ-স- 
মীক্য [নং-ঈক্ষ দেখায- প্রৎ ) 
দেখিসা-কারী !কু করান ইন্. পিন) 
ক] যে করে) বি ত্রিৎ, যে অম্য বিবে- । 
চন! না করিয়া কোন কন করে, দোষ গুণ । 
না দেখিয়া যে কন্মু করে, দেখা দেখি যে. 
কর্ম করে । ২। জালা মুর্ঘ। পী- স্ট্ীহ। 

অসশীন্ষ্যভমী (-ভাষিন্, অ- সী), 
সম্যক শিতবচনা কিয়া ভাষন 

করিয়া কোন কথা বলে । শী-- স্ত্রী | 
অগর্দীচীন (অ - সমচীন) বি, ত্িং, অনু- 

গুম, অসঙগত। ২। অন্মপমুস্তু। 

অসম্যক (অ- সম্যক) বিৎ, রিং, সম্যক নয়, 
সম্পূর্ণ নয়। 

অসম্যকৃকারী (অ- সম্যক অম্পুর্ণকপে- 
কারী যে করে) বি, রি, যে সম্পূর্ণ প 
কাধ্য করে না; যথা “ঁকন্ত অসম্যকৃ- 
কারী ব্যক্তি কখনই অভীষ্ট লাভ করিতে 
পারে না।” 

যে 
] 

বলে) বিৎ, টিং, যে সম্াক বিবেচনা না; 

অআমঙত | 

অসন্দ্দপ্রলাপ (অসম্বদ্ধ- প্রলাপ অনর্থক 

বাক্য, ৬ষ্ঠী _ ষ) সং, পৃৎ, অসঙ্গত উত্ি, 
সন্বঙ্গশুন্য বাক্য কথন । শিৎ - ১"পারুষা- 

মন্বতকৈব পৈশুন্যপ্পাপি আন্্শঃ। অমন 
৷ প্রলাপশ্চ বজ্ায়ং স্যাস্চতুর্রিধমূ |” মেনু 
৷ অধন্বদ্ধএলাপী -শ্রসন্বদ্ধ_ প্রলাপী যে বলে! 
1 বিঃ নিৎ, যে অসম্বদ্ধ কথা বলে, অন- 
|. শ্বদ্ধভাষী। ণী- জ্রীৎ। 
 অশশ্বক্ষভাষী €( -ভাঁষিন্, অশম্বদ্ধ _ ভাষিন 

যেবলে) বিৎ, টিং) যে অমন্বদ্ধ কথা 
বাল, আহহ প্রলাদী ! শী-সীহ। 

'আমঙগাধ (অআ-সন্বাধ মক্গীর্ণ, বাধা, ৭মী 
1 ৭ 

|... - হাহ) বিহ, বি, বাণা-রহিত) অন্যোনা 

পীড়ারহিত ; যথা-শ্াসম্বাধপধ |” ২ 
পরস্পর সংঘর্ষন্গপ পীড়! রহিত । ৩! 

শনতা-রহিত। ৫ । 'অবিগম্য। 

! 

| বিরল । ৪ 
ূ ধা স্টীং,০তুদীশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। 
 আপগম্তব (অ--মাস্তব উতৎ্পভ্তি) বিখ, দিহ। 
৷. অস্তব নয়, যাহা সম্ভবে লা, যাহা ঘটিতে 
৷ পারে না, অত্যাশ্তধ্যহেতু বিশ্বাসের অ- 
| যোগা। ২।প.. অলোৌকিকীঘটন|। ৩। 

অন্ভবরাহিত্য । 
অআমভ্ভাবশীয় অ- সভ্ভানীয়) বিং, নং, যাহ 

ঘ্টবার সৃস্তাবনা নাই, সম্তাবনারহিত | 
অসম্পর্ক অ-- সম্পর্ক) সৎ, পু, সম্পর্কের ৷ অসম্ভাবিত "্োে- সম্ভাবিত) বিং, তিৎ। যা 

অভাব, সম্পর্ক না থাকা। ২। বিং, ব্রিং, 
সহ্বপ্ধরহিত ॥ 

'অসম্পকাঁয় জে. সম্পবার্র়) বি, ত্রিং, যাঁর 

সম্ভাবলা করা যায় নাই, যাহা ঘ্টিবে 
বলিয়া মনে করা যায় নাই, অভাবিত, 
অতর্কিত । 

সহিত কোন সম্পর্ক নাই, অসম্পূক্ত,। | অগভ্াব্য (খঅ- সম্ভাব্য আভ্ভাবলায়োগা ) 
সম্পর্করহিত । ৃ 

অসম্পূর্ণ (অ-- সম্পূর্ণ) বিং, ত্রিৎ, অসমাপ্ু, 
অনবনসিত | ২ পুর্তিশুন্য, যাহ। পরিপূর্ণ 
হয় নাই; ম্বথা--"অসম্পূর্ণ চত্দ্রমগ্ুল ।” 
শিৎ-১ “ক্রুরগ্রহঃ স কেতুশ্চত্রমসৎপুর্ণ | অসম্ত্রম 
মশডলমিদানীম্ ।” সেদ্রারাক্ষস)। 

আঅসম্পুক্ত অ- সম্পৃক্ত) বিৎ, ত্রিং, অসম্প- 
কাঁয় দেখ। 

অনন্বক্ধ 'অ-সমন্বদ্ধ মিলন । যাহার সহিত 
কোন মিল নাই) বিং,. তরি, সন্য  শৃন্ত, 

বিং, ঘিৎ। যাহা অস্তাবনাযষোগ্য লহে, 
অলৌকিক, নির্ণয়ের অশক্য । শিং-১ 
“অসম্ভাব্যৎ ন বক্তব্যৎ গুত্যঙ্ষৎ যদি 

 দৃষ্টাতে ॥' চোণক্য) । উ উন 
(অ-সন্ত্রম) সং, পু» অনাদর, 

অমর্যাদা, মানহানি । ২। চাগল্যাভাব, 
সৈর্য্য । ও । বিং, ত্রিৎ, অচঞ্চশ, স্থির | 

অসন্ত্রাস্ত অআ -আন্ত্রান্ত) বিং, জ্্িং, অচল, 
শ্থিরপ্রকৃতি, ধীর ; যথা --“অসন্ত্রাস্তচিত্তে 
ভগদত্তের হস্তীর কুল্তাস্থরে নারাচ নিক্ষেপ 
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করিলেন ।” শিং _ ১অপ্রাপ্ররতিস/ভ্তাগা 
অসন্ত্রাস্তা অনুষ্ভটাঃ 1” ২। সন্্মহীন । 

আঅসশ্মত (অ--সম্মত ব্অভিমত) বিৎ, জিৎ, 
জন্মত নয়, ষাঁর সম্মতি লাই, যার মত লাই, 
অন্ভিমত) অনশৃমৃত, বিরোধী । শিৎ--১ 

অসহারী -্বিন্শ-সহ সঙ্গে আঙিন্ 
যে গমন করে ) বি, পিং, যাহার সঙ্গে 
কেহ ধাইতেছে না, একাকী । 

অসহিষু। £ অ-সহিষুত সহনশীল) বিৎ, 
ত্রিং, যাহার সহিযুত্ততা নাই, যে সা করিতে 

'অসম্মতঃ কম্তব মুক্তিমাগ্য্।কেমার)।। ২। পারে না। ২।যার ধৈর্য নাই, অধৈর্ঘ্য। 
যে বিষয়ে সম্মতি নাই | ৩। অপ্রিয় । ৪ । | অসহিষ্তা অ -_ সহিষুণ +তা -ভা) সংযস্্রীৎ, 
শর । ৫1 প্রতিকূল । ৬। অসম্সতিদায়ী। | সহিঞ্ুঃত। গুণের অভাব, ধৈর্য্য হীনতা । 

৭ প্রণয়ী, প্রণার্ধ্য | [থাকা 'অমত । ; অসহা (অ-সহা সহনীয়) বিৎ, ভিৎ, 
_ অসম্মতি অআ- সম্মতি) সৎ) স্মীং, সম্মতি না অসহনীয়, যাহ? সহিতে পারা যায় মা। 

অসম্মান (অ- সম্মান ) সং, ক্লীৎ,। অনাদর, ; ২ । যাহা সহিতে শরীরের বা মনের কষ্উ 
অমর্ধ্যাদা, অপমান, অবমাননা । হায়, দুঃসহ | “অআসহাৎ জ্ঞাতিছুর্ববাক্যৎ |” 

অসম্নিষ্ট অ-সম্মিষ্ট) বিৎ, ত্রিৎ, অমিশ্র, অসাক্ষাৎ্থ অ- সাক্ষাৎ) অং, পরোক্ষ, শ্র- 
অসংযুল্ত, সৎশ্রবরহিত | |. ত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়াগোচরে । ২ । অতুল্য। 

অসবর্ণ অ-সবর্ণ একজাতীয়) বিং, ভ্রিৎ । অসাক্ষাকার অেসাক্ষা-কার) সং, পুত, 
ভিন্নজাতীয়, সবর্ণ্ডিন্ন ; যেমন ব্রাঙ্গণ | প্রত্যক্ষাভাব । ২। পরোক্ষজ্ঞান | ত। 
ক্ষতিয়াদি । শিং -_ ১*অপি নাম কুলপতে- ;  প্রত্যক্ষের অবিষয়। 
রসবর্ণক্ষে অসম্ভব ভবেং 1” শৈকভ্বলা)। ৰ অসাঙ্ষিক (অ--জাক্ষিন্ সাক্ষান্গ,ষ্টা, যে 

1 
২ “পাণিএহণসংস্কারঃ অবর্ণাশ্বপদিশ্টতে । ; সাক্ষাৎ দেখে+কণ- প্রৎ। বিৎ, ভ্রিৎ, থে 

বিষয়ে সানী নাই, অবিদ্যমানসাক্ষিক, 
সার্সিহীন । শিৎ -১অসামিকেরু ত্বর্থেষু 
মিখোবিবদ্যমানযো 1” মেনু) ২। আঅপি- 
ঠাতাশুন্য। 

অমাধারণ অ- সাধারণ, বিং, ভিৎ, সাধারণ 
নয়, সচরাচর ঘটে না, সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যায় না, অমামান্য ; যথ1--অমা- 
ধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ যশঃ । ২ । যাহাতে 
অন্যের সম্বপ্ধ নাই, যথা-এ ধন তার 
অমাধারণ, অনন্যমাধারণ। ৩। বিশেষ! 

অসবর্ণঙ্গয়ং €জ্য়ো বিধিকুদ্ধাহকর্ম্মীণি 1১) | 
মেনু)।২। ভিন্নবর্ণবিশিষ্ট। র 

অসহ (জআ- সহ যে সহ্য করে) বিং, ভ্রিৎ। 
ক্ষমাশৃন্, সহ করিতে অপারক, অমধণ । ূ 

যথা--“এ অসহভার সতী না পারি স- অ 
হিতে ।” (মেষনাদ)। 

অগহন €অ-সহুন [সহ সহ করা+ অন, 
-ক) থে সহা করে) সং, পু, শত্রু । ২। 
বিং, ব্রিং, অসহিষুঃ, যে সহা করিতে পারে 
না, ক্ষমাশূন্তা, যার কথা গায়ে মর না, থে 
কবক্ঞ। ব| অপমান সহা করিতে পারে না, ৪ | ন্ত/য়মতে--স্থপক্ষ বিপকফ ব্যাবৃত্ত ডুষ্ট 

অসহমান। ২। (4 অশট- ভাবে) ক্ীৎ, হেতু, সাধ্যব্যাপকীন্ততাভাব প্রতিষোগ 
সহনাভাব, আঅসহিষ্ণত। রঃ [দেখ। ূ হেতু; যথা -বিহ্ুমান্ জলত্বাহ |? 

মসহনীয় (অ--সহনীয়) বিং,ত্রিং, অসহ্য । অমাধরপত্ব,অসাধারণ্য 'অমাধারণ 4ত্ত, ষ- 
মসহমান (ক সহমান) বিৎ, ত্রিৎ সহ ৃ ভাবে সং্,কীত, সাধারণত্ব নয়, বিশেষত; 

করিতে অসমর্থ, ক্ষমা করিতে অপারক। | যথা “তিনি শত্যুদ্দ দ্মসাধারণ্য লাভ 
ততঃ কোশলেপ্বরোহপি অতিদর্সাৎ পরি- | করিষাছিলেন।” 
তবমসহুমানঃ 1” অসাধু অ- সাধু মজ্জন), বিৎ, ত্রিৎ, সাধু 
বর (অ- সহায়) বিং, সিং যায় সঙ্থায় ভিন্ন, অসৎ, অভদ্র, দুবৃত্তি ; যথা! _-অমারু 

॥ নিংসন্ধায়। সহায়হীন। ২। সঙ্গ- | লোক । ২। নিন্দিত, গর্হিত; যথা - 
সা শিং-১. “ সোহ্সহায়ন মুটেন জা ব্যবহার ॥ ২. হি অহা ॥ 
লুকেলাকৃতবুদ্ধিনা ।” মেনু)। এ এ -& ৮9০. পূ এগ এর; টা নু রঃ 1 ৫ রা ৮ পু 7 



অনি [ 

শশী শশা 

অমাধ্য যঅ- -সাধা) বিৎ, ত্রিৎ। যাহা সম্পন্ন 
করা কঠিন ব| দুর্ঘট, ছৃঃসাধ্য, কষ্ট সাধ্য ) 

যাহ] সম্পন্ন করিতে পারা যায় লা, সাধ্যা- 
তীত) যাহা আয়ত করিতে পা রা যায় না, 

অনার | ২। যার প্রতীকার হওয়া কঠিন 
বা অসন্তব,অচিকিৎসনীয় ; যথা অসাধ্য 

রোগ । শিহ- ১ অসাধ্যৎ কুক্ধতে কোপ 

পাণ্ডে কালে গদে। যথা 1 মোষ)। ভ। 
সাধনার অষোগা, প্রমাণাদ্ির দ্বার! সম- 
আনার অঙগোগা | ৬ | হুদদম। 

অসামঘ্িক (অসময় + ইক ফিক)-ক) 
বিৎ, ভ্রিং, মমঘ়ের উপযুক্ত নয, যে সময়ের 
যেদপ তদনুনূপ নয়, আকালিক। 

ভঅগামান্য (অ.-সামান্য সাধারণ) বিৎ্, 
ত্রিৎ, অসাধারণ, ষ।হা সচরাচর ঘটে লা, 
বিশেষ, তন্মানসন্বপপী। ২। অ-সামান্য 
সমানতা, ভুলাত1) অনুপম । 

অগাম্য (অ- মান্য) সং, কীৎ, সাদুষ্ঠবিরহ, 
ভেদ । ২। অধোগযপথা ওষধ|দি, অপাস্থ্য- 
কারি । 
55 /(অ--সাল্প্রতম উচিত) অং, 

তামুল্ঃ আম্গুচিত । শিহ- ১৫বিষরৃক্ষোহ পি 
সংবদ্গ্য পয়ৎ ছেল,মসাম্পরতম্ । কুমার)। 

অসার অ--সার স্থিরাংশ। যাহার সার 
নাই, ৬্ী-হছিৎ) সং, পু, এরগুবৃক্ষ | 
২ । নিৎ্ তি, সাররহিত, ম্থিণংশহীন। 
শিং-১ “অমারঃ খলু সংসারঃ |? ৩। 

অপদার্থ । ৪ | দুব্দল | ৫। ক্লীং, অগুরু | 
অমারতা (অসার+তা- ভাবে) সৎ, স্সীৎ, 

সারহীবত!, অশ্থিরতা । শিৎ- ১*ধিগিম।ৎ 
দেহভৃতাখসারতান্।” রেঘৃ)। 

অনাপধ।ন অআ- সাবধান) বি ঘি, সাধন 
নয়, সতর্ক শর, প্রমন্ত, প্রমাদী। ২। কতুব্য 
বিষষ়ে যার সমুচিত যত্বু বা মনোযোগ 
নাই, জনবহিচ্ত । 

অনি (অস্ ক্ষেপণকর1+-ই , সংক্কার্থে | 
সংস্কৃত অনি; ল।টি-ন _1017518 ) সৎ) 

পুৎ, খড়গ, করবাল, খাঁড়া, তরবাল । ₹। 
(মধ্যম্পুরুষের একবচন) অং, তুমি । শিং 
- ৯কিতবানসি বিপ্রিষ্বৎ ন মে 1৮৩ । নদী 

বিশেষ । এই নদ্দী বরণা নদীর দক্ষিণদিকে 

] আপি 

গঙ্গাতে সংমিলিত হয়, পরে উত্তরমুখী 
হইয়া! বরণাতে সঙ্গতা হইয়াছে'। কাশী 
এই ছুই নদ্ধীর মধ্যশ্থিত হওয়াতে তাহার 
অপর নাম বাঘধাণসী। স্কন্শপুরাণে লিখিত 
আছে অমীনদীর সহিত যে স্থানে গঙ্গার 
সঙ্গম সেই স্থানে আ্ান করিলে মুক্তি হয়) 
যুথা-- 

“পুণ্যভূমি বারাণসী, বেষ্টিতবরুণ। অগি, 
যাহে গঙ্গা আনির] মিলিত । নদ) 

অমিক স্ ক্ষেপন করা, দীপ্টি পাওয়া 
+ইকহেকন্)-ক, সংক্ঞার্থে) সং, ক্লীং, 
অধর ও চিবুকের মধঃভাগ । 

অসিরী অ-পিত শুক্র+ঈ- প্রং। ত-, 
রূ। উঈপৃ-ক্সীং, বয়স হইলেও যাহার 
কেশ শাদ1 হয় নাই) সৎ, স্সীৎ, অন্তঃপুর- 
চাপিণী অবৃদ্ধ/ দাসী । ২। নদীবিশেষ। 
৩। বীরণ প্রজাপতির কনা, দক্ষ প্রজা- 
পতির পতী। 

অমিগণ্ড (অমি নিক্ষিপ্ত _গণ্ড । যাহাতে 
গণ্ড নিশিণ্ড হয়, ৭মী -হিৎ) সং, পুং, 
স্ুদ্র উপপাধান, ছোট বালিশ । 

অদিচ'ত (অনসি-চম্ম ঢাল। দ্বৎং- সস) সং, 
সং, কী, ঢাল তলোর 

অনিচধ্য! (অসি-চর্দ গতি) সৎ, জং, 
অমিচালনা, অসিন ব্যবহার বা আচরণ। 

আঁমিত $অ-সিত শুরুবর্ণ) সং, পুৎ) কুষ- 
বর্ণ। ২। শনিগ্রহ। ৩। কৃষ্ণপক্ষ । ৪। 
ব্যামশিব্য মুনিবিশেব । শিৎ _ ১“অসিতো। 
দেবলো ব্যাসঃ শ্বয়ৎ চৈব ব্রবীষি মে।” 
(গীতা) । ২ “হে মধুক্দন ! অসিত দেবল 
তোমাকে অশ্রজা-স্স্টি বিষয়ে প্রজাপতি 

বলিয়! কীন্তরন, করিয়াছেন 1৮ ৬ | স্থুর্য্য- 
বংশীয় ভরতপুত্র নৃপতি। ৭। পর্বত- 
বিশেষ। ৮। বিং, ত্রিং, কুষ্বর্ণ বিশিষ্ট, 
হামল; যথা "অমি হলোচন। দেবরূপ- 
ধারিণী ধাবরকন্তা ।”” ২ “অসিভকেশা ।” 

অসিত! (অ-সিত শুরু+আপৃ-জসীৎ ) 
রা স্সীং, অন্তঃপুরচারিণী অবৃদ্ধা দসী। 

| হি লালারর | শু । স্বনামখ্যাত দ্ববেরিশ্টা | 
শিং--১ “অসিতাচ স্ৰাহশ্চ হবুণী 
তথা । হেগিবংশ)। ২, 



অসি. | 

অসিতাপার্জী ঘেদিত কৃষ্ণ -অপাঙ্গ চক্ষুব 

প্রাস্তভাগ +ঈপ _ জ্্ীৎ ) বিৎ, স্ট্রীৎ। কৃষ্ণবর্ণ 
চক্ষুবিশিষ্ট । 

অনিতার্টিঃ জসিতার্চিন্, অমিত কষ্বর্ণ 
_অর্টিস্ প্রভা। যাহার কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ 
ধূমময় প্রভা, ৬ঠী _ হিং) সং* পুৎ, অগ্সি। 

অসিতালু অসিত _ আলু) সং, পুৎ, নীলালু। 
অসিতোৎ্পল দ্সেসিত-উত্পল পদ্য, য় 
_) সং. ক্লীৎ, নীলপদু, ইন্দীবর | 

অসিদৎ্র অনি খঙজ্জা- দৎগ্রা দৃত্ত। যাহার 
অসির হায় দত্ত, ৬ঠী-হিৎ) সং, পৃং, 
জলজশ্বিশেষ, হাঙ্গর, মকর । 

অসিদ্ধ অ-সিদ্ধ সম্পূর্ণ) বিং-ত্রিং, অপক্, 
| ২। অনিষ্পন্ন, অসম্পনন, অসম্পূর্ণ । 

। প্রামাণিক লয়, প্রমাণ দ্বারা প্রভিপন্ন 
নম, অপ্রামাণিক | ৪ | নিদ্িরহিত, সফ- 
লতারহিত।৫ | ন্যায়মতে - আশ্রয়াসিদ্ব- 
তাদি তিন প্রকার দোষে ছুষ্ট হেতু । 

অসিদ্ধি( অ- সিদ্ধি নিষ্পতি) সং, স্ীৎ, 
অনিষ্পন্তি, মিদ্ষিবিব্লহ, সফলভারাহিত্য | 
ন্যায়মতে -আশ্রয়সিন্দি, স্বরূপাসিদ্ছি, 
ব্যাপাতাসিদ্ধি'এই ত্রিবিধ হেতু দোষ। 
আশ্রর়াসিন্ধি ; যথা-_“কাঞ্চনময় পর্দতো 
বহ্ছিমানিত্যাদি।” স্বরূপাসিদ্দি; যথা 
“ পর্বতঃ কাঞ্চনময় বহিছমানিত্যাদি 1৮ 
ব্যপ্যতাসিদ্ধি ; যথা - পর্ধতো বহিমান্ 
জলত্বাদিত্যাদি।” [শন্মপরিক্ষারক 
[িধারক অসি--ধারক যে ধরে) বিৎ্,ভিৎ) 
[মিধার। (আসি ধারা) সং, জ্ত্রীৎ খড়ের 
অগ্রভাগ । শি২ং-১ “শ্াসিধারাপরিহ্ৃতঃ 
কামৎ চক্রস্য তেন মে ।” ২ '্ুরগজ ইব | 
দন্তর্ভমদৈত্যামিধারৈঃ।৮ রেঘু)। 
সিধারাত্রত (অসি--ধার _ ব্রত) সৎ, ক্লীং, 
যুবক যুবতীর একত্রে অবিকৃতচিত্তে অব- 
স্থানরপ ব্রত । শিং - ১*মযুবা, যুবত্যা সাদ্ীং 
বন্দু ঠীভর্ভৃবদাচিরে। অন্তর্নিবৃতূসঃ স্যাদ্- 
সিধারাব্র্ভৎ হি তত ।” ২ “অআসিধাবাব্রছ- 

মিদৎ সখে যদ্দরিণা সহ সংবাসঃ।', ও 
সতাৎ কেনোন্দিষ্টৎ বিষময়মসিধারতমিদমূ।” 
সিধাব সি -_ধাব্[ ধৌত করা ] 
নিধাবক / পরিক্ষার কর14-অ.অন্,অক 

১৮৯.- ] অসী 

ণেক)- ক ।যেখঙ্গা শাপায়, ২য়া-ফ) 

সং, পৃ, যে আক্সাদ্ির ধার করে, শাণকর, 
শিলকর । - 

'অসিধেনু (অসি-ধেনু ধনু শব্দজ। 
অসিপেনুকা | ধনুকের স্তায় অসি । ক- 

যোগে অসিধেনুকা) সং, স্ট্রীৎ ছুরিকা, 

ছুরি। 
। অসিপত্র অমি-পত্র। যাহার অসির. স্যার 

পত্র, ৬ঠী- হিৎ ) সং, পু, খঙর্জাবৎ পত্র 
যুক্ত বৃক্ষ, ইক্ষু । শি২-১ দজাতৎ তমাত্ম- 
ন্যাসিপ নবৃক্ষম্ 1” রঘু) । ২ । লরকবিশেষ, 
যাহাতে খড়গি ধারের উপর চাপিয়া কাটা 
হয়। ৩। ক্লীং, খড়গকোষ, খড়ের খাপ্। 
৪ | ইক্ষুপত্রের আকারের ন্যায় উভয়দিকে 
ধারবিশিই খঙ্জা। শিং-১ “অত্যাঙ্ষৎ 

5 পরশ্বধান্ ।"ভেটি)। 
গুগনামক তৃণ। 

ভিসি অমি-পরর-বন) সং, ক্লীং, 
নরকবিশেষ। এই নরকস্থ বৃক্ষের পত্র 
সকল খঙ্গাকার । ষে ব্যক্তি শান্ম-মধ্যাদা 
লভ্যন করিয়৷ স্ধেচ্ছান্থুসারে কুপথগামী 
হয় সে এই নরকে যায়, এ নরকস্থ বুক্ষের 
খঙ্গাকার পত্র নিয়ত তাহার গাত্র ছেদন 
করিতে থাকে । বিষ্ুপুরাণে লিখিত আছে 
যাহারা অকারণে বৃক্ষচ্ছ্দন করে তাহারা 
এই অসিপত্রবন নরকে যায় । 

অসিপুচ্ছ অসি খড্গ _ পুজ্ছ, পুচ্ছক 
অসিপুচ্ছক / -লেজ । যাহার পু্ছ অসির 

ন্যায় ধারাল, ৬ষ্ঠী- হিং) সখ দুধ শিশু- 

মার, শুসশক। 

অসিপুত্রী-ত্রিকা ছসি--পুত্রী কন্তা, ৬ঠী 
_-ষ। ক-যোগে অসিপুত্রিকা । ক্ষুদ্রত্ব 

হেতু বলিষা) সৎ, জ্্রীৎ, ছুরি, ছুরিকা | 
অসিমার্গ অজি - মার্স) সং, কীৎ, অস্পথ । 
অসিমেদ €অসি-মেদ নিরধ্যাস। অদির 

স্তাষ তীক্ষু নির্যাস যাহার) সং পুত, বিট্- 
খদিরু। 

অসিহেতি ক্জেসি খঙ্গ-_হেতি ঢাল, ৬ঠী 
-হিহ্) সৎ, পুহি খজাধারী যোদ্। । 

অনদীম অ--সীমা "প্রাস্তভাগ, ৬ঠী- হিৎ্) 
বিধ্, ভ্রিং, যাহার সীমা নাই, অনন্য । 



অন 

হওয়া+উ-৭, সংজ্ঞার্থে ) চতুর্িধ সট্টিতে প্রবৃত হইলে ূর্বসং্কার অনু (অন্ হওয়া+উ-গ, 
রা পৃ, বত, প্রাণ । শরীরাততর্গত প্রাণাছি 

পৰ্চবাযু, যথা_-পাণ অপান সমান উদ্দান 

ধান। হ। (+উ-ক। প্রাণই ইহার 

স্বান বলিয়া) ক্লীৎ, চিন্ত, চিন্তা । ৩। (7 

উ--শ্ট উপতাপ। 

অন্ুকর (অ-সুকর সহজ) ।বখ ত্রিৎ, 

ঢুক্ষর, ক্রেশমাধ্য ; যথা! - “হুক কার্ধ্যে 

ব্যাপৃত দ্দোণাচাধ্যকে |” 
অন্থথ 'অ-ন্ুখ শ্বখী হওয়া +অ-.অল্)_ 

ভাবে) সৎ, কীৎ) দুঃখ, কেশ, সম্তাপ, 

পীড়া। ২। রি ত্রিৎ, ছুঃখিত, পীড়িত, 
ছুঃখজনক।২। (+অ.অল্) শব) অশক্য | 

“শ্রেয়াৎ সি লঙ্খমহুখানি বিনান্তরাষৈঃ 1” 
অহ্খাবহ (অতুখ- আ- বহু জন্মান + 

অন্ ক) বিং'ত্রিং, অহ্থের কারণ, যা- 

হাঁতেঅন্ুখ জন্মে, দ্ুঃখকর, পীড়াজনক । 
অহুথিত অেস্খ+ তন্তু) _শ্ম) বিং, তরি, 
না পীড়িত। 

বং ভি, ষে সখী লন যে চন ভোগ 
করে, পীড়িত । 

অহ্ন্দর অ- হৃন্দর) বিং, দ্িং, মনোহর নয়, 
কুরূপ, কুৎসিত । শিৎ-১ “কিমপ্যন্তি 
ছভাবেন হুন্দরং বাপাহন্দরং |” ২। অনু- 

চিত,অমুক্ত ।৩। গুণীভুত ব্যঙ্গ কাব্যের অষ্ট 
প্রকার ভেদমধ্যে পরিগণিত কাব্যবিশেষ | 

অসুভূৎ ) (অন্থ_ভূ ভরণ করা+০্ক্িপ্, 

অন্মৎ -ক। অহ মত মেতৃ)-অ | 

স্তযণে বিং, গ্রিৎ, প্রানী, মজীব, জীবস্ত। 
২।(+4 মান পু, জীবন, প্রাণ সাধন। 

অহুরংঅ বিরোধ--ত্যর দেবত!। যাহার] 
দেবতা বিরোধী । কিন্ত অপ ক্ষেপণ ৷ 
কর! ইত্যাদি+উর--জৎজ্জার্ে। অথব] অ | 

হরা হুধা। খাহাদের কুধা নাই, ৬্ঠী_ 
হিৎ। জমুদ্রমন্থন কালে বিষণ মোহিনীবূপ 
ধারণ করিয়া অহ্রদিগকে হাধায় বঞ্চিত 
করিয়াছিলেন। শিং--১ “সুরাপ্রতিগ্রহা- ূ 
দেবা; হর! ইত্যভিবিশ্রুতাঃ। অপ্রতিগ্রহ- 
ণান্ম্ত দতেয়শ্চাহুরাঃ স্মৃত!ঃ।রোমায়ণ । 
ভাগবতে ব্রন্ধা আস্তে! নামে বিখ্যাত 

[ ১৮২ ] 

1 অহ গ 

অশ্ক্ষণ |. 

৷ অহ্যক, অহুয়িভা 

বশতঃ তমোগুগ তাহাকে আশ্রর করে, 
সেই সময় তাহার জখন হাইতে অন্ুরগণ 
উৎপন্ন হয়। ইহারা হুর! অর্থাৎ বাকুণীকে 
অগ্রাহা করাতে হইহাদ্িগের নাম অন্থর 
হুয়। পারস্য ভাষার সহিত এই শনের 

সৌসাদৃশ্য দেখ। সংস্কত-অহুর ; পাৰ, 
সিক -অহর) সং,পুহ, স্রবিরোধী, দৈত্য, 
দানব হ। স্থার্য্য | ৩। রাহু 1৪ | মব্রনামক 
দানবের পুর । এই দানব অতাগ্থ বলবান্ 
ও পরাক্রমশ[লী ছিল। তাহার জন্ত 
অর্খাৎ হাই উঠিলে ইন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রভাবে 
তিনটি পৃংশ্চলী স্ত্রী তাহার মুখ হইতে 
নির্গত হইয়। ত্রিলোক ভ্রমণ করিত । রা - 
স্রীং, রাত্রি । ২1 রাশি । রী-ম্রীৎ,অহ্বা 

পত়ী ।২। (দ্বিতীয় বাংপন্তি দেখ, যাহা 
নিক্ষেপ কৰিলে ইতাপমরণ হয়) রাজিক।, 
রাইমব্যা | [সং, পুৎ, বিষ । 

| অন্ুররিপু অত্র _রিপু. শত্রু, ৬ঠী-ষ) 
রা | অশ্ুরমা (অ--স্ু সুমিষ্ট রস) সৎ) ঘ্ীৎ। 

| বর্দরা, বাবুই তুলসী । 

শী শী সী শী সপ স্পট শা িসি 

অহুরাহ্ব (অনুর - আহ্বা নাম। অহ্ররের 

লামে নাম যাহ' . তাহার আগমন ভগে 
বা প্রতিযোধ .. যাহা পুজা কালীন 
বাদিত হায়) সৎ, রলীং, কাৎস্ত, কাসা। 

অ-হুহ্র্ট অমান্য করা+ 
অন. অনট্ )-ভা। এখানে 

অহুক্ষণ “অ' শন্দের অর্থ নাই ।র- 
লোপ) সং, ক্লীৎ, অবজ্ঞা, অনাদর। 

অস্ুলভ উস ক্ুলত) বিৎ, ব্রি, সুলভ লয়, 
যাহা অনায়াসে পাওয়া যায় না, ছূর্লভ, 
ছুক্প্রাপ্য, কষ্টলভ্য । 

অহ্ন্ছ (অ-্স্থ) বিৎ্, ভিত, আুশ্ছ নয়। 
সচ্ছন্দ শরীরনয়, রুপ্ন, রোগী । 

অন্স্থত1 (অ--তুস্থতা, সং, স্ট্রীং, অনুষ্থের 
অবস্থা,পীড়িত অবস্থা, অগন্থৃতা, অস্বান্থ্য। 

অহ্ষ্মদশ -দর্শিন্, আহুক্ষ্ম শুক্র নয় 
দশ ঘে দেখে) বিৎ, ত্িং, যে অতিশয় 
বুদ্ধিমান্ নয়, যাহার প্রত্যুৎপন্নযতি নাই, 
যাহার কুশের অগ্রে বুদ্ধি নাই। 

আহ্রিতৃ। অহৃয়া দেখ? 

| 



প্ [১৮৩ ].. নর 

০৮৮-১ পাশািশাপিশতশশাহীলি হি নিজ 

গা তুকদ্ট ক ) বিং, সিং) যে ঘাহণকে নবি নয়নের আকাজ্ষা নিকৃতি 
অপুয়া করে, পরগুণে দোষাবিষ্কারক। ; হার না; যাহাঁকে দেখিলে আহ্লাদ 
অস্থয়াবিশিষ্ট । শিং-৯ “অহ্য়কায় মাং; সীমা থাকে না, আসেচন, আসেচনক। 
মাদাস্তথা স্যাংবী্যবলমা (১৮ মেনু) | 1 অসৌঠব “অ-_ সৌঠব) বিং, ত্রিৎ, হুষ্টতা 

অসুযা অেস্ অনাদররকরা4+অ-_ভা, যক্যে) ; রহিত, শোভাহীন, সৌন্দরধ্যরহিত। পিং 
-'আগম ) সৎ, স্রীৎ,। পরশুণে দোষা- -_৯গিমনমলসত শুন্য! দৃষ্টি: শরীরযসৌঠ- 
রোপণ, ব| গুণে দোষোদঘাটন, পরগুণে ; বম্ 1” ২। সং, ক্রীৎ, সৌঠব না থাকা, 
দোধাবিক্ষার, নিন্দা । ২1 ক্রোধ । ৩। | কদ্দাকারতা, অসৌনদ্ধয, পরিক্ষি ধাভাব, 
স্পর্দা ৷ ৪ 1 দ্বেষ। মালিন্য ।৩ : অঙ্গরস, অকৌশল, মনো- 

অশ্যাপর পরতন্্র পরাধীন)বিং,দিৎ, ; শিৎ--১অসৌষ্বং মলাপতিস্তাপত্ত বিরহ- 
অশ্গয়াপরতস্ত্ ঈর্বাপরবশ, ঈবীষুক্ত | 
আনুর্ধযস্পশা (অ-স্র্ধ্যমূ শ্র্যকে -পশ্য 

তুশ্ দেখা +অ'খশৃ)- ক ষেদেখে) বিৎ, 

নৎ১যেল্দর্য্য ও দেখিতে পায় না, যে হর্দোর 
রা দেখে লা, ষাহার গাত্রে কধোর কিরণ 
স্পর্শ হয় লা; যথা অন্থ্্যন্পন্টা মহিষী | | 
২। যেখানে হর্যের কিরণপাত হয লা; 
যথ।-_অন্ুর্ধ্যম্পশ্টা পান্দতীয় ভাগ, অশ্থ- 

অন্মাপরব্শ | ( অশ্য!-পর, পরবশ, | ভঙ্গ । ৪ | ঘঅলঙ্কারে _স্মরদশা বিশেষ । 

ূ জ্বরঃ । সোহিতাদপর্ণ)। 
। অস্থলিত (অ-শ্বলিত পিছলিয়া পতিত) 
|  বিং, ত্রিৎ, যাহা স্মলিত হয়না, যার অন্যথা 
। হয়না ২। অপ্রতিহত, অব্যাহত | ৩। 
ূ শ্সির, অবিচলিত । ৪ ক্লনরহিত, পতন 
| রহিত , শি২-১ততঃ প্রসৃত্যন্থলিত প্রয়াণঃ 
৷ স প্রত্যহৎ মৃত্যুসমীপমেতি 1” | 
র অস্ত (অন্ ক্ষেপণ করা 4: তংক্ত)-ধ্রি। 

ধ্যম্পশ্ট মুখ । শ্যা-স্স্রীৎ, 'অন্গঃপুরে সতত গ্রহাদির অস্ত অর্ধাৎ অদর্শন আছে 
অবস্থানবশতঃ হুর্ধ্যাদশীী রাজপত্যা্দি। যাহাতে সং, পু, পশ্চিমাচল । ২। ক্লীৎ, 

অহ্র্যযম্পন্টারপা জেস্ছর্ধাম্পশ্টা _ রূপ, ৬ঠী- (+তংক্ত)- ভাবে) চত্রস্ধ্যাদির অস্ত 
হিং) সং১ন্লীং, যে ভ্রীলোকের রূপ হুর্যের | গমন। ৩। মৃত্যু । ৪। শেষ, অবসান। 
মুধ দেখে না অর্থাৎ ষে শ্রী কখন গৃহের ৫। লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। ৬।(+4+ত 
বাহির হয়না। (কত) -_ম্) বিং, ত্রিং, নিক্িগ) পাতিত, 

পক্ক (অক্জ্, অ-স্থজ স্ষট্টি করা” চালিত, নিরস্ত। ৭ ৫প্ররিত | ৮। ত্যক্ত | 

(কিপ্)-_ ক, সংজ্ঞার্থে অথবা অস ক্ষেপণ ৯। অবসিত, অবসানপ্রাপ্ত । শিং- ১ 
করা+খধজ্-্ম। নাঁড়ীর ইতস্ততঃ যাহা “ নিরস্তগাস্ভীর্্যৎ অপাস্তধৈর্ধ্যন্ব |” ২ 
বিক্ষিপ্ত হয়) সং, র্লীৎ, রক্ত, রুধির | ২। | “শাপেনাস্তংগমিতমহিমা 1” (মেখছৃত)। 

কুন্কুম ৷ ৩। বিদ্বজ্তাদি সপ্তবিংশতি যোগা- ৷ অস্তক অস্ত অবসান, অদর্শন+-ক - প্রং) 
স্বর্মত যোড়শঘোগ । ৃ সং, পুঝঃ মুক্তি, নির্বাণ মোক্ষ । 

হকৃপ অেস্ককৃ রক্ত-প'পা পানকরা+ । অস্তগত অভ্ত- গত, ২য়াষ্) বিৎ, ত্রিং, 
অ.ড)-ক)ষে পান করে। যে রক্ত পান অদর্শন প্রাপ্ত, দৃষ্টি বহির্ড ত। হ। যা 
করে, ২য়া -ষ) সৎ, পুহ_ রী রক্তপায়ী। ; চল প্রাপ্ত, অস্তমিত । 
২। রাক্ষস । : অন্ভশিরি-ঘস্ত-_ গিরি) সৎ, পুহ, ষে পর্ব 
ধরা ( অস্ককৃ-ধর থে ধরে। যে রক্ত তের অপর পার্কে গেলে থয ৃরটিবছিত 

ধরে, ২য় _ য) লৎ, শ্রী, ত্বক, চর্ত্ী। হয়, অস্তাচল, পশ্চিমাচল । 

সেচনক অ.-সেচন ক্ষরথ। ঘাহা হইতে | অস্তম্ €(অস্ ক্ষেপণ কতা তম - ভাবে ) 
চক্ষুঃ ও মনের ক্ষরণ হয় না,.৫মী-হিৎ। [| অং, অদর্শল। শিৎ--১ “গাজা মন্তমিরেশ্ব- 
ক--ন্গার্ধে) ' বিঘ) ভিৎ, অপ্ডিপ্রি়দর্শ নি, স্ব 1”? বেস) ২। নাশ । 

হাকে দেখিয়া তৃণ্ডির 'শেষ হয্ম না, অভ্তমতী ) সৎ, সী, শালপর্পাঁ বৃক্ষ । 



| ১৮৪ ] অসত্ী 
০ 

পপ সপ পপ 

অহ্থয়া। ৪1 পীড়া। ৫1 প্রশংম! | ৬। 
প্রকর্ষ | ৭1 লক্ষণ । ৮। প্রতিক্ষেপ। 

। অভ্তোদয় (আস্ত-উদয়) সৎ, পুৎ) শৃর্োর 
অস্ত হইতে উদয় পর্ধাস্ত কাল।২। 
হুর্ধ্যের অস্ত হইতে উদ্দয্ষ পর্যন্ত নিয়ম 

সতঃ।" (জ্যো [তিদ) ূ  করিয়া রা করা। শু । ক্রিৎ_ বি, সর্ষের 
অস্ময় অস্তম-ইন্ গমন করা+ অংল্) অস্ত হইতে উদয় পর্য্যস্ত। 

ভাবে) সং, পু, বিনাশ, অবসান, । অস্তযান (অ কুৎসিত ন্যৈ শন করা+ 
ক্ষয়। শিং ১"উদঘ্মস্তমন্। রঘৃগ্ধহাছ- | অন.অনট্)-ভা) সং, ক্লীৎ। ভঙসনা। 
ভয়োমানশিরে বহুধাধিপাঃ1” রেঘৃ)। হ। নিন্দা। . ্ 

অস্তাচল গমন। শি২-১ “করোত্যকালা- | অন্স অস্ ক্ষেপণকরা 7 ত- শব, মৎজ্াগে। 

স্তময়ং বিবজতঃ1"(কিরাত)।৩। মহাপ্রলয়। ; যাহাকে ক্ষেপণ করা ঘায়) সং, ক্লীৎ 
অস্তমিত (অন্তমৃ-ইত(ইন্ গমন করা4 | ক্ষেপণীয় প্রহারসাধন জব্য, যাহা বিপক্ষের 
তক্তে)_ক] গত, ২য়া-ষ) বিৎ, তি, | উপর গেপণ করে, যদ্ভার! বিপক্ষকে এহার 

| করে, হাতিরার, খড়গাদি । ২। ধনুঃ | ৩। পশ্চিমাচলগত, অস্তগত। ২। নষ্ট । ৩। | 

বিলুপ্ত! শিং-১ “যমোহপি বিলিখন্ ।  ক্ষেপণযোগা বাণা দি । ৪ । শন্মমা। 
1 

ভমিৎ দণ্ডেনাস্তমিতত্িষা |” (কুমার) । 

অস্তমন অস্ত মন? অঅল্)- ভাবে) সং 

রী, আস্তাচল গমন, সুর্যের অদর্শন 

সাধন ভগোলকগ্চ দ্বারা 1 তিরোধান । শিং । 

১ “হিরোধানঞ্চ যত্রৈতি তদবাস্তমনং 
রবেঃ। নৈবাস্থমনমর্কমা নোদয়ঃ সববিদা 

. অস্কণ্টক (অশ্ম-কণ্টক। কণ্টক সরৃশ 

অভ্ব্যস্ত (অস্ত- ব্যস্ত) বি, রিং, অত্যান্ত | অন্ত) সং, পু বাণ । 
ব্যতিব্যস্ত, অশ্থির, চঞ্চল | ২। অস্তাচলে । অন্ত্রচিকিৎসা (312০7৮, অস্ত্র - চিকিৎসা । 
নিক্ষিপ্ত । ত। ক্রিং-বিং, তাড়াতাড়ি, ৩য়া-য) সং, জ্্রীং, অস্ত্রচালনাদি দ্বার! 
ব্যাকুলতাপুর্াক | ক্ষতাদিরোগের প্রতীকারকরণ । 

অস্তাখ অেস্থাঘ দেখ) বিৎ, ত্রিৎ্, অগাধ, | অস্ত্রধারী (-ধারিন্, অন্গ-ধারী যে ধারণ 
অন্তিগভীর । করে) বিং, ত্রিৎ) *। কগ্ন ধারণ করে, 

অস্তাচল ঘস্ত- অচল পর্বত, য়ং- স) ধৃতাস্্। .... [অন্ত্রজ্ঞ | 
সং, পুৎ, অস্তগিরি, পশ্চিমাচল । শিং  অশ্পবিদ (অস্ম-বিদ্ যে জানে) বিং, কিং) 
১4 অস্তাচলচুড়াবলম্বিনি ভগবতি কুমু- ! অস্ত্রসায়ক ভোক্স-সায়ক [সে নাশ করা 
দিনীনায়কে চত্ত্রমসি 1” +অক.ণক)- ক] ঘষে নাশ করে। যে 

অস্তি (অস্ হওয়া+তি(তিপ্)। বর্তমান; অন্তান্য অস্ত্র নাশ করে) ক্বৎ, পুৎ, 
কালের প্রথম পুকষের এক বচন অথবা; ধারাচাস্ত্র, লৌহুময় বাণ। 
অস্ হওয়া+ক্তি-ভাবে ) অং, বিদ্য-) অন্ত্রাগার (অন্স- আগার গৃহ, ৬্ভী--ষ) 
মানতা,শ্ছিতি, সত্বা।২। বিদ্যমান আছে, : সং, ক্লীং, “য গৃহে অন্প থাকে, অস্ত্র রাখি- 
হইতেছে । 1 বার স্থান, অস্ত্রালয়, আয়ুধাগার । 

অস্তিত্ব (অন্তি+ত্ব_ভাবে) সং, ক্লীং, | অপ্ত্রাধাত (অন্ত্র-আঘাত। ৩য় _ষ) সৎ, 
স্থায়িত্, বিদ্যমানতা, সত্তা । ক্লীৎ, অস্থ দ্বারা আত্বাত, অস্ত প্রহার। 

অস্তিনান্তি (অস্ভি _নাস্থি) অং, সত্বাৎসত্বা, | অক্ালয় (অস্ত্র আলয়। ৬ী-_ শর স্ 
বিদমানত। অবিদ্যমানতা, থাকুক বানাই | কীৎ, অক্্রাগার | 
থাকুক। শিং--১ “অস্তিনাস্তি ন জানত অস্ত্রাহত (অস্্- আহত) বিৎ, তরিং অন্ত্রের 
দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ 1৮ দ্বারা মহত, যাহাকষে অসমৰ "খাত 

অন্ক (অন্ হওয়া+তু- প্রৎ। অনুজ্ঞার লাগিয়াছে। 
প্রথম পুরুষের এক বচন) অত, হউক । | অস্ত্রী ঘেস্তরিন্, ইন দন) সা 
২। (অস্+তুন্-ভাবে) অনুক্ঞা। ৩। | বিং,তিৎ অন্ধারী। 



ৃ 

অস্টি ] 

অস্থাগ, অস্থাথ (অ-স্ছা [শ্থা থাক!+ 
কিপ্)- প্রৎ ] স্িতি, সীমা1-গ পিমু। 
ধাতুজ এবং তব হন্' ধাতুজ । যাহার সীমা 
পর্যযস্ত গমন করা যায় না) বিং ত্রিং 
অগাধ, অতিগভীর । 

অস্থান (অ অপ্রশত্ত _শ্ান ) সং, রীৎ্, 
কুম্থান। ২। অষোগ্যস্থান, মন্দস্থান, অন্ু- 

চিতন্ছান । শিৎ --১অস্থানে পততামতীব 

মহতামেতানৃশী স্যাদগতিঃ।” ৩। অযোগ্য- 
পাত্র, অপাত্র | ৪ । অপবিভ্রদেশ । ৫। বিং, 
ত্রিং, অতিগভীর,ঃ অতলম্পর্শ। ৬ । ক্রিং 
_বিং, অনুচিতস্থল, অযথাকাল। 

অস্থানে ৫(অ-স্ছানে জগুমীর একবচন 
অর্থ যুক্ত) অং, অযথাকাল, অনবসর, 
অযুক্ত | শিৎ-১ “অস্থ।নে যদি বা স্থানে 
সততং রজসারতঃ |” (মহাভারতণ)। 

মন্থায়িতা (অস্থায়িন্+ তা - ভাবে) সং,ক্্রীৎ, 
স্থায়ী না হওয়া, অচিরস্থাস্িতা, নশ্বরতা । 

স্থায়ী (-য়িন্, অ-স্ায়ী [স্থা থাকা+ 
ইন্(ণিন্)- শীলার্থে] যে থাকে) বি, 
ত্রিং, স্থাঁধী নয়, যাহা চিরদিন বা অধিক 
দিন থাকে না, অচিরম্ছায়ী, অল্পকালস্থা়ী, ! 
বিনাশী, নশ্বর, ভঙ্কুর | 

স্থায়ীভাব ; সৎ, পু, যে ভাবে অবস্থিত 
হইলে ঈষৎ সঞ্চালন বশতঃই সাম্যভাবের 
নাশ হয় তাহাকে অস্থাধীভাব বলে । 

স্থার (অশ্ছা [অন্হাগ 'দেখ]_র প্রাণ্ডযর্থ 
'রা' ধাতৃজ। যাহার সীমা পাওয়া যায় না) 
বি, ত্রিং, অগাধ, গভীর, অতলম্পর্শ। 
স্থাবর (8০৮91)19, অ-দ্ছাবর স্থিতি- 
শীল) বিং, ত্রিং, স্থাবর ভিন্ন, যাহা এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে পারে, 
জঙ্গম, গমনশীল, অন্থিতিশীল ; যথা-__ 
মনুষ্য, পশ্ড, পক্ষী প্রভৃতি । ২। সং, ক্লীৎ, 
ব্যবহারশাস্তে--(21০৪%)১০ 1)81১০709) 
স্থাবরভিননদ্রব্য, জঙ্গমবস্তা, যাহ! একস্থান 

তে স্থানান্তরে লওয়া যাইতে পারে; 
যখা--অস্থাবরবিষয়, টাকা, গাড়ী, প্রভৃতি । 
স্িতঅস্ ক্ষেপণ করা1+থিক্থিন্)_ শি 
সং, ক্লীং, শরীরস্ছ সপ্ডধাতুর অন্তর্গত ধাতু 
বিশেষ, হাড়। 

সপ 

৯ এসি 

১৮৫ ] অস্থি 

অশ্ছি-চর্-বিশিষ্ট ;) বিং, ত্রিৎ যাহার কেবল 
অস্থি ও চন্ম্মাত্র অবশিষ্ট আছে, অতিশয় 
কৃশ। 

অশ্ছিচশ্মাবশ্িন্ই (অস্থি-চশ্ষর্ন্ অবশিষ্ট ) 
বিৎ,ত্রিং, যার শরীরে অস্থি ও চর্ম অবশিষ্ট 

আছে, এত শ্ীণ যে দেখিলে বোধ হত্ক 
তাহার শরীরে রক্ত ও মাংস নাই কেবল 
অস্থি ও চন্দন আছে। 

অশ্ছিজ অেশ্ছি-জ [জন্ উৎ্পন্নহওয়1+অ 
ডে)- ক] যে উত্পন্ন হয়)সৎ্, পুৎ, অস্থির 
পরিপাক হেতু তন্মধ্যবত্তা জীত মজ্জা। 

অস্ফিত-পাঁটাগণিতা € 41105755019 
11716171669) এক প্রকার অক্ষ শাক্স। 

অস্থিতুও অস্থি হাড়-তৃণ্ড মুখ । যাহার 

মুখ বা ওষ্ঠাধর অস্থিময়, ৬ঠী- হিৎ) সং, 

পুৎ-আ্্রীৎ, পক্ষী | 
অস্থিপঞ্জর অস্থি হাড়-পঞ্জর 

0 

পির 

অস্থিপঞ্জার। 

ও পিঞ্জরাকার অন্দিসমূহা ) সৎ, পুহ রক্ত 

চম্ মাস প্রভৃতি গত হইলে শরীর্রে, 



অস্থি ; ১৮৬ | 

যে অস্থিভাগমাত্র অরশিষ্ট থাকে, কঙ্কাল, 

শরীরের অশ্ছিসমূহ। ১৫০১১ 
অস্থিভক্ষ অেস্থি-ভক্ষ [ভক্ষু ভঙ্গাণ করা 
 অধেণ)-ক] যে ভক্ষণ করে ) সং, 

 পুহ, হাড়গিলা পক্ষী । * | কুকুর 
অস্থিভঙ্গ (অশ্ফি-_ ভঙ্গ) সৎ, পু» পতন | 

প্রহার বাআঘাত দ্বার জীব শরীরের 
_হাড়ভাঙ্গা, অস্থিতেদ্ । ২। বৃক্ষবিশেষ। 

অস্থিভূয্িষ্ঠ (অস্থি-তুয়িষ্ঠ বহুল) বি 
শ্রিৎ, বহুল অস্থিবিশিষ্ট । [দেখ । 

অস্িতেদ (অস্মি_ ভেদ) সং, পুং, অস্মিভল 
অশ্ছিভেদী (ভেদিন্, অস্থি-ভেদী [ভিদৃ 

ভেদ করা7+ইন(ণিন্)- ক] যে ভেদ করে) 
বিং, ভ্রিৎ, যে অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয়, যাহাতে 
অস্থি ভাঙ্গিয়। যায়। 

অশ্থিমালী (অস্থিমালিন্, অস্থিমালা+ ইন্ 
_ অজ্তঞ্যর্থে। যাহার অস্থিমালা আছে) 
সং, পু, শিব । শ্িৎ১ "শুলহস্তোহুস্থি- 
মালী।” ২। বিৎ, ব্রিৎ, অস্থিমালাধারী। 

অশ্ছির অ-স্ফির স্থায়ী) বিং, দ্বিং, স্থির 
নয়, চঞ্চল, চপলপ্রক্কতি; যথা--অস্থির 
বালক । শি-১ “অস্থিরত্বৎ ধবজনামৃ।" 
(কাদন্বরী)। ২। ব্যাচুল, উত্কপ্ঠিত; যথা! __ 
আমার চিত্ত অস্থির হইয়াছে। ৩। যাহার 
শ্ছিরত। নাই, অনিশ্চিত, সন্দেহন্কল। ৪। 

চঞ্চপবুদ্ধি হেতু বিশ্বাসের অযোগ্য | ৫1 
অন্ছায়ী, বিনাশী, নশ্বর | 

অশ্থিরচিত্ত (অশ্থির _ চিন) বিৎ, ত্রিৎ, যাহার 
চিত্ত অস্থির হইয়াছে, চঞ্চলচিভ, আকুল 
হৃদয়। ২।যার চিত্তের শ্থিরতা লাই, 
অব্যবাশ্থিতচিন্ত। 

অস্থিরতা -- স্ত্রী 1 
অস্থিরতৃ-বুধী / সং, চাঞ্চল/,চাপপ্য, চপল- 

বুদ্ধিতা । ২। ব্যাকুলতা । ৩। সন্দেহ, 

অনিশ্চয়। ৪ । অস্থায়িতা, নশ্বরতা । 
অশ্থির-বায়ুমণ্ডল (189070793০1 0110 ৮211- 
28119175774 00. 01798 ) সং, ক্লীৎ, 

এবৎ কখন বা নিব্বাত থাকে। 
অস্থিশৃত্খলা অেস্টি-_ শৃঙ্খলা শিকল) সৎ, 

আীৎ, গ্রন্থিমানৃরৃক্ষ, হাড়জোড়া | শিৎ --১ 

সপ ৬০৩ 

(অশ্থির+তা,ত্ব- ভাবে), 

অস্পর্শ_ গু 
প্রথিবীর যে অংশ কখন ব্যাত্যাবিশি অম্পশনি - ক্লীৎ 

পকাণ্ডৎ অদ্বিরহিতবন্থিশৃক্ঘলায়া মাধার্চ 
দ্বিদলমকুঞ্কৎ তত্বপ্া্থ। জংপিষ্টং তনু 

[. ততন্ভিলদ্য টত্তলে সংপক্কৎ রটকমততী, 
বাতহারি ।” ভোবপ্রকাশ)। 

অন্িসংহার অশ্ছি-যৎ-হয [হরণ করা 
যোজনা করা ঈত্যাদ্দি+ অ্ষঞ)-_তা,ধি 
অং, পু, গ্রন্থমান্ বৃক্ষ, হাড়জোড়। | ২। 
রী-জীৎ, গ্রদ্থিমান্ বৃক্ষ । 

অস্থিসপঃঘব জন্ছি --জঞ্চম্ন এঁকত্রীকরণ) ৬ঠী 
মা) সৎ, পুং, চত্র্থ দ্িকসে কর্তব্য ক, 
দেহের অশ্থিসংশ্রহরূপকার্ধ্য । 

অস্থিসদ্ধি ত্েস্ছি _আন্ষি ষোজনস্থান) সং, 
স্সীং, অস্থিদ্বয়ের মিলনব্ান। ২। ঢুইটা 
ভপ্রান্থির সংযোজন । 

অশ্থিসমর্পশ জেস্ফি _ সমর্পপ) সৎ, ক্লীং, নৃত, 
দেহের অন্ছি গঙ্গায় নিক্ষেপ । 

অস্থিসার (আশ্হি- স্যার সারাংশ, ৬ঠী- 
ষ) সং পুহ, মজ্জী। (৬ঠা - হিং) নিং 
তিৎ, রক্ত-হস-শন্ত | 

আস্থ্যাধারদেকছ . ৮01810১৮249, অস্থি -আ 
ধার- তে ৬গী- হিং) সং, পুং, যাহা 
দেরকে + আধার অশ্হি; যথা - মন্ুষা। 
পশু, প কী, মহন্ত, কুজীরাদি । 

জস্থল (অ-স্থুল) বিং, ত্রিং, সক্ষম, সুলতা 
রঙ্গিত। “অনন্বস্কুলমন্তু্বমদীর্ঘথমজমব্যযং। 

। অস্মৈরধ্য (অ-স্থৈরধ্য ) সং, ক্লীৎ, আস্থিরতা, 
চাঞ্চল্য | ২। অশ্ায়্িত!, ভক্ষুরতা, বিনখব 
রতা, ক্ষয়শীলতা। 

অন্নাতক (অ- জাতক) সঞ্ পু, ক্গাতক নয়, 
যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্ধ্য সমাধান পুব্বক গৃহস্থ 
অমে প্রবিই হয় নাই ; যথা--“তথায় অ 
স্নাতক ও অব্রভী ফেহ' ছিল ন1।” 

অন্গাবির (অ-ঙ্গাব! [ক্স সব্ধ্ব শরীর 
ব্যাপী হত্রব কুক শিরা বিশেষ 7 ইর- 
প্রৎ ] শিরাবিশিষ্ট ) বিৎ, ভিং। শিরা 
বঙ্জিত। ২ ।স্ছাল-শরীর-শুন্য | 

ভে. স্পর্শ, স্পর্শন) মং 
স্পশশীভাব, অশুচিসংস্পর্শ 

ত্যাগ করা । শিৎ--.১ “প্রক্ষালমাক্ধিপক্চ5 
দূরাদস্পর্শনং বরম্ম' ২ । কি ত্রিং, স্প 
রহিত । 



[৯] 4 দূ রব 

টু 

মম্পর্শা,. নস (স্পর্শ, স্পর্শনীয় 
[স্পশ্ শ্পর্শ কঝ11+ধ, অনীয়-প্] স্প- 
শের যোগ্য ) বিৎ, ত্রিৎ, স্পর্শের অধোগ্য, 
অশুটিহেতৃ স্পর্শের অযোগ্য) এমন পা- 
পিষ্ঠ বা অপবিত্র ষে স্পর্শ কর। উচিত নয়, 

স্পষ্ট ঘ-স্পষ্উ) বিৎ ত্রিৎ, স্পষ্ট নয় 
সাহা ভাল শুনিতে বা পড়িতে বা বুঝিতে 
পারা যায় না; যথা অস্পষ্ট কথা, অস্পষ্ট 
লেখা) অআম্পষ্তু রচনা । ২। অব্যক্ত; অপ- 
রিস্ক ট। 

বস্পষ্টজী জেস্পষ্ট +তা _ভাবে) সং, স্ত্রীৎ, 
সপষ্টন্ভার অভাব, অস্ফ,টতা, অব্যক্ততা। 

মম্পষ্টভাষী (- ভাষিন্, “অস্পস্ই _ভাষী ঘষে 
বলে) বিং জিৎ, যে অম্প্ট কথ! কয়, যে 
অস্পষ্ট উচ্চারণ করে । বিনী-_-জীং। 

স্পশ্য অ-স্পূশ্ স্পর্শ করা+যক্যেপ)-_ 
সর, অর্হার্থে) বিৎ, ত্রিং, স্পর্শের অযোগ্য, 
অশুচি। 

বম্পৃষ্ট (অ-স্পৃষ্ট) বিৎ, ত্রিৎ, স্পষ্ট নয়, 
যাহ] বা বাহাকে স্পর্শ করা যায় নাই, 
স্পর্শরহিত, অজাতম্পর্শ। 

স্পৃহ অ-স্পৃহা, ৬ী _হিৎ) বিং, তরি, 
স্পৃহারহিত, বাসনারহিত;। উদ্দাসীন। হা 

_ক্্রী,,বৈরাগ্য, উদাসীন্য, অনিচ্ছা ৷ শিং 
১ যখোতখ্পন্ধেন সম্তভোষঃ কর্তবোছুত্য- 

ল্লবস্যনা। পরস্যাচিস্তযিস্বার্থৎ সাম্পৃহা। 
পরিকীর্ভিত11” এেকাদশীতত্ব)। 

অস্ক,ট (অ-- স্কট) বি, ত্রিং) অব্যক্ত, 

অস্পষ্ট । ২। অনৃষ্ট, অপ্রকাশিত। ৩] 
অনুম্মীলিত, অবিকদিত। ৪ | রীৎ, শ্নিষ্ট 
বাক্য, অব্যক্তবচন । 

অক্ফ,টবাক্ €-বাচ, অক্ফ,ট-বাচ্ বাক্য) 
বিহ, ত্রিং, অস্পষ্টভাষী, লোহল। 

অস্মদ (অল হওয়া+মদ-ক। উত্তম] 
পুরুষ ১) সব্বৎ, ব্রিৎ, আত্মবাচী সব্বনাম 
শব্দ, উত্তমপুরুষ, আমি ।২। পেহাভিমানী। 
জীব। 

'অন্মদাকি অস্মদ আমরা- আদি প্রভৃতি) 
সং, আমরা প্রড়ৃতি, আমরা ও আমাদের 
সদৃশ লোক । 

অম্মদীয় ভি -ইদম্থে) বিংও ত্রিধ, 
অস্মৎ্সংক্কান্ত, আমাধের সহবন্থীয়, আমা- 
দ্বিগের । শিৎ -. ১"তত্রাগারাৎ ধনপৃতিস্হা- 
নুতরেপাম্মদীয়ম্ "মেহমূক্ত)। : [নন । 

অন্তত (অশান্ত দেখ) অং, ক্রীধ, অগিস্থাল, 
অস্মি(অস্ হওয়া +মি--ক1-ব্্থাদান 

কালের উত্তম পুরুষের এক বচন) ক্ৎ 
অহয্ঃ আমি । 

জন্মিতা € জস্মি4ত! _ভাবে) সং, রত 
« আমি এই” এই অহঙ্কার, অহঙ্কার, 
অহংজ্বান। ২। সাংখ্যমতে প্রধানপুরু- 
ষের অভেদরূপ অভিমান, মোহ । 

অত্র (অন্ ক্ষেপণ করা ইত্যাদি+র-শ্া। 
রোগোপশমনের নিমিত্ত যাহা ক্ষেপণ কর 
যায়) সৎ, ক্লীৎ। রক্ত । ২। (ছুহখ হেতু 
যাহা নিক্ষিপ্ত হয়) চক্ষের জল । ৩। পু, 
কেশ | ৪1 কোন বস্ত বা গৃহার্দির কোণ । 

অস্রকঠ অত্র কোণ-কঠ গল! । যাহার 
গলদেশ কোণবিশিই) সং, পুং, বাগ । 

অঅখদির (অত্র রক্তবর্ণ -খদির) সং, পুৎ, 
রক্তধদির, বিট্খদির। 

অত্রপ (জত্র-প [পা পান করা- অংড)- 
ক)]যেপানকরে। যে রক্ত পান করে, 
২য়া-ষ) অং) পুং, রাক্ষস। পা- স্ত্রীঘ, 
রাক্ষমী । ২। জলৌকা, ভেৌঁক। 

অভ্রপত্রক (অত্র-পত্র + ক-সংজ্ঞার্থে। 
যাহার পত্র রক্তবর্ণ) সং, পুৎ১ ভিওা। বৃক্ষ | 

অশ্রফল! অঅ - ফল । যাহার ফল লালবর্ণ) 
সং, পুৎ, সল্লকী বৃক্ষ । 

অতবিল্চ্ছদ্দা তত্র রক্ত-বিশ্দু-ছনক্ষ পত্র। 
যাহার গাত্রে বিন্দু ২ রক্তবর্ণ চিহ্ন আছে) 
সংক্ত্রীৎ, লক্ষণানাষক কন্দ। 

অভ্ররোধিনী ; সং, স্ত্রীঘ, লঙ্জালুলভা । 
অক্র অস্ ক্ষেপণকরা+ক _ এ, সংজ্ঞার্থে) 

সং, ব্লীৎ, চক্ষুর জল, নেত্রাম্ু ৷ 
অহ্থচ্ছন্দ (অ-ম্ব আপনার -ছন্, 'ভি- 

লাষ, অধীনতা, ওষ্ঠী-হিৎ) বিং, ত্রিং, 
স্বচ্ছন্দ ভিন্ন, পরাধীন, অর্ায়ত ! 

অস্বতশ্ত্রে-স্ব আপনার -তশ্ত্র অভিলাষ, 

৬ঠী -_হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, পরধশ, পরাধীন । 
২। আজ্ঞাবহ । শা _জ্জ্রীৎ, পরাধীনা৷ নারী । 



অন্বা [ 

অস্বস্ত (অ_স্ু তুন্র_অন্ত শেষ, €মী 

_হিৎ ) সং, কীৎ, অশুভ । ২। চুল্লী, উ- 

নান। ৩। অহ শরীরান্তর্গত প্রাণাছি 

পঞ্চবায় অস্ত শেষ,৬ঠী _ষ) পুৎ, মরণ | 

৪ | বিংরিং, সীমারছিত। ৫ । অতিছ্রস্ত, 

্য়োশ্বখ, পরিণাম বিরস | পদ্বিষতামুদয়ঃ 

হুমেধস গরুর সত্ততরঃ হ্মর্ষণঃ ।"(কিরা তি) 

১৮৮৮ 1 অহ 
স্বামিত্বাভাব, অনধিকার, অনীশতা । শি 
-১অঙ্গাম্যৎ হি ভবেদেষাৎ নির্দোত 
পিতরিশ্ফিতে |” 

অস্বার্থ অ-স্ক আপন-অর্থ অভিপ্রা) 
বিং, ত্রিৎ, স্কার্থশুনা, গ্বপ্রয়োজন রহিত । 
২ ।উদ্দেশা রহিত, অভীষ্টগ্রয়োজন র- 
হিত। ৩। ভিন্নার্থক | 

৬1 অশুভোদর্ক, যাঁর ভাবিফল শুভ নয়। 
অন্বপ্র অ-ক্প্র নিদ্রা। যাহাদের স্বপ্ন নাই, 
৬ঠী-_হিৎ) সং, পুৎ, অমর, দেব, দেবত।। 
২। বিং, ত্রিং, নিদ্রারহিত । 

অস্বর জল অপ্রশশ্ত স্বর) বি, রিং, মন্দ- 
স্বরষুক্ত | শিৎ-১ “বচনৎ দ্ীনম গরৎ 1? 
(রোমায়ণ)। ২। সং, পুৎ, ক্গরবর্ণ রহিত 
বাঞ্জনবর্ণমাত্র । ৩। উদান্তাদিস্বর রহিত 
লৌকিক উচ্চারণ । | 

অন্বরম (অ-প্বরস আপন মত) সৎ, পু, 
অকৌশল, মনোভক্ষ | 

অবধর্গণা (অআ-ব্দর্গ্য [ক্বর্গীযধ্্ে)- ক্র, হি- 
তার্থে | দর্গমন্বক্ষীয়) বিৎ, ত্রিং, স্বর্গ গম- 
ন্র প্রতিবন্ধক, যদ্ঘার। স্বর্গগমনের ব্যাঘাত 
জন্মে, নরকসাধক, অণোগতির মূল । “অ- 
দ্বর্যৎ লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জনহ ।” 

অস্বস্তি অ-দ্স্তি মঙ্গল) অং, অমঙ্গল । 

অন্বচ্ছ (অ-স্ন্ছ জুন্ছ) বিং, ত্রিৎ, অসুস্থ ; 
যথা-“বৃষ্টিবংশীর নরনারীদিগকে অস্বস্থ 
দেখিতেছি, ইহার কারণ কি ? 

অস্ব্যাধ্যায় (অ-স্ব্যাধ্টায় বেদাধ্যয়ন, ভা 
_হিৎ্) সং, পুং, যে ষে দ্রিনে বেদ ও 
বেদাঙ্গের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, অনধ্যায়কাল, 
অষ্টমীপ্রতৃতি তিথি । শি _. ১"অন্বাধ্যায়ং 

বষট্কারৎ।” স্ব্বেতি)। ২। বিৎ, ব্রিং, বিধি- 
পূর্বক বেদাধ্যয়নহীন । 

অস্বামিক (অ-স্বামিন্ প্রভু+4ক - প্রৎ 

৬ঠী _ হিৎ) বিৎ, তরি, যাহার শামী অর্থাৎ 
প্রভূ বা অধিকারী নাই, স্বামিরহিত, অক- 
ভঁক, সাধারণের অধিকৃত, বে-ওয়ারিস। 
শিৎ-১ “অটব্যঃ পৰ্বতাঃ পুণ্য। নদযস্তী- 
এানি ঘানি চ। জর্ব্বাণ্যস্বামিকান্যাহুর্ন হি 
ভেঘু পরিগ্রহ ।” 

অস্বাম্য অ-স্বাম্য স্বামির ভাব) সং, ক্লীৎ, 

অস্বাস্থ্য অ- স্বাস্থ্য হু্ছতা) সং, ক্লীং, 
অসুস্থতা, পীড়া । ২। উপদ্রব । শিৎ-১ 
“য ইখমস্বান্থ্যমহদ্দিবন্দিবঃ 1” মোখ) । 

অন্বীকার ঘে-ব্পীকার) সং, ক্লীৎ, ক্বীকার 
না করা, অপলাপ, নিহ্ুব, অপহৃচব। ২। 
অমতপ্রকাশ, অসন্মতি প্রদর্শন । 

অস্বীকৃত (অ-- স্বীকৃত) বিৎ, ত্রিৎ, শ্বীক্ষুত 
নয়, অনন্থযোদিত । ২। অপহৃত, অপ- 

লপিত | ৩। যে অস্বীকার করে । 

অঙ্গৈবী অেস্ৈরিন্, অ-স্গৈরিন স্বাধীন) 
বিং, ত্রিং, পরাধীন, পরবশ । 

অহ অ-হ্া বধার্থ “হন্? ধাতুজ, অথবা 
অন্হ্ ব্যাপ। + অ(অল্)- ভাবে) অং, 
প্রশংসা ।২। আক্ষেপ । ৩। নিয়োগ । ৪ । 
নিগ্রহ | ৫। নিশ্চয় । ৬ । ক্ষমা । ৭ । আচা- 
রাতিক্রম | 

অহ (প্রথমান্ত অস্থ- শব্ধজ) অং, আমি । 
অহত্মদ্ ; সং, পু, “আমি বড়” এই প্রকার 

অভিমান, অহঙ্কার । 
অহৎযু ( অহং+যু-_ অস্ত্যর্থে। “অহম্” এই 

অহঙ্গর আছে যার ) বিৎ, ত্রিৎ, অহস্কত, 
গর্ষবিত। শিং-১ “অহত্যুনাথ ক্ষিতিপঃ 
শুভতযুঃ1”ভেটি)। ২। সৎ, পুৎ, যোদ্ধা! 

অআহঃপতি ৷ হন দ্িন-পতি, ৬ঠী- 
অহর্পতি / ষ। ন্ -৪,র্) সৎ, পু, সুর্য । 
অহঙ্কার পু (অহৎ-কু করা+অ 
অহস্কতি_স্্রীং / (ঘএ)১ তি্ভি)-ভা) 

সং, “আমি এই” এইরূপ অভিমান, অভি- 
মানাত্বিকা অন্তঃকরণ প্রবৃন্তি, আঅশপনাকে 
বড় জ্ঞান কর'?, গর্ব । অহঙ্কার মহৎ হুই- 
তে উত্পন্ন । ইহা তিন প্রকার, বৈকারিক, 
তৈজস এবং ভূতাদ্দি। ভূতাদি খঅহ্ক্কার 
হইতে আকাশের উৎপত্তি । পাৎখ্যমতে-- 
(মহৎ হইতে অহক্কারের উৎপত্তি । উহা! 



অহ [ ১৮৯ ] অহ 

গ্বাত্িক, রাজদিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ) 
আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমার পুত্র, 
আমি ধনী, আমি পণ্ডিত ইত্যার্দি অভি- 
মান। শিং-১ “ যুধ্যতেহহসঙ্কাতিৎ কৃতা 
ছুক্বলো যে! বলীয়সা ।” 

গাহস্কারী েহঙ্কারিনৃ, অহঙ্কার দেখ, ইন্ 
পিন্)- ক) বিং, ত্রিং, যে অহঙ্কার করে, 
অভিমানী,গর্রিত। [গর্বিত,অহস্কারযুক্ত। 

অহস্কৃত অহঙ্কার দেখ,তক্তেি)- ক) বিৎত্রিং, 
অহত (অ-হন্ বধ করা+তক্তে)_ মম) 

বিংত্রিৎ, অনাহত, অনুপহত, অক্ষত ।২। 

অতাড়িত, যাহাকে তাড়না করা যায় নাই 
(যেমন বাদ্্যযস্ত্রীদি) । ৩। সৎ, ক্লীং, নৃতন 
অতশুক, নববস্ত্র। শিং _ ১ঈষদ্ধৌতৎ নবং 
শ্বেতৎ সদশৎ যন্ন ধাবিতম্ । অহতৎ তদ্- 
বিলানীয়াৎ পাবনং স্ব কর্ম ।” ২%অহ- 
তানি চ বাসাৎসি রখৎ চ শুভলক্ষণৎ।” 

অহন্ অন্হ্ ব্যাপা+ অন্ -_ সহজ্ঞার্থে অ- 
থবা অ-হা! ত্যাগকর14 অন(কনিন্)-- 
ক) সং ক্লীৎ, দিন, দিবস । শি২-১ 
“অহন্যহনি ভূতাঁনি গচ্ছস্তি যমমন্দিরম্ ।” 

অহম্ অন্হ ব্যাপা+অমৃ_ক, অস্ত্যর্থে) 
অং, অহঙ্কার । ২। অভিমান । 

আহমহমিকা € অহ্মৃ-অহম্+কণ্_ প্রং। 
আপ্ --ক্স্রীং) সং, স্ত্রী, পরস্পর গর্ব করা, 
আমিই বড় আমিই বড় বলিয়া পরস্পর 
অহঙ্কার করা «আমিই অগ্রগণ্য আমিই 
অগ্রগণ্য” এইরূপ পরস্পরের অভিমান। 

দ্হমিক! (অহম্7কণ্_ প্র । আপ্ ক্স্ীৎ) 
সঙ, স্ত্রীং, অহঙ্কার । 

মহম্পুর্ব অহমৃ--পূর্কব আঅগ্র) বিৎ, ত্রিৎ, 
“আমি পুর্বে আমি পুর্বে” এই বলিয়া 
প্রবৃত্ত । শিং-১ “অহম্পুর্ববাঃ পচস্তিন্ম 
প্রশস্ত পানভোজনৎ |” রোমায়ণ)। 

মহম্পূর্ধ্বিকা € অহয্_পূর্ধব + কণ্_ প্রং। 
আপ্-স্ত্রীৎ) জৎ, ক্জরীঘ, “আমিই পুর্ষে 
আমিই পুর্ব্বে" বলিয়া যোদ্ধদিগের পরস্পর 
আগ্রহ প্রকাশ, “আমি অগ্রে যাইব আমি 
অগ্রে যাইব” বলিয়া যোদ্ধংবর্গের বঅধ্যব- 
সায়। শিং _ ১জুগেযু ছুরগেষুচ তুল্যবিক্র- 
মৈজবাদহৎপূর্বিকয়াধিক্বান্ুতিঃ ।”কিরাত) 

অহম্তুদ্ধি অহমু-বুদ্ধি বোধ) সৎ, স্ট্রীৎ, 
আপনাকে বড় বলিয়৷ জ্ঞানকরা', অহঙ্কার | 

অহশ্মতি (অহমৃ-মতি বুদ্ধি । 'অহৎ, এই 
বুদ্ধি। কেহ বলেন-_ অহঙ্কার প্রধান। বুদ্ধি) 
সং, স্ত্রী, অবিদ্যা, অজ্ঞান । 

হহরহা (জাহনা -আহন ইং শা রহ 
বিং,প্রতিদিন। ২। জন্বদ]। 

অহদ্দিব অেহন্_ দিবা, দ্বং-স) অং, ক্লীৎ, 
অহরহঃ । 

অহর্নিশ অহন দ্িন-নিশ! রাত্রি, দ্বং 
-স) অং, ক্লীৎ দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া, 
দিবারাত্র, অহোরাত্র | 

অহন্দ্বণি অহন্- মণি রত, ৬ঠী_ষ) আৎ 
পুৎ দিনমণি, তুষ্ষ্য | | 

অহর্শূখ অহন দিন-মুখ আদি, ৬ঠী- 
ষ) সং, ক্লীৎ, দিনাদি, প্রত্যুষ, প্রভাত । 

অহল্য অ-হল্য লাঙ্গল দ্বারা কৃষ্ট) বিৎ 
ত্রিং, হলাদি দ্বারা অকৃষ্টভূমি। 

অহল্যা ; সং, স্ক্রীং, বৃদ্ধশ্বের কন্যা, গৌতম 
ধষির পত্বী। গৌতমখষি একদ। ন্নানার্থে 
গমন করিয়াছেন, ইত্যবসরে দেবরাজ 
ইন্দ্র গৌঁতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার 
নিকটে আগমন পূর্বক স্বীষ অভিলাষ প্র- 
কাশ করেন । অহল্য। তাহাকে দেবরাজ 
জানিয়াও তাহার প্রার্থনায় সম্মতা হন্। 
ইন্দ্র গৌতমাশ্রম হইতে বহির্গত হইতে 
না হইতে খষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
গৌতম ইন্রকে আপনার বেশধারী দেখিয়া 
সবিশেষ জানিতে পারিয়া ক্রোধে তাহাকে 
শাপ দিলেন । পরে স্বীয্ব পত্বী অহল্যাকে 
এই বলিয়া! অভিশাপ দেন, পাপীয়মি ! 
তুই যেমন ছুক্ধার্ধ্য করিলি এই আশ্রমে 
বন্ধহত্র বৎসর ভস্মের উপরে অব্শ্থিতি 
পূর্বক নিরাহারে বায়ু ভক্ষণ করিয়া অন্তের 
অদৃশ্য হইয়া প্রস্তরভাবে থাক্, দ্বিবারাত্র 
কেবল আপনার ছুক্ষশ্ম্বের অন্থৃতাপ করিস্। 
রাম এই আশ্রমে আগমন করিলে তোর 
শাপ মোচন হুইবে,পরে তুই পুনর্বার দেহ 
প্রাপ্ত হইবি। বহুকাল পরে বিশ্বামিত্র, রাম 
ও লক্ষণের সহিত মিথিলা! গমন কালে 
গৌতম খধষির আশ্রমে গমন করেন তাহা- 



অহি [ 

স্পা শিিিশলপাািশশিশাটাটীশিসা 

বপাপপাশিপিশালা 

তেই অহল্যার শাপমোচন হয় | ২। অগ্গস- 

রাবিশেষ, রাজ! ইন্্রছ্যপ়ের পত্বী । শিং 
১ “দ্িবোদাসশ্চ রাজর্ষিরহল্যা চ যশস্ষিনী। 
শরদ্বতশ্চ দ্ায়াদমহল্য! সমহ্য়তঃ 1 

অহঃ (অহ) ব্রহ্মার চারি প্রকার শরীর ; 
যথা _জ্যোক্া, রাত্রি, অহঃ ও সন্ধ্যা । 

অহস্কর (অহন দিল-কর [কৃক র47+অট) 
-কা]যেকরে। যিনি দিবস করেন, ২য় 
_ষ) সং, পুখ, সূর্য্য, দ্িনকর | “অলব্।- 

কারাস্য বধূরহস্কর ।”মোঘ) । ২। অর্কবৃক্ষ। 
অহহ ] অহ “অহমৃ* শব্দজ-হ্ হা 

অহহ! ধাতুজ +অ()- ক) অং, অ।ঃ, 
খেদ | ২। আনন্দ । ৩। সন্দোধন। ৪ । আ- 

শ্চর্যয, বিস্ময় । ৫ । প্রকর্ধ ; যথা --“অহহ ! 

মহাপস্ষে পতিতোহসি 1” হিতোপদেশ)। 
২”"অহহ ! গহনো মোহমহিমা11”, 

অহাশ্ছি (অহি- অস্থি, ৬ঠী -ষ) সং, রীৎ, 
সর্পের হাড় । 

অহাধ্য (অ-হাধ্য হরণীয়। যাহা হরণ 
বা শ্ছানাস্তর করা যায় না) সং, পু২) প- 
ধর । ২ । বিং, তরি, অহরণীয, অলড়। 
৩। অভেদ্য। শিং-১“তত্রাস্্ ইতৈঃ কা- 

লইজ্ঞরহাধষ্যৈঃই পরিচারটৈহ 1৮ (মনু )। 
৪ | অবহনীয়। 

আহি ত-হন্ বধকরা+ইন্ ক, সংজ্ঞা- 
থেঁ। আ্অ। যে সকলের হিংসা করে। 
ক্রমদ্দীশ্বর বলেন --অ-হা ত্যাগকরা+ 
ই --সংজ্ঞার্থে) সংপুৎ, অর্প। ২ বৃত্রান্থুর। 
৩। জেহ্ ব্যাপা1+ই- সংজ্ঞার্থে) সুর্য । 
& | পথিক । ৫। রাহু। ৬1 খল। ৭। 
সীসাঁ। ৮1 অহিফেন। ৯। সর্পশ্বামিক 
'আশ্েষানক্ষ তর । 

'অছিংসক (অ-- হিৎসক) ৰিং, ত্রিং, হিৎসক | 
নয়, কারও হিৎসা করে না, কারও অনিষ্ট | 
করে না, অহিংস্র। 

অহিহসা (অ-হিৎসা ক্ষাতি) অং, স্্রীং, | 
হিৎসাভাব, বাক্য, মন এবং কায দ্বার! পর- 

_ পীড়াবর্জন, প্রাীপীড়া নিবৃত্তি, অশাস্ত্রীয় 
প্রাপিপীড়নাভাৰ । শিখ-১ “ অহিৎসা 
পরমো ধন্ঃ।*স্মেতি)। ২7 কারও অনিষ্ট 
না করা, পরের মন্দ চেষ্টাক্র ন! থাকা। 

১৯০ |] 

| 

অহি 

অহিংস্য ঘঅ- হিৎস্য) বিং,ব্রিৎ, যার হিংসা 
করা উচিত নয়, যার কেহ কখন হিৎসা 
করে না, কেহ যার মন্দ চেষ্টা করে না। 

অহিতআ অআ-- হিং) বিৎ, ত্রিৎ। হিংজআ নয়, 
কারও অনিষ্টকারী নয়, অহিংসক, বাক্য 
মন এবং কাষের দ্বার! পরপীড়াবিমুখ । জা 
_ক্ত্রীং, কুলেখাড়া। 

অহিকান্ত (অহি সর্প--কাস্ত প্রিয়।জর্পে 
বায় ক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, এই 
নিমিত্ত বায়ু সর্পের প্রিয়) সৎ, পু, বাস 

অহিচ্ছত্র (অহি অর্প-ছত্র হাতা) অং 
পুৎ, আর্ধযাবর্তের অভ্তঃপাতী পঞ্চালরাজ্যের 
উত্তর অদ্ধাংশের নাম অহিচ্ছত্র । পঞ্চাল- 
রাজ্য প্রথমে দ্রিত্রী নগরীর উত্তর ও পশ্চিম- 
দ্রিগে হিমালয় পর্বত অবধি চন্বলনদী 

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে দ্দোণীচার্ধ্য অর্জ- 
নের সহায়তায় পঞ্গালের রাজা ভ্রপদ্দকে 

পরাজয় করিয়া এ রাজ্য দুই অংশে বি- 
ভাগ করেন । গঙ্গার উত্তরকৃললবন্তাঁ অদ্দাংশ 
স্বীয় অধীনে রাখিয়! গঙ্গার দক্ষিণ অপ্জাৎশ 
চন্বলনদী পর্যন্ত দ্রুপদ রাজাকে পরাজন 
পুনংপ্রদদান করেন । এ উত্তর অদ্দাৎশের 
নাম অহিচ্ছত্র। €" ঠাস্তরে অহিক্ষেত্র 

দুষ্ট হয়)। হ।মে-শুজীবৃক্ষ। ত্রা- ম্্রীঘ, 
চিনী। ২। কান্যকুজদেশ-প্রসিদ্ধ! পুরী ! 

অহিজিত গেছি কালীয়দর্প_জিৎ [জি জর 
করা+*্িপ্)- ক” ২য়া-যষ) ধিনি কা- 
লীর়সর্পকে জয় করিয়াছিলেন) সঙ, পুৎ, 
আকৃষ্ণ ।২ | আহি বৃত্রাহ্থর । ধিনি বৃত্রা 
শুর জয় করিয়াছিলেন) ইল্জ। 

অহিত (অ-হছিত মঙ্গল। যাহ। হইতে 
মঙ্গল নাই, ৫মী _ হিং) সৎ, পু, শত্রু! 
শিং-১ “ অহিতাননিলোভূতৈস্তর্র্ষনিব 
কেতৃভিঃ 1” রেছু) । ২। বিং তরি, আন্তি- 
কুল, শক্রভাবাপন্ন । ৩। অমঙ্গলজনক, 
অশুভকর । ৪ | কুপখ্য, অস্বাস্থ্যকর ভ- 
ক্ষ্যা্দি । রি _ ১"অহিতো। সিসিক 
হিতমার ষধহ ।” 

অহিতকারী রি কারিন্, অহিত অমঙ্গল 
কারী ষে করে) বিৎ, ত্িং অনিষ্ট কারী, 

অপকারী, অন্ুপকারী, মন্দকারী |. 



অনি ] ১৯১ ] 

বু 

অছে 

অহিতৃপ্ডিক অেহিতুও জর্পমুখ +ইক্জিক) 
_ধারণার্থে) সং, পুৎ, সর্পধারক, ভিক্ষার্থ 
অর্পধেলক, সাপুড়ে । 

অহিদ্ধিট ভহিদ্বিষ্, অহি বৃত্রাস্বর-দ্বিট্ 
[দ্বিবং দ্বেষ করা4+০্ক্িপ্)-ক। যে দ্বেষ 
করে । হয়। _ষ্) সৎ, পুত, ইন্দ্র । ২। হেহা- 
দিগের স্বভাবসিদ্ধ বৈরিতা বলিয়া) গকুড়। 
শিৎ --১ «“ একাহিরক্ষার্থমহিদ্বিষেহদ্য 
জোমন্বাস্মেতি যয়া ব্রবধীতি 1১? ৩। ময়র । 

৪। নকুল ।“অহিদ্ধিষস্থছ্ভবতা নিশয্যতামূ।” 
অহিনকুলতা ্সেহি-নকুল+তা,ইক 
অহিনকুলিকা _ ভাবে) সম, স্ত্রী, জ- 

পের ও নকুলেন্প যেন্ধপ চিরকাল শক্রতা 
সেইরূপ শত্রুতা, সাগে নেউলে যেমন 
ভাব তেমনই, যে শক্রতার বিরাম নাই, 
চিরবিরোধ, নিত্যবিদ্বেষ | 

অহিপুতন ; সং, পুৎ, শিশুদিগের গুহ্হোম্ভব 
আণরোগবিশেষ | 

অহিফেন ভেহি সর্পস-ফেন ফেনা । জ- 
পের ফেব অর্থাৎ বিষের ম্যায় তীর) সৎ, 
ক্লীং, আফিৎ। ২1 সর্পপরল, সর্পফেন। 

অহিবুধ্ধ (অহি-বুধু গ্রীবা। যাহার অহির 
ন্যায় গ্রীবা । ৬গ্ী _হিৎ) সং, পু২, উত্তর 
ভাদ্রপদনক্ষত্র । ২। কুদ্রবিশেষ । 

মহিব্রধ ঘহি-ব্রন্ধ. বন্ধনকর1+ নকৃ - ক) 
সর্প যাহার শ্রীবাদেশ বন্ধন করিয়া থাকে) 

পু» মহাদেব, শিব । শিং ১ “অ- 
সৈ পিনাকী চাখ্রাজি তঃ 1” 
হেরিবংশ) । ২। একাদশ কদরের মধ্যে 
কুদ্রবিশেষ । ভাগবতে সতের পুত্র, সন্ধ- 
পার গর্ভে জাত।বামু ও ব্রন্দপুরাণমতে 
-অহিক্রপ্ন নামক কদর কশ্ঠপের পুত্র, স্র- 
ভীর গর্ভজাত । বিস্ুপুরাঁণে_যে একাদশ 
কদ্ধের নাম লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
অহিত্রপ্ধ্ের নাম দৃষ্ট হয় না। ইহার মতে 
অহিত্রপ্ন বিশ্বকম্্ার পুত্র। 

মহিত্রপ্রক্দেবতা (ব্অহিত্রধ্ব_ক্ষেবতা অধি- 
দেবতা । ৬ষী- _ব) সত, আ্রীৎ, উত্তরভাদ্র- 
পাঞ্চনক্ষত্রে ৷ ৃ 

[হিভয় বসেছি - ভয়) সৎ, ক্রীৎ, রাজাদ্দিগের 
ত্বীষ় পক্ষ হইতে ভয়। ২ সর্পভিক্ব। 

অহিভয়দা (অহিভয়-দা ছেদ্দনার্থ “দা” 
ধাতুজ ) সং, স্্রীৎ, সর্পভন্নাশিকা ভূষ্যা- 
যলকী। 

অহিূক্ ঘহিভুজ্,অছি _ _ছুস্থাতুজগ ভো- 
জন করা+০ক্িপ্)_ -_ক] যে ভোক্কন 
করে। যে সর্প ভোজন করে, হয়া-ষ্) 
সং, পুং, গরুড়। ২। ময়ূর । ৩। নকুল। 

অহিমতেজীঃ €(-_তেজস্, অহিষ উক্ণ, 
শীতম্পর্শশুন্য _তেজনস্ দীপ্ডি) সং, পুং, 
স্র্য্য । 

অহিমর্দনী আহি -মর্দনী পীড়নকর্তী) সং, 
স্ত্রী, গন্ধনাকুলী নামক কন্দবিশেষ। 

অহিমার ঘহি মারি হে মারে+অন্) 
-ক) সং, পুখ, অরিমেদকবৃক্ষ) গুইয়! 
বাব্ল।। 

অহিমেদক ঘেহি-মেদক যেনাশকরে। 
স্পর্শমাত্রে ষে অহিকে নাশ করে) মং» 
পুৎ, অরিমেদকবৃক্ষ । 

অহিলতা (অহি- লতা! । অহির ন্যায় লত।) 
২ জ্ত্রীৎ, গন্ধনাকুলী । ২।তাম্ুলী। 

অহীন (অহি_ইন শ্রেষ্ঠ) সং, পুৎ, অনস্ত, 
মহাঁসর্প, অজগর । ২ । বি২, ভ্রিং, (অ- 
হীন) হীন নহে, হীনবর্ণেতর | ৩। ন্যুন 
নয়, অত্যন্ত, যুক্ত, অবর্তিগিত । শিং- ১ 
«€ বেছযটচ্রহীনান্াৎ প্রশস্তানাৎ প্বক- 
ন্ীন্য |স(মনু)।। ৪ 1 তেহন্ দ্িবস+খ- 
প্রং) যাগবিশেষ। শিং-১ “অহীনষজ ন- 
মশডচিকরমৃ 1” শ্রেতি) ২ "অভিচারষহী- 
নঞ্চ ভ্রিভিঃ কচ্ছৈ-ব্যপোহতি।” মেনু)। 

অহীনগ্ড (অহীন-২ও গো শব্দজ অর্থ 
কিরণ) সং, পু, হুর্যবংশীয় রাজাবিশেষ ) 
ইনি দেবানীকের পুত্র, পারিষাত্রের পিতা । 
শিৎ-১ “অহীনগুন্পাম স গা দমগ্রাম- 
হীনবাহদ্রবিণঃ শশাস ।” রেঘু)। 

অহীরণি অহি-ঈর্ প্রেরণ করা+অনি 
-ভ|। যাহাকে দেখিলে অন্তান্ত ই'ভর 
সর্পের পলায়ন করে) সং, পুৎ, স্বিুখ্বসর্প। 

অহীশ্বর অহি- ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী-ষ) সং, পুৎ) 
বাস্ুকি, আন্স্তদেব, সর্পরাজ। 

আহে (আহা ত্যাগ করা+এ-_ধি আথব। 
অন্হ্ ব্যপা) অং, আপনার সমান বা 



০৯ ০৯০ তত উল কাই এ 

শপ পি কল 

টুর তিনি সম্বোধন করিবার শব্ধ; বআ 3 
মাহে ভাই) অহে বন্ধু । ৮:85: রে 2%515825 

হি (অ-হেতু কারণ) বিৎ, ত্রিৎ ছেতু- ৮] সজাকারি দ্বিতীয় স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চা. 

শৃন্ত, কারণশূন্য । ২। সং১পুং, হেতুবিরহ। | রণশ্থান কঠ। ইহার দীর্খ এবং ললত পর 
অহেতুক অেহেতু কাঁরণ,৬ঠী-হিং।ক | আছে । শিং-১ “আকারং পরমাশচর্য 

_ যোগ) বিৎ, ত্রিৎ, অকারণ, কারণরছিত, | শঙ্খন্জোন্তিত্বয়ং প্রিয়ে | ব্রহ্ষবিজ্মনং বর্ণং 

মূলশুন্য। ২। আকন্মিক। ৩) অকারণ, তথা কৃদ্রময্বৎ প্রিয়ে । পঞ্চপ্রাণময়ৎ বর্ণ 

অনর্থক, নিম্প্রয়োজন। স্বয়ং পরমকুণ্ডলী 1” (কামধেনুতন্ত্র )। 

অহেক (অ-হি গমন কর1+র্ঃ- সৎ- (আপ্ ব্যাপা+আডো)--ক।প্_-লোগ্) 

জ্ঞার্থে ! অনেক মূল আছে বলিয়া ইহা; সং, পুৎ, মহাদেব, শিব | ২। লোকপিতা- 
লড়ে না) সং, পু, শতমূলী | মহ, ব্রঙ্গা। শিৎ-১ “অ বিষ্ণু প্রতিষেধ 

অহো অ-হা ত্যাগ করা+ও€ডো) - স্যাদদাঃ পিতামহবাক্যয়ো 1” ২। অং,স্মৃতি, 
ক) অং, সন্বোধন। ২। নিন্াা। ৬। স্মরণ; খথা-- আ জ্ঞাত ময়া |” ৩। 
করুণা, দয়] ৪ | অনুতাপ, শোক । ৫। বাক্য ; খখা-আ এবং নু মন্যসে।? ৫। 
বিষাদ । ৬। প্রশৎসা। ৭। শ্রান্তি। ৮। অনুকম্পা ; যথা -“আ দেবদভ্ে| দরিদ্র” 
আশ্চর্য ।৯। দ্বৈধ | ১০ | বিতর্ক। ১১। ৬। সমুচ্চয় ; যথা--“দেবেভ্যশ্চ পি হৃভ্যশ্চ 
অতএব । ১২। অস্থয়া। ১৩। পাদপুরণ । আ।” ৭1 কান ।৮। নিশ্চয় । ১০। আঙ 

শিং_১ “অহো! ধিগিতি 1 ২ “অহোে! (আপ্ ব্যাপা+ডাড্-ক। পৃ-লোপ) 

মঠুরমাসাৎ দর্শনমূ |” ৩. “অহো মহা- উপহ, ঈষৎ, অল; যথা-আক্রগ্ন। ২। 
প্রভাবে! রাজা ছুম্বান্তঃ 1” ৪ “অহো। মহত্বৎ সীমা, মর্ধ্যাদা; যথা--আসমুদ্র । ৩। 
মহতামপুর্ব্ৎ ।” ব্যাপ্তি ) যখ।--« াম্রতাধাটৈকদে এহ।” 

অহোরাত্র (অহন রাত্রি + অফে)- প্রৎ। ২“তদীয়মানীক...২ স্তনদ্বয়মূ ।” রেছু)। ৪। 
দ্বং-স) সং, পুং, দিনরাত্রিমাত্রাত্মক ক্রিয়াষোগে বিস্তৃতি; যথা-"ক্হ্ 
কাল, এক তুর্ধ্যের উদয় হইতে পর স্থু- উঠ! আরুহু উপরে উঠা 1” ২। বিপরীত; 
ধোযের উদ্য়কালের মধ্যবন্তী ত্রিশ মুহুর্ত, “গম যাওয়া, আগম আসা ।” সম্যক্। 
দিবারাপ্রি। মনুষ্যদিগের এক মাস পিত-) আং (অয গমন করা+০কিপ্্)- প্রৎ। অ 
লোকের অহোরাত্র; মনুষ্যদিগের এক - আ) অৎ, স্বীকার, হা । 
বত্সর দেবতাদিগের অহোরাত্র ) মনুষ্য- | আংশিক ঘেশ +ইক ফিক) _ ইদমর্থে)বিং, 
দিগের ৮৬৪০০০০১০০০ বত্যর ব্রহ্গার ব্রিৎ, একদেশসন্বন্ধীয় । ২। অংশ সম্বন্ধীয়। 
অহোরাত্র। ২ | অত্ক্লীৎ, দিবারাতর, অবি- | আঃ৫আপা উপবেশন করা 4০৫ কিপৃ)- 
রত, সবর্দ/। । শিং _১ “কুরু গৃণমহোরাত্রৎ |. প্রং ) অৎ, কোপ; যখা-_প্আঃ কিযেব- 
স্মার নিত্যমনিত্যতামৃ ।” চ্যতে ।” ২ “আঃ পাপ ছুমুখ ।৮২।পীড়।) 

অহো-বত; অং, অন্বোধন । ২1 খেদ। ৩। যথা" আঁ শীতং 1” ৩। তত্জন। ৪। 

দয়া। ৪1 আশ্চর্য | শিং-১ “অহো স্পদ্ধা। ৫ ।স্থাতি। শিং-১ “আঃ পাপ 
বতাহ সি স্গৃহণীয়বীর্ধ্যঃ 17? কেমার) 1 ছুশ্চরিত চজচগুাাল 1”? ২“ আঃ পাপে হর্বরি 

অহ্গয় (অ-হ্লু গোপন করা+ অধেএ) নীতে মহাশ্েতে 1 | 
_ভাবে। উ--আব, ব-য। নিপাতন ) আই দেশজ) সং, মাতামহী, মাতার 
অং, ঝাঁটিতি, শী, তত্ক্ষণাৎ্ৎ | শিং --১ আইমা মাত] ; যথা--- ৫. ৮38 

“অঙ্থায় সা নিয়মজৎ ক্লমমুৎ্সসর্জ।” ২] “কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া।” 
“অহ্চায় তাবদরুণেন তমো নিরস্তম ।” “যেই ষাত্র বুড়াবর হইল লেঙ্গটা । 

আইমা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়! ঘোমট।।” 



আইজ, অজি না কি, ৃ অদ্য, 
০13 

আজ, বর্তমান দিন। 1 
আইল (দেশজ) আঁঙি, ৰ 
আইবড় জবর শব্দ) হি অবিবাহিত, যার 

বিবাহ হন নাই 
আইশাশ আই -শাশ' শবশ্রী শব্ষোর সস 

ভ্রংপ) সং, শাশুড়ীর মা) স্বখা _ 
ৃ “হুন্দর কহেন ভাব কেন ভবে। 

| এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে ।” 
আইসন দেশজ) সং, আগমন, আসা । 
অউওল (পারস্য ভাষায় অর্থ প্রথম ) বিং, 
লা ড ॥ ২ । যাহাতে সকল প্রকার 
শম্যই পুরো উত্পন্ন হয় তাহাকে আউওল 
জমী কহো। [রসে গুড় হয়। 

শাউক, আক হেক্ষু শ্বজ) সৎ, ইন্সু যাহার 
গাউল--“ইহাদের আর একটা নাম সহজ 

কর্তীভজ1। প্রকৃতিসাধন বিষয়ে অনেকা'- 
নেক সম্প্রদ্দায়ের অনেকরপ ভাব বর্ণিত 
হইয়াছে, কিন্ত বোধ হয়, কোন সম্প্রদায় 
এ বিষয়ে ইহাদিগের ন্যায় উদ্বার ভাব 
অবলম্বন করিতে পারে নাই । উহাদের 
পরমার্সাধন কেবল ছুই একটি নিজ প্র- 
ক্ুতি সহবাসে পধ্যাপ্ত হয় না, কি প্রকাশ্য 
কি অপ্রকাশ্য, ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গন! । 
এ গহাঙ্গনা ইহাদিগের সাধন সম্পাদনে 
নিযুক্ত থাকে । ফলতঃ ইহার? কিরূপ সরল- 
যতাবলম্ধী তাহ কি বলিব ? শুনিয়াছি, 
আপনার প্রকৃতিকে জন্যদ্রীয় সৎসর্গে অনু 
পক্ত দেখিলেও কিছুমাত্র ঈর্ষা ও অস- 

আউস জোড় শখের; দর র ্ পথ কাল- 
সন্ৃত ধান্য, আউশধান । : 

শিস জা
 রঃ 

_আগড়ন আবৃতি শলাজ কি?) সং াবৃতি রঃ 
আওতা (দেশজ) সং, আবরণ, আচ্ছাদন, রঃ 

ঢাকন ; যেমন-_ “গাছের আওতা 1” 

আওভাও হোবভাব শব্দজ কি ) অভ্যর্থনা, 
অমাদরে শ্রহণ । [ছাল । 

[ইশ, আইষ (অংশু শবকজ কি ?) মৎস্যের 
আক (অঙ্গ শন্দজ ) সৎ, চিহ্ত, দাগ, অঙ্ক, 

অৎখটাসধষ্থান । 

। আকড়া €দেশজ) যাহা] দ্বারা 

বাধাইয়া ঝোলান যায় । 
আকড়ান (দেশজ) আলিঙ্গন, জড়ান। 
আকড়ি (দেশজ) যাহার দ্বারা লতাতি অব- 

লম্বন করে। ৃ 
আকশলী গেম্তবতঃ এই শব্টী অন্কশলাকা 

শব্দের অপন্রতশ | অঙ্ক অর্থাৎ মধ্যদেশ 
শলাকা শলা )টেকীর ম্ধ্যভেদ্ব করিষ। 
ষে কাঠ উভব প্রার্খু পোয়ার উপরি শ্ছিত 
হ্যু। 

আকা জেন্ক শশ্দের অপভ্রৎশ) চিত্রকর, চিহ 
করা; যখা--“বারি সংঘটিত ঘটে আুমি- 
নূরে আকি।” (মেখনাদ)। ২। বিৎ, অস্ক- 
বিশিষ্ট, যাহাতে দাগ হইয়াছে, চুঁয়া, রদ্ধন- 
কালণান অতিরিক্ত উত্তাপ বশতঃ ৫ দ্রব্য 
অস্কিত হয়, ধরে যাওয়া; যথা--“আকা 
পরমাম।” (ফেরাণ ঘুরাণ । 

কোন দ্রব্য 

আকাবাকা (অঙ্গবন্ধ শবের অপভরংশ কি ?) 
আকুর (অস্কুর শব্দজ) অন্টিনবোশপন্র উদ্ভিদু। 
আকুষি (আকষ বাআকধণী শব্জ) সং, 

যাহার দ্বারা ফল পুস্পাদি, আকর্ষণ করিয়া 
পাড়া যায়, নগা /॥। 

আখি অক্ষি শব্দজ) সং, চস্গুচ, নেত্র, অক্ষি । । 
আিঠার চক্ষু দ্বারা ইন্সিত করা,  ইসারা 

করা] । ্ 

আ।|খপালট - চক্কর 'অপসবপ ; যথা ূ 
“আখি পালটিয় ঘরে যাওয়। হৈল কাল ।. 
ভারত জালঙে প্রেম এমনি জঞ্জাল ।”(বিদ)া) 

ঘনুষ্ঠান আপন মতান্থগত সহজ সাধনের 
বঙ্গীতৃত বলিয়াই অক্সীকার করে। বাউল 
শ্যাড়ারা যেরূপ শ্াশ্চ ও ওষ্ঠট-লোমাছি 

মুদধায় কেশ রাখিয়া ছয়, ইহারা সেরূপ 
র না; এ উভভ়ই ক্ষৌরী হুইয়া থাকে । 
1৫০ বৎসর অতীত হইল, কলিকঝাতার 
মবাজারে রদ্ুনাথ নামে একাটি আউল, 
তাহার কতকণুলি শিষ্য ভিল । এক্ষণে 
ম্প্র্ধা়ী লোক এপ্রদেশে আর সচরাচর 
থিতে পাওয়া খায় না”. (ভোরতবর্ষীয় 
[সক- -সম্প্রদ্ষায়) | | ূ 

ভোষ প্রকাশ করে না। প্রত্র্যত, | 

ষ্ঠ. 



অঁ(ৎ 
. তাকী পাপা শািপিসপেশীসপীলিপ ীপপপ পসপ  ০ ০৬০ পাশ পিপি 

- ৮০ শিপপাশীীশীশিশা শশী 

আচ (নেশন) সং, ং, উত্তাপ, তাপ, গ, উষ্ণতা । 

আঁচড় দেশজ? নখাছি দ্বারা কোন বেত 

আকার (আতঙ্ক শবাজ কি 7 সৎ, ভয় করণ, 
ত্রাস, শঙ্কা । রি ] 

দাগ দেওয়া ।২। আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রণা | আদিসাদি অেন্ধিসধি শব কি?) ফাক, 

হইলে হস্তপদ|দি দ্বারা মু্তিকা খনন অথবা 

গাত্রে হস্ত বিলিখন ; ষথা-__ 

“করি জড়াজড়ি গড়াগাড়ি 
ভূমিতলে নাগরনাগরী কামড়ি আচড়ি।” 

টি (অঞ্চল শন্দের অপভ্রংশ) বপ্ত্রের প্রাস্ত- 
ভাগ, আচল ; যথা - 
"জার ভরিয়া! যদ্দি মহানিধি পাই | 
তবু হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই 1” 

চল শ্সক্টল শন্দজ) সৎস্্রীং, বস্সের প্রাস্ত- 
ভাগ ; ষথা- 

“ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আচল ধূলায় পড়ে, 
আলুথালু কবরীবন্ধন।” (€বিদ্য1) | 

চাচল। (অঞ্চল শন্দজ) প্রতিমাদ্ির বন্ধের 
পাঁস্তাভাগস্থলেই অধিক প্রয়োগ | 

আ[চাআচি দেশজ) পরম্পর দোষানুসন্ধান । 
'আচান (আচমন শন্দজ) 2২, ভোজনানম্তর 
 হুস্তমুখ প্রক্ষালন | 
চিল (দশ) উপমাৎগ রোগবিশেষ | 
'আ'জন ভেঞ্জীন শব্বজ) সৎ, কজ্ভ্বপে, কাজল। 
জঁ-জনাই (অঞ্জন শব্দজ) জেঠী | ২। চক্ষুরোগ | 
আজল! (অঞ্জলি শন্দজ) সং, মুক্তকরদ্ধয়, 

করপুট। 
আট ঘট শ্মজ) হাট । ২। সমর্থ হওয়া; 

যথ|--"কে তারে আ'টিবে বিগ্রহে ।৮(মেখঘ, 
অ,টকুড়া দেশজ) সন্ভানহীন। 
অ.টন (দেশজ) সং, শক্তরূপেবন্ধন, দৃ়করণ । 

আটি অন্ভি শঙ্বজ) সং, বীজ । ২। তৃশাদির 
কিয়্পরিমিত মু 

'্আাটুবাটু (দেশজ) রর কর্ম করিতে অক্ষম 
হইলে তাহার উদ্যম করা; যথা_ 

“পাকা গৌোপ দাড়ি, পায়ে পড়ে দ্দিলে ছাড়ি, 
 চলনে কতেক আটুবাটু । (অন্নদা)। 

'আড়িয়া ও শব্দেদ অপত্রৎশ | লন্বমান 
অগুকোধষ হেতু বৃষের নাম আড়িয়া কি ?) 
সং বৃষ । ২। মাতা অন্তঃসত্বা হইলে 
স্তন্যাভাবে থে শিশু ছুর্বল হয়। 

আতুড়, (দেশজ) সং, স্থৃতিকাগার, প্রসবগৃহ । 
মা, অন্ত শন্মজ) সং, নাড়ী, ভূ ডি, আতড়ি। 

কোণ । ২। শ্রেণীবদ্ধ, শৃঙ্খল!) যখা- 
“ঝাকড় ঝাকড় চুল নাহি আদিসাদি 
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কের়াকীাদি 

আধলা (অন্ধ শবক্ধজ) যাহার চক্ষুঃ নাই ; য 
ভরা পুর] যৌবনে উদ্দাসে বাসি শুহ 

আধলারে দেখাইতে নাহি পাপ পুণ 
আধার অন্ধকার শন্দজ) সং, তিমির, তম' 
আঘধারি দেশজ) অন্ধকার। ২। যে খড় দ্বা 

চালে আধারি দেওয়া যায় । ৩। তক্তা1 যুড়ি- 
বার জন্য দ্বিশ্বক্ষ্নাগ্র প্রেক। |রিণী। 

আধুয়! তেন্ক শন্দজ কি?) ভাঙগলাবৃত পুষক্ষ- 
আব আতর শব্জ) সং, চুত, আম। 
আবুই (দেশজ) ভ্রাতা কিম্বা ভগ্মীর শাশুড়ী। 

আশ (দেশজ) সং, আস্রাদি ফলের অস্তরম্থ 
হুক্মতক্ঞ, চেচ, ব্ন্ম-গাত্রোখিত অংশু। 

আশান (দেশজ) ঈষহ ভুক্ষকরণ। ২। আশ 
তোলা । 

আশাল (জৎশুল শন্দভ কি? আশমুক্ত । 
আস (অংশু শবের অপভ্রৎশ) বঙ্স-গাঝো- 

খিত স্তর । [ক্রোশ, শক্রত। | 
আকজ (আক্রোশ "পজ কি) সং, আ- 

আকট (দেশজ) কঠিন, নিষ্ঠর । ২। মূর্খ । 
আকন (আ! অবধি--কঠ গলদেশ ) ক্রিং 

-বিৎ, ক্লীঙ, গলদেশ, পর্য্যন্ত ; যখা_ 
আকঠ জলমগ্ন অর্থাৎ যাহার কঠঃদেশ প- 
ধ্যস্ত জলে মণ্ধ হইয়াছে । 

আক .মপ্ন আকঠ কঠপর্ধযন্ত_ যপ্প) বিঃ। 
ত্রিৎ যাহার ক$দেশ পধ্যন্থ মগ্র হইয়াছে। 

আকপিল (আ1 ঈষৎ কপিল) রিং, ত্রিৎ, 
ঈষৎ কপিলবর্ণ, আপিঙ্গ, আপিক্ষল। 

আকপিশ ছে ঈষ্২কপিশ) বিং ত্রিং, 
ঈষৎ কপিশ বর্থ। ৬ 

আকম্প _ পুৎ ] (আ ঈষৎ--কম্প, 
আকম্পন _ক্সীৎ / কম্পিতহওয়া +অ.অল্? 
অনঅনট১_ ভাবে) সং, ঈষংকস্প, অল 
কাপা, ঈষৎ বিচলিত হওয়া, বিধুনুন । শিং 
_ ৯"ডরণাকশ্পৈঃ কম্পয্বস্তীব মেগগিনীমৃ।” 

আকম্পিত আ ঈষৎ_ কম্পিত) বি ত্রিৎ, 

পপ পা 

| 



আক [ 

ঈষ২কসম্পিত, আধুত, কম্পবিশিষ্ী; ষথা__ 
“আকম্পিত জয় ।” শিং - ১“অনোকহা- 

কম্পিত পুষ্পগঞ্ধী ।* রেছু)। 
অকল্প্রকআ-কন্প কাঁপা+র-ক)বিং১ত্রিং, 

কম্পবিশিষ্উ, ভয়হর্যাফিকত কম্পবিশিষ্ট । 
ঘাকর আ-কু [করা ] উৎপন্ন হওয়া! + অ 
(অন্)-ধি | যাহাতে কর্ণ রৌপ্যার্দি উত- 
পন্ন হয়) সৎ, পুখ, ধাত প্রভৃতি দ্রবোর 

উত্পত্তিষ্থান, যে স্থান খনন করিয়া ধাতু 
প্রভৃন্তি দ্রব্য বাহির করা ষাঁয়, খনি । শিং 
-১ “আকরে পগ্মরাগাণাৎ জন্ম কাচমণেহ 

কুতঃ।” ২ । উত্পন্লিষ্থান। ৩। বংশ; যথা! 
অমুকের আকর ভাল অর্থাৎ অমুক উ- 

তম বশে জন্মিয়াছে 1৪ । আদি, মুল । ৫। 
আধার, আম্পদ ; যথা “রায় গুণাকর ।” 
দোষের আকর । ৬। (+আল্- ভাবে) 

সমুহ, নিবহ। শিৎ-১ “শন্দাকরকরগ্রাম 
অমর্গ অগুলমণ্লম্ ।” (কবিকল্সক্রম | 
২ “বনভুব বজ্াকরভূষণামা2 1” (রঘু )। ৬। 

(4 অন্ _ ক) শ্রেষ্ট, প্রধান । 
শকরজ (আকর - জন্য জনম্মান4+আঅড)- 

ক) বিৎ, ত্রিং ধহা আকরে জন্মে, খনিজ, 
আকরিক, আকরোস্ভব। 

করজাত (আকর-জাত উত্পন্ন ) বিৎ, 
ভ্রিং, যাহা আকরে জন্মিয়াছে, আকরোত- 
পম, আকরোদ্ভুত | 
1কর-সম্ত্বুত ; বিং, ত্রিং, আকরজাত দেখ । 
করিক (সাকর খনি+ইক্ষিক)-_ প্রৎ) 
বিৎ, রিং, খনিজাত, আকরজাত পদার্থ, 
দর্ণ রৌপ্যাদি।২। করাদি গ্রহণার্থ খনিতে 
নিযুক্ত |. 

করোত২পন্ধ।) (আকর- উৎপন্ন, উদ্ভব, 
কব্োোস্তৰ ৰ উদ্ভূত ) বিং,্তিৎ, আকর- 
করোদ্ভুত ; জাত দেখ। 
[কর্ণ €(আ! অবধি- কর্ণ) ক্রি - বিৎ, 
ক্লীৎ, কর্ণ পর্যন্ত ; খা _"আকর্ণ আকৃষ্য- 
মান জ্যানির্ষোষ অশনিশস্দের ন্যা শ্রবণ 
গোচর হয় ্ 
কর্ণচস্ুঃ আোকর্ণচক্ষুস্, আকর্ণ কর্ণপপ্যন্ত 
- চক্ষুস্) সৎ, ক্রীৎঃ থে চক্ষু ক্র পর্ধ্যস্ত 
বিস্তৃত, বড় চোক। । 

১৯৫] আক 

আকর্ণন আকা শ্রবণকরা +অন; “অনট? 
_ ভা) সং, ক্লীৎ, শ্রবণ, শুনা । 

আকর্ণঝ্ধন আকণ _ নযন) বিৎ, ত্রিং যাহার 
নয়ন কর্ণপর্ধান্ত, আকর্ণনেত্র, আকর্ণলো- 
চন । না-স্সীৎ। 

আকর্ণনীয় (আ-কর্ণি শ্রবণকর17 অনীবব 
_শ্) বিং, ত্রিং, যাহা শুনিতে হইবে 
অথবা শুনা উচিত বা শুনিবার যোগ্য, 
শব্য, শ্রবণীয়, শ্রোতব্য । | 

আকর্ণ মিতা আকর্ণযিত, আ-কর্ণি শ্রবণ 

করা+4তৃন্ _ ক) বিং, ত্রিৎ, যে শ্রবণ করে, 
শ্রোতা, শ্রাবক । যিত্রী-স্ক্্রীঘ। 

আকর্ণলোচন (আকর্ণ _লোচন) বিং, ত্রিহঃ 
যাহার লোচন কর্ণদেশ পর্যন্ত, আকর্ণ নেত্র, 
আকর্ণনয্বন | নাঁস্প্রীং । 

আকর্নিত (আকর্ণ দেখ, তক্তে)_শ্্ব ) বিহ, 
ত্িৎ, শ্রুত, যাহা শুনা পিয়াছে । | 

আকর্ষ আ-কৃষ্ [কর্ষণ কর! ] টানা+অ 
(অল্)- ভাবে) সং, পু? আকর্ষণ । ২। 
ধনুর্দারীদিগের ধনুর আকর্ষণ । ৩ | পাশ- 
ক্রীড়া । ৪1 €4+অল্-র্্) পাশা । ৫। 
ইন্দিয়। ৬। (4+কঅল্-ণ। যাহার দ্বারা 
আকর্ষণ করা যায়) আকুশি। ৭। অযস্কাম্ত,. 
চুম্বকপাথর। ৮। (+াল্ _বি)পাশফলক।; 

আকর্ধক /আকর্ধ দেখ, অক(ণক)-- ক)... সং” 

পুৎ, চুম্বকপাঁতর | ২ । বিংদব্রিৎ, আকধণ- 
কর্তী, আকর্ষণকারী। ' 

আকর্ষণ (আকর্ধ দেখ, অন; 'অনট্)- - ভা) সৎ». 
ক্লীৎ, টানিয়া আন!, টানিয়!. লওয়া, বল- 
পূর্বক আনয়ন ; বথা-_ "কেশাকর্ষণ।* 
তক্তোক্ কর্ম্মবিশেষ দ্বারা পোল 

আনয়ন । ৩। (4১৮৮/৮০০০0) জড়ুপদার্থের 
ঘে গুপ দ্বারা পনমাধু জমুদাষ পরস্পরের 
পুতি স্ব স্ব অভিমুখে বল প্রকাশ করে! 

আকর্ষণী আ- কৃষ্ [কর্ষণ করা] টানা+ অন 
(অনট)-ণ | আপ্-জআীলিঙ্গে । যাহা 
বারা আকর্ষণ করাধাঘ) সংল্লীৎ, আকুশি । 

। নট _ক) আকর্ষণকারিণী । থা 
:বাকীশি তি 
আকর্ষী (আকর্িন্, আ- কর্ষাী ঘেটানে ) 
বিৎ, ব্রি, আকর্ষণকারী । খিণী জং, 



আক 

কলর এ শিপটিপিপিপপপস্াপপাশাপাপিশিপাপাশিশ 
শশী শীশপাশশিশাপিশা 

্প্পাশীশিপিসপাপপপিপাপা শশা পা 

আকুশি | ২। তন্ত্রশান্সে হীতনসমাকর্ধণ 

মন্ত্রবিশেষ ) যথা_কৃত্তী যে আজ্ঞা বলিমা 
তত্ক্ষণাৎ মাড্রীকে আকর্ষিণী ঝি! প্র- 

দান করিলেন | ৃ 

আকর্ধিক (আকর্ধ দেখ, ইক - প্রং) সং, পুত, 
চুম্বক লৌহ । ২ । বিৎ, ত্রিং, আকর্ষক | 

ভ/কলন (আ.-কল্ [গণনা কর! ইত্যাদি] 
ইচ্ছা করা, টানা ইত্যাদি +তনঅনট)-_ 
তা) সং, কীং, আকভক্ষা, আভলাষ। ২। 

আকর্ষণ । ৩। গণন। ৪ 1 সংগ্রহ | ৫। বঙ্ধন, ূ 

ধারণ | ৬। অনুসন্ধাণ | শিৎ- ৯ সেব্যাপি 

সানুন্রমাকলনায় যন্ত্র |” মোখষ)। 
আকলিত আকলন দেখ, তংক্ত)- এ) বিছ, 

ত্রিং, আকুষ্ট | ২1 বদ্ধ, ধৃত, সংযত | ৩। 
সংগৃহীত । ৪1 গণিত, সংখ্যাত। ৫। 
আকাভিক্ষত 1 ৬। গ্রখিত | শিং ১ন্বর্ণ- 
স্রাকলিতাধরাশ্বরামূ 1” মোখ)। 

আকল (আ.-কুপ [সমর্থ হওয়া ইত্যাদি] 
ভষিতকরা ইত্যাদি অঞজল্)-৭ ) সৎ, 
পু, বেশ,হুষাঃসজ্জা, দেশরচলা ॥ শিং-৯ | 
“রত্বাকল্োজ্ঘলাঙগৎ পরগু নগনরা্ভীতি- | 
হস্তৎ প্রমন্নৎ ।?, (শিবপ্যান)। ২আর্দাজীণ- | 
মাকলজাতৎ বিলসিতপাঁদম্ধদ্যৎ যৌবন্ ূ 
সপ্রপেদে।? (রঘু )। ২! আভরণ 1৩ । | 
(+4+অল্্-_ ভাবে) উত্কধসাপন, রদ্ধি, উ- 
ন্নতি। ৪1 কল্পনা | ৫। পীড়া, ব্যাধি ৷ ৬। | 
€আ অবর্ধি-কল্প) ক্রিং-বিং, রীং, 
কলের অবসান সময় পরাস্ত, প্রলয়কাল । 
পর্যন্ত । “আকল্পং নরকৎ ভুঙেক্ত।” 

আকল্পক (পুর্বে দেখ, অকণেক)- ক )সৎ, : 
পুংঃ উতৎকঠা । ২ । মোহ, অজ্ঞান, অবোধ । | 

৩1 ওততুক্য। ৪। হর্ষ । ৫] গ্রন্থ্ি। 
আকষ (আ-কষ্ বধকরা+অল্)- ঘি) 

সং, পু, কষ্টিপাতর । ূ 
আকল্মিক (অকস্মাৎ [অ-কস্মা২ৎ কোন, 

শ্ছান হইতে । কিষু শবের পঞ্চমী স্থানে | 
'স্মাৎ্] কোনস্থান হইতে নহে 4ইকঞ্চিক) 
:- ভবার্খে) বিৎ, তরি, অকম্মাৎ উৎপন্ন, | 
বাহা ঘটিবে বলির! পুর্বে বুঝিতে পারা । 
যায় না, যাহার ঘটনার কারণ অথবা যাহা 
কোথা হইতে ঘটল তাহার নির্ণয় হয় লা, 

লু 

অহেতুক, বআগরন্ধ, আগক্তক, অচিস্ত্যনিমি 
স্তর । ২ | অকম্মাছুৎপনন। শিং --১"আক, 
স্মিক প্রত্যবভাসাথ 1” 

আকীাড়া অকপ্ডিত শব্দজ) বিৎ, ত্রিং, সত, 
তল, অপরিষ্কৃত চাউল । ২। মহাবল 

পরাগ্রেম। 

আকাক্ষরণীয় ঘ--কাভক্র অভিলাষ কা 
+অনীয় মম) বিং, ত্রিং, যে বিষয়ের 
আকাজক্ষ! করিতে হয়, অভিলষলীয়, বাঃ- 
নীয়, স্পহনীয়, প্রার্থনীয় | 

আকাজ্মা আ--কাভক্ষ বাক “করা 
(৬) __ ভা) সং, স্্ীং, ইচ্ছা, অভিলাম্ব। ২। 
রমণীয় বস্ত স্পৃহা । শিৎ-১ “আকাজ্রা 
রমণীয়ত্বাদ্বস্কনে। যা স্পহ]1 তু সা ।”সাছি- 
তাদর্পণ ) 1 ৩ । অপেক্ষা, জিন্জামা, 

অনুসন্ধান । শিং - ১"নাকাজক্ষ! কিংভনতি 

বিপুল শ্ীমতোহর্থান্তরেমু 1” পেদাঙ্ষদূ)। 
৪ । ন্যার়মতে-বাক্যার্থজ্ঞানের হোতু বি 
শেন । শি ১ িযত্পদেন বিনা ঘস্তাননু- 
ভানকতা ভবেখ। আকাভক্ষা বক্ত,পিচ্ছা 

তু ভাত্পর্যৎ পরিকীর্তিতমৃ।” মোহিত 
দর্স)। ৫। অলঙ্ষারে _ প্রতীতি পর্দ্যব্সান 
বিরহ, আয়“, ধর উত্পত্ভি হেতু ইচ্ছ। 
নিরহ্। 

আকাওডিক্ষিত ,আ -কাতিক্র বাধা করা7ত 
(৬৮) প্র) বিৎ ত্রিখ যে বিষয়ের আকাজা 

করা গিয়াছে, ই্,অভীষ্ট | ২। জিজ্ঞামিত, 
জিক্ঞাসাবিষর়ীকৃত 1 ৩ । অপেঞ্ষিত, ণিরা- 
শ্িত । ৪ । আবশ্যক, প্রয়োজনীয় | 

আকাজ্মী (-ভিক্লন্, আ- কাত বাঠা 
করা + ইন্তণিন্)- ক ) বিৎ, তিৎ। ষে 
আকাতক্ষা করে, ইচ্ছু। ২। অপেক্ষী, জি- 
জ্ঞাহ | শিৎ-১ “ তং ভাবার্থৎ প্রমব 
সময়াকাতিক্ণীনাৎ প্রজানাষূ 1৮ (রদু)। 
তিক্ষণী _স্্ীং। 

আকায় আ-চি [একত্র করা] বাস কর1+ 
অ.্ব ৪) -- ্ ধি) সং,পুৎ, নিবাপ, বাসস্থান 
২। চিতা । রর ৃ 

আকার আ-কু [করা] শ্রকাশ করা+4ঘ 
এই) _ন্প) যং, পু, যাহার দ্বার! বসত বা 

ব্যক্তিকে জানা যায়, কবাকৃতি, মুর্ভি। ২। 



পা 

দেহ ৬ মানবর্থ ।.. ৪1 (এ 

_৭) ইঙ্গিত, জ্বদগতভাব, অভিপ্রায়ের 
অনুরূপ চেষ্টার. আবিক্ষীরকরণ | শিৎ _ ১ 
« তস্য সংরৃতমন্ত্রস্য গৃঢ়াকারেক্ষিতস্য 
চ।” রেঘু)ট। ৫1 শোকহর্ষাদ্ি হুচক মুখ- 
ভঙ্গ্যাদি । ৬ । চিহ্ন ৭। আ-কারি+ 

এ -_শ্ম) আহ্বান । 
আকারগুপ্তি আকার মুখবিকারাদি - গুপ্তি 

গোপন, »ঠী-ষ) সৎ, জ্ীীৎ, ভয় হর্ধাদি 
হেহুক লপগতভাব বামুখবিকারার্দি গোপন, 
ভয় লঙ্জাদি দ্বার! রত্যাদিহচক মুখরাগাি 
আকারগোপন, আবহিথ্খ! । 

আকারগোপন আকার -_ গোপন) সৎ, ক্লীৎ, 
যাহাতে আকার দেখিয়া লোকে কনের 
ভাব বা অভিপ্রায় বুঝিতে না পারে এরূপ 
কর]। | 

আকারণ (আ- কারি [করান] ডাক14+ অন 
(অনট)-_ ভা ) সং» ক্রীৎ, পা ন্ত্রীৎ, আ- 
হ্বান, ভাকন । শিৎ--১ “তৈশ্চ মণিভদ্রা- 
কারণার কশ্চিৎ প্রেষিতহ 1” 

আকারামুভাবকতা € 7409115 01 1০70১ 

আকার _ অন্ষুভাবকতা ) সৎ, স্ত্রীৎ, যে 
বৃত্তি ছারা আকারের অনুভব হয় । 

আকারিত কআকারণ দেখ, ত(ক্ত)-_ শ্) বি 
বিং, আহত । ২ । অনুমোদিত, অন্ুমভ । | 
৩। জিজ্ঞাসিত, পৃষ্ট। 

ভআকানাপশক্ষিত আকার _ উপলঞ্ষিত, ৩য়? 
-ষ) বিং, ত্রিং, আকারবিশি্, আঁকার- 
ধারী । 

আকাল অকাল শব্দজ) সৎ, ছুর্ভিক্ষ,ছেঃসমম় 1 
আকাপিক (ভ--কাল +ইক ফিকি)-- ভবা- 

খে) বিৎ, ব্রিৎ, ক্ষণধবৎসী, আশুবিনাশী, ৰ শী 

অচিরস্থায়ী। ২। পুরর্বদিনে যে আমষে 
উৎপত্তি পরদিবসে তৎস্ময়ে নাশশীল, 
নিমিত্তকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া পর- 
দিনের জেই কাল পর্ধ্যস্ত স্থায়ী, সমান- 
কালীন জন্ম-বিলাশ-শালী, আরভ্ভকাল 
হইতে তত্সজাতীয়-কাল-স্থাষ়ী । শিং_ 
৯ এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানতা- 
বপি।” মেনু) । »*। অকালে উৎপন্ন, অ- 
কালজাত, 'যথাকালে উত্পন্তি, অপময়ে 

[৯৯৭ 1 
সস 

আর্ক 

৪ শি ১. শ্তপবিনঃ স্থাগুবানৌ- 
কসমন্তামাকালিকীৎ বীক্ষ্য অনুপ্রবৃত্তিম্।” 
স্টার) | কী_জীৎ, জোস, বিনাশ. হয় 
বলিয়া) বিহ্্যুত্ৎ 1. 

ভিতিকসলঃ € আফালিক-; _ প্রলর-) সং, 

পুৎ, কপিলশাপে অকালে জগত্লাবনরূপ 
প্রলয়বিশেষ । 

আকাশ (আ সন্দতোভাব _কাশ্ দীপ্তি 
পাঁওয়া+আঅ.অন্)-ক। যে সন্ত্র দীপ্তি 

পায়) সং, পুং-ক্লীৎ, পঞ্চমভূত, গগন, 
'সস্তরীক্ষ, শুন্য । | 

আকাশকক্ষাঁ (17017160171) আকাশ--কক্ষা 

কটিদেশ) সং, জ্্রীৎ, বৃত্তাকার গগনস্ 
গোলক্ষেত্র, গগনাস্তরাল । 

আকাশকল্প আকাশ + কল -- প্রং) সং, পু) 
আকাশগত পরমাত্মা । শিং- ১ পত্রল্াকো- 

স্বোর্ন ভেনোহস্তি চৈতন্তৎ ব্রহ্মণোহধি- 
কমৃ।? 

আকাশগ (আকাশ -গ [গম গমন করা + 
অডে)-ক)] যে গমন করে) বিং, ত্রিৎ, 
নভোগমনশীল, আকাশগানী, ব্যোমচর । 
"ইয়মাকাশগা গঙ্গ1 যস্যাৎ পুত্রৎ হতাশনঃ।” 
রোমায়ণ) । ২। পু, পক্ষী, খেচর । 

। আকাশগলগ! আকাশ _ গঙ্গা) সং, স্্রীৎ, স্বর্ণ, 
গর্সা, অন্দাকিনী । শিৎ-১ ণ“নদত্যাকাশ- 
গঙ্গায়াঃ আ্রোতহ্যদ্দামদিগগজে |” (রঘৃ)। 

। আকাশচর আকাশ-চর যে গমন করে) 
বিৎ, ব্রিং, আকাশগামী, পঙ্গী প্রভৃতি । 

আকাশদীপ 1 (আকাশ _ দীপ, প্রদীপ) সৎ, 
আকাশপ্রদীপ / পুৎ, লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে 

কার্তিকমাসে আকাশে প্রদীপ দেওয়া। 
শিং-১ “ ভুলায়াৎ তিলটতৈলেন সায়ৎ 
সঙ্গযাসমাগমে । আকাশপ্রদীপৎ যে দদ্যা- 
স্াসমেকৎ নিরভ্তরমূ |” টিনা জগতা ৃ 
২। ফন্সে। ৃ 

আকাশছুহিতা আকাশ _ _ছুক্ছিতা। আকাশ 
হইতে শব্দের উৎপত্তি হয় ) সৎ, স্্রীৎ, 
প্রতিদ্বনি ; ঘথা -আকাশহুছিতা ওগো 
শুন প্রাতিধ্বনি 1” মেক)ট। 

আক্দশভাষিত আকাশ _ভাষিত বাঁক?) 
সংক্সীৎ, নাট্টোল্তিত্তে - কথিত বাক্য না 



পপি 
০১ ১শাপাকপাশীতা শা 

শুনিয়াও “কি বলিতেছ” ইত্যাদি রূপ; 
কথন | শিৎ -১ ? কিং ব্রবীধীতি যন্ধাটে 

বিন! পাত্র প্রযুজযতে। শ্রুত্বেবান্ জম | 
প্যর্থ ততস্যাদাকাশভাধিতম্।”সোহিত্য)। 
২। অদ্বশ্যতাবে দেবতাঁদিগের বচনোষ্ভব, 
াকাশবাণী | ূ 

আকাশমণ্ডল আকাশ - মণ্ডল) সৎ, ক্লীহ। 

নভোমগ্ডল, আকাঁশপরিসর 1 

আকাশমাৎসী ; সং, জী, ক্ষেবোদবা হশ্- 
জটমাংসীলত1। | 

আকাশমুখী - যে সকল সন্র্যাসী সতত উদ্ধী- 
মুখে খাকেন তাহাদিগকে আকাশমুখী বলে! 

আকাশমূলী আকাশ ভূমি-শনাস্থান _মূলী 
যাহার মূল আছে, ৭মী - হিং) সৎ, স্্রীৎ, 
জলের পানা । 

'আকাশযান ] 

আকাশযম্ত 

আকাশরম্ষমী (-রক্ষিন, আকাশ - রক্ষিন 

রক্ষক) সৎ, পুৎ, ছুর্গের বহির্ভাগস্থ প্রাচী- 
রের উপরিশ্থিত চর । 

আক।শবচন (আকাশ -- বচন) সং, ক্লীৎ 
অলক্ষ্যভাবে কথন, অশরীবিবকৃ, দৈব- 

বাণী । যথা--“কহিলেন 'অন্নপুর্ণ। আকাশ- 
বচনে। নদ) ' 

আকাশন্ল্রী ; সং, স্ত্রীৎ, লতানিশেষ, অমর- 

(আকাশ যান, যঙ্স) সৎ, 

কীৎ, ব্যোমযাঁন, বেলুন । 

বেল, আকাশবেল। ৰ 

আকাশবাণীআকাশ-_বাণী বাক্য, ৭মী _. 
য) সং, স্মীৎ, যাহা আকাশ হইতে শুন! 
যায় অর্থাৎ কে সেই বাণী উচ্চারণ করিল 
জানিতে পারা যায় না, অশরীরিবাক্য, 
দৈববানী ; যথা -- 

“আকাশনাণীতে হাতে পাঈলা আকাশ। 
বুঝিল! কালিকা মোর পুপাইল আশ ।” 

আকাশসলিল (আকাশ _ সলিল । আকাশ 
হইতে পতিত জল) সং, ক্লীং, মেঘজল, 
দিব্যোদক; ইহ1 চারি প্রকার-_ মেঘ হইতে | 
নিশ্ৃত হইলে ধারা; চন্্রকর হইতে কার ; 
তুষার হইতে তৌষার ; হিমখণ্ড হইতে 
হৈম বলে। 

আকাশে (আকাশ + এডে)- প্রথ্) অং, 
নাটোকিতে-- রঙ্গভূমিতে অদৃষ্ট হইলেও 

্ি ্ ্ 

[১৯৮] আক 

সৎ 

পারেকে উদ্দেশ করিয়া স্াধণ, | যথা -আকার্দে) প্রিয়ংখদে ! কসোদ্ 
শীরামুলেপলৎ সবীলবস্তি চ নলিনীদলানি 

_লীববস্তে ? তেই শুনিক্বা) কিং কথয়সি ? 
আকিঞ্টন (বসকিঞচন + অংক) _ তাবে) সং, 

ক্রীৎ, দি ্ , পিঃসতভা, আকিঞ্চনতা । ং। 
চেষ্টা, প্রবাস, হত্ব। 

আকীণ (আ-ক বিক্ষেপ করা +তক্তে)_ 
ক । তম্পণ) বিং, ত্রিং, ব্যাপ্ত, সংকল, 
বিস্তীর্ণ । ২। বিক্ষিপ্রী । শিৎ _১ “আকীর্ঘ 
মুদিপ গরীনাষুটজদ্কা ববোধিনিং ।” রেছুট। 

আকুঞ্ধন কআ-কুঞ্চ] ফৌকড়ান হওয়া+ 
'আন.অনট) _ ভা) জৎ, ক্লীং, বিস্তৃত বস্থর 
সক্ম্ক।চ কারিঘা লওষা, সঙ্ষ্োোচ, কৌকড়ান। 
২1 বক্রণ, ঈষৎ বক্র করণ, বক্রতাসম্পা- 
দূন। ৪1 ন্যামমতে -উতৎক্ষেপণার্দি পঞ্চবিধ 
কম্মাস্তরগত সঙ্ষোচকপ ক্খববিশেষ। শিং 

-১ “উত্ক্ষেপনমততোহুবক্ষেপণান্ক্চনং 
তথা । প্রসার হ চ শমলৎ কক্মাণোাণি 

পণঃ চ।” ::. হত্যদর্পণ) | 
আকুঞ্চনীয় খে ধর্খ্ব প্রযুক্ত জড়াম্রক বধ 

আকুষ্ধিত হয়, ষে গুণ থাকাতে চাপা 

দ্বারা জড়সস্থর প্পায়তনের হ্রাস হয়। 
'আকুন্দিত আো ঈষৎ- আকুরন দেখ, 

(স্*)- ক) বি, ত্রিৎ যাহার আকুঞ্চন করা 
গিয়াছে, ঈষ* বাঞ্রীকুত | ২1 সংন্চিত। 
৩। সঙ্কোচিভ, আর, নমিত ) যথা - 
“«“আকুঞ্চিত কটাক্ষ |"? 

আক্কণ্ুকুণ্ড (দেশজ ) সৎ, ঘোরতর কলহ, 

বিবাদ্দবর্ধীন । 
আকুশ আ-কুল্ [রাশিকরা] ব্যস্ত হওরা 

ইতত্যা্ি 4 অ.ক)- ক) বিৎ, ভিহ, লা 
ব্যস্ত, ব্াাপুত। শিৎ- ১ “বিভব গ্ুক্লতি: 

কুষ্টত্যস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা 1২ | ব্যাহুল। 
উদ্বিগ্ন, কাতর, আদির্তি, পীড়িত, অস্থির 
চিন্ত। ৬ । বিহ্বল । 91 অন্শ্থ। ৫ সনদ 

হান ৬ । ভয়চর্কি 1 ৭। সপ্গেক্ষাভিত। 
৮। আবিষ্টা ৯। সসস্বম | ১০। সঙ্ধহ। 
১২। অম্পষ্ট। 5২ পরিপুর্ণ । ১৩ বিকলী' 

কত, বিজ, পরি ৯৪। বিপর্ 
বিক্ষিপ্ত 1 ১৫ কেঁঅকে) ন্ট ব্যাপ্ত 

পু 

সি 



 আকুকজ কোল ভাবে), সং-স্থ্ীৎ,. 
ব্যানুলতা, ভিত অস্থিরতা, ভাকপ্য, 

.. উৎক$15.. 
 আকুলক্থ, আবুল +-ত্ক- ভাবে) সখ ক্লীৎ, 

ব্যানুল্তা, কাতরতা, ওৎন্ুক্য ।.২.।. জন- 
সন্থাধ, ভিড়. লিখ 7.১. “মার্গমাহিষমাৎ- 
সানি বিভ্রীণস্তৎ তপস্থিনহ। আকুলত্বাচ্চ 
ক্রেতৃণামেকাস্তে সৎস্ছিতো! দ্বিজ২।” (মহা- 
ভারত)। [তি আকুল, অত্যন্ত আকুল। 

আকুলাকুল (আকুল -দ্বিত্ব ) বিং, ত্রিৎ, 
আকুলিত দ্যোকুল +তক্তে)_ ক্র) বিং, ত্রিৎ, 

বিপধ্যন্ত্, ব্যান্ুজিত, বিক্ষিপ্ত, পীড়িত, 
সভ্রমিত, উদ্ধান্ত, বিক্রত। শিং-১ 
“অন্ভোবিহারাকুলিতোছ্পি বেশ ।”(রেঘু)। 
২। আন্দোলিত, সঞ্চালিত, অবধৃত্ত 1 শিহ 

১*মন্দানিলাকুলিতচারুুদ্প্রবালাঃ। ্ 
আকুলীকৃত (আকুল+ঈচি)- অভুততন্তা- 

বার্থে-কৃত যাহা করা হইয়াছে) বিৎ, 
ভরি ব্যাকুলীকৃত, বিক্ষোভিভ । শিং - ১ 
“বিত্বাকুলীকৃতমতিঃ পুরুষঃ কিমন্যঃ 17 

আকুলীভূত আকুল +নঈচি)_ অন্ুততভ্তা- 
বার্থে- ভূত যাহা হইয়াছে) বিং, ত্রিং, 
ব্যাকুলীভূত, উদ্ভাস্ত, কাতরীভূত। শিং 
মে “সত্যমাকুলীভুতোহস্মি।" (শকুত্তল।) 

আকৃত আ-কৃ কাতর হইয়া শব্দ কর1+ 
তক্তি)- ভা) সং, জ্ীং, অভিপ্রায়, তাৎ- 
পর্য্য ।২। মনের ভাব । ৩। আশয়, ইচ্ছ]। 
শিং-১ “হ্ৃদয়নিহিতং ভাবাকৃতং ব্ম- 

স্ভিরবেক্ষণৈ2 1৮ ২ «৭ ইত্তীরিতাকৃতমনীল 
বাজিনঃ।” 

আকৃতি খআ--কু [করা] ব্যক্তকরা+ তিক্ত) 
-প) সং, আ্রীং, রূপ, অবয়বসংস্থান- 
বিশেষ, শরীর, মুর্তি। ২। বপুঃ। ৩। 
প্রকার ।£। ব্ূপ।৬। দ্বাবিংশতি অক্ররা 
ছন্দো- -বিশেষ। ৭1 ন্যায়মতে--জাতি । 
শিং-১ “আক্তিজতি লিঙ্গাখ্যা |”, ২ 
'আক্কতিগ্রহণাজাতি£।” মেহাারত)।' 

মাক্তিচ্ছত্রা আকুতি -চ্ছত্র আচ্ছাদন ) 
সত স্্রাং, ঘোষাতকীবৃক্ষ, শ্বেখ্বোষা । 

আনষ্র আ-কৃষ্.; চস] টানা +তংক্ত) _ 
শব) বি ভ্রিং,। খাহাক্ষে আকর্ষণ করা 

পেল 14 এ চর টেক 
৩ ৩। গৃহ ১2৫এ লা্তিত পদ খা 

শর (আ- কষ [সঃ শাক একরা+ 
তিক) ভাবে) সঙ... 
 বলপুর্ব আনয়ন । শিং --৯ খরা 
পরিজ তিনাকার াক্কপলর 
২জ্যাকষ্টিবদ্ধখট কামুখপাণিপৃষ্ট 1৮. 

আকুষ্যমাণ (আ-কৃষ কর্ষণ, কন্বা+শানচ 
_্্ম) বিৎ, ত্রিং, যাহাকে আকর্ষণ করি- 
তেছে, প্রাণ্তাকর্ষণ, বলপুন্বকানীয়মান ; 
যথা-“আকৃষ্যমাণ ভ্রপদ তনয় 1” শিং _ 
১%আকধ্যমাণে বসনে ভ্রৌপদ্্যান্ত বিশ্া- 
স্পতে 1? (মহাভারত) । 

আকেকর (আ-কে মস্তকে-কর যে করে। 
চলনাদ্ি দ্বারা যে নেত্রদ্ব় মস্তকের দ্দিকে 
করে) বিং, ত্রিৎ, বক্রাক্ষি, টেরা; ষথা__ 
“ অজ্ঞজন তখন জিঘাংসাপরবশ হুইয়া 
আকেকরনেত্রে তাহারে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন ।”শিৎ _ ১দৃষ্টিরাকে করা কিঞিৎ 
স্কুটাপাঙ্গে প্রসারিতা । মীলিতাদ্ধ, পুরা- 
লৌকে 'তারাব্যাব ্তনোত্তর] 1৮, অৃজ্যবিলাস 

আকেল (পারস্য শব্দ) জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ।) 
আক্রন্দ (আ-ক্রন্দ. রোদন করা অ.ল্) 

_ ভাবে) সৎ, পু, আহবান, দৃরাহ্বান, 
উচ্চৈঃশন্ব । শিং ১ “ছেদনেচৈব যত্ত্রা- 
ণাৎ যোক্ত, রশ্্যোস্তখৈবচ। আক্রন্দে চাপ্য- 
'পৈহীতি ন দও্ডৎ মনুরব্রবীৎ।৮ মেস্কু)। ২। 
নাদ, ধ্বনি, শব্ব । শিং ১.নাগানামা- 
ক্রেন্দঃ আঁয়তে মহান্ ।” রোষায়প)। ৩। 
ক্রুন্দনধবনি, রোদন। শিং--১ “তাসামা- 
ক্রন্দমশব্েণ সহসোদৃত্রাম্তলোচন। 1” ৪) 
দারুণযুদ্ধ, তুমুলসংগ্রাম। €। মিত্র, 
বন্ধু। ৬। ভ্রাতা, দোদর । ৭। রাজা, স্বামী, 
নাথ। ৮। বলপুর্বক রাজ্যাক্ষি গ্রহণকারী । 
৯। পার্থন্থ রাজার বশবত রাজা । 

আক্রন্দিত (আকক্রন্দ তদখ, ত(কু) _ ভা) সং, 
কলা আত্ুলাদ, ভ্রন্বল.। 

আক্রম (আ-ক্রেমু গমন করা4+ অ(অল) 
ভাবে) সৎ, পুৎ, অতিক্রম । ২। আঅতি- 

বন্তন, পরাব। ৩। অধিক্রম, ব্যান্তি, 



৫ | আক্রমণ, বসুলব্বক অভিক্রমণ । ৬। 

বিক্রম, পরাক্রম ; 
নাশ তারে ।” (মেঘনাদ) 

আক্রমণ অ।- ক্রম গমন ক71+অনংঅআ- 

নট্) _ ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, হিৎ্স! অপহরণ 
বা. অনিষ্ট প্রভৃতি করিবার মানসে বল 

পূর্বক অন্যের উপর পড়া, চড়াও করা। 
২। অতিক্রম, অতিবর্তন, ছাড়িয়া উঠ।। 
৩। অধিরোহণ, আরোহণ। শিং-১ “ন 

দেবলোকাক্র মণৎ নামরত্ব মহতবৃণে।(রামা- 
যণ)। ৪। ব্যাপন, বিক্ষেপ। বিজয়ার্থ পরদেশ 
আসশ্কন্দন। ৫ উদয়। 

আক্রমণীয় আ-ক্রমু গমন করা+ অনীয় 
বক) বিৎত্রিৎ, যাহাকে আক্রমণ করিতে 

হইবেক কিতবা যাহাঁকে আক্রমণ কর! 
উচিত বা আবশ্তক। 

আক্রা (অক্রেয় শন্দজ) বিং, ছুমু'লা, মহার্থ। 
আক্রান্ত ( আক্রম দেখ, ত(জ*)-ম্ম) বিং 

ত্িং, অতিক্রান্ত । ২। অভিভত | ৩ । যা- 
হাকে আক্রমণ করিয়াছে, ষাহার উপর 
আক্রষণ হইয়াছে । ৪ । যাহার উপর 
আক্রমণ করা যায় । ৫। ব্যাপ্ত, আকা্ণ, 
সঙ্কুল। ৬। পূর্ণ, আবৃত । গ। পীড়িত, 

ব্যথিভ। ৮।যুজু, সাহত। ৯। অধিগত, 

অধিকৃত, স্বীকৃত | ১০। বিহ্ল, কাতর, 
বিবশা। 

আফ্রান্তি আ-ক্রমু গমন করা+ তি. ক্রি) 
_ভাবে) সৎ স্ীং, অতিক্রমণ, আক মণ, 
অভিভব।২ ।ব্যাপ্ডি, বিক্ষেপ, অধিক্রম | 
শিৎ-১ “অথোকদেশাদবত্। পাদমা- 
ক্রান্তিসতাবিতপাদপীঠম্ $” (কুমার)। ২। 
বিক্রম, পরাক্রম । 

আগ্রলামক €(আক্রম দেখ, অকণক)-_ 

বিং, ব্রিংং যে আকরুমণ করে । 
আক্রীড় আ-ক্রীড় খেলা করা+অ 
দে এঞ্)--ধি) সৎ পুং রাজকীয় উদ্যান, 
রাজার সাধারণ উদ্যান, উদযানাদি ক্রীড়া- 
স্থান, রাজোপনন, কেলিকানন, লীলান্ছান। 
২1 লীলা, বিহার । ৩.। উপবন। ৪ | 
(90580881584) 9 ক্রীড়াস্থান । ৫। পুক্ক- 

] 

বিক্ষেপ । ৪ | অধিগম, প্রাপ্তি, অধিকার 11 

যথা-“বিপুল আঙ্জমে 

ূ 

॥ এ ১১৪ 
* ইশক ধনী ্ 

টা 5 

রনির ন্ 

এ জা 

বশী  হুপতি। ২ ৬ 1 গন ভাবে) 

া তি চিত্র সং, পুং 
রাজার্দিগের বিহারের নিমিত্ত কৃত্রি রমশৈল, 
কেলিপন্বত। শিৎ-- ১“ আ্রীড়পব্বতা, 
স্তেন কল্সিতাঃ স্দেষু বেশখাতু ।* কুমার)। 

আক্রীড়ভূমি ( আক্রীড় ভূমি ) সৎ, স্ত্রী, 
ক্লীড়াস্থান, বিহারস্থলী | | 

আক্রুপ্ক ( আক্রোশ দেখ, ত.ক্ত)- শ্ম) বিং, 
রিং, তিরস্কত। ২।| নিন্দিত । ৩। অভি- 

শগ্ত। ৪। অভিযুক্ত । ৫। আহ্ত। 
আক্রোশ - পু (আ- ক্রেশ |রোদণ 

আক্রোশনক্রীৎ | করা] ক্রোধ কনা 
| ইত্যাদি +অ. অল্।, অন(অনট্)-_ ভা) মং, 
| কটুক্তি,ভঙ মনা । ২ । অভিসম্পাত, শাপ। 
ূ ৩। ক্রোধ। 9 অভিযোগ । ৫ | ণিন্দা। 
| ৬। আহ্বান । 

| আক্রোশক (তাক্রোশ দেখ+অক(ণক)- 
ৰ ক) বিং, রিং, যে আক্রোশ করে, অভি- 
| টা নিন্দক, তিরস্কারক । [কান্ত 

| আ 
ৃ 
| 
| 

আক্রান্ত আক্রান্ত) বিং, ভ্রিৎ। অতিশয় 
আক্ষপাটক (অক্ষপা জৌড়াঙ্থান ব] ব্যপ- 

হার স্বান+ইক "শযুকজ্ঞাথে ) সহঃ পুত 
ধন্মাধাক্ষ।২।,৭চারকত্তা | ৩। অগদর্শক। 

আনমপাদ (অক্ষ - পাদ 4" পঁৎ) মাহ) পুত) 

ন্যোয়িক, ন্যায়াশাশ্্াভিজ্ঞ। ২। ব্লীৎ, ন্যায় 
শাশ্। 

আমার _ পু (আ-ক্ষার [ফোটা 
আক্ষারণ -- ক্লীৎ | ফোটা পড়া] গমন করা 
আনক্গারণা -স্কীং + অ(খঘএ)-ভা। বয় 
পঞ্ষে_আ_ ক্ষর্-ঞ্িং» ঘারি + অনংঅনট্) 
ভাবে ৩য় পক্ষে--ক্ষারি1+অন-ভাবে । 
আপ্_আীৎ) সং, পরশ্ী-গষন নিমিত্ত 
পুরুষের এবং পরপুক্ষগমন'নিমিত জা 
লোকের অপবাদ, ব্যভিচারক্ষোষারোপ | 

আশ্গারিত আক্ষার দেখ, তক্তি) _ শু) বিং, 
ত্রিৎ, মৈথুনবিষয়ক অপবাদদগ্রভ, দূবিত । 

আক্ষিক (অক্ষ 1ই কিক) - _ প্রথ) বং) তিহ, 
দূযতনিষ্তি, পাশক্রীড়াবিষয়ক। ২ অক্ষৈ- 
জিত, পাশক্রীড়া দ্বারা অধিকৃত । ৩! সৎ, 
পুৎ, রজঈ করৃক্ষ । শিং --১ পকআান্িকঃ পাতু 



আঁক্ষো [ ২০১ ] আঁখ 

৪রাপপ্ো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহকো লব্ুঃ হেশ্রুত)। 
৪। ক্রীৎ, দ্যুতনিষিত্ত খ্খণ । 

দাক্ষিপ্ত (আক্ষেপ দেখ, তক্তি)-_খ্ৰ) বিহ। 
ত্রিং, যাহাতে আক্ষেপ জম্মিয়াছে ; যথা - 
আক্ষিণ্ত চিত্ত । ২ । নিক্ষিপ্ত, অবধূত। ৩। 
তাধঃক্ষিপ্ত, পাতিত, দৃরীকৃত 1 ৪ । বাহিত, 
আনীত | ৫। অধিক্ষিণ্ড, দৃষিত,ভতসিত। 
৬। নিন্দিত। ৭। আকুষ্ট। 

' আক্ষিগুচিত্ত আক্ষিণ্ত চিত্ত) বি, ত্রিৎ, 
যাহার চিন্তে আক্ষেপ জন্মিয়াছে, আক্ষিপ্ত- 
দয় । [আক্ষিগুচিত্ত দেখ। 

আক্ষিপ্ত হৃদয় (আক্ষিগু - দয়) বিং, ত্রিৎ 
অ[ঙ্ষীব (অন্ষীব দেখ) সং,পু২, শোভাঞ্র বৃক্ষ । 

২। বিং, ভ্রিৎ,মাদকাদ্ি দ্রব্য সেবনে মত্ত। 

আক্ষেপ আ-ক্ষিপ্ [ক্ষেপণ করা] খেদ 
করা ইত্যাদি + অ(অল্)- ভাবে ) সং, 
পুৎঃ নিক্ষেপ, কিএপ্রেরণ । ২1 আকর্ষণ । 
শিৎ-১ “বদনমপহরস্তীৎ তত্কুতাক্ষেপ- 
মীশহ |? ৩। বিক্ষেপ, বিন্যাম, শ্বাপন | 
শিং ১?শোরোচনাক্ষেপ নিতান্তগৌরে 1), 
(কুমার)। ৪ | অন্যকততৃক আকধণ, নী 
হরণ। “ঘত্রাৎশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং 1? 
(কুমার) । ৫। ভহসনা,তিরস্কীরৰ্ঠন । শিৎ 

-১ বরুদ্ধমাক্ষেপবচস্তিন্তিক্ষতঃ |” €কি- 
বাত)। ৬। অপবাদ, নিন্দা । ৭। আক্ষেপণ, 
ভপশ্ছিতি। শিং -১"মুখ্যার্থস্ো তরাক্ষেপো 
বাক্যার্থেহন্যসিদ্ধয়ে 1৮ (সাহিত্য )।৮। 
অবসান । ৯। ক্ষোভ, মনভ্ভাপ। ১০ | কা- 
বোর অলক্কারবিশেষ, বিবক্ষিত বিষয়ের 
বিশেষ প্রতিপাদ্নেত় নিমিত্ত নিষেধের 
ন্যায় যে উক্তি । 

[াক্ষেপক (আক্ষেপ দেখ, অকণেক)- ক) 
বি তরি নিম্মাকারী, অপবাদকতী। ২। 
স্থ পু, ব্যাধ। ৩। বাতরোগ-বিশেষ । 
শিং ১"যদ1 তু ধমনী সর্ধবাঃ কুপিতোহ- 
ভ্যেতি মারুতঃ | তদ। ক্ষিপত্যান্ড মুন্যুনছ- 
দেহৎ মুহুশ্চরত | মুকুম্বহুত্তদাক্ষেপাদাক্ষে- 
পক ইতি স্বৃতঃ।” নিদান)। 
ক্ষোট ) (অক্ষ-ওট+অ()-_ স্বার্থে । 
ক্ষোড় 4 হনব পক্ষে__অক্ষ-_ওড় +অফ্ে) 
_ স্বার্থে সুখ, পুৎ, আখরোট গাছ। 

শী শী সি 

শী শীট 

আক্ষোদন(আ- দূ “কুন করা+অনজেনট্) 
ভা) সৎ, জী, মুপযা | 

আখটা,আখুটী, আখুট জেখটি শবজ) বাল- 
কেরা যদ্ৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বাসনানুরূপ দ্রেব্য 
ন! পাইলে যে দৌরাত্ম্য করে, আবদার ) 
যথা --“এমন সময়ে রাজভবনের অনাতি- 
দুরে এক ত্রাঙ্গণশিশু আথটি করিয়া ক্রন্দন 
করিতে আরম্ভ করিল ।” বেজয়বসন্ত)। 

আখড়া “দেশজ) সং, গুনি গায়কের সংগীত 
চালনারস্থল, তা।ডডা, পাঠশালা । 

অআখগ্ডল (আ-খণ্ড ভগ্ন করা+আঅল(ডল) 
ূ -ক, সৎক্জার্থে। যিনি বজ্ দ্বার। পর্বত 

ভাঙ্গেন বা শক্র নাশ করেন) সং,পুৎ ইল, 
সহত্রাক্ষ । শি২- ১ “আখ গলঃ কামমিদং 
বভাষে 1” কুমার)। [ইন্দধনুুঃ | 

আখওলধনুঃ (আখগুল _ধন্ুুম ) সহ, ক্লীৎ, 
আখ তা যোবনিক) খাসি ঘোড়া । 

আখ )। (আ|-খন্ খনন করা1 অড7, 
 আখন / অন-ক,ণ। যাহার দ্বারা মৃত্তিকা 

খনন কর। ফায় অথবা যাহা মৃত্তিকা খনন 
করে) মং, পু, খনন সাধন--খনিত, খস্তা, 
ছোরা এভৃতি । 

আখনিক (আ-খন্ খনন করা+ইক--ক, 
সংজ্ছার্থে। ষে মৃত্তিকা খনন করে) অধ, 

পুং, চৌর । ২।মুষিক। ৩। শৃকর। ৪ । 
খনন সাধন-_খনিত্র, খম্তাঁ। ৫। বিংত্রিং 

তি টি নি 

সপ শিস্পিাশিপিশী শিপ 

খননকারী । 
আখথনিকবক 1 আখনিক দেখ, ইকবক,অর 
আতখর - ক, থ, সংজ্ঞার্থে। যাহার 

দ্বারা মৃত্তিকা খনন করা যায় বাষে মৃবত্তিক? 
খনন করে) সৎ, পুং+ খনি, খস্ত। | 

| আখর জেক্ষর শব্দের অপভ্রংশ) ষথা__- 
“ন। মিলিল সুন্দরী শুনি ভয়ে ক্ষীণ, 
রোধত মাধব অবনিশি দ্িন। 
রারাধাধরি আখর এক 
গদ গদ কঠ নায় হয় পরতেক ।”পেদকজ) 

আখরদেওয়] _ কীত্তনগানকালে গীতাতিরিক্ত 
সময়োচিত ছুই চারিটী হুমধুর শব্দ 
প্রয়োগ ;ষথা-- 

মূলগীত--“সীদতি মম দয়মধীরং | 
আখর--ডেহু মরি ম! সরি মা প্রাণ যায়) 

২৬ 



আখে | ই 

িিরি রি টি 

মূলগীত-“যদভজমিহ নহি গোকুলবীরৎ 
1” 

আখর-_(কেন তারে ভজলেম না ম্) 

সাধারণতঃ কীর্তনাদ্দির গানেই আখর- 

দেওয়ার রীতি দেখা যাঁয়। 

আখরিয়া 'অক্ষরিয়া শলজ | মূল শব্দ অক্ষর) 

লেখক ! যথা -- 

“এ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া। 
প্রভুর অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া |”? 

আথা (আ- পুর্ব খন্ধাতুজ) সৎ, চুল্লী, 

উনান। 

আখাতত ভেখাত--'অফঃ) স্বার্থে) সং, পুত 

কী, অখাত, দেবখাত,অকরিম জলাশর । 

আখিরী যোৌবনিক) শেষ, অমাপ্তি, অন্ত। 

তাখু আ.খন্ খোঁড়।1উ.ডু)- ক, সং: 
শার্কে) সং, পুখ মুষি £। ২1 শুকর | ৩। 
চৌর। 8 কপণবিশেষ। শিং ১ বিভবে 
অতি নৈবাতি ন দদাদি জুহোতি ন। 
তমাহরাখুঃ ইত্যারি 1” ৫। দেবতাড়বৃক্ষ | 

ভখুকপীঁ (ভআখু ইন্দুর-কর্ণ। ইন্দ্র-কর্ণের 
ন্যার পত্র যাহার) সৎ, স্সী”১ লতাবিশেষ, 
মুনাকানী। 

আখুগ (আখু মুষিক-গ যে গমন করে। 
খিণি মৃষিক দ্বারা গমন করেন) জখ, পুত, | 
মুষিকবাহন, গণেশ । 

আখুটা (আখটা দেখ)। 

আখুটে, আকৃথুটে অখট শবদজ) বিং, আব- 
দেরে। যখা-“আকৃখুটে ছেলে ।” 

আখুন্, অখুন্দ (যাবশিক) শিক্ষক | 

আধুপণাঁ (আখু ইন্্র--পর্ণ পাতা । 
আথ্পত্িক! / যাহার পাতা ইস্ছরের কাণের 

০২. | আখ্যা 

আধেট _ পু ( আ.খিট্ [ত্রাসিং 
আখেটন-_ক্লীৎ / করা] মুগয়া করা+২ 

(অল্), অন(ঘঅনট্)-_ ভাবে) অত, যুগ 
পশুপক্ষি শিকার । ২। ত্রাস, ভীতি। 

আধেটক পে ব্যুৎপন্তি দেখ, নকংণক)_ 
ক) বিং, তরি, শিকারী, যে সকলভীং 
অপর জন্ধ ধরিয়া তাহার মাৎসদ্বারা জী. 
বিকা নিব্বাহ করে | ২। মৃগর়াশীল, মুগ. 
হিৎ্সানিষু ক্র | শিৎ - ১"আখেট কম্ত ধর্শেণ 
বিভবাঃ হ্যবশে হৃণামৃ।” ৩। ত্রামজনক, 

ভয়োত্পাদক । ৪1 €(+1কণ্ স্বার্থে) পু, 
মুগয়া । শিং -১ “লন পুনস্তে কদাচিদাখে 
টকে গতিরবিষ্যতি |” 

আখেটিক €(আবেট ম্মগয়1ইক-নিপু 
ণার্থে) সং,পুৎ, ম্বগরাকৃশল কুরুর, শিকারী 
কৃক্ধুর | ২। যে ব্যক্তি মুগয়া করে, মগয়া- 
চারা! »২। যেব্যক্তি অগয়! দ্বারা জীবিকা 

নিশ্বাহ করে, মুগয়াজীবী, ব্যাধ। ৩। নি 
ত্রিং, মগমা-সৎক্রান্ত, মৃগরার উপঘুক্ষ। 
ফ্থা _-আখেটিক বেশ, আখেউক অন্মু। 
৪ | মুগয়াকর্তী । ৫ । ভ্রোমজনক, ভয়ঙ্কর। 

, আখের যোবনিক শেষ, পরিণাম; যথা 

“দেবী ব" ' সই গাছে গড়ায় দিন্দুর। 
হায় হাঁ? আখেরে কি হইবে হিন্দুর ।? 

আখোট অক্ষোট দেখ) আখ রোট ফল। 
আখ্যা আ-খ্যা বলা4অড)-ণ। আপ্ 

_জ্জীং) সং, আীং, নাম, সংজ্ঞা । শিং-১ 
“উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পণ্চাছ্মা- 
খযাৎ হুমুখী জগাম।” কুমার) । ২167 
ভ- ভাবে) কথন । 

] 

| 

| 

| 
| 
| 

| 

1 

] 
ভ/য়)সং, স্্রীৎ, লতাবিশেষ, ইন্দরকাণী । | আখ্যাত আখ্যা দেখ, তে) শর্ট বি 

আখুছকৃ (আখুইজ, আখু মুষিক-ভুকৃ 
[ভু ভোজন কর17+০€্িপ্)- ক) যে 
ভোজন করে। যে মুষিক ভোজন করে, 

হয়! ষ) সং, পু বিড়াল । 

আখুরথ আখু মুষিক-রথ শকট, ৬ঠী- 
হিং) সং, পু, মুষিকবাহন, গণেশ । 

আখুবিষহ। ('আখু ইন্দুর-বিষ-হা হে 
নাশ করে) সৎ, স্ত্রী, দেবতাড় বৃক্ষ | ২। 
দেবদদালী লত। 

আখেজ (ষাবনিক) বিবাদ, কলহ । । 

ব্রং, কথিত, নির্দিষ্ট, উল্লিখিত 1২ । ব্যা' 

খযাত, আহত | ৩) প্রসিদ্ধ, প্রকাশিত। 

৪ | স্চিভ। ৫। ব্যাকরণে-_তিউভ্তপদ, 

তি প্রভৃতি বিভক্তি। ক্রিয়াপ্রধান। ভাব 
প্রধান । 

আখ্যান আ-খ্যা বলা+ অন্অনট্)_ তা, 
দ্দ) সংক্লীৎ, কথন, প্রধ্যাপন ।২ | নামো- 
ল্লেখ। ৩। ইতিহাস। ৪। উপন্যাস, কলিত 
বৃত্তাস্ত, আধ্যায়িকা। ৫। আর মহাকাব্যের 
কোমায়ণ মহাভারতাদির) অর্গ। শিং-১ 



আগ 

« অশ্যিষ্পার্ষে পুলহসনণ ভবস্যাখ্যানমৎ- 
জ্বকা।" (সোহিত্যদবর্পণি)। | 

ধাখ্যায়ক (আ-খ্যা বল আঅকংণক) -- 

ক) বিং, ব্রিং, কথক, প্রচারক,-উদেঘাষক, 
প্রকাশক। ২। বার্তাহর। 

সাখ্যায়িকা আধ্যান দেখ, অক- প্র ।য 

পা স২৩১৩) রঃ আগ. 

+তুন্ব ক) ষং, পৃং+ অতিথি, অভ্যাগত । ২। অজ্ঞাত কূলশীলাদি নবাগত ব্যক্তি । 
শিৎ-১ * অকন্মাদাগন্তনা সহ বিশ্বাস 
ন্ যুক্তঃ | টি শ৩ 1 আকস্মিক রোগাদি, 

শল্যভেদ | 9। বিং, ত্রিৎ, আগমনশীল। 
৫& । অনিয়ত, অনিয়তস্থায়ই । 

_আগম) সংযস্্রীৎ, উপলদ্ধার্থকথা, বিদিত | আগন্কক ('আগন্ত দেখ, কণ্- স্বার্থে) বিৎ, 
বৃক্তাস্ত কথা, ইতিহাস বা উপন্যাসবিষয়ক 
প্রবন্ধবিশেষ ; ষেমন-হর্ষচরিতাদি, কাদ- 
দ্বরী ইত্যাদি |” শিৎ-১  আখ্যাফ়িকা 
কথাবতগ্তাৎ কবে বশাদিকীর্তনম্ | 
অস্যামন্যকবীনাৎ চ বৃত্তং গদযৎ নচি 

 ক্ষচিৎ।” সোহিত্যদর্পণ)। 
আবখ্যারী (আখ্যাধিন্,। আখ্যান দেখ, ইন্ 
(ণিন্)_ ক) বিং, ত্রিৎ, কথয়িতা, বক্তা । 
২। আবেদনকারী(দুতাদি)। শিৎ- ১রহ- 

ত্রিং, যে বিষয় অবশ্মাৎ খটে, যাহা অত- 
" কিতিতপে উপস্থিত হয়, যাহা] 'ঘটিবে 
বলিয়া ভাবা যায় না, হঠাৎ উপস্থিত । 
অনিত্যস্থায়ী, আহার 1২1 আগমনশীল। 
৩। সং, পু, নবাগত ব্যক্তি, অভ্যাগত । 
৪ 1 অতিথি । ৫। আগত ।৬। আতিথ্যাি 

দ্বারা উপজীবী জন । ৭1 ক্মজ্ঞাতস্বামিক 
পশু আদি। ৮ । আকন্দিক রোগ, শল্য- 
ভেদ । 

স্যাখ্যা়ীব স্বনসি মৃহ্ কর্ান্তিকচরঃ।”শৈকু,। আগম আগম্ গমন করা+অ.অল্)_ 
আখ্যেষ (আ-খ্যা বলা+য-র্খ্ব) বিং 

ভিং, কথনীর, বাচ্য, বক্তব্য । শিৎ-১ 
“শন্দাখ্োয়ৎ ষদপি কিল তে যঃ সখীনাৎ 
পুরস্তাৎ । (যেঘদৃত)। 

আগঃ (মাগস,ঃ ই গমন করা+আঅস-ক। 
ই-আগ। বাহার দ্বারা অধোগমন করে) 
সং, ক্লীৎ, অপরাধ,দোঁষ | শিং --১*সহি- 
ম্যে শতভাগাৎমি হুনোস্ত ইতি যত্তয়া 1» 
২। গতি । ৩। পাপ, অধর্ন্থ । 

আগম্ছমান আ.-গম্ গমনকরা+শান্চ_ 
ক) বিং, ত্রিৎ যাহা বা ধে আসিতেছে; 
যথা--“আগম্ছমান অরাতিমণ্ডল |” 

আগড়! দেশজ) সং, তুচ্ছধান্ত, শঙ্হীন 
ধান্যা | 

মাগড়ী (দেশজ) বিং, ছিং, অগ্রগামী, 
অগ্রসর । 

বাগততআ--গম্ [গমন করা] আসা+ তক্কে) 
-ক । মৃ- লোপ) বিৎ, ব্রিং। যে আসি- 
য়াছে, যাহ খবটিয়াছে, যাহা পাঁছছিয়াছে। 
২। উপস্থিত, আয়াত । ৩। (তক্তে)- 
শব) প্রাপ্ত, লব্দ, অধিগত | ৪ | (47তক্তে) 
_ ভাবে) সং১ক্ষীৎ, আগমন | ৫ । অবস্থান, 
স্থিতি | 8 4 

গন্ত, আগান্ত আ-গম্ব [যাওযা] আন্দা 

ণ) সং, পৃহ-রীৎ। বেদি শান্ম। শিং 
_-১ “সমিদ্ধৎ সিদ্ধৈঃ প্রমাণৈস্ত হিতং 
চাহুত্র পরব্র চ। আগমহ শাক্সমাশ্তানামা" 

প্তাস্তত্বীর্থবেদিনঃ।” এই লব্গণাক্রান্ত নাণ্র- 
বাক্াা্মক্ক শান্বমাত্র £ যথখ।-“ৰহুধাপ্যা 

গমৈতিম্নাঃ পশ্থানহ সিদ্ধিহথেতবঃ |” রেবু) । 
(আগম অর্থাৎ তভীয় সাংখ্যাদি দর্শন) 
শিৎ-১ “ইহ দূরধিগমৈঃ কিঞ্িদেবা- 
গটৈঃ 1” কিরাত)। € আগম » পুরা” 
ণাদি) ২। তশ্্রশাস্স। (ইহা শিববস্ক - 
বক্তগত, গিরিজাননগত ও বাহুছেৰ মত" 
সম্মত বলিয়া, আগত' গত" ও “মত? এই 
তিন শব্দের আদি অক্ষর লইয়া নিম্পন্ন )। 
শিং- ১৮ আঁ? গতৎ শিব বক্তে ভ্যো- 

গ? তঞ্চ গিরিজাশ্রতৌ, 
“ম' তঞ্চ বাহদ্দেবস্য 
তম্মাদাগমমচ্যতে |” 

৪ । শান্ত্রজ্জান, শাস্পরিশ্রম । “আকারসঘৃ- 
শপ্রক্ঞঃ প্রজ্য়াসদৃশাগমহ |” ৫1 €(+অল্ 
- ভাবে) পুৎঃ আগমন, উপস্থিতি । “জম 
মৃত্যোরিবাগমম্।” ৬। উপদেশ পরম্পরা । 
৭। আশ্রয় | ৮। ব্াবহারশাক্মে-- (4 অল্ 

-প১ লেখ্যার্দিপ্রমাণ, সাক্ষিপত্রাদি, সন্দিদ্ষ 
অর্থসাধক পত্রলেখ্যাদি ।৯। (+ অন্ _ক9 



আগা [ ২০৪ | আগু 
সপ আসি ০ 

শা পাশপাশি রা শী শািিশিশ 

ব্যাকরণে_-পকত্য।দির অনুপথাতে উপ- | আগাছা (দেশজ) অব্যবহার্ধ্য গাছ। 

স্বিতবর্ণ-প্রক্ৃতি প্রত্যয়কে অবিরুত রাখি- ; আগাড়ী (অগ্র শবজ) অগ্রব ভাঁ, অগ্রগামী। 

য়া তন্মধ্যে প্রবেশ ; যেষন _ইড়াদি ।১০। ; আগাধ (অগাধ+অ স্বার্থে) বিং, ব্রি ঘ. 

লাভ, অধিগম, প্রাপ্তি, উপার্জন | ১১। গাধ, গভীর । | 

আয্ব, যেমণ অর্থাদির আগম । ১২। আম- | আগাম (অগ্রিম শব্জ) অগ্রে। 

দানি। শিং _ ১«আগমহ নির্নমৎ স্থান তথা । আগামী আগামিন্, আ-গম্ [গমন করা] 

রৃদ্ধিক্ষয়াবুভো 1? ১৩1 ধারা, প্রবাহ । আসা+ইনৃণিন্)-ক, ভবিষ্যৎকালে) 

আগমন (আগম দেখ, অন(ন৮)- ভ।) সং, |  বিংর্িৎ, যাহা! অধিবেক, যাহা ঘটিবেক, 
ক্লীৎ, উপস্থিত, আগা, পহছন ) যথা ; ষাহা উপস্থিত হইবেক, ভবিষ্যৎ, ভাবী। 
ভরতাপগমন। ২। মৈথুন, স্্রীমঙ্গম | শিৎ ; আগার (অগার + অ(ষ)- প্র) সং)পুং,গৃহ। 
-১. “অন্ত্যাগমনপাপম্য পাপঃ পুচ্ছন স ৷ জাগাল (দেশজ) তশেষভাগ, যথা -চেলে। 

নিজ্তিম্ 1৮ আগাল খুদ্দ |” 

আগমবিরোধ (আগম শীান্তাদি_ধিরোধ জাগি অগ্ি শকজ) সং,পুহ। আগুণ ) যথা 
বিরুদ্ধতা ) সৎ পু, শান্্রবিরুদ্ধতা, শ্রুতি- |. “এ সখি জুদয়ে জলত মঝু আগি। 
বিরোধ | ২। অলঙ্কারশাস্ত্রে_কাব্যের | কঠিন পরাণ রহত কখি লাগি।” 
অর্থদোববিশেষ। । আগু-অগ্র, প্রথম; ষ্থা-"আ গিহাঙার 

আগমবেদী (-বেদিন, আগম-_বেদী যে; পের গলে দিব ফাস।? [গামী, অশ্রিম। 

র 
] 
] 

ৃ 

! 

| 

৫: পক? তত শী 
পপির? 

জানে) বিৎ, ত্রিং, শান্মজ্ঞ, পশ্ডিত। ২। ] আগডী।!।--পুরব গম্ ধাহুজ) বিং, আ 
পু, শঙ্গরাচার্য্যের গুরু গোৌড়পাদাচার্ধা | 1 আগুদল (অগ্রদল শব্দজ) ব্যপ্রতা পূর্বক 

আগমাবর্তা;) সং, আ্্রীং, বৃশ্চিকালীবৃক্ষ, বি- অগ্রে যাওয়া । যথা 

ছাটা। “পিশাচ ভৈরব দলে, যক্ষ রক্ষ আ। দলে, 
আগমিত (অ।- গম-ঞ্িঃ-গমি [গমন করান] খবন্টাকর্ণ ন্দী সহাকাল।” (অন্নদা,। 

অধ্যয়ন কর ইত্যাদি 4+ তক্তে)-শ্) ; আগুন অগ্রি * "জ) বহি, আগুন । কণাছে 
বিংত্রিং, জধীত, অভ্যস্ত । ২ । জ্তাত। ৩। আগুন-_- হ০দৃষ্ট, মন্দ অনৃষ্ট | যথা _ 

টি “আর সবে ভোগ করে কত মত তখ। 
আগর (দেশজ) সন্বোধন। মথা __ কপঃলে আগুন মোর ন! ঘুচিল ছঃখ।। 

“গুণসগর নাগর আগর হে। ২। অব্বনাশ হওয়া, ধ্বংস হওয়া); যথা- 

নট না কর না কর নাকর হে।” তেন্রদ1)। | “একের কপাল রহে, আরের কপাল দে, | 
আগলণ, আগলান (দেশজ ) মং, আবরণ, আগুনের কপালে আগুন । 

সন্গগাকরণ | আগুনওঠ1--ঝগড়া হওয়া, বেধে যাওয়া; 
আগস্কং ( আগদ্ অপরাধ কৃত, কৃত যখ/-_“উচিত কখা বলিলেই আগুন উঠে!” 

আগিক্কত / [কু কর1+০কিপ)-ক, ২য় | আগুনখাগী ; সহস্বৃতা। ২ । অতিশয় ফোধা 
পক্ষে 4 ত()- শ্রী] যে করিয়াছে । যে স্বিতা | 
অপরাধ করিয়াছে) বিৎ, ব্রিং, অপরাধী । | আগুনলাগা--অগ্িসংযুক্ত হওয়া। যেমন- 
২।পাঁপী। শিৎ- ১ “অভ্যর্থ মাগস্ক তম- ঘরে আগুন লেগেছে । ২। গোলষোগ 
স্পৃশদ্ভিঃ 1” রঘু)। হওয়া, বিশৃঙ্খল হওয়া; যথাব্যব 

আগা অেগ্র শবজ) সং, অগ্র, ধার, কিনারা । সায়ে আগুণ লেগেছে । ৩। ধ্বংস হওয়া; 
২। উপরিভাগ ; যেমন দৈয়ের জাগা । যথা--সংসারে আগুণ লাগুরু । 

আগাও (যাবনিক) আগাম, অগ্রিম । আগুনহওয়া-_ অতিশয় ক্রোধাস্িত হওয়া) 
আগ।(গোড়া (দেশজ) আদি হইতে অন্তপর্ধ্য- যথা-“এই কথা শুনিয়া তিনি আগুন 
ভ সমস্ত ; যথা--” আগাগোড়া অশুদ্ধ ।” 1] হইয়া উঠিলেন। 



আগ [ 
বি 

আগখনি জেগি শন্দজ) অগ্ি) যথা-- 
“বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী। 
দারুণ শাশুড়ী মোর জুলস্ত আগুনি |” 

আগুপাছু অেগ্রপশ্চাৎ শন্দের অপত্রংশ) 
সন্মুখে ও পশ্চাতে । ২। ভূৎ্খ ভবিষ্যৎ) 
যথা” হাজন নাগর পেয়ে আগুপাছু 
নাহি চেয়ে |” €বিদ্যাহুন্দর) | 

আগুয়ান (অগ্রধান শব্দঘজ) অগ্রসর | যথা-__ 
“পরম সস্তোষে, ছুল্গুভি নিখধধোষে, 

ইন্দ্র হইল আগুয়ান |” (ন্নদা)। 
২ “একলি চলিলি ধনি হয়ে আগুয়ান।” 

আগুলিল (দেশজ) আটক কর] । 
আগুসরি ) অগ্রসর শব্জ) অগ্রসর, আগ্র- 
আসর | গামী ; ষখা-_ 

“স্ব জন তেজিয়।, আগুসরি কুকরহ। 
আশডবদনে তেছি ফিরি ।” (বিদ্যাপতি)। 
২হান্তেঅ'্প করিয়া ধাইয়া আগুসরে |” । 

আগ আ- গু [মলত্যাগ করা] অঙ্গীকার 
কর17+০[ক্কিপ্)- ভা, ম্ম । অথবা আ --গম্ 
গমন করা+উ(ডু)_ন্ম) সং, স্্রীৎ, প্র- 
তিজ্ঞা» প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকার । 

আগে (অগ্রেশবের অপভ্রংশ) প্রথমে; যথা _ 
“আগে দিয়া কত দুঃখ, মধ্যে দিলে কত সুখ, 
শেষে ছুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ ।” (অন্নদ1)। 
২। পুর্বে; যথা-"আগে দিয়া ভরসা 
পশ্চাতে কর খুন ।” অঅমদা)। 

৩। সযুখে ; যথা -- 

“রত্বাকর ভীত হইল মনুষ্যোর আগে । 
যোড়হস্ত করিয়া বন্ধন নিল মেশে 1 

আগেপাছে অেগ্রপশ্চাৎ শব্দের অপত্রখ) | 
সম্মুখে ও পশ্চাতে ; যথা 
"আগে পাছে দানা ধায় প্রথমে বেতাল ।” 

মাগেভাগে (অগ্রভাগ শব্দের অপভ্রৎশ ) 
প্রথমেই ) ষথা-_ 
আগেভাগে হরি, বিধি সঙ্গে করি, 

গেলা হেমন্তের ঘরে |” অন্নদা)। 
২পুজা না হইতে মাগে আগেভাগে ঘর 1" 
»ক্ষীরের প্রীতিভে নীর আগেভাগে মরে ।” 
[গোড় দেশজ) সং, আবরণ, ঝাপ। 
গ্ অগ্র শবকজ) বিৎ, আদি, প্রথম । 
[গ্বাড়ান দেশজ) অগ্রসর হইয়া আনয়ন । 

২০৫ ] আগ্র 
সস 

পচ 

আগেয় € অগ্নি+একফ্ষ)-তদ্দেবতার্থে। 
ই -এয়) সং, পু, অগস্ত্যমূনি | ২। ক্রীৎ) 
নগরবিশেষ, দেবীকোটা । ৩। রক্ত । ৪ । 
রক্তবর্ণ। ৫।স্বর্ণ। ৬৩। খ্বত। ৭। অগ্নি- 

পুরাণ।“অগ্নিনোক্তৎ পুরাণং যদাগ্রেয়ৎ বেদ- 
সরয়িতমৃ।”৮। বিংত্রিং,অগ্রি যাহার গর্ভে 
আছে, অগ্নিগভ ; যথা--আগেয় পর্বত | 
৯। অগির সহিত যাহার সংশ্রব আছে, 
অগ্রিসংষোগে যাহার কাধ্য নিক্বাহ হয়; 
যথা--আগ্নেয় অস্ত্র । ১০ । যাহাতে অগ্নি 

বৃদ্ধি করে; যথা-_ আগ্েয় ওঁষধ। ১১। 
অপ্রি হইতে উৎপন্ন, অগ্রিসম্তৃত। ১২। 
অগ্রিসম্বঙ্গীর্, অশ্নিজন্য, অগ্রিকর । ১৩। 
ষাহ। অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্, অগ্রিবিশিষ্ট ; 
যথা-” আগের অক্ষরে লেখা দেখিল! 

নৃমণি ।”(মেঘ)। ১৪1 ফী স্ত্রীৎঅগ্থিপত্থী, 
স্বাহা । ১৫ । অগিকোণ । ১৬ । উরুরপত্রী। 

আগেয়-গিরি (৮০1০০) সং, পুৎ, যে পর্বত 
হইতে অগ্নি ও ধাতুনিঃঅ্রব নির্গত হয়। 

আগ্েয়- প্রস্তর (৬ ০91210)0 79177056101)) থে 

প্রস্তর সকল অগপ্রলির সাহাযো তাহাদের 
বর্তমানীবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ, 
তাহার! অগ্নির দ্বারা দ্রব হওনানম্তর 
শীতল হইম্সা বর্তমান রূপ ধারণ করি- 
যাছে, এ সকল প্রস্তরের নাম “আগেষ- 
প্রস্তর ।” 

আগ্রেরাস্্ (আগেয়-_ অস্স) এই অন্ঘ ওর্ব 
সগরকে দিয়াছিলেন । অধ্ুনাতন “কামান, 
বন্দক' আদির ভ্তায় শতম্বী নামে এক 
প্রকার ভয়ানক আপ্েম্ম অস্ত্র প্রাচীনকালে 
ব্যবঙ্গত হইত । স্ছলবিশেষে ইহা ব্রঙ্গান্তর 

একাদ্সাবাপাশুপভ' নামে বিনিদ্দিষ্ট আছে। 
ভারতবর্ষ যবনাধিকারভুত্ত হইবার অব্য- 
বহিত পুব্বেও 'রাজন্ছান' প্রভৃতি ক্ষত্র- 
প্রধান প্রদেশে ইহা প্রচলিত ছিল 
বিখ্যাতি "চন্দ' কবি অনেক স্থলে নলনালা।' 

অগ্রযন্পের উল্লেখ করিয়াছেন । 
আগ্রথন থে গ্রথ্ গাথ।+অন(অনট্) _ 

ভা) সৎ, ক্লীৎ, গাথা 1 ২। বন্ধন । 
আগ্রহ আ _ গ্রহ্ [গ্রহণ করা] যত্ব করা ই- 

ত্যাদ্দি+অজল্)-- ভা) সং,পুং, অভিষতু, 



চি রড আঙ 
১৩ ১ উস 

[কোন বিষয়ে সবিশেষ যত বা ব্যগ্রতা; তে কতকগুলি বন্ত আধাত প্রাপ্ত হইলে 

ঘথা _ে আগ্রহ পূর্বক এই কর্ম করিল। [ ভগ্ন না হইয়া পার্টের দিকে বিস্তৃত হয 
২। অতিব্যগ্রতা। ৩। আক্রমণ । ৪। তাহাকে আধখাতসহত্ব বলে। এই গুণন! 

অনুগ্রহ,প্রসাদ। ৫। সাহায্য ।৬| সামর্থ্য । থাকিলে কোন বস্তুকে পিটিয়া পাত প্রস্থ 
৭। গ্রহণ। ৮। অভিনিবেশ, আসক্তি । | করিতে পারা যাইত না। সর্ণ, রৌগা, 
শিং -১ “ইত্যাগ্রহাদৃবদস্তৎ তং স পিতা ; তান, প্লাটিনযূ ইত্যার্দি বিলক্ষণ আঁ 
তর নীতবান্।” ৯। অতিক্রম, অতিবর্তন। ; সহ। 

আগ্রহায়ণ ) (অগ্র-হায়ন+ অফ), ইক ; আধাতী (তিন্, আখাত+-ইন্ স্তরে 
আগ্রহায়ণিক| (ফিক) স্বার্থে) সৎ, পু) বিং, ত্রিং, ষাহাকে আঘ[ত লাগিয়াছে। 

অগ্রহায়ণ মাঁম, মার্গশীর্ধ মাস । মতান্তরে | আঘার আ.ঘ  সেচন করা+ অ.ঘএ_ 

_ এই নাম বৎসরের আদি মাস। শ্, সংজ্কার্থে ) সং, পুং) ঘ্বৃত, আজা ।২। 

আগ্রহায়ণী (অগ্রহায়ণ +অ(কে)_ ভবার্ে। (+ঘ-এ3- ভাবে) হোন।৩। গাক। 
জ্রীলিঙ্ে -ঈ) সৎ, স্ত্রীং, মার্ণশীর্ষপুর্ণিম।, ! আঘাবিখা (আঘা আবধাত শব্দজ - বি 
ভগ্রহারণমাসেরপুর্ণিমা। ২। মুগশিরানশ্ত্র।।  বিদ্ব শন্দল) বাধা, প্রতিবন্ধক । 

আগ্রহারিক অেগ্রহার4+ইক -প্রাং) সং, পুহ! আঘূর্নন আো-ঘর্ণ ভ্রমণ করা+অনংঅনট) ] 

অগ্রপ্দানী ব্রাহ্মণ, মুতদানগ্রাহী বিপ্র। ূ _ ভা) সং, ক্লীৎ, চক্রের ন্যায় ভ্রমণ) কিরণ। 
আগ্রায়ণ (অগ্র - অয়ন 1অফ)- প্রৎ ) সহঃ ২। পরিদষমণ, ঘোরান । 

ক্লীৎ নব নব শশ্য নিমিত্ত যাগ, শরৎ এবং । আঘনিত “শ্নাঘ্ণন দেখ, তংক্ক) - শুটি বি। 

বসন্ত বিহিত নবানশ্রাদ্ধ। | ত্রিখ, ঈষদঘূর্ণিত, ভ্রামিত | শিং ১আব' 
আঘট্রক আ-খট্ চালিত করা 1-অক- ূ নিতে] বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে) 

ক) সং, পুহ, রক্তাপামার্গ বৃক্ষ । । আধোমিত (আ]-োষি শবা করান+ত 
আঘট্টন (আ-ঘট্ট চালিত করা অন্ (ক্র) শ্ম) বিং ত্রিৎ প্রচারিত, যাহা ঘো" 

(অনট্)-_তা) সং, ক্রীৎ, সঙ্ঘট্রন। ২।; ষণা করিয়া +এা হইয়াছে । 
আঘাত। ৩। কম্পন, সঞ্চলন। না ক্ত্রীং। , আত্রাণ (আ- দ্র] গন্ধগ্রহণ করা, শোক।+ 

আঘাট অঘট শন্দজ) সং, কুঘাট | ২। আ অন(অনট)- ভা) সৎ, ক্লীং, নাগিকা ঘ্বারা 
_ঘ্বাটি হিংসা কর1+'অ-প্রং) পু) গন্ধ হণ | হ | সম্তোষ। ৩ । তৃপ্তি । (রত 
সীমা। ২। আপাং গাছ। (ক্ত)_ ক) বিং, ত্রিং, তৃপ্ত, সন্তষ্ট । 

আঘাত (আ-হন্ বধকর।+ অ.ঘএঞ)-ভা।  আন্রাত (আদ্্রাণ দেখ, তডক্ত)- শর) বিং, 
হন্-ঘাত) সং, পুৎ, মুষ্টি পদাদি দ্বারা! ত্রিং, যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে, 
প্রহার, শঙ্মা্ি বারা ভেদ) যেমন - অশ্বের যাহা ্াণ করা গিয়াছে । ২। আক্রান্ত । 
আঘাত । ২। বধ। ৩। ছেদন । ৪1 তা] ৩ সন্ধ্ট। ৪1 (তক্তে)-- ক) তৃপ্ত । ৫। 
ড়ন। ৫। (+ঘএঃ _ ধি) বধস্থান, বধ্যভূমি | অতিক্রান্ত, অতিবর্তিত | ূ 
শিৎ-১ “আঘাতৎ নীয়মানস্য বধস্যেব | আস্ায়ক আ-দ্রা গন্ধ গ্রহণ কর14 অক 
পরে পদে 1” ৬। আখষ্রন। (ণক) -_ ক) বিং, ত্রিং ষে আঘ্াণ লয়। 

আঘাতক আমাত দেখ, অকণেক)- ক)বিং, | আঙ্কুশিক € অস্কুশ + ইক ফিক) _ প্র ) সং, 
ত্রিং, তিকা _স্ত্রীং, যে আঘাত করে । পুৎ, আকুশি । 

আঘাতন ( আ-হন্-ি-ঘাতি বধ করান | আক্ষ অঙ্গ ++ অফ্জে)_ প্রং) সং,ক্লীৎ, কোমল 
+অনতেনট্্)-_ধি ) সং, ক্লীং, বধ্যগৃহ, | অঙ্গ । ২। বিৎ, ত্রিৎ, অঙ্গসন্থদ্ধীয়, শারীর, 
হত্যাস্থান। ২। (+অনট্-ভাবে) আহ- অঙ্জাধিকারীয়। ৩। নাটকাজ্সন্বব্ী; বে- 
নন, ভাড়ন। দ[লগসম্বন্ধী। [লের আদ্ষরগ 

আঘাতসহত্ব (11511925111) যে গুণ থাকা- | আঙ্গটা জেঙ্ুরী শরদজ) সং, অঙ্গুরীয্নক, আডু- 



আচ 
____ শাটার 

| ২*৭ ] আঁচা 

আঙ্ষার অঙ্গার 4+্ন ১ - সমৃহার্থে) সং, আচমনীয় আচমন দেখ, অনীয় _শ্ম) অঃ 
বুখৎ, অক্গাররাশি, খ্জারসমূহ । ২। বিৎ, 
ত্রিং, অঙ্গারসন্বন্ধীয় । | 

আঙ্গরা (অঙ্গার শব্ধজ) সং. দগ্ধকাষ্ঠ, কয়লা] । 
আক্গরাখা অেঙগরক্ষা শবকজ) গাত্রবসনবিশেষ, 
জামা । 

আন্গার্ধযস্তর (0%1)০01697005 17017717106101) 

ভূগোলবেস্তারা কহেন ষে, বারুণন্থর তিন 
যুগে উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম যুগে 
ছয় জাতীয় স্তরউতৎপন্ন হয়। এরূপ পঞ্চম 
জাতীয় স্তরকে “আঙ্গাধ্যস্তর” কহে। 

আঙ্গিক (অঙ্গ+ইক(ফ্কি)-কৃতার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, অঙ্গ দ্বার নিষ্পন্ন, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা 
স্ুচিত, নট নটাদিগের অঙ্গনিস্পম্ন ভাব- 
ব্যগ্রক ভ্রবিক্ষেপাদি, নাউ্শান্ষে_ ইহা 
এক প্রকার ভিনয়বিশেষ । “ভবেদভিন- 
য়ৌহবস্থা অন্ুকারঃ স চতুর্িধঃ। আঙছিকো 
বাচিকশ্চৈবমাহার্ধ্যঃ সাত্তবিকম্তথা।”সোহি- 
ত্যদর্পশ)। ২। অঙ্গজাত, অন্গমন্ধন্ধীয়। 
৩। সং, ক্রীং মুদ্রঙ্গ বাদ্য | ৪ | পু২ মান্- 
লিক, মুদ্গবাদক। 

আঙ্গিনা অঙ্গন শব্দজ) উঠান ; যথা _ 
“শা এস ন! এস বধূ আঙ্গিনার কাছে ।? 

আঙ্গিরস (অঙ্গিরস খষিবিশেষ 1+অ.ষ)-- 
অপত্যার্থে ) সংপুৎ, অঙ্গিরস মুনির পুত্র, 
বৃহম্পতি, দেবগুক্র | ২। গোরবিশেষ । 

আচ্কা € আচম্থিত শব্দজ কি?) অকম্মাৎ, 
[২1 ২ । অসংখ্য । 

আচঞ্চল (আ। উঈষ২ _ চঞ্চল) বিং,ত্রিং, ঈষং 
চঞ্চল, অল্প বিচলিত । [হঠাৎ । 

নাচমৃকা (আচম্বিত শব্দজ কি?) অকম্মাৎ, 

মাচমনআ- চমু ভোজনকরা+ অন(অনট্) 
- ভা) অং»ক্লীৎ, পুজাদি কর্ট্বের গুবের বিন্দু 
বিন্দু জলপানপুর্র্বক জলদ্বারা দেহ শোধন, 
সন্ধ্যাবন্থনাদির পুর্বে হস্ত দ্বারা মুখে তিন 
বার জল দিয়! ওষ্ঠ নাসিকা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
অষ্টঅঙ্গে হস্তম্পর্শ করা । ২। ভোজনোত্তর 
পল দ্বারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন । ৩ । হরণ। 
চমনক (আচমন-ৰক জল । মুখপ্রক্ষাল- 
নের জল বাহাতে থাকে, শমী - হি) সৎ, 
পু, নিষ্ঠীবন পাত্র, পিকৃদ্ধান, ভাবর | 

ক্লী, আচমনীয়জল, সুখ প্রক্ষালনের জল। 
শিং-১“ উদ্কৎ দীয্বতে যন্তু প্রসন্নৎ 
ফেনবন্িতৎ। আচমনাঘ দেবেভ্যন্তদা- 
চমনমুচ্যতে |” ২। বে বস্ত ভক্ষণ করিয়! 
রীতিমত আচমন কর! আবশ্যক । ৩। 
তক্ষ্যদ্রব্য। [হঠাৎ । 

আচন্বিং (দেশজ) অং, অকস্মাৎ), দৈবাত্, 
আচরণ আ-চরু গমন করা+অন:অন্ট) 

ভাবে) সৎ, ক্রীহ, অনুষ্ঠান ; যথা__পং- 
কশ্মের আচরণ । ২। আচার, ব্যবহার ; 
যথা তাহার আচরণ ভালনয় ।৩। রীতি । 

আচরিত (আ-চর্ গমন করা+ ভক্ত) 

ভাবে) সং, ক্লীৎ, আচরণ । ২। বি, ত্রিৎ, 
(4ক্ত-শ্ম) ব্যবহ্গত। ৩। কতাচরণ, 
অনুষ্ঠিত । শিৎ--১ “দারপুত্র পশৃন্ হত্বা 
কৃত্ব। দ্বারোপবেশনমৃ। ত্রাণ দাপ্যতেহর্থং 
স্বং তদাচরিতমুচ্যতে 1” 

আচান্ত (আচমন দেখ, ত€ক্ত)-ক। মৃ-ন্) 

বিৎ, ত্রিং, কৃতাচষন) সমাপ্তাচমনক্রিয়, যে 
আচমন সমান্ত করিয়াছে শিং ট৭ঙ্সাত্ব। 
পীত্বা! ক্ষুতে হুপ্তে ভুক্ত, রখ্যোপসর্পণে । 
আচান্তঃ পুনরাচামে২ বামো বিপরিধায় 
চ।৮ (আভ্িকতত্)। 

আচাভুয়া আশ্চধ্যভূত শব্ধজ কি?) অস্ত, 
আশ্চর্য্য ; যথা-_- 
“শাখ। শাড়ী সিক্দুর চন্দন পান গুয়। 
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া ।” 

আচাম (আচমন দেখ, অয) ভা) সং, 
আচমন, ভক্ষণ, পান। ২। ভাতের মাড়। 

আচার আ- চর্!গমন করা] বাবহার করা! 

4 অ.ঘএ)- ভাবে) সং, পুৎ, মান আচ- 

মনাদি ব্যবহার । শিং-১ “উপনীয় গুন? 
শিষ্যৎ শিক্ষমেত্ছীচমাদিঃ। আচারমখি- 
কাধ্যৎ চ সন্ধ্েপাসনমেব চ।৮ মেনু)। 

২। শিষ্টীচার, সদাচার, শিষ্পরম্পরানু- 
চিত পন্ধতি । ৩ । রীতি, পদ্ধতি, নিয়ম; 
যথা-দেশাচার, কুলাচার । শি২ং- ১ “ঘআ- 
চার ইত্যধিকুতেন ময়া গৃহীত ।”শেকু)। 
৪ | চরিত্র, ব্যবহারমাত্র। ৫1 ব্যবহার 
শাশ্রে ব্যবহার, বিচার । শিখ ১ “আঁ 
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সপ শশা াশীপিপাশীশিপিশলাীি শশা পাটি 

চারেণাবগনো [খপি পুনলেখিরতে যদি। 

মোহভিধেয়ো জিতঃ পুর্দৎ প্রাঙ্ন্যায়জ 

অউচাতে।” [আচারভ্ট দেখ। 

আচঢারচ্যত € আচার ছ্যত ) বিহ, প্রি 

অ'চারপুত আচার-_পৃত পবিন) বিৎ,তিৎ, 

আচার দ্বাত্বা পুত, যাহার অনুষ্ঠান সকল 

পরিমাণ, ২৫ মন | ৫1 শকটোকেয় 

শকটভার, একগাড়ির বোঝা] 
আচুষণ (আ- চুষ, চুষা+অন(অনট)- ভা) 

সং, কলীৎ, আকর্ষণ, চুষে লওয়া। ২। 
শৃঙ্গাদি দ্বারা গাত্ত হইতে দৃষিতরক্ 

মোক্ষণ, চোষা । [যাহ চসা হয় নাই। 

নির্োষ ও পবির, সদাচাপী । 

আচারনষ্ট 'আচার-ভ্ট) বিৎ, ত্রিৎ, আচার 

হইতে ভষ্ট, যাহার আচার ভাল ন 
আচারহীন, আচারচ্যত, সদাচাররদিত 

আচারবর্ঞিত (আচার - বশ্তি 
নিয়মরহিত, অব্যবস্থিত। 

বহিভূতি। 
আচারবন্ € আচার নত, আচ1র + বত - 

ার্খে) সং, পুৎ, নিয়মবান্, আচারবি শিষ্ট, 

শিইউবাবহ।রাশ্ররী | 
আচারহীন আচার _ হীন) বি, 

চার বহিভতি। 
আচারী আচারিন, আচার 4ইন্ _অস্তার্থে) 

বি”১ তরি যাহার আচার ভাল, সদাচারী, 
'আচারপূত 1 ১ । সং, স্বীঘ্, হেলেনা । 

আচান্য আ-চর্ গমন করা] শিক্ষা দেওয়া 

+য.ঘা৭)- ক) সংপুঙ, বেদাপ্যাপক। ২। 
বৈদিক-মন্ত্র-ব্যাখ্যাকর্ভী । ৩। শিক্ষাগুক্র | 

৪। দ্রোণাচাধ্য | ৫1 দৈবক্তব্রাঙ্গণ, ব্রাহ্গণ- 

জাতিবিশেষ। শিং-১ “উপনীয় তু যঃ 
শিষ্যৎ বেদনধ্যায়পয়েৎ দ্বিজঃ । সকল্পৎ 
সর্হস্যঞ্চ তমাচাষ্যৎ প্রচক্ষ্যতে 1” 

আচাধ্যক € আচাধ্য+কণ্-ইদমর্ছে) সৎ, 
কী, আচার্ষ্যেরকর্শ্দ, উপদেশ । 

আ'চাধ্য। আচাধ্য দেখ, স্্ীলিঙ্গে - আ) 
স্্রীৎ, বেদমন্ত্রাদি শিক্ষাদাত্রী। ২। শিক্ষা 
দবা্সিনী | 

আচাধ্যাণী; সম্স্টীৎ, আচাধ্যপত্তী, গুরুপত্ী। 
[চিত (আ-চি একর করা ইত্যার্দি+ 

তক্তি) - ক) বিং, ব্রিৎ, সপ্চিত, রাশী কত, 
একত্র সনিবেশিত | ২1 আচ্ছন্ন, আকীর্ণ, 
ব্যাপ্ত । শিং-১ “কচাচিতৌ বি্বগিবা- 
শজৌ গজেৌ 1” মোত)। ৩। গ্ররথ্থিত, ২- 
ন্ফিত। শিৎ-১ “অদ্ধাচিত। সত্বরমুখি- 

তায়াঃ।”কেমার) 1 ৪ | পুৎ 

তি, গাদ1- 

ভ্ত) বিহ, নিং 

২। অদাচার | আ1ছোলা (দেশজ) অপরিচ্ছন্ন, অপরিক্কত। 

- আআ 

কী দশভার ) 

আচোট (দেশজ ) বিৎ, অনাকৃষ্ট, পতিত, 
আছাড় দেশজ) উৎপতন, অবক্ষেপ, আ. 

তাত ; যথ! -- 

কে কারে আছড়ে, 
কে মানে কাহায় ।” 

চে 
1 কে কারে পাছাডে, 
ং, (অনদ1) 

আমচ্ছম (অ|-ছর আবরণকরা 4 ত€৮*)- 

শা) বিং, ভি, আ।রিত, ঢাকা । ২ । অভি- 
ভূত ॥ 

আচ্ছা দেশজ) অং, হা, স্বীকার | 
আচ্ছাদ-_পু২ | (আ!-ছার্দি আবরণ 

আচ্ছাদন রীৎ / করা + অ.ঘ-), অন 
(অনট্)- ভ1) সৎ, আবরণ । হ 1৭) 
ঢাকনি | ৩। বস; যথা_-গ্রামাচ্ছাদন । 
৪ | পরিধান | ৫ | বং, ভ্রিৎ, যাহা দ্বার। 
ঢাকিঘ্বা দেওযষ়। যায়; যথ1- আচ্ছাদবস্। 

আচ্ছাদক (আচ্ছ।দ “থধ, অকণক)- ক) 
বিহ্সত্রৎ্ত যে অ “দন করে) আবরক, গে 

ঢাকিয়। রাখে, 'মাবর্তক, তিরোধায়ক । 
আচ্ছাদনীয় (আ।_ছাদি আচ্ছাদন করা+ 

অনীয় _শ্ম) বি তরি, যাহার আচ্ছাদন 
করিতে হইবে । ২। আচ্ছাদনঘোগা, 
যাহার আস্ছাদন করা উচিত । 

আচ্ছার্দিত আচ্ছ।দ দেখ, ত€ক্ত) -_ শ্ুট বিৎ, 
ত্রিৎ। যাহার আচ্ছাদন করা গিয়ছে, 
আবৃত, ঢাকা, কৃতাচ্ছাদন। 

আচ্ছিন্ন (আচ্ছেদ দেখু, তক্তে)_্্র) বি, 
ভ্রিং, বলদ্বার1 গৃহীত, ছিড়িয়া লওয়া। 
২। অগ্পাদি দ্বার। ছিন্ন। 

আচ্ছুক ; সং, পুহ, আচ্ফুলের গাছ । 
আচ্ছুরিত আ--ছুর [ছেদন করা] শব্দ করা 

শত(ক্তি)-ভ1 সৎ, ক্লীং, সশব্দ হাস্য, 
উচ্চৈঃক্ঞরে হাস্য । ২। শ্োড়ার হাসি। 
৩। নখে নখে শব্দ। ৪ | বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষত, 
নখাঁদি দ্বারা আহত । ৫। অক্ষিত। 

1 
| 

ৰ 
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ক্লীং, সোত্প্রাসহাস, পরের অমধজনক 
হাস্ত, সশব্ষহাস। ২। ম্বোরতর চিহি 
শব্দ । ৩। নখাত(তবিশেষ নখেনখে বদ্োে | 
শিং-১ “ সামোন্ুখেনাচ্ছুরিতা প্রিয়েণ 

আঙ্ছুরিতক ন্সোচ্ছুরিত+কপ্_ স্বার্থে ) সং, [ আজমীঢ (অক্গমীড় +অফে) _ ভবাথে) সৎ, 
পুত পাওুব্পক্ষীয় বিদুর । শিৎ- ১ “তৈঃ 
মতৎ্কৃতঃ স চ তানাজমীট়ে! যণোচিতৎ 
পাওুপুত্রান সমেয়ান্থি।” মেহাভারত) | ২। 

ষযহৃবংশীয় নুপতিবিশেষ 

দত্তেহথ কাচিৎ পুলকেন ভেদে ।”ভেন্রি)। | আজব ফোবনিক) অছুত, আশ্চর্য্য ; যথা__ 

৪ | বিৎ, তরি) অক্ষিত, মিশ্রিত । 

আচ্ছেদ আ- ছি? [ছেক্ষন করা] বলপুর্বক 
লওষা 1 অপ্বেএঃ)-- ভা ) সৎ, পুৎ, বল- 

পর্বক গ্রহণ, ছিনিয়া লওন। ২। ছেদন, 

কর্তন । 

“পাতশ। কহেন শুন মানসিংছ রায়। 
পজব করিল! তুমি আজব কথায্।”(অনদা) 

আাজবক (যাবনিক) অবোধ, নির্বোধ । ২। 
বাতুল। 

কাজড় (দেশজ) মোচন । ২ অবসর । 
'জাচ্ছ্োদন আ-চুদ্ [প্রেরণ করা] ভোজন | 'আজাড়ন দেশ) পরিক্ষার করিয়া দেওয়া, 

করা অন্জেনট্)-ভা,ধি। চ-চ্ছ) সং, 
কীৎ, সুগয়া, পঙ পঙ্্যাদি শিকার | আজান 

মুক্ত করিমা দেওন 11 ২। পালের কাপড় । 

(আ অবধি-জাঙ্কু) ক্রিং- বি, 

ক্লীং, জানুদেশ পর্যন্ত । গজ (আআ- অজ গমন করা+ অ' অন) 
ক) মং, ক্লীৎ, ঘ্বত। ২। অঙ-অ.ষ্)-_ | ভাজান্ববাহ (আজান জানুপধ্্যস্ত _বাঁছ) 

সন্বন্ধার্থে) বিৎ, ত্রিং,অজ-সন্দন্ধীর, ছাগের বিং, তি, যাহার বাহ জান্দেশপধাভ্ 
ঘতমাংসাদি) । শিং -১ “গবামাজৎ তথা | 

চৌট্রমাবিকৎ মাঁছিষৎ চ যহ। অশ্বায়াশ্চৈব- 
শাধ্যাশ্চ করেপুনাঞ্চ যন পয়হ |” (কুশ্রুত) । 

শ। ছাগমাৎসাদিনিশ্মিত ভেক্ষা্রব্য)। শিৎ 
-১ "আউজরপি চ বারাইৈর্নিষ্ঠানবরসং- 
চষ্ষৈঃ।” রোমায়ণ)। ৪ | (অজ গমনকরা 
+অ(ঘএঞ)-- ভাবে ) গমন । 

[জক (অজ 4 ক(কণ্)-- সমৃহাগেটি সহ১ক্লীত, ূ 
অলসমূহ, ছাগলের পাল । 

[জপব (অজগব+অ- প্র) সং, রলীৎ, 
শিব ধন্গঃ। জগব দেখ)। 
জগবী (যাবনিক) হঠাৎ, নশেক্গি-ভ কপে, 
আচম্বিতে, আচম্ক|। 
জনন (আ।-জনন জন্ম) সং, ক্লীৎ, পুল- 
জন পধ্যস্ত 1 ২। যাবজ্জীবন, আমরণ । 
শিং-১ “তেষামাজননং পুথ্যৎ কম্য ন 
প্রীতিমাবহেৎ নি 
'জন্ম আজন্মন্,আ অবধি-জন্মন্) ক্রিং 
_ বিৎ, কীৎ, জন্মারধি, জন্মক্ষণ হইতে । 
শিং-- ১৭ সোহুহুমাজন্মশুদ্ধবনাম্ |? রেঘৃ)। 
২। যাবজ্জীবন । রী 
জন্মহরভিপত্র (আজন্ম -- সুরতি -(সীগন্ধ 
পত্র । জন্ম পর্ধ্যস্ত যাহার. পত্র সৌগন্ধ 
বিশিষ্ট) সং, পুৎ, অরুচক বৃক্ষ? 

হ৭ 

শি 

লম্বমান, মহাবাহছ, দীর্ঘবাহ | 
আজানুলন্দিত (আজান জানুদেশপর্যযন্ত 

-লশ্সিত ) বি, 

লঙন্দমান। 

ত্রিং, জান্াদেশপধ্্যন্ত 

আাজানুলহ্বিতবাহ্ আোজ।নু _ লন্বিত-_ বাজ) 

পিং, তি, যাহার বাহু জানুদেশ পর্যন্ত 
লঙ্গমান। 

আজানেষ আজ গমন্- আনেষ আনীত 

বহুবাধার মধো গমন করিলেও যে আনীত 
হয় অর্থাৎ যে সংগ্রামমধ্যে অতি প্রহা- 
রিত হইলেও আপন স্বামীকে ত্যাগ করে 
না জথবা আজানের + অক) প্রৎ ১ সৎ, 
পৃৎ, উত্নমাশ্ব, কু লীনা, শ্রেষ্টঘোটক, সুজা- 
তীয় অশ্ব। শিৎ- ১ “শ্ক্তিভিতিন্নজ্দয়াঃ 

স্থলস্তশ্চ পর্দে পদে, আজানন্তি ঘতঃ 
সংজ্ঞা-মাজানেয়। স্ভতঃ স্মৃভাঠ |? -. 

সাজি আ- অজ্ঞ . গমন কর14ই(ইণ্)_-. 
ভাবে) সৎ, জ্ত্রীৎ। যুদ্ধ) সংগ্রাম । শিৎ- ১ 
"তে তু যাবস্ত এবাজৌ তাবাংস্চ দদূশে স 
তৈ2 1” রেতু) 1 ২1 গমন । ৩। আক্ষেপ 

৪। (+ইপ্-ধি)ঘুদ্ধভূমি। ৫। সমান 
ভূমি, । ৬ নির্দিষ্ট আণ ।৭। নিন্দা ।৮( 

অধ্ধ্যাদা। ৯। (দেখল) জ্রিৎ-_ বিৎ, আদ্য, 
এই দ্বিন। 



| আজ [ ২১৯০ আজ্ঞ। 
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আিহান (আহা গমন কর|1+ আন আঙ্ঞাচন্র (আজ্ঞা চক্র গোলাকার বৃ) 
(শান) _ ক) বিং, রিং, আগমনশীল । সং, ব্লীৎ, তশ্লশান্সে-ষটচক্রান্তত ষষ্ঠ 

আজীব (আ-জীব প্রাণ ধারণ করা+ অ চক্র । শিৎ-১ “আজ্ঞানামান্থজং তদ্ধি- 

(ঘ)-৭। যাহার দ্বার! বাঁচা যায়) অং | মকরসদুশং ধ্যানধাম প্রকাশম্ হক্ষাভ্যায 
গুং, যাহার ছ্বারা প্রাণধারণ করা যার, | বৈফলাভ্যাৎ প্রবিলসিতবপুনেত্রপত্রং ই 
জীবিকা, জীবনোপায় | ও্রষৃ। তন্মধ্যে হাকিপাঁ সা শশিমমধবলা 

আজীবন আোজীব দেখ, অনঅনটি)-_ ভা) | বজ্/বটুকৎ দধান? বিদ্যাৎ মুদ্রাৎ কপাল, 
সং, ক্লীং, আজীব, জীবিকা | ক্রিখ-বিৎ, |]. ডমরুজ পবঠীৎ বিভ্রতী শুদ্ধচিতা। এতথ 
জীবনকাল ব্যাপিয়া, যাবজ্জীবন । পদ্মাভরালেনিবসতি চ মন: তৃুক্মক্পং 

আজীব্য (আ-জীব্য যাহাতে বা যাহা দ্বার! গুসিদ্ধং । 
বাচ। যায়) বিৎ, ভ্রিৎ, যাহাকে আশ্রয় ক্- | আজ্ঞাীন (আজ্ক।- অধীন ) বি, রিখ, 
রিয়া জীবন ধারণ করা যায়, জীবিকাস্থান, আনক্দার অধীন, যে কখন আজ্ঞা লম্ঘন 
আশ্রয়, সহাধ, উপলীব্য, অবলম্বন | শিৎ কষে না। 
-১ “আজীব্য সর্ভূতানাম্ ৮ ২। ক্লীং, | আজ্ঞন্ুযারী (যন, আজ্ঞা _ ছানু - যাঁখা 

জীবিকা, আজীবন । শিং ১ময়। যথো- যে চলে, ৬ঠী _ষ) বিৎ্, ত্রিৎ, যে আজ্ছা- 
চিভাজী ব্যৈঃ অংবিভক্তাশ্চ বুন্তিভিঃ |” মুসারে চলে, আজ্ঞানুসারী । ২। যেন 

আজুঃ (আজুর্, আজু দেখ +কিপ _ প্রৎ) আক্ঞ। তর্দনুরূপ, আজ্ঞানু কূপ ১) ঘথা- 

সং, ক্ত্রীং, বিনা বেতনে কন্ম করা, অইবত- তাহার আজ্ঞানুনাযটয কম্ম। নী ক্ট্রীৎ। 
নিক ভৃত্য | আক্দরান্ববপ (আজ্ঞা - অনুরূপ) বিশ, ভিং, 

আজ (আ- জু বেগে চল17-০€িপ্)_ যেমন আজ্ঞা তদনুক্ধপ, আজ্ঞান্ুযায়ী, 
ভাবে ' উ-উ কিম্বা আ-জন্ জন্মান, আজ্ঞানুমারী। 
+উ - প্রং) সঙ, আরা, বেতন ব্যতিরেকে | আজ্ঞানুবস্তী আক্ঞানুবর্তিন্, আজ্ঞা _ অনু 
কণ্ম করা, বেগার। শিৎ-১হঠাদ্বভ্বতিকঃ অনুয।য়ী-বত্তন্ .ঘু খিদ্যমান থাকে, 
ক্লেশো বিষ্টিরাজশ্চ কীত্তযতে ৬ঠী _য) বিজি আন্াকারী, আদেশ. 

'আক্ষপ্ত আ-জ্ঞা-ঞিস জ্ঞপি [জানান] আ- গ্রুতিপালক । 

দেশ করা ত(ক্ত)-_ম্ম) বিং,ত্রিং, যাহার । আজ্ঞান্ুসাণী € _ঙ্ধিন্,। আজ্ঞ।- অন্সারী 
পুতি আজ্ঞা হইয়াছে, আদিষ্ট, অনুচ্জাত, ; বেগমন টি ৬ঠী--ষ, বিংদ্রিৎ, আজ্ঞা- 
'অনুমত, অন্ুমতিপ্রাপ্ত ' শিং-১ “আজ্ঞ- নুয।য়ী। দী--শ্রীৎ। 
গ্াপ্ত ততো দৈত্যাশ্চগুমুণ্ডপুরোগম1১ ১ 1 আজ্ঞাপক তে _জ্ঞাঞ্ি।-্জ্ঞাপি জানান+ 

আাজ্ঞপ্টি (আ-ভ্ঞপ্ জানান+তিক্কি)_ অক(খক)-- ক, বিৎত্রিং, যে আজ্ঞ! করে, 
ভাবে) সৎ, জ্্রীং, আদেশ, আজ্ঞা । যে আন্তের প্রতি আজ্ঞ। গুদান করে, 

আন্ত আ-ভ্ভা [জানা] আদেশ কর।+ শিদ্দেশক, আগে, শাসনক তা, নিযোক্তা । 
ঘঅ(ড)-- তা) অং, স্ত্রী, আদেশ, শিদেশ, : আজ্ঞাপত্র আক্ঞ!_পত্র) সং, ক্লীধ, ঘাহাতে 
নিয়োগ, আপনার অপেক্ষ। নিকৃষ্টব্যক্তিকে আক্ক। লিখিত খাকে, আদেশপত্র, হকুম- 
€কান কম্ম করিতে বলা । ২। অনুমতি । লামা। 
*। জেযোতিযে-লগ্স হইতে দশমশ্ছান। | আজ্ঞাপন পআ।--জ্ঞা-প্রি এ জ্ঞাপি জানান+ 

অআভঞাকারী €(আজ্ঞাকারিন, আজ্ঞা _কারী অনঅনটু)-- ভাবে) অংক্রীং, আজ্ঞা করা, 
যে করে । যে, আজ্ঞা পালন করে, ২য়! আজ্ঞাঞদান, আদেশ প্রদান, বিজ্ঞাপন । 
ষ) বিৎও ত্রিংঃ যে অন্তের আক্রানুসারে | আজ্ঞাপিত (আ-জ্ঞাপি [আনান] আদেশ 

কন্ম করে, ধে আন্তের বচ্ঞ। শ্ুতিপালন করা+ তক্তি)-- শর) বিং, খ্রি) আজ্ঞপ্ত । 
করে, আজ্ঞাবহ,আক্ঞানগবভাঁ। নী-ন্্রীং। | আজ্ঞা ক্ছোজযা _ ভক্ষ) সং, ক্লীৎ, আজ্ঞার 

চে 



আগা! [ ২১১ ] আট! 

অমান্যত1, আক্ছাপ্রন্িত্বাত, আজ্ঞপ্রতি- আগ্রিনেয় অঞ্জন কঙ্জল+এয়(ফেয়)- প্র 
রোধ, হুক্কুম না মানা । | 

আজ্ঞাবহ (আন্ক।-বহছু ষে বহনকরে)বিং, 

ব্রি যে অন্টের আজ্ঞ। বহন করে, অন্তের | 
আজ্ঞা প্রতিপালন করে, আক্ঞাকারী। 

আক্ঞাবিষ/ত আজ্ঞা বিষাত বিনাশ, ৬ঠী 
_ষ) মত, পুং, আন্ঞাভঙ্গ | আলিদের | 

নাজ (আ-অনৃজ্ আফিত করা+যক্যেপ্)! ইহার পৃষ্ঠে নীলবর্ণ চিছু আছে বলিয়া 
_প। নৃ-লোপ) মংরীং, ঘ্বত, হোমাদ | আঞ্জিনেয় নাম হইল) সং, পুং, সরীস্ষপ 
মাঁধন হুবিঃ | যাগঞক্রিয়ামাধন তৈল ছুঞ্ষা- জন্তনিশেষ, আপ্রিনে, আজনাই । 
দিকেও “আয” বলা যার । ষথা-ণঘৃতৎ ; আবীর ; খোবানী খক্ভর। 
বাষদি বা তৈলৎ পয়োবা দধি যাৰবকমৃ। | আট অেই্ন্ শন্স) বিং, অষ্টসংখ্যা, ৮। 
আজাশ্বানে নিষুক্সানামাজ্যশব্ধ বিশীয়তে ৷! আটক দেশজ) সৎ, 'আবরণ। ২। বাধা, 
২*সর্পিবিলীনম।জ্যৎ স্যাদ্ বনীভূতৎ দ্বতং | প্রতিবন্ধক । 
বিঃ1” ২। শ্রীবাস, তারপিন্। আটকন (দেশজ) সং, বন্ধকরণ, রোধকরণ । 
জ্যপ আজ্য-পা. পান করা+অ.ড) | আউকগাপিন! (অষ্রকপাল বা আার্ভকপাল 
_-ক)বিৎ, দ্রিৎ) স্বৃতপায়ী । ২। পু - | শজ কি ?) ছুর্ভাগ, মন্দভাগ্য, দুরদৃষ্ট, 
বহুৎ, পিতগণবিশেষ । ইহার পুলস্ত্যের , হতভাগ্য । 
সন্তান এবৎ বৈশ্যদিগের পিতা । শিং-১ | আটকান দেশজ) বিং, প্রতিবদ্দ, কঙ্ধ। 
«“সোমপা নাম বিপ্রাণাৎ ক্ষজ্রিয়াণাৎ | আটকাল । (আলোকন শন্ব্গ কিট) 
হবি$.জঃ । বৈশ্টানামাজ্যপা নাম শুদ্রাণাৎ। আটকোল] অনুমান, যুক্তি। 
হ্ শকালিনঃ। সোমপাস্ত কবেঃ পুবা ছনি-। আটপটাঙ্গ ; সং, ক্লীৎ, প্রাগল ভা, দাস্তিকতা ৷ 
নিত হুতাঃ। পুলস্তযস্যাজ্যপাঃ | আটপলিয়া অই্টপলশৃব্বজ) অষ্টকোণ)আঅষ্টপৃষ্ঠ। 
পুত্রা বশিষ্ঠম্য হ্ুকালিনঃ।” ৰ আট্পিটা (আট অই্টন্শব্জ -- পিট! 
জাভাগ আজ্য ভাগ অংশ) মং) পুৎ, ৷ পৃষ্ট শব্দজ। আটট। পুষ্ট যাহার অর্থাৎ 
'হাষীয্ম ঘ্বতের একশ অর্থাং অংশ) অনেক কর্মের তার আট উা পিঠ করিয়। 
থা“ মলপ্ত্যা/ল্যভাগ। তবতি ॥ ২। বহন করে) বিং, উদ্দ্যোগী, পরিশ্রমী | ২। 
বৈদ্িকদ্দিগের ঘ্বতের আহুতিবিশেষ। সর্ধদিকেপারক । ৩। হুচতুর। ৪। বব স্ত, 
॥থেদিদিপের 'অগ্বির উত্তরভাগে অব দ্বারা দুষ্ট, গোয়ায় । [দিন ও রাত্রি | 
[হাহতি অধ্িসম্প্রদণানক 'মাহুতি; দক্ষিণ | আটপ্রহর অেষ্টপ্রহর শব) অষ্টযাম, সমস্ত 
1াগে সোমসম্প্রদানক আহুতি। ফজুব্ধেছি- | আট্ল! দেশজ) আটি, বিড়া। ২। গোছা । 
দগের অগ্রির উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম | আটবিক জেটবী বন+ইক(্িংক) --ভবা- 
ইতে পূর্বর্ষ পথ্যস্ত ঘ্ুতধারা। €ে) বি, ত্রিং, অটবীসন্বন্বীয়, 'আরণ্যক । 
দ্যভূক্ -ভুজ, আজ্য -ছুজ্ তোজনকরা | ২.। সংপৃং, আরপ্যজন, বন্যজাতি, অব্প্যা- 
1-*(ক্কিপ্)- ক) সং,পুং, হুতাশন, অগ্ি। চর ব্যাধাদি, আরণ্যকপেদা; যখ1- 

[াল (দেশজ, বসা না-ঝাল) বিং, | “হে সঞ্জয়! শ্েহে ও আটবিক সমধ্ত 
টুরদ-বিহীন, ধালরহিত । সম্দায় পৃথিবী যাহার প্রসাক্দে প্রতি" 

নেয় ক্মেঞন।7-এয়(ঞ্েয়) -- অপতভ্যার্থে) পালিত হইয়াছে ।” শিং-১ « পরদেশ- 

২পুং, অঞ্জনানামক বানরীপুব, হল্মান্ |! প্রবেশে জ কুষ্যাদাটবিকান্ পুরং।” 
পা € যাধনিক) রাহ । ২। সম্পূর্ণ, : 'আটসটা দেশজ) গণনা, সংখ্যা । 
মান্তি। | আটা কেশজ) স্ং,গোব্মচর্ণ, গমের গুদ্ডা। 

টং | 



আড় / 

আটাসিস়া (স্টমাস * শকের অপ. পরশ কি?) 
আমি কি আষ্টমমাসেজাত, আটাসে । 

অ(টামে ছেলে ।” রোমপ্রসাদ)। 
আট ভো- অট গমন করা4ই(ইণ্)- 

ক. সৎজ্ঞা্থে) সৎ, পুৎ। 

(দেশজ) তাড়ি, গোছা, বিড়া । 
আটোপ (আ-টুপ্ [সৌত্রধাতু] অহঙ্কার 
করা+ অ(ঘ এ৫)- ভা) সৎ, পু, গন্ন, দর্স 
অহন্কার। ২। সনম । ৩। সতরভ্ত | শিং 

১ “জাটোপমুব্বীমষনিশহ নদন্ঃ ।মোঘ) | 
২ “সাটোপহ পরিক্রমা 1” (বেণী মহা) | 
৪। বাযুজন্ত উদরেদর ডাক, পেটের গুড়, 
গুড় শব্ধ । (রস। 

আঠ। (দেশছ) সৎ, কাথ, নিধ্যাস, বৃক্ষের 
আঠালু দেশজ) জন্তর গাত্রলোমস্থ কীট 

বিশেষ । 
আঠি জেগ্ীশন্দজ) সং, বীজ, বীচি। 
আড় (দেশজ) বিং, প্রশ্থভাগ, চৌড়াদিক্ । 

পরিসর ।২। বক্র, বাকা। 
আড়কাটি দেশজ) কাগারী।২। দেশবিশেষ। 
আড়কাধ। আর প্রশ্থ কাঠা কাঁ্ট। 

স্ের কাট) সং, গৃহের উপরিস্থ প্রস্থকাষ্ঠ 
কড়িকাঠ । 

'আড়গড়া (দেশজ) অশ্বশালা ৷ 

আড়ঙগ (দেশজ) গঞ্ভ, আচ্ছা । 
ভাড়া (দেশজ) লোভ, লালগা ; 

সঙ্কেত । বিৎ, ত্রিৎ, বক্র, বাকা । 
আড়ৎ (দেশজ) সং, গঞ্জ, ব্যব্সায়ম্থান। 

'আড়পাপ্ডা (আড় -পাপড়া পন্বন্ শন্দজ) 

ক্ষুদ্র এবং মোটা পন্ধবিশিষ্ট লাঠি। 
আড়পার (আড় প্রশ্থ-পার) সৎ, নদীর 
পর তট, পরপার । 

'আড়বাড় (দেশজ) সব্ধত্র, সকলম্থার্নে | 
আড়ন্বর .আ-দমৃ [শান্ত হওয়া] জাক 

জমক করা ইত্যাদি +বর _- -ভাবে। দ্বল 
| ভু) সং পু তুধ্যার্দি বাদ্যধধবনি। শিৎ 
"১ অসারস্য পদার্থস্য প্রায়েণাড়ম্বরো 

মহান । নহি তারক ধবনিঃ ছর্ণে যাক 
কাৎস্যে প্রজীায়তে 1” ২। হস্তিনবনি । ৩। 

সুদ্ধপটহ, রণবাদয। ৪ মেঘর্বনি। ৫। 
ঘআরন্ত । ৬ । দর্প, গর্ন্ঘ । ৭1 হর্ষ, আনন্দ | 

ও 

ঈষৎ 

-প শি িপ্ীসপপতপ 

আরালি পক্ষী । ২। 

ূ 

২১২ ] তা 

৮ | আয়োজন, একত্রে সম্িবেশ | ১: 
ক্রোধ, কোপ। ১০। বাহু প্রভৃতি অঙ্গের 
মর্দন | ১১। সমারোহ, জাকজমক, ঘটা। 
১২। পক্ষ, অক্ষিলোম । 

আড়মাদল! (আড়-মাদল মরীল শন্দঃ 
অসমকোণ বা ধার বিশিষ্ট । 

আড় দেশজ) অবশ, সত, বিহ্বল । 
আড়সা দেশজ) জগ্ডাল, আবজ্জনা, নিন্দি 

ূ স্যান। ২। আঁড়া,বক্রে, বাঁকা । ৩। ত্যন্ত 

আড়াই সোর্দ্বর শন্দজ কি?) অদ্ধসহিতদুই 
আড়ানী দেশজ) আতপরবিশেষ, বন্ড পাখ! 

যথা_-“ছব্রদণ্ড আড়ানী চামর মৌরছল 
ূ গোলাম গর্দিশে খাড়! গোলাম সকল ।” 
৷ আড়মোড়া (আড়-মোড়া মর্দন শনগজ 
1 গ্রা৪ভঙ্গি, শরীরভঙ্গি । 
ূ আড়াল (আস্তরাল ব! আবর্তন শব্ধ কি 

আম্ছাদন, গোপন, ব্যবধান । ২। পর্দা । 
আড়ি (আড় গমন করা+ই-সং 

| জ্ঞাথে) সৎ, পুহঃ শরালিপক্ষী | পুরাণে_ 
| বিশ্বামিত্রের অভিশাপে বশিষ্টমুনি আ 

পক্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । (দেশজ 
|  আং্ আইড়মাচ | ২! পণ, প্রতিজ্ঞা । ও 
| দ্বেষ, হিংসা । [বাক্য শ্রবণ 
| আড়িপাতন দেশ” গোপনে থাকিয়া রহঃ 
ূ আড়রি, আড়লি (দেশজ) সং, ধার, তটপ 

উচ্চস্থান । 

আড্ডা (দেশজ) সং,এক ধর্্মাঞ্রাস্ত শোকে 
উপনেশনস্থল, আখড়া । ২। উত্তরণ-স্থা'ন 

আঢ়ক আ- টৌক্ গমনকরা +অণঅন্)- 
ক) সং,পুৎ _ ক্রীৎ, ধান্যার্দির পরিমাণপাদ্ 
বিশেষ, চতুঃপ্রশ্থপরিমাণ,আড়ী। ২। দ্রোঃ 
চতুর্থভাগ ।৩ | ছুইমন পরিমাণ | ৪। বৈ 
দ্যকমতে _অষ্টশরাব পরিমাণ । ৫ | জো 
তিষে_-পরিমাণবিশেষণআটা । “শতযোজ 
বিস্তীর্ণৎ ভ্রিংশদূযৌজনমায়তম্ । আঢ়কস 
ভবেন্মানং মুনিভিঃ পরিকীর্তিতম্থ |”? অ 
পরঞ্ণ_ত্রৎশদ্যোন্স নবিস্তীর্ৎ শতযোজ 
নমায়তমৃ। বিংশযোজনগর্ভীরমাঢ়কৎ পরি 
কীর্তিতম্ 1” কী স্ত্রী, শলীধান্যবিশেষ 
অরহর | ২।তুবরিকা নামক গন্ধ দ্রধা 

। '€েহু কেহ বলেন সুগন্ষি মৃত্তিকা । 
পপপিপাশীশি 

শশা পিপাটীপািশ। তি 



আঢকিক আটক-+ইক, ঈন- বাপ- ূ আগডেল (আতঢ্য শব কি?) অতিশয় ধনা, 
আঢ়কীন দ্৫থে) বিং, ত্রিৎ। আটঢ়ক- | বহু অর্থবিশিষ্ট, প্রচুর এশ্বধ্যশালী । 

পরিমিত বীজ বপন যোগ্য (ক্ষে্রাদি) ॥ ূ আতঙ্ক । আ-তনৃক্ [কষ্টে বাচা) ভয় 
আঢাকা আ না-ঢাকা আচ্ছাদিত) বিং,। আতঙ্গ | পাওয়া ইত্যাদি 4 অ(ঘ৫)- 

অনাচ্ছার্দিত, খোল! । ভা। অন্য পক্ষে, ক-্গ) সৎ, পুৎঃ ভয়, 
আটি আটক শব্দজ) সং, আঢক দেখ । শঙ্কা । ২। পীঁড়া,অগ্গান্ছ্য । শিৎ- ১০ৃষ্টা- 
আঢ্য(আ- ধ্যে চিস্তাকর1+ অ(ড)-ক।ধ পথি নিরাতঙ্কৎ কত্বা চ ব্রক্মহা শুচিঃ 1” 

-্ঢ। যে ধন চিন্তা করে) বিৎ, ত্রিৎ, ধন- 
বান্, এ্রশখবর্ধ্যশলী, সমৃদ্ধিমম্পন্্ ; ষথাঁ_ 
“আলঢ্যগণের ভোজন মাংস প্রধান ।”” ২। 

বিশিষ্ট, অদ্বিত, যুক্ত; যথা-ধনাঢ্য, ও- 

৩। যাতনা । ৪ ।জর। ৫। সম্ভাপ। শিৎ 

--১ প্প্রশ্সেন চ বিজানীয়াহ দেশৎ কালৎ 
জাতিসাত্ম্যমাতক্কৎ সমুতপন্তিম বেদল1 সমু- 
চ্ছ।য়ম্ ” ৬। রেশ, তুঃখ | প। মুরজবাদা। 

ণাঢ্য | ৬। পুর্ণ, সম্পন্ন । 

আছ্যক্গরণ (আট্য-কু করা+খনট -৭) 

সৎ, ক্লীৎ, সমৃদ্ধিসাধন, খদ্ধিসম্পাদন । 
আঢাচর ( আচ্য4+চরচেরট- প্রৎ ) বিৎ, 

বিৎ, পূর্ধে যে ধনী ছিল। 

আচ্যত্তবিযুত )7 (আট্য-ভূ হুওয়া17খিষুঃ, 

আতঞ্চন আ-তন্চ গমন কর1+অন(ঘ- 

নট)-_ ভা) সং+ক্লীৎ, দ্রবীভূত দ্রব্যে কোন 
প্রকার চুর্ণ নিক্ষেপ। ২।গলিত তুব্ণে 
মোহাগাদি চর্ণ ক্ষেপণ। ৩। দুগ্ধে দন্বল 
দেওয়া । ৪। নিক্ষেপণ, প্রক্ষেপ। ৩। 

উপদ্রব । ৪ । বেগ | ৫। শ্রীতিসম্পদন। 
শঢ্যস্তাবুক / খুকঞ-_ ক) বিং, জিৎ, থে 

পুর্বে আঢা ছিলনাকিন্তড এক্ষণে হইয়াছে। 
“আড্যত্তবিসুত্ষশসাকুমারঃ17(ভটি)। 

আগ (ঘঅণ শন্দ কর17 অ(ঘএ:)- ভাবে) 
অং, পু, শব । 

মাণক (আ- অণ শর্দ করা+ অক - প্রৎ) 

বিং, ত্রিৎ, দ্র, অন্স, অপকৃষ্ট । ২। সং, 

ক্লীৎ, আুরতবিশেষ ৷ শি২- ১ «€ আণকৎ 
হরতৎ নাম দম্পত্যো 2 পার্খসৎস্য়োই |) 

পাণবিকআ কর্ণ (01010908197 :৮৮60619)) 

যে শক্তি দ্বারা জড়পদার্থের পরমাণু সকল 
পরস্পরকে আকধণ করে । 

গাণবিক-বিপ্রকষণ € 01019000127 701)77- 

আততাধিতা 

আতত (আ।-তন্ বিস্তার করা ইত্যাদি 
+তংক্ত)- শু, ক) বিংজ্রিং, আরে।পিত । 
২।গ্রোমারিত। ৬। বিস্তৃত, ব্যাপ্ত । “শাস্ছে 

ঘহঠিতা বুদ্ধিমৌব্বীধনুষি চাততা ।*রেঘু) 
৪ মাং, ক্লীৎ, মুরজ বা ঢকাধবনি। 

আততজ্য (আতত সমস্তাৎ্থ বিস্তৃত-জ্যা 
ধনুকের ছিল।, ৬ষ্ঠী _ হিং) বিৎ, ত্রিং, অ- 
ধিজ্য, আরোপিতমৌব্বীক, বিস্তৃত ছিলা- 
যুক্ত । 

(আততায়িন্1+ত1-- ভাবে ) 
সৎ, স্রীং, আততায়ী হওয়া, আততায়ীর 
ব্যবহার । 

আততাঙী (আততায়িন্, আতত সমভ্তাৎ 

৭)০1) যে শক্তি দ্বারা পরমাণু সকল বিপ্র- 
কুষ্ট হয়। 

মাণবীন (অণু সুক্ষ্ধান্য-বিশেষ+ঈন্নৌন) 
- প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, অণুধাণ্য বপনষোগ্য | 

মাণি অন্ শব্দ করা4ইন্_ প্র) সৎ, পুৎ, 
_স্ত্রীৎ অশ্রি, খড়গীকোটি । ২। অক্ষাগ্র- 
কীলক, রথচক্রাগ্রন্থিতকীলক। ৫। সীমা । | 

গাণ্টাল, আগাল (দেশজ) ভাটা, গুলি । 
নাশ (অও্ড শব্দজ) সং, ভিম্ব, ভিম্ । 
মাগডীর (অওু-ফ- আও +-ঈর _ আন্তযগে ) 
বিৎ, ত্রিৎ, বুডিন্বযুল্ত | 

বিস্তৃত--ই গমন কর1+7+ইনপিন্)- ক) 
বি, ত্রিং, যে ব্যক্তি গৃহে অগিদ্দান, বিষ- 
প্রদান, প্রাণবধ, অর্থহরণ, ভূমিহরণ, দার- 
হরণ, প্রভৃতি উত্কট অনিষ্ট করে ব৷ 
করিতে উদ্যত হয়, বধোদ্যত। ২ 
চৌরদস্য অগ্নিদ প্রভৃতি অনিষ্টকারী । শিং 
- ১"অগ্সিদে! গরদশ্চৈব্শস্ত্রপাণি ধনাপহ্ঃ) 
ক্ষেত্রদ।রাপহারী চ ষড়েতে আতভাহাফিন, 
আতভায়িনমামাস্তৎ হন্যারেেবাহুবিচাঁর- 
যন । নাততায়িবধে দেষো হন্ধর্তবতি 
কশ্চনঃ 1৮ রা 



আতা 

অ।তপ (আ- 
_ ক) -সং, পুৎ, সুর্যাকিরণ, রৌদ্র | 

আতপ-তওল ; সং, ক্লীৎ, আলো-চাল। 
আতপত্র আতপ-ত্র[ত্র রক্ষা করা 

আতপবারণ / 41 অডে)-কা]যে রক্ষা করে। 
যে আতপ হইতে রক্ষা করে। ২য় পক্ষে _ 
আতপ-বারণ যে নিবারণ করে। ষে 
আতপ নিবারণ করে, ২য়া- ষ) সং, ক্লীং, 
ছত্র, ছাতী। শিং --১,“রাজ্যৎ স্বহস্তপুত- 
দওমিবাতপত্রম্।” ২ “নৃপতিককুদৎ দত্ব! 
যুনে সিতাতপবারণমূ ।” রেঘু)। 

আতপত্রছায়া আতপব্র- ছায়া) সং, স্ীৎ, 
ছত্রের আবরণ ; যথা_-“যে বাকি পরর্ষে 
আতপত্রছায়ায় দগ্ুয়মান হইয়া আমি 
পরের ছায়া আশ্রর করিলাম বলিয়। খেদ 
করিত । 

আতর ] (আ। - পার হওয়।4- অ(অল্) 
আতার/ -ণ। ২য় পক্ষে + ঘঞ-ণ । 

যাহার দ্বারা পার হয়) সৎ, পু, তরপণ্য, 
নদী পার হইবার নৌক। ভাড়া । শিং -_১ 
“আতর লাঘবহেতোমুরহুর তরণীৎ তবা- 
লন্বেহইহৎ।'” (যাবনিক) হুগন্ধদ্রব্যবিশেষ । 

'আতর্পণ আ-তৃপ্ কৃত্তিকরা+অন(অনট্) 
ভা) সং, পু, সন্তোষ, প্রীতি । ২। তৃপ্রু- 
করা, পীতি- -সম্পাদন। ৩। মঙ্গলালেপন, 
'আলিপনা। 

অ(তম যোবনিক) অশ্ি। ২। উত্তাপ। 
হ্মাতমবাজি যোবনিক) অশ্িক্রীড়া ; যথা__ 

বাসুকরিল বল আপনি অনল 
হইলা আতসবাজি। (অন্নদা) 

আতা (আহ্প্য শব্দের অপভ্রৎশ) ফলবিশেষ। 
আতাই ; সং, পুং, যাহারা! বিনা বেতনে বাদ্য 

বাগান করে । সেঙ্গীতরত্বাকর)। 
'বতাস্তর অেত্রাস্তর শব্জ কি?) ছরবন্থা। 

' ২। শক্কট, বিপদৃ। 
'আতায়ী, আতাপী (আতায়িন্, আ-তায় 

[পালন কর!] বিস্তার করা+ইম্িন্)- 
ক। যে পক্ষ প্রসারণ দ্বার! আত্মাকে পালন 
করে। য় পঙ্দে- জা” সতপ্ তাপক্েওয়া 
শইণ্ণিন্)-ক। যে পক্ষ প্রসারণ বারা 
ভাপ নিবারণ করে) মং, পৃং, চিলপক্ষী | 

ধাটি 

[ ২১৪ এ] 

তগ্ ত।প চিতা অন্) 

শা শীট 

আডু 

পপ 

আতারিকাতারি আতরকাতর শব্ঘজ) যাতনা, 
যন্তাণা, কাকুন্তি, কাত । 

আতালিপাতালি অতলপাতাল শবজ কি?) 
অব্বত্র। ২। সন্বায়তে। ৩। চারিদিকে । 

আতিখেয় অতিথি + এয় 'ফ্য়)-সাধবর্থে বা 
ইদ্মর্থে) বিং, ত্রিং, অক্তিথি-সেবা-পরায়ণ, 
অতিথিসেবায় যত্ববান্, অতিথি পরিচর্ধ্য!য় 
রত। শিৎ-- ১ “প্রত্যুজ্জ্রগমাতিথিমাথেয়ঃ।” 
রেঘু)। ২ । মংক্লীৎ, অতিথিনিমিন্ত ভোজ- 
নাদি, অতিথিসেবার বস্ত | 

আতিথেয়ত। (আতিথেয়4+ত1- ভাবে) অং, 

স্্রীং,অতিখিসেবায় যত্বু, আতিথেয়ের ব্যব- 
হার; যথা--“অদ্ভত আতিথেয়ত11” 

আতিথেষী; বিং,ক্ত্রীৎ, অতিথি-সেবা-পরায়ণা) 
যথা_আতিথেয়ী কুম্তভী ভক্তিসহকারে 
উহার সেবাবিধি নিক্দাহ করিলেন ।” 

আতিথ্য (অতিথি +য ফ্য)- প্রয়োজনার্থে) 
মং, ক্লীং, অতিথিসেবা, অতিথিসৎ্কার। 
২। অতিখি ঘেবার উপবুক্ত দ্রবা, অতিথি 
নিমিত্ত ভগ্মযতে গাজযাদি। ৩। পু, অতিথি, 
অভ্যাগ 

আতিদেশিক ভিডি অন্যত্র আরোপণ 
+ইক(্জিক)-_ তবাণ) বিং, ত্রিং, অতি- 
দেশপ্রাপ্র, অন্যত্র !রোপিত। 

আতিশয্য ( অতিশ44-ষফ্ণয)-- ভাবে) সং, 

ক্লীং, আধিক্য, অতিরেক । ২। গ্রাবল্য। 
আতিষ্ঠংগু (1-তিষ্ঠৎ [স্থাঁ থাকা+অং 

শে১)- ক] যে খাকে-ও গে! শব্দজ) 
অং, ক্লীং, যে কালে দোহনার্থ গো সকল 
দণ্ডায়মান হয় । 

আতু আত পার হইয়া যাওয়14উ _ 
২) সং, পুৎ, ভেলা, মাড় । 

আতুথাতু দশজ) সং, অতিশয় ন্সেহ, রক্ষার্থ 
মহাষতু । | 

আুর আ-তুর্ ত্বর1 কর+ অকে)-ক। 
যে অআব্বাস্থ্য হেতু ত্বরাশ্থিত হয়) বিং, 
ত্রিং, কাতর, অধীর, অভিভূত ; যথা 
শোকাতুর। ২। রোগী, দিত! শিৎ- 
১: বৈদ্যানামাতুরঃ রি ব্যসনীয়ো 
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. শিপ প্পীণ 

স্থান, ৬ঠী_য) সৎ, পু, চিকিৎষাথাঁ 
পীড়িত ব্যক্িদিগের থাকিবার শ্থান। 

মাতৃপ্য আ-তৃপ্ তৃণু হওয়া+ষংক্যেপ্) 

_প্রৎ) সুখ পুং, আতাগাছ। ২7 ক্রীৎ, 
আতাকফল। ৩। বিং, ত্রিং, তৃণ্তিযোগ্য 
প্রীতিকর। 

[াতোদ্য আো-তুদৃ পীড়ন করা+যখ্যণ্) 
রি সং, ক্লীং, বাণানি চতুরবর্িধ বাদ্য ; 

_বখশাদিন।দ্য _ তত, মুরজাদিবাদয 
০ লি ৎশ্যার্দিবাদ্য _ শষির, কাংস্য- 
তালাদিবাদ্য-_শ্যন) এই চারি প্রকার 
বাদ্য । শি২-১ “আতোদ্যং গ্রাহয়ামাস 
সমত্যাজয়দায়ুধমূ |” রেঘৃ)। 
ত্ত (আদা [দানকরা] গ্রহণ করা+ত 

(ক্ত)-্ম) বিৎ, ত্রিং, গৃহীত, প্রাপ্ত । 
ন্রগন্ধ (আন্ত গৃহীত- গন্ধ গন্দ। 
ন্থগর্ব আতন্ত-গব্ব। যাহার গন্ধ ব| 
গর্ব গৃহীত হইয়াছে, ৬ষ্ঠী_হিৎ ) বিৎ, 
এ, হতগর্ব, চুণঅহস্কার, পরাভূত । ২। 
যাহার গন্ধ গ্রহণ করা গিয়াছে, আন্রাত। 

শিং ১নান্ত ধন্ধমব্ধূষ শক্রভিঃ ।"মোঘ)। 
৬। যে গন্ধ গ্রহণ করিয়াছে, আঘ্রায়ক। 
ন্দণ্ড আন্ত গৃহীত- দণ্ড) বি, ত্রিং 
ঘ গহারাথ দণ্ড উদ্যত করিয়াছে, প্রহার 
করিবে বলিয়া দণ্ড লইয়া শ্রস্থত হইয়া 
আছে, গৃহীতদণ্ড, দণ্ডপাণি। 

হশন্ত্র আন্ত গৃহীত- শপ্প) বিং, ত্রিৎ 
সে প্রহাকাথ শত্ত্র গ্রহণ করিস্লাছে, গৃহশীত- 
শন্স, শন্পাণি। 

স্বকম্ম (-কন্মন্, আত্মন্ কর্ম) অং 
ক্রু খ্বকর্খ, শ্বজাতিকরব্যকাধ্য । শিং 
-১ “ আস্মকশ্মক্ষমৎ দেহৎ ক্ষাত্রোধশ্ 
ইবাশ্রিতঃ।” রেছু)। 
স্বকৃত (আত্মন্- কৃত) বিং, ত্রিং, স্বকৃত, 
ঘ্হস্যসম্পার্ষিত, আপনার করা, আপনার 
অনুষ্ঠিত ; যখা--"আত্মকৃত কর্ম ।» 
গত (আত্মন্ গত) বিংত্রিৎ,। আপনাতে 
[হা আছে, আয্মনিষ্ট। ২। ক্রিৎ- বিং, 
বাট্টে--শ্বগত, অলে মনে, অন্যের অগো- 
প্লে, শ্ুক্কাশ নাক্রিয়া। 
্গুপ োত্সন্ -- গণ) সং, পুত, বুদ্ধি, হর, 

স্প্পপীস শিিিেস্পাপ শশী 

কষ্ট, অভিলাব, ঘ্বণা, চেষ্টা, সংখ্যা, পরি- 
মাণ, বিচ্ছেদ, মিলন, বিরহ, ধারণা, খণ- 
রাহিত্য, স্মৃতি এই চতুদ্শ গুণ । 

আত্মশুণাভিমানী €(-মানিন্, আত্মগুণ 
অভিমানী) বি, ত্িৎ, যে আপনার গুণের 
অভিমান করে। শী-স্ক্রীৎ। 

আত্মগুপ্তা আত্বন আপনি-ওগ্ত রক্ষিত। 
কও, বিস্ফোটক জনকত্ব হেতু ষে আত্ম- 
দ্বারা রক্ষিত হয়, শয়া-ষ) অং) ্্রীৎঃ 
শতাবিশেষ, আলকুমশীগা । ২1 বিং 
স্বরক্ষিত। 

আত্মগৌরব (আত্মন্- গৌরব ) আৎ, জীৎ, 
আপনার গৌরব, শ্বীয় গুরুত্ব । 

আস্তমগ্রাহী (আত্মগ্রাহিন্, আত্মন্_ গ্রাহিন্ 
যে গ্রহণ করে) বিং, তরি, আত্মন্রি, 
স্বাথপর, স্বাদরপুরক। 

আতত্মতাত (আত্মন্ - ঘাত) সং, ক্লীং, আত্ম- 
হত্যা, অবৈধবিধিপুর্বক আত্মহনন । ২। 
অজ্ঞান । 

আত্মবাতী আত্মঘাতিন্, আত্মন আপনি 
_শ্বাতী [হন বধ করা+ইন্ণিন্)- ক] 
ঘষে হত্যা করে । যে আপনাকে হত্যা করে, 

২য়া_ষ) বি, ত্রিখ, আত্মহত্য।কারী, 
থে শোকাদি বশভঃ আত্ম যত্বে প্রাণত্যাগ 
করে, অবৈধ বুদ্ধিপুর্নক আত্মহননকারী । 
শিৎ- ১ব্যাপাদষেৎ বৃথাত্ানৎ শ্বয়ং যে 
হগ্সযদকািভিঃ। আঅবৈধেনৈবমার্গেণ আত্ম- 
াতী স্ উচ্যতে ।” ২। অক্তানী ব্রহ্ম জ্ঞান- 
বঞ্চিত। “অন্ধতামিআ হুর্ধ্যা শাম তে 
লোকাস্তেভ)ঃ প্রতিবিধীয়স্তে ঘ আত্মাতিন 
ইত্যেবমুষয়ো। অন্যস্তে |” ডেত্তরচরিত) । 

'আত্মতোষ (আত্মন আপনি-ঘুষ শব্দ 
করা+অ--ক। “ক1 কা', “কু কু এই শব্দ 
দ্বারা ষেকআপশাকে মোষণা করে) য়া 

ব) সং, পু, কাক । ২ । কুন্ধুট, মুরগী? । 
আত্মজ (আস্মন্ শরীর-_জ [জন্ জন্মান 

+অ(ড)-ক]ধষে জন্মে। ঘে আত্মা হু- 
ইতে জন্মে, মী -ষ) সংপুৎ, পুত্র । শিৎ 
--৯ “আত্মা বৈ জাতে পুত্র ।” জা 
তাং, কন্যা । ২ । মনোভবাবুদ্ধি। শিং 
১ পবন্দাৎ যুগৎ চরণয়োজ নিকাত্মজায়াঃ 

শি 

প্ৎ) 
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আত্মজন্মা ( আত্মজন্মন্, আত্মশ্ 
জনন উত্পন্তি। যাহার শরী 

জন্ম হয়, ৬ঠী-হিৎ) সং, পুৎ- 

শিপান্ব তীমাত্বজন্মনে 1” 
আয্ঘজ্ঞ (আত্মনৃ-ত্ঞা জানা+ অংড)- 

আত্মজন্ম (আস্ণ্- জন্ম, তিতা ষ) সঙ) কীৎ, 

পুররূপে আপনার উৎপত্তি । শিং রঃ ূ 
'মমাস্সাণুপপায়ামাত্মজন্মসমুত্সুকঠ। 

শরীর - 
র হইতে | আত্মদর্শিতা আত্মদর্শিন্ 4 তা _ ভাবে ) সং, 

সং, | 

পুর, কন্যা । শিৎ-১ "অতআহভু মিচ্ছ।- 

আত 

শসা ীপা ০ 

আত্মদর্শন €আত্মন্ন আপনি - দর্শন) ম মং, 
র্লীং, সন্নপ্রাণীদিগকে আপনার ন্যায় দ- 
শনি। ২ । আপনাকে দেখা, আপনার দোষ 
গুণের দিকে দৃষ্টি রাখা। 

স্রীৎ, আত্মদশীঁ হওয়! | 
আত্মদশরী ৫ - শির, আত্মনৃ- দশা যে 

দেখে) বিংব্রিং, যে আপনাকে দেখে, যে 
আপনার ফোষ গুণেরদিকে দুটি রাখে 

বিং, রিং, আত্মততৃত্ঞ, ভি আত্মদোষ (আত্মনৃ_ দোষ, ৬ষ্ঠী-ষ) মং, 
পরমা [আজ্ঞানী; ষথা_-“আমি সেই সন তন 

আত্মজ্ঞ কেশবের শরণাপন্ন হই |” ২। 
যে আপনাকে জানে, ষে আপনার দোষ, 
ক্তণ, মতা বা অবস্থা! বুঝিতে পারে, 
আয্মবেদী। ২। পণ্ডিত, বুধ । 

আস্বজঃান আঙ্ন্ জ্ঞান) সং, ক্লীৎ, বথার্থ 
বূপে আত্মার জ্ঞান এবখ মেই জ্ঞানেই 
মোক্ষম।ধন, পরমাত্জ্কান, বর্ম রূপ প্জি 
এ্ৰান। শিৎ --১আস্ম জ্ছানে শমে চ স্যা 
বেদাভ্যাসে চ যত্ববান্।” (মনু)। 

আয্মতত্ব (আত্মন্-তন্ব) সৎ, ক্লীৎ, আপন'র 
পন্ধপ, আপনার যথার্থ অবস্থ।।২। আত্মার 
স্বরূপ, আস্মার প্রকৃত অবস্থ1। ২1 বেদানু- 
মারে তন্তন্ভাসক শিত্ শকপুকও ্সতা। 
শতাব প্রত্যক্ চৈতন্য ৷ 

আত্মতত্জ্ঞ (আত্মতত্ব_জ্ঞ তে জানে) সং) 
পু, পন্থনাস্বযাথাণয ১ ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ | 

আস্মত। (আত্মন্+তা- ভাবে) সং, স্ত্রী) 
পরাপতা, পরমাত্মত্ব । ২। বন্ধুতা, প্রণয়, 

সগ্ভাব। 

'খ।স্বত্যাগী -গিন্আত্ম- ত্যাগী যে ত্যাগ 
করে) বিৎ, রিং, শঙ্তু, অগ্নি, বিষ, উদক, 
উদ্বন্ধন এবং পতনাদি নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ববক 
আত্মহননকারী। ২। আজ্জানী, বহ্গজ্ঞানান্ধ। 

আত্মদর্শ আত্মন শরীর_দর্শ[দৃশ্ দর্শন 
কর + অ(অল্)-ধি] দর্শন। যাহাতে 
শরীরের দর্শন হুয়, "মী _হিৎ) সং, পুৎ, 
দর্পণ, আদর্শ, সুকুর । শিৎ-১ “নিশ্বাস- 
বাম্পাপগমাত্ প্রপন্নঃ প্রসাদমাত্ীয়মিবা- 
অবদ্র্শঃ ।, (রঘু)। ২। আত্মদর্শন, আত্ম- 
সাক্ষাতকার । 

পুৎ, আপন দোষ, নিজদোষ। 
আত্মর্দোষক্ষালন €( আত্মশৃ- দোষ ক্ষালণ ) 

সৎ, ক্লীং, আপনার পদোষখণ্ডন, জদৌোষ- 
শ্বালন, স্বদে।ষখগ্ডন। 

আকস্মদোষখণডন (আত্মন্- দোষ- খণ্ডন) সৎ, 

রীৎ, আপনার দোষখওন, আত্মদে [যক্ষা 
লন, দে ষক্ষালন, আত্ম শোধন । 

আত্মর্দোষজ্ঞ (আয্মন-দোষ-জ্ঞ যেজানে) 

বিৎ, ত্রিৎ, ষে আপনার দোষ জানে, খে 

আপনার দোষ বুঝিতে পারে । 
আত্মদ্রোহ আত্মন্- দ্রোহ) সং) পু, আপ. 

নান অনিষ্টকরা, আপনাকে যাতনা দেওয়া। 
আম্মদ্রোহী (-হিন, “আন্ -দ্রহ্ পীড়ন 
করা+ইন্িন ক বিৎ, ত্রিং, আমু 
পীড়নকারী, আত্মদ্বেষী, আত্মঘাতী । শিং 
-১ দলুক্ষো হ্যমন্কষ্টো নিযতমাত্মদ্রোহা। 
ভবতি |” ২। অদাবিষণ্র । 

আত্মনিষ্ঠ আত্মন্ জাত্মজ্ঞান _িষ্ঠা। আত্ম 
জ্ঞানে নিষ্ঠা যার) বিৎ, ব্রিং, আত্মজ্ঞানা- 
নেষী, ব্রহ্ষনিষ্ঠ মুমুক্ষু 1 ষথা-_ঘে ব্যক্ডি 
নিনমানুসারে শরীর ধারণ করিয়। আত্মনিঈ 
হয়।” ২। আপনাতে যাহ] আছে, আস্ম- 
গত । 

আত্মনীন ( আত্মন্+জঈন্নৌন্)- হিতার্ে) 
বিত্রিং, যাহাতে আপন হিশ্ত হয়, আত্ম" 

 হিতকারী । শিং - ১ "তামাত্মনীনামুদধো্ 
রাঁমঃ 1, ভেট্রি)। ২। নিজ,আত্মসৎক্করান্ত | 

শ৩। পথ্য | ৪। পুত স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা । 
৫। শ্ালক। ৬।বিদূষক। 

আক্মনেপদ (আত্মনে. আত্মন শব্দের চু 
ধার একবচন-পদ) সং, ক্লীৎ, ব্যাকরণে 



আতা আত 

. এপ শশিপীপপপসট 
০০ 

_-যে তিঙ্ আস্মকলভাগিত্ব প্রকাশ করে, ূ ত্রিং, স্বো্ষরমাত্রপুরক। শিং ১.«আ+স্- 
পলট্মপদদের ইতরপদ্দ | স্তরিস্ত ৎ পিশিতৈররাণামৃ ৮ ভেট্র)। ২। 

আম্পর আত্মন আপনি-পর অপর। ধে কেবল আপনার ভরণ করে অর্থাং 
দ্বং_স) বি, ত্রিং, আপনি এবং অপর; | আপন লা ও ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে তৎপর, 
ঘথা__“সমুখিত ধুলিপটল ও শরনিকরে | জ্বার্থপর, মার্থসাধনতৎপর, স্কার্থপরারণ | 
চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর । আত্মস্তরিত্ব -ক্লীংৎ । (আত্মস্তরি+ত্ব, তা 
আত্মপর বিবেচনা রহিল না।” আত্মস্তরিতা স্ত্রী, / _ভাবে) সং, স্বোদর- 

আন্মবন্থ (আত্মন আপনার_বন্ধু কুটুপ্ব,] মারপুরকত, স্বার্থপরতা । 
৬ঠী-_ষ) সংপুং আপনার বন্ধু, নিজবন্ধু । | আত্মযোনি (আত্মন্য ক্ষয়়-যোনি উৎপত্তি 
২। দ্রাম়ভাগস্থলে-পিতম্বস্পপুব,মাতুলপু্ন ্ছান। যিনি আপনিই আপনার উৎপত্তি 
এবৎ মাতৃঘস্থপুর এই ভিনকে আত্মব্থু| স্থান, ১ম-হিৎ) সং, পু মহাদেক। 
বলে। শিৎ-১ “আত্মপিত্ঃ সহঃ পুত্রাঃ ২ । আটম্রব যোনি রুপাদানকারণমূ অদ্য) 
আত্মমাতৃঃস্সহঃ তাহ । আক্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিষুঃ | “আত্ম যোনিঃ স্বয়ং জ্ঞাতা |” (বিষুও- 
বিজ্েয়া আত্মবানৰ1ঃ। সং)। ৩। কামর্েব। শি২-১ “দদর্শ 

মাস্মবুদ্ধি (আত্মন্ বুদ্ধি) সংখক্্রীং, আপনার | চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহত্তমহ্যদ্যতমাত্ব- 
বুদ্ধি, নিজবুদ্ধি, স্বজ্ভান, আত্মজ্ঞান । ূ যোনিম্ 1” কুমার) । - 

বাত্ববোধ আত্মন্ বোধ) সং, পুৎ, তত্ব- | আত্মরক্ষা আত্মন্ _রক্ষা) সং, স্্রীং, মহেক্র 
জ্ঞান, পরমাত্মসাক্ষাৎ্কার, ব্রহ্মজ্ঞান। শিৎ বারুণীবৃক, মাকাল। ২।ড্ঠী _ষ্) যাহাতে 
_-১“আত্মবোধাদৈকদেশাদ[লোক্যোপর- আপনাকে বিপদে বা কষ্টে পড়িতে না 
তৈহরিই।” (বোপদেব )। ২। আপনার | হয় এরূপ উপায় করা, আপনার শরীররক্ষা। 
অনুভব, আপনাকে জানা, আত্মবিবয়ক ৩। শান্মে_বিদ্বকর্তী হইতে আপনার 
জ্ঞান। শরীর রক্ষণ। শিৎ- ১"আত্মরক্ষান্বাৎ জপে 

[য্সভব €আয়ন্-_ভব জন্ম) বিৎ, রি, বিনিয়োগঃ।” জেন্ধ্যাপ্রয়োণ)। 
হদয়রূ, মনোগত, মানদজন্মা; যথা | আসম্মন্ূপ আত্মন্_ রূপ সাদৃশ্য) সৎ ক্লীৎ, 
'আত্মভর শোক ।” ২। পুং, আত্মশতা, ২। আপনার রূপে 
স্রবিদ্যমানতা। শি২-১ “ অশ্নিরাস্রভবং 
প্রাদ্দাদ ত্র বারতি নৈষধঃ।” ৩। কামদেব। 
স্বভু (আত্মন স্বয়-ভূ (ভু হওয়া+০ 
ক্ষিপ্)-ক] ষে হয়। ধিনি আপন! হইতে 
হইয়াছেন, ৫মী_ষ) সং, পুৎ, মনোভব 
কামদেব। ২। ব্রহ্মা । শিৎ - ১ণব্চস্যবগিতে 

তশ্মিন্ সস্জ গিরমাস্মভূঃ।” কুমার)। ৩। 
বিমুং | শিৎ_১৭সন্বজ্ঞস্ত মবিত্কাতঃ সর্দ্দ- 
যোনিস্ত,মাত্মভৃঃ |” (রঘু) । ৪। শিব । 
শিং-১ প্মমাপিচ ক্ষপত়হ নীললোহিতঃ 
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাস্্ ভ:।”.শ চৃস্তল।)। 
৫1 বি, ত্রিৎ। স্কয়ৎ উৎপন্ন | 
স্বযুলী ; অৎ, স্দ্রীৎ, দুরালভা বৃক্ষ । 
্বস্তপ্নি আজ্মন্ আপনাকে -ভরি [ভূ 
পাষণকর1-4+ই(খি)ট-ক |] ষে ভরণপোষণ 
করে। যে আপনাকে পোষণ করে) বিখ্, 

সি টু. এ 

আপনার সাদৃশ্য। 

আপনি প্রকাশ ; যথা 
'আদ্যা আত্মরূপা আশা পুরাও আমিয়া। 
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দরিয়া! ।” 

আত্মলাভ (আত্মন্ স্বয়,খ_ লাভ, ৬ভী-য্) 
সং, পু২, নিজের লাভ । ২। উত্পভ্তি। ৩। 

জ্ঞান, বিবেক, পরমাস্মতত্বজ্ঞান। শিৎ- 
১নাস্মলাভাহপবোলাভো নাস্তীতি মুনয়ো 
বিছৃত |” পুরোণ)। ২ “আম্মলাভ পরিণাম 
নিরোধৈঃ 1 (কিরাত) । 

আত্মব, €আঁত্মন্-বৎছেেখ)-শ্রং) অং, 
আপন্নর মত, আপনার ন্যায়, আপনাকে 
ব! আপনাতে যেরূপ সেইরূপ । শিং--১ 
“আত্মবন্নন্যতে জগহ়।”, ২*“আত্মবৎ্ সব্জ্র- 
ভূতেমু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিত ।”'চোণকায)। 

আত্মবন্ত। (আন্মব২1তা- ভাবে) সৎ, জ্ী', 
আত্মমাদৃশ্ঠ, নির্রিকারমনস্কতা, পক্ষপাত- 



আজ ] 

রাহিত্য,"ইনি আত্মীয়, ইনি পর” ইত্য।দি 
ভেদবুদ্ধিবিরহ, পক্ষপাততরাহিত্য । শিৎ- 
১ “অথবীন্গ্যরঘৃঃ গুতিষিতৎ প্রক্কতিত্বাজ্ম- 
জমাতনন্তয়া ॥ (রঘু )। ২। প্রশস্তাঝ্মা, 
উদারাশয়ত।। শিং- ১ 'ব্রহ্হত্যাস্কতৎ 
পাপ বাপোহত্যাত্মবস্তয়া |? (মনু)। 

আত্মবশ আত্মন্- বশ) বি, ত্রি, আপ- 
নার বশ, যে আপন ইচ্ছান্বুসারে চলিতে 
পারে, যাহাকে পরের মতে চলিতে হয় 
না, অবশ । শিং ১ “সর্কৎ পরবশহ ছুঃখখ 
সব্্মাত্মনশহ হুখহ 1৮ ২1 সঙ, পুৎ মনো 
বশীকরণ, আপন ইন্জিষ।দির নিগ্রহথ। 

'আ'ত্মবান্ আত্মব২, আক্মন্ 7 ব্২(বতু)- উ- 
পমানার্ষে) বিৎ, তরি, অগ্রমন্ত, অপ্রমাদী, 
হাপ্বদা সাবধান, জ্ঞানী, আপন মহিমায় 
শদাপ্রতিষ্িত, ধুতিমান্। ২। মনশী, জিতে- 
ন্দিয়, বশী । ৩। শ্রশস্ত।আ, উদ্ারচেতা2। 
শিৎ-- ১ ই গুরাঙরণো ল। নিস 
বান্ দ্বিজঃ1"৪ । আত্মহিতৈথধী। শিৎ-১ 
উস্বারাতান াদ। মুভ নিত্যৎ শ্যাদ। আস 
বান্ থিনত। (মনু)। 

ভা রি গ্রহ (আক্সনু আপনি -লিএাহ সু) 

সঙ, পুখ্, লোকেদের আপনা আপনির 
মধ্যে যে যুদ্ধ। 

আত্মবিচ্ছেদ (আমন পিচ্ছেদ) ২, পু, 
আত্ব্িরহ, আত্মবন্ধ পিচ্ছেদ, ঘরোয়া 
বিবাদ । 

আম্মবিদ আম্মন-বিদৃু |বিদ্ জানা ০ 
(কিপ্)- ক) বিষ প্রি, আত্ম জ্ঞানসম্পন, 
পনমাতসতত্তজ্র, ব্রহ্ধবিদূ, আত্মজ্ঞ, আুধী। 
শিৎ- ১ “অধীয়ন্নাত্ববিদ্বিদ্যাম্ ।” ভেট্রি)। 
২। আপক্ষভ্ঞাতা। শিৎ- ১য ইহাজআ্সবিদে। 
বিপক্ষমধ্যযে 1 মোষ) । 

আ্মবিদ্য। আঁত্মন্-_ বিদ্যা) সং, আ্্রীৎ, ব্রহ্গ- 
বিদ্যা, যোগশাস্থাদি । ২। অধ্যাত্মবিদ্যা। 
শিৎ- ১ “আম্বিশ্ষিক্টীৰ।-ঘ্রবিদাাথ বারার- 
ভাংশ্চ লোকতঃ |” মেনু )। 

'আত্মবিস্মরণ €আত্মন্-_ বিস্মরণ) সং, ক্লীৎ, 
আপনাকে বিস্মৃত হওয়া, আপন দোষ, 
গুণ, ক্ষমত। বা অবস্থা বুঝিতে না পারা, 
আসত্মবিস্মৃতি ৷ 

২১৮ | 

স্পেস 

-শাশাীশ্পাটশ্া্াীসপপপ্প্প্পসপ্প্পেসপাপা টা স্পীশীশাটা শা শপিপেীিশী 

লি 

আসা 

স্পেস শপাপিশাশিশী পতি টীশিশীশীশীশ্শীশীশপপীপপপপীশট শিপ টিপা লগ 

আব্মবিস্বাত (আত্মন্ _ বিস্াত) বিৎ, ত্রিৎ, সে 
পনাকে বিস্মৃত হইয়াছে, ষে আপনার 

খুণ, দোষ, ক্ষমতা বা অবস্থ। বুঝিতে 
পারে লা। [আত্মবিম্মারএ দেখ। 

'আক্সবিস্থৃতি (আত্মন্ _বিষ্মৃতি ) সঙ) জ্রীহ, 
এ €- থে, ছা বেদী থে 

[নে) বি, পিং, যে আপনাকে জানে, মে 
উর রি গুপ, ক্ষমত। বা অবস্থ] 
বুঝিতে পারে,আত্মক্ক ; যথা -ণমহারাজ। 
আত্মবেদী পুরুষের ন্যার বহুবিধ ধর্শ্মাৎ- 
ক্রান্ত কখার উল্লেখ করিয়া আমাদিগের 
শ্রদণমুগল 55558 1” 

আন্মশল্যা ; সং, জী, এতাবরী । 
| ্ বশুদ্ধি ভো। সন - শুদ্ধি) সৎ, স্্রীং, আগ 

শার শুদ্ধতা, আপনাবধ দোষাভাব, আপন 
শিনোবতা। ২। চিন্তশুদ্ধি, প্রারশ্চিভ 
দ্বারা আ।স্মকত পাপখগ্ডন । 

আম্মশোধন €(আওত্মন্- শোধন ) সং, রী, 
আপনাকে শুদ্ধ করা, আপনার দোষ 
লন, দি লন । ২। ভিস্তশোধন 
গায়শ্চিভ ছা আগ্কৃত পাপখ্গন। 

জস্সশ্লীঘ। নিন হাঘা সং আীৎ, আপন 
আপনর প্রশখ্সা 27৮ আপনি বড় 
টা বর্ণন করা, * . এগর্ব, বিকখন] | 

এ(খিতা আত্মশ্রাঘন্নতি! _ ভাবে) সৎ, 
৬ আত্মশ্রা্ী হওয়া, অ-ত্বশ্রাঘা কণা । 
এ খী (-শ্বাঘিন্, আত্মন্-শ্লীঘ প্র- 

'ৎসা কর14ইন(নিন্)-_ ক) বিং, ত্রিৎ, যে 
আপনি আপনার 'গ্রুশৎখস1! করে, যে আপ- 
নাকে বড় বলিয়া বর্ণনা করে, বিকখন । 

আত্মমত্যম (আত্মন্ _ সংযম) সং, গ্লু, চি ভ- 
যমন, আপন ইঞ্জিয়াদির নিগ্রহ,জিতে- 

ক্িয়তা; যখ।--“আমি জন্মাবধি আত্ম- 
সংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ষে সকল পুণ্য 
সঞ্চয় করিয়াছি ।” শিৎ-- ১""আত্মসংযম- 
যোগাগ্ৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ।"গৌতা)। 

আত্মসংআব € আত্মন্- সংঅব ) সৎ, ক্লীৎ, 
আপনার সংঅব, স্বসংআব, হ্বসম্পর্ক। 

আত্মসম্পকণয় (আত্মন্_ সম্পকী়) বিং,ত্রিৎ, 
যাহার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে, 
প্রসম্পকীয়, আত্মসন্থন্ীক্প | 



আত্ম [ ২১৯ 

পপ পাপা পাশপাশি পপলশীশি শিলা শীত 

] আতা! 

৮ সপ পিপী পিপিপি শশী টিিশীিটিটি শশা পট শিশিপশিতি তাপস পাশীপিশেশিিসিকাপ০পস্পিপী 

আত্মসন্বন্ধ আত্মন্-- সঙ্গ দ) সৎ পু, আপ- খশিয় ব্যবহার বশতঃ যাহার। আপনার পর 
নার সন্বন্ধ, শ্ব-সন্বন্ধ, স-সম্পক্ক | | 

আত্মসন্বন্ধীয় ; বিৎ, প্রি, আত্মসম্পকীয়। 
আত্মসক্তব আতান শ্রপীর-সম্তব উত- 

পন্তি। যাহার আত্মা হইতে উত্পন্তি, ৬ষ্ঠী 

-হিহ) সং, পুং, পুত্র । শি২- ১ “চকার- 
নান্মা রদুরাত্মমন্তবষ্ । রেঘু)।। ২। কাম- 

দেব । ৩। বিং, তরি, আকাশড্ভীত। বা. 
স্্রীৎ, কন্যা । ২1 বুদ্ধি । 

গাজ্মন্মত আশ্র- আন্মত) বিৎ, ভ্রিৎ, অপ. 
নার আন্মত, ষাহাতে আপনার মন্মাতি 

আছে, আত্মাভিনত, স্বমন্মত । 

সাত্সসশ্মিত আত্মন্-_ সম্মিত অদৃশ) বিং, 
ভ্িআক্মপদূৃশ,্সাপন হলত পরিমাণ ; যথা 
"হে বিপ্রসন্ধম ! আপনি অনেক উপাষে 
এই সমস্তবস্ত আস্্রমন্সিত করিনা তপোন্ু- 
্ান দ্বারা মরীচি প্রভৃতি বেধাদ্িগকে পরী 
জয় করিয়াছেন 1” কৌ, প্র, মহাভারত) । 
1কসাৎ জোস্সন আপনি+4+সাহংচেসাৎ্)- 
অধীনততাথে) অৎ, অআ।পনাতে পর্ধাপ্র, 
আত্মার, আতাধীন, আপনার আয়ক, 
আপনার হস্তগত, আপনার স্বতবাস্প্দীভুত। 
“দুরিতৈরপি কন্ত,মাস্নাহ 1” রেঘু)। 
ম্মমাষ্কত €আত্মসা২_কুত ) বি ভরি 
যাহা আস্মসাৎ্ করা হইয়াছে, খাযন্তীকুত, 
ক্াধীনীকৃত । 

আ্মমার ক্বে[ত]ন - সার, ৬ষঠী-হিহ) আঙ, 
পুৎ, স্বার্থপর । 
স্মহত) (আয্মন্- হত্য| ) সং, স্ু,খ, 
স্বহ্স্তে আপনার আপণব্ধ করা, ভদ্বন্ধন 
[পিষ ভতর্ণণ জলমজ্জন্ অগ্নাঘাত প্রভৃতি 
বার আপন প্রাণুণাশ করা, আশ্মঘাত। 

আহা ( আত্যহন্, আত্মন্ আপগনি- হ। 
হন্ হত্যাকর14০(কিপ্)- ক) যে হত্যা 
করে । যে ক্জাপনাতে হা করে, ২য়া_ 

ব) সং): পুৎ, আত্মঘ[তী ; যথা-“কাদিছে 
স্সহ] পাপী হাহাকার রবে ॥? (6মঘ)। 
১। আপনার যাথার্যজ্জানরহিত) অজ্ঞ। 

যেহধখাসন্ত মাত্মানমকভ্তারৎ পয়ৎ প্রভুৎ। 
চর্তী ভোক্তেতিমন্যন্তে ত এবাত্মহনো 

না21” ২। দেবতার উত্সগরকৃতভ জব্যাদি 

আত! আজম, ভা ভা, 

কাল হত্যাকরে) দেবল, দেবপুজককব্রাঙ্গণ। 
আন্মছিত (আত্মন্-হিত) সং, ক্লীং, আপ- 

নার হিত, আপনার মঙ্গল, স্বহিত। 

আত্মহিতকর (আত্ম-হিতকর) বিৎ, তিং, 
যাহাতে অ।পনার হিত হয়, স্বহিভকর । 

জতত গমন করা 

+মন্ ক, সংজ্ঞার্থে ) সং, পু, আপনি, 
স্বয়়। স্বরূপ ভ। ব্রক্ষ, পরমা । 

“তা।স্বা শুদ্বঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরা- 
কুতিহ | ২ গস বা অধ্মাত্সা সর্ষ্বেষাৎ 
ভাতানামধিপতিহ।? ৩কথম্ আজ্মেতি যৌ- 
হয় বিক্কানমন্বত প্রাণেমু জদযন্তঃ জ্যোতি5- 
পুরুষ |” ৪ | জীব, জীবাআা । ৫ | দেহ, 
শরীর। ৬। যন্ত্র । ৭1 ধৃতি,ধৈধ্য । ৮। বুদ্ধি, 
মনীষ! । ৯] মন্ত। ১০ | ভাদয়। ১১ | ৃধ্য । 

১২ । অগ্নি । ১৩। পুত্র । “আত্মা বৈজায়তে 

পুনঃ |? ১৩ । পরব্যাব্তন | ১৫। স্বভাস, 
খালি । ১০। বায়ু। ১৭। অধিষ্টাবীর্দেবতা। 

১৮। ম্যাম়মতে -সংসর্ধোত্মা ; ইহা ই- 
ন্দি় এনৎ শরীর পরম্পরায় চৈতন্যসম্প। 
দক, বুদ্ধ্যাদি এনং ধন্মাধন্দ্বের আশ্রঘ, 
গরদেহাদ্দিতে প্রবৃত্তি দ্বারা আনুমেয়, 
“আহ্ এই পদের আশ্রন ইত্যাদি । 
১৯ । “দেহ, ধতি, জীবন, প্রভাব ও পর- 
মায্সা।? পণ্ডিতবর মোঙ্গমূলর বলেন, 
“উহাদের ভো্রতবষীধ আর্ধাধষিগণের) 
প্রধান উদ্দেশ্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার 
নিলন । মায়াধবংমেরই ও কফল।” আয়া 
খিব্ধি, জীবাস্মা ও পরমাধত্মা! । 

| আত্মার (1০11-95696)১, আস্মন্ - আদর, 

৭মী-ষ্) সৎ, পু২, আত্মবিষয়ে যত্ব ও 
আদর; আপনাক মান অপমানের প্রতি 
দৃষ্টি রাখা, আপনাকে নীচ জ্ঞান না করা । 

আ.শ্রানুমন্ধান €আ্মন্- অনুসন্ধান ) অথ, ক্লাৎ, আপনার বা ঈশ্বরের বিষয়ে অন্ু- 
আদ্ধান। 

আস্বাপরাধ (আত্মন্-_ অপরাধ) সং, পু, 
আপনার অপরাধ, স্বাপরাধ, নিজকৃত অপ- 
রাধ । শিং ১আক্মাপরাধবৃক্ষাণ।ৎ ফলা- 
ন্যেতানি দেহিনাম্ ।” হিতোপদেশ)। 



আতু। 

আস্বাপহার আত্মন্-অপহার) সং, পুহ, 
'অআভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত আপন নাম, 

জাতি, আবস্থ! প্রভৃতি গোপন করিয়া অন্য 
নাম, জাতি, অবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ পুর্বক 
পন পদ্দিচ্র দেওয়|। 

আ'্মাপহারক আত্মন্ _ অপহারক) সৎ, পু) 
যে আপনাকে অপহরণ করে, যে ব্যক্তি 
তাভিপ্রেত স।ধনের নিমিস্ত আপন নাম, 
জাতি, অবস্থা প্রভৃতি গোপন করিয়া অন্য 
নাম, অন্য জাতি প্রস্থৃতির উল্লেখ পূর্বক 
আপন পরিচন্ন দেয়, আত্মাপহারী, কপট, 
ব্গক। |হারক দেখ। 

ভা।গ্লাপহাৰী (- হারিন্) বিং১ রিং, আতক্মাপ- 
আক্মাবলন্বন আত্মন্- অনলম্বন) সৎ, ক্লীৎঃ 

আপনাকে আবলঙ্গন করা, স্থসংক্রান্ত সকল 
বিষপ য়ৎ নির্বাহ কর], কোন বিষয়ে 
অন্যের সাহায্যের অনপঙ্ষী শা রাখা, 

আগ্মাশ্রর, শ্গাবলন্বন । 
আতআ্মাবলশ্পী €( -প্বিন্, আত্মন্- অবলল্দী) 

শি", ত্রিং, যে আপনাকে অবলম্বন করে, 
যেস্সসংকাস্ত সকল বিষয় স্বয়ৎ নিন্বাহ 
করে, যে কোন বিষষে অন্যের সাহায্যের 
অপেশ্শণ রাখে না) আত্মাশ্রমী, স্াবলম্্ী। 

আত্মাভিমত আত্ন্ _ অভিমত) বি, ভ্রিৎ, 
আক্সসন্মত, আপন মতানুষায়ী। 

আজ্সারাম আত্মন্-_ আরাম) বিডি, ব্রহ্ষ- 
জ্ঞানদিবশ হেহ আত্রাই আপনার পর- 
মানন্দ আক্গাদকারী,আত্মসন্থোষে ষে তৃপ্ত, 
সন্তপ্তীন্তঃকরণ; যথ।--“কালী কালী কালী 
পড় মন, কাছপদে রাঁখক্রীতি। ওপ্ধে পড় 
বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি |” 

(রাসপ্রসাদ সঙ্গীত)। শিং ১আত্।রামা- 
বিহিতরতযোনিবিকলে সমাধোৌ 1৮” (ব্ণী)। 
২ “আতয্মারামচ ফলাশী গুক্ুচরণরতভঃ 1” 

আত্বাশী আজ্মাশিন্, আত্ুন্- অশ্ু ছো- 
জন করা+ইন্পিন্ট-ক। যে স্কুল 

ৰ খায়) সঙ) পু, মজ্স্য। 

আত্মাশ্রয় ('আত্মন্ - আশ্রয়) সং, পুৎ, আ্পাপে- 

ক্ষঙুরূপস্তর্কপ্োষ-বিশেষ, স্বীয় স্বাপেক্ষত্ব 
হেতুক অনিষ্ট প্রসঙ্গ ন্ূপ আত্মাশ্রয়) ইহা 
উত্পকি, শ্হিট্তি এবৎ প্তি তিন প্রকার; 

২২০ ] আত্য 

যথা__কে)“যদ্যস্ংঘট এতদৃক্ঘট জন্যঃস্যাৎ 
তদা এতদৃঘটানধিকরণক্ষণোন্তরবর্তী ন 
স্যা।” খে) “যদারং ঘট এতদৃত্ঘটবৃদ্ধিঃ 
জা এতদৃত্ঘটোব্যাপ্যে! ন স্যাহ |” গে) 
যদ্যয়ং 'ঘট এতদৃত্ষটজ্ঞানাভিন্নঃ স্যাৎ 
জ্ঞানসামগ্রীজন্যংস্যাৎ, এতদৃখটভিন্ন জ্যা- 
দিতি বা সন্বত্রাপাদ্যমৃ।” (ন্যায়সুত্র )। 
২। (৬্ঠী-ষ) আত্মাবলম্বন । 

আত্মীয় আগমন আপনি+ঈক়(নীয়) - ইদ- 
মর্গে) বিৎ, ভ্রিং, আত্মসম্পকীঁয়, স্বকীয়, 
অন্তরঙ্গ, বান্ধব । শিৎ-১প্রলাদমাত্সীয় - 
মিবাস্মদর্শঃ 1 (রঘু) । ২। যাহাকে আপ- 
নার জন বলিরা জ্ঞান কর! যায়, স্বজন, 
বন্ধু, অন্তরঙ্গ ৷ 

আম্বীবত। (আত্ীয়+ তা- ভাবে) সং, স্ত্রীং, 
বন্ধুত্ব, অশ্তরঙ্গতা। ২। আত্মীয়ের কর্ম ব। 
ব্যবহার । 

আশ্বেম্তব €(আত্মন শরীর_উদ্ভব উহ- 
পন্তি। যাহার শরীর হইতে জন্ম হয়, ৬ষী 
_ হিৎ্) সং, পুত, পুর,আত্মজ । ২। কলর্প। 
ব1--ক্্ীৎ, কন্তা। হ। মাষপণীবৃদ্ | 

আছ? ম্বাপনিষধ (আত্মন্ - উপনিষৎ্) সংস্টীহ, 
ব্রাঙ্গ্যাত্মা, অস্তরাত্ব' ও পরমাত্বাস্গরূপ 
শিরুূপণ গ্রন্থ | 

আত্মোপম আত্মন্ --উপম।1) বিংত্রিৎ, আম্ম- 
সদৃশ, স্বতুলা, পরমাত্মীয়। 

আল্মেপম্য আত্মন্_ ওপম্য সাদৃশ্ঠ) সৎ, 
ক্লীৎ, আত্মতুলনা, নিজসাদৃষ্ঠা। নি২-১ 
“মআক্মণম্যেন ভূতানাহ দয়াছ কুর্সস্থি 
সাধবঃ |” 

আত্যন্তিক 1 অেত্যন্ত+ইক(্িংক), ঈন _ 
আত্যন্তীন | ভবার্থে) বিৎযত্রিৎ, অতিশঘ্িত, 

অতিরিক্ত, বিশ্তর, সম্পূর্ণ, অসীম | শিৎ- 
১সুখমাত্যস্তিকৎ যত্তদৃবুদ্ধিগ্রাহাম ভী- 
ভ্রম 1” ২। যৎপ্রোনান্তি | ৩। ধারাবাহী, 
অবিচ্ছিন্ন ,অশেষ, অনন্ত + ৪1 মরণপব্ধ্যস্ত | 

1 আত্যন্তিকতা (আত্যন্তি ক + তা- ভাবে) সৎ, 

স্ত্রী, অত্যাধিক্য । | 
আভ্যয়িক (অত্যয় বিনাশ 4 হকি ক) 

- প্র) বি ত্রিৎ, বিনাশ-সন্বন্ধীয়, ক্ষয় 

হেতুক। শিৎ-১ “ অশিশ্রবন্নত্যযিবং 



আদ 

সমেত্য 1” ভেউ্রি)। ২। পীড়াজনক, ছুঃখ- 
জনক । ৩। বিপদ্বশ্থচক 1 ৪1 অশুভনিমি- 

ভূক, অমঙ্গলার্থক । 
নেয় (অত্রি মুনিবিশেষ 4 এষ ক্ষয়) - 
অপত্যার্থেট সৎ) পুৎ) আন্রিষুনির পুত্র 
দন্ব, সোম, ছুর্বাসাই | ২। আরুক্বেদাধ্যা- 
পক মুনিবিশেষ; ইনি নাড়ীক্কান প্রকরণ 
নামক গ্রন্থপ্রনেতা । ৩ । অত্রিবংশোন্তব। 
৪1 শরীরস্ছ রস ধাঁত। মিকা _স্দ্রীৎ, খাত- 

মতী, রজস্গলা। য়ী- আ্রীৎ, নদীবিশেষ। 
২। ভ্রিবংশ্যা স্মী। ৩। অভিমুনিপত্ৰী | 
৭।খহুমতীশ্ী। 
থর্মণ ঘখন্বন্ 1 আ'ফ*) জ্ঞাতার্থে, ইদ- 
মঞ্চে) সংপুহ, কুলপুরোহিত | ২ | অথন্্- 
বেদজ্জ ব্রাঙ্ষণ । ৩1 বিৎ, ত্রিং, অথর্স- 
বেদজ্ভ | ৪ 1 'আথর্মবেদ-বিহিত 1 “আখ- 
নণস্্রীর ইবান্ভিচারত 1”? ৫ । ক্লীৎ, অথ ন্স- 
মুনিগ্রাণীত স্ন্সমহ ।৬। শান্তিগৃহ । 
থিব্থি জেস্তব্যস্ত শ্দজকি %) বিহ, ব্যস্ত 
সমস্ত । যথা 

আ.খিনিখি হ্রন্দরে দেখিতে ধনী ধার। 
অঙ্গুলি হেলাধে হীরা ছু হারে দেখায়।” 

দকপালিয়ী ভেদ্বীকপ।ল শব্দজ) মৎ, ক্লীৎ, 
রোঁগবিশেষ শিরঃপীড়া | 
দং (যাবনিক) আচার, রীতি, ধারা । 

দত্ে (যাবনিক ) ব্যবহারতঃ, ক্গাভাবিক 
বপে। 

দত্ত (অআ।- দা [দান করা] রি কর! 

ইত্যাদি 1+ত€(ক্ত)_ মম) বিৎ, পিং, আনি, 
গৃহীত্ত, যাহা গ্রহণ করা গিয়াছে । শিৎ- 
১ “আদত্তে ছি রসৎ রবিঃ |” (রঘু) | 
দদ (যাঁবনিক) সংখ্যা, গণন1, অঙ্ক । 
দদ্দান (আ-দ1 [দান করা] গ্রহণ করা 4 
আনশান)- ক] বি, তরি, ষে গ্রহণ 
করিতেছে, পৃহ্ান । 
দ্মী যোবনিক, আদম বা 43:10) আদ- 
মের সম্ভান সম্ভতি, মানুষ, ব্যক্তি । 

দর (আদ আদন করা+আ(ব্মল্্)-_ 
ভাবে) সং, পু শ্পেহ) ষথা -সম্তানের 
আদর । ২। প্রীতি, প্রণব; ষথা- বন্ধুর 

তাণর। ৩৭ সণ্যান্,। মধ্য।দ। ; যথা - 

[|] ২২১৯ ] আদ] 

অতিথির আদর। ৪1 ভর্তি, শ্রদ্ধা; 
যথা -গুক্লোকের আরর। ৫। আস্ছা, 

যত্ব, অনুরাগ; যথা-সংকম্মে আদর। 
৬। আসক্তি । ৭। আরত্ | 

আদরণীয় আদ আদর করা+ অনীয়-- 
মু) বি, ত্রিৎ, আদরের যোগ্য, যাহার বা 
যে বিষয়ে আদর করা উচিত ও আবশ্বীক, 
পূজনীয়, মাননীয় । ২ । সেব্নীয়, অব- 
লন্বনীয়। 

আদর (আদর্শ শব্দজ) চিহ, অঙ্ক, দগ। 
আদরী আদরিল্) বিং, ত্রিৎ, যে অন্যের 

নিকট আদর পায়, যে অন্ধদা আদর 
পাইয়া নষ্ট হইয়া ষায়। নী-ভ্্রীৎ। 

আদর্শ (আ-দৃশ্ দেখা+অ(অল্)-প্ি। 
যেখানে অ।পনাকে কিম্বা লিখিতব্য বিষয়কে 
দেখা যায়) সং, পুৎ, দর্পগ | যথা-_“ঘেমন 
আদর্শতলে মুখপ্ুতিবিশ্ব, পুৰ ও তদ্রপ 
পিতার প্রতিবিন্বস্থরূপ |” “আদর্শ বিদ্বন্তি- 
মিতায়তাক্ষী ।৮ক্েমার)। ২। ষে গ্রন্থ দে- 
খিযা অন্য পুস্তক লেখা যায়, ষাহ। দেখিয়! 
লিখিয়া লওর1 যায়, প্রতিপুস্তক। ৩। নমুনা, 
দ্রব্যের যে অংশ দেখিয়া মনোনীত বা 
দোন গুপ পরীক্ষা! করা যায়। ৪। টীকা । 

আদর্শনিদযালয় (1০৭61 ৪০1)9০1) সৎ, নহি 

যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রণালী প্রদর্শিত 
হয় । 

আদা আর্ক শন্দজ) মাং, মূলবিশেষ। 
আদাড় (দেশল) কুল্থান, অঞজাল স্বান। 

আদাড়ে দেশজ) অদম্য, ছুর্দম্য। 
আদান আ-দা [দান করা] গ্রহণ করা 

ইতাদি+অনঅনট্)-ভা) সং, ক্লীৎ, 
গ্রহণ, স্রীকার, প্রতিগ্রহ । “কুশান্কুরাদান্- 

পরিশ্ততাঙ্গুলিঃ।৮ (কুমার)। ২। স্বীকার । 
৩1 (4 অনট-শ্ম) অশ্বাভরণ | ৪ । রোগ- 
লক্ষণ । ৫। নী-স্ত্রীৎ, হস্তিঘোষ। বৃক্ষ । 

আদানপ্রদান আদান গ্রহণ-প্রদ্দান দে- 

ওয়া) সং, ক্লীৎ, দেওয়া লওয়া | ২। লেন- 
দেন। ৩। বিবাহসম্বন্ধে কন্যা দান ও 
গ্রহণ ১ যথা 

“আ্বীগোপাল ছোট সবে ফলের সুখটী 
আদান প্রদানে খ্যাত তরিকুল পালটী।? 



অ।দি ] 

শপিপাশসশপীপশিপাশিসপশিিশিন 

আদন্ভাণী (অদ্ধভাগী শব্দজ ) অদ্দাংশী, 
অদ্ধেকের অংশী | 

আদায় আদান দেখ, য- প্রংৎ) অং, গ্রহণ 
করিয়া, লইয়া । (বাঙ্গলা ভাষায় এই 
আদায় শঙ্দের অর্থ গ্রহণ প্রচলিত হই- 
যাছে) সং, গ্রহণ) লওন ; যেমন--খাদকের 
নিকট হইতে খণ আদায় । 

আদালত (যাবনিক, ০907৮ 01 ২)30100 ) 

বিচার হান, ধম্মাধিকরণ । 

আদি আ1-দ] দান করা4ই(কি)- ডা 
যাহা অশ্খে গৃহীত হয়) সৎ পু, প 

প্রথম | ২। প্রারক্ত | ৩। প্রাকৃসন্তা, নিত) 
পুন্নব্র্তিকারণ, উদ্ন্তিহেতু ।৩। পদান্তে 
গণঙ্গচক । শিখ-১ “আদিশব্দ পদাস্ছে 

তু গণন্ক হচত্কো মৃতঃ 1?” ব্থাঙ্গাদি, 

তনাদি, গনাদি । ৪1 আমীপ্য, ব্যবস্থা, 
প্রকার, অবষব | শিৎখ-১ “জামাপ্যেহুথ 
ব্যবশায়াৎ প্রকারেহবন্ধবে তথ।। অ।দি- 
একা তু মেধাবী চতুদ্ খেষু ক্ষয়ে)” ৫ | 
আদ, মুশ। শি.-১ “ জগদাদিরনাদি- 
ক্মৃ।"কুমার)। ২ “অপ এন অসজাদৌ- 
তাশ্থ বীজম্বাক্ছজত মেনু) ।৬। প্রভৃতি; 
যথা -পুনাদি পরিবার, ক্রোধাদি রিপুগণ। 
৭ (4 ই(কি)- ভাবে) গ্রহণ | ৭1 বিৎ, 
ত্রিৎ, প্রথয়, সন্বপ্রথম ; ষখা--ভাদি পুক্চষ, 
আদিকবি। 

অআ।দিকবি (আদি প্রথম- কবি) আহ, পুহ, 
প্রথমকবি । ২। ব্রক্গা। “তেনে ব্রহ্ম জদ। 
যআদিকবয়ে।(ভাগবত) ।৩। বান্সীকি। 

অংধিকারণ €(আদি- কারণ, য়ং--স) আং, 
বীৎ্, পুন্বনিমিত্ত, মূলহেতু, প্রথম কারণ | 
২ 1 বৈশেষিকাদিমতে--সমবায়িকারণ। 
৩। আন্যমতে -উপাদান কারণ ৪ । বৈ- 
জ্যকমতে--কারণের কারণ; যথা -কম্পের 
কারণ জর, জরের কারণ শ্রেম্সা, সেই শ্লেক্সা 
কম্পের কারণ । 

আদিকোট -“অহিচ্ছনা”র অপর নাম । 
আদিগদাধর ; সং, পু২ং, কাশীশ্ছ বিষুতর 

মুর্তিবিশেষ। শিং ১ “দ্ভ্তান্রেয়েশরাৎ 
পূর্র্বমেষ্ আফিগদদাধরঃ |” ২। গথাতীর্থ- 
শ্থিত বির মুর্ভিবিশেষ । ইহার পাদপছ্ছে 

পপ পাপা পাপা সপ পা শশী শশী শী শী শশী শাপীপাশীটী 

আদি 

পিও দ্বান করিতে হয়। শি২-- ১ “আঁ 
দেন গ্দয়াচাসৌ যম্মাটদ্দত্যঃ স্থিরীকৃতঃ 
স্থিত ইত্যেব হরিণা তম্ম।দাদিগদাধর2 1" 
২ “গয়াশিরশ্ছাদযিত্বা ওক্রত্বাদান্ছিভ। 
শিলা । কাশান্তরেণ ব্যক্তশ্চশ্থিভত আদি- 
গদাধরঃ। তথা ব্যক্তোহুব্যক্তন্ূপী আসী- 
দাঁদৌগদাধরঃ। আদিরাদৌ পুজিতোহ এ 
দেটৈব্রক্দাদিভিধ তঃ | খ্যাদা দা |পাপুতগ। 
দ্যেরত আদিগদাধরুঃ 1৮ 

আদিতঃ (আদিতম, আপি 17তম _ প্রৎ) অং, 
আদিতে । ২। সন্লাগ্রে, পুর্বে, প্রথমে। 
শিৎ-১ * পতীন্ এ্রজানামস্থজন্মহ ধাঁ 
নাদিতো। দশ (মন) । ভ. (তম ৫মী 
স্বানে) আদি হইতে । শি২--১ হ্দং 
শর্ত কহাদে। মামেব আয়মাদিতঃ।' 

আদিতেয় (অদিতি কণ্াপ-পন্ধী+এয়ক্দেয়) 
_আপত্যাখে) অহ, পুত) অদিতিমন্তান, 
দেবতা । 

আদিত্য জেদিতি 4 য'ফ্য)-অপত্যার্গে অথব। 
ঘি অভাব আদি তশ্প্রভৃতি+ত্য 

ভব্াথে। ঘিনি জনি বিপদ সমূহে 
আবি,ত হন অথাৎ যিনি দারিব্যনাশক্) 
জা, পু, দেবতা । ২ সখ্য ।৩ 1 অর্ক- 

বুশ আকন্দগাছ। « ' আনিত্যমণ্ডলপ্থিত 
হিরগ্র বিসুও। শি 4 স্বয়জৃহ শু 
রাদিত্যঃ 1” ৫ । দ্বিৎ, পুনব্রহৃনক্ষত্র । ত্য 
_-বন্ুহ, কম্তপের ওরমে দিতির গর্ডে 
জাত দ্বাদশ আদিত্য; যথা--বিবস্বান্, 
অন্ধ্যমা, পুমা তৃষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, 
বিধাতা, বরুণ, মির, শত্রু, অতিতেজ1 বা 
উক্ত্রম । শি২ৎ-১ “ধাত। মিত্রোখধ্যমা 
কুদ্ররো বন্তণঃ শুর্ধ্য এব চ।” ভগ বিবস্বান্ 
পুষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।” একাদশ- 
স্তথা তৃষ্ট। বিষুংদ্বণদশ উচ্যতে ।” হাড়ি 
পুরাণে বিধাতার” পরিবর্তে সাম? এই 
নাম দৃষ্টহয়। খপণেদে-আদিত্য সংখা 
ছয় ;-_মিত্র, অর্ধযমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও 
অংশ । অন্/ স্থানে সাত, অন্যত্রে আট। 
টৈৈত্তিরীয়ে মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্ধ্যমা। 
অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ এই অষ্ট 
আদিত্যের নাম পাওয়া যায় । শতপখ ত্রা- 



আদি | ২২৩ ] | আছ 

_ শা পিপি টি পিপশীশিশ পিশপীত 

স্দণে_দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে 
কিন্ত তাহাদিগকে অদিতির পুত্র না বলিয়া 
বাশ মাসের শরূপ হইয়াছে । (01017 
0), খ্রি.) কল্াস্তরে -ত্ুর্ধ্যপত্বী সৎজ্ঞা আদি- 
ত্যের তেজ সহুনে অসমর্থ হুইলে তঙ্ 
পিত1| বিশ্বকন্ধমা শ্ধ্যকে দ্বাদশ খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বাদশ 
ধণ্ড বার মাসে ভিন্ন ভিন নামে উদয় হনব) 
ধগ।-অরুূণো মাঘমামে তু তূর্য বৈ 
কাজ্তনে তথা । চৈত্রে হানি চ বেদক্ছেো। 
বৈশাখে তপনঃস্মতহ । জোষ্ট মামি ভপে- 
দন্দ১ বাটে তপতে রবিঃ । গভস্তিঃ শ্রাবণে 

[সি মো! ভাদ্রপদে তথা | ইষে হিরণ্য- 

বতাশ্চ কাভিকে চ দিবাকর? | মার্মশীবে 
5পেচ্ছিত্রঃ পৌবেবিষুদঃ মনাতনহ। ইত্যেতে 
[দশদিভাযঃ কাশ্যপেনাঃ প্রকীত্িত1 1” 
দৃত্যপত্র ; গা, পু২, ক্ষুপবিশেষ । হ। 
সৎ, আ।কন্পগাছ । 

দত্যপুপ্পিকা ; সং, স্মীৎ, বন্কুল আকন্দ । 
দত্যতত্তা ;) সঙ, স্মীৎ্, হুড়াহুড়িসক | 
দত্যন্ুনু (আদি ত্য কৃধ্য_স্ুশ্ু সন্তান, 
ঠী-যষ) সং, পু, বানপরাজ, জুপ্রীক। 
| যম। ৩। শনি । 9৪1 সাবণিমন্তু। ৫। 

ববন্বতম্নু | 
টা (আদিৎস [আদত্ত দেখ, স- ই- 
থে) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করা + আ-- 
1) সং, জ্জীৎ, গ্রহণেচ্ছ1 | 

"ক (আদা দান করা4+আন্-ই- 
টার্থে+উ - ক) বিৎ, ত্রিৎ, গ্রহণেচ্ছু । 
২--৯ “আদিতম্ুভিনূপুরশিষ্রিতানি ।” 
'গ্গেব ) €(আদি-দেব দেবতা। 

'বরাহ বরাহু শুকর, ৭মী-_ষ) 
১১ পু নারায়ণ, বিষ, জগহুপাদ্দানস্বরূপ 
হ্দদেব । শি২-১ “পর ব্রহ্ম পরৎ ধাম 
বত্রৎ পরম ভবান্। পুরুষ শাশ্বতৎ 
ব্যমাদিদেবমজৎ বিভুমৃ ।” ২। গষ্যের 
উশত নামমধ্যে পরিগণিত নামবিশেষ। 
২-১৫ধন্বস্তরিধূম্কেতু আদিদেবে! দি- 
স্তহ |” ৩। মহাদেব । ৪ । ত্রচ্গা। 

পুরাণ €আদি আদ্য-- পুরাণ) সৎ, 
১» অন্ধপুরাণ | 

শশী 2 কপ শিপ 4 শিশীাশিপিশী উপ িপত ভি পপশাপ্পি তি শিপিপিপা দিত 

| আদিপুক্রষ আদি প্রথম _ পুক্রষ) সৎ, 
আদি পুরুষ পু, প্রথমপুক্রষ, যাহা হইতে 

হশের গণনা আর্ত হয়। শি ১ দে- 
ত্যানামাদিপুরুষঃ হুরারির্দিতিনন্দনঃ 1৮ ২। 
জণদাদি নারায়ণ, বিষু্। শিং--১তে চ 
প্রাপুক্তদদত্তৎ বুবুধে চাদিপুকুষহ 1” রেছু)। 

আদিম (আদি41ম-তনার্থে) বিং, ত্রিৎ, 
প্রথম, আদ্য, শ্রথমভব (বস্তু) । | 

অআদিরাজ (আদি-বাঁজন্ রাজা, যৎ- স) 
সং, পু, পৃথুরাজা। ২ রহ । শিৎ 
১ *আদিরাজো মনুরিব প্রজানাৎ পরি- 
রক্ষিত |” (রামায়ণ )। ৩। পুক্ুবংশী় 
রাজা ; ইনি অবিক্ষিতের পুত্র । 

আদি €(আ-দিম্ু [দান করা] অনুমতি 
কর1+তর্তে)-ন্ম) বিষ ভ্রিৎ, আদেশিত, 
আতপ । ২। নিযুক্ত, নিয়োজিত । ৩। 
উপদিষ্ট, অনুশাসিত। ৪ 1 কথিত, অি- 
হিত। ৫ । ব্যাকরণে-আদেশগ্র।প্র, কু- 

তাদেশবর্ণ, যেমন-_-ইক স্থানে যণ্ আদেশ 
হয়) ণ্যণ্” এইটী আদিষ্টশব্দ । ৫1 (+ত 
ক্তি)- ভাবে ) ক্লীৎ, আদেশ, আজ্ঞ।। 
৬। উচ্ছিষ্ট । 

আগদীনব €(আ1] অতিশয়-দীীন দৈন্য+ৰ 
_অস্থ্যর্থে। যাহাতে অত্যন্ত দৈন্য আছে 
অথবা আন |আ-দীী দীন হওয়া 
ত(ক্ত)-ভাবে)-ব [বা গমন কনা4 

অ(ড)- ক]) সং, পুৎ দোষ । শিৎ-- 
১ “য্দ্বাহ্ুদেবেনাদীনমনাদীনবমীরিতম্ 1 
২। কেশ, অস্রথখ। ৩ । দুরস্তঃ ছুদ্দম্, 
হুঃখদাতা। 

আদ্ীপল আ সম্যকৃ-দীপ্ দীপ্ত হওয়া 
+জন.জনট) ভা, ক) সৎ) ব্লীং, উদ্দী- 
পন, জন্দীপন।২। আলিম্পনা, আলিপনা। 

আছুড় দেশজ) বিং, অনাবৃত, অনাচ্ছাদি ত, 
আটঢাকা। 

আহুড়ীয়, আধুড়ীয় দেশজ) অপরিপক্ক | ২। 
অপরিমিত 

আত আদর দেখ, ত(ক্ত)- শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, 
জন্মানিত, আঘরাশ্ষিত, যাহার আদর কর! 
হইয়াছে, ষে আদর পাইয়াছে। ২। পু- 
জিভ। ৩। অভিমত, অনুমোদিত । ৪ 1 



আদ্য 

_.. *পশািশিল্পাশীটীশিশ
িপিশশিশাঁাটিটিশা 

রী এ কা প্পা্পপিপপিশিশপাপীশিটিশ 

সাবধান, অবহিত, অপ্রমত্ত। শিৎ- ১ 

“আত্মানমারথতো রক্ষে« প্রমার্দাদ্ধি বিন- 

শযতি।৮ ৫ (কত ক) আদরযুক্ত । 

আতা আদর দেখ, যম) বি ত্রিৎ, 

আ[দরণীয়, পুজনীয়, মাননীয় । 

আদেশ আ-দিশ্ু [দান করা; অনুমতি 

করা4অঅল্)- ভাবে) সং, পু২ আজ্ঞা, 

অনুমতি; শাসন। শিং-১ আদেশং 

দেশকালজ্ঞঃ শিষ্যঃ শাসিতুরানতঃ | 

রেঘু)ট। ২। উপদেশ । ৩। কথন। ৪। 

আদেশন, দেখান । €+অ অল্)-ম্ম) 

ব্যাকরণে -প্রক্ততি প্রত্যয়োপতাতক কা- 

ধ্যভেদ, বর্ণস্থানে বর্ণস্তরোত্পন্তি, শন্দ বা 

বর্ণের আকারান্তর প্রাপ্তি । ৫1 ক্যোতিঃ 

শান্পকল। শি২ং-১ “ মঙ্গলাদেশবৃজাশচ 

ভদ্রাশ্চৈক্ষণিটক£মহ |” 
আদেশক (আদেশ +অকণেক)- ক) বিৎ, 

তিৎ, যিনি আদেশ করেন । 
আদেশী আদেশিন্, আ-দিশ্ [দান করা) 

অনুমতি করা+ ইন্ংণিন্)-_ ক) বিৎ, ভ্রিৎ, 
আদেশকর্ত1, আদেস্টা। শি ১কপোল 
পাটলাদেশি বড়ব রদুচেষ্টি তম ।”” রেঘু)। 

দৈবক্ছ, গণক। | 
আদেউ! (খআদেষ্, আদেশ দেখ, তিন) 

ক) সং, পুখ, উপদেশক, আদেশ কত্ত: 
শাসক | ২। “যজ্ঞরবিষষে আমার ইঞ্টপাধ- 
নার্থ যথার্থ কর্ম কর” খত্িগ্দিগের প্রতি 
এইরূপ আদেশকর্ভা, জমান । 

আদৌ আদি+ই-বিভক্তি। [4ই-ও৩।] 
সপ্তম্যন্ত আদি শন্দের রূপ আদৌ) 
প্রথমে, অগ্রে, পুর্বে । ২। আরজে, 
উপক্রমে । [যোগ । 

আদ্দাশ (দেশজ) সং, নিবেদন। ২। অভি- 

আদ) (আদি +4যধেণ্য) _ ভবার্থে) বি, তরি, 
প্রথম, আদিম, আদিভব। শি২ং-১ 

২২৪ ] আধ 
পিতা শা 

ভক্ষণীয়। ৪ | ক্রীং, ভক্ষ্যদ্রেব্যমাত্র 
ধান্য। 7... 

আদ্যন্ত ম্সার্দি প্রথধম-খ্জস্ত শেষ 
_স) সং, পু, প্রথমাবধি শেষ পর্যয 

আদ্যপ্রান্ত আদ _ পরাস্ত) ক্রিং- বিৎ, 
মাবধি শেষ পধ্যস্ত, পুশ্বাপর | 

আদ্যমাধক ; ফাৎ, পুখ্ মাষক পরিমাণ, 
মাসা, পাচরতি ! 

আদ্যবীজ আদ্য-বীজ) সং, ক্লীৎ, 
কারণ, আদিকারণ, মুখ্যনিশিশ্ত । ২। 
খ্যমতে--প্রধান । 

আদ্যশ্রাদ্ধ (আদ্য _ শ্রাদ্ধ) সং, ক্লীৎ। অ 
চাস্তের পরদিনে কর্তব্য শ্রাদ্ধ, প্রথমকু 

আদ্যা (আদ্য দেখ, আপ স্ীৎ) 
স্্ী্। প্রধানা শক্তি, মহাবিদা, ছু 
শিৎ--১সতো তু সুন্দরী আদ্যাতেত 

ভূথশেশ্বরী । দ্বাপরে তারিণী আদ্যা ক 
ক।ণা প্রকীভিত। )” ২ । ভ্রিআদিভত 

আদ্যশ চ্মো।- দিব [ক্রীড়া করা) পোষণ, 
1ত()- ক । বৃসল্5। তশন। 
আপনাকে মার পোষণ করে) বিৎ। 
উদরিক,- তশয় পেইউক। ২। বিদ্গিগ 
রহিত । আাথপর । ৪ | (আদি-ও 
৩য়া--ষ্) আদিশুন্য । 

আদ্যোপান্ত আদ্য প্রথম-উপ সম 
আস্ত শেষ, দ্বং _ স) সং ক্লীৎ, পূর্ব 
পর, প্রথমাবধি শেষ পর্ধ্যস্ত, আদ, ই 
কনাগাদি । 

আদ্রিযমাণ (আদর দেখ, আন.শান)-" 

বভ্তমান কাল । য, ম- আগম) বিঃ তি 

যাহাকে আদর করা যাইতেছে । 
আধ (অদ্দ শব) বিৎ, আধা, অদ্দেক। 
াধমন (আ-- ধা [ধারণ করা] শ্ছাপন ক 
ইত্যাদ্দি+মন.ডমন)- ভাবে) সং, ক্লাং, 
বন্ধক ছেওয়া। শিখ-১ 4 যোগাধমশ 

বিক্রীতৎ যোগদান প্রতিগ্রহম্থ ।” মেহু)। 

) 

“আসীম্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবচ্ছন্দসামিব |” | আধষিত অ।--ধুঁষ বল পুর্র্বক বন্ধ করা, 

(রঘু) ২। প্রধান, শ্রেষ্ঠ, সর্ধবোৎুষ্ট । 
শিং ১তোষিতোহ হত নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্বয়ে- 
হাগ্গেন ক্রণা |”? ৩। অদু ভক্ষণ করা 

প্রগল্ভ হওয়া ইত্যাদি + তত) এ 
বিৎ, ত্রিং, আক্রান্ত ।২ | অপমানিত ! 9 
অভিভূত ৷ 

যংখ্যণ)-ম্্ম) ভোজনার্, শাঙ্কানুসারে | আধলা-অর্ধ শব্দজ) সং, ইন্টকার্ধ | অদ্দেক। 



াঁধ! | ২২৫ 1] ভাবি 
এ পিপিপি পাপাশীিশিশিশিশিশিপিপািশিগাগাপশিসত পশিশা পশীশপপসিপাপাপীপ পিপি পাত 

আধলি জের্স শব্দজ) সং অর্দযু, আধটান্কা। 
আধা জের্দ শঙধল) আঙ্গেক ; ষ্খা-- 

«মোর পরাণপূতলী রাধা । 
তনু তঙ্গুর আধা ।” (অনদ1) 

জাধান্গাপি জঅদ্ধান্দি শন্দজ) জদ্দ আগ্বীভাগ, । 
তাক্কা,শ । [২। আলম্পণ । 

৮ উপ ইিপীপি? ১ শপে পিপাসা 

নি 
| 

র 

আপাঙ্গা (অন্ীর্জ শন্দজ) আন্গাঙ্ষ,। অন্কে্ক। 
[পন ো।- পা [ধারণ কল] স্থাপন করা । 
ইতাদি+তানশ্ঠিনট)- ভালে) স+১ ক্রীহ। 

সম্পাদন, করণ । শিৎ-১ “পজানাহ বিন" 
যাধানাহ রক্ষপাদ্ভবণাদপি )” / রথ) । ২।। 

ধারণ। ৩। 'অপিগম, প্রীপ্সি। 91 1 প্রাহণ 
5 

| 
| 
| 
[ 

1 
ৃ 

মংস্ারপূর্নক বহিস্্াপণ, শোতাগ্ি বা, 

'ভাধ্যাতৈ পুলমবিণো দ ত্বাপ্রীনগ্য | 
শনি । পুনর্দারক্রিাং কুধ্যাহ পুনরাঁপান- 
(মন্চ |? (মন) । ৫ । ব্রা্দণদিগের প্রতি- 
দিনকর্তব্য বিছিতবহ্ধি শ্থাপনপন্সক হো- 
আদি ক্রিয়া, যজন, হোস । শিৎ- ১ এআ 
ধান পশুবদ্ধেষ্টি মন্ত্রষজ্ৰতপঃ ক্রিয়া? ৩। 
হোমানসিসংস্কপন,নিতাকর্তব্যাগিসন্দীপন, 

হোম । “দেব্তাভাচ্টনং চৈ সমিদাধান 
মেবচ।, মেনু ী। ৭1 গভাপান ক্রিয়া | ৮। 
বন্ধক দেওয়া । শিখ ১বিক্রুমান কুমবাশ 

| 

ূ 
| 

| 

! 

| 
] 

] 

স্বার্ভাগ্ির গ্রহণ, আগ্র্যাধান।। শিহ-১ ৰ আধি (আ-৯ব [চিন্বা কর 1] স্মপন করা হী 

“আধারবন্ধ পসুখৈঃ প্রষত্বৈঃ সৎবর্সিতানাৎ 
হতনির্বির্বশেষমূ 1” (রদ্ু)। ৪1 আশয়, 
সমিবেশ। শিং- ১৭অপামিবাধারমন্ত্রন্তর- 
জন্ ক্েমার)। ৫। ক্আন্ত্রয়,। অবলম্বন । 
৬।যেধারণ করে) যাহার ভিতরে বা উ- 

শর কোশ বস্থ থাকে? যথা টৈলাধার 
৩, পথিপী খাবুজীর বশর আবার 1 
মাহা দ্বারা প্রাণ ধারণ কর। যায়; য৭1-- 
পক্ষীর আপুর । ৮। শ্চান। ৯1 পার? 

মৃখা- গুনের আধার ১০ ভাপ্ে -ষটচন্র 
মাপা আদাচল্জের আবার । শিহ- ১ ভা. 
পালে লিক্গনাদ্জী তল চ ডি তালমলে 
শলাটে 1? (আনন্দলহরী) | 

ত্যাদি 4 ইংকি)_ধি, নি স্ঞা।- পুক্ট 
পা ধাতুজ) মৎ্, পু» মনঃপীড়া, মানোলে। 
জনা; যথা ণপ্রভীকার দ্বাহা ব্যাধির ও 
'জনণধ্যান দ্বারা আপির শান্তি হন্ন।” শিং 
২০৯ আবিন্য।পিপরিতা ধন শ্বো বা 
বিনাশিনে 1 ২ প্রত্যাশা । ৬ । ব্যসন, 
বিপন্ডি। শি২-১ “্যান্যবৎ পৃহিণীপদহ 
সুবতয়ে। বামাঃ কুলম্যাধযুঃ |” শেতুন্তল।) | 
৪ | জধিষ্টান, শ্থান। ৫1 (1+ই-ভাবে) 
স্লাপন । ৬ । বন্ধক দেওমা। 

যাচিতেমু পণান্ দশ 1 ৯1 উত্পাদন, | লাপিকনিক ধিকরণ 4 ইক্িক) লিটু 
সাধন । শিং-১ ই স্থিত্ব। কথমপি পুরঃ 

জঞ্চার ; ইডি বলাধান। 
ভাধানিক (আধান+জক -ভবার্ধে) সৎ, 

ক্লীং, গর্ভাধানসতক্গার। ২। (আধুনিক | 
শব্জ ) বিৎ, ইদানীন্তন। 

আধার আধ ধর1+1অ.ঘ4)- পি) সং, 
পুং ব্যাকরণে-অধিকরণ কারকবিশেষ | 

শিং--১ “আধারোহধিকরণম । উপশ্রে, 
ধষিকো বৈষয়িকোহ্ভিন্যাপকশ্চেত্যাধার- 
শ্িধা; ষথ! "কট আস্তে । শ্াল্যাৎ পচভি।। 

মোক্ষে ইচ্ছান্তি। সর্দন্মিনাস্বাস্তি মস রর 
প্যাশেনপিযনবা প্রধানত হতিধত 

অন্ুুধারণ, ক্ষেত্রাদ্দিতে লসেচনাথ | মে 
"দানে জল রাখাষায়, বন্ধকন্দরাদি, বাঁধ । 
০। আলবাল, জলাধার-প্রদেশ । শিৎ- ৯ 

ী 
1 

| 

ৃ 

1 

। 
1 

। 

| 
ৃ 
ী 
1 

1 
| ৰ 

ক্রার্খেসংপু*, বিচারক,মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি | 
কৌতুকাদ্ধানছেতো! ' (মেঘদুতা | ১০ । র আধিকা 'অপ্বিক +ষফাা)-_ভাবে) ফাহ, ক্রীং, 

হি অতিশমত|) যথা_শুক্রাধিকা। 
। প্রাধানা, শ্রেষ্টত, উৎকর্ধ, প্রাবল। । 

বি ( আধি-- কিট ক্লেশপ্রাপ্ত ) বিহ, 
ত্েং মনঃপীড়ায় হুঃখিত্ত | 

 আধিজ (আধি-জন্ উৎপন্ন হওয়1+জ 
(ড)- ক) নিৎ, ট্রিং, মনঃপীড়া-জনিত, 

হুঃখ/াহ হক । 

আধিঞ্ত (আধি ছুঃশ ইত্যাদি জব হে 
জালে) বিৎ গ্রিত বাখিত, ছুঃখিত। | 
বক্র । 

আধিক্ৈবিক তোধিদেব+ হইনি জি) ০ ভা 
থে) বিং। ভরিৎ, দেবতাকে অপিকার করিষা 
প্রবুস্থ, দেবড। হইতে যাহা ঘটে ব। উৎ- 
পনন হর, দৈবজাত, (দেবতা অগনা দিব 



আধ | ২, ও ৰ 

আধা 

২০ শিিাশীিশীশীশীতিকিপশীিপপতাশস পপ টা পপ ৮০০০১১০- 

অর্থাৎ কারি হইতে রঃ পর্ন হম বলিয়া) 

যেমন-_-দ্দাহ শীতাদি জশিত (ছুঃখ),আতি- 

বাত অতিবুষ্টি বজ্রপাত দ জশিত (হঃখ)। 

২। মাংখ্যমতে-দক্ষ রাস বিনায়ক গ্রহথা- 

দির আবেশ নিবন্ধন আধিট্দবিক ছেঃখ)। 
এ]পিপতা ভেধিপতি +ষস্্য)- ভাবে,কর্ম্পি)। | আঙুত, আবুত 

সৎ, ক্লীং, পভূত্, কর্তৃত, পামিত্ব, এগর্ষয, : 

প্রাপান্য ।২। রাজকাধ্য এঙ্ানালন।নি | 

আ।ধিভোগ আোি 
মু) ম়পুত, 

আনিশ্তোতিক (অধিক 
(নিক) -ভনার্খে) বিহু, দি ভাত আবি 

গচ্ছিতন্ক্প _ ভোগ»খ্ঠা- 
বন্ধক দেওয়| বস্র উপভোগ 1 

মলক্ারণ+ ইক, 

| 
] 

| 
] 

পচ করিয। প্রবু্, জ “গণ হইতে যাহ | ঘটে 
ন| উত্পম জপ, ভুতানীন ; যা 
ভৌতিক ভব বা উপদন | 
_-জরীাযু০, অগুজ, ছেদজ, ও উদ্ছিজ্জ 
জনিত চারি প্রকার ছঃখকে আধি ভীতি 
হঃখ বলে । তাহা মন্ুষা, প্র, মুন, পম্টী, 
অরীল্প, দংশ, মশক, উত্কুণ, মহকুণ, 

“আপি. 
২।সাংখ্যমতে । 

 কআপেশ 

মহসা? মকর, কুম্ীর ও রূ্াদি স্ঞাসর 
বক্য হইতে উদ্ভত হদু। 

আ।ধিরখি (অধিরখ ধুহরাস্ট্রের সারদি+ই 
রঃ -আপত্যার্থে। ইহাল মা তা সী 
হাকে ত্যাগ করিলে অধিরথ ইহাকে 

[ালন করিয়(ছিলেন) সহ, পুহ, কু পুর 
হার, যথা ব্যরশি ও 
ব্থ আদুশ্য হইয়াছিল ।৮ 
সি (অধিরাজ 4 ব.নশ্য)-_ ভাবে) সৎ, 

২ অপিরাজের ভাব, রাজ্যাপিকাঁর গাপি- 
্ ত্য।শিৎ-১ “বো ভুয়ঃ কুমারত্াদ।- 
পিনানযমসাগ্য সঃ), (রঘৃ) | 

অ।ধিনেদপিক ('অপ্রিবেদন 
ইক; বিকি) _ ভবা [পে দেয়া) বিং, ভ্রিৎ 
অধিশেদনপ্রাপ্ত, অধিব্দনকালে বা তহ্প- 
শি প্রত বা দন্ড দিতীরবার বিবাহ সমগ্জে 
এথমাক্তরীকে দল; ধনাদি)। শিহ-১ “তপ্ি- 
বিনপ্সিয়ৈ দেয়ম/পিবেদনিকং শনমু | নদন্তৎ ূ 
দীধনৎ যো দভেত্ব্রৎ অক্কীিতযূ ।৮ 1 

আপিখরণিক জেধিশ্রয়ণ4- ই কংফিখকি) - ভাঁ- | ৫) বিং, রিং, অধিএরগ-মন্বদ্দীন। 
৩11151-111711.. ০৮101 €15908211114(711 04) 27 

ূ 
র 
ৃ 
| 

সপত্বীকরণ 4 | 

| 
] 

| 
| 

ও আপিরথের ৰ 

| 

সং» পুত, যুকুরের সর্নাপেক্ষা উচ্চ 
ও অধিশ্রয়ণ এই উভয়ের অন্তর । 

অআধীকুত আধি গচ্ছিত বস্ত কৃত য 
করা হইয়াছে, ঈ- আগম) বিৎ। 7 
আহিত্য, যাহা বন্ধক রাখা গিয়াছে | 

ঈষ২-ধু,বু কীপ 
তর) ক) বিহ, দি, ঈষৎ কল্সি 
আবধৃত, আন্দোলিত, চালিত | শিং. 
“পুস্রেণুখকিৈবতিরাদূতব্লরা জি 
হ্ “পিবলাকৃতল তা বিভমাত |” রেদু)। 

বিক্িপর, রি ভদ্ভত, ব্যান্তলিত | শি 
বিঘ্বৈবতভিরাধূতং ক্রোধো নাস্থরমাদিশ। 

আপুশিক ( আধুনা এক্সণে+ইকিক) 
ভাগে) নিৎ, ভ্রিৎ, অলদিনের, বন্চ দিত 
নয়, আক্রকালীন, 'আঅধুনাতন, ইদানীছ 
নব্য, সান্প্রতিক। 

আধান দেখ, যশ বিহতিহ, 
ধারের উপর মাহা রাখ! যার! ২। স্াগন 
(নে সক) রে | অংশ্রিত। এ। উতগাদ। 
শি ১ শি হটপতি শ্ণজ 
তি টা বা পহশা [৭ 21 মোহ 

৩1 নটি ৭151 যখ1-পক্ষ মগ 

(সন তির সংযোগ দ্র নিষ্প 
হতনা [াকে। (বোপদেক)! 5 ভাবান 
যে, বঙ্গকরাখিনার উপবুক্ | 

আরবের ধৌত শন্দজ) বিং, অপ্রক্ষা/লিত 
আপোরণ (আ-পধোরু গতি চাহুর্ধয কর 
+ন-ক । স্বলবলে মহাবল হত্তিবে 
সঙ্গেতাদি দ্বারা চালনা করিয়া যে গনি, 
চাহূর্ণা দেখায়) মৎ,পুৎ, হস্তিপক, মাহত। 
হপোরণা লঙ্গিতম গ্র্যবেশম্ ।” রেঘৃ)। 

আস্মাড (অ।-ঘ্বা শব্দ করা, অগ্লিস"যোগ 
কর14+তংভ্)-- শব) বিং, ত্রিৎ, শবন্দিত, 
ধরনিবিশিই ) তই শঙ্খ অভ্ঞন 
কতৃক আশ্বাভ হইয়াও শতধা বিদী” 
হইল শা ।” ২। কেঁক্ত- ক) বারুপুরিত । 
৩। স্দীত। 91 দর্পাদি দ্বারা উদ্ধত । “তাতো 
যাশাপ্সাতঃ ম পততি যদা শোকগহনে। 
৫ । অগ্নিমৎঘুক্ত, দ্ধ । ৬। বিশালীকৃত, 
পিবক্ষিত। শিং-১ “জ্যানির্ধোষমমন্দ- 
দুন্দভি লরলৈরাশ্মাতমুজ্জ ুয়ন্ ৮ € উদ্ধর- 

বড তি 
৮ ্ঃ ্  ৩ 



ক 
শি আন 

কত ৯ পাপা 
পল িশিপিপসপা 

চরিত) । ৬1 বাতরোগবিশিষ্ট । ৭1 (ত 

_ ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, স্কীতি। ৮। শব্দ ।৯। 

দাহ । ১০ । বাতরোগজনিত উদরস্কীতি। 

আশ্ান কআোগাত দেখ, অনঅনট) _ _ ভা) সহ) 

কিং, স্কটীত হওয়া । ২। বাদ্যভাগুদির 

তাড়নোখিতধ্বনি, স্কীতি ।৩ । উদ্চারণ |: 

তা বৃদ্ধি । ৪ । পৃ, € [7171৮616270 ) যে 

রোগে বায়ুনিরোধ হেতু পাকাশয়ে অত্যন্ত 
বেদনা, বাতপূর্ণ চশ্্পুউকের ন্যায় স্কীততা 
ও গুড় গুড় শব্দ উত্পন্ন হর তাহার লাম 
আগ্া'ন, সানুরোগবিশেষ, পেটফা? পা; যা 
_উদ্রাগ়ান।। শিৎ- ১ “ আশ্মানসিতি 

জানীয়াদ্ শোরৎ বাতনিরেধজহ। লী 
্রীৎ, নালিকা নামক গন্ধদ্রব্য | 

আধ্যান্িক /'অধ্যাত্ম +ইক (কিক) - ভনার্ছে) 
বিং, দ্িখ, আম্মপন্ব মীয় আম্মা হইতে 
যাহ] উৎপন্ন হয় । আব্যাস্মিক ছুঃখ ছুই 
প্রক্কার; শারীরিক ও মানসিক । বাত,পিন্ত | 
ও শ্লেক্ষধাতুর ব্যতিক্রম জনিত জরাতিমার 
প্রভৃতি রোগের নাম শারীরিক হুঃখ | স্ত্রী, 
পৃর,ধনাদি প্রিয় পদার্খের বিষোগ এবং 
কারাক্নোধ ও কলক্গ রটনাদি ভ€প্র ঘটনার | 
নাম মানসিক ছুঃখ। ২ । ভরহ্মনিষষক, | 

ঈশ্বরসন্বন্ষীয়, আত্বিষয়ক | 
হাধ্যান জো! 
৫ সহ, কীৎ, 
উৎ্কঠাশুক্ত চিন্তা । 

আন ভনাশান্দে তাপভ্রংশ) বিং১জপর।দ্বন্দের 
অন্ুতোধে পুল্তা কবিরা অন্য শন্দের 

শ্যানে“তান'বাবহার করিয়াছেন ; যথা -- 

ধ 
 ্ 

সুরূণ। ২। ছুর্ভাবনা, 

“তোমা বিন। পিতার মনেতে নাহি আন, | 
তুমি বনে গেলে পিতা তেলিবেন প্রাণ 1” | 

অনক (আ-ঘঅণ্ শন্ব করা! অকণণক)- | 
ক। যে শন্দ করে) 

৫ | বিৎব্রিং, উতমাহা-কারক। ৬। শব্দায়- 
মান। 

আনকহুন্দুভি (জন্মকালে আন্ক এবৎ দু্দু- ৰ 
ভির বান হইয়াছিল বলিয়া আনক- 
ছন্দৃতি নাম হইল, তথাহি-বহাদেবে। 
মহাবাহঃ পুর্দমানকছৃন্দুভিঃ | 

ঈ 
যঙ্গে যন্ত । 

_ধো চিম্বাকরা+আন:অনট, । 

২, পু, পটহ, ঢক্কা । 
২।ভেরী।৩। মুদন্গ। ৪। সশন্দ মেঘ ।। 

২৭ 

-সশরীপপপপ পপপশিপশাক পাপাস্পস। 

ৃ 
ৰ 
| 
ৃ 
ূ 
| 

র 

শশী শীশীশীশশ্পীীি তিশা িাীীশীী্াটটিশটিশোশোশি তি 

ৰ ূ 

| 
| 
| 
! 

[ 
ৰা 

ৃ 
| 

আনন্তর্যা (অনন্তর যয - 

| আনন € অ।- 

আন ] 
পাপা 

প্রস্থ তস্য ছুন্দ্ভ্যঃ 'প্রাপদন্দিবি | আনকানাৎ 
চ সংহাদঃ শুমহানভবদ্দিবি ।হেরিবহশ) । 
২। সংপু, বস্ছদেব, শ্ীকঞ্খের পিতা। ৩। 
আনক _হুন্দুষ্তি) পু -স্ক্রীৎ, বড় ঢাক। 

আনধ (আ।-ন্ধ) ক্রিং-বিং, নখপর্যাস্ত 
যথা-এমন মম সিংহের ন্যার পিঙ্গ- 
লক্ষ আনখাগ্র রে তকায় ক্বাধ্যায়- 
বান্ নি ভঙক ভাগ কৰছি তথায় আমির উপন্থিত 

হইলেন ৮? [আজানিত, অপরিচিত। 
'আনখা জেনীক্ষিত শন্দজ) বিৎ, অঙ্ভরাতি) 

আনত €(আ-নমৃ নয হওয়া তিক্ত) _ 
ক। মৃ-লোপ)বি', ত্রিৎ, যাহ] ন্ুইনা 
রহিরাছে, নঞীভত, অবনভ, নত ; যথা - 
“জানতম্স্তক, আনতশীখ। 1 শ্রি-- 
১মকদাচি গৎ বিদ্ধা বাণেনানতপন্গণ!।” 
২। পতিত; যথখ।--পদানত | ৩। বিনীত) 
বিনয়নম, শিষ্টাচারাবনত, প্রণত | 

আনি আনত দেখ, তিক্ি)- ভা) মং, 
স্রীহ, প্রশাম, অবনমন । ২। নঅতা। শিং 
-১ “মাম্জাতিমদৃশাৎ কিলান্তিয্ ॥” 

| আনদ্ধ (আ- নহ বন্ধন করা4ততক্ত 

ক্র । যে মুখ চন্ম দ্বারা বন্ধ) সং, কী”, 
মুরজ মৃদৃঙ্গাদি ;-_ ইহা মভ্য, বাহিদ্বারিক, 
সামরিক, গ্রাম্য ও মাঙ্গলা এই পাচ শ্রে- 
ণীতে পিভক্ত | সভ্য যন্থু তিন গ্রকার-- 

মদদ, তব্লা ও ঢোলক; লাহিদ্বান্রিক 
চারি প্রকার মা, ঢোল, নৌবহ, নাগড1. 
সামরিক পাঁচ প্রকার-_জগবঝম্প, ঢক।, 
তাগা, কাড়া ও দামামা; গ্রামা আট প- 
কার-ডুকৃডুকি, খোর্দক, মাল, জোড় 
ঘাই, খঞ্জনী, ডমক, ছুড়কা ও ঘুটক; 
মাঙ্গল্য পাচ প্রক্কার -টিকারা, কাঁড়া, না- 
গড়া, ডশ্কষ ও খোল। (স্ত্রকোষ।। 

লেশভৃষার্দি। ৩। বিং,ত্রিৎ, বন্ধ, আবদ্ধ, 
গ্রথিত। ৪1 বস্াদিদ্বারা মজ্জিত | ৫1 ব্যাপ্প। 

| বাচা+'অন(ভনাট,-- 
ণ। যাহার দ্বারা আহার করিয়া বান) 
সং, ক্লীৎ বদন, যুখ। 

ই 

ভাবে ) মহ, 

কীৎ, পশ্চাছান, অনভ্তরত, পরে হওয়া বা 
থাকা, অবাবধাল। 



তা * 

জানস্া (ভআশন্ তগসানস 1 ষর্ফে) ভালে) )]. 

সংকীং,আসীমতা, অস্ত না খাকা। ২। |. 

পানন্্ররাভিত্তা। ভি ঘতা, দেশকালনবক্ত 

পরিচ্ছেদ শন।ত 1 ৯1 বাল্য । ৰ 

আপন ভা) নন্দ 278 হঞছ।| 1 আল্) 
- 

হা হর্ধ। হ। বাজছদেলের | 

9 1 | 
বনলশিশেষ 1৩ । (4 ভালু 9) মর্বা | 5 | 

অ:র। ৫1 পমাত্সা, ব্রঙ্গ । শি ৯ 
“৮27: জাশিন।নশা বলা । ৫ | 5 ৃ 

নিশেদ। ৭ । পুর্ব পশ্চিম এলহ উন্ধর এই, । 
১ ! 

দ্র-লিশিইি 921৮1 শুভবসম্া । তিন রি পু 
নশেগ। শিঃ-- ১ পানিস্পন্টি ; ফান শা 1. 

ততলমুমৃহ।। 
নাহ অপ্মশনাগমান হা ঘি তি 6 

1তিআানলো গন্দটি পজী1” ৯) লি 

বিৎ, আশন্দবিশিষ, হর্বধু্দ। আবী | শা 

স্ব”, নিজয়া। ২। লাশ হলাতিহ। 1] 

শী গং. আকুনপা হা লতা | রা 

আ।নন্দখ (আনন্দ, হর্শ হওয়া 7 | 
তাবে) লিং, িহ, আনন্দ সা হযী। ২। ূ 

সহ হত | 

নন্দন দো নন্দঠি এনন্দি আত করা । 
ভান, আন্টি) _ ভাল) সহ, ক্লীছত গমন; 

গম্নসময়ে মিনির ভ1লিক্গন,। আবোশীও 

আগত প্রশ্াদি দ্বারা আনন্দ উৎপাদন, 
| 

| 
] 

সংবাদ, আমন্গন।। ২। প্রাপতজিজ্ঞাস।। | 

৩। হী) 51071 আন কট বিহ। গ্রহ, 

যে আনন্দ জনা, খাভ7ক দেখিলে আগন্দ ৰ 
হনে, আন্নজনক) তআতিকর 1৫1 মো 

দন, শখলেশপ | 

না (আআরন্দ আতিক পিউ বক্ষ) । 
রর নন্োঢার বর । ূ 

ভান গান (লানন্দ - তভিন্ 

করে! সাতিকভানে যাহাতে আনশন্দোদয়। 
হয় ) আও ীহ। বেতিও, শি | ূ 

আনন্দ আনন ময় বিছ, ত্িং, আনন্দ- । 

পর্ণ, সপ | আনল, বাহ কে কখন বিখর | 
বাশিবানন্দ দেখ! ফাস লাই । »। বেদান্ত" । 
হাতিলীল্। জমপ্রিমাগশ আজ । 

কী, ভাচুর আনন্দঈগরূপ রঙ্গ, পরমাস্ত্রা। 
আনন্দমময়কোষ (আনন্দময় কে! আব-। ৰ 
গণ ) শহ। প্ুৎ, লেদাশমতে-_পপকোষ | 

৩ 

ঘে ভৎ্পাদন । আনন্দিত (আনন্দ দেখ, 

ৃ আনরণীর আ.-নী 
আন্ত 

আন 

মধ্যে পঞ্মকোষ  অবিদ্যাক্গরপ : কারণ 
শরীর । ২ । সত্রপ্রধানাজ্ঞান। ৬। হথমুপ্রি। 

ভানন্দলহরী (আনন্দ লহরী ) তাং, এত, 
ইন্ছাঁ গ্রামামঙ্তমধ্যে পরিগণিত | প্রা 
অক্রহস্ত পরিমিত একটা 
রা কষ্টের খোল, ৃ 
এক গাছি তন্কফ এবং 

চর্খান্ছাদিত একটি মৃখ্ময় 
বা কাঠঠাদিশিন্সিত ভাও 
এই তিন প্রকার উপক্- | 
বরণে আনন্দলহরা মর ০ জি 
পন্ত হইমা থাকে | উ- 6৫ হত 
হিশিত ধোলটার একমখণ ১5 
ভাগঙ্গাকত কিপিহ প্রশস্ত 
ও চন দারা আচ্ছাদিত আবন্দতগুটী। 

থাকা আবশক এবং মেই আচ্ছাদক চ- 
শ্মের ঠিক মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র করিয়। 
পুন্নকখিত তন্কর একগ্রাস্ত আবদ্ধ করিয়। 
তপর প্রাস্থ উক্ত এনিক্কাদিনিশ্টিত ভাত্ডির 
আচ্ছাদক চন্বের মধ্যস্থিত ছিছে ম্গলগ 
ঝনিতে হুম । যন্ের কাষ্টনিশ্বিত খোলটা 
নামকক্ষে দুট়রূপে ধন্দিঘা ভাশুটী বামহ্ছে 
সপে আক এপ্নত দক্ষিণ হন্সে ধৃত 
শল!কা দ্বার তে আবাত কপিলে বারণ 
ক্রেয়াশিষ্পন্ন হইনে।বামহস্তের আনঘে? 
রা 'রক্কেই সুরের উচ্চনীচন্তা সম্পন্ন 
ই খাকে এই যন্তটীও ভিক্ষুকের! বান 

হার করিয়া খাকে ! যেন্ছকোষ)। 

ল রহ সস 
৮: নি 

তা।শ! নদ (| -- নন্দ হা হু হওয়াই . ভাতে ন্ 

*, পু হর্ধ। শি২-১ “কৌশল্যানি 
নদ 7শারাষ | রামায়ণ) । 

ত জ্ু)--ক) পি, 
এ*্ যাহার আনন্দ জশ্মিযাছে, আহলা; 

দিত, হষ্ট | 

আনয়ন (আ- লী লইয়াযাওয়! | ভআন(ভাশাঃ, 
-ভ1) মৎ, ক্লীৎ, এক স্থান হইতে আর 
একস্ম।নে উ স্থিত করা, স্থানাক্তর পরাগণ, 

অখ11 1 ম্ম) বিৎ, তিৎ, আনেতব্য। 

. লইয়া যাওয়া 4 অনীয় 
আ.-ন্ৃভত নুত/ করা+1 অব 4)- 

ধি) সৎ, পুৎ, নৃত্যশালা, রঙগভূমি। ২। যু, 



আনা ] 

___ শী শশাশীাঁাটাট্াশািটিটিটিতিশ 
কপ িাটিশশিিকটটহা 

রণ। ৩। জল । ৪ | দেশবিশেষ, দ্বারকা, 

গুজরাটের এক অংশ । ৫। আননঁদেশ- 

বাসী জন। শিৎ-১ “আনত্তীন্ কাল 

কুটাংশ্চ কুলিপ্বাৎস্চ বিজিত্য সঃ)” ৬। 
এনামখ্যাত রাজ, রেবার পিতা । এআ ন- 
ভরসা তু দারাদে। রেবা নাষ মহাত্যতিহ।?। 

।। এনামখ্যাত পৌরবরাজা ; ইনি বিভুর 
ঘন, স্বক্মারের পিত।। শিৎ-১আনত্তস্ত 

রি ভাঃ পুথঃ সুকুমারস্ততোহভবহ |” 

'গানভিত আনন দেখ, তক্তি) ক) বিহ, 
ভিত আর্মত, কম্পিত ২ | নিত, নাচান। 

আশখকা (অআনর্ক1য কায) ভাবে) সঙ 
কাং, নিক্ষলতা, বিকল তা, ব্যর্থতা 

ভান! (আন্য়ণ শন্দজ ) সঙ, 
(দশজ) কোন দ্রব্য বাবিবয়ের ঝোড়শাহি- 

১ 
/ 

রী. 

2 

শের এক অংশ; যেমন হক হাম্পহিতে 

তাহার এক আনা অংশ আছে। ২। এক 
টাকার ষেলভ।গের একভাগ, চারিপয়সা। ; 

ভা।নাগোনা আগমন গমন শন্দজ কি 2) সৎ, 
গম্নাগমন, ষাতায়াখজ 

ভান।জ (দেশজ) সং, তরকারী, ফলমলাদি | 
আনাড়া (দেশজ) নিং, অকম্মা, মুর্খ, আজ্ঞান। 
আনাম্২ | (যাবনিক) সক্ুত, জমা, স্থিত! 
আমান 1 ২। বিশ্বাম পুর্দক কোন ভ্রন্য 

ক্ছিত রাখা । ৩। যে টাকা আদালতে, 

ম| দেওয়া যায়। 
আশার (আ।-শী লওয়া+আ.ঘএ4)- ৭ | 

যাহার দ্বারা মং্স্যাদি আনা যায়) সৎ) পু) 

ভাল; যথা 

“আন।য় মাঝারে বাদে পাইলে কি কু 
ভাড়েরে কিরাত তারে ॥” (মেঘনাদ) । 
২ । €+দ্বএঃ-- ভাবে) আনয়ন । 

'আনায়ী আনাফিন্, আনায় 4 ইন্ _ আস্ত্য- 
খে) মং পু জাপিক, জালিম়া ৷ শিং- ১ 
“আনাফিনজ্তঘিচয়ে নদীষ্ণান ।” প্রেদু)। 

আনাধ্য (আনায় দেখ, ষঘ্যণ)- ম্মা) সং,পুহ, 
দক্ষিণ[মি, অশ্নিগুছের দক্ষিণভাগে শ্বাপিত 

অগ্নি, হোম করিবার নিমিত্তে ঘর হইতে 
আনিস দরক্ষিণদিকে রাখা আগ্ন্। ২। 
আনয়নের যেগ্য। 

আন।র (ঘাধনিক) দাড়িম্ব। 

২৭৭১ 

না । 

] ভানু 

ূ আনারস) বং বহুনেত্র । ইহা অক্পমধ্ুর, জ্রিমি- 
শাশক ও সারক। ৃ 

ূ আনাহ €(আ-নহ বন্ধন করা 7 অ (ঘ১ঞ৪.) 

ূ _প) সং, পু, যে রোগে বিমার্গগামী 
| বাঘুকতুক আম বা পূরীষ ক্রেমে অতিশয় 
| বদ্ধ হইয়া নিঃস্ত হয়না, তাহাকে আনাহ 
। বলে। (ইহা দুই প্রকার, আমজনিত ও 
| মলজনিত) কোষ্ট-বদ্ধরোগ, মলমুবরোধক 
| রোগ। শিং ১ গআমহ শুদ্বা নিচিতৎ 

ূ কূমেণ ভে বিবদ্ধৎ বি গ্ুণানিলেন । প্রব- 
| ভ্রমানহ ন যথা স্রমেনৎ বিকারমানাহম্দ+ 

হরন্তি |” নিদ্দান। | ২। দীর্ঘতা, দেখ । 
(এখানে আ। -পুর্ষ নহ্ ধাতুর অর্থ বিশাল 
হওয়া1+ আদব এঞ)- ভাবে) । 

 আনলিলি (অনিল পবন + ইংফ্)- অপ- 
ত্যার্থে) সংপুৎ, অনিলপুন, হনুমান । ১! 
ভীম 1 ৩ । বি, ভ্রিং, অনিল লম্বন্ধীয় । 
লী-- স্ত্রী, অনিল এই নঙ্ষত্রের অধিপতি 
সলিয়া) স্রাতীনক্ষত্র । 

আনলাত (আ-নী লওয়1+ত(জু)-ক্ম) 
বিৎ, ঘিৎ, যাহা আনয়ন করা শিয়ীছে। 

আনাীল (আ ঈষ২- নীল) সৎ, পু, কিক 
বর্ণ ভগ্ন । ২। বিৎ, ভ্রিং, ঈষহ নীলবর্ণ । 

আনুকুল্য (অনুকূল 4+যংস্ট্য)- ভাবে, ক" 

স্্ণি) সং, ক্লীৎ। অনুকৃলতা, সাহাঁষ্য। ২। 
পোষকতা । ৩। অনুগ্রহ । ৪1 উপকার । 

আনুগতা (আগত 1+ষকঝ্ঞা)- ভাবে 9 স্হ) 

ক্লীৎ, অনুগত হুইয়। থাকী,অন্ুবৃন্তি, তো- 

ষ।মেদ, অনুগমন করা, অনুগ্রহ লাভের 
প্রত্যাশায় অনোোর উপাসনা, অনবরত ন, 
সহচধা। 

'আনুপদিক (অনুপদ+ইকং্চিক)_ প্ৎ)বিং, 

৮২ শশীশীীশীটি ১ 

উপাশীশ্ী্পাীশীীাীশীশ্ীশীশীশীীী শি শীশী শি শী শটে 

৯ এর 

পিং, অনুপদে ধাবমান, পশ্চাদগামী ॥ 

| আান্পৃর্দ (অন পণ্ডাদৃবন্ত- পুর 

আনুপুল্স্য / প্রথম অ(), যয) ভা) 
স্টীং, অগ্রপশ্চান্তাবরপ 

৩) পৰি 
[*) ক্লীহ, ববী- 

ক্রম, যথাক্রুম । ২। অন্গুলোম। 

প্[টী। 

আনুপুর্ষিক (অন্য পশ্চাঁ_ পুর্ব 7 রা 
(ষ্িকি) - পুত) বং, তিৎ, যার পর বা এই 

নিয়মে স্থিত কৃত বা নিষ্পন্ন : ক্রি বি 



শশী 
পা শিপাশীীশিশিশাটিশিশি 

যথা_-“ভনপুর্বিক বর্ণন করুন ।” 

আনুভাব্য (অনুভব + অঃ) _ পরা 9 বিৎ্ঃ 

ত্িং, অনুভবনীয়, অনুভবমন্বন্ধীয় ! 

আনুমাশিল (আনু মান + ইক ফিক) _ ভবা- 

গে) পিং, রিং, আনুমানবিষদীকত, অঙ্গু- 

মানমিদ্ধ 1২। সাংখাযমতে-_ গ্রধান প্রকৃতি । 

আনুরপ্জি আনু রক্ত +ই -- ভাবে) সঙ, সী, 

অনুরাগ, আমক্তি। 

ভান্রজূপ্য (অনুরূপ যক্জ্যে) ভাবে ) আখি 

কী, সাদৃশ্য | হ। ঘখোৌচিত্য । 

ভানুলোম্য (অন্ুলোমনষ - ভবার্থে ) মণ, 

ক্লীৎ, বর্ণানুকম,যথা ক্রম,গরিপাটা। শিং 

১ “স্দবর্ণেনু হুল্যাঙ্থ পত্রীঘ্ঘ ক্ষ তযোনিধু । 

আনুলোম্যেন মন্ভুতা জাত্য। ভেয়াস্ত এব 

তে)” মেনু)। €(আনুলোমে।ন অর্শাহ 

ব্রাহ্মণের রসে ব।ক্ষণীর গর্ভে, ক্ষারিয়ের 

ওরসে গিয়ার গর্ভ অন্তক্রমেণ) | 

আনুবিধিৎসা ; সহ, সী, উপকূতের প্রত্যুগ- 

কারেচ্হী। 

ভান্পুশাসনিক (আনুশসন+ ইক-ক্িকি) 

ভন) বিৎ, দিৎ, রাজনীতির অনুশাসন 

সাধন (মহাভিরতান্তর্গত পর্দবিশেষ্) । 

ভানুষর্সিক ভোনুষঙ্গ সম্বন্ধ ইকফিক)_ 

ভবাগে)বিৎ১ঘ্রিৎ, প্রক্লতনহে, প্রধান উদ্দে- 

শয নহে, জন্য বিষষ্ষের সঙ্গে যাহ ঘটে বা 

জাম্পন্ন হ্ু। ২। আবশ্যক | ৩। সঙ্গঘটি ত, 

অপ্রপ্ধান, ধাহ1 আর একটার সঙ্গে সঙ্গে 

ঘটে । [ত্রিৎ, অনুষ্ঠান-সন্বন্ধীয় । 
আনুষ্ঠিক ( ভাঙ্গুষ্টা+ ই কঞ্চিক) _ প্রৎ ) বিৎ, 
আনপ জেন্প+-অ(ষঃ)_ ভবার্ে) সৎ, পু, 

অন্প দেশস্থ গক্দ- মহিষ গণ্ডার শুকর 
প্রভৃতি । ২। ক্লীৎ, অনুপদে শজল। ৩। বি, 

তি, জলপ্রায, জলব্হুল, বহ্বম্বুমুক্ত | 
আবৃণ্য (আন্ -%৭7 যয) ভাবে) সৎ, 

ক্লীৎ, খণরাহিতায, ণ হইতে মুক্ত হওয়া । 

২। প্রত্যুপকার দ্বারা অন্যকরুত উপকারের 

পরিশোধ । যখা--“তোম! হইতে তোমার | 
ভর্ত আনৃণ্যলাভ বরিয়ীছেন।” 

জানুশখস্য (অ-নৃশংস+যংষ্য)- ভাবে) 

সংক্লীৎ, অক্রুরতা । ২। দয়া, করুণা । ৩। 

যারপর য। এই নিয়মে, পর পর, যথাক্রমে ) 

ৃ 

| 
] 
ণ 

| 
ৃ 

| 

] আন্ত 

সপোপপাশপপাচাপপীাপাণত শিপ ৯ রি 

অন্ুকম্প। | শিং-১ “অঠ্ণং তহকুমারী- 
ণামানুশৎস্যং হি কেবলম্ 1” ৪ €(আ_ 
নুশংম+ যে) _ ভাবে) মমাকু ভ্েরতা। 

আনেতব্য €(আ-নশী লওয়া+তব্য--শ্ব) 
বিৎ, ত্রিৎ, যাহা! আনয়ন করিতে হইেক 

অথনা আনয়ন করা উচিত বা আবশক, 
আন্য়নীর । 

আনেতা আআ নেড়,তআ।-- নী লওয়া+ত তন) 
- কট) বি, প্রিং, আহ্ভা, আনয়ন কারী । 

আঙ্গোট | 
আনোট /তেম্গুরী শন্দজ) পায়ের আঙ্গুপা। 
আনোটা ) ৃ 
আন্ত জেস্ত 1 অক) - প্রহ) বিহ, টরিহ, ছ্ান্ত- 

আন্দন্ধীয়। ২। ব্যাকরণে--আ' বর্ণান্ত। 
আন্তর জেসন্তর্1 অয) _ ভবাে) বিহ, ভি?) 

অন্র্গত, আনভ্যন্তর । ২। অসভ্তঃকরণ, 
সন্বপ্ৰীয়, মনোগত । 

আন্তদিক (আন্তর1ইক(্িক)- ভবার্ে ) 
লিং, ত্রিং, মাহা আম্তরে থাকে বাহে ল. 
ক্ষিত হয় নাঃ যথা আন্তরিক যাঁতনা, 
আন্তরিক রোগ । ২। যাহা অন্যকে দেখা- 
ইব।র শিমিন্ত নয় কিন্ত মনের সহিত 
করা বায়; য»ধ "্সআন্তরিক আ্েহ। ৩। 

যাছা মলে বদ, । হইয়া খাকে আপশীও 
হইনার নহে; যখা_-মান্তরিক দ্বেব। 

আন্থরিক- রাত € আন্তরিক তোতন, 
12711) তোাযটোনি 01০০৮) সত১ক্লীহ। গ- 

থিবীরগতি ও সমুদ্রের কোন আভ্যন্তপ্রিক 
কারণ প্রযুক্ত সমুদ্রের অভ্যন্তরে যে আত? 
নিরত প্রবাহিত হইভডেছে । 

আন্তরীক্ষ ভোস্ত ীক্ষ 4 অ€ষ্*)- ভবার্থে) বি, 
তিৎ, অন্তরীক্ষচভব, আকাশসন্থন্ধীয়; যগ। 
--৫দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব এই বিপিধ 
উৎপাত উপন্ফিত হইবে |” ২ । ক্লীৎ,গগন। 
৩। মেঘজল, ধারাসলিল ; ইহা চারি প্র 
কার_-ধার, কার, তৌষার ও হৈম। 

আস্তরীণ অন্তর্+ঈন - ভবার্খে) বি, ঘি?। 
অন্তরস্থ, অন্তর্বত্তণ। 

আন্তধ্য অন্তর্+ষঘ- প্র) সং, ক্লীহ। আমা, 
সাদৃশ্য, তুল্য! শিৎ -১ণ্যিরানেক বিপা 

মান্তধ্যৎ তত্র স্বানত আন্তর্ধ্যৎ বলীয়ঃ। 



শান্বী [ 

আস্তিক! ) সৎ, স্্ীৎ, জোট! ভগিনী । 
আন্িক ভোল্ত + ইক.ফিক) _ প্রৎ) বি, ত্রিহ, 

অন্্সম্বপ্পীয়। 
আন্দাজ যোবনিক) অনুমান, অনুভব | 
অবন্দাজী যোবনিক) আনুমাশিক, আনু ভাব্য। 
আন্দোলন (আন্দোলি দোলা+'অনঅনট) 

_ ভা) সৎ, ্লীং, অনুশীলন, কোন নিয় 
লইয়া তর্ক বিনেচনা বা বাদানুবাদ। ২। 
কম্পন ।৩। দোলন, এদিক ওদিক গমন । 
9। (4ানট ৭) দোল । 

আন্দোলনীয় (আন্দোল দোলা+4আনীয় _ 
খু) নিং, ত্িৎ, যে বিষয়ের আন্দোলন করা 

উচিত না কআাবশ্যক | 
আন্দোলিত ছোন্দোলন দেখ, তন্কেি) মম) 
বি২৭২ যে বিষয়ের আন্দোলিত হইঘাঁছে, 
অনুশীলিত।»। দেলিত, কম্পিত,চালিত। 

আক্কশিক্ (অঙ্গন শিক্তওুল+ইকফ্িক) 
-পাকাগে) বিষ ঘিৎ,আন্গপাচ ক, স্বপকার। 

আন্ধার (আআন্ষকার শন্দজ। যখ|_ 
“প্রত তি হা ধায় অগণনন, 

আন্ধার কৈল পুলায় |” ভোনদা) | 
আনন1 অেন্যমনা শন্দজ) নিং, আনামনস্ক, 

আন্তচি হু । 
আন্বরিক (অয় বখশ-+ইক-ঞ্জিক)- জা- 

তার্থে) বি, ত্রিং, প্রশস্তকুলজাত, স২- 
কুলোস্তব, কুলীন | ২। দ্িব্যভাবরত কু 
লাচারী সাধক । ৩। অন্বয়ূসঙ্গত, সন্বন্ধ। 

আান্বাহিক তোহনি অহনি-অন্বহ প্রতাহ 
4+ইক(ষ্িক)- ভন।থে) পিথ্ত্রিৎ। প্রাত্য- 
হিক, প্রতিদিন-সাধ্য 'পাকাদি)। শিৎ-১ 
“বৈবাহিকেহগ্সৌ কুব্নীতি গৃহ্যৎ কর্ম বখা- 
বিধি। পঞ্চযন্রবিধানপ, পহ্ক্িপান।হিকীত 

গৃহী |” মেনু) 
আ্বাক্ষিকটী নেম্বীক্ষ! [অন্থু পশ্চাখ না অনু- 

মারে-ঈক্ষু দেখা+আ--ভা] আশগম- 
শান প্রতিপাদিত বস্ততন্ব জাপিবার পর যে 
দর্শি+ইক(্িক)- প্রয়োজনার্থে। যাহার 
অন্বা্গ। প্রয়োজন হইয়াছে, বা জন্কু [শ্রব- 
পের] পশ্চা- ক্ষ) মনন+ইক(ক্জিক) 
- তনিন্না হার্থে,অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের শ্রসণা- 
স্তর তাহার 'আঅনুমারূপ মননের নিল্লাহক 

৩১ 

ৰ 
ৃ 
ূ 

৷ 

] শপ 

শান্স) মং, স্্রীং, গৌতমাদি প্রণীত ন্যায় 
শান্প, তর্কনিদযা। ২। তাপাম্লিদা।। ৩। 
ছুর্গা। শিৎ-১ “আত্মবেদনশীলত্বাদন্বী- 
ক্ষণপরাহ্থবা। অশীক্ষৎ কুরুতে যম্মাহ 
তম্মাদাদীক্ষিকী স্মৃতা।”৫দনীপুবাণ) । 

আপঃ (আপস, আপ্ পাওয়া1+ অন্ন) 
সং, ক্লীৎ, জল। 

আপ নেপ্ জল অঙ্গে) সম্হার্খে সৎ, 
ক্লীৎ, অপসমূহ, জলরাশি ।(আপ্ পাওয়া! 
+অ- সহংক্ঞার্থে) পু, অষ্টবহধ মধ্যে 
পরিণণিত বহুবিশেষ। শি ১ “ভাপে। 
ক্রবপ্চ সোমশ্চ পরটচনানিলানলৌ । প্রত্যু- 
বশ্চ প্রভাসশ্চ বসবো নামভ্ভিঃ স্মৃত। |” 

আপক । ঈবৎ-পক পরিণত, পাকা) 
বিংঘিৎ, ঈষং্পক, অদ্ধপক অসম্পূর্ণপনক্ | 
২। ভর্ভিত কেলাম়্াদি)। 

আপগা (আপ জলরাশি_-গ [গম গমন 
কর।7+অ.ভড)-ক)] যে গমন করে। যে 
আপ দ্বারা গমন করে, ৩য়া-ষ। কিনব 
আগা সমুদ্র । বে সমুদে গমন করে, ৭মী 
_ষ) সঙ, স্ত্রী, আোতদ্ঘতী, নদী । শিং 
_-১"শিখরিণামিব সাগরমাপগাহ (৭ঘু)। 
২। স্বনামখ্যাত পুণ্যনদীবিশেষ | শিৎ- ১ 
“আপগা নাম বিখ্যাতা নদীসিদ্ধনিষে- 
বিত1,” মেহাভারত)। 

'আপণ আ।-পণ্ বাণিজ্য করা+অ(ল্) 
-ধি) সং, পু, ক্রয়বিক্রে়দ্রব্য শালা, 
দোকান, বিপণি ; যথা “অসংখ্য শকট, 
আপণ, বেশ্া, বণিক, বন্দী ও মুগয়াশীল 
পুরুষ পশ্চা পশ্চাৎ গমন করিতে লাগি- 
লেন ।” ২। হট, হাট ।, 

আপণিক € আপণ+ইকর্ষিক) - ধন্ধার্থে) 
বি, ত্রিৎ, আপণসন্ব্ীয়, ক্রেয়বিক্রয়সৎ- 
ক্রান্ত। ২ । সং পু২, ব্যব্মায়ী, যাহার। 
আপনে ক্রয় বিক্রুষ করে, বিক্রেতা, ০দো- 
কানি ।৩। বাণিজ্যতে দেয় করাি। 

_ ভা) সংক্ীৎ আগমন । ২। অভিধাবন। 

৩। পতন, পড়া । ৪ । অআবরোহণ। ৫। 

সংশ্ঘটন। 
আপতিক (আগত পড়া ইক - প্রা ) 

পাপ পাপ 



গাপ [২৩২ ] শাঁপা 

. মন্্ করিয়া ষে দ্রব্য লওয়া যায়, রিনি 
| লক্ষ, পরিবর্তনে পার 

৷ আপনাহিিক (অপরাহ্ৃ+ইক শিক) তারে 
ূ 
] 

 বিহ, পিং অকল্মাপন্থিত, দৈবাসন্ত | ২ । 

টিন [নপক্ষী, বাজ। ণ 

আপতিত (আপতন দেখ, তংক্ত)- শ্মু) বিৎ, 

নং পতিত । হা বাহা ঘটিযাছে)উ উপস্থিত, 

আকগ্মাদাগত । শিখ-১ “তঙ্কিমিদ মাপ- 

তিতমদ্য রামভদ্রগ্য |” ২। আগত । ৩। 1 ২) দিনকে ভতিনভাগে বিভক্ত করিয়া 2, 

অবতীর্ণ, অবন্ধত । | ভাগে ভব (পিডশ্রাঙ্ছাদি)। কী- কী 

আগর আ.পদূ [গমন কর।] ছুঃখিত | শিৎ- ৮পিরর্থে চাপরাহ্থিকী )” |স্ৃতি। 
হওয়া ইত্যাদি +তি(ক্সি)_ ভা? গসঙ্খপীৎ, । আপকঙ্কার (অপস্কার 7 আও) _ প্রহ়) মু 
আপদ, বিপত্তি ব্যমন, দিপদ ।২ 1 প্রাপল, 1 ক্সীহ, মূল, গা্মল। 

প্রাপ্ি। ৩। তর্ক । ৪ | বাপকতা। ৫1. আপস্তন্গ £লাপ -স্তব্সী। মহ, পুহ,। পদুশা, 

নিং, তি২, অপরাহ্-সন্দন্ধীয়,। যাহা আগ 
রাহে ঘটে, যাহা আপরাহ্ছে করিতে এ 

অমত, অসন্সতি | ৬। আনিস প্রনঙ্গপ  পবোজক কল্পহ্থররক!র শরনাম্শ্যাত খুশি, 
তর্কদোষ, বাধা-দান, বিপরীত ছুক্গি প্র  আপাক চআ ঈষ১-পচ পাক করাও 
শনি। ৭। তিরক্ষ।র, ভহমনা। [বিপনন ।.. আনম 9) ভ।) মস, পুং, ঈলৎ গাকি। ৯, আপদ-প্রাপ্প (আপদ --প্রাপ্তু) নি, রি (শা বি) টি খুংগারদাহশ 

অ।পদ্ আপনি দেখ,” কিপ) ভাবে, সান, "শাগান 
আপদা [2 আপ ।) মং) ছি । আপার্শ রি শন্দজ) মহ, ক্রীঙ। পুষ্ধ 

বিপদ । হ। দুঃখ, ছুর্ভাগ্য । ৩। দুর্ঘটনা । 1 বিশেষ । ডিপ 
আ।পদগ্রস্থ (ঙগাপদূ - গ্রস্ত। বিং,ত্রিং, যে আঁ | আ(পাটল আআ -পাটল) লিং) চর শন 

পদে পড়িরাচ্ে,আপন্ন, বিপন্ন, বিপদাপম | আপাগুর | (4 ই সপ্ত, পাওর। 
আপ।গুর ) পি" ৪5, ঈম্খ্প।গ বর্ণ িষ্ 

আপাত (স্তা 1ত পমন করা ঘ4) 

ভা) ৮» পুঙ্ পতন, ঘটনা। উপস্থিতি! 

আপদ্ধম্্ পদ _ ধশ্ম) সং,পুঃ, বিপদ কালে 
অবলম্বিত আন্যাষ্য পন, আ পদ্ন্ালে 
শন্ুষ্যের অব্লম্বনীর ধম্ম; যথা-ঞহে স- 
গিয়! এগণে আপদ্ব'্ ও কীন্তন করি-। যথা -“অনিষ্টাপাভ |” ২। আগমন। ৩ 
তে, আনণ কন।” মহাভারতে -আপ- আপতন, সনীপাগমন, সমাপনি । শিং 
দন্মা পন্বাধ্যায়ে দরষ্টন্য)। | 7০১ খিলীভতে বিমানানাৎ তদাপাহ আপন (আপনি শবাজ) লিং, শিজ, আশ্মীর,; ভরাৎ পথি কুমার) | ৪। (বঘএ০- শর) শ্রী । ২। আপ্ রঃ হওয়া আন্ত |. পখ। ৫। তত্কাল, প্রথমসমর,ঘটনামমন; 
নট) ভা) ক্রীৎ, প্রাপণ, পাপ্রি।৩। মদীচ |. যখান আগা তষবুব,। আপাতঙবম, অথাও 

আপনি [হিন্দী অ! পে এ *১+যং,নিজ। ' সেই সময়ে মপুর ও আরম নোধ হর কি 
আপন আপনি দেখ, তত) ক)বি-ি, 1 পরিণাষে কর্কশ ও বিরস । রর 

175, শািদৃপস্ত, আপহ্প্রান্ত, রিপন । ২৭4 | হা হবছিন (আপাত -কঠিল) লিও, 
উঠি হার ঘি গত ৩1 প্রাপ্প | স। 1 আপাতিতঃ কাঠিন, পরিণামে লয় | 
পুনন্াপ্ত, পুনরধিগত | 1 আপাতককশ (আপাত কর্কশ) বি" 

আপনসরতী আপন লক - সন্ত বঙ্স। যে । আপাততঃ কর্কশ পরিণামে নয় । গে অপত্া প্রাপ্ত হট [চ্ছে, ওয়া - হিং | 'আপাততঃ আপাততস্, আপাত এখনশগয 
সং, আীৎ, গন্ডিশী, অভ্তঃসতা। শিং -১ | +তস্। সপ্তমী স্থানে তস) অং, সং টে 

'মিসমাপরসভাস্তা রেজ্বাপাতুবিষঃ। ইদানীং একণে, এক্ণকার জন্যে, প্রথ' 
আপমিত্যক জপমিত্য [অপ-মে প্রতি- যতঃ | ২। বিন। কারণে | 

দাশ করা4যষপ্)- গ্রৎ ] লিনিমঘসু৪4- আপাতপরষ আপাত -পন্তষ) বিৎ, নি, 
কণ্ _প্রৎ) সংসকলীৎ, ইলদ্ধপ দল/ পিনি- । আপাতিতঃ পন্চষ পরিণামে নয । 



০৪ 
রঃ ০ 

াপাতমনুর ক্ছাগাত _ মধুর ১. বিংভ. জিৎ, | 

৪ 
2 

ৃ 

আপাততঃ ধুর পররিণাষে, নয়. যথা-- 
«আপাতমগুর পাপ কার্ধযকালে বটে, 
পরিণামে পরিতাপ অব্শ্যই ঘটে |” 

আপাতবিরদ আপাত -বিরস) বিৎ, 

আপাততঃ বিরস পরিপাতে নয়। | 

আপাতম্বরস আপাত - হৃরম) বিৎ, ভরি | 

আপাততঃ ছুরস পরিণামে নয্ব। 
আপাত জ। - 

ক) বিং, ত্রিং, আক্রমণ করিতে আগত! 
“মাপাত্যসৈনিকনিরাকরণাকুলেন। । ২। 
আগন্তক । [পা অবধি মস্তক পধ্যস্ত। 

আপাদমস্তক কো- পারদ _ সম্তক) ক্রিৎ-বিৎ, ৃ 

গমন করান +ত আঅপাদিত (আ-পাদ্ি 

পপ 

পত গযনকরা 4+যষঘ্যেণ)- । 

[ ২৩৩ 1... 

তরি, 

০২২5 535৯৯ 

(ক্র) _ শ্ম) বিৎত্রিং, সম্পা্দিত,অনুষ্ঠিত। 
'খাপান ০ আ--পা 

-ধি। যেখানে মিলিয় মন্য পান করে) 

পান করা1+'সনজেনট 

মং, ক্লীৎ, যে স্থানে অনেকে একতব্রবসিয়া 
মর! পান করে, স্থরাপানগোষ্ঠী, পানক্মি ; 
যশা--যাদদবগণ আপানে মদ্যপান দ্বারা : 

মনত হইয়া, | শিং-১ “আপানে পান- 
কলিত]1 দৈবেনাভি প্রচোদিতাঃ.” ২।মদা 

বিক্রয়ের স্থান । 

আপানভূমি আপান _ভুমি স্থান) সং,ক্ত্রীৎ, 
মসুপানস্থ।ন, 

আপীন আআ 

স্থবরাপানশালা, পানষোগ্য- . 
প্রদেশ। শি২- ১ ত্রক্ষটিকহন্মযেমু ন ক্র-. 
ম[পানভ্মিষু ৮ কুমার) । 

পু বি, র আপামর (আআ অবধি-_-পাম্র) ক্রিং- 

ক্লীং, পামর পধ্যন্ত; ষখা-আপামর 
সাধারণ । ৃ 

পালি আ-পল্ 
অ -_ আ) সং, পুৎ, কেশকীট, উক্তুন। 

আপিঙ্গল আ ঈষৎ-_-পিক্ষল) বিৎ, 
ঈষৎ পিঙ্ষলবর্ণ, অ।পিঞ্জর । 

আপিঞর আ- পিঞ্র) সং, ক্লীৎ, স্বণ | ৯। 

বি ত্রিং, ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, ঈষৎ পী তরর্ণ 
বিশিত। শিং - ১আপিএকা বদ্ধরজঃকণ- 
খান্সঞ্ধ ওদারাশু ওতে হজ নন্ত ।” (রঘৃ)। 

আপীড়! আ _পীড়, পীড়ন কর! + অ.ব্সল্; 
-এ। যাহার দ্বারা মস্তক পীড়িত হয় 
শখনা +অল্-্ব। নত্বক পীড়িত হস্স. 

৩) ৩ 

গমন করা+ই- প্র । ৪১০ 

হি 
রহ, 1 

. বলিয়া) সং, পু, হা শিখা- 
স্থিত মাল্য। শিৎ-১ “তন্দিন্কুলাপীড়- 

| « নিভেবিপীড়িতৎ সম্যক মহগীৎ ক্কাসতি খাস- 
নাঙ্কাষ্।” রেছু)। ২। কেক্লু তাবে) 
সম্যকৃপীড়া। ৩। পীড়ান্দান, ক্রেশদ্ধান। 
৪। 'আাপীড়ল, বন্ধনবিশেষ | ৫। গ্ৃহবহি- 
নিঃক্ত কাষ্ঠ। | 

' পীড়ন 
(আ-পীড় 

পীড়ন 
করা+ন (ক্বনট।-_ ভাবে) স্, ক্লীৎ, সম্যক পীড়ন, 

দুঢ়বন্ধন। ২। গাড়ালিঙ্গন, সম্পেষণ। ৩। 
গ ৷ 

আপীড়িত 'আ-পীড় পীড়নকর1+ তক্কে। 
ক? নি তরি, সম্পেষিত, নিম্পীড়িত্ ।২। 

ছুঢ়বদ্ধ। ৩। বেদনা প্রাপ্ত, অত্যন্ত পীড়িত 
৪1 গঢ়ালিঙ্গিত, দৃঢ়াশ্রিই | ৫ | ভুমি, 

শোভিভ। শিৎ - ১৭ পল্লবাপীড়িতং হৃদ” 
বিহন্গৈরনুনাদ্দিতৎ 1?" (মহাভারত) । 

আপীত (আ ঈষ২-পীত) বিং, তরি”, 
ঈষৎ পীত, পিঙ্কলবর্ণ ; ষথা--মাপীতবণ 
বদন । ২।(আ-পা পান করা+4 ত.ক্ত) 

_ম্ব) সম্যক পীত। ৩। ক্রীৎ, মাক্ষিকধাতু । 
সম্যকৃ-প্যাষ বৃদ্ধি পাওষ! 

+ত-ক্র)১- ক । যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অথব। 
পী পান করা+তক্তেি)-ম্ম। বাহটকে 

পান করা যায়) সৎ, ক্রীৎ, উধঃ, গবাদির 
স্কন, পক্তর পালান্, মোড় ; ষথা-- বস 

সকল দুগ্ধ পান করিলে পর আপীন হইতে 
শোশিতক্ষরণ হইতেছে ।”' শিৎ _ ১ আ- 
পীনভারোদ্বহন প্রবস্থাদু গৃষ্টিগু কুত্বাদ 
বপুষে! নরেক্ঃ।” রঘু)। ২। (আ1 ঈষ, 
সম্যক্-পীন [প্যায়, ৃদ্ধি পাওয়] + ৩ 
(ক্ত)১-ক]) বিং, ত্রিৎ, ঈষৎ শ্মল। ৩। 

স্ম্যক্ স্কুল, স্ীত, পুষ্ট । ৪1 (আ-পাঃ 
পানকর(+7 ত্ক্ত) - ধি) পুৎ্। কূপ । 

ূ আপীল (41১1১৯1) পুন্র্বিঃ চারের প্রার্থনা । 
ূ 

| 

আপুপিক ম্েপুশ 

'ফাপুর্য 

পিষ্টক+ ইক্চিক১- 
পাকাণ্থ) লিং, ভ্রিং, পিষ্টকবাপসায়া, 
পিউকবিক্রে তা, ময়রা, হালুইকর, রুটি- 
গধালা | ২। পিষ্টকবিদ্বা। ৩। (ইক 
সমহার্থে) ক্রীৎ। অশূপ সমুহ । 

তআনুপ পিইক+7ঘ-স্য.- ইাদখে) 



আপ্ত 

বং দহ ময়দ। ছাতু বেসম প্রভৃতি অপুপ- 
সাধন বস্ত। [খনন। 

্) সং, ক্লীৎ,। খাতাছি 'আপুর্থ আ-পুর্ত9 সং, 
আপুষ আ-পুষ বৃদ্ধি পাওয়া+ অ- প্রত) 

সং, কী, রঙ, রাখ । 
আপচ্ছা আ-প্রচ্ছ. জিজ্ঞাস] কর117অ 

ডে)-_ ভাবে) সংক্রী আভাষণ,আলাপ। 

২। জিজ্ঞাসা । ৩ । আবাহন ! ] 

আপেক্ষিক (অপেক্ষা + ইক(ফ্িক)- কৃতার্ে), 
বিং, ত্রিৎ, অপেক্ষাকৃত, তুলনাকৃত ; যথা 
--আপেকিক গুরুত্ব, অর্থাৎ বাস্তবিক 
গুক্কত্ব নহে, কিন্ত অন্যের মহিত তুলনা 
কদিলে গুক্লুত্ব বলা যাঁয়। 

আপেক্ষিক গুকত্ব (91)০০150 075709) সম 

আয়তন সম্পন্ন ভিন ভিম দ্রবোর গুক্তত্বের 
£যু মন্বন্ধ তাহাকে মাপেক্ষিক গুরুত্ব বুল। 

আগ্ত (আপু পাওয়া4+ তক্কি)- ক) পিং, । 
ত্রিৎ, যাহার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে 
পারা যায়, বিশ্বস্ত, প্রত্যয়িত, বিশ্বাস, 
দুমি। “সাংধবধ্সরিকমাট প্রৈণ্ রাষ্ট্রাদাহ।র- 

গ্েদৃবলিমৃ 1৮ মেনুট। ২। যুক্ত, হিত,। 
কুশল। টি কুশলৈরনুষ্তিতে ভি- 
মগ্ভিরাপ্তৈরথগমশ্ত্রণি | রেছু)। ২ প্রা 

জকশ্চেন্তবেদাপ্তঃ | (আপ্তি কুশল) । ৩। 

সত্য, পরমার প্রত, যথার্থাবগতবাদী। 
শি ১ “আপ্ত1; অবেরবু বর্েছু কাধ্যাঃ 
কার্ধেোষু সানি৭21৮ ৪ | সমিক৪, আত্মীয়! 

শিং ১বিশুধ্াতি ব্রিরাব্রেণ মাতুবাপ্তি।২*্চ 

অহোপর ভ্রাতৃভন্্যার্দি) ৫1 বহ্, অনল্স, 
সম্পূর্ণ, অধিক । শি২-১ «“যজেত রাজ। 
ক্রুহুতির্বিবিখৈরাপ্তদশিগৈঃ। 7? মেনু) । ৬। 
বিশ্বাস পুর্বক নিযুক্ত | ৭। অভিযুক্ষ, দৃ- 
বিত । ৮। অভ্রান্ত, ভ্রমপ্রমাদ-রহিত, 
প্রামাণিক । ৯1. হিতোপদেষই্1, রাগ- 

-গ্থেষার্দি বিবর্জিত যখার্থ-বাদী, ভ্রমাপ্দি- 
 ,শুস্থন্তত্বার্থবেদী। ১*। (4) যাহা 
পাওয়া গিয়াছে, প্রাণ, অবাপ্ত, অধিগত। 
১৯ । পু ভ্রমপ্রমাদ্ বিপ্রলিপ্দা কাপটাাি 

, ব্লহিত মুনি প্রভৃতি.। ১২। বন্ধু, মির । 
শিং -১নার্থসম্বদ্ধিনো নাগানমহায়ানটৈ- 

| 

| ২৩৪ ] আপা 
সপ -- ০৭ পাপ পপ কা ০. পপ মিছা 

রিণঃ ।” মেনু)। ২ দলিগ্রহা ্রাপ্তানাম 
বধাক্চ ধনদান্ুজঃ।'(রঘু)। ১৩।স্বনামধ্যাত 
নাগরাজ । ১৪ ।আস্রীং, জটা। ১৫। ক্ীং, 

গণিতশান্প্রসিঙ্গ ভাগফলাদি । 
আগুকাম (আপ্ত -_ কাম) বিং, ত্রিৎ, যাহার 

কামন। পুর্ণ হইক়াছে, ূর্ণাভিলাষ, পূর্ণ 
মনোরথ ) ষথা--“রাজ। যুধিষ্রির ধোৌঁমোর 
নিকট এই স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়া! আপ্তকাম 

হইয।(ছেন 12 

| 'আপ্লকারী (- রিন্,আপ্ত কারী যে করে) 
ূ বিং, ত্রিৎ, যাহার উপর বিশ্বাস করিয়া স- 
সী বিষয়ে সম্পূর্ন ভার দেওয়া যাইতে 
| পারে। শি২-১ “অরক্ষিতা গৃহে কুদ্ধা: 
ৰ পুরষৈশ্চাপ্ত কারিভিঃ | "(মন্। নী স্্রাং। 
৷ আগুবাক €আত্তব ৮, আশ্ত বাক বাকা । 
!. সু ক্সীং, বেদ, আগম, আস শ্রুতি, 
যতো বা ইম!নি ভূতানি জায়ন্তে ' 

ইত্যাদি শ্রুতি । শিং ১ “আপগুবৰাগনুমা- 
নাভ্য।ৎ সাধ্যৎ ত্বাৎ শ্রাতি কা কথা ।/'(রদু)। 

. আপ্ুনাক্য কোপ বাক্য) সং, ক্লীং, আপ্ত- 
ব্যক্তরবাকত, গুণ দোষ বিচার ন। করিয়। 
যেবাকোর প্রামাণ্য স্গীকার করিয়া লওয়া 
যায়। 

। আর্তি আপ্ত »।খ, তিক্তি)-_ তা) সং, 
স্রীং, লা, প্রাণ্তি। শিং- ১ “তপঃ কিলেনং 
তদব1/সাধনমৃ ।”” কমার) | ২। যোগ, 
২যোজল। ৩। সঙ্বন্ধ। ৪1 উপযোগিত।, 

যোগ্যতা । *। ব্যাণ্তি। 

রর 

 বান্ধবান্।” তমন্থ)। আন্তান-সন্গিকষ্ট । আপ্য 'অপ্ জল + কে) _ব্যাপ্ডযর৫ে) বিং, 
ত্রিৎ জলময়, জলপ্রায়, জলদ । ২ । জল- 
বিকার ফফনাদি) । ৩। (আপ্ পাওয়া 
1য় স্ব) প্রাশ্তব্, লভ্য | শিৎ-১ “কিঃ 
কস্য পুকষে বন্ধুং কিমাপ্যৎ কম্য কেন, 
চি২।” ৪ । কম্মশেষভূত মেম্্রাদি)। ৫। 
পু, চকু বহিভূতি ফেবগণবিশ্বেষ। শিং 
৯. "আপ্য।ঃ প্রভৃতা খভবঃ পৃথুকাশ্চ 
দিবৌকসঃ। লেখা নাম মহারাজ! পঞ্চদেব- 
গণাঃস্থ হাঃ ।” ৬। ক্রীৎ, কুষ্ঠব কঃ কুড়। 

আপ্যান (আ।--প্যায় বৃদ্ধি পাওয়া+ তক্তে) 
ৃ ০৭ শি) বিং, ভরি, আপীল । 

1 আপ্যাত্রন আ--প্যাক্স [বৃদ্ধি পাওয়া] তুষ্ট 



আঁব আপ্লী | ২৩৫ ] 

হওয়া (নট) ভাষ্টে অসৎ. ক্রীৎ, আপবক্রতী ] (- পিন, আলরব, আপ্লুত 
প্রীণন, তর, ভোষণ। শিৎ-১ “অশ্সে | আপ্লুতক্রতী / শ্বান-ব্রত+ইন্_ অস্তয- 
মোমঘমাত্যাং চ কৃত্বাপ্যায়নমাদিতঃ 1” 
মেনু) । হ। তৃপ্তি, প্রীতি, সস্তোষ। শিং 
১ “পিতৃপ্রসাদমিচ্ছেষ্বেং তব চাপ্যাদ্বনং 
পুনঃ, ৩ | উন্নতি, বৃদ্ধি, অভ্যুদয় । শিং 
-১ “লোকম্যাপ্যায়নে যুক্তান্ শ্রাঙ্ধ- 
দেবান্ দ্বিজোত্তমান্ ।” মেম্ু)। (লোকস্য 
আপ্যায়ন_ লোকবৃদ্ধি) । ৪1 পোষণ, 
পৃর্তি। ৫। বিৎ, ভ্রিং, পুষ্টিকর, রসায়ন, 
পোষক । শিং ১ “আপ্যাষনঃ সংহননঃ 
শুক্লোজোবলবর্ধনঃ ।” (সুশ্রাত)। ৬ । 
তপ্পিকর, আনন্দদায়ক । ৭। বৃর্সিকর, 
উন্নতিসম্পাদক। ৮ | পরিপূরক! "দৈব 
হিৎ পিহৃকাধ্যস্য পৃর্বমাপ্যামনং স্মৃভৎ।” 
(মনু)। আপ্যায়ন অথাৎ পরিপুরক্ষ)। 

আপ্যাশ্িত আ-প্যায় [বৃদ্ধি পাওয়া] তুষ্ট 
হওয়া ইত্যাদি +ত-ক্ত)-_ ক বিং, ঘ্বিং, 
যাহার প্রীতি জন্মান গিয়াছে, শ্রীণিত, 
সন্তোষিত। ২। তৃপ্ত, সন্তুষ্ট । শিৎ- ১ 
” আপ্যাষিতোহুহৎ ভবতামনেন বচনা- 
মুতেন 1” ৩। বদ্দধিত, উপচিত | শিং-১ 

“এষ! ক্র্ব্যস্ত বীর্য্যেণ সোমস্তাপ্যাষিতা- 
তন্ুঃ1” ৪ | নির্বাপিত। ৫। স্ফীত, পুষ্ী। 

আপ্রচ্ছন (আ-প্রচ্ছ জিজ্ঞাসা কর1+ 
অন্(্নট - ভাবে) সং, ক্লীং, পমনাগমন 
সময়ে বন্ধুবর্গের আলিঙ্গন, আরোগ্য, কু- 
শল প্রশ্নাদি জিক্াসা দ্বারা আনন্দ সম্পা- 
দন, আভাষণ । ২। জিজ্ঞাসা । 

আপ্রপদদ (আ অবধি-প্রপর্ধ* পাদ্দাগ্র, 

ব্যং- স) সং, ক্লীং, পান্বাগ্র পর্ষান্ত, চরণ- 
প্রাস্তাবধি। 

আপ্রপদীন আ অব্ধি-প্রপদ পাদাগ্র+ 
ঈন(ণীন)_ব্যাপকার্ে) বিংত্িং, স্কক্ধ হ- 
ইতে পাদাগ্রপর্ধ্যস্ত লম্বমমানংব ্বম'ল্যাদি) | 

আনব ) আপ, জলে তাসিয়। যাওয়া 
আরান / + অেল্)-ভা । ২য়পক্ষে_- 
1ঘএ- ভাবে) সং,পুৎ,আ্গান, অবগাহন । 

২। জলগ্লীবন।৩' জলপ্রক্ষেপ, জলসেচন। 
৪1 জলম্ধ্যে সম্যক অবগাহন । ৫ উল্ল- 

শ্ষন। ৬ গতি। ৭। সমাকৃ আবরণ 

থেঁ। মান স্রপত্র'তবিশিই) সহ, পুত আাতিক- 
ব্রতী, ব্রহ্মচর্ধ্যানস্তর গৃহস্াশ্রমে প্রবেশার্থ 
বাত । ২ | বিৎ, তি স্বাতকক্রতী। 

আপ্লাবন (জা _প্লাবি জলে ভাসান+অন 
(নট) _ ভাবে) সং, ক্ীং, প্লাবন দেখ । 

আন্লাবিত (আনাব+ইত-যুক্তার্থে) বিং, 
ত্রিং, সিক্ত; যথা--“কধিরধারাম্ম ধরণী 
আপ্রাবিত হইল 1” ২। জলরাশি দ্বারা 
প্লাবিত, জলপ্লাবিত | - 

| আপ্রত (আপ্নব দেখ, তক্তে১- কফ) বিং, 
ব্রি, অভিষিক্ত, আন্দরীকিত, সিক্ত ; যথা-- 
কধিরারুত। ২। ম্নাত। শিং -১৭আপুতঃ 
সর্মপাপেভ্যঃ সমঙ্গায়াৎ ব্যমুচ্যাত ।'(মযহা- 

ভারত) 1 ৩। উত্পতিত | ৪1 €( 4 
ভাবে) ক্লীৎ, শ্লান। ৫। রণস্থলে যোক্ধ বর্গের 
বিবিধ প্রকার গতির মধ্যে গতিবিশেষ, 
উল্লন্ষন। ৬। পু, স্নাতক, আগ্রবব্রহী। 

আকলোদয় (আ ফল - উদ্দয়) ত্রিৎ - বিৎ, 
ফ.লাদয় পরাস্ত, যাবৎ ফলোদয় না হত 
সে পধ্যস্ত। 

আফলোদয়কর্খা আফলো!দয়ুকর্খ্ীন্, আ আ- 
বধি-ফল-উদ্য়_কন্মন্ কার্য) বিং, 

ত্রিং, ফলসিন্ি পর্য্যস্ত কক্ধ্ুকারী । “সোহ- 
মাজএমিক্ানাযাক-পোদযকশ্পামূ। বৈঘু)। 

আফলোদযুকারী (- কারিন্,আ- ফল- উদয় 
-কারী যে করে) বিং, ভরি, ষে ফলো- 
দয় পর্য্যস্ত কর্মী করে অর্থাৎ যাহার কুত 

ূ কন্মের অবশ্য ফলোদয় হয় কখন বিফল 
| হয় না, আফলোদয়কম্মা। 
| আফ্সোদ্ যোবনিক) খেদ, ছুংখ | 
আফৃক ; সং, ক্রীং, অহিফেণ, আফিং। 

ূ আব্ওয়াব (যাবনিক) রাঁজ। কিম্বা জমীদারের 
গৃহীত বিবিধ কর। ২। রাজস্ব ব্যতীত 

অন্যান্য কর। | 
আবকারী (যাবনিক) মাদকদ্রব্যের কর । 
আবদ্ধ (আ-বন্ধ. বন্ধনকরা + তক্তেি)-_ 

ম্্) বিৎ) তরি) সাহা বন্ধন করা গিয়াছে, 
বন্ধ। ২। আটকান, প্রতিরুদ্ধ; বপা-- 
আমি এক বিষয়ে আবদ্ধ আছি । শিখ - 

শিশু 

সী ০০০০৯৪২০০৯৪ 

১ 



হাত ] 

১ 4 স্যন্দনাবদ্ধদূ্ি |? ৩। যাহা বন্দ 

দেওয়া গিয়াছে, আহিত 7; যথা--অনুক 

বিষম অমুকের নিকট আবদ্ধ 'আছে। ৪1 

পরিহিত, বিরচিত, কল্িত । শি ৯ গগি- 

াধান ক্গবপবিচয়ান্্নমাবদ্ধমাল1ঃ সেবি- 

যান্তে ।” (মেঘদৃত) । ৫) সংযুজ,সংশ্লিষ্। 

৬) প্রাপ্ত, ল্ধ। শিহ-১ এআন্মি্নযৃহাত 

পিনাকভৃত1 সলীসমাবদ্ধবেপথবধীরবিলো- 

চনাকম়াদ।৮ ৭।ব্যাপূৃত। ৮1 পুজি দৃতবন্ধন। 

1০০ 5 পি পাশ এপ গা শপ পপ উপল তাপ (71 1 এ তপতি শশী ওটি সপ 

৯1 যৌক্,, যোত্দড়ি । ১০ | অঙক্ার, 

ভূষণ । ১১। প্রেম, প্রণয় 

আবন্ধ কো বন্ধ. বন্ধন করা অথ 43) 

ণ। যাহার দ্বারা যুগের সহিত ঈশাদণ্ড 
বন্ধন করা যার) সখ, পুৎ্১ যোল্ু,। যেত 

দড়ি। ২। যোয়াল। ত।আন্বদ্ধ। 51 05ম, 

প্রণয় | ৫1 ভূষণ ! ৬। (+অ(ঘণ; - ভা); 

তু বন্ধন | যথা -প্রেমাবন্ধ | 

আবরা ; সং, রী”, ঈষতবৃষ্টি । ২। জলরক্ষণ। | 

৩। যস্ত্রের উপরিভাগ । |ধার। । 

'আব্কু (যাবনিক ) মান, সম্বম। ১। রীতি, 

'আবলাৎ যোবনিক) ম্থাবরাস্থাবর সম্পন্তি। 

আবাদ (যাবনিক) চসা, কুষ্ট । ২। জন্পুর্ণ । | 
আবাদী (যোবনিক) বাসস্থান ।২। গ্রামনিকট- 

বস্তা স্থান। 

আবাধ|! ত!-বাধ শীড়ন করা, ব্যাঘাত 
করা অড)- ভ1) সৎ, স্্ীং, পীড়া । ২।। 
ছঃথ, ক্লেশ | ৩। (4 - ক, 9০270921 

97 61) 189 01207727716) বিষম ত্রিভুজ 

ক্ষেত্রের মঙ্ধাশ্িত লহ্গরেখার উভয় পার্খ্ছি 

ভূমি ] 

আবালবৃন্ধ আ--বাল- বঙ্গ) ক্রি -বিৎ, বা- 
লক ও বুদ্ধ পধাম্ত। | 

আবালবৃদ্ধবনিতা 'আ -বাল- বুদ্ধ --বনিতা) | 
ক্রিৎ _ বি, বালক বৃদ্ধ ও বনিতা পধ্যন্ত ৷ 

আবুড়াখাবুড়া (দেশজ) অসমান, উচ়ুনীচু, | 
ব্্ুর | 

আবুভ্ত আপ্ [প্ পাওয়া+০(ক্রিপ)- 
ক] -উস্ত[উৎ্-তন্ বিস্তার করা+ 

২৩৬ ] খআধভ' 

শআ-্কভূ ধাপ ক্করা+অল(অনট 
সম) সহ, ক্লীৎ) দুষণ, অলঙ্কার ৷ শিং; 
“স্যাদৃভূষখংস্বাভরপং চ হুধ1 পরিক্ীর্ভিতং 

"সবেধ্যৎ কেখুলাদি) ২ বন্ধনীয়ং (কুনু 
মাদিকৎ) ৩ চ ক্ষেপ্যৎ নেপুরাদিকং) ৪ 
'আ[রোপ্যৎহারাদি) গব তত ।” ২ ।সম্যগ 
ভরণ, পোষণ । | 

আভা (আ-ভা দীস্তিপাওয়।4-অ/ড)_ 
ভ]1) সং, স্সীং, শোভা, কান্তি । ১। প্র, 
দীপ্তি! ৩। উপমা, সাদৃশ্য । ৪ । বাতরোগ 

| বিশেষ,ববুল। শিৎ _ ১আভা ববুলপব্যার়; 
ূ কথিতঃ কোবিদৈরিহ |” (ভাবপ্রকাশ) । 
আভাষ (আ- ভাষ বলা+ অ.অল্)- ভাবে 

সৎ, পু, অবতরণিকা, মুখবন্ধ, ভূমিকা ' 
২। ভানুষ্টান। ৬ প্রবেশিকা । ৪ | ঘি! 

।  ঘণ। আলাপ; যষেমন-_“মবুরভাষ ।' 

| আভাষণ দ্ঞা1-ভাষ কথ! কহা-+4তান অ- 

নট). ড1) সখ, ক্রীৎ, আলাপ, পরস্পর 
৷ কথাবান্তী । শিৎ - ১ “জশ্বন্ধমাভাষণপুস্গ 
| মাঃ রেঘু।। ২। উক্তি। 
। আভামিত আভাষফপ দ্রেখ, তি) _ম্ম)বি। 

[২১ কথিত ১ । প্রসাদিভ । 

আভাষ্য মে বশ ফেখ, যঘ্যণ)-_শ্ম) বিং 
তিং, আনাবণষোগ্য, আলাপের যোগ্য । 
শিং--১ “জনমাভাষ্যমিমৎ ন মনাগে। 

(রঘৃ।। ২। জিজ্ঞাস্য । 
| অভ।স আ-ভাদ্ দীপ্তিপাওয়া1+ অ.অল্' 

বা 

সপ ও বি লি শী এল পি 

| 
ূ 
! 

1 - ভা) সং, পুত, দীত্ি, জেযাতি, হাতি! 
২। প্রতিবিশ্ব (41911996191 ) 7 যথা 

“ চিদাস্বার আভাস স্বরূপ |? ৩। অভি- 
প্রায়, ভাত্পধ্্য, ইঙ্গিত ; যথা--”"আছাসে 

আভাসে, সে কে) ভাষে কি "আশে, হ' 
তাশে পদ ন। চলে।”? সেঙ্গীত)। ৪ 

সাঘগ । ৫ | ন্যাষে- প্রতিবিশ্বাপ্দির ন্যায় 

অবাস্তব স্বরূপ 'অবিদ্য1 কার্ধয, যুষাবুদ্ধি 
শি২ৎ- ১আভাসন্ত মৃযাবুদ্ধিরবিদাকার্ধা 
মুচ্যতে ৷ অবিচ্ছিক্নৎ তু তদৃত্রঙ্গ বিচ্ছেদ 

বিকজতঃ ।” (অধ্যাস্মরামায়ণ)। 

আঅ(ড)- ক. কিস্া আ সম্যক্-বুধ | আদ্াসমান ব্মোতাস 4 আনো) -শ্) হিং 

00455 সমান অর্থ বাস্তবিক বিকদ্ধ নয় বিরুদ্ধে 



২৩৭ ] 

মত দেখার হগা্যাহা ব্যক্ত হয়, ব্বাহ। আভীস্ষ 

প্রকাশ পাস )ধা-ইহাতে এই সাভাদ- | আভীক্ষয ঠ কান্ট জল, পে 
মান হইল, প্রকাশমান, অবভালমান ! ৩। ২1 খআবিকট, গআভিশক় 1." 
৯ । ৬৭ দীপন |. 

আভান্খর বসো সর্দ্ঘর_তাপ্ লীন্তিপাওয়া 
+বর _ সংজ্ঞার্থেটসং,পুৎ, চৌষট্রিসংখাক 
গণ:দবতাবশেষ। শিৎ--১ “আত্মা! জ্কাভা 
দমো দাস্তঃ শান্তিজ্ঞবনৎ শমস্তপঃ 1 কামঃ 
ক্লোধো মদদ মোহো দ্বাদাশাভাক্গরা 
ইমে 1”? ২1 বিং, ত্রিখ। সম্যক দ্র, 

দীস্তিশশলী। 
'ভিজন অভিজন বংশ + অং) -_ ভাবে) 

সংকীং, অভিজনের ভাব, কৌলীন্য, গাই 
পদবী । “তাং পার্বতীন্যাভিজনেন নানা 1, 
বি (অভিজাত ব্ংশ+ইকবি,ক) 

২) বিৎ্ত্রিং,খআঅভিজাত-সন্বন্ধীত্ব | ২ । 
বশ রি কুলপরিচায়ক । 

আভিজাতিক-চিহ্ু 076141075) কুল-পরি- 

চাষক চিহ্ু | 
আভিজাত্য অভিজাভ' সহবংশ + যফ্জ্য) । 

ভাবে) সং) ক্লসৎ, বংশমর্ধ্যাদ্া, সন্বংশী- : 
ঘত্ব, কৌলীন্য ; ঘথা--“শাস্ম ও আন্ডি- ূ 
জাত্য সম্পন্ন |” ২। পাণ্ডিতায। ৩। লক্জ্রা। । 

আভিধানিক (জভিধান +ইকফ্জিক)- প্রং) । 
বিং, ত্রিং, অভিধান পুস্তক সংক্রান্ত, অভি- | 
ধান পুস্তকে যাহা পাওয়া যায়; যথা-- | 

| 
| 

. 

আভিধানিক শা 

আভিমুখ্য (অভিমুখ 1 (ফয) _ ভাবে ) সং, 
ক্রীৎ, সন্ধুখবন্তাঁ হওয়া, সন্বুখীনত্ব, সান্মুপ্য 1 

২1 আম্ুকৃল্য, অনুগ্রহ, প্রসাদ । শিং ১ 
“বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরস্তেো ব্যভিচারিণঃ।৮ 
(আভিমুখ্যেন রসানুকৃল্যেন) । 

আভিরূপ্য (অন্ডিকূপ+বক্কো)_ ভাবে) সৎ, 
ক্লীং, অভিন্ধপের ভাব, সৌন্দর্য । শিৎ - 
৯» “আভিরপ্যাচ্চ বিশ্বানাং দেব: সান্সিধ্য- 
মুঙ্ছৃতি 17 

আভিষেচনিক € অভিষেচন +ইক্চিক) - 
প্রৎ) বি, ত্রিধ। সৃপদিশের অভিষেচন উপ- 
যুক্ত, অভিষেচনার্থ বেস্ত); যখ। -'"আভি- 
যেচনিক ক্রি” ২। ক্লীৎ, সুধিষ্িরের 

 ব্লাজ্যাভিষেক বর্ণনাত্বক মহাভারতীয়পর্ক্ । : 

ূ 
ূ 
ৰ 
ৰ 
র র 
| 

আভীব আ-অভি-ঈয় ব্রণ করা+অ 
অন্)-ক,সংক্্ার্দে অথবা শী ব্ভয় 
শর া গান কর1+অডে)-ফা- তে 

দান করে) সং, পৃং, ব্রাহ্মণের রসে 
অন্থষ্ঠার গর্ভে উৎপন্্ জাতিবিশেষ, আ- 
হির, গোপ। ভারতবর্ষের উত্তর্-পশ্চি্ন 
শ্রদ্েশে ইহার! বাস করিত । ধীষ্টজন্মের 

* ২০০ বংসর পুর্বে মগধে এই নামে এক 
রাজবংশ ছিল । শিং-১ “তথাহি বৈশত 
ভেদ এবাভীরো গবাছ্যপজীবী |? ২। দেশ- 
বিশেষ । “আীকোস্কথাদধোভাগে তাপীতঃ 
পশ্চিমে পরে । আভীরদেশো দেবেশি । 
বিদ্ধযশৈল ব্যবশ্থিতহ 1”, ৩। আভীরদেশ- 

বামী জন । শিৎ _ ১তে বৈরামাঃ পারধাশ্চ 
আন্ভীরাঃ কিতবৈঃ সহ” ৪ 1 কীৎ, মাত্রা" 
বিশেষ ৷ রী - স্্রীং, আভীরপত্বী,আহিরিপী, 
গোপী, গোয়ালিনী | 

আভীরপন্লি, শী (আভীর গোয়ালা--পল্লি 
পাড়া, ৬ষ্ঠী_ষ) সং, আ্রীঘ। গোপপলী, 
গোয়ালাপাড়া, গোপস্থান। 

আভীল আ- অভি-ইল্ [শয়ন করা] কষ্ট 
পাওয়া] ইত্যাদি+অ(ক)-ক) সং, ক্কীৎ, 
শারীরিক যন্ত্রণা । ২ | ক্কেশ 1 ৩। কআ-ভী 
ভয় +ল- অভ্তযর্পে। অথবা লা ধাতুর 
অর্থ গ্রহণ করা 4+অডে)-ক) বিং, ত্রিং, 

ভয়ানক । শিং- ১ “আভীলানি প্রাণিন: 
 শ্রত্যবশ্যন্ ।? মাঘ) । ২। কষ্উমুক্ত, 

কৃচ্ছ, গত | 

আতু (আ ঈষৎ্-ভুজ্ বক্র হওয়া+ 
ততক্তি)-নক। জ-গ। ত' স্থানে ন) বিং, 

ত্রিৎ, ঈষদ্বক্র, আকুক্চিত । শিং - ১আভু- 
গ্নেনখিবত্িতা বলিমত মধ্যেন কত্রস্তনী |" 
শেকুস্তলা)। ২। চারি ধারে ভয়। 

আভেরী আ-ভেরী বাদ্যসন্ত্রবিশেষ) সং, 
স্ত্রীং, রাশিশী-বিশেষ । 

ভোগ (আ।-ভুজ্ [খাওয়!] পুর্ণ হওয়া 
ইত্যাদি +দ্স্েএ)- ভাবে ) জং, পুত, 
সম্পূর্ণতা, পরিপুর্ণতা । শিৎ-১ “ যথায়- 



আম 

মাভোগস্তপোবনন্ত 11 (শকুস্তলা )। ২। 
উপভোগ, সম্যকূ ভোগ । ৩। যত্ব, প্রয়াম। 

৪ । জঙ্গীতসারে-- কোন শ্লোক কিম্বা! 

কোন গান অথবা ছন্দঃশশ্বদ্ধে ষেকোন বি- 
ষয় হউক না কেন, সকলেরই ষেমন চারিটা 
করিয়া চরণ থাকে, তেমনি আলাপেরও 

চাগিটী চরণ নির্দিষ্ট আছে । প্রথমে ষেটী 
দ্বার! মুখবন্ধন কর! যায়, অথব! যেটা প্রথম 
চরণ হয়, তাহার নাম আস্থাবী; দ্বিতীয় 
চরণের লাম অগ্থরা; তৃতীয় চরণের নাম 
সঞ্চারী এবং চতুর্থ চরণের নীম আভোগ ৭” 
৫ | বিম্র্দ। ৬। অযুন্র গানসমাপক ক- 
বিতা, গানের ষে পদে ভণিতা থাকে । শিং 

_১ “যত্রৈব কবিনাম সা স আছ্ভোগ 
ইততীরিতঃ 1৮ ৭।বিজ্তার। ৮। বরুণচ্ছ র, 
আর্পগকণী | 

আভ্যন্তর (অভ্যন্তর + অক) ভবার্থে ) 
বিং, ত্রিং, অভ্যন্তরভদ্, আম্তর | ২। মান- 
সিক, বাহোতর | শি২-১ “সবাহাভ্যস্তরৎ 
শুচি |”? 

আভ্যদস্ষিক (অভ্যুদয় মঙ্গল+ইক(ফ্িক) 
- ৩২) বি, ত্রিৎ্, যাহাতে অভ্যুদ্বয় হয়, 

মালিক; শুভকাধ্য নিমিত্তক ; শুভকার্ধ্য 
খক্রাস্ত । ২। উন্নতিকর। ৩। ইঞ্টলাভার্থ 

অবশ্যকরণীয়। ৪1 ক্লীৎ, অভ্যুদয় নি- 
মিত্ত শ্রাদ্ধ, বিবাহীদি কালে পিতৃপিতামহ, 
প্রপিতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতাঁমহের 
তৃপ্তি উদ্দেশে দধিবদরাক্গত মিশ্র পিণ্ড 
কাধ্য কর্তব্য ৷ অভ্যদয় ভূত ও ভবিষ্যৎ 

ভেদে ছুই প্রকার । ভিতি_যথা_পুত্র- 
জন্মাদি; ভবিষ্যং__ষথা-বিবাহাদি । 

আম (আ-অমৃ কুগ্র হওয়া, গমন করা+- 
অং) _ ৭) বিং)ত্রিৎ, অপক্ক, অপরিণত, 
অসিদ্ধ, বস্থ্যাদি ছারা অদক্ণ, বহ্থিপাক- 
রহিত; যথা আম পত্র, আম অন্ন। ২। 

পু২, (41 ঘ-এ - ক) অজীর্ণরোগ, অজীর্ণ 
হইলে উদরে যে হ্ষ্ট রস জন্মে 010083)। 

২। রোগমাত্র। ৩। তুষরহিত ধান্যাদ্দি | শিং 
-১শস্যৎ ক্ষেত্রগহৎ গাহুঃ সতৃষৎ ধান্য- 

মুচ্যতে।আমৎ বিতৃষমিতুুন্তৎ শ্িশ্নমন্বমুদদা- 
জাত |” ৪ । অং, আনুকুলা ।৫ ।.স্মরণ ! 

[ ২৩৮ ] 
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আঁম 

আমগন্ধি (আম কাচা-গন্ধ+ই-প্রং। 
যাহার অপক্ক গন্ধ, ৬ঠী -ছিৎ ) বিং, রিং, 
দুর্গন্ধ, গন্গযুক্ত চিতাধূম এবৎ মাংসাদি)। 

আমচুর (আজচুর্ণ শব্দজ) আমশী, শুফ আম। 
আমণ্ড আ ঈষং_ _মন্ড্ ভূষিত করা+ 

_ গ্রৎ) সৎ, পৃৎ১ এরও বুক্ষ। 

আমদানী যোবনিক) আয়, আগম। ২। বাঁ 
ণিজ্য দেব্যার্দি আনয়ন । ূ 

আমদানীহমার ষোবনিক, হুমার অর্থ সংখ্যা) 
আবের সংখ্যা । (মধুর । 

'আমধুর আ ঈষ২ _ মবুর) বিৎ, ত্বিং, ঈষং 
আমন (যাবনিক) ধাগ্বিশেষ । 
আমন্স্য ) (অ-মনস্, মানদ্ অন্ত্ঃ- 
আমানস্ত করণ + য্ষ্য)- বিকারাগে) 

সং, রীৎ, যাঁতনা, পীড়া, দুখ, কষ্ট । 
আমন্মণ কআ-মন্্ [ মন্ত্রণা করা | আহ্বান 

কর14অন(অনট্) -ভা) সং, ক্লীৎ, সঙ্ো, 
ধন, আহ্বান। ২। অবশ্যকর্তব্য নিয়োগ, 
নিমন্থণ ; ধথ।--শ্রাদ্ধাদিতে ভোজন । ৩। 
কামাচারাম্ুজ্ঞা ৷ ৪ । অভিনন্দন, সন্বদ্ধীনা। 
৫1 নিয়োজন, যাহার অকরণে প্রত্যবায় 

নাই; যেমন--স্ছলবশেষে শয়ন । শি 
১ «আঙ্গেতি বৈ “ধায় আমন্ত্রণমূ |” 

আমন্ত্রিত আমন্তএ দেখ, তক্তি)-ন্ম) লিং) 
ব্রি, যাহাকে আমন্ত্রণ করা গিয়াছে, 
ক্মাহ্ত, গস্তাষিত, অভিনন্দিত । ২। সন্বো- 

ধিত। ৩। অভিনন্দিত, নিয়োজিত। ৪। 
সং, ক্রীৎ, সম্বোধন পদ । 

আমন্্রমিত! আমন্ত্রিত, আ-মন্ত্রি মগ্রণ। 

করা +তৃতন্) _ ক) বি, ত্রিৎ, যে আম- 
শরণ করে। 

আময় আম [আমু ক্ুপ্নহওয়া 1 অর্ঘেঞ) 

ভা] যা যাওয়া ক্ড)-ক। কিন্বা 
আমি রোগী হওয়া+অ-- ভা) সং. পুং, 
রোগ, ব্যধি। “আময়স্ত, তিরাগসত্তবঃ | 

রেঘু)। ২। ক্লীৎ, কুষ্ঠনাম ওষধি, কুড়। 
আময়াবী আময়াবিন্, আময়-অব্ [গমন 

করা] পাওয়া +ইন্িন্)-ক। যে রোগ 
প্রাপ্ত হয়, ২য়াঁষ) বিং, ত্রিৎ। রোগী, 
ব্যাধিগ্রস্ত | ২। আমরোগবিশিষ্ট ৷ 

আমযিক (11)912007008, আম্য়+ইক 



. পেঙ্কক)_ প্রৎ ) বিখ ত্রিং, রোগোপশ মন- 
সম্বন্ধীয়, আরোগ্যোপযোগী, রোগ প্রভী- 

কারার্থ উবধপ্রয়োগসন্বন্ধীয় । 

আমরক্ত আম. অপক্ক রক্ত) সং, ক্লীৎ, 
উদরাময়বিশেষ, রক্তমলত্রাবের পীড়া । 

আমরণ (আ1- মরণ) ক্রিৎ _ বি, মরণ পধ্যস্ত । 

আমরণস্থায়ী (-যিন্, আমরণ -স্থা থাক! 
+ইন্ণিন্) _ ক) বিৎ, ত্রিং, যাহা মরণ- 
কাল পর্যন্ত থাকে, আমরণান্তিক । 

আমরণাস্ত (আ-মরণ- অন্ত ) ক্রিং 
মরণকাল পর্য্যস্ত। 

আমরণাস্তিক কসোমরণাস্ত+ইক(ঞ্চিক)- প্রং) 
বিং, ত্রিৎ। যাহা মরণকাল পর্যন্ত থাকে, 

আমরণস্থাঘী । 

আমর্শ_ পু 

_বিহ, 

(আ-মৃশ্ পরামর্শকরা, 
'আমর্শন_ ক্লীৎ ) স্পর্শ কর।+ অ(অল্), অন 

(অনট্)- ভাবে) ২, ভক্ষণ | ২ ।স্পর্শ। 
৩। ধধণ। ৪। পরামর্শ উপদেশ । ৫ | চিন্তা । 

আমর্ধ (আম ক্ষমা+ অতল্)- ভাবে, 
অথবা অমর্ষ দেখ) সং, পু, ক্রোধ । 

আমল (যাবনিক) অধিকারকাল, শাসনসময়; 
যেমন--আকবরের আমল । ২। অধিকার, 
দখল ; যথা 
“কটকে হইল আলিবদ্দির আমল । 
ভাইপো! সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল ।” 

খামলক পু) (আ।-মল্ ধারণকরা+- 
আমলকী _স্ত্রীৎ / অকণেক)-শ্ম । যাহাকে 
ওষধ নিমিন্ত ধারণ করা ঘায়। বৃহঙ্ধর্্ 

পুরাণে ইহার উৎপত্তি এইরূপ লিখিতআছে 
রি থধগণ পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কোন্ চুল ও বিন্বের ন্যায়, বিষু ও 
শিবের প্রিয় %? দেবী বলিলেন “সখিগণ! 
আম্লকীই শিব ও বিজুর প্রিয়) একসময়) 
কোন পুণ্যাহে সকল দেবতা প্রভাসে উপ- 
স্থিত হইয়াছিলেন, তথায় লক্ষ্মী ও আমি 
হরিহরের পুজার জন্য পরস্পর মনোভাব 
আপন করিলাম, অনন্তর আমাদের নয়ন 
হইতে অমল প্রেমাশ্রয বিচালিত হইয়া 
ভুতলে পতিত হইল, তাহাতে  চাবিটী 
বিমলপ্রত বৃক্ষ জন্মিল। মেই বৃক্ষে বিশ্ব ও 
তুলসীর গুণ একত্রে আছে: এবং তাহাই ; 

পিপল পাশে টিসি টপ ১ 

নাম আমলকী ।” ইহা মাঘমাসের মিত- 
পক্ষের একাদশী তিথিতে জন্মিয়াছিল 1” 
(োরত-কোব)। ) সৎ, আমলা, ঘমলকী 

বৃক্ষ । ২। আমলকী 1 অ(ষ)-- প্রং) ক্ষীহ, 
ফলবিশেষ । 

আমলনাম! যোবনিক) জমী কিন্বা অন্য: বি- 
ষয় অধিকার করিবার জন্য লিখিত. আজ্ঞা 
পত্রাদি। 

আমলা (আমলক শন্দজ) সং, জরুরী | 
২। (যাবনিক) বেতনভোগী কম্মচারী। 

আমবাত (বি ১৮১৩৪০১ আম পীড়াক্ষায়ক 
_বাত, য়খ- স) সং, পুং, স্বনাম প্রসিদ্ধ 
বাতরোগবিশেষ। 

আমশৃল ; সং, পু, শুলবেদনা, আমনিমিত্ 
উদ্দরের বেদনাবিশেষ । [পোড় ইট । 

আমা (আম শব্দজ) সং, অপর ইষ্টক, কীচ- 
আমাতী(তি)সার ; সং,পুৎ, অতিস।রবিশেষ । 
আমানত (আনামতৎ দেখ)। 

আমানী দেশজ) সং, কাঞ্জী, কাজী । 

আমানম্ন (আম অপক্ষ- অন্ন, ষখ-স) সং, 
ক্লীৎ, অপক্ান্ন, তণ্ডল, চাউল। 

আমাবাস্য (অযাবস্যা+অফ*)_ প্র) বিং, 
ভিং, অমাবস্যার কতব্য | 

আমাশয় (আম-.আশয় শ্ছান, ৬ষ্ঠী-ষ) 
সৎ পুং, আমন্থলী । ২। রোগবিশেষ । 

আমিক্ষ। ; (আমিষ সবল করা 
আমীক্ষা | সংসক্)- শ্ম,সৎজ্ঞার্থে। আপ্ 

স্ত্রীং) সং, স্্রীৎ, ছুপ্ধবিকার, উষ্ণ ছু্গে দৃধি 
ক্ষেপণ করিলে যাহা জন্মে, ছানা । শিৎ - 
১আমিক্ষা সা শৃতোকে যা ক্ষীরে জ্যা- 
দধিষোগতঃ |? 

আফিক্ষীয় কআমিক্ষা + ঈয়(ণীয়)-_ প্রৎ) সহ, 
ক্লীৎ, আমিক্ষণার উপকরণ দধি । শিং- ১ 
“আমিম্ষীয়ৎ দধি ক্ষীরৎ পুরোডাশ্যৎ ভখ্ে- 
ফ্ধমূ 1৮ ভেট্রি)। ২। বিং, ভ্রিং, আমিক্স1- 

জাত, আমিক্ষোপযোগী । 
আমিষ আ সমস্তাৎ_মিষ্ [স্পন্ধী কর ] 

আভিব্যভ্ হওয়া 1 অ(ক)-- ক. অথব। অমূ 
কগ্স হত্বয়।+ইয(টিষচ্)-৭) সৎ পু, 
ক্লীং, মাংস; যথা" ফলমূলামিষাহারী 
হইয়া] অরণ্যে গমন করিতেছি । শিং ১ 



অ।মু | ২৪০ ] | আসে! 

এ . আদ িশিতিন তি িিাপিশিশসটীশিশিত ০৯ পপি পা পাপী পা টিলা জপ লা । পা পাশ + ৬ ৭১ 
টিপ এ পাপী ০০ ২৮০ 22 |. বচনা+আয়নকফোর়ন) - মতন ুরার্ধে ৫৫ টার নানি | তু) 

২) ভোগ্যবন্ত ।৩। উৎকোচ, বধ । 91; বি, ত্রিৎ, অস্গষ্যপুত, সন্বংশীষ, প্রসিদ্ধ 
লেভসকয়, তৃষ্ণা । ৫। রূপাপিৰিষয়। ৬। | বংশোপন্ন ৰা ্ 

হুনদরবস্ত। ৭। কামগুণ, অভিলাষ । ৮। : জামুস্মিক (অনুষ্সিন্-+ ইকফ্ক)_ প্রঃ) দি, 
ত্রিৎ, পারলোৌকিক । 

ভোজন। ৯। লাভ । ১*। লোভ্যবস্ত । ূ 

আ[মিষত্যাগী (-গিন্,আমিষ ত্যাগী [ত্যজ | আমূল (অ| অবধি-_মূল গোড়া, আদ। 

| ক্রি বিং, ক্লীৎ, হুল অবধি, প্রথমাবধি 
ূ 
! 
ূ 
: 

ত্যাগ করা+ইন্পিন)-ক) ষে ত্যাগ । 
রি -১আমুলশুদ্ধসন্ততি কুলমেত হ পো করে) বিং, ব্রিং, মে আমিষ ভক্ষণ পরি- | 

ত্যাগ করিয়াছে । রবং প্রজাব্ন্ধেয 1? শেক্কম্তল।)। 

আমিষপ্রির আমিষ মাথ্স প্রিয়, ৬ষ্ভী- ! আমুলতঃ ( আমূলত”্, আমূল তস_ পক্য 

ষ) সৎ, পুং, কন্কপক্ষী, কাক । হ। বিং,; স্থানে ) অৎ্ মূল হইতে । 
ত্রিং, মাৎমাভিলাষী, মামলোলুপ । ৷ আহুষ্ট (আ-মুজ শুদ্ধ করা] চুর্ণ কৰা ই 

ত্যাি1ত(ক্ত) -_শ্ম ।জ-ষ।ত-স্বাণে আমিষ হুক আনিমত্ুজ, আমিষ ভু ভিজ, | 
ভোজন করা+০ ক্ষিপ)-ক। যে ভোজন: ট) বি, ঘিৎ, মনত, প্রমাজিত্বিত । শি) 
করে । যে আমিষ ভোজন করে, ২য়! _ষ। “ভামুক্টনলন। হরিচন্দনাকক117 ২ । উচ্চ, 
বিং, ত্রিং, মাংমভোজা | . দিত, উচ্ছিম্ব । 

আমিষলিগ্দ,। ) (আমি _লিদ্স,, লুন্ধ, । আমেজ (ষাবশিক) মিশ্রিত, মিলিত, মংমুন্জ। 
আমিষলুদ্ধ গৃপ্ লোভী) বিৎ, রিং, , আমোচন (্স1-মুচ [ত্যাগ করা] মংযুদ 
আমিষগৃরু, আমিষাকাজ্শী,মাংসলোতভী।; করা ইত্যাদি +কন(অনট্) ভা) মহরী”। 

আমিষাশী ( আমিষাশিন্, আমিষ আশী । পরিধান, বন্ধন 1 51 সংযোগ । ৩ । মোন 
[অশ ভোজন করা+ইন্ণিন্)- ক] যে; তোক্ষণ, মুর্জি | 
ভোজন করে, ২য় য) পিং) গিৎ, মঙ্ষা- | আমোদ নেশন জুট হওয়।- অ(অল্)- 
মাৎসভোজনশীল, মংস্যমাহশ্ত ভোজী । 1. ভা) সং, পপ. হর্ধ, আনন্দ । ২1 (আ- 

অ(মিষী ; মং, ম্সীং, মিষী। ২। জটামাৎপী। |. সমাক্- আদ [মুদূ জুষ্টহওয়17 মংতলল। 
আমীন (যাবলিক) মৎ্, জনীদাপ যেব্যক্তিকে | শা হষ্ট । যাহার দ্বারা সম্যকজগে হ্ 

জমীজরীফ করিবার শিষিত্ত নিযুক্ত করেন। ' হয়, ষ্বেগঞ্ষের আদ্রাণে আ্রাণেশ্রিয়ের পরশ 
২। যেব্যক্জিস্থাশীয় ব্যাপার তত্বাবধারণ ক-. পরিতোষ জন্মে, অতি দৃরগামী গন্ধ, অতি 
রিতে শিনুক্ত হয় । ৩। ধ্যন্চ, তত্তাবধায়ক, হুগন্ধ। শিহ- ১ “ক্মামোদৎ উপলিপ্রন্ে। 

তর্দারককারা । ৰ নন রিন 1” রঘু) । 
আমীর যোবনিক) ধনী অথচ সম্ত্ান্ত লোক) | আহমারজণক আমোৰ -ছনক উত্পাদক) 

যেমন--“আমীর উমর 1” . বিংব্রিৎ, যাহা আমোক জনায়,আতমাদণ। 

 আমুক্ত সো _ মুচ, মোচন করা] বন্ধন কর।+- | সামোদন (অআ।-মোদ্বি আঙ্কাবিত কন! 
তক) মম) বি, তরি, বদ্ধ, পরিহিত, | 4 অনজেনট্) -_ ভাবে) বিৎ, ত্রিৎ। যাহাতে 
ধৃত। ২। ত্যন্ত, নিক্ষিপ্ত । ৷ আমোদ জন্মে, আমোপজলনক | ২1 মা, 

আমুখ আ-মুধ আরত্ত) সং, ক্লীং, প্রস্তা- ক্লীৎ, হর্ষণ, প্রীণন, আনন্দন । ৩। আধো? 
বনা। শিৎ-১ “ত্র রেশ সহিতাঃ সৎ- করণ, সৌর মম্পাদন ।. 
লাপং যন্র কুক্বতে। নটো বিদূষকো বাপি | আমোদিত কোমোদ+ ইত _ যুক্তার্থে, কিছ। 
পারিপার্থ্িক এব বা। আমুখৎ নাম তস্যৈব আমোদ দেখ, ত.ক্ত)-ক । বিং, রি 
উস প্রস্তাবনা মতা 1”? যাহার আমোদ জশিক্সাছে, আনন্দিত, হাঃ 

'সমুপ ; সং, পু*ঃ বেউড় বাশ । ! পুলকিত । ৩। ষে স্থান মনোহর গন্ধে গু 
] ঘআহুষ্যায়ণ (অমুষ্য | অদস শব্দের ৬ঠীন এক হইযা আছে, সুরভীক্কত। 



আন্বি | ২৪১ ] আয় 

পপ কল লা আশ পপ ০৮০ 

আমোদী আমোদিন্, আমোদ+-ইন্্-অ- ; আতর জেআ+ অ(ফ) _ক্ষার্থে) সং, পুৎ, আম- 
স্তযর্থেণ বিংত্রিৎ, হর্ধবিশিষ্ট) আনন্দযুক্ত | পাঁছ। ২। (আগর+ফ) রী, আম্রফল। 
২। হুপ্স্দজনক। গন্ধবিশিষ্ট। শি২-১ ] আমগন্ধক আম্-পন্ধ1কণ্ _স্বার্থে। আ- 
এন্বকুটজকদন্বীমোদিলো গন্ধবাহাঃ17? ৬। ; ঘ্লের ন্যায় পন্ যাহার) সৎ, পু, সমষ্ঠিল- 
যেআমোদ করে, আমোদ করা ষ্বাহার বুক্ষ। ন্ত্রীৎ, আতচুর্ণ, আমৃসী | 
্গভাব । ৪ 1 সং, পুং) মুখের গন্ধজনক আসপেশী ফী (ষে আম পেশীর ন্বীয়) সৎ, 

দ্রব্য, কর্পরাদিবটি কাকৃত মুখগন্ধ, মুখবাসন ; আম্রাত | (আজআম- অহ গমন কর14 অ 
বটিকাদি। আমাতক | (অন্ট-ক। ২য়-_পক্ষে+অক 

আয়াত আ-য্লা? অভ্যাস করা ] বলা+ড পেঁক)-ক | যাহা অঅ্রের ন্যায় গমন করে 
(কত) _্) বিৎ) ভিৎ, আখ্যাত, কথিত । অথ'২ অর ন্যায়) সং,পুৎ, আমড়াগাছ। 
১। বর্ণিত । ৩। অভ্যস্ত । ৪ | জম্যকৃ আ- ূ ২। (ন্াম্রাত, আম্রাতক 4 অ্) - প্র) 
ঘীত, পঠিত । শিং-১ ্ষ্দৃত্রঙ্গ সম্যগা ।. ক্লীঘ, আমড।। ৩1 আমের শুক্ষ রস, আম- 
মাতৎ যদ বিধিনাহুতম্ 1," কুমার) | ূ স্ব। ২। ৭২, কামবপান্তর্দত তীর্থ- 

আগায় আ।-ম্বা [অভ্যাস করা) উপদ্দেশ | বিশেষ । এখানে আজআাভকেশ্বর নামে শিব 
দেওয়।1 অ(ঘঞ )-৭, কম্ম । য-আ- | এবহ সিক্ষিগন্তা নামে পঙ্গাদেবী আছেন । 
শম। যাহার দ্বার! পারম্পর্ধাক্রমে ঘম্মাধশ্থ ; আগাবর্্ আম -. আবর্ভ) সং, পুং, আমড়া- 
উদদিই হয়। অথবা থে ধশ্মাধশ্ম উপ- ! গাছ । ২ । আমশুক্ষরস, আমসত্ব। 
দেশ দেয়। কিন্বা মুনিগণ কর্তৃক ষ্বাহা আমেড়ক (লো মেড উন্মন্ত হওয়া+ অক 
সধ্যক্ অত্যন্ত হয়) সং,পুখ) বেদ" জাগম+ !. পেক)- ক) বি, তরি যে আক্তরডন কত, 
শ্ুতি, নিগম । শিহ- ১ মমাংমো মধুপর্ক | গেএক বিষয় বারম্বার বলে। 
ইত্যাম্ায়ৎ বন্তমন্যমীন1:1” (উত্তচবিভ)। 1 জ্জামেড়ন পেন্চাহ দেখ, অনজেনট) -_ ভা সং, 

২।কুলাচার। ও । গুকপন্রম্পরাগত সহ ক্রীষ্। এক বিষ্ষ পুনঃ পুনঃ বলা, বারন্গাব 
প্দেশ, শিক্ষাদান । ৪ | জন্প্রদায়। ৫11 কথন, অভ্যাস । 
তন্ত্রশাস্মন। ৬1 কুল, বংশ । ৭। বংশপরম্পরাঁ- আমেডিত (আ- মেড় [উন্মত্ত হওয়া পুনঃ 
গত আচারপদ্ধতি | ৮ | (4 এ, ভাবে) |. পুনঃ বলা তর্কে) _ন্ট বিৎ, ব্রিৎ, যাহার 
অন-্গাস, আলোচন । | আমেড়ন হইয়াছে, ছুই তিনবার কথিত, 

আশ্বিকেয (জন্বিক41+একস ক্জ্যে) আঅপত্যার্থে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত | ২। শেক্ত- ভাবে) 
সং, পুং, অশ্থিকাপুত্র ধুতরা । বিচিত্র 1 ক্ীখ, ছুই তিনবার উক্তি) উন্মনের ন্যায় 
বীর্ধ্য অকালে কাশগ্রাসে পতিত হইলে, | বারশ্থার বলা । ৩। কামাখ্যাতক্ত্রোক্ত হুর্গা- 
লংশখরক্ষার্থ তাহার মাতা সজ্যবতী, পুনবধূ । বাধনার মন্তবিশেষ | [রসযু্ত । 
আন্বিকার গর্ভে সম্ভাঁন উত্পাদন করাইবার | আঙ্গ (অন্ন+ অংষং)-- ভবা্খে) বিং১ত্রিৎ, 'অস্্- 
জন্ত প্রথমতঃ ভীম্মকে আহ্বান করেন, । আফ্রবেতস ; সং, পৃৎ, অন্বেতজ বৃক্ষ । 
তিনি অসম্মত হইলে পর সত্যবতী ব্যাস- 1 আম্না সৎ, স্সীৎ, তিস্কিতী বৃক্ষ । 
দেবকে স্মরণ করেন। ব্যাস উপস্থিত | আম্লিকা, আম্রীক্া ; সং, স্্রীৎ, তিস্তিড়ী বৃক্ষ । 
হইয়া মাতার প্রস্তাবে সম্মভ হইলেন। | ২1 অক্কোপগার | | 
ব্যাসের বিকটাকার ষর্তি দেখিয়া কাশী- ৃ আয় (আ-ষা [খাওয়া] আসা+ অয এ)_ 
রাজকন্যা অস্বিকা ভীতা হইয়া চক্ষু ভা। ষাহা আইসে অথবা ই, অয় ধাতুর 
ষুদ্রিভ করিয়াছিলেন । পরে অন্বিকার | জর্থ'গমন করা' ১ সৎ, পু, ধনাগস । ২ 
একটী জন্মান্ধ পুত্র হইল উহার নাম প্রশ্থি। ৩। শাভ, উপস্বত্ব | ৪। অভ্ভঃপুর- 
হতরাষ্র)। ২ । (অস্থিক। অর্থাৎ দুর্গার পুর) | রক্ষক | ৫ | জ্যোতিষপ্রপিদ্ধ একাদশ 
কার্তিকের । ভবন । | 



আয় 

৯০ পোশিপীসপশপাসপাাউিল 

আয় আই গমন কর1+আঅত (শত)- 

ক) বিং, ত্রিং, আগচ্ছ, আগমনশীল । 

আয়ত আ-ষয্ [বিরত হওয়া] বড় হওয়া 

ইত্যাদি তক্তে) _ ক) বিৎ, ত্রিৎ, দীর্ঘ । 

২। বিশাল। ৩। দূর | শি ১ প্রিজবি- 

ভিরায়তক্তরৈ21” মোঁঘ) । ৪1 বিস্তৃত; 

যথা“ দ্বাদশ যোজন আয়ত |"; ৫। 

প্রবৃদ্ধ। ৬। (কত শট আকুষ্ট | ধুশিৎ 
_১« আরক্ষিতানায়তবল্গবন্ধৈঃ 1” ৭। 
[যত । ৮1 (আ-যত্ যত্র করা+অ 

(অন্) -ফ) সম্যক যত্রশীশ। ৯। সহ, 
ক্লীৎ, সমকোণধিশিষ্ট বিষম বাহু চতুর্ভজ 
ক্ষেত্র | (16501207216) সমাম্তরিক ক্ষেত্রের 

চারিটী কোণ এক একটী মকোণ হইলে 
উহাকে আয়ত কহে । ২। সধবার ভাব, 
স্রীর ্ামী বিদ্যমানতা) যথা 
«“আযফ়তের চিহ্ন হাতে লোহ। একগাছি । 
পান বিন। পদ্বিনীর মুখে উড়ে মাছি ।?? 

আয়তচ্ছদা আয়ত বিস্তুত-ছদ পর।৬্ঠী 

_হিং) সং, স্্রীৎ, কদলীবৃ্ষ। 
আয়তন (আ। জম্যকৃ-যত যব করা 

অন(অনট্)-_ধি। ধেখানে গৃহীর। সম্যক- 
রূপে ষত্ব কজে) সঙ, ক্লীৎ, যজ্জবেকি, যজ- 
স্থান । ২ স্থান, আলয়, গৃহ, বিশ্রামস্থান; 

যথা“তিনি তত্জ্ঞানের আরতন 1”, শি 

১ “্নাসমীক্ষ্য পর স্মানং পূর্বমার়তনৎ 

তাজে২।"চোণক্য)। ২»ম্েহস্তদেকামতলৎ 
জগাম।” (কুমার) । ৩। দেবাপিবন্দনস্থান, 

পুণ্যতীর্থাদি) ষথা-_-“পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে 
য়ে শমস্ত তীর্থ, নদী, বদ, তড়াগ, প্রত্রবণ, 
বাপী ও আন্বতন আছে, ভৎসমুদ্রায় প্রতি 
মাজের অযাব্স্যাতে সন্্রহতী তীর্থে আগ- 
মন করে, সন্দেহ নাই "7 ৪। পরিমাণ । 

৬। পরিসর, প্রস্থ, প্রশস্ত । ৭1 ভদ্রাসন, 

ভিটা, বাস্ত । ৮ । ব্যাধিনিদান । ৯। নট 
- ভাবে) বিস্তার । ১০। সম্যকৃষত্ব ৷ 

আয়ততল (আয়ত বিস্তৃত- তল নিম্বপ্র- 

দেশ) বিং, ব্রিৎ, তলবিস্তৃত ; যথা-_-"গ্ 
গ্রন্থি সকল তাম্রবর্ণ ও আয়ততল ।” 

'আয়তাক্ষী ঘোয়ত বিস্তৃত- অঙ্গি চক্ষু) 
বিৎ, স্ত্রীৎ, বিশালনেতা স্ত্রী। 

২৪২. 

শসপাপপীপপিপাম্পিপপিলা 

আয়তি আ-যা যাওয়+তি (ডেতি) -ক) 

আয়তীগব (আ1- ই 

আয় 

সৎ, স্ত্রী, উত্তরকাল, ভবিষ্যৎ্কাঁল, ভাবী 
শুভসম্ভতাবন1, ভবিষ্যতের প্রত্যাশা! ; যথ। 
--“আমি শুনিয়াছি অপুর ব্যক্তি নিরয়- 
গামী হয়, অতএব ভূমি অপত্যোত্পাদন 
করিয়া আমার আয়তির শুভ বিধান কর।'' 
শিং-১"ভূয়লী তব যদায়তায়তি ।”মোখ)। 
হ। গৌরব, প্রভাব । ৩। ্স--যমৃ [বিরত 

হওয়া + তি(ক্িি)-- ভাবে) দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা। 
শিং-১ “সীমানমত্যায়তয়োহ ভ্যজন্ত |” 
মোখ)।৪। প্রাপণ | ৫। মিলন । ৬। যত্ব। 
৭1 চা্যম। শিং ১ “কেশনখানামারতি- 
ভর্গঃ।” কোদন্দরী)। ৮ । সঙ্গ, সঙ্গম | ৯। 
কন্ম । শিং-১ “্যখামিত্রৎ ফ্রুবং ল্গ। 
কশমপ্যায়তিক্ষমমূ |” মেনু)। 

গমন করা7+অত্শেত) 

-গেোলগব গরু) অং, ক্রীৎ,। তে কালে 
গো সকল গ্রহে ফিরিয়া আসে । “আতি- 
ষদৃগড জপন্ সপ্দ্যাৎ প্রক্রাস্তামায়তীগবম্।” 

আব্বন্ত (আ- যত [ষত্ব করা] বশ হওয়।+ 

ত,ভ্ত) ক) [বি ভ্রিৎ, অধীন, বশতাপম; 
যেমন দৈনায়ন্ত, ঘাম । 

আয়ন্তত। (আমন +-1--ভাবে) সং, স্ত্রীহ। 
অবীনতা, বশ্শী.. তা, বশবর্তিত|। 

আয়নি আয়ত্ত দেখ,তিংক্ডি)-- ভা) সংস্বীয। 
অধীনতা | ২। ন্েহ, অনুরাগ । ৬1 সীম । 
৪ | বল,সামর্থা, যোগ্যতা । ৫। দৈর্ঘ্য । 

৬। আগ্রহ । ৭। গৌরব । ৮। প্রভাব, 
কোষদওজ তেজঃ1 ৯। দিন । ১০। শয়ন। 
১৯ ভবিষ্য্কল,ডত্তরকাল। ৮ । ন্যাধ- 
পথাণললি1, পরিণামন্থিরতা | 

আয়ন] (যাবনিক) আশা, দর্পণ । 
আয়ন্দা যোবনিষ্ষ) উপস্থিত, আগত । ২। 

আগামী । 
আয়ম। যোবনিক) মুসলমান সত্ত্রাটেরা তদ্ধ- 

শ্মীক্রাস্ত বিদ্বান ও ধার্মিক মৌলবীদিগের 
ব্যবহারার৫থ বা অন্য কোন ধর্মসৎক্রান্ত 
কাধ্যের নিমিত্ত নিক্ষর অথব। সামান্য 
করযুন্ত যে জমী এরদান করিঘাছেন তা- 
হাকে আয়মা কহে । [অধিকার করে। 

আয়মাদার যৌবনিক) যে ব্যক্তি আয়মাজমী 



আম! 

আয়ন €(অয়স্+অ(ফ+)- ইদমর্রে স্বার্থে) 
বি ত্রিং, লৌহময়, লৌহনিক্ষ্িত, লৌহ- 
সংক্রান্ত ; যথ1--“আয়স বাগ | শিং-১ 
“আয়সৎ হৃদযংমন্যে তন্তহুক্ষাত কন্ধণঃ |? 
২। সং, ক্লীং, লৌহ । শিং-১ “স চকর্ষ 
পরস্মাংতদযস্কাস্তইবায়সমূ ।” রেঘু)। ৩। 
লৌহময় বাপের ফলক, লৌহ-নির্ম্রিতি 
অক্ত্রার্দি । সী- স্্রীৎ, বন্ম, লৌহনির্থিভ ক- 
বচ, অজরক্ষিণী জালিকা ; যথা-“আয়সী | 
আবৃত দেহ |” (মেঘ)। 

আয়ম্ত (আঁ-যস্ [যন্ত করা, ক্ষেপণ করা] 

ক্রিষ্ট হওয়া + তক্)- মম) বি, ব্রিৎ, 
শাণিত, তীক্ষীকুত। ২। নিক্ষিপ্ত, প্রেরিত। 
৩। ক্লেশিত, পীড়িত 1 ৪ । আহত । ৫ 

(4ক্ত- ক) সবত্ব । ৬। কুপিত। ৭। 
শ্রাস্ত ।৮। উৎস্থক। ৯। প্রধত্বশীল। 

আয়া আর্ধ্যকশন্মজ) স,পিডাঁমহ বা মীতী- 
মহ। 

'আমাত (আ-যাত গত) বিৎ, ত্রিং, যে 

আনিয়াছে, আগত; যখ1--"আয়াতা মরু 
য/মিনী |? ২। সং, ক্রীৎ্। আগমন । 

আষান আ-যা যাওয়া অন“অনট্) - ৭) 
সৎ, ক্লীং, হয়মণগুনমাল্য । ২। (+অনট্ 
ভাবে) আগমন, উপস্থিতি । শি২- ১ 
“আযানে বাসি বিদিতে। রামস্তা বিদ্দিতা- 
অ্বনঃ |” ৩। স্বভাব, প্রকৃতি | 

আষাম (আঁয়ত দেখ, অয ০7). ভা) সং১পুহ) 
দৈর্ঘ্য,লম্বতা। শিং - ১তেনোদীচীংদিশম 
নুসরেশ্ঠিধ্যগায়ামশোভী 1” (মেখদৃত)। 
২। বিস্তার । শিং ১ “সবিংশমন্দলশ'তৎ 
পুরুষায়াম ইতি । অপিচ যাবানৃষ্ধীবাহকঃ 
পুক্ুষস্তাবদায়ামমৃ।১; ৩। আধমন, সংযম । 

আয়াস (আ -যদ্ [ক্ষেপণ করা] ক্রিষ্ট হওয়া 
+ অব এ) _ ভা) সং, পু, শ্রাস্তি, কম, 
পরিশ্রম জনিত শরীরের ছুর্নলতাঁ। ২। 
শ্রম, কষ্ট, দুঃখ; যথা _“স্পায়াসে আজি 
কে, বসে, তোমারে £”(মেখ)। ৩। অতি- 
যত্ব, প্রযত্ব ; যখা_-«সেই ছুবুত্তের সমু 
দয় আয়াস নিষ্ষল হইল ।” 

আয়াদিত (আযাদ +ইত- -যুক্ার্থে) বি 
তি, আস্ত, ক্লাস্ত। : 

[ ২৪৩ 1 আয়ু 

আয়াসী আয়াসিন্) বিৎ, তরি, মে 'আম্বাস 
করেনশ্রমী,উদ্যোগী । ২। পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত | 

আয়ু (ই, অন্ন গমন করা+ উ(উ৭্)-ক 
অথবা আ-ঘা যাওয়11উ; ডি) ক) সং, 
পুৎ _ক্লীং, জীবিতকাল, যতদিন বাচিয়া 
থাকে । ২। জীবন, প্রাণ । শি - ১৭অহৎ 
কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদ্দায়ুনা। জাতঃ 
কমলপত্রাক্ষো হনুমান্বাম বানর21,” ৩। 
পুং, স্বনামখ্যাত চক্রবংশীয়, রুজা! ইনি 
নহুষের পিতা । ইহার পিতা ইহাকে জন্ম- 
কাল দর্শন করে নাই। ইনি মহধি চ্যবনের 
আশ্রমে জন্মিয়। পালিত হন 1 ৪1 পুক্ষ- 
রবার পুত্ব। ৫1 অহ্রবিশেষ। 

আয়ুঃ আয়ুন, ই গমন কর1+উস্ণস)- 
প্রৎ) সং, ক্লীৎ, জীবিতকাল 1 ২। শ্ছিতি- 

কাল। ৩। বত) যথ!_আযুদ্বততম্ | ৪ । 
জ্যোতিষপ্রসিদ্ধ অই্টমভবন | ৫1 পুখ পুক্ধ- 
রবার পুন্র। 

আয়ুঃপদ (আয়ুন-প্রদ ) বিং, ত্রিৎ, আয়ু- 
প্রদ্ধানকারী, আয়ুব দ্ধিকর ) যখা-_-“আস্বঃ- 
প্রদ আশীর্বাদ ।” 

আব্ুঃশেষ (আয়ু শেষ। ৬ষভী_ষফ) সং, 
পুৎ্, জীবনাবসান, মত্যু। ২। জীবনের 
অনশিষ্টতা, জীবনশেষ। 

ভামুক্ত (আ-যুজ যোগ করা1+তক্ে)_ 
মম) বি, ত্রিং, নিযুক্ত | ২। বাপারিত, 
নিযুক্ত । “আমুক্ত কুশলাভ্যা ধাাসেবায়াম্।? 
৩। কর্মাধ্যক্ষ, কম্মাসচিব ।৪ | নিপুণ। 

আম়ুধ আ-ুধু যুদ্ধ করা + অূ্ক)- 
যাহা দ্বারা যুদ্ধ করে) সং, পুহ। ধনুক 

প্রভৃতি অন্শস্ক । 
আাঘুদহন্মিনী ; সং, জী, জয়ম্তীবৃক্ষ | 
আম্বুধাগার (45091, আয়ুধ-আগার গৃহ, 

৬ষ্ঠী _ষ) মং, ক্লীং, অন্প্রগৃহ, যে গৃহে 
অস্থাদি থাকে, সেলাখান!। 

আমুধিক, আমুদ্ধীয় (আযম্বধ4+ইকফ্চিক), ঈম 
ণৌয়)- প্র) বিং, ত্রিং, শস্তধারী। ২। 
শন্মজীবি, যোজ্ধা। শিৎ- ১ “তর্জনস্তি 
বিস্করিতশক্ম1ঃ কুমারমায়ূধীয়শ্রেণয়ঃ |”; 
আয আয়ু জীবনসাধন _ দ্রব্য বন্ধ) 

২ ক্লীৎ, ওষধ। 
শালি সপাস্প্পীপীপপ্পাসপ লিপ স্পা শাপাপাপাশাশ্ীপশাাপাসস্পাাপশিশি 



আয়ু [ ২৪৪ 

আযুর্দোগ আয়ু জীবনকাল - যোগ) সৎ, 

পৃ, ওষপ। [ক্সীং, আয়ুর বৃদ্ধি । 
আরুর দ্ধি ( আ। মুন বৃদ্ধি | ৬ঠী-ষ) সং, 

আমর কর জমুি- -কর ) বিৎ জিৎ, 
যাহা আয়ুর ন্ধি করে, আয়ুষ্য, আয়ুক্ষর | 

আয়ুর্বেদ (আঘমুস জীবন কাল -- বেদ 
শান) ৬ঠী-ষ) সাং) পু অষ্টাদশ 

বিদশান্তগতি ধর্বন্তরী প্রণীত নিদ্যাবিশেষ। 
ইহা অপর্নবেদের অন্তর্গত 7; যখা 
“বিণাতাগন্লমর্ষশমায়ুন্দেদৎ প্রকাশয়ন | 
স্বনার স্হহিতাহচক্ষে লক্ষ শ্লোকমমী- 
জু 1? (ভাবগ্রক্কাশ)। কিজ্ঞ চরণল্যহ- 
মতে আয়পেদ পরেদের উপবেদ | ত্রঙ্গা- 
বৈবর্ধে আযুন্দেদের উৎ্পজির বিবনণ এই 
রূপ । “প্রজাপতি, খগারি চহান্দেদ সি 

করিয়া, সেই সখুদারের অর্থচিন্তা করিতে 
করিতে আবুল্েদ জন করিলেন ) আন- 
আর এই রে বেদ কষ্ট হই, ইহা ! 
ভাঙ্গরকে প্রদান করিলেন । ভঙ্গ (সেই । 
বেদ টু হিতা প্রল্গত করিলা পীর 

েড়খ শিবাকে শিনাদিলেন । টাহাকাঞ। 
সেই গুক্দন্ শহহিতা হইতে প্রহ্যেকে 
এক একথানি সহিতা 

আুনেদী আোযুন্দেদিন, ভাযু্েদ 7- 

ভান্তযর্থে) বিং, ভিং, চিকিহনাব্যবশাহ়ী, 
চিকি্নাক, কবিরাজ | ২। ভআয়ুলেলিদতর। 

'আবুক্ষর (আদুস-কর [ক ক? অ.ট)_ । 
ক] যে করে, ২য়্া-ষ) বিং, ত্রিৎ, পরমাম্ব 

বৃদ্ধি কাবক (বক্ক), আযুর ফিক । | 
'আযুষান (আয়ুস কাম) বিৎ (6, যাহার | 

| 
| 

আয়ুর দ্রির অভিলাম আছে, দীর্ঘজীবি্তা- : 
ভিলাষী। শিং ১ “আম্বঙ্গামেন বপ্ুনাহ | 
নজাতু পরযোধিতি |” মেন) । | 

আয়ুক্সান (আয়ক্ম*্, আমুদ+মহ_ অক্তার্থে) | বি দাহ, টিরজীবী। শি ১ | 
“আযুঙ্বান ভবমোৌে নাটকাদিতে । 
ইহা গৌরব রি প্রয়োন হয়। 
শিং১ “্আদুক্সন্ রথিনৎ শ্টাতো বদ্ধং । 
তাতেতি চেতবঃ।” ২। গং, পুং। তিথি ; 
নক্ষত্রের যোগবিশেষ। ৩। উত্তানপ্রজা- র 

পতির পুত্র, হনৃ্তার গর্ভজাত। | 

আয়োগ (আ- 

1 

! 
প্রক্মভ করিলেন” | 

ইন. | 

ৃ 
|] 

| 
] 

1 গার 

৬০ পপপীশিপাগাপাপশতাি শশা ীশিিপতিপসিশ 
পিসি পপিসসপিশ এ পিল 

আমুষ্য আোয়স+ষফ্য)- প্রায়োজনার্ধে) 
যাহাতে আযুব্দ্ধি হয়) ২। 

মুজনক 1 ৩1 (ষ্্য -- স্বার্থে) 
“আয়ুষ্যং 

বি, ভ্িৎ, য 
আয়ুক্ষর, অ 
কীৎ, আ।যুঃ | ২। অন্ন, পথ্য। 
প্রান্ভুখে ভুঙ্ক্তে ॥ মেন্গু)। 

জ যোগ করা+অ:ঘএ) 
ভা) স্ৎ, পুহ, গন্ধমাল্যোপহার | শিং 

_ ১ দস দেশো ভমরাযোগঃ প্রদীপ্ত ইব 
লক্ষাযতে 1” ২। ব্যাপার। ও | রোধ, তীর । 

আযোগব দ্েযোগব 1 অ€%)- ইদমর্থে) মং, 
পু, শ্বদের গুঁরসে বৈশ্যাগর্ভজাত জাতি, 
বিশেন। 

আমোজক 'আায়োজন কেখ, সকণএক) - ক) 

বি, ব্রি যে আয়োজন করে, আয়োজন; 

কারী, চুল | ২ | উদ্যোগী । 

আয়োজন (আানযুজ [যোগ করা! সংগ্রহ 
করা + ক) ভ|) সহ, ক্ীহ) চেষ্তা, 

উদ্দ্যাগ । ২। আহরণ, স্তগ্রুহ) সঙ্গলন । 

০০ ক্লীং, মাতা পর্ঘযন্ত 1 

আয়োজনক 51 তেকর্তৃ, আয়োজন কও) 
যে কনে) বি, টিং রি যে আয়োজন কারে) 

। আঞগোননকারী ৮ কাবিন, আয়োছন: 

কারা যে: , বি” ব্রি, যে আমাজন 
করে, আজক, আয়োজনক 211 

- শব) অ!গোতিন (ছাংহমাসন দেখ, তং) 

বিং, ভ্রিং, যাহার আয়োজন হইয়াছে, 

সংগৃহীত, সঙ্গলিত। ২। একর মহাজত। 

আযষোধন (আ.বুধ যুক্ধকর11+ আন(েশট। 

1) সং, ক্লুঁৎ, যুদ্ধ, সমর । শিং-১ 
“ আযোধলে কুষ্খগতিৎ সহারমবাপা যা 
ক্ষরিয়কালরারিমূ। 7? রেছু)। ২) বধ, 

হিংসা । ৩। (4 অনট_ ধি) যুদ্ধন্ষেন ! 
আধ গমন করা আ(ঘএ৫)- কঃ সঙ 

জ্ঞার্থে) সং পু, মঙ্গল গ্রহ । ২। শশিগ্রহ। 
মেআ্গলগ্রহের বক্রগতি এবৎ শনিগ্রহের 
মন্দগতি বলিয়া) । ৩। রেফলবৃন্ষ, মধুরা্- 

ফল। ৪ | ক্লীৎ, মুণ্ডলৌহ (08106 ০1 

110) )1 ৫1 পিভ্রল। ৬। কোণ। ৭। 

প্রাস্তভাগ। ৮। চক্রান্সকাষ্ঠটবিশেষ । ৯। 
বিংঃ তরি, গমনকারী | ১০1 (শ ঘএ- 
ভাবে) পু, গযন | রা আ্রীং১ (4 ঘি 



! আর 

নি 

ণ) চর্মকারের বেধনাস্ত্র। ২। ছুরিকা। 
(হিন্দী আওর শব্দজ) অং, এবং । 

আরকুট (আর. গমনকারী-কুট শিখর, 

স্তপ, য-স। এই ধাতু দ্বারা নানাবিধ 
পাত্র ও যন্ত্র নির্মাণ করে, এই নিমিত্ত ইহ! 
স্তপেস্ত,পে গমন গমন করে) সং, পু 
রীৎ, পিন্তল-রাশি, পিন্লাভরণ । শিৎ _ ১ 
“কিমারকুটাভরণেন ন শ্রিয় ইতি |” 

রক্ত আ। ঈষৎ_ টি রৎকর| ইত্যাদি 
+তক্তে) -ন্ম) বিৎ, ত্রিৎ, ঈষৎ রক্তবর্ণ, 
আলোহিত।২ 1 গাঢ় রক্তবর্ণ। ৩। সম্যগ- 

নুরুক্ত | 
আরক্তনয়ন । 

ভারক্নের ১৮ চন, ৬ষঠী- হিহ) বিৎ, ভরি 
'আরক্তলে'চন্ | যাহার নন ঈষং রক্তর্্ণ 

হইয়াছে, আলোহছিতনের। 
আর আ-রক্ষ রক্ষা করা+মঅ.অন্)-_ 

ক) সং, পুং, গজকুন্তের অধোভাগ। শিং 
-১ “ আরক্ষমগ্রমবমতা স্ণিমূ শিতা- 
গ্রাম) (মাঘ)। হ। হশ্ডিমস্তক চন্ম । ৩। 
রক্ষ1, থান।, ঘাটী। ৪ সৈম্ত। €। শি, 

তিৎ, রক্ষক, রক্সাকন্মে নিযুক্ত । ৬। রক্ষা- 
যুক্, রক্ষিত। ৭। রক্ষণীয়। “শতসাহ্ত্র- 
মারক্ষৎ মধ্যগৎ রক্ষসাৎ কপিঃ ।” ভোট)।। 
৪। (+1অ(অল্)- ভ1) পুং, সম্যক রক্ষা | | 

আবির ক রগ্ (রুজু কুপ্প হওয়া + * 
(কিপ্)-ভা। রর] রোগ -বধ্ নষ্টকরা 
+অ-ক।যেরোগ নষ্ট করে, ২য়া-_ 
নিপাতন) সৎ, পুং, সৌঁ(দালিগাছ । 

আরজ যোবনিক) আবেদন, নিবেদন; যথা] - ; 
ভাল হেত্ করেছিন্ুু হজজুরে আরজ । 
নছিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ।” 

আবজবেগী (ষাবনিক) যে ব্যক্তি বিচারপতির 
নিকট আবেদনপত্র দেয়; যথা__ 
“আর রামা বলে সই এত ভাল শুনি। র 
আমার আরজবেগী পতি বন গুণী ।” ূ 

মারজী যোবনিক) সং, বিচারপতির নিকট ূ 

ূ 

] 

(আরক্ত - নয়ন, নোত্র,লো- 

০ নি 

আবেদন পত্র। 
আরট্র ; সং, পুৃৎ, দেশবিদেশ । “পঞ্চনদী প- 

র্বৃত হইতে নিঃহত হইয়া ষে স্থলে প্রবা- 
হিত হইতেছে সেই স্থানের নাম আরট ।” 

২৪৫ 

পাপী পপ শপ আটা পাপা 

| আরনালক | 

আর ] 
পপ ০ 

আরট্রজ (আরট্র. দেশবিশেষ-জ [জন্ 
জন্মান+অডে)-ক] যে.জন্মে,.৭মী_ষ) 
সং, পুহ, আরটউ (আরব) দেশীয় অ' 

“মারট্র জশচটু লনিষ্ট,রপাক্ষমুচ্চৈঃ /»মোখ)। 
২। বিৎ, ত্রিৎ, আরটদেশ সমুত্পন্ধ 1. 

'আরটী; সং, জ্্ীৎ, স্থলপদ্ঘ । হ। বাুলহাটী। 
আরণি (আ-খ গমন কর1+অনি--ক, 

সংক্জার্থে) সৎ, পুৎ, জলাবর্ত, জলভ্রম, 
ঘূর্ণিত জল, পাকমারা জল। 

আরণ্য অরণ্য + অ€ষ%৫) _ ভবার্থে) বিং১ত্রিৎ। 
বন্য, যাহ] অরণ্যে জন্মে, অরণ্যজাত, বন- 
সন্ধন্ধীয্ পেশু প্রভৃতি)। পশু ছুই প্রকার 
আর্ণ্য এবং গ্রাম্য 1 

আরণ্যক (অরণ্য দেখ, কণ্ স্বার্থে) বিং, 
ছি, বন্য, অরণ্য জীত, বনজাত (বৃক্ষ পঙ্ষি। 
মুগাদি) ১ যথ1--“আরণ্যক মুগমাথসে অ- 
ননাখী ব্রাঙ্গনগণের-।" ২। সংপুখ, বনপথ । 
৩। অরণ্যেভব মুনিপ্রমুধ মনুষ্য । শিৎ- ১ 
“ভারশ্যকোপ| ও ফলপ্রস্থৃতিঃ ৮ (রঘু )। 
৪1 হস্তী। ৫। অধ্যায় । ৬। বিহার, 

নিহারস্থান। ৭ ন্যায়শান্ম।৮ 1 গোময়। ৯। 

ক্লীং,বেদাৎশবিশেষ। “আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য 
ওঁধধিভ্্যোহুমৃতৎ ষণা 1"? অর্থাৎ বেদের 

সার আরণ্যক। অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন, 

“ইহা কেবল বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের জন্য 
রচিত হয়, সুতরাৎ ইহা অরণ্যে পঠিত 

হইত বলিয়া এই নাম হইয়াছে 1” 
আরণ্যমুদৃগ! ; সং, স্্রীং, সুদগপণণখ, মুগানি। 
আরতি আ- র্ [ক্রীড়া করা] ক্ষান্ত হওয়া 

ইত্যাদি +তি(ক্তি) _ ভা) মৎস্্রীৎ, বিরতি, 
নিবু্তি, ক্ষার্তি। ২। নীরাজন, প্রতিমার 
সন্দুধে প্রদীপ চালন। করা । 

আরনাল ) (আর! খ' ধাতুজ ] যেগমন 
করে-নাল গম্ধ। কণ্- 

অর্থে । যাহার গন্ধ ছাড়ে, ৬ঠী-হিৎ, 
কিম্বা অরনাল [অর শীঘ্র নল্ বন্ধন 
করা+অ.ঘঞ)-ক। যে শীঘ্র মল বন্ধন 
করে] অন্ন +অফ্ে)--ইদম্র্থে) সং, ক্লীৎ, 
কাজি, আমানি। শি২- ১ “আরনালৎ তু 
গোধূমৈ রামৈঃ স্যান্িস্কবীকতৈঃ । পটরুব 
সন্ধিতৈত্তত্ত সৌবীরসদৃশৎ গুটৈঃ। 



আরা ] 

»্প্প্পাপ শিপপাশাশণা ীপশাশাি 
পপ, টি 

আরব্ধ (আ- রভ্|বেগে গমন করা] আর্ত 

যাহার 

আরভ্ত হইয়াছে, উপক্রান্ত, কতারস্ত | ২। 
করা+ত্ক্তি-শ্ব) বিৎ, ত্রিৎ, 

অনুষ্ঠিত। ৩। ক্লীং, আরম্ভ । 

আরভটি 
আরভটী 
নাট্য রচনাবিশেষ,অভিনয়, নাট) ক্র 
বিশেষ। শিং-১ 4 মায়েক্রজালসংগ্রাম 
ক্রেধোদৃত্রান্তাদিচেট্টিতৈঃ | সংযুক্তা বধ- 
বন্ধাদৈযরুদ্ধতারভটামত1 1” ২ । মহিম।, 
গৌরব । ৩। (অর+4ষ্4-্মার শীঘ্র ভট 

পোষণ কর।+অ(অল্)- ভাবে) সং, পু, 
ধৃষ্টতা । ৪ । শুর, বীর। 

আরভমাণ €( আ-রভ্ু আরম করা আন 

(শান)--ক) বিং, ত্রিৎ, যে আরস্ত করি- 
তেছে, গ্রক্রমমাণ, উপক্রমমাণ | 

আরমান দেশজ) সং, বামনা, মনোভিলাষ । | 

'রভ [বেগে গমন করা] আরস্ত 
করা +অ(ঘএ০)_ ভাবে) সং, পুৎ, প্রথম 

চেষ্টা । ২। উপক্রম । ৩. প্রস্তাবন1 ; যথা -. 
গ্রন্থারস্ত । ৪ | উদৃষোগ, প্রযত্র, কম । শিৎ 
১ %আগটমহ সদৃশারস্ত আরম সশো- 
দয়ঃ|”রেঘু)। ৫। অন্ুষ্ঠান। ৬।উতপন্তি। 
৭। ত্বরা, বেগ। ৮। দর্গ গন্দী। ৯। ব্ধ, 
হিৎসা। ১০ | (+ঘএ_ ৭) উপায় । ১১। 
(+ঘএ- ম্ম) ব্যাপার, কাধ্য। 

আরস্তক 'আরদ্ধ দেখ, অকংণক)-- ক) বি, 
ত্রিৎ, জনক, উৎপাদক । 

আরব, আরাবআ।-কু শব্দ করা4 অ(অল্), 
(ঘ 4) ভা) সৎ, পুৎ্, ধ্বনি, শব্দ; যথা 
_“পশিল সে স্থানে ভৈরব আরাব 17 
২“ভৈরব আরবে দেশ পুরিল চৌদ্িকে।” 
(মেধনাদ)। শিখ - ১% বানরাশ্চক্রে রারবমূ। 
২,শকুনৈর্দাকণারট্বঃ | ৩, শিখিকুলকল- 
কেকারব। ৪, আরাবঃ মুমহাংশ্চাসীহ । 

আরশী আদর্শ শবধজ) দর্পণ । ২ । সুখাবলো- 
কনোপষোগী স্বচ্ছ পদার্থ ) যথা 

“সরসী টা মোর ।'' (মেনাদ)। 
আরহুল। দেশজ) সং, কীট-বিশেষ, তৈল- 

পায়িকা । 

আরভ্ত (আ- 

২৪৬ ] আরা 

অত, দূর । ২। সমীপ, নিকট। শিং 

“আরাদ্বিস্ষ্ট! ইববঃপতন্ত । ২, আরানিষ্ঠত 
মা মহৎ সমীপমুপসর্পতি।” ৩। “তমচর্ণমারা- 
দভিবর্তমানমূ 1?” রেছু)। 

আ-রভ্ আরম্ভ করা+ | আরাতি ঘ্-রা দান করা4+অতি-ক) 

আট, অটা-শ্) সং, জ্্রীহ, 
ড়া | আরাত্রিক (অ-রাত্রি+ইক(্কি) - গ্রং, 

সং, পু, শরু ৷ 

অথবা আ-রাত্রি+কণ- যোগ । দীপা- 
লোক কেবল রাত্রিতেই প্রদর্শিত হয়, ইহা 
দিবাভাঁগেও হইয়া থাকে) সং, ক্লীং) 
আরতি, নীরাজন । 

আরাধক জ।-রাপি আরাধনা করা+ অক 
(ণক)- ক) বিং, ত্রিৎ, যে আরাধনা করে, 
সেবক, উপাসক । 

আরাধন আ-রাধ [নিষ্পন্ন হওয়া] আনা- 
ধনা করা ইত্যাদি + অন(অনট্)- ভা) অং, 
ক্ীৎ, না _স্স্রীং, উপাসনা, তুষ্টিকরণ। ২। 
পরিচর্যা, মেবা। ৩। অভ্যাস। ৪ | পাচন, 
পাক। ৫1 প্রাপ্তি । ৬ | বিৎ্, ত্রিৎ, পুজা- 
আধন, সেবাসাধন, অস্তোষণ । শিং-- ১ 
“ইদৎ তু তে ভক্তি ন্য্রৎ সতামারাধনং 
বপুং।” (কুমার)। 

আরাধনীয় (আ- ন.খ আরাধন। করা+ 
অনীয় _ শু) 6... তি, খাহার 'আরাধন। 
করিতে হয়) আরাধ্য, উপাস্য । শিং-১ 
“সোহহছৎ্ কথৎ লাম বাচা বশমা 8 

নী্বস্ত ধষের্বিধাতমৃ।” রেছু)। 
আরাধিত (আ1-রাধ-ডি-রাধি আরাধন! 

কর1+ তক্ডে) - শ্ম) বি২১ত্রিং, যাহার আরা- 
ধন] কর। গিষাছে,উপাসিত 1 ২। সেবিত। 
৩। অভ্যস্ত । ও। প্রাপ্ত । ৫1 সাধিত, 

আয়ত্ত ; যথা“সম্যগারাধিতাবিদ্য] |” 
আরাধ্য আরাধন দেখ, য-্ম) বিং,ব্রিৎ 

উপাস্য, যাহাকে আরাধনা কর। যায়! 
আরাধ্যমান আ-রাধি 'আরাধন1 করা+ 
আন(শান) -শ্দ) বিং, ত্রিৎ, যাহার আরা 
ধনা করা যাইতেছে, পৃজ্যমান, সেব্যমান, 
উপাস্থমান। শিৎ- ১ “ইণখমারাধ্যমানো- 
হুপি ক্রিশ্নাতি ভূবনভ্রয়মূ।” (কুমির) 
২। সাধ্যমান। 

আরা (আরা দান করা+আত-ক) | আরাম আ-রম্ ক্রীড়া কর14+"অব্ঘেঞ)_ 



আরে 

_ ধি) সং)পৃৎ, উদ্যান, উপবন, রৃক্ষবাটিকা ; 
যথা-_-«তলোক স্থানে স্থানে কূপ বাপী আ- 
রাম ও সভা সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল |” শিৎ 
_১ হতে হন্থমতারামে সীতা হর্ষসুপা- 
গত] | কুদস্তি রাক্ষসা সর্ব হা হারাম 
হতোছতইঃ (৮ ২।(4-ঘএ৫-_ ভাবে) বিরাম, 
বিরতি, শাস্তি, নিবৃত্তি; যথা-পীড়ার 
আরাম । ৩। সুখ, শ্রীতি। ৪ । স্বাস্থ্য, 
সাক্ছন্দ্য | ৫ | বিৎ, ত্রিং, সুস্থ, সচ্ছন্দ, 
নারোগ ; যথা মে আরাম হইয়াছে । 

আলামশীতলা ; সংস্্ীৎ, সুগন্ধি পরিবিশেষ, 
আনন্নী। 

আরাশিক(অরাল বক্র+ইকফ্িক)-_ রে 
আন্ব্দ! যে পত্রার্দির উপর বক্র হয়)সৎ, 
_স্্রীঞ্ লপকার, পাচক 1 ২। বিহ, রে 
বক্রগামী । 

আরিক1 আর দেখ, কণ্_প্রৎ। আ.-স্ট্রী- 
লিঙ্গে) সৎ, স্মীহ, গতি | ২। আহ্বান । 

আরিন্পা (যাবনিক) পত্র ও খাজানাবাহককে 
আরিন্দা কহে । 

আন্ত খে গমন করা1+উ(উ৭)- সংজ্ঞার্থে। 
অ-ভা) সং, পু, কর্কট, কাঁকড়া । ২। 
শুকর । ৩1 বুক্ষবিশেষ। ৪1 পিঙ্গলবর্ণ। ৫। 
ভি, পিঙ্গল । 

আরুরুক্ষা আ-কুহ্ আরোহণ করা+সন্ 
_ ইচ্ছার্থেটসং, স্্রীৎ, আরোহণের ইচ্ছা । 

আকরুরুন্ষু (আরুরুক্ষ (আ- কহ আরোহণ 
করা, সন্- ইচ্ছার্থে] আরোহণ করিতে 
ইচ্ছা! করা+উ -_ ক) বিং, ত্রিং আরোহণ 
করিতে উদ্যত বা ইচ্ছু । শিৎ-_ ১সমা- 
ররক্ুর্দিবমাযুষঃক্ষয়ে ।” রেছু)। 

অ'বূক ; সং, ক্ীৎ, হিমীচলে প্রসিদ্ক ওষধি- 
বিশেষ, আড়। 

আরচঢ় আ-ক্ষহ[জন্মীন। উপরে উঠ1+ 
ত(ক্তি)১-ক। হা, তল্ট। উ স্থানে উ) 
বিৎ, তি, যে আরোহণ করিয়াছে, কৃতা- 
রোহণ। [পারাবত বৃক্ষফল । 

আরেবত ; সং, পৃৎ, আরগ্ধধ বৃক্ষ । ২। ক্লীৎ, 
আরোগ্য (অরোগ +যফ্যে)-ভাবে ) সৎ, 

ক্লীৎ, রোগ ন! হওয়া, স্বাস্থ্য, রোগাভাব। 
২। রোগখাস্তি, রোগনিরৃত্তি, স্বাস্থ্য | 

আরো! 

আরোপ আ-রোহি আরোহণকরান + অ 
(অল্)--ভা। হ--প) সং১পুহ, আন্ত বজ্যতে 
অন্য ধর্শের স্থাপন ; বখা__রজ্জ,ভে সর্পের 
তআরোপ। হ। সিখ্যাবিষ্ষরণ । শু | কল্পনা, 
উদ্ভাবন, কল্পনা করিপ্না ঘটাইয়া ছেওয়1) 
যথা--দোষারোপ । ৩। অভেদজ্ঞাম । 

আরোপণ (আরোপ দেখ, অন(দ্অনট্)- ভা) 
সং, কীৎ, ন্যাস,সংস্থাঁপন | শিৎ -১ “আ- 
দ্রণক্ষতারোপণনমন্বভূতাষ্।” রেঘু) ২। আ- 
রোপকরণ, অন্তে অন্য ধর্মের অবভাস, 
।ভাষ। ৩। আরোহণ করান । ৪1 শর।- 

সন জ্যা সংযোজন । ৫। উন্নম্ন। ৬ । 
শশ্তাদির রোপণ । 

আরোপিত আরোপ দেখ, তক্তে)_ ক্ষ) বিৎ, 
ত্রিং, স্থাপিত, ন্যস্ত। ২। গচ্ছিত । ৩। 
উন্নমিত, উখাপিত। ৪1 কল্িত। ৫। 

এক বস্তকে অন্যরপে প্রকাশিত, কৃতা- 
রোপণ, অবভামসিত । 

আরোপ্যমাণ আ- কুহু অ।রোহণ করা+ 
আনোন)-ম্ম) বিং, ত্রিৎ, শ্যাপ্যমান, 
অব্ভাসমনি, অডেদ যাহার আরোপ । 

আরোহছ €আ-- কুছ আরোহণ +অ(জঅল্) 
- ভাবে) সং, পু, দৈর্খা, দীর্থতা। ২। 
রাশি ।৩। নিতম্ব, শ্রোনী।৪ । উচ্চতা । 
৫ | ভার । ৬। পরিমাণবিশেষ, সমুচ্ছ,য। 

৭। (1ঘঞ-শ্) আ্রীনিতন্য, বরারোহ। 

কডি। ৮। (+আ-কহ্+'অংঅন্)-_ ক) 
নিষাদী, আরোহী । 

আরোহক (আরোহ দেখ, অকণক)- ক) 

বিৎ) ত্রিং, যে আরোহণ করে, আরোহী । 
আরোহণ আরোহ দেখ, অনম্অেনট)-- ভা) 

সৎ, ক্লীৎ, উপরে উঠা, চড়া ; ষথা-_বৃক্ষে 
আরোহণ । ২ | প্ররোহণমৃ, অঙ্কুরাদি জ- 
নন” ৩। ক্লীৎ, নী-স্ত্রীৎ, অনট্-৭) 
সোপান, সিড়ী । 

আরোহিত আ-রোহি আরোহণ করা+ 
তরক্কি)-_ক্ফু) বিৎ, ত্রিৎ, যাহাতে আরোহণ 
করা গিয়াছে । ২। যাহাকে আরোহণ 
করান গিকাছে । 

আরোহী (আরোহিন্, 
হণ করা1ইন্ণিন্) 

আ-রুহ আরো- 
ক) বিং, ত্রিৎ 



আর্থি 
এলি শেপ শশী শপে 

আরোহণকারী | ২। সঙ্গীতে-_সাতটি স্ু- 
রের ক্রমায়ে উদ্ধগতির নাম অন্থুলোম বা 
আরোহণ এবং ক্রমান্বয়ে নিষ্গতির নাম 

বিলোম বা অবরোহণ ; সঙ্গীত ব্যবসায়ীরা 

এই দ্বিবিধ গতিকেই ক্রমান্বয়ে আরোহী 
ও অবরোহী বলে |” (েঙ্গীতমার) | 

আর্ম খেক্ষ1+ অক) _ প্রহ) বি, ভরি, ক্ষ 
সন্দদ্দীয়,নক্ষরাদি গ্রহসন্ষন্ধীয় । ২। খক্ষ- 
তনয্ব সত্রণরাজা ৷ ৩। (+ষ%-_ জমৃহার্থে) 
সং, ক্লীৎ, খক্ষসমূহ | [মধু । 

আর্্য ; সং, কীৎ, আর্থ। নামক মঞ্ষিকোনপন্ন 
আর্জব (খধজু সরল 7ম ফ*)- ভাবে) স্ধ 

কুংৎ, খজুতা, সবুলতা। ৷ 

আর্ত (আ-ঞত [গমন করা ব্যান্টুল হওয়া 

ইত্যাদি 4 তক্তে) - ক) বিৎ১ত্রিৎ। ভিউ 

অস্ুপ্ । হ। দুঃখিত, কাতর, শোকাভিজ্ত | 

৩। উদ্বেজিত, বিরন্সি | ৪ 1 আপর্ুত, উৎ- 
পীড়িত । ৫1 আকুজ ! ৬। বিপন্ন । 91 

বিহ্বল । 
আর্ভগল ; সং, পু) নীলক্িণ্টী | 
আত্তনাদ (আর নাদ) সং, পু, কাতর 

হইয। ষে শন্দ বা চীৎকার করে, আন্তি- 
শুচক শন্ম) বাহনশিনাদ | 

আন্তব খেতু স্ত্রীঙ্ুচুম, বা গীম্মি সময় + 
অআষ্-ক্দার্গে গ্রাপ্তার্থে) সহ), কীহ। 
্থীরজঃ 1 ২। বি, ত্রিৎ, আ্ীরজঃ সন্বন্ধীঘব । 
৩।গ্রীক্ষাদি খতৃ-সন্বন্ধীয় | 91  তুসৎক্রান্ত। 
শিৎ-১ “অভিভূষব বিভৃতিমান্তবীম মধু- 
গন্ধীতিশয়েন বীর ধায্।” রেদু)। 

আভি আর্ত দেখ, তি.ক্তি) _ ভা) সৎ, স্্ীহ, 
পীড়া, রোগ | ২ । মন্যেব্যথা। ৩1 কি 
৭) ধনুকের ভগ্র । [পৌরহিত্য । 

আত্বিজ খেত্বিজ+ অষ্জে)_ প্র) সং, ক্লীৎ, 
'আর্বিজীন আোত্তিজ _ঈন(নৌন)-__ প্রং) বিৎ) 

ত্রিৎ, পুরোহিত । শিং -৯ প“দ্ঙ্গিণ্যদি ষ্টৎ 
কৃতমার্তিজীনৈহ 1? ভেট্রি)। 

আত্বিজ্য €খত্তিভ +য(ষ্*য)- কর্মদরণি) সহ) 
ক্লীৎ, পুরোহিতের কর্ম । [সম্বন্ধীয় । 

আর্থ অর্থ1 অ:্)- প্রং) বিৎ। ত্রিং, অর্থ- 
আর্থিক অর্থ+ ইক(ঞ্িক) _ প্র) বিৎ, ব্রি" 

অর্থবোঁধে যাহার সবিশেষ নৈপুণ্য আছে। 

২৪৮ ] 

এ _..২০ ৮ শশী শাশাপিশাশীীশিশীশাশী শি শীট রি 

্ 

| 

আর্য 

২। যেব্যক্তি খণদানার্দি ব্যাপারে অর্থ 
প্রয়োগ করিয়া খাকে। ৩। অর্থগ্রাহী। 
৪ | অর্থসন্যন্থীয় । 

আরজ তঅর্দ। গমন করা+র-ক, দীখ) 
বিৎ, ত্রিৎ, সজল, ভিজা, স্যাৎসেতে | ২। 
নৃতন। ৩। মুছু। ৪ (শিবিল 1€ 1 কাঠিন্য- 

শুন্য,আন্ু গুণ্যযুক্ত ; যথা-দয়ার্জীভাবযৃ।' 
আদ্রক (আর্দ ভিজ+কণ্ _ প্রৎ১) সং,ক্ষীৎ, 
দলোধিশেষ, আদা। 

;) জাৎ) আরীং, আশ্বিন্যার্দি সন্তবিৎশতি 
নক্ষত্ান্র্গত যষ্ট নক্ষত্র । ইহার আকার 
পদ্বাকৃতি;, কেহ কেহ বলেন 
ইহা মণিতুল্য এবং একটী 
উজ্জ্বল তারকাবিশিক্ট | হী- 

হার অবিষ্ঠটাতীদেবত। শি | 
এই নঙ্গত্রে জন্মগ্রহণ করিলে 
স্ুধাধিক,কুকশরীরকান্তি,কলহপ্রিয়, কোপ 
যুক্ত এবং অবিনীত হয়। শরণাগত ব্যক্তির 
প্রতি আর্চিন্ত ত্য না । (কোষ্ঠী প্রদীপ) । 

আদ্িক জেদ্দ-ইকফ্িক _ প্রচ) বিহ, ব্রি, 
অদ্দাংশভাগী | 

আবধ্য (খ [গমন করা] পাওষা11 যাদ্বাণ। 

_-ক অথবা ন্দঙ্যষ্ঞ । যে প্রতি্। 
প্রাপ্ত হয়। ।€প্ুিগের নব্যতর গ্রন্থানু 

সারে “আধ্য” শব্দের অর্থ- বিশিষ্ট 
মান্য ও সতকুলোদ্ভব। বেদসহহিতার 
_হিন্দধন্্ীবলম্বী লোকমাত্রেই “আধ্য' 
বলিষা কীর্তিত হইয়াছে ; যথ1--“বিজা 
নীহ যান যেচ দস্যবেো! বহি্মতে রন্ধয়া 
শাসদত্রতান্ । শাককীভবৰ যজমানসা রঃ 

_দ্বিতাবিশ্বেৎভাতে সধমাদেষু চাঁকন ॥ 
(ধ্রণ্বেদ সংহিতা ১ম, ৫১ শু, ৮খক ) 

অর্থাৎ “ইন্দ্র! তুমি আর্ধ্য-বর্গকে এবং দহ 
দিগকে বিশেষরূপে অবগত হও । এ ব্রত- 
বিরোধীদিগকে নিগ্রহ করিয়! যক্তানুষ্টাতা 
যজমানের অধীন কর । তুমি শক্তিশালী, 
অতএব যজমানের প্রয়োজক হও 1 আনি 
প্রমোপকর যজ্ঞ সমুদায়ে তোমার এ সম্ক 
দায় কর্ট্দের বিষয় কীর্তন করিতে অভিলীম 
করি ।”খ্কৃবেদের অন্যস্থলে আর্য ও দা 
শন্দ যেরূপ স্থলে ও যেরূপ অর্গে লিখিত 

আদ 7। 



মক [ছে তাহ] বিবেচনা করির1 দেখিলে, 

আর্য শব্দ সমগ্র হিন্দুজাতি-প্রতিপাদকই 
অথব্নবেদ-সৎহিতায় সমগ্র: বধাধ হয়। 

শোক শৃদ্র ও আধ্য এই ছুই বিভিন্ন ভাগে | 
বিভক্ত বলিয। নির্ষেশিত হইয়াছে ) থা. 
“তয়াহৎ সর্ব পশ্ঠামি যশ্চ শৃদ্রউভার্ষযঃ1” 
(অথর্কাবেদ সংহিত1 ৪ কাণ্ড। ১২০1 ৪1) 
“প্রিয়ৎ মা কণু দেবেষু প্রিয় রাজন মাকুণু। 
প্রিয়ৎ সন্ন্থ পশ্যত উত শৃদ্র উহ্তাধ্যে ॥ 

(আথর্বাবেদ সংহিতা ১৯ কাণ্ড । ৬২। ১1). 
প্রণীত : 

শৌতহত্রে ব্রা্ষণ, ক্ষত্রিয়) বৈশ্য এই : 
বর্ণপ্রত্বেরই আধ্য বলিয়া পরিচমু পাওনা, 
খায় । “শুদ্রাধ্যৌ চম্্রণি পরিমণ্ডলে ব্যায়- 
চ্ছেতে। (১৩ অ৩ক,৭হ) এই কাত্যামন-. 

শতপখথ ব্রাঙ্ষণে ও কাত্যাষন 

ত শ্ত্রের অর্থে ভাষ্যকাঙ্গ লেখেন 

"শৃদ্বশ্চতুর্থো বর্ণঃ আধ্যটপ্লবর্ণিকঃ 1” 
আধ্য শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষজিম়, বৈশা 

এই তিন বর্ণ; চতুর্থ বর্ণের নাম শুদ্র। 
বোধ হয়, শুদ্র-বণণ আব্য-বংশীয় নহে) 
'আধ্যেরা ভারতবধে আসিরা শদ্নামক 

আনাধ্যজাতি বিশেষকে আপনাদের সমাজ-, 
ভঞ্করিয়। লন । মন্তুম্হি তায় হিন্দুদিগের । 
আবাস্ভুমি আধ্যাবন্ত বলিয়া উল্লিখিত. 

হইয়াছে | যথা 
'আসমুছ্রোত্তটবপুলবীনাসমুদ্রানঞ, ভি ॥. 
তয়োরেবাস্ররংগিধেযাবাধ্যাবত্ত ২বিদ্বুধাও 

(েনুমৎহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় 7 | 
উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধাচল এবং 
পুর্ব পুর্সসমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিমমকুদ 
এই চতুহঃমীমাবদ্ধ ভূভাগের লাম পন্ডিতের 
আধ্যাব্ত বলিয়া জানেন। এই বচন 
কনার সমন্ষে আধ্য শব হিন্দদিগ্র 
জাতি-গত সাধারণ নাম ছিল বলিতে ৃ 

হইবে। আধ্যাবন্ত আধ্যদিগের আর্থাং | 
ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের ; 
নিবাসভমি ছিল ইহ। মনুসংহিতভায় সুস্পষ্ট 
প্রকটিত আছে । হৃতরাৎ আধ্যাবন্ত শ- 

1 

| 
| 
| 

বের অস্তভূত আধ্য শব্দ এ সমগ্র বর্ণ-ভ্রয ূ 
প্র তিপাদক বলিতে হইবে । থা--“এতান্ 
দ্বিজাতযো দ্রেশীন সৎশ্রয়েরন প্রাষত্বুতঃ ! 

] আধ্য 

শন যস্মিন কশ্মিন্ ২ ব নিখসেং বুঝি 
কবিতঃ 1” দ্বিজাতি অর্থাত ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিম 
ও নবৈশ্যেরা এই সকল দেশে বসতি করি- 
বন, শুদ্দের! ব্যবসায় অনুরোধে যথা 
তথ বাস করিতে পারে। মন্থনংহিতাষ 
কআধ্ায জনাধ্য এই উভম্মকলের পরস্পর 
বিভিননতা স্ুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 
বথা-জাতোনাধ্যামন।ধ্যায়ামাধ্যাদাধ্যে! 
ভবেদগ, পৈ2। জাতোহুপ্যনাধণাদ্াধ্যায়াম- 
লাধ্য ইতি নিচ 1) আর্থাহ আধ্যপুক্ষ- 
ষ্রে রসে ও অনাধ্য। নারীর গর্ভে থে 
সন্তান ভান্মে, মে সন্তান শাঙ্সোক্ত-গুণ, 
খুন্ত হইল আধ্যত্ব প্রাপ্ত হয় । আর আঅ. 
নাধ্য পুরুষের ওরসে আধ্যাস্টীর গর্তে থে 
পুর ভন্মে জে নিশ্চয় কসনাধ্ধ্য । 
আমরকোষেওলিখিত আছে, বিন্ধ্য ও হি- 
মালয় পশ্দতের ম্ধাগত দেশ ঘআাধ্যাব্ 
অর্থ, আর্যাদগের স্থান ছিল । “আধ্যা- 
বওঃ পুবাডমি মব্যহ বিদ্ধতহিমাগয়োও।)। 

আবঘয শানের অথ নেশা । আ্তরাষ এক 

কালে অ্রহ্গিপ শু সটত্রিয় ভিন ভারতবঘেখ 
সমস্ত আর্ধা বংীয়েরাই, অর্থাৎ আরা, 
ফাগোসপনন অধিকাহশ লোকেই, “ভধ), 
নাম ধারণ করিত | হয় তি, বা শব্দ 
হইতেই আধা শঙ্সের উৎপন্থি হইছে 
কমিকাধ্য নৈশাযদিগের একটি গাধান বাত । 

লাটিন, গীক, এ লোমেক্সন্, ইহতিজী, 

রশ, আইরিশ, কর্ণিণ, এজন প্রাচীন 
নস, লিথষেনিক পুভূতি অনেক ইয়ুরো।- 

পীয় ভাষায় “হল” ও “ক্ষিবাচিক” কতক” 
শুলি শব্দ আছে, তাহা “অর্; ধাতু হইতে 
শিস্পন্ন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । ৬ 
“আর্? ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ ।: ইহাতে 
বোধ হর, আধ্যেরা একত্র সংস্থষ্ট থাকিয! 
কৃষিকাধ্য করিতেন এব তদনুসারে ত। 
হার। অধ্য ব।আধ্য বা তদনুব্ূপ অন্ঃ 
কোন নাম প্রাণ্ত হইয়াছিলেন ৷ যদিও 
তস্কত ভাষায় অবিকল “অর্” ধাতুর উল্লেখ 

নাই [সংস্কৃত ভাষায় "' ধাত্ আছে, তাছা 
হইতে অধ্ধয ও আধ্য উভত্ব শব্ই নিষ্পন্ন 
হইতে পারে! কিন্ত অন্ত অন্ত জপিকাৎশ 



আর্য ] | ছর্য 

টানি ররর 

আর্ধ্য ভাষার এ মস্ত কৃষি ও হলবাচক 

শন্দের পর্যালোচনা দ্বারা এ ধাতুটি আবি- 
হ্ধত হইয়াছে । | ূ 
*11সীকদিণের অবস্ত। নামক প্রাচীন শাস্ছে 
পর্ধ্য শব শ্রদ্ধাম্পদ্দ ও লোকসাধারণ এই 
দুই অর্থে প্রশ্নোজিত আছে । পারসীক- 
দিগের আদিম স্থানের নাম প্রর্ধ্যনমৃব 
এজো অর্থাৎ আধ্যবীজ। তাহারা এ 

সুন্স্থান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পণ্চিমে 
গিয়া অপিবান করেন তাহারা যে যে দেশ 

অপিকার করেন, অবস্তায় তাহা এরধ্য। ব- 
লিমা! উল্লিখিত হইয়াছে । ওীক গ্রন্থকার 
ই্রীবো ত সমস্ত জনপদ ও তাহার সমীপ- 
বন্তী আন কতকগুলি শ্ছানকে একত্র 
আরিলানা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
হিরোন্ডোটম্ (৮]1]. 02) মীড দেশীরদি- 

গকে আরিআই এব* তাহার পুক্বে হেলে- 

শশা শশিশািশী শশা শী ীিসপিপিস্পিপাপপিপাপিত। 

নিকস্ পারসীক দেশকে আনিয়া বলিয়া: 
বর্ণন করিয়াছেন। 
কীলক্ূপ! শিল্গলিপিতে পারমীক সমাট 

দরায়ুষের নামের সহিত অরিয় ও অরিয়- 
চিত্র অর্থাৎ আধ্য ও আধ্তবৎশীয়) এই 
ছুই বিশেষণ সংযোজিত আছে। পুত্রা- 
কালীন পারসীকদিগের 'ঘধান দেবতার 
শাম অহুর মজ্দ টিল। তিনি অন্ত এক- 
শিলিলিপিতে আধ্যপিণের দেবতা বলিক়, 
উত্রিখিত হইন্বাছেন। পারসীক দেশের 
অধুনাতন নাম ইরান্ & অরিয় শস্দেরই 
বিকৃতি বোধ হয়। কতকগুলি শিল্পলিপিতে 
তেখিতে পাওয়া যায়, এ রাজ্যের পারসী ক 

১ ৯পোশশি পাশীশী ০ শা শিশিটি । শশিট 5 

পল 

ভূগতিরা অনেকে আপনাদ্িগকে ইর/ন্। 
বা অনিরান্ অর্থাৎ আধ্য বা অনার্ধ)উভয় 
জাতীয় লোকদিগের অধীখর বলিরা বর্ণন 
করিয়াছেন। পুরব্বতন পারসীকদিগের অ- 
০০কানেক নাম প্অরিয়' শব্-মংগ্রিষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যার। মহারাজ দ্রায়ুষের 
প্রপিতামহের নাম অরিয়ারাম্স । 
আশ্মানি ভাষায় অরি শব্বের অর্ ইরানি 
ও সাহমিক । ককেমনস্ পর্গতের উপত্য- 
কায় কতকগুলি আধ্যবংশীঘ্ব লোক বাস 
করে, তাহাদের জাতীয় নাম আম্নরনৃ। 

'আর্ধ্যবংশীয়গণ প্রথমে আসিয়াখণ্ডের 
ধ্যস্থলে বাস করিতেন । তাহাদের ম 
কতকগুলি খোরাসান ও রুষদেশ দি 
কষ্ণসাগরের উপকূলে ও থেপদেশে গা 
করা সস্তব ও সঙ্গত বলিয়| প্রতিপন্ন হ 
য়াছে। এ থেলের প্রাচীন লাম আরিয় 
আয়লণ্ড দ্বীপন্ছ কেল্ট জাভীক্ষেরা আং 
বংশীয়দিগেরই একটি প্রাচীন শাখা 
শেষ। উহাদের প্রাচীন নাম এর বা এরি 
উহাপা প্রথচীন নস ভাষাক্্ “ঈরার্' এ. 
এজলোসেকমন্ ভাষায় ইরা বলিয়া প্র 
দ্ধ ছিল; আয়ললত্ওর পূর্বতন নাম ঈরিউ 
অতএব আধ্যদিগের আখ্য নামের এক 
পুরাভন কূপ ক্আয়লগও দ্বীপের পরদিদ্ধ নাচ 
লপ্ষিত হইতেছে একথা "অসম্ভব নহে 
(15561268018 0106 50751760001 1711 
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ঈশ্বরকুষ্ধ সাতখ্যসপগ্ততির শেষে লিখিয়া 
ছেন--" আধ্্যমতিভিত |" বাতস্পতি ই 
হার ব্যাখ্যা করিয়াছেন “ আরাজ্জাতা 
ভ্ততেভ ই ার্ধ্য।। আধ্যা অতিষস্য ও 
অবখ্যম্ি . আধ্যমতভি অথ।ৎ বিশুদ্ধব 
তত্বনিচ..॥ নিকটবস্তখ শ্রেষ্ঠ বুদিমু 

ব্যক্ডি । বচম্পিতর মতে 'আরাহ শঙ্গে 
উওর ণ্ঘ' এত]য় এবং “পুষোদরা২িয়মে 
'আধ্য” শব্দ দিদ্ধ হইয়াছে। ইউরে।পায 
প্ডিতগণ ষে, “ঈরাণ' হইতে আধ্যগণের 
প্রথম আগমন উল্লেখ কারয়াছেন, উল্লি 
[বত ব্যুৎ্পক্ির দ্বারা তাহার কথকিৎ এস. 
ভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্ত তথা হহতে 
তাহাদিগেন্র আগমনবাত্তা কোন [হিপু- 
শত দেখিতে পাওয়া যায়না । কেহ কেই 
অনুমান করেন বর্তমান হিন্দুর্দিগের আদ. 

পুরুষেরা উত্তর-কুবূুতে বাস করিতেন 
সেই উত্তরকুক্ু তে কোথায়, তাহার কেন 
[নদর্শন ঞাপ্ত হওয়া যায় লা। মহাভারতে 
বনপর্ষে লিখিত আছে, যখন পারুরাজা 
পুভোতৎ্পাদনের জন্ত কুস্তিকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, তেই সময় তিনি বলিয়া 
ছিলেন যে 'উ তরকুক্ুতে অদ্যাপি রীতি 
অনারৃত আহে ।' ইহাতে এশ্ছান ভাগত 
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না। বোধ হয়, অধ্য-এসিয়ার কোন জ্ছান 
উত্তর কুরু নামে খ্যাত ছিল। ইহা! 
ঈরাশ দেশ হইলেও হইতে পারে । যহা- 
ভারতের একস্থানে ঈরিণ' শন্দের উল্লেখ 
আছে । বালুকাষয় প্রদেশের নাম ঈরিণ, 

ইহাই তাহার অর্থ । যথা-_“ঈরিণে নিলে 
দেশে'-_-(বেন)। ) বিং, ভ্রিং, মানী, পুজ্য। 
২। শ্রেষ্ঠ । ৩। গুরু । ৪1 জ্যেষ্ঠ । ৫। 
স্বামী। ৬। সংকুলোগ্ধব, সঙ্জন । শিং - 
১ “কর্তব্যমাচরন্ কামমকর্তব্যমনাচরন্, 
তিতি প্রাকৃতাচ।রো যঃ স আর্য ইতি 
স্মৃতঃ।”, ৭। সঙ্গত, উচিত । (সম্বোধন 
স্থলে সন্্মার্থ প্রয়োগ হয়)। ৮ | সং, পুহ, 
স্বামী । ৯। স্ুঙ্গুৎ | 

আর্ধাক (আর্য পুজ্য +কংকণ্)-_ প্রশস্তার্ধে 
[নতিশষ পুজ্য]) সং, পু, পিতামহ । 
শিৎ - ১বালাৎ মাঁমার্যযকজ্ভাৎ ক্রীড়স্তীৎ 

বর্ষের আস্তর্দত্তাঁ “বলিয়া বোধ হইতেছে 

কন্দৃহস্তিকামূ।”? ২। মাতামহ। ৩।কে_ 
স্বার্থে) বিৎ, জিৎ) শ্রেষঠট । ৪।মানী। ৫। 
ক্লীৎ, পিগুপারাদি পিতকাধ্য। 

আর্ক! 1 আোধ্য14+ক- স্বার্ে) সৎ আত্রীং) 
আর্ষ্যিক| ] মান্যা ও শ্রে্ঠা স্ীলোক। 
আধ্যগৃহ্য আর্য -_গৃহ্য পক্ষীমু) বিং, ভরি 

সাপুজনপপ্ষীঘ, আধ্যপক্ষীন্ব । শি২-১ 
তমান্যগৃহ্যৎ নিগৃহীতধেন্ুুঃ 1” রেছু)। 

আর্ধ্যচরিত (আধ্য_ চরিত চরির) বিং, 
ত্রিং, আর্ষোর উপযুক্ত (ভাব), সদ্দাচার- 
বিশিষ্ট ৷ 

আধ্যতা (আধ্য +ত1- ভাবে) সং, জ্্রীৎ, 
আধ্যের ভাব, সদ্ধাচার, ধর্মশীলতা ; যথা 
_তহিমিও আধ্যতা বশতঃ সেই প্রকার 
আচরণ করিয়াছ ।?, 

আধ্যপুত্র আর্য সংকুলোদ্ভব _ পুত্র, য়ং_ 
স) সং, পুং, স্বামী, ভর্ত।, পতি 1 ২। গুকু- 
পুত্র, মান্যব্যক্তির পুর! (নটকার্দি স্থলে 
স্বামীকেই আর্ধ্যপুত্র বলিয়। থাকে । এস্থলে 
আর্ধ; শবের অর্থ শ্বশুর )। 

আর্ধ্যতট্ট,) সং, পুং, একজন ভারতীয় হিন্দু 
জ্যোতিব্রিদূ। ইনি কুহু মপুর নিবাসী ছি- 

০ ৯০৯৩০০০ সপ পেশা শিপ শিপপসসপ পপ পপ পিপাসা নন পপি শপ শী শীট শি তি পপি পাসে 

টিন 

লেন। কোলক্রক সাহেব বলেন “সম্তবতঃ : 

আর্শ 

ইনি ত্রীপ্ীয় তৃতীয় ধা চতুর্থ শতান্মীতে 
বর্তমান ছিলেন। আরবী ও পারসী ভাষার 
গ্রন্থে ও আর্ধ্যভট্রের নাষ “আর্ধ্যত্ভর'। ইনি 
সর্দপ্রবম পৃথিবীর সূর্ধযকেম্ত্রক পরিভ্রমণ 
মত প্রকাশ করেন ।” ইনি “আর্ধ্যসিদ্ধা্ত" 
ও “বীজগণিত” প্রণেতা । শোরতকোব)। 

আধ্যমিশ্র কর্ষয [এখানে আর্ধযশবের অর্থ 
শ্লেষ্ঠতাবুঝাইবে] শ্রেঠর মিশ্র মিশ্রিত, 
৩য়া _ষ) বিং, ত্র, প্রসিদ্ধ । ২। মান্য । 
৩। গৌরবাস্বিত। শিৎ - ১এবমার্্যিশ্রান্ 
প্রণিপত্য বিজ্ঞাপধাঁমি ।” 

আধ্যলিঙ্গী (আর্ধলিলিন্, আধ্য _লিঙ্গী 
লক্ষপণবিশিষ্ট)বিং,ভিংআর্যযের লক্ষণধারী । 
ধ্যবৃন্ আর্য শ্রেষ্ট _বৃত্ত চরিত্র, ৬্ঠী 
_হিৎ) বিৎ,শত্রৎ, সাধুচরিত, ধর্্শীল। 
“ রষপাদার্যাবৃহানাহ কণ্টকানাঞ্চ শোধ- 
নাহ মেনু) । ২। আধ্য-বুভ, ৬ঠী_ 

ষ) সং, ক্লীৎ, সদাচার | শিৎ-১ “সত্য- 
ধর্ম্া্যবৃন্ে চ শেৌঁচে চৈবারযেত্। সদা ।' 

আর্ধযব্রত (আধ্য-ব্রহ নিষম,৬ঠী-ষ) 
সং, ক্লীৎ, আর্ধ্যের কর্তব্য নিক্পমবিশেষ। 
২। (আর্ষ্যের ন্যাজ় ত্রত যাহার) বিং, জিৎ, 
শ্রে্টব্রতধারী। শিং-১ « আর্য ব্রতশ্5 
পাঞ্চাল্যো ন স রাজা ধনপ্রিয়ুত |, 
্ধ্য। আধ্য দেখ, আপ্ -স্ত্রীং) সং, স্ত্রীৎ, 
পার্বতী, ভগব্তী | ২1 শ্রেষ্ঠা এবং মান্য 
স্ত্রী, শ্বাশুড়ী পুভৃতি । ৪1 ছন্দোবিশেষ, 
যাহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে দ্বাদশ, 
দ্বিতীয় চরণে অষ্টাদশ এবং চতুর্থ চরণে 
পঞ্চদশ মাত্র! থাকে । হোস্ব বর্ণ হইলে 
এক মাত্রা এবৎ দ্বীর্থবর্ণ হইলে ছুই মার! 
গণনা করিতে হয়) । 

আবধ্যাবন্ত্র আধ্য পুজ্য-আবর্ত বাস- 
স্থান, ৬ী-_ষ) সৎ) পুৎ, পুণা ভুমি, হিমা- 
লয় ও বিন্ধ্যপর্থধতের মধ্যবস্তঠ দেশ । উহ! 
পুর্ব পশ্চিম সমুদ্র ব্যাপিয়। আছে । শি* 
-১.% আসমুদ্ৰান্ত, বৈ পুর্বাদাসমুদ্রাত্ত, 
পশ্চিমাৎ | হিমবদ্ধিক্গয়োরধ্যমার্ধযাবর্তৎ 
প্রচক্ষতে 1” (আধ্য দেখ)। 

আর্শধ (যাবনিক) প্রতোক প্রজা যত তুমি 
অধিকার করে তাহার হিসাব! 



বি 
শখ শাল ৃ 

আর্শি আদ শরঁশব্দজ) সং. সর, দি 
ই ফ)- কুতাখে বা উক্জার্থে) 

, পু, 1ব্বাহ রে । শি২ং-১ “যর 

রা গোদ্বরৎ গজীকা তেনৈব সহ কন্যা 
দানং : যদ্রস্থায়তি জে দৈব আধ আদ ॥ 

গোযুগং । চতুর্দশ প্রথমন্জঃ পুনাহ্া্ডরজশ্ 
বট |? ২! বি, ত্রেং, ঝষি ও 

কাব্যাদ্ি।৩। গষিগন্বন্ধীয় । ৪। (ব্যাকর- ! 

ণের হুভাদি উল্লজ্বন করিয়া) খবি-প্রদুজ্ 

(শব্দাদি) ; যেমন-আধ প্রয়োগ, 

আর্ষেয় কেযি+ এয়(ক্র্যে) _ প্র) বি, 

আধ দেখ। 

আহত (হহ+ অফ) _ প্রং) মং, পৃহ, বুদ্ধ, 
বিশেশ, এই মন্দে আত্ম! ভিরস্্াযা, জীবের 
পরিমাণ দেহ শরশ, এবং অহহ্ই পরমে- 
এর | €ণ“আভতেরা দিগরর | ইভারা বলে, | 

“যদি প্রতি শরীরে এক এক আয! শির- 

আর অবস্জাঁন না করে, তাহ1 হইলে কহিক 
দ্লসাধনের নিমিজ্ প্ুষিবাণিজযাদি কম্মে। 
কোন মতেই লোকের প্রবুন্থি ভইতে | 
পারে নং কারণ "আপনার ফলে গে র 
জন্যই সকলে উপারান্ষ্ঠান করেও যদি 
উপাযগ্ু্টানকত1 যে জান্া।, শে ফলভোগ 

কালে উপন্দিভ না খাকে, তবে একের ফল 

ন্ভোগের শিমিল্ আপনের গুদন্ি কিগুকালে 
কান্তন হইত পারে? আমি কমি বানি, 
জ্যাদি করিয়াছিলাম, আমিই তাহার ফল 
ভোগ করিতেছি; সকল লোকেরই এই' 
অন্রভব হইয়। থাকে । আতরাত আকযাকে 

চিরস্থায়ী বলিয়া অবশ্যই কার কৰিতে 
হইবে ॥ তিনি জন্দঙ্ছ ও রাগছ্েবাছি 
শুন্য । ইহাদের মতে সম্য গদর্শশ, সমাগ্- 
জ্ঞান ও অমাগচরির এই তিনক্ে রত্রত্রয় 

কহে ॥ ভারতকোধ)। ২। বিহ, প্রিৎ, 

অহৎসম্বদ্বীর, জৈনসন্বদ্দীয | 
তাল (অল্-ডি-আলি ভূষিত করান +- 

অ(অন্)- প্রৎ। বর্ণের উতৎকষ্টত। হেতু যে 
অন্য পদার্থে সুক্ট ভইর। ভরষিত করে) মং, 

প্লে, হরিতভাঁল। ২। বিখ, ভরি ২, '্ন্জ, 
ধকুল | ৩। শেষ । 

আলকাতরা “মাসনিক) পিচ, তার 

চনে 
টি হ1] 6৫ 

ক 

ভ)1 

| 
| | 

| 

১ শাশশীাাশীিটী তিশা স্পিপিসপ াশিশীশট- শি শী শীতল 

পিপাসা তি তি শী 

৯ 

সু 

টেন, 

পরণ।ত (পুরাণ | 

ত্রিং রা 

। আলতা 

ক 

৮ 
চর রস 

৮ সিস্ট পাটি 

২০ সপ তত শি শি সি আশ 25 

1 আলঙ্শ (আঁ. লক্ষ লক্ষ্য করা+যদ্বাণ। 
|. -ম্ম)বিৎ, রিং, সম্যক জে, লক্গণদ্ধার 
| অনুমেয় । “আলক্ষ্যপারিপ্লবসারস[নি।” ৩ 
| ক্রি বি, সম্াক্ক জানিয়া। [খোলা 
। আলশ। (অলপ্র শব্দ) বিং, অবদ্ধ, এলয়।, 
ভা।লগোচ দেশ) সং, অম্পর্শ, না ছোয়া, 
আলক্গারিক ৫ শিরা 1+ইকংফিক) জ্কা, 

তার্ণ ) বিহ, তি, অলঙ্কার শাস্ছে নিপুণ, 

অলঙ্গার শানে ভি পাশ্ডিত্য আছে, 

ভালক্গারশান্মঞ্। ২1 'আলঙ্গার শাঙ্খও 

ূ 
| 

ূ 
৷ 
| গ্ন্থকন্ভা। |শ্ুদ জিহ্বা 

। আ।ঙশনিব (আল -জিব জিহ্বা শব্দজ) সং. 
আলণ €(অলবণ শন্দজ) বিং, লবণহীশীন, যা 

। হাতে জব্ণ নাই । |লাক্ষারস। 

'অলল্ শন্দজ) মহ, স্কনাম প্রি 
আ[লপণাঁ ভালিম্পনণ শন্দজ) অঙ্গলালেপন' 

 আলপিন রি পিন, ক্ষুদে প্রেক। 
নু (আ -লভ [লান্ভ করা) স্পর্শ কর' 
ইতাদি+ "অন: টিটো? সৎ কী" 
ভিসা | ২ । স্পর্শ ৩। লেপন | ৪1 14 

'আনট --৭) জেপন-দ্রব্য | 
আলম (ভা! -লন্ব ' লন্বিত হওয়া। আশু* 

করা ভাংঅন্ব ভা) সং, পু২, আবললন, 

আশয়। ২।' 4 অন্ --ম্র) 2 | 
বির আ"লশ্ব দেখ, অনংঅনট্)--ভ। সং. 

, ভংলম্বন, আশর়করণ ।২। টি, 
ন্ট) শৃঙ্গারাদি রমের বিভাববিশেষ, যা- 
হাকে অবলন্মন করিয়া রস হয়, নায়কাদি । 

নি -১.% আলন্নোদ্দীপনাখ্যৌ তন্ত 
রর ভী স্বৃতী। আলম্বনো নায়কা, 
নি রসোপগমাঁৎ ।"সোহিত্যদ পণ 
৩। নৌন্ধমতসিদ্ধ প্রত্যয়বিশেষ । 

আলন্সিত (আলম্দম দেখ, তর্ক) ) বিৎ 
ভি, পুত । ২। আশ্রিত, আবলম্দিত । 

 আলম্বী আলম্দিন্, আ- লন্গ [লন্থিত হওয়া! 
আশ্রয় করা+ইন্িন্)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
অবলন্দী, আশ্রয়কারী । শিং-১ গন্সা 
জিনালম্ছি ছুকুলধারি বা”? কৃমার)। 

্ 

 আলম্ত (অ।--লভ্ [পাঁওয়া) বধকরা +অ(ঘ এ 
ভা) সংখপুহ, মারণ, হিৎসা, বধ । “আস্থা 
শস্তৎ গবাঁশস্তৎ সংন্যাসৎ পল পৈড়কম 



/? আলা 

২ ।সংস্পর্শ ।“ক্মীণাঞ্চ প্রেক্ষণালস্তমুপতাতৎ 

পরসা চ।”মেনু)। ৩ | (এপি) বুদ্ধ । । 
আলশ্যা। (আলম্তভ দেখ, য- প্র, আ-ক্জী, ূ 

লিঙ্গে) সং, স্্রীৎ, বধাহ্ণ, বপযোগা?। র 
আলম আ-লী লীন হওয়া+ অ(অল্)_ | 

ধিসং, পুং, গৃহ, বাড়ী, বাসস্থান ॥ ২। | 
আধার ; যথা হিমালয় । ৩। অত, ক্লীৎ, ৃ 
লয়পর্য্যস্ত । শি২- ১ “ পিবত ভাগবতং : 

বসমালযমূ 1”. [দশায় যে জ্ঞান জন্মে । | 

ূ 
া 

শ্রালঘ-বিক্ান ; সঙ ক্রীৎ, বৌদ্ধমতে সুমুণ্তি ; 
আলর্ক (অলর্ক+ অ:ফ্)- ইদমর্থে) বিং,রিৎ। | 

অলর্কসম্বন্ধী । ২1 সং, ক্লীৎ, ক্ষিগুকনু- 
রের বিষ । শি-১ “নিহস্তি বিষমালর্কৎ ৰ 
“মঘরন্দমমিবানিলঃ ।” সেশ্রুত) | ৃ 

আলবালা (যাবনিক) ভি যন্নবিশেষ 
আলবাল, অলবাল €(আ-লু ছেদন করা | 

কিশ্বা খোড1+4+ আল -- শ্ঁ, সংক্জার্থে । যাহা! 
খনিত হয়, কিন্তা আলি সেতু-বল্ ধা 
রণ করা+অ--প্রহ। যে আলি ধারণ করে, 
২যা_ষ? সং, ক্লীৎ, বুক্ষমূলে জল দিবার, 
পিমিন্ত বেষ্টনাকার সেতু বিশিষ্ট খাত, চার-; 
মাদা । শিং-১  বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামা- | 
লব[লান্ুপায়িনাম্ 1”? রেছু) । ৃ 

আলস্য (অলস য:ব্্য)-_ ভাবে বা কম্মণি) | 
সং» ক্লাৎ, কাধ্যনির্বাহ বিষয়ে অযত্ব উ- 
পেশ অমনোযোগ বা অপ্রবৃত্তি, অলসতা, 

জড়তা, মান্দয, সামর্চয-সত্বেও অন্ুুৎসাহ 1; 
আলস্যত্যাগ ; সং,পৃৎঃ জস্তণ, গাত্রভঙ্গকরণ ! 
আলাই (দেশজ) আপদ্, বিপত্তি । বিং, অ- 

মঙ্গলস্চক | |ছনিমিস্ত । 
আলাইবালাই (দেশজ ) অশুভ, আপদ্, 
আলা্পালাৎ (দেশজ) বিং, অসংলগ্ন বাক্য। 

২। অন্থুপযষোগি কথা । |জলস্ত অঙ্গার। 
আলাত (অলাত +অ(ষ্)-_ স্বার্থে) সং) 1 
আলাদ (যাবনিক) পৃথক্, স্বতন্ত্র । 
আলান (আলা [গ্রহণ কর] বন্ধন করা+ : 
অন অনট্ )-_ধি) জং, ক্লীৎ, গজবন্ধন 
স্তসত | শি২-১ “ অকরুজ্বদমিবালানম- : 
নিব্বাণস্য দত্তিনঃ ।' রঘু) । যথ1--- র 

ভাজিয়ে কানন ভূমি, আলানে নিবদ্ধ তুষি, 
বন্দী-ভাবে লোকালয়ে যাপিতেছ্ছ দিন ।' 

আল) 

২। ॥ (নট গ). বন্ধনরজ্জু। শিং-- ১ 
“আলানে গৃহাতে হস্তী বাজী বল্গাহু 
গৃহাতে ।? » “তদৃগজালানতাৎ প্রাত্তিঃ 
সহ কালাগুকদ্রমৈহ ।7 ৩1 (4 অনট্ - 
ভাবে) বদ্দন। শিং - ১গজালানপরিকিষ্টৈ 
রাক্ষোটেঃ সাদ্ধমানতাহ ।” রেছু)। 

আলানিক আলান+ইকস্গিক,-- শ্বার্খেটসৎ) 

কল, আলান। ২। গজবন্ধন সাধন কাষ্ঠাদি 
“আলালিক২ স্থাণুমিবদ্ধিপেজঃ ।?? রেছু) | 

আলাপ (শা-লপ্ বল।+'অঘএ)-_ ভা 
সং, পুখ) অন্যের সহিত কথা কহা, সস্তা 

যণ, কথোপকথন, কথাবাত্রাী। শিৎ- ১ 
“ অয়ে দক্ষিণেন পুষ্পবাটিকামালাপ ইল 
আয়তে |" (শকুসম্তলা)। ২। জানা শুনা, 

পরিচয় । ৩1 উচ্চারণ । ৪1 সঙ্গীতে-- 

“অন্ুলোম, বিলোম, গমক, মুচ্ছ না, তান. 

লয় হুর অর্থাৎ যে রাগে যেয়ে হর যথা 

রূপে আবশ্যক, এই কয়েকটার সংযোগে 
রাগাদিকে প্রকুষ্টরূপে প্রদর্শন করার নাম 
আলাপ ।”(সঙ্গীতসার) শিৎ--১"আলাপৈ- 
রিব গাদ্র্বযদীপ্যত পদ্ণাতিভিঃ),মোতঘ 

আলাপন €(আ-লাপি কথা কহা-+ অন্ 

(অনট)--ভাবে) সং১ক্লীৎ, পরস্পর কথো- 
পকথন, আভাষণ; যথা -“নিবারে সতত 
সতী প্রেম আলাপনে এ কালাগ্নি ।”(মেখ)। 
২। শপ্টিবাচন । “মঙ্গালাপনৈহেমৈহ 1? 

আলাপনীর (আ.-লাপি কথা কহা1অনীয় 
_ক্মু) বিং, ঘ্রিং। আলাপের যোগ্য, যার 
সঙ্গে আলাপ করা উচিত, আলাপ্য। 

আলাপিত (আ-লাপি কথা কহা1+তক্ত? 

ম্মী) বিৎ, ত্রিৎ, যাহার সঙ্গে আলাপ 

হইয়াছে । ২। পরিচিত । 
আলাপী (আলাপিন্, আ-লাঁপি কথ! কহা' 

+ইন্- ক)বিং-ত্তিৎ, যাহার সঙ্গে আলাপ 
আছে; যথা-তিনি আমার আলাপী 
লোক; যে অন্তের সঙ্গে ভাল করিয়া আ- 
লাপ করে; ধখা--তিনি বড় আলাপী। 

আলাপ্য (আলাপ দেখ, য-মশ্ম) বিৎ, ত্রিং, 
আলাপ-যোগা, যাহার সহিত আলাপ কর; 

উচিত । ২ । (লপ্্-ক্রি ল লাপি) কথনীয়, 

আ.ভাষ্য । 

4 তর 



শালি | ২৫৪ ] জু, 
মি শি সপপিশী শিপ টিপি 

আলাবর্ত (আল হরিতাল- আবর্ত বাম- যখ্যপণ্)-্ম) বিৎ, ভ্রিং, আশ্রেষণীর় 
স্থান। যাহা এরূপ পদার্থে চিত্রিত, অগবা! ২। সং, পুং, মুদঙ্গবিশেষ, যাহা বঙ্গে 
আ সমস্তাৎ-অল অত্যর্থ-আ-বৃত রাখিয়া বাজায় । শিৎ- ১চতুরম্ুলহণীনো 

[ভ ওয়া) চালিত করা, বোর ইত্যাদি + হঙ্গ্যান্মুখে চৈকাক্কুলেন যঃ | যবারুতিঃ স 
অ অল)-ভা) সং, ক্লীৎ, বন্স নির্মিত /; আলিঙ্গ্য আলিকঙ্ষ্য সহি বাদ্যতে ।*রেদু।। 
বাজন, কাপড়ের পাখা । ! ৩ । ক্রিৎ-বিং, আলিজন করিয়া । 

আলাবু ) (অলাবু দেখ ) মং, রী, তুম্বী, | আলি € অলিগর 1 অব) সা) মং, 
আশলাবু ). লাউ । | পুৎ্, মধ্য জলপার, জালা ভূতি। 

আলান্ত আল বিস্তৃত, বৃহৎ্- আন্ত মুখ)! আলিপনা (আলিম্পন শবজ ) সং» মলা 
সং, পুং, কুকীর | | পিটুলি দিয়া দেবস্থান লেপন বা চিতরকরণ 

আলি, আলী তল্ ভূষিত করা, পারক হ-। আলিম্পন আ-লিন্প লেপন করা+অন 
ওয়া ইত্যাদি+ইহেণ)-ক, সংক্কার্থে। |  তেনট)-- ভা) সং, ক্লীৎ, না _স্ত্রীং, আলি 
অথবা গমন করা1+ই- প্রৎ। যাহার | পনা। 
দ্বারা গমন করা ষায়। অথবা আ-লী | আলিস! মেলস শঙ্গজ) বিৎ, অলস, কুড়ে। 
লীন হওয়াই প্র, যেখানে অন্ত লীন । আলিসিঘা, আলিস! (দেশজ ) সং, ইষ্টকমন্ত 
হয়) সং, স্সীৎ, ক্ষের হইতে জল নির্গত হা গহের ছাদের প্রান্তহাগ। ২ । নিকাল, 
ইয়া নাযায় এজন্য চতুদ্দিকে যে বন্ধন কবে, ! কার্ণিন। 
ভূমির কাধ, ক্ষেত্রের আলি । “ শতালি ; আলীঢ (আ-লিহ আঙ্গা্ন কর! ইত্যাদি 
পরিষেবিতেতি 1” ২৯। (ষে শোভ1 করে) 1 ত্র )-শ্ম) বিং, ত্রিৎ, ভঙ্গিত, 
শ্রেণী । শি২- ৯তোয়ান্র্ভাঙ্ষরালীৰরেজে | আস্বাদিত। ২। চাটা । ৩। অন্মক্ষত। শিং 
ষুনিপরম্পরা 1” কেমার)। ৩। যোহাতে -৯৫সেনান্যমালীউমিবাহরাজ্ৈত।2(রঘু)। 
বিশ্বীস লীন হয) আ্ীলোকের মখী । শিং 1 ৪1 (4 ভা" সৎ, ক্রীৎ, শরাদিক্ষেপণ 
৯ নিবারধ্যতামালি ! কিমপ্যয়ৎ বটু 1” সময়ে উপবেশন (বশেষ, বাম জানু পশ্চা, 
কেমার)। ৪ সম্ভতি। ৫ রেখা । শিং স্ভাগে ও দর জানু সম্মুখে বিস্ঞাররূপে 

১৫ বিষমহরিচজ্্রনালিনা |”, মোখ)। স্থাপন পূর্বক উপবেশন। শিং _ ১স্ছানাণি 
৬। পুত্ভ্রমর | ৬ । বৃশ্চিক । ৭। বিং, ঘ্রিৎ, পন্ষিনা- পঞ্চ তত্র বৈশাখমন্জ্রিয়াম্ । বিত- 
শুদ্ধান্তঃকরণ, সরল । ৮ অনর্থ। স্ত্যন্তরগে পাদো, মণ্ডনং ভোরণাকৃতী। 

আলিঙ্গন (অ।_ লিন্গ্ (গমন করা] আলিঙ্গন] সমানৌস্যাৎ সমপদমালীঢ়ৎ পদম গ্রতঃ, 
করা 4 অন(অনট))-- ভা) সৎ, ক্লীৎ, অতি |] দক্ষিণতবামমাকু্চ্য প্রত্যালীডৎ বিপর্ধ্যযে।' 
ও সস্তোষ প্রদবর্শনার্থে বাহু বিস্তার পূর্বক ; যথা-_-“অতিষ্টদালীটবিশেষশোভিন! 1" 
শরীর সংযোজন, পরস্পর আগ্লেষ, অঙ্গ- , আলীঢ়ক €আলীঢ়+ ক - সংজ্ঞার্থে) সং, 
মিলন, কোলাকোলি প্রস্ততি । শ্িৎ- ১ ক্লীৎ, বাছুরের খেল! । 
'প্রিয়ালিঙ্গনৎ নিক তিম্।”রেঘু)। আলিজন  আলীন আ_ লী লীন হওয়া, দ্রব করা4 
সন্ত প্রকার ; যথাঁ__আমোদালিআগন, মু্ষি- তক্ত)-_ক। তল্লন) বিৎং, ত্তরিৎ, ব্যাপ্ত । 
তালিঙ্গন,প্রমালিঙ্গন,মানসালিঙ্গন, রুচ্যা- ২। লয়প্রাণ্ড ৷ 
লিক্গন, মদনালিজন, বিনোদালিঙ্গন। ! আলীনক (আলীন+ক _ সহজ্ঞার্থে । যাহা 

মালিঙ্গিত (আ লিজ+ তক্জে)-শ্) বি, | অক্মাত্র অগ্নি সংযোগে লীন অর্থাত দ্রবী 
ভ্রিং, যাহাকে আলিঙ্গন কর গিয়াছে, ভুত হয়) সৎ, ক্লীৎ, রঙ্গ, রাড । 
আম্লিষ্ট, পরিবন্ধ। শি২_ ১তকুণ্যালিক্ষিত | আলু আক্ [খ গমন কর1+ উত্ভেণ)- ক: 

কে নিতন্স্ানমাশ্রিতঃ ।” | ঘেগমন করে । যে ভুমিতে এবং জলেঠে 
মালিঙ্য (আ-লিনগ আলিঙ্গন কর1+ । গমন করে অথন। আ লু ছেদনকপ7 

রি ২২ ০৮ সীট শি ি্পীপ্পীশাশাসপপপাল শশী সীপ্পীশ্ীশাশীিশিলট শাপিশা্াাীা্াশীীাশাাশীীিা শীীিীটি শিট 

৮ শশা ৮ পিপিপি শি 



আলে ] 

উদ্ডু)- শব) সং্স্্রীৎ, ক্ষুদ্র জলাধার, কল- 
সী,ঘটী, ঝারী । ২। পু ক্ষাৎ, মূলবিশেষ। 
৩। ভেল। । ৪ | পুং, চক্র 1. ৫1 পেচক। 

আলুখালু দেশজ) অমহষঘত; উন্মুক্ত ; যথা _- 

“আলুথালু হায় এবে কবরীবক্ধান।” 

২৫৫ | আলো! 

ত্রিৎ, বর্ণ ও তুলী দ্বারা প্রতিমূর্তি প্রভৃতি 
লিখন, চিত্রিত প্রতিমূর্তি প্রভৃতি, চিত্রপট, 
ছবি। ২। (+অনট _ভাবে)বীং, লিখন । 
৩। চিত্রকরণ। শিং--১ “বিধাতুমালেখ্যম 

আলুফা যোবনিক) অনায়াসে লব্ধ, বিনা ব্যয়ে আলেখাশেষ (আলেখ্য লিখন, চিত্রকরণ 

প্রাণ । 

আলুলায়িত (আআ. লুল্ বিমন্ধঈন করা47 
ক্যড্, ক্ত-শ্্) বিং, ত্রিং, উন্মুক্ত, অসৎ-। 
যত; যেমন-_-আলুলায়িত কেশপাশ। 

আলুন ( আ- রি ছেদন করা1 ৩ - দু ) 

বি, ত্রিৎ ঈষচ্ছিন্ন | ২। সম্যকৃছিনন | শিং: 

-১তেনামরবধৃহট্তৈহ সদ যালুনপল্লবাঃ ।” 
আলেখিয়া-ইহারা আশখ, নাম উচ্চারণ, 

পূর্বক ভিক্ষা করিয়া অন্টান্ত সন্ন্যাসীকে 
ভোজন করা, এই নিমিত্ত ইহাদের নাম 
আলেখিয়া। এইরূপ বারম্বার অলখ শব্দ 
উদ্চারণ করাকে অলখ জাগান কহে। 
ইহার গির্ণার, পুন] প্রভৃতি নেক স্থানে 
অবস্থিতি করে ও মধ্যে মধ্যে তীর্থ পর্ধয- 
টন করিতে যায়। ইহারা ভক্ষ্য-সংগ্রহার্থ 
সঙ্গে ঝুলী রাখে ও সেই ঝুশীপরম পবিত্র 
মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাম করে। ইহাদের , 
এ ঝুলী ভৈরব, গণেশ বা কালীদেবার 
উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত এবং এর ইহারা 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । ইহারা গাত্রে এক- | 
বপ খেল্কা ও কতকগুলি অলঙ্কার ব্যব- 
হার করে। অনেকে বৌপ্য, পিন্তল অথবা 
তাঅনিন্তিত চারি পাচ হারা জিজিরের 
নত একরূপ অলঙ্কার পায়ে পরে । তগ্িন্ন 
কেহ কেহ হস্তে ও বাহুদেশে ছন্লা বে 
রৌপ্যময় অন্ুরী ব্যবহার করে। ইহার! 
৪০৫০ হস্ত পরিমিত এক গাছি ওর্ণ রজ্জ, 
কৌপীনের উপর হইতে কক্ষদেশ পধ্যন্ত 
বেষ্টন করে ও মেই রঙ্ুর ছুই প্রান্তে 
কর বান্ধিয়া রাখে, ইহাকে মতক্ষ বলে। | 
হহাদিগের বা্হস্তে ঝুলী থর্পর দক্ষিণ 
হস্তে চিমটা লইয়া! এবং বিভূতি কদ্রাঞ্ষা্ি 
অপরাপর উপকরণ গ্রহণ. উনি ভিক্ষার্থ 
পর্যটন করে।” (উপাসক সম্প্রদায়)। 

আালেখ্য (আ-লিখ. লেখা+য-_শ্) সং, 

-শেষ অস্ত, ৬ষঠা--ষ) বিং,ত্রিং, চি- 

| 
| 
| শরু বস্তঃ।”(মাঘ)। ৪। বিং্রিৎ, লেখনীয় । 

ূ | ব্রাবশিষ্ট, মৃত। শিং-১ “আলেখাশেষসা 
] 

| 
| 

পিতুবিবেশ 1” রেঘু? । 
আলেপ -পুং (আ-লিপ্ লেপন কর! 
আলেপন _ ক্লীং / 4+ অ(অল্), কআন(অনট) 

-ভা। সৎ, লেপন । ২। আলিপন!1 । 
। আলো (আলোক শব্দজ) সংদীপ্তি, প্রকাশ । 
। আলোক (আ- লোক্ দেখা) দীন্তি পাওয়া 
ূ ইত্যাদি 4 অতঅল্)-_ _ ভা) সং, পুং, দর্শন । 

শিং -১আলোকমাত্রেণ হ্রানশেষান্ ।?? 
কুমার)। ২।(1+অল_ ভাবে) দৃষ্িপথ ৷ 
৩। প্রকাশ, দীপ্তি, অন্ধকারের ্অসন্তাব। 
৪ । আভা, আলো। ৫। জয়ধ্বনি, জন্ম- 
শন্দ। ৬। স্ততি, বন্দিভাষণ। 

আলোকন (আলোক দেখ, অন(অনট)-_ ভা) 
সং, কীৎ, দৃষ্টি, দর্শন, দেখা । শিৎ_১ 
“ভুবনালোকন প্রীতিঃ স্বগিতির্নান্ুভৃয়তে 1” 
কুমার)। ২। (লোক-ঞ্রি3 লোকি+ অনট্ 
_ভাবে) দেখান। 

আলোকনীয় (আলোক +- অনীয় _ শ্মু) বিং, 
ত্রিং, দর্শনযোগ্য। শিৎ-১ “চিত্রন্যস্তা 
ইবগতাঃ প্রকামালোকনীয়ভামৃ।” কুমার)। 

আলোক-বিজ্ঞান (01১/198) সং, ক্লীং, ঘআ 
লোক ও দর্শন বিষয়ক বিদ্যা । 

আলোকিত আ- লোক দেখ1+তক্কি)- 

শ্মু)বিং, ত্রিহ, দৃষ্ট, নিরীন্মিত,সবলোকিত । 
আলোচন (আ!- লোচ [দেখা] বারম্বার বি- 

বেচনা কর11অন(অনট্। - ভ1) সং, ক্বীং, 
না স্ত্রী, আন্দোলন, অনুশীলন, চর্চা । 
২ ।দর্শন। ৩। নিরূপণ। ৪1 লোচন পর্য্যস্ত । 

। শ্রিং- ১"কআলোচনান্তং শ্রবণৎ বিতত্য 1” 
| আলোচনী়্ (আ-ুলোচ্ চচ্চা কর14 অ- 

শী 

লীয় _ম্ম) বিং, ভ্রিৎ, আলোচনার যোগ্য, 
যাহার আলোচন! করিতে হইবেক, অনু- 

শীলনীয়। 



নব 

1[লোচিত ( জালোচন দেখ, তক্তে)_শ্ম ) 

বিং, পিং, যে বিষয়ের আলোচনা করা 

গিয়াছে, চর্চিত, অন্ুশীলিত, বিশেষ দর্শ 

নারি দ্বারা কতালোচন।২। ইতিকর্ভব্যতা 

দ্বারা অবধারিত । 

আলোচ্য (আলোচন দেখ, য-ন্ম) বিৎ, 

ত্রিং, আলে।চনার যোগ্য, আলোচনাব 

বিষয়ীভৃত। ২। ক্রিৎ- বিৎ, আলোচন। 

করিয়া । 

আলোড়ন আ-লুড় লাড়াচাড়া করা 1 
অন(অনট্) ভা) সং, ক্লী২, বিলোড়ন, 
খোটন, মগ্ন, আবন্তন। শিৎ - ১ভাবনা- 

ভালোডিত (আলোড়ন দেখ, তক্তি)_ হম) 
বিৎ্ত্রিৎ, মথিত, মন্দিত, চুণীক্ৃত | শিৎ- 

৫৬ 

১%"আলোড়িতঃ কাঞ্চনমূপরাগঃ | (মাষ)| 
২। আঅন্মিলিত । ৩। আলোচিত । 

আলোল (আঁ উঈঁষৎ-লোল চঞ্চল) বিং, 
ত্রিং, ঈষৎ চঞ্চল । শিৎ-১ “আলোল- ! 
পুক্ষরমুখোলমিতৈরভীক্ষমূ ।” মোখঘ)। 

'আলোলিকা ; সং, জ্্রীৎ, উলু উন্ুর্বনি । 
'আলোহিত (আ - লোহিত) বিৎ, ত্রিৎ, ঈষৎ 
লোহিত বর্ণ, আরক্ত | 

আলোহিতনয়ন | €( আলোহিত - নেপ্র, 
আলোহিতনের / শয়ন, লোচন) বিৎ, 
আলোহিতলোচন ) জ্রিং, আরক্তনয়ন । 

'আালযা দেশজ) বালকের আবদ।র | যথা _ 

“আল্যাকরি কোলে বসি ছেদে ধরি গলে । 
ওমা ওমা বলি উম। কথা কন ছলে ।” 

ক্মাবনের (বনী পৃর্থী+এয়স্চের) _ অপ- 
হ্যার্থে। সতী প্রাণত্যাগ করিলে পর,তপন্তা 
করিতে২ মহাদেবের কপাল হইতে এক- 
বিন্দ ঘম্মজল মহীতলে নিপতিত হই! 
এক লোহিতবর্ণ পুত্র জন্মে। পুথিবী ই- 
হাকে শ্েহবশতঃ ধাত্রীরপে পালন করিয়ী- 
ছিলেন বলিয়া ইহার নাম আবনেয় হইল) 
সৎ, পুৎ্, মঙ্গলগ্রহ। 

আবপন আ-বপ্ বপন করা, মুণ্ডন কর14. 

'অন্জেনট)_ধি) সং, ক্লীৎ, ধান্তম্থ(পন- 
পাত্র, খলাা। 1 পান, ভাগ 1 ৩1 14 

। 

] 
] 
| 

--২শ্ািশীটত, 

তি 

আব | 
০২৯৮ স০সপ শি রাশ রি কা শসা ০০০ দিদি 

ভনট -ভা) ক্ক্করিকম্্ব, কেশাদি মুণ্ 
ও। বাঁজরোপণ, বোন] । 

আবরক € 1১:০০০(৮০৪, আবরণ দেখ, « 

ণেক)- ক) বিং, ত্রিং, আচ্ছাদক। 
ঢাকনি। . 

আবরণ (আ--বু অবরোধকরা + অন( 
_-ণ) সহ, ক্লীৎ, চম্খমকলক, ঢাল। : 
ঢাকনি। ৩।(+অনট -_ ভাবে) আচ্ছ 
দন), ঢাকন; যেম্ন-নেতাবরণ । * 

আচ্ছাদনসাপধন পশ্রেচীর বেড়া ইত্যাদি 
৫। অবরোধ ।৬। ব্দাম্তমতে-টচতিনে 
আবরণরূপ অজ্ঞানবিশেষ। 

লোড়নে চাস্ত ক্তব্যে ভেষটজহিতৈঃ 1) : আসরণশক্তি_মায়াশন্ডি, তয় শঙ্জিন ছা 
আ্েজ্ত)। ২ । সম্মিলন । ৩1 আলোচন। বস্তর প্রুপের তিরোধান হ্য়। যেম 

অতি অল্প মেঘ বন্ধযোজনবিস্তুত আদি 
মণ্ডলকে মানবনয়ন হইতে আবৃত ব 
রিতে সমর্থ হয়, মেইন্ধপ অক্কতা আর 
সামান্া হইলেও সুমহত্, পরমাত্বাকে ম 
নুধেঃস মণশ্চক্ষু হইতে আবরণ কি 
রাখিয়া । মেত্চ্ছাদিত শ্র্যোর সন্কা 

ন্যায় পরমাআার সত্তা মন্ুম্যের জ্ঞানেচ্ছ? 
মাপেক্ষ। 

আবর্জিত (৮ -বঞজ্জি ত্যাগ 
(ভ্ত)-ম্া পিং, ত্রিৎ, দন্ত। ২] পর্ষিপ্। 

শিৎ-১ “ ননমাবজ্জিতৎ ময় 1 
“হুবরাবর্জিতৎ তহাতস্ত,ক়া বিধিবদ মি. 
৩। আনমিত, নোয়ান । “আআ বর্জি তজঢ। 
মৌলিবিলশ্বি শশিকোটয়ঃ কুমার) । ৪ 
আহ্বত। ৫। সংযমিত। ৬। নিয়মিত। 

আন্ত আবৃত [হওয়া] ঘোরা হত্যা” 
+অ(অল্) _ ভা) সং, পু, জল দ্র, ঘুপি: 
জল । ২। বিবেচনা, চিন্তা । ৩1 পরিবন্ত! 
91 ঘূর্ণন । ৫ | দেহিদ্িগের রোমসংস্থান। 
৬। পুনঃ পুনশ্চালন, আওটান । ৭1 ধাঃ 
গলান। ৮ । আবত্তন। ৯। অশ্বের দশবিৎ 

রোমস্ংস্থানবিশেষ । শিৎ- ১৫দ্বাবুরস্তে 
শিরস্যো দ্বৌ, দ্বৌ দ্বৌ রন্ষেপরন্ধ,য়োঃ 
একো! ভালে হাপাঁন্চে, দশাবর্তী প্রুবাঃ 

স্মৃতাঃ 1” যথা--ত্র অশ্ব সকল তেজো 

বল সংযুক্ত, উৎকৃষ্ট জাতিসম্ভৃত, সিদ্ধু 
দেশজাত, মাকুতগামী ও দশ আবে 

করান ও ও 

১ 
রঙা 



আাব 

2 রি সা শিশীিশীিটিশীশীশ্পীটি পলা 

ভালঙ্ক,ত।?” ১০। । (অল্-ক) চুষি 

মেঘ্বনায়কের অন্তর্গত মেখাধিপবিশেষ। 
১১। রাজাবর্তনামক মণি। শিৎ_ ৯নুপৎ 
তমাবভমনৌজ্ঞনাভিঃ |” (রঘু )। 
দেহাপ্ববর্তি আ'দ্ভাকার নাড়িসনিবেশ- 

বি.শষ। 
নাবর্ভক (আন্ত +কণ-যোগ 9) সং, পুৎ, 

জললম,ঘুর্ণিল। ২।আশ্বের রোমসংস্থান- 
বিশেষ । ৩ | মেঘবিশেষ | শিং - ১তদীয়।- 
(শারদেঘদ্য পুক্ধরাবৃর্ভতকাদিফু 1 কেমার)। 
৪| মেরুদণ্ডে যে সকল অস্থি আছে, 
তাহার প্রতি খণ্ড । ৫ | / আবন্ত দেখ, 
অক'ণক)- ক ) বিং, তরি আপরক । ৬। 
আবুন্দিকারক | 

আবন্তকী; সঙঙ্্ীত, 
£ -1 ভদ্দদন্তিকা বুক্ষ | 
রর 1: পৃ 

3 টি দ্রব্যের দ্রেবীকরণ, গলান! ৩। 
গুণন। ৪ । পুনঃপুনঃ করণ । €। সুধ্যের 
পশ্চিমদিগের অবশ্থিত ছা হইতে পুব্ব, 
দিগ্গমনারভ্তকাল। শ্িং--১ “ আবর্ভ- 
নত পুন্নাঙ্ো হ্যপরাহুপ্ততঃ পরহ। " 
৬। পরিভ্রমণ, ঘূর্ণন, আবভন, আচ্ছাদন, 
ষ্টন, ( গ্রাচীরাদি )। ৭। পু, বিষুও | 
'আবভশো শিরুন্তাতা |” ৮। পুনরাগমন, 
এ্রভাবতন, ফিরিয়া আসা। নী- 

পার, মুচী। 

মগ ( আ- বৃহ 
আন.শান)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, ঘে বাঁ যাহা 
ফিরিয়া আসিতেছে । 

গাববতী (আবর্ত জলব্রম+4 বৎ _ অস্তয- 
খে) বিৎ, স্ত্রীৎ, চক্রাকারে যাহাতে জল: 
ঘর্ণিত হয়, আবর্ভবিশিষ্ট|) যথা_-“আব- 
শুবতী ভ্রোতঙগতী । 

পাবত্তিতআ--বর্তি বর্তান+তক্তে)_ ক্ষ 
বিৎ, ত্রিং, অভ্যস্ত। ২। গুণিত। ৩। বি- 
লোড়িত। ৪ । প্রত্যাবর্তিত । ৫। আচ্ছা 
দিত, বেষ্টিত। 

নসতিনী (যাহার মেষ-শৃঙ্গাকারে আবন্ত” 

টি রি 

১২ 

ল্তাবিশেষ, ভগতবর্ী। | 

রঃ (নাবন্ত দেখ, জন/অনট) _ ভাঁ। সং, । 
'ছুপাদির অলোডন,ঘোটন,আওটান! | 

ৃ ক্াং। 
(4 অনট-ধি) (কোন দ্রব্য গলাইবার | 

বিদ্যমান থাক1+4+ 

আব 

“৬ শা টিটি পি পপি শি শিশী্শিি সিসপপত শিলালিপি পপপিশপশীপ পিস 

ভার্থাৎ বেষ্টন আছে ) সৎ, স্্ীছ, অজ শৃঙ্গী 
বৃক্ষ । 

| আবর্হিত (আ.-বর্থ বধ করা তন্তে)_ 
শব) বিংিং, উন্থুলিত, সমূলে উৎ্পাটিত | 

। আপলি | (আ-বল্ গমন করা+ই- 
| আবলী | ভাবে) সঙ স্থীত, শ্রেণী, পড়িল, 
ূ সারি; সেমন_বৃষাত্লি। ২। বংশ । 
: আাবল্গিত «আঁ - নী 1 দে ডবা যাওয়া 

+ভক্ষ)_ ক) বি, ত্রিহ। চঞ্চল । ২। 
ৃ বিডি বে) অং, কত, চাঞ্চলা । 
| আন্লা (বল শষ সহ্য) ভাবে, সঙ কী 

দৌর্সল্য, অবশ হওয়া । ২। জাড্য, জ- 
ডতা স্কুভির তাভাকু। 

আবশ্যক (অনশামু শিশ্র+ক কণ্)-ভি- 

বার্ধে) বিং, ঘি, যাহার প্রন্ধোজন আছে, 

যাহ না হইলে চলে না, ঘৎ 2 ৮ ক- 
রিতে গেলে অগি আবশ্তাক ২। টিটি 
নীর, নৈশ্চয়িক । ৩। আবশ্বাকভব্য ৪ 
হাৎ, রীহ, অপশাস্তার 1 ৫। নলিরবকাশ । শিং 
১ “শেহ্তাত্র বিশেষেজ্যামন্ত তাবশ্তাক! 

1 

| ছিধেঃ।” [স্্ীং, আয়োজন । 

' আবশ্তাকতা (আবশ্যক +তা - ভাবে) সং, 
৷ আবসথ (আ--বস্ বাম ক7+আথ-পি) 

সৎ, পুৎরীহ, স্সান। ২। আশ্রন। ৩। 
গুহ, টি ১। বাসন্বান। “দ্রাদাবসথা- 

নুর দুরাৎ পাদদাবসেচনমূ ।। (নু | ৫ । 

বিশ্রামন্থান ৷ শিৎ-১সকিলাশ্রমমন্ত্য 
মাতিতো নিবস্গাবসহথ পুরাদ্বহিঃ । রঘু) । 
৬। গ্রাম । ৭। ব্রতবিশেষ্ | ৮1 আধ্যা- 

চ্ছন্দের গ্রন্থবিশেষ। 
আবসথ্য (আবসথ-+বষংষ্)- প্র) সং, ক্লীৎ, 

গাহন্থাশ্রম। ২। গৃহসন্বদ্বীয় লৌকিক 
ভাগ্মি। শিৎ_১" আব্সথ্যৎ দ্বিজাঃ প্রাু- 
দাঁগুমমিৎ মহাপ্রভমৃ। ” ৩। অগ্র্যাধান 
কম্মা বছি। ৪ পঞ্চপ্রকার ষক্জরাপ্থি মধ্যে 
বহিবিশেষ, পঞ্চপ্রকীর বি; যথা-- 
আবসথ্য, আবহনীয়, দক্ষিণাগ্সি, অন্গাহার্ধয, 
গাহপিত্য। 

আবমিত €(আ-অব-সো [নাশ করা] 

স্থাপন করা ইত্যাদি +ত(জ্ত)- শা) বিৎ, 
তিৎ, ভাগারে স্থাপিত । ২। রাশীক্কৃত! ৩। 

ূ 

| 



| আব! 

শুর্প চে কুলা দ্বার! রি রনি | 

৪1 নিশীত। ৫1 অবধারিত। ৬। সমাপ্ত । 

আবহ € আ- 

_ ক) বিৎ, ভিং,য হা ধারণ করে বাজ- ! 

আয়, জনক,উৎপার্দক ; যথ] লতা 
(এই চে শবা ধাঁ শমাপম কেবল ধম্মের আবহ ।” 

প্রাম আন্য শন্দের পরে ফোজিত হইস্া 

প্রযুক্ত হয় ; যেমন--শোকাবহ, ভুইখাবহ) 

চন রি শি ১ ক্রেশ।াহা ভক্ত, র- 

লখণাহ্ঞ্ছ।”” (রদ্ট। ৩। বহনকারী । ও। 

কাত) ধু দাত । ৫1 জনক । ৬ । সপ্তবার়র 
১ হস 
(ইহ 

সম 

অন্তর্থত এক বায়ু, ভবাফু। (ইহার ড 

বাঁয়ুকে প্রবহ বলে)। 

বহন (আবহ দেখ, অন.আনাট)- ভা) এ 

বি, উত্পাদন । ২1 বহন | 
আনহমান (আবহ দেখ, 
£ ১ ঞম।গত) 

বন্গানর চলি! আগত ত 
মান কাল। 

এণাপ আ.-বগ্ বপন করা ইত্যাদি আ 
(ধ)-- ভা) সৎ, পুষ্ শ রা সত! । 

চির প্রচলি ত, 

ছে; ব্থাআালিহ 

ল€ 

২৫৮৮ 

-বহু [বহা) জনন ++. অন) 

উদ্ধন্ 

আনান) - ক) ৰ 

যাহা; 

] অ।বি 

তি এ) সহক্্ীহ, লিন ১1 

অবধি _ বাঁশ) বারি কাডনা 
আনাস ো-বপু বাস করা7জ ঘঞ্ 

পি। যেখানে বাস করা যায় সং, পদ,গ 
ভবন, বাজস্থান। শিং - ১ "7৮7 

বৃহির্ণান্ 1", (রদৃ)। 

আবাহন (আ।-বাহি [বহান] আহ্বান 
+1ান( ভানট) - ভা) মহ) ক্লাহ। আহ্বান 

২।শিমন্বণ। ৩1 মক্োস্গারনবু্পক হস্তে 
প্রত্রিম্া বিশেষ দ্বাতা কু স্থলে দেবছ। 
আশা) । 

আবাহনী ; সং স্ীঘ, দেবতা আহ্বান 
লিশেষ্ ।হস্তাভামগ্তলিংল টানি রা 

পল্দনেত। আনুষ্ঠী নিক্ষিপে » স্ঘে১ মদ 
স্ রা রর 

বু 

শশা ি্টিতশীশত শশীশীশিশাশীগাশশ পিপি 

তি উর ২০ 

নি, 
এ 

বহন করা 4 আক; 
তবাহনী শ্বত। শি 

 কসপাভিক। 1 রহ 

আবাহিহ (স।-বাহি ব্হান ক্ষ (1 

| নিহ। নিত, যাহার আনাহল হইয়া 
আহত ৩১ নলিহ্ ন্লিত 1 

আনিক (01 (যয ক, বণ) - - ইদম্থে: টা. 

পৃ, কন্ধল, সি (পস্ক)। শিহ- 

নে ঠা শিং ১" তক্দ্াবাপপিদ!যোগৈম ওলান্া, “মসবপ্চ তান রুহ শাণতে 
বিভিতা। মোঘ'। ২। শরুবিষয়ক চিন্তা । ! চ। (মনত 51 বিহ, তরি সেখসগ্থঃ | 
৩। রাজারক্ষা। ৪। নিক্ষেপ । ৫ | বীন-1 শিহ-১ টলাবিকহ অপ্ষিনীশীতত বিবি 
খপন ; ঘেমন-শগ্যাবাপ | ৬ (4 ঘ-এ৪- 1 সায়া গো পয়ত ।? মেলু)। 
ণ) কক্ষণদি ভ্রষণ। ৭ 1 (7 ঘর - পি)! আবিন (অ! -বিজ ভীত বা কম্পিত হুট 
আলবাল। ৮| উন্নতানত ভুমি । ৯।। শঁতিক্ত/-ক) বি, ভিহ। উদ্দিপর । ২. 
এক নানস্থান। ১০। অঙ্য়। ১১। পর ২, পুন, করমন্ধক। ৩। পানিআামসা ! 
পিশেষ, খলিয়া। ১২ প্রধান হোম ॥ ৯৩।। আবিদ্ধ জে।-ন্যধ [তাড়না করা] নিশেগা 
০৮৫ 

আব।পক (আাবাপ দেখ, অক- ক) বিগত, 
বপনকারী। ২। আবাপ + ককেণ)-- 

ে'গ) মঙ পুখ় বলঘাদি ভূষণ । 
আপাপন।আ-বাপি বন্ধবুনান 4+'অননট), 

পণ) চা) কাত, এয, 

কেশাদির সম্যক মুণ্ডন। 
আবানি (আ- বারি আঅনরোধ করা, আবরণ 

করা, আবরণ কর17 ই -- প্রহ) আহ, ক, 
হুট্বেশ্া, হাটের ঢালি। 18 
সম্যক্চ জলযুক্ত । 

রা 

ূ 

আবাল (আ বল্ (গমনকর1] খননকর। 41 আঅ ; 

তাত । ২। | 

করা ইত্যাদি + ত্জ)_ন্ম) শি, বিগ 
বক্র, কুটিল । ২। নিচ্গিগ্ত । ৩ । তপ্োরত। 

৪। ভগ্র। ৫ |মুর্খ। ৬। যাহাতে ছিদ্র কর! 

গিয়াছে, বিদ্ধা। ৭। নিনস্ত । ৮ | অভিভূত। 

আবিধ আ-ব্যধ্ [তাড়না করা] ছিদ্রকঃ। 

+আক)-ণ) সৎ, পুৎ, জুত্রধরের ঝা 

ব্ধনাস্ত্, তুরপুন, ভোমর প্রভৃতি । 

আবির্ভবন (দ্মাবিস্ প্রকাশ _ ভবন [ভূ হ' 

ওয়া4 অনংঅনট্)-_ ভাবে] হওন) 2" 

কু'২, আবির্ভাব দেখ । 

আবির্ভাব (আবিস্ প্রকাশ _ভাব গর, 

ঘঅবস্থা) সৎ, পু, উদয়, প্রকাশ ) যখন 



আাৰি ্ 

১৬১০ ০৮ শাক্াপী শীত ০ শশা পা পচা পপি পপ পপ ০৯৯ লাস 

প্রান্চঃ কালে পুর্ন রা কার ভব হন্। 

২। দেবাবতরণ, অধিষ্ঠান ; ষথখা--এই 

স্বানে দেবতার আবির্ভাব হুইয্বাছে । ৩। 
উদ্ভব। 9 । প্রাহৃর্ভাব | 

আবিকরত মোনিস্_ ভুত ষে হইয়ছে)লিং, 
নিৎ, প্রকাশিত 1 ২। ক্ুতাধিষ্টান | ৩।। 

অধিটি ত। ৪ | 'অবভীর্শ। ৫1 উদ্ভত) 
পাহভূতি । শিহ-১ দিনাবিক্ক তি ভা মহা- 

ঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ 1? 
ভাংপিল (আ!-বিল্ ভেদ কর14 ম.ক)- 

ক; যেশোভা নষ্ট করে) নিং, নিহ। কলু, 
মিত। শিৎ -১"ননন্দরানন্দজনাবিলাক্ষাঃ।” 
২। ঘোলা । ৬ । আকুল ৪ | চান্দি$। 

ঘাবিলতা (আবিল +তা- ভাবে) সহ, স্্রীহ, 
মলযাণ, শিশ্মীলতার অভাব। 

গািক্ষর্ণ 

- আবে) সৎ, কহ, উরে দেখ । 
আাশিক্গরণায় দিও দেখ, 

শিঃ১নং, যার আবিক্কার ক হইবেক 
অখনা কনা | উচিত বাআবখাক । 

আিক্ষার পু (আবিশ- কু করা 
আনিক্ষিযা-- ন্ত্রীৎ ] + অং.) - ভাবে । 

২য় পক্ষে +অংশ) ভাবে । অ।প-স্স্রীৎ) 
মৎ, শব প্রকাশ, ব্যক্তকরা, অশ্রক'শিত 

চন অপর্িজ্ঞাত বিষয়ের উদ্ভাবন । 
[শক্গারক । আবিষ্কার দেখ, অকংণক)- ক) 

এ 2০) যে আনিকার করে, প্রকাশক, 
আবিক্ক1, উদ্ভাবক । 

আবিক্ষত আবিগ -কুত [কু করা+ক্ত - 
শ্ম( যাহা কর! হইয়াছে) নিৎ, ভ্রিৎ, পপ্রক- 
টিত, ই । ২ | দব্ প্রকাশিত । ৩1 
উদ্ভাবিত 

অনিষ্ট রা বিশ প্রবেশ করা তান্ু) 
পম) বি, তরি, ভ্রতাদি কতক অভিক্রত 
বা জধিকত। ২। ব্যাপ্ত 1 ৩। প্রবিষ্ট । ৪ | 

(4+ত(ক্ত)- ক) যাহার আবেশ আছে, 
সবিশেষ যতুশীল, অতিশয় মনোযোগী, 
অভিনিবিষ্ট 

আাবিসআ-উ শন্মকরা+ইস্_ ক) আং, 
শকাশ, সে । শিৎ -১তেষাৎ আলির- 

উম ব্রহ্মা পরিম্নীনযুখশ্রিয়াম্ 1) ২। উদ্তব। 

বিন কু করা আন নট, 

২৫৯ | ঘা 

| াবীত (আ1- রি ইত গাভা বিং, ভি 

বী ক্ষেপণ কর! ূ গত, মতীত। ২।(আ- 

ইক্যাদি+তক্তে)-প) ক্ীহ, দক্ষিণাংশ- 
স্থাপিত সজ্ভহত্র। 

| আবীর €(আা-নি-ঈর্ু গমন করা+ 
| (জল্)_ম্ম) মহ, কীৎ, রঞ্জক দব্যবিশেব, 
ূ ক্াাগ ; যথা 

|. *ন্তক্কার ছাড়িয়া ক্ষাকে উড়াইয়া 
ূ খেলিছে আবির উড11” মেন্নদা) । 

! 

র 

| আপীরচুর্ণ ; সহ, ক্লীষ ফল, ফাগু। হিন্দী 
ভাবার আবার । শি,-১ « আবীরচুর্ণৎ 
সুচির গৃহাভাং পরমেশ্বর | 
বুক (আনব রক্ষা কর[4+উক-ক) 
স+,পূ২ [নাট্য] পিতা। 

লান।41 ক. ক্)- ক, বা 

গুহ, 1 লা ট্য ] 

০ 

| আবুত্তর'আ-বুধ 
আ-জঅপ 7 উন্ত) সহ, 

ভপ্রশপতি । 

আবু "আবু আবরণ কর।- ৮ ক্কিপ)_ 
।. ভাবে) স+, স্ট্রীং, আবর্ন। ২। ভ্রামপ। 

৩। পুনঃশ্চালন 1 ৪ | পরিপাঈী ! ৫ | সহ 

সার । ৬1 অনুকম। 

আরুত €(অআঅ।-বু আবরণ করা ডিংক্জি)-- 
শব) নিং, ব্রিং, কতাবরণ, বেটিত । ২। 
বিজ্তারিভ । ৩। ঢাকা, আঙ্হাদিত, তিরো- 
হিত। ৪ । অক্দানাবৃত। ৬। ব্যাপি । 9। 
পুরিত। ৫ পু স্ত্রী, ব্রা্মনের রসে 
উষ্মাজাত | শিং- ১ “ব্রাঙ্ষণাহ গ্রকন্যাধা- 

ূ (মনু) । 
' আবুতি (আবরণ দেখ, ভি(ক্ডি)- ভ1) সহ, 
|. প্রীৎ, আবরণ, আচ্ছাদন, তিরোধান। ২। 
| নেষ্টন। ৩। ভে - প) প্রাচীর । 

৷ আআ আবৃন্ত আবৃত হওয়া) পড় ইত্যাদি 
ৃ ত( ক্র) _ ্) পিৎ, তরিং, পঠিত । ২। পুনঃ 

পুনঃ অভ্যস্ত । ৩। গুণিত। ৪1 (4ল্ত 
ক) যে ফিন্বিরা আপিক়াছে, পুন্রাগত । 

৫ । সা ৭। চু হন্দশ প্রকার 

মণ্ডল মধ্যে মগুলবিশেষ । 
| আবৃতি (আবৃস্ত দেখ, তি.ক্তি) -ভাঁ) সহ, 

স্্রী, পঠন, ব্যাখা না করিয়া গ্রন্থের উক্চা- 
রণ বা পঠন । শিৎখ-১ “আবুতিঃ সঙ্গশা- 
াণাৎ নোধদপি গরীয়মী |” ২। অভ্যাস) 

ৰ 

|. মারৃতো নাম জায়তে ॥” 1 



নাবে 

৩। গুণন। ৪। 'আগনন। ৫! ফিপ্রিয়া 

আসা, পুনরাগমূল | শি গভ্পোপশাতু- 

ভিপুখৎ গতাভ্যাম্ ।? বেদু)। 

বেগ '্আ- নিজ [ভীত জওয়।] তা করা 

+-্গবণ্ডী-ভা) মহ, পু, উদ্কঠাসশিত 

করা, শীন্রতা। ২। ভিন সন্্রন 1৩ । চিন্ডের 

বাচা, অস্থিরতা, চাঞ্চলা | যেমন 

শোকাবেগ, হব্ষেত আবেগ । 

'আনব্পী ; সহ, রী, বদ্ধদারল লুট! 

আপণেদক (আআ - বেশি 

কক লি 
দক, বিজ্ঞাপক | ২ 

লিন করে । 
অআবেদল (আ- খেলি 

পাপ 1 ভ। যেনা 

[নাল 4 ছানআনউ 

“ক্ভ) সত কী জশ্িল, গোচন করা, 
নিবেদন, নিক্কাপন 1২1 নালিশ করা । ৬1 
প্রানী! ও1015571557) আরজ দরথ 

জানান 4 অনায়- 

হি বিগ 

আ1- ডক আনেদনীর ২২ 
না) পি, প্রি 
রবিতে হইলেন অপলা করা উচিত পা আ- 

প্যাক, আরেদা, শিবেদশীম | ৯1 প্রার্থ। 
নয় । ৰ 

ভালেদিত (পাবেদল দেশ, তিক) বিহ, | 
7০২, যে বিষে আবেদশ কতা গিয়াছে, ! 
নি বে পাত, লিজ্াপিতি । ৩। প্রাশগিত। | 

পণ দালাদির জন্য বাজান শিকিট বিজ্ঞান | 
লিভ । 17, আবেদশীয় দেখ । 

'আব্দা আ1- বেদি নাল লিং, 
৮1:21 (আআ বেদি জানান 1 আনশান, 

-ম্ব্) ন১১ [৭২ যে বিষয়ের 'জাবেদন 
কলা যাইতেছে, নিবেদ্যমান, বিজ্জাপ্য- | 

ূ 
ূ 
ৃ 

ৰ 

র 
ূ 

মান +। প্রার্থামান | 

আবেশ "আ- ধিশ [প্রবেশ করা) থাকা ই- 
ত্যাদি 14 অ(ঘ-49)_ ভা) সংপুংপিষ্টান । 
২। অনুপ্রবেশ) বথানভিতাবেশ । ৩) 

রতি তি 17 ইডি ভারত ভোচি 
ডি স্ময়াবেশ বিবজ্জিতায় ।” রেছু)। 

। গলন। ৫। মনোযোগ ।৬ আয়ন্তীকরণ। 
৭। আন্রপ্রিক খত, অবিশেষ মনোযোগ । 
৮ আভিনিবেশ | ৯! স্যার । ১০ । আনু, 
বাগ, মত, আসক্তি ; সখা 

2 ্ 

শান আসকংণক। 

ত্রিৎ। যে জাবেদল কারে, শিনে-, 

1 

1: 

আবেদন ক? 

। আশঙসা_ 

আশং 

রত শারদ আরো বি আদেশ, 

শিবের বিবাহ তাহে পড়িল "আবেশ 
আবেশন (আবেশ দেখ, অনল(কসশট। 2 

, ক্লীৎ) কোর্যকরণ হেছু যেখানে মে 
. হুভিনিবেশ আবশ্ঠক ) শিত্রশাল।। 
| স্যার পরিধি । 1 (অনট 
| প্রবেশ । ৪1 ভূতাবেশ। ৫1 কোগ। 

পরিবেশ । 

আবেশিক আবেশ -দখ্, 

নিৎ, ব্রিং, আগন্তক, আঅতিগি 1 ২। রর 

-- গাছে) অবেশ 1 1 অসাধারণ 

 আবে্টক (আ-বেষউ, 

। (ণক)- ৭) সংসপু, প্রাচীর, কৃতি, গাচি 
বেড় প্রতি । 
ৃ আনবে'বন 

স্ 
হু 

চ্ 

চা 

ভা] বুধ বুবা+4 ঘন আনন 

ভ1) সহ, পীহ, জান, লুদ্দি । 

আশ ।ভশ ভোজন করা 4 জগ ভ। 

সং, প”, ভোজন যেমন--পানরাশ। 
৯। যে?ভাজন করে, শন্দলী প্র; 
আনা শন্দেব সহিত প্রসুতত হয়ত; খানা 

ভতাশ, আশরয়াশ । ১) কোন আনিকার 
তা চাপিয়া অ:ন্বাজান্তর মেই আঘাতের 

অন্মরণন তে থাকিতে বামভচ। 
ভঙ্লীর ..এযোগে এক বা তারিক 
সরে ক্রমাদয়ে যাওয়ার নাম খনন বং 

কতা । 

ই? 
নু 

আশখ্সন ক্ীত । আক শন্স্ বল।, 
জ্সীৎ কর1- অনংঅনট, 

ভা) সং, আশা, প্রত্যাশা | ২। ইচ্ছা) 
টা যথ। “যিনি অন্যের আশু 
ভাশৎসা করেন লা” শিৎ-১ িনিদধে 
বিজয়। রঃ ২স। চাপে সীতাঞ্চ লক্ষণ 1 দু)! 
৩। কথন। ৪1 সম্ভাবনা । 

আশংসমান আ-শখস্ বলা, ইচ্ছাকরা। 
আনোন)-_ ক) বিৎ্, ভ্রিৎ, যে আশংম। 
করিতেছে । . 

আমশংসিতত আশংসা দেখ, তক্তে)_ম্) ৭১, 

বিৎ, আকাতিক্িত, ইচ্ছাবিষ্য়ীভূত । ২. 
পার্থিত। ৩। কথিত । ৪ তা 

(4 ্ ত- ভাবে) মং» ক্লীৎ। আশ, হ 
৬। কখন। 

কলসি) 

বেষ্টন কা ছি 

এ 



কাশ ২৬৬ 

আশংসিতা (আশংসিত, আশৎসা দেখ, 

আশংন্ ততৃন্), উ _ ক) বি, ত্রিৎ, 
আকাজজ্বী, প্রার্থক | ২। যে আশহসা করে, 
ভাবি শুভেচ্ছাকারী। ৩। ইচ্ছুক । ৪1 কথ- 
য়িতা। শিৎ-১ “লশ্ষ্ীঃ পুৎযোগমাশত্হঃ 

কলটেব কুহুহছলা।” ভেটি)। 
আশক্ষ (আ- শক পারক হওয়া4 তক) 

--ক) বিএ র্রিং, সম্যকৃশক্তিবি শি) সমর্থ । 
আশক্গনীয় (আল শঙ্গ। ভয় করা+অনীয় 

শুট বিৎ, রিৎ, ঘে বিষয়ে আশঙ্গা ক 
পিতত হায়) আশঙ্গাষোপা, আশঙক্ষাস্থল। 

আশল্গা আ.-শন্কৃ ভীত হওমা+4আ- 
ভা, আ। _স্বীং) সহ, জ্্রীং, আম) ভন 1 ২। 
মনি হইবে অনুমান করিয়া চিন্তা । ভ। 
মন্দেহ, মংশয়। ৩ । সঙ্গেচ।9 | বিতর্ক । | 

আংশলাস্থল (আশঙ্কা স্ডল) মগ, পীহ, আআ, 

শসার বিষ, যে বিষয়ে আশা] করিতে 
হয়, আশক্ষামোণা । 

অঃশ'ঙগত (আল শক্ক: ভর করা+ হইত, 
লাতাখে) বিহ,র্রিঘ। যাহার আশঙ্গা জঙ্গি 

স!ছে, ভীত, এস্ভ | ১ সন্দি5, মংশমিত | 

৩। যে বিষয়ের আশঙ্গা জন্মিয়াছে | 
ভাশন ; সঙ, পুং" অশন বৃক্ষ! 
আশপাশ (আশ আশা শন্দজ- পাশ 

শন্দজ) কিং- বিৎ, ইতস্ততঃ) চইন্দিকে, 
ঢারিপার্খ্। 

আশথ্ ; অং, কীহ, আনন্দ । 
আশমানা (যাবশিক) আগরয় । আশমানী এবং 

ফুলতাশী ছুহখ অর্থে অকম্থাৎ দুঃখ, কোন 
কারণজশিত নহে! 

আশর আ-শী. শরন কর17অ অল) 
ভাবে) মং, পুহ, অভিপ্রায়, তাৎপধ্য ।২। | 

ইচ্ছা, বাসনা । ৩। (+অল্_ধি। আশ্রর, 
আধার; যথা--জলাশব । ৪ | চিন্ত, মন্ঃ। 
৫। আনৃষ্ট। ৬। অভ্যন্তর ।৭ | ধশ্্াধন্্ম। ৮। 
বিভব ।৯। কম্মজনিত বাসনা নামক সং- 
স্কার বিশেষ; উহা অস্তঃকরণে অবস্থিতি 

করে। ১* । অজীর্ণস্থান, কোষ্টাগার 1১১ । 
পশস বৃক্ষ । 

আশর(আ-শ্ব বধকরা+অংঅন্)-_ ক;মৎ,। 
5 

পুং,অপ্রি | ২! পু _ক্সীং, রাক্ষস, রাক্ষমী |! 

পার্শ ৃ 

1 হাশি 

পপ শক কপ সকাল পাস 

আশরফী যোবনিক) পারস্যদেশীয় কর্ণমুদ্রা ) 
যথ।-- 

“আশরক্ষী বস্থ অলঙ্কার আদি ষত। 
দিলেন গোপিন্দদেবে কব তাহা কত ।? 

আশা (লাশ ব্যাপা+ আংঙ। এবৎ আঁ 
- পুহ | যে সর্দহো ভাবে ব্যাপে) সথ, 

স্টীং,) ইচ্ছা, বারী | ২ । দিকৃ) যথা 
পু্নাশা, পশ্িনাশা। শিৎ-১ “অগস্ত্যা- 
চরিতামাশামনাশা মযজয়োষযৌ ॥” রেঘু 
৩ । দৈর্ধা। ৪ 1 অভ্ডিলধণীর বিষম 
ঘটতে পারিবেক এই বিশ্বানে সেই বিষ- 
দের আকাক্ক্ষা। ৫1 অতি তৃদ্, ভবিষ্বা- 

বিষদ্ধে দুড় নিশ্বাস । ৬) দণ্ড, আশাসোটা ) 
যথা -“আ।জানুলন্িত বাহ স্থললিত 

কামের কনক আশা । (আনদা)। 

আ(শাপুরমন্তব; সং, পুখ্ ভরমিজ গুগ্গুল । 

আশাবদ (আশ আকাভজক্ষা ইতাপি _ বদ্ধ 

. বন্ধন, ভী-ষ। মঙ্। পুখ, আঙ্বাস, 
তটাশা | ২1 তক্াপন্ধা। ৩ সথাশ্বাম। 91 

আমশাবপবন্ধ । শিং ১আশানন্ধঃ কুহাম- 
সদৃশৎ প্রা়শোহ্াঙ্গনানাষ।' (মেঘদূত/ | 
৫। (আশা দিকৃ- বন্ধ বন্ধন । যেদিকে 
বন্ধন করে) মাকড়মার জাল । 

আশাসোটা যাোবশিক, রাজদও, রাজচিহচ | 
আশান্ত আ-শাস!শাসন করা] আশীব্বাদ 

করা ইত্যাদি+য-ঘাণ্)-ম্ম/ বি, ভিছ। 
আশাজনক, শ্রার্থনীয্ | ২1 আশীব্বাদ- 
সাধ্য । শি২- ১ "আমশাস্যমন্যৎ পুলক" 
মেব । বু । 

আশিত আ।- আশু ভোজন কর।4+ তক) 
-ক) বিংত্রিৎ, অশিত, ভুক্ত । ২) অশ- 
নের দ্বারা তৃপ্ত । শি২-১ “ নাতিপ্রগে 

নাতিসায়ৎ ন সান্সং প্রাতরাশিতঃ মেনু) । 

৩। (+ক্ত-ভাবে) বীৎ, ভোজন । ৪ 
তপ্তি। 

আশিতঙ্গবীন (আশিত ভুক্ঞ-গো গোক 
+ঈনীন)- প্রাগ ভূতার্থে ) বিৎ, ত্রিৎ, 
ঘাস।দি ভক্ষণ দ্বারা থে স্থানে গরু সকল 
তণ্তি পাইত এইবপ প্রচুর তৃণপুর্ণ শ্বেত, 
পুবের ষে স্থানে গোচারণ হইত, পুর্ব গো- 
চারণ-ক্ষব্র। “হিত্বাশিতঙ্গবীনানি "ংভটি) 

2৯ রিপন লজ সপ নতি ই সিল 

্ সপ 

শো িিশীশশীশীশীশ্পীশী শি? ০ 

শশী পাপা পপ শীশিপ পাপা শিীশিশিশীশিশী শিিাশীিীশিটি ৩ িশ্ট শীশীপ্টিিট ০০ 



[ ২৬২ |] তাস্যা! 

নিত নস্তপ ো [শি - টি তে হওরা+ হা ব্রি | শীস্রগামী, । যে 1 শী্র . গমন করিত 
অ্র“থ)-ণ] উৎপনি। যাহার ভোজন দ্বারা পারে। 

তপু হয়) বি, পিং, উপ্টিকর (খাদ্য)। ৯ । ূ আশুগতি আত শীঘ্-গতি গমন, ৬ঠী 
কলীৎ, অশনের দ্বারা তৃপ্ত হওন। “ফলৈ- ; -হিহ) সংপুষ। বায়ু; যথা 
ধেষাশিতস্তবম্ টি ভট্রি) | “আনুচর তব 'মাশপভি পুব হন, 

ভাংশী; (আশিগ, আল-শাম [শাসন করা]। আশুগতি গতি |"? (মেঘনাদ)। 

শুক্াকাভক্ষ] করা ইত্যাদি+*.কিপ্)- ২1 (মৎস) স্্রীৎ, শীঘ্ঘ গমন । 
ভাবে) মহ, কী, অন্যের শুভ প্রার্থনা, | আশুগামী (-গামিন্, আশু-গাসী যেগ 
ঘন্তের মল হউক বলিঘা অভি শাষ করা, মন করে) সহঃ পু হুর্টা। শিং ১ 
শুভাকাক্ফ্রা,আঅভিলান। শিখ ১আঅমোখাঃ গাষী তমোদ্বণ্চ হরিতাশশ্চ কীর্যন্তে 0 
প্রতিগহুঙ্গাবরধ্যান্ুপদ মাশিবত। রদ) ৯ । বিৎ, নিং, শীত্ঘগমী । 
পার্ল ৩) (0 কিপ ৭) সপেরি বিষ আকশ্ষতর আশু-তর ছয়ের মণো একো 
তি ।9 | বৃদ্দিনামন ওবধি | ৫1 (4কিগা 7 উত্কর্ষ অর্খে। নিহ,। রিং, অতি শীন; 

- ক) বিট, আশ্ব।ময়িতভা । । যথাঁ_পনন অমনি চালাইল। আশত। 
াশী (আ।-অশ ভোজন করা, আলা- চে শন্দনাতকে 11 মেবনাদ)। 

কাজক্র। কর17০বিপ)-ণ। সং স্বী। | আক্রতোর আশুতোষ সঙ্থোষ। আলেই 
সপেরি বিষদন্ত | শিৎ-১বিবমাশীভিবনা ;. যাহার সন্তোষ জন্মে) সহ পু, শির ৯ 

রতহ ব্সস্তঃ 1৮মাঘ)। ২.। মর্পবিম তালু! লিং, দে, মে শীদ্র তুষ্ট হয়ু। 
গত দঙ্গের দ্বারা দৎশন করিলে নহ্া হয় । আশ্রপরা ; সন, সমীহ, শল্রকালতা । 
বলিরা। ৷ | রা (আশ্ু_ রোধ) বিং) ভি, শী 

আশীর্বাদ _ পৃ 1 (আশি বাদ, বচন | সার রোষ জন্মে, আছেই যার রোষ জন্মে। 
আশীন্লচন _ ক্লীৎ টা এঠী _য্) সং, আশ্ুরাহি (আশু শীঘ্র ত্রাহি ধানা, ঘা 

পু২১ লাক্য দ্বারামনতর শুভ অআভিল।ব কৰা, - ডা সাহ,প গাঁউস নান। 

ওভাকাডকাহৃচক নি মঙ্গলপ্রার্না | ৰ আশুশুলাণি াশ্িশুষ শুক্ষ করান, 

আশীন্বাদক (আশিগ-পদ বলা+আঅক'ণক।] ইন্ছার্ডে অনিক, সহক্কার্থে। থে সপ্বদা 
ক) বিৎ, পিং, নে আশীননাদ করে, | শুদ্দ +রে) সঙ পু, অগ্রি, আগুন । শিং 
ব।ক্য দ্বারা যে অন্যের শুক অভিলাষ _ ১মন্তপুতানিহবীৎষি প্রতিগ্রজ্কাতোতং 
করে, শুন্ভপ্রার্থক। পীত্যাশুতুক্ষণিও | (কোদন্বরী)। ২। বায়ু। 

রি ( আশৌচ 7 অংফ্ঃ) _আার্থে ) সং, 
হিৎ। যাহার দাঁতে বিষ থাকে) হা »১ আশৌচ । শিৎখ-১ “দশাহহৎ শাবমা, 

সর্প। ২। জ্ীৎ, সপাঁ। মা ত্রাহ্মণস্য বিধীয়তে |” মেনু )। 
আশু (অশ্ ব্যাপা+উ(উণ্)_ ক) সৎ, পু, । আশ্চর্য 'আ-চর্ গমন করা+যর্খ্যেণ?- 

_ র্লীৎ, প্রাবুটকালসমুদ্চব ধান্তা, আ. উম শ্বা। স্- আগম) বিৎ১ত্রিৎ, অদ্ভুত, অপু, 
ধান। ২। অং, ক্লীং, শীদ্ব। বিশ্বয়জনক । ২ | সং, ক্লীহ, বিস্ময় । 

আশুকারী (আশ্কারিন, আশু - কারিন্ যে । আম্মান (অশ্মন্1+অ()- প্রথ ) বিং, ঘি 
রে করে) বিৎ পে নর রা খানির্বাহ | প্রস্থরসম্বঙ্গীয । ২। প্রস্তরবিকার । শিং 
করিতে পারে, শ্ষিপ্রকারী, শীদ্বকাও 5:78 মু ধরে 

আশুগ (আশু শী্র-গ [গম্ 2 কৌ ূ  : রে ্ পাচ রা রা ৃ র্ ূ  হন্যছুবহমৃ।” ভেট্রি)। ৩। কীৎ, প্রত্থ 

! 
। 

[ 

ভাশীহির (আশী বিষদাত- বিষ, ৬ঠীি- | 
| 
| 
| 

+অংড)- ক)যে গমন করে) সৎ, পুহ, সমূহ । ৪ । পুৎ, অুর্ধ্যসারথি অকণ | 
বাগ। ২। বাযু। ৩। হুর্য্য। শিৎ- ০পপপা-। আঙ্গান আ ঈষৎ-শ্ঠান শুক্ষ) বিৎ,িহ। 
বলাঙ্গাদিত পুর্দমাপ্তগঃ 1? রেদৃ)। ৪ নিহ, শুক্ষ, চটচটে । « পথশ্চাশ্যানকর্দ মান ।? 



াশ্র ৃ্ 
2 শীত 

আশ্রন আশ্রম তপন্তাকর14 অল) 
ধি) সং,পুৎ,চতুর্বিধ অবস্থা) ষথ1?- শ্রক্ধ- 
চধ্য আশ্রম, গৃহস্থ শ্রম, বানপম্ছ আশ্রম, 

সন্ন্যাস বা ৈক্ষ্য আশ্রম । ২। খষিগণের 
অথবা সৎসারবিরত ব্যক্তিদ্িগের অরণ্য 
প্রভৃতি বিজন প্রদেশে বাসস্থান, তপোবন্, 

ূ 
| 

বথা-_বাল্সীকির আশ্রম, সন্্যাসীর আশ্রম । 
শিৎ-১ «তো দম্পতী বশিষ্টশ্ত গুরোর্জ | 
থাতুণাশ্রমমূ ৮ (রঘু ভ। মঠ চতুষ্পাঠী | 

৪1 বন । 

আমশ্রমিক । 

আশ্রমী | সার্থে। আশরমিন্, আশ্রম + 
(আাশ্রম +ইক(্জিক)_নিবা 

ৃ 
] 

ৃ 
| 

1 
। 

|] 

| 

ইন-অস্থ্যর্গে। বি, তরি, যে আশ্রমে 
থাকে, থে ব্রঙ্গচর্য্য প্রভৃতির মধ্যে কোন 
আশ্রম অবলম্বন করিয়া আছে, আশ্রমস্থ। : 
২। আংশ্রমবিশিষ্ট । 

আন পু ) আ-শ্ি [সেবা করা] 
আশ্রযণ বীং ) অবলম্বন করা4+আ অল, 
আন(অনট) ভাবে) সৎ, অবলম্বন | ২ । 
সামীপ্য। ৩ । ন্যপদেশ । 91 (+অশট - । 
মম) গৃহ ; যথা--পিউমাত্রাশ্রত্ধ। শিৎ-১ 
(6 ৮৩. 

৫ | আধার। ৬। বিষয় । শিং ১ “বব 
য্ প্রেমপরম্পরাশ্রন্বমূ। (রঘৃ)। ৭। কারণ । 
৮। রক্ষক | ৯। সহায় । ১০। রাজাদিগের 

সন্ধা।দি ষড়গুণাস্তর্ঘত গুণবিশেষ। ১৯ 
বি", ত্রিং, আশ্রয়কত্তা । ণী - স্ীং। শিৎ_১ 
 অহমেত্য পতঙ্গবত্থ না পুনরক্কাশ্রযণী- 
ভবামি তে।” কুমার) | 

আশ্রয়ণীয় (আশ্রয় দেখ,মনীয় _ শ্ধি) বিৎ, 
র্ আশ্রয় স্থান, যাহাকে আশ্রয় করা 

যায়, আশ্রয়ষোগ্য । 
আশ্রয়ভুক্ (আশ্রয়দুজ্, আশ্রয়-ভুজ [ভুজ্ 

ভোগগন করা+০্ক্রিপ্)-ক] ষে ভোজন 
করে, ৭মী-ষ) যে পন্মীর। কিছু দিন 
পর্যন্ত পিতা মাতার আশ্রত পালিত হয়; 
'য্থা-চিল, কাক ইত্যাদি । 

আশ্রয়লিপ্দ, (আশ্রয়-লিপ্ন [লভু লাভ 
করা+- মন্ _-ইচ্ছার্থে+উ - ক] লাভেচ্ছু) 
বিৎ, ত্রিং, শরণ প্রার্থা, আশ্রয়লাভেচ্ছ । 

২ শট াপশটািিশিিশি 

সাঅয়াশ আতয় শ্থান-আশ[অশ্ ভো-! 

জাম 

জন কর11অ.অন্)-ক |] যে ভোজন 

করে। যেনিজ স্থান ভোজন করে, ২য়! 
-ষ্) সং, পুখ) বহি, অগ্নি, বৈশ্বানর, 
আগুন । শ্মিং- ১ছু বুনি ক্রিয়তে ধূর্ত 
শ্রীমানা শ্ববিবৃক্ষমে । কিৎ নাম খলসংসর্ণ? 
কুকুতে নাআরাশবৎ 7 ২। চিতার গাছ। 

৩।বিংব্রিং, যে আশ্রয় নষ্ট করে, যাহাকে 

আশ্রম করিয়া থাকে তাহারই অনিষ্ট 
করে । ৪1 আম্য়ব্যাপক । 

। আশ্রত্ী (আশ্রঘ্সিন্, আশ্রর+ইন্ _ অস্তযর্থে) 
বিংত্রিং, আশ্রপ্রাপ্র, যে রক্ষান্থান প্রাপ্র 
হইয়াছে ;যথ।--রাঘবের পদাশষে রক্ষার্থে 

আশ্ররী।” ২ “ময়ুরপর্টাশ্রধিণা গুহেন।” 
আসব (আ- শ্রু |শবণ করা। প্রতিজ্ঞা করা 
+অ(অল)- ভা) আহ, পুং, শ্রতিজ্ৰা, 
্শীকার ।২। ক্রেশ। ৩10+ অল -ক)বিহ) 

তং, কখার বাধা, বন্া । শিৎখ_-১ “সঙ্গ 
বন্ম ভিষজামনাশ্রনঃ ।? (রঘু) । 

আশ্রিত (আশ্রম দেখ, তক) -_ ক) বিষ্ত্রিৎ, 
ভাশ্রযপ্রাপ্ত, যে জাশ্রয় লইয়'ছে,শরণাগত। 
শিং-১ " প্রার*চলৎ গৌরবমাশ্রিতেষু।” 
ত। সেবক । ৪1 অনুপ্রবিষ্ট । ৫1 শ্দিত। 
৬। আধেয়; যথ1 - দ্বব্যাশ্রিত গুপ । ৭। 

ম্টা়মতে পরমাণু আকাশাদি নিত্য ব্য 
ভন্ন সন্দদ্রব্যের অন্তর ত নাধন্ম্য। 

আশ্ুত (আশ্বব দেখ, ত€ক্ত) -ম্ম) বিহ,নিখ, 

প্রতিক্জাত,মঙ্গীকৃত। ২। আকর্ণিত,শ্ত । 

আশ্রিষ্ট (আ-শ্লিষ আলিঙ্গনকরা7+ততন্ষ) 
_ শু) নি, ব্রি আলিঙ্গিত | শিৎ ১ 

“শিখাভিরাশ্রিষ্ট ইবাস্তসাৎনিধিঃ)” ২। 

ব্যাপ্ত । ৩। সংসন্তি । ৪1 শ্লেষোক্ডিবিশিষ্ট 

আশ্রেষ আশ্রিষ্ট দেখ, অ.অল্)-_ ভা; সংপু২) 

আলিঙ্গন । *আশ্লেষলোলুপ বধৃস্তনকা্ক শ্য 

আক্ষিণীমৃ।? (মাঘ )। ২। মিশন । ৩ 
একদেশসন্বন্ধ। শিং-১ “সামীপ্যাশ্শরেষ- 
বিষযষৈর্ব্যাপ্তযাধারশ্চতুবিধঃ |? ৪ । স্লেষ। 

আশ্ব (অশ+ অক্ঃ)-- সমৃহার্থে) সৎ, ক্লীৎ, 
অশ্বসমূহ | ২। বিৎ, ভরি, অশ্ববাহ্য। ৩। 
অশ্বসম্বন্ধীয় । 

আশ্বখ অশ্বখ 1 অফ) প্রং) সৎ ক্রীৎ। 

অশ্বধ বৃক্ষফল । ২1 বি, তরি অস্বব- 
বার 

জু 



আশ্বা / 

সন্ন্কীয় । শিৎ- ১ “আাশ্বৎ কফহরহ সুর 

কুমিদদ্রমু শস্যতে 17? (সু শ্রগ) 

আশগ্লরমেধিক আখমেধ +ইক ফিক) -হিতা- 

খে) বিং, রিং, আগরমেধ সন্গব্বীয় । মহা 

ভারতান্তণত ব]াসদেব কৃত খুধিঙ্গিরের 

অশ্রম্ধে ভধিকত পক্দবিশেষ | 

আশ্রযুজ আশ্রধুজী অশ্বিনী নক্ষযুক্ঞা পৃ 

ণিমা + অ(ফ*)--তদৃমুক্তকলাখে ) সং, 

পু, আশ্বিনমাস । শিং ১ “তিযজেদাশ্ব- 

খজেমাসি মুন্যম্ পুক্দমক্ষিতম্ | মেনু । 

৯ । বিৎিং, আশ্থিনসন্থন্ধীয় | জী _ প্রীত, 
আশ্িনীপুর্ণিমা। 

আশ্বলায়ন (অগ্লাযফ়ন অফ) প্র») অঞ, 
পু, বেদম্ম,তি প্রণেতা খষিনিশেষ। ইনি, 

বা ওক শৌনক প্রণীত আরথানুকসণি । 
এভতি দশবধানি শ্রঞ্রন্থ অধাষন কলিম) 
কন্মপ্ত জইয়াঞ্িলেন এব, দ্বাদশ অধ্যান্ব- 
যুক্ত শোৌতহন, ঢইরাশ্য।খিক গুহ, 
এবং এুতরেষ় আরণ্যকের চইথ আবণ্যক 
এণ্যন করেন 1? ভারতকোযষ। | 

আশ্বাসিত 1 (আশ্বাম দেখ, তংক্ত)_ মম) 
আশ্বস্ত. | বিং,তিহ, ষে আশা পাইথাছে। 
আশ্বামআ-শ্বস নিশ্বাম প্রশ্থাস ফেলা | 

ুত্যাশা করা অব এও) - ভাঁ' সৎ, পুছ। 

আশাদান। ২। অন্ননয়। ৩।প্রবোপ্রন। 
৪ | উত্সাহ দান।। ৫1 ভীত ব্যাক্ত ভয় 
শিবারণার্থ সাস্ত্রণা। ৬। স্সেহ-প্রদর্শন | ৭। 
বিশ্রাম । ৮। আধখ্যাষিকী পরিচ্ছেদ । ৯। 
শিশ্বাম। 

খআশ্সক (আশ্বান দেখ, অকংণক)- ক) 
বি", ঘিৎ। যে আঙাস দেয়। ২। সাস্ত্রনা- 
সম্পাদক । 

আশ্বাসন (আশ্বামিত দেখ, অন্(অনট)-_ ক, 
ভ]) বিৎত্রিং, আশ্বাসজনক | ২। সান্ত্বনা । 
শিৎ--১ নাতি কুষেঙেন ছুঃখাভায়!ঃ 
প্রকীত্তিতম্ 1” ৩। সং, ক্লীৎ, আগ্বাস 
দান। শিং ১ “তদিদৎ দ্বিভীঘ়ৎ হদয়া- 
শ্বাসন্স্ ।” শেকুস্তলা)। 

আশ্বাসনীয় আখাস দেখ, অনীয় - নম) বিৎ, 
1ত্রৎ, যাহাকে আশ্বাস দেওয়া উচিত ব! 
আবশ্যক | 

কাছ, পথ 

£/ 

। আঙ্বাসিত (ছ্1- 

| 
| 
ৃ 
| 
ূ 
র 
ৰ 

আশ্বি রে 

এক্বাসি প্রত্যাশা! করান + 

ত(কউরি)_ মত) শিৎ,ত্রিৎ, আশখাম-প্রাপিত | 

২। অনুনীত । ৩। আশ্বস্ত । ৪ | প্রাবো- 
ধিত। 

আশ্বিন (আশ্রিণী অশ্বিনীনক্ষব্রসুক্তা পুর্ণিনা 
+ অ.৯*)- তদ্যুঞ্কালার্থে) পুত, 

স্বনামপ্রসিদ্ধ মাম; এই মামে সধ্য কন্যা 
রাশিস্থ হন। “এই মাসে জ্জিলে রাজার 
শ্রিয়, পণ্ডিত, ৮5 হুখী, লদানা, 
বহুমানশালী ও .কোর্ঠীপ্রদাপ। 
হ। শী-স্ত্রীং, ক মাশের পুণিমা। 

আশ্রিনেষ জেশ্বিলী শুষ্যপর্ধী এর .কেয়), 
অপত্যার্চে সংপুধ, দ্বিৎ। অধিনীকুমারদ্য়। 
নাসত্য,দঅ। মুর (01017) বলেন, সাচান 

ভারতনষাঁর ভাষ্যকারগণও আআশ্থিনেষেন 

ভক্ত হায়।' 

বিষয় কিছু স্থির মীমাহসা করিতে পারেন 
নাই । যাক্ক স্বপ্রণীত নিরুক্ে এইকপ 
লিখিয়াছেন্--পিশবাসী-দেবগণের অন্য 
তঃপর আশ্বিনেরদয়ের নাম করা যাইতে 

পারে, ইইাদের একঅন জল্গ 
ও অপর জন আলোক (17218) অবলম্ন 
করিয়া, ভুবন ভ্রমণ ক ধন পিয়া, ইন্ঠা- 
দের এই নাম হইয়া 57--ওণন্ভব বলেন 
ইহারা অশ্বারোহ দে ভ্রমণ করেন বলিব? 

(7100১150016) 

ইহাদের এই নাম হইয়াছে | তবে 
আশ্বিন কাহ।।দ্গকে বলি? ইস্থারা কাহা- 

রও মতে, পরথিবী ও আগ? কাহারও মতে 
ণদবা ও ব্রাতি? অপরের মতে শ্ুুধ্য ও 
চজ্দ।, এইত গেল বেদের কথা । ইতি- 

বৃ ্তবিদ্গণ (1911219 *৮111975) বলেন, 

ইঙ্কীরা ছুইন্জন রাজা এবৎ পবিত্র কার" 
মাতের সম্পাদক । রজশী ন্বি প্রহরের পর, 
যখন ক্র ক্রু ঞুমে জগতে আলোকের 

সঞ্চার হইতে খাকে জেই সময়ে উষ্ষার 
অগ্রে ইহারা জগতে পদার্পণ করেন। এই 
সময়ের অন্ধকারাংশ ইক্দ্রেব, এবং আলো- 
কাশ আদিত্যদেব শ্েখ্য)।' অধ্যাপক 

রথ (1০0) বলেন “এই অংশদ্বার: ইহাই 
অনুমিত হয় যে, যাস্ক, আশ্বিনেয়দ্ধয়কে 
ইন্র ও ৃর্ধ্যের সহিত অভেদ বলিয়া- 
ছেন।--জর্মন্যদেশীয় প্রাচ্যসমিতির পন্ধি- 



মমি ৃ 

কায় 1 তিনি _লিখিয়াছেল, 'আবিনেয়ছয়, 
উষার পুরে, প্রত্যষে, জগতে আলোক 
লইয়! প্রবেশ করত, উষ্ষাকে পথ প্রদর্শন 
করেন।? ধরেদের একস্থলে ইইাদিগাকে : 

»১৬৫% 

লিবন্পান ও সরণুযুর যমজ পু বলিয়া । 
নিদেশ করা হইয়াছে। অন্ত ন ইহ্াদ্দিগকে ৃ 

আকাশের পুরদিবোনপত)'বলা হুইয়াছে। । 

অন্যস্থলে সিন্দুগর্ভসন্ত,ত (সিন্ধমাতর ). 
বন্মা হইয়াছে । আপরশ্থানে ইহছাদিগকে | 

দশ্ষচসস্তত বলা হইয়াছে । স্থুক্তে ইঠা- আষাঢ় 
দিগের ভগিনীর উত্লেখ দেখিতে পাওষা | 

ভাষ্যকারগণ উহাকে উমা বলিশ্না- 
উষ।াকে নিশার 

যায়) 
ভন ।_ শে 
নল| হইয়াছে এবং স্যািন 
ও বরণের স্ভগিনী বলিগা লিঙ্দেশ করা 

ভগিনী 
ক্বাহাকে ভগ ) 

হুইমীছে । বেদের অনেকস্মলে ইঞ্টী- 
দিগকে শ্র্্যাতজার পতি বলা 
এইস্মলে টীকাকার বলেন, স্বর্মযদেৰ শ্রী 
ভনয়াকে সোঁনের সহিত বিবাহ দিতে 
ইচ্ছা? করেন। কিন্ত দেবগণের 

হহ্য়াছে 

মধো, 

সকলেই তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক 
৬, অনম্তর 

“থে বান্তি ধাননে অগ্রগামী হইতে 
পারিবে, মেই তাহার পানণিলাে 
হইবে ।? 

হাকে লাভ করেন । ইঙ্নীরা ঘুলা, পুরাতন) 

মধুবর্ণ, জোেযাতির অপ্ীশ্বর, 

স্ববর্ণজ্যোতিমর, মনের ন্যার দ্রুতগামী, 
ভিন্ন ভিন্ন মুন্ডিধারী, পদ্মমালাবিভষিত) 

উ1হারাঁ এই পণ করেন 

সমর্থ 
তদনুসারে, আশ্বিনেষদ্বয় ত1-' 

উত্ভ্বলবর্ণ ৃ 

বলশালী, ক্ষমতাঁশীল, ভয়ানক কৌশলী . 
ও জ্ঞানী, অহংকারের সমলোচ্ছেত্কারী, 
ইহারা হৃবর্ণমমম রথে ভ্রমণ করেন। এ 
রখ, ঝভগণের নিন্মিত, অদ্ধিতীম, ত্রিচক্র, 

আমাঢা।আ- সহ সম্থ 

মাস 

আসন্ত (আ' 

| কা!ঠ 

তিতির আরোগ্য করেন । ইহার! চাব- 
নরকে যুবা চ্যবন দেখ) এবং ভৃগ্রের পুত্র 
ড্ুষ্ধ্যুকে শহ্যমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া- 

ছিলেন 1” ('ভারতকোষ)। 
আশীন ( াশ-লননীন) _ প্রথ্) সৎ, ত্রিহ» 

এক ঘোড়ায় এফ দিনে যত পথ বাওষা 

ষাষ, আরবের একদিনগম্য | 
আশীম অশ্ব4ঈম্ব'ণীয়) _ সমৃহ্ার্গে) সহ. 

রীশীৎ, ভাগ্রসমহ! ৯। বিং,জ্িৎ, অশ্বসন্দন্ধীয়। 
(আষাটী আবমাঢ়ানক্ষ যুক্ত চে 

4: - দু ক্রমাসার্থে) সৎ, পু 
সিন্ধমাস! এই মাসে ্ৃর্ধ্য মিথাসিশ 
হল । এই মাসে জগ্গিজে__”জনম াষী, 
প্রমদাভিলামী, পমাদ শীল, গুন্ধব হসজ, 

ব্যয়শীল হুশ । কা ! ২ । পলাশ 
কাঠের দণ্ড । শিৎ--১ “উপহিতামাটম্। 
১ জিনাত পগল্ভবাক । 

(কুমার)। ৬1 দণ্ড 1৭ 1 মলয়পন্বত : 
করা7অ অন্) 

ক। আপ --স্বীলিছে) সহঃ স্পীৎ, পুলা, 
বাড! নগ্ন হ 1 উদ্পরাষাঢ়া ন্ক্ষ | টী 
স্লীং,। আমাদমাসের পূর্ণিমা । 

(আদা ক্ষেপণ করা + অংঘ-এঃ)-- ৭) 
সৎ, পুহ। পলক শিৎ-১ “স সাসিঃ সা 
স্স্থুঃ আস? (কিরাতি)। ২। উপলেশন 
্ছান। ১। ভামুন। ৪1 স্ছিতি। 

সর্বদা সন্জ আলিলন 
করা 4 ত(ক্ত)- ক) বিংত্রিৎ' শ্রীত, অন্ু- 
রন্তু, আসভ্তিবিশি্ | ২1 লপগ্ধ। ৩ । সং. 

সক্ত, আবিষ্ট, যত্ববান্ । ৪ | ভাৎ, কীহ, 
নিতা, সতত, অনব্রত। 

তি 

। আসক্তি -স্টীহ 7 আসক্ত দেখ, তিংক্তি), 
। 

1 
॥ 

ব্রবন্থ“ও ত্রিবন্ধুর | রাসভমুন্ত, ও সহত্র- 
কেতু, ইহাদের কশা 'মপূমতী ।। ইহারা, 
দিবসে তিনবার ও রাভ্রে তিনগার জগত . 
ভ্রমণ করেন, 

ভক্তগণকে তিনবার ধন দান করেন, 

ইত্যাদি সকল কাধ্যই তিন ভিন বার 
করিয়া থাকেন । ইহারা বৈদ্ এবৎ জন্ধ 

প্রাতঃকালে তিনবার ও ৃ 

সন্ধ্যাকালে তিনবার আহার দান করেন। 
] 

| 

1 

! 

'আসঙ্গ _ পুৎ 

আদকলিপ্না (431)681৬01098৭) 

| অধেএ) _ ভা) সং, অনু- 
রাগ। ২ । অভিনিবেশ । ৩। জান্তিশয় 

মনোযোগ । 9 | সঙ্গ । ৫। মিলন, সহা- 
বাস।৬। ভোগাভিলাষ। ৭ ৷ সম্যক্স্বদ্ধ ৷ | 
শিৎ--১ “সটৈবলাসক্গমপি প্রকাশতে 1" 
২ “ পাদাকুষ্ট ব্রভতিবলয়াসঙ্গসঘজাত- 

পাশ: (গজ?) 1” ৬7 ক্রীৎ, অনবরত, নিতা, 
সতত । ৭ । তুবরী, সৌরাষ্ট্রমৃস্থিকা । 

ঘআসক্ষ _ 

এ পপ পিশিশী্িশিিীদিশীট পিপিপি শি শীািসিসপপীশপীশাাশপশ শি শশী শি 



আস ২৬৬ শাঁস 

শি াপিক্ষিলশপ সপন পশাপিাপপীশশীটিন ০৮ 

৬ শাচাপিজপ এ পাপী পিপল িসপশীশ সপ স্ তেন হা 5 । . শশা । 

লভ্ পাওয়া +সন্_ _ইচ্ছার্থে আ- 
লভল্লিপ) শখ, জ্রীৎ, সকলের সহিত 
একন্রিত হইয়া থাকিবার ইচ্ছা, সৎসর্গ- 
স্পহা, সহ্বাসবাঁমনা । 

আতাগান (আ- সন্জ্ আসক হওয়া4 অন; 

(অনট্)- ভাবে) সৎ, ফ্ীৎ, লগ্প হওয়া! ূ 
শিং-১ পব্রততিবলম়াসপ্প নাত 1” শেক)।। 
*। বস্মাদিপরিধান | ৩। (সেজ-গ্িঃলিসঞ্জি 
+ অনট) যোজন, লগ করা । ৪। উতৎ্-. 
পার্দগ। | 

আ(সন্তি (ভ।-সদ্ [গমন করা] নিকটন্ হা; 
টি ভা) সং, স্ীত, মিলন। 
২। জমিপি, নৈকট্য । ৩ লাভ । ৪ 1 বু 
দ্ধির অলিক্ছেদ। ৫ | স্ামতে -পদসমি- । 
ধানকারণ.প্রনাগ্ষজনক সগ্সিকর্ধ !শিহ ১ 
“যত্পদারস্ঞ য্পদাথেননায়ে। হা 
য়োবরপ্যবপানেনোপক্ষিত্তিঃ কারণং ৃ 

ক্ঞা।সন (আমা উপবেশন কর জে ধু 
-পি। যাহাতে উপবেশন করা যায়; আস, 
কলীৎ, বমিবার স্থান, পীঠাদি ও কঙগলাদি) 
পিড়ি, চৌকি ইন্তাদি। ২1 হুস্সিঙ্গুক্দ- 

দেশ, যেখানে মাহুত শিয়া খাকে ৩11 

(+অনট _ভীবে) উপতেবেশন, অবশ্ভিতি 2: 
যথখা_“একবাসনভোজটনৈঃ |” ২*কোোথা হা- ৃ 

৭1 জি'ীনু ও 
ক্ষার্থ অবস্থান । পদ্মাসনাদি 

শনবিশেব ; ইহা আষ্টাঙ্গযে।গের 
যোগ, ইহা পঞ্চ প্রকার ; ষথ!- পদ্বাসন, 
স্বস্ভিকামন, ভদ্দাসন, বপাশন ও বীরাসন | 
১ পদ্বামনের বিধি-্উিক্বোরপরিধিত্াস্ত 
সম্যক পাদতলে উ্ভে। শ্রষ্ঠৌ চ নিব- 
ধীয়া হজ্ঞাভ্যাৎ ল্াহক্রমান্তথা | পদ্থা- 
সনমিরি প্রোল্দৎ যোগিনাহৎ জদয়জ্বমমহ 1)? 
২ আ্বশ্িকাসনের লিধি-_জাশক্লোরস্থরে 
সম্যক্ ক্ুত্বা পাদতলে উভে। খজুকায়ো 

৩ 

শব 
৫ । 

০ ূ 
বিশেন্সন্ত্রী সম্তভিকৎ তহৎ প্রচঙ্্যতে 1" ৩1 

ভদ্রাসন্র বিশি-্সীমন্যাঃ পার্ক্কোল- ূ স্যেদগুল্ফযুগ্ধৎ। হলিশ্চ ল্ | কৃষণাধই- : 
পাদপাশ্িং পাণিভ্য।ৎ পর্রিবদ্দয়েখ | ভদ্র, 
আনৎ সমুদ্দি্ং যোগিভিঃসারকল্সিতৎ 1১” ৪.1 

| আসর আস 

বজ্ঞামনের নিষ্ষম ) যখা__ _এউর্কোঃ পা 
ক্রমান্যস্যেৎ কৃত্বা প্রত্যত্মুখাঙ্গুলী। করো 
নিদধ্যাদাখযাতৎ বজ্াসনমন্ুত্তমৎ |) ৫ 

বীরাসনের বিধি) খাঁ_“একপাদ মধঃ কুত্। 
বিন্যস্যোরোৌতথেতরৎ | খজুকায়ো। বিশে- 
ম্মস্্রী বীবাসনমিতীরিতৎ ॥” তেঙ্জসার)। 
৬। দেবতাপুজাঙ্গ উপচার বিশেষ ) যথ|_. 
“আমনৎ আসন প্রথমৎ দৃদ্যাৎ পৌ্পং 
দারুজমেব বা ।?? ৬ | (আসন 4) সং, 
পুৎ, মর্জি কবৃক্ষ, জীবকরুক্ষ । ৭। নাল স্থী 

(আম উপবেশন কর14অন- ভাবে। 
আপ - স্ীলিঙ্গে) অবস্থান । 

আসনবন্ধ (আসন - বন্ধ, ৬ী - যী সৎ, পুহ, 
পদ্বামনাদি উপবেশন বিন্যাস । শি ও 
“শিষ্য ফীমামনবঙ্ষবীরহ | (কুমার) । 

ৃ আসাম্দী [871 বসিবাব স্থান মেনে 

আথলা *8-সমৃ- দো ছেদ করা7+ 

পর» কিস্সা আমবৃদ-ধি। ঈপ জী?) 
(চাট খাট | শিং - ১ 

" ।কাদম্পরী।। 
আগমন কী 

পি দি) 

স্১সিত। জজ খটু।, 
“জানল ,লদৃম্য়ানামান্দ কাম | 

সমন আসব গম কর) 
নিত ৮ বাহ নীধ উপস্থিত । ২ 

নিকউনলী 5 অস্তি মূ» মুস্বধ ; যখ৮ 
আঁমমনশাল। 

পরস্পর কালি ৰ 

উপবে- । 
তুতীন্ন ; 

মৃহ্য মময়। ২ । বিপত্কাল। 
আসমান (যাবশিক) আকাশ, শুন্য । 
আসসুদ (আ। পর্য্যন্ত - সমুদ্র ) ক্রিৎ নি, 

সমদ পর্ধান্ত, অমুজের তীর পর্যন্ত । 

আসসুদ্র করগ্রাহী €- গ্রাহছিন, আ পধ্ান্_ 
সমদ্দ -কর- গ্রাহিন্ [গ্রহ গ্রহণ করা 

+ইনংণিন্)- ক] যে গ্রহণ করে) এ, 
পুং, সসাগরা পথিবীর অধীশবর, যিশ 
সমবদ্রতীর পধ্যন্স যাবতীয় লোকের নিকাঃ 
হইতে করগ্রহণ করেন, সসাট, চক্রবন্তী । 

হিংসা কর + অ(অন্), 
ক) সং,পুৎ। রাক্ষস । ২1 ফোবনিক) সভা, 
মজলিস ; যখা__“আপনি ভ্যাসরে উর ।' 

৷ আসল (যাবনিক) মুল । ২। সার । 

অ।(সব(আ- হু প্রসবকরা+ অ.অল্)- ক। 
যে মত্ত জন য় দিত) (চিক মদন 



ক্লাস! [ ২৬৭ ] আন্ত 
১১১১১ 

দ্রবা, মধ্য । শিৎ_ ১ষচ্চপকোৌবধান্বুভ্যাৎ +ইন্পিন্)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, যে মেতে 

সিগ্কং মদ্যৎ সআসবঃ। আসবস্য বীজদ্রব্য | হইতে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়। 
গুণৈ জ্রেযা গুণাহ সমা 1 ২ । মধু ৩। ; আসিকা (আস্ উপবেশন করা+ অ-ন্বএ) 
তাড়ি। শিৎ _১ “মুখং লালাক্রিন্তৎ পিবৃতি _ভানে+কণ _ প্রৎ। আপ -স্্রীৎ) সং, 

চধকৎ সাসবমিৰ 1) সং, অবস্থান, স্থিতি | 

আসবদ্রু আসব মদ্য ক্র বৃক্ষ । এই বু- | আসিত “আসন দেখ, তক্ত)- ক) বিং,ত্রিং, 

ক্ষের রসে মদ্য প্রস্তত হয়) সং, পু উপবিষ্ট । ২।শ্বিত। ৩। (4+ক্র- ভাবে) 
তালগাছ । ক্লীউপবেশন । ৪1 (71-্ত-ধি) আসন । 

আঅসবপায়ী'- পাযিন্, আগমন মদ্যা-পায়ী ৫! অনিতমুনির পুন, ইনি শাগ্ডিল্য গোর 

যেপান করে) বিৎ, ভ্রিৎ যে হরাপান করে, প্রবর | [আবস্থিত্তি | 

লৃরাপাধী। আদিতবা (আসন দেখ, তব - ভ1) সং,কখৎ, 

ভাসবসেপী (- জেবিন, আসন মদ্য-_ সেনী' আসিন্গ (আ -িধ [গমন করা] রাজাজ্কানু- 
যে সেবা করে) বিৎ, রিং, ষে শুরা সেলন সারে পুত করা +ভ(ক্তি)্ম) বিৎ। ত্রিং, 

-২- শিপ পি শিট নাশ শশাশশীশ্ীপশীশশীশ্ট তি পিপি, 

করে, হনাপাষী | |ঘোড়নওয়ার !। 1! বিধি ও প্চারকন্তীর আদেশানুসারে যা 
আসবার 'য বনিক) যানারোী, অগারোহশ, | হাকে আবারাধ করা হইস্বাছছে । 

ভ[সপাব 'যাবনিক) দ্রব্যমামএী, গহসভ্রজা। ৃ আমিধার আমি উপবেশন - ধার [ধারা 4 

হামাদন (আসাদিত দেখ, জান অন) ভা) হঃ)] যে ধারণ করে অথবা অনিধারা 4» 

সং, ক্লীৎ, প্রাপ্তি । ২। শ্্াপন | ৩ । আঙ্গি- - গৎ) সহ, কী, সুনা ও মুবতী একত্রে 

ধাপন। 5 । পু ছন। ৫ ঃমঞ্জল। অবিক্ুতচিন্ছে অবশ্থান্কপত্রত | শিং 
অ।সাদত আ-সাদি [গমন কপান! পাঁওয] খুলাযুলত্যা সান্বীৎ যম মুগ্ধতর্ভবদাচিরেৎ । 

+তি ক্ু)-শ্বী) বিৎ, নিত, প্রাপ, লঙ্গ।  অন্তরনিবৃহ্গনদ্ধঃ স্যাং আসিধারত্রহৎ হি- 
»। সন্নিধাপিত। ৩। আরনোটিত। ৪1. মত” যথা জভামাতীন ব্রতমালি- 
সম্পাদিত । | ধারম্ ।? (রঘু) 

আমামী ঘোবনিক, ইহার প্রক্ত অর্থ নাম) আসান আস উপবেশন করা আন. শান) 
প্রজা বা যেকোন ব্যক্তির নিকট খাজানা |  - ক) নিৎ, ভিৎ, উপবিষ্ট, মে বগিয়াছে, 
বা অন কোন প্রকার পাওনা হইলে, উ- ৷ শ্সিত। ২। আনুদ্যোগী । 

হাকে পাওগনদারের আসামী কহে। »। | আন্ুতি (আ.-ক্ু (প্রমব করা] হারা স্থাপন 
জমীদারীতে আসামী বলিলে সামান্যতঃ করা + তিক্তি)- ভা) সৎ, পুৎ, অদ- 
পুজা বুঝায় । ৩ । কুষক। ৪ 1 বাবহারে - চোয়ান ২! শপ্রসব । 

প্রতিবাদীকে আসামী বলে 00151705101) 1 আঙুর অসুর 1) বিং)ভিং, অহ্রসন্বস্ীয় । 

আসার আ-স্ক, গমন করা + অ-ঘ-ঞ)- শিং-১ “আকুরং তছ্য়েক্তোয়ৎ পীত্বা 
ভা) সং, পুৎ, মুষলধার বৃষ্টি, ধারাসম্পাত, চাক্দায়ণবরেৎ্।? (স্মৃতি)। ২ “ষম্মিন নবে 
বষ্টিপাত। শিং-১ « আবষাঢসি ক্ক্ষিতি- পুরাণে চ বিশ্বদেব। ন লেভিরে । আক্ুরৎ- 
বাস্পযোগাতৎ 17. (রঘু )। »। শরুকে তগ্ভবেদ শ্রান্ধং বৃষলং মগ্ত্রবর্জিিতং ।"" 

বেষ্টন। ৩। বন্ধুসৈন্ত । ৪ । প্রবেশ । ৫! ২। অশুচি,অপবিত্র । ৩। নিন্দিত) গহিতি। 

বিস্তার। ৬। অনুগত | ৬। সমরণ। ৭।; ৪1 অহিতকর,অশুভকর 1 ৫। ভয়বস্কর। ৬. 
(+ঘঞ-ক) জলকণ]। ৮। গুদদৃবল। সং্পুখ, বিবাহ্-বিশেষ, কন্যাকে ও কন্যার 
শিং--১ " মেটৈঃসততাসারৎ বর্ষ্িঃ | ৩ ।. পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে যথাশক্তি ধন দান 

তৃহিনকণাসার ৷ ৩ পুষ্পাগার। ৪ রুধিরা- : পুন্বক ত্েহতুনাবে কন্যা গ্রহণ করাকে 
সার। ৫ প্রেমরসাসার বর্ষিণা চক্মুষা ।" আন্মরবিবাহ বলে । 9 1 বিড়লবণ। 

মাসারলাঁ (- বর্ষিনআমার _ৰৃষ ব্ধশকরা আহুরফেণ ; সং) ক্সীৎ, অহিফেগ। 

লি তিলক 

টি ইত 



ম্মাস্ত 

আন্ুরিক ঘসগুর + ইক(ফি'ক) _ প্রহ) বিহ। 

ত্রিৎ, অন্ুরসন্ষপীয় | 

আুরী (আন্বর1ঈপৃ স্ত্রী) আহঃ শ্রী, 

আন্ুরবহৎ আচারযুক্ত আচার । ২। হিন্দ 
দিপের শুক্ত যভ্ুর্দেদীয় বাজসনেষিসৎহি 
তাঁর অন্তর্গত কতকগুলি ছন্দে নাম 

আশ্থরী ; যথা -আন্ুরী গায়িত্রী, আতুরী 
উষ্ষি, আঁন্ুরী পৎজ্ভি, ডং অনুষ্ট,ভ, | 

ইত্যাদি । ৩ । রাজিকা, রাইসন্্রী । ৪ । 

ব্রিবিধ চিকিহ্সান্ততি দির 
ছেদন, ভেদন প্রভৃতি (১778:010) 1 

আ'সেচন 
আনসেচনক | কণ--বোগে আমেচনক ) 

বিহ, প্রিৎ, তি তপ্তটিকারক,। যাভাকে দে. 

পিয়া তপ্পির শেষ হয় লা । ৩1 সহ, 
সম্যক সেক; যগ! “তমা সর্পিরাসেচলঃ 
কত 1 ৩। আমেচননাধন পার । 

আঙমেদিনান্ এ "আআ - সঙ 

+ ব্গ( , উ্তকাল) বি, 
পু এড | 7 | স্যাসল। 

আদমেণ (আিদ। চপখ, অখএও)- ম্ম ) সঃ, 

লিপি ও শিরক শ্রার আদেশ আনু 

সারে আপ্ননীত ভাববে বি ৯ 
আঅলেধ্য (আআ. সিন 1য় ম্ম) শি, ্রিহ। মং 

হাকে খ্যাসেপ করিতে হইপেক । 
আসেনা; মা, স্বীত, পুনঃপুলঃ 

তহ্পরত। 1 ৩1 সন্াক আসেনা । 

আঙ্কন্দল (আ- গন্দ |গনন করা! 
করা ইন্তযাদি+ আন আনট) _ ভা) সং১রীৎ, 
তিরক্ষার। ২ । জা আন্ষালন | 

শোষণ । ৫1 বিনাশ। ধাসন। 

আক্রমণ । £ চরণান্সন্বননামিতাচলেক ) 17 
₹। হনন। ৯1 আশ্বের গভিবিশেষ । 

আক্ষন্দিত, আগ্কন্দিতক € আ.-স্বন্দ-3- 
স্যান্ন 4 তক্ত)- ভাবে, »য় পক্ষেনকণ। জোশ, 

ক্লীৎ আগের গতিবিশেষ, ব্লগন, প্রতগতি 

ষথা--মন্দগতি আস্কন্দিন্ছে নাচে বানী 

পা 

ভরি, থে লুজ) ৮৭ 

শু 

শহ হানা 

৩ । 

৬ । 

রাজী |? (মেখ)। 
আ[স্ভতর _ পু ] (আস্ত বিস্তর বস্তা রকরা 4 ৃ 
আগন্রণ--ক্রীৎ | আঅল), 'আন(অনটি) -. ্ 
) ঠা, শষা। 1 ২ মাভাপু ছ্বাও। ভা। সুজন 

1 (আগেচন+ অ+) স্বার্ণে | 

বীৎ, 

| পতিয্ 

পবুত্তি । ১1 

জুল 91. 

এ | : 

আস্তী 

করা বায়, , বিছানার চাদর । ৩। উপরিচ্দ 
“| কম্ষলাদি । ৫ । যাহা পাতি] বলা ঘাম 
পতন । ৬। হাস্তীর পুষ্টের চির্রিভ কণ্ণ 
লাদি, বুল 7; যথা 

“পুষ্টদেশে আস্তরণ বটে অতি হুশোভন 
র অন্কুশ আঘাতে কিন্ত হওহে কাতর? 

৬। উত্তরীয় বস্স। 

আস্ত।না আস্থান শন্দজ) স্থান । ২। আশ্রম 
। আস্তাবল (১17১1১০) অশ্াদি থাকিবার স্থান। 
। আস্তিক (অস্তি আছে+ক- কথনার্থে। 

ঈশ্বর আছেন ইহ] যে বলে, অথবা অগ্তি 

+কণ্- প্র*্, পরলোক আছে এই বুদ্ধি 
যাহার এই অর্থে আন্তিক) বি, ত্িং 
ঈশ্রবাদশ, 'অনাস্তিক, ষে ঈশগর ও পহ 
(লোকের অন্ষিত্ব পীকার করে । ২। শাঙ্গ 

বিহিত কশ্যে যাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে 
এবছ তছমম ায়ের যথালিধি অনুষ্টান করে, 

শা পে পাস; তালি 

ভ। মস, পা লিবিশেষ, মনমাপুছ। 
আস্তিক ক্ল্রেক 1 তা জাবে ) সা 

বেদিব : শ্রদ্ধ।। ২ | আস্মিকের লাগ 
হান ।  ঈগ্ররে ও পরলোকে বিসাছ। 

আা্তিক। (আতশ্তিক+য ল্য). ভাল ) মা 
কী, আক্ভিকবাবহার, আস্ত শিং 

১মআস্তিক্য শ্ুদ্ধাভব ত? প্রিনবন্বন্ুম 
আস্টাক (অন্তি+কণ্_শার্ষে। জীকগক 

প্রা । মৃহাভারতে-জরতকাক অখাও 

ননসাদেশী গ্ামীর নিকট পুত্র প্রান 
করাতে তাহার শামী এস্তি। চি 

আমার ওরসে তোমার গঞভসবণার হইয়াছে 

বলিয়া প্রস্থান করেন। এই নিন উর 

বার পু্ের নাম আব্তীক হইল 
। তথাহি 

নাম চাস্যা ভবতৎখ্যাতৎ লোকে দান্ত্রীক 

ইত্যুত। অস্তা হ্যন্তু। গতো মন্মাও পিল 
গঞ্ভস্থমেন ভমৃ) পুহ। সুগিবিশেষ 

| মনসাদেবীর পুন । 

। আস্বীন বোবনিক) জামার হাতা । 
। আস্তীর্ণ আস্ত, বিস্তার কর1+4 তং 

ক) বি, ত্রিৎ, যাহা পান্তা গিয়াছে, বি. 

সীর্ণ। এ 
পাতিত 1 ৩। বিস্তৃত, তি 

রা । শিৎ-- ১ “আস্তীর্ণাজিনরত্া 

'রণু।। ৪1 পীড়িত । ৫ ।আগ্ছারিত ০ 

সহ) 



গাস্প 

_ দারা গণ এই নুবিভ্তীর্ণ পৃথিবীকে 
আন্ড্রীর্ণ করিবে ।?? 

আন্তুত আ-স্ত বিস্তার করা+ ত(ক্ু)- 
শট) বিং, তং, বিস্তৃত। ২। প্রীণিত। ত। 

রক্ষিত। 
আস্থা আ-ন্ছা [থাকা] আদর কর! ইত্যাদি 
1.) ভা) সৎ স্সীং, অবলম্বন, আ- 
শ্রয়। ২] শ্রদ্ধা । ৩ । যত্ব। ৪1 আদর। 

শিং ১ “অনাস্থা! বাহাবস্তামু ।” ৫ | আ- 

পেক্ষা। ৬। মনোযোগ । ৭। (1+৬-ি) 
সভা । ৮1 স্থান। ৯। স্থিতি । 

আম্থান (অ।-ম্ঘা থাক! ইত্যাদি নল 
(অনট্)-ধি) সং, ক্লীৎ, নী স্্রীং, সভা, 
সমাজ । শি২-১ “তদীমমাস্থাননিকেতনা- 
জিনমৃ।”' কিরাত) 1২1 (4+অনট ভা) 
রীৎ) যত্ব। ৩। অবলম্বন, আশ্রঘ। 9 1 
আরোহণ । ৫1 শ্হিতি। অবন্থিতি। ৬। 
ভাস্না । ৭1 শেদ্দা। 

'শাল্তাধী _-“সঙ্গীতে প্রথমে যেটীর দ্বারা »খ- 

শেপ শীশিশীাশিশ্পীশাীিশত শী 0 

1 $ 

_---_--শ শশী শশিশশিশীশ্শীপাশীশাশীশীসী পিপাসা পিসপিপ্পাপসপাশাসসপসি পাপী পাপ 

বন্ধন করা যায় অথব! “মা প্রথমচরণ হয়: 
তাহার নাম আস্থারী।” (সঙ্গীতসার)। 

আশ্রিত (আস্থান দেখ, ভত:ক্ত)- ক) বিৎত্রিৎ, 
আশ্রিত। ২। প্রাপ্ত । ৩ আক্মঢ় । শিৎ- 
১ “সান্দনস্যাস্থিতৌ |", (রঘৃ)। ৭1 (4 

আান্ছে। 

ভে হার কর1+ অ- ভা, আপ্ _ জী) 
সৎ, স্মীং, যার যে পরিমাণে সম্ভব হয় না 
সেই পরিমাণে গন্দ করা, আপনাকে বড় 
বোধ করিয়। দর্পে কাহাকেও লক্ষ্য না করা, 
স্পর্ধা ।১। আস্ফালন। ৩। মাহসর্ধাপ্রকাশ। 
& | পরাভিভবেচ্ছা! । ৫। প্রতিযোণিতা। 

'আম্পদ্রণ €(আস্পদ্ধিন্, আ-স্পর্দ স্পর্ধা 
করে +ইন্পিন্)_ ক) বিং, ত্রিং, যে আ- 
স্পর্দা করে। 

আক্ফাল আ -স্কল্-ঞ্িললস্কালি গমনকরান 
+অ ঘঞ)-ভ1) সং, পুৎঃ হস্তীর কর্ণ- 
চলন, হাতির কাণ নাঁড়ী। 

আস্ফালন আসক্ষাল দ্বেখ, অনঅনট্)-_ ভ1) 
সৎ) কীৎ, গর্বিত বাক্যে আপন উৎকর্ষ 
কীন্তন, আপনার গুণ, ক্ষমতা, পরাকম 
প্রস্বতির উল্লেখ করিয়া গ প্রদর্শন; আত্ম 
এাঘ।; আঘ্রগৌরবকীর্তন । ২। তাড়ন, 
চালনা,সপালন; ঘগা- “চলে দস্তী'আস্ফা- 
লিয়। শুণড ।(মেঘনাদ)। শিহ -১এরাব- 
তাক্ষ[লনকর্কশেন । (কুমার)। হ। ধূনন। 

৩। সঙ্ঘবৰ। ৪1 কোপপ্রকাশ । শিং ১ 
“অনবরত ধনুজ্যান্মালন।” ২ গিচক্রুরাস্ফী- 
ল্নং তু তে।” 

। 'আসন্ফালিত (আক্কালন দেখ, তংক্ু)-ম্ম) 
বিৎ, ব্রি, চালিত, সঞ্ধালিত | ২1 আ- হু শ্ম) অধিষ্ঠিত ৫1 আক্রাম্ব । ৬। 

ব্যাপ্ত | ৭1 শ্রিক্ত _ভাবে) ক্লীৎ) স্থিতি । 
আস্পদ আপদ গমন করা1+অভল্)- 

প্রৎ। স্-আগম। অথবা আ বা আাআুন 
-পদ্+অ. অল)-ধি) সং,কীৎস্বান। ৩ । 
আধার) যখা-_শন্ধাম্প, স্েহাস্পক্ | 9 । 
অধিষ্ঠান। ৫। (+ 'অল্ _ ভাবে) প্রতিষ্ঠা । 
৬। কাধ্য ।৭। পদ । ৮। প্রভৃত্ব । শিং - 
৯ স্তনদ্বয়েহশ্মিন হরিচন্দনাস্পদে । ২ 
'বোপদেব শ্চকারেদৎবিপ্রো বেদপদ্বাস্প- 
দমূ।? ৯। লশ্ন হইতে দশম স্ছান। শিং 
৯ "কন্মস্থানধ্ দশম. মে 'রণমাম্পদ্ং 

বক জ্যোতিষ) । 

আাস্পন্দন আ-স্পন্দ ঈষৎ কম্পিত হও- 
রা+অনংঅনট)- ভ1) সং, ক্লীৎ, স্পন্দন, 
কম্পন । 

শাম্পদ্ধ। আ- স্পদ্ধ, পরকে পরাকটত ক. 

| 
1 

| 

ঘটিত, তাড়িত । শিং- ১ "অজস্মাস্কা- 
লিভ বনল্লকী পুনঃ 1 মোখষ)। 

আক্ফেট _ পৃ ট আ-স্কুট্ প্রস্ম,টিত 
আ্ফোটন কলা / হওয়া] বধ কর1+ অ 
(আল্),অন.অনট)-_ ভ1) সং,আব্বাত। ২। 

শুরাদির বাহুশন্ম, মল্রদিগের তালঠোক]। 
শিৎ-১ “আস্ফোটননিনদাংশ্চ বালানাং 
খেলভাৎ তথা |”, ৩। সংঘধণজাত শব্দ- 
মান) যথা _লালগ,লাস্ফোট। ৪ । নিকাশ । 
৫ । মুদ্রণ । ৬। ধান আচড়ান। ৭ । আ- 

স্কউবুক্ষ, আকন্দগাছ। |রোট বুক্ষ । 
তন সং, পৃৎ, পন্বতজপীলুবৃক্ষ,আখ. 
| আক্ফোটনী (আ।-ক্ষোটি ভেদ করান+ 

অন, ঈ ৭) সং, স্্রীৎ, তুরপুন, ভোমর 
প্রভৃতি । 

 আন্ষোটা ; সৎ, ক্্ীৎ, লন্মর্রী। ২! নবমী । 
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আস্ফোত ; সৎ, গু জগ ২ । কোবি- অকণেক) _ক) বি তরি, গে আস্থার 
দার বুক্ষ | ৩। ভপলাশ রঙক্ষ। | এুহণ বি 1 ৃ 

আক্ফোতা ; সং, স্ত্রী, অপরাজিতা । ২। [জানান ডগ _স্গাছি আঙ্গাদন করান; 
বনমল্লিকা । ৩। সারিবারুক্ষ । ৪ | বন- | অশ.ভানট।-- ভা) সঙ, ক্লাৎ, কআগাদ, গৃহ, 
কার্পাস। ৫1 হাপরমাঁলশী। ৬। গন্ধভা- | স্বাদঠাহ 1 ২। প্রসাঙ্গাদন। ৩। পান। ৪। 

| ভোজন ছলে । 

আম্য অণ ক্ষেপণ করা, আন্ব। কর1+ষ | আপ্রাদশীদ টঙগাদ দেখ, অনীয় শর) পিং, 
(খাণ)-ধি,কিন্বা আ-স্যন্দ, গমন করা | ব্রিৎ, %: + গ্রহণের যোগ্য, আ। গা 
1অড)-ধি। ন্দ,-লোপ। যাহাতে আ- | আঙ্গাদি” 'ন্নাদন দেখ, ভক্ত) -স্মৃটি দিং, 
হার যায় কিন্বা যে আজ্ঞা করে) সং, ক্লীৎ, | ত্রিৎ,* + আঙ্গাদদ গ্রহণ কর! হইয়াছে। 
বদন, মুখ । ২। বক্ত।। ৩ ।মুখমপ্য। ৪1 আঙ্গাদ্য : . স্বাদি আস্বাদন করান+ম বিং, তি, সুখভব । (খ্যণ '.) বিৎ, ব্রি, আঙ্গাদনাযোগা। 

আস্যপত্র ; সৎ, ক্লীৎ, পদ । | শিং -আন্কাদাতোপ্রা প্রাপ্তি নদাঃ আশ্তলাঙ্গল (আন্ত সুখ-লাঙ্গল। যাহার |. সমুদ্র শ্াভবন্তাপেয়।ঃ 1 
লাঙ্গল তুল্য মুখ, ৬ষ্ী- হিং) সং, পুত) আঙগাঙ্ শল্য শককরা7 তত ক) শব : শুকর |. বিৎ, সম্যক শন্দিত। 

শাগিলোম আসালোমন, আস্ত মখ -লো-  আহ্্কা আহক নাসারোগ দঃ) সং 
মন লোম, ৬ঠী-ষ) সং, ক্ীৎ, শ্রী, পুহ।  এঙ্জর। 
দাড়ী। আহত আা-হন [বধ করা) 'আদাত কর! 

আান্তা (আন্ত + অফ)-ঞপ্রং। আপ্ -ক্্ীং) ইত্য, 4 তক) _শ্, বিংিং যাহা 
সং, আীৎ, মুখশ্ছিত জিহ্বা । ২।( আস+4+ ; আঘাত লাগিরাছে, আঘাতিত 1 ২1 হা. 
যখ্যণ্)-_ ভন, আপ্ _স্ত্রীৎ) স্বিতি,গতি- চিত; ষথা--সমীরণাহত । ৩. নী 
রাহিত্য । শিৎ - *“আস্যা বর্ণকরীন্দ্ৌলা- . খাপবাহত । ৪ । খুনিত | শিং 
সৌনুমাধ্্যকরীতুভা।” (জুক্রত)। ৬: ০ সূর্ঘযান্দি সখ্যয়া দ্িত্রিসাগরৈরধুতা 
৪ | হতৈতই 1৫1 জ্বাত 1৬) দ্ধ ৭ হয়া, 

শাম্যাসব আন মুখ আসব মধুইত্যারি! খরক বোকা) ) ফালি বন্ছযার টিরিহ 
তরল পদাথ, ৬ঠী_ব) সৎ পুৎ লাল, ! ত্যাদি।৮। সং, ক্লীৎ, নতন বশ্ম । শি”; 
। |. ১. পঈীষঙ্গৌতৎ লব শ্বেতৎ সদশন যী আশ্রব (আশু ক্ষরিত হওয়া (আল্). ধার্রিতমৃণ্স[হনতং তদ্িজানীঘ়াঁহ সর্গকশন 

রঃ ৪558 (4অল- ৭), পাবনমৃ।”' যণা আসলেন বসনেন ভা. ক্রেশ, কষ্ট, ছুঃখ । | পরিদধযা |" ৯1 (উপভোগ ছ্বারা মার্দিত আঙগনিত (অ1--স্বনিত শন্দিত) বি২, নিং . হয বলিয়া; জীণ্বস্ম । ১০ । পুৎ১ উট সম্যক শন্দিত। ২। (+ক্ত- ভাবে) সং, ' আহতলক্ষণ । (আহত জ্ভাত _ লক্ষণ চিহ' কীৎ, সম্যক্ শন্দ | আহিতলক্ষণ ./ ৬ঠী - হিং) বিহ, বিহ। গণ আগাদ (আ -ক্গদ আস্বাদন করা 1 অরে এ) দ্বারা বিখ্যাত। _শ্মটি সং পুত, মধুরাদি রস ২। (4 'আহতি আ--হন্ আঘাত করা+ তি ৪, -ভাবে) রমানু'ভব, শ্বাদগ্রহ, আন্গা- ; - ভাবে) সং, ব্ীৎ, তাড়ন। শি ১ দন। শি “ চাঙা চাদ কযায়ব:।, “প্রভ্তাতশাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ।" ভেটি), পুহস্কোকিলঃ 177 ২ “কাকা! হনসাঙ্গাদ 1” ২। আঘাত । ৩। শুণন। শিৎ -১ আও ৩। পান। ৪ | ভোজন । ৃ শাহতিচ্ছেদবধেন ভক্তা ।” আাঙগাদক (আ।- সাদি আস্বাদন করান+ : আতর (আ-জ্ হরণ করা+্ম অল 



হা 

রী এন আহরণ । ২। জান 
চার্জ রি রিং, আহরণকারী, সঞ্ঘয়- 
কারক । শিৎ-১ “বনান্তরাছপাবুন্বৈঃ স্ 
মিংকুশফলাহটর2 1” (রঘু)। 

আহরণ (আজ [হরণ করা] আনা ইত্যাদি 
+অনঅনট)_ ভা) সং, ক্লীৎ, সংগ্রহ, 
মন্ছলন ; যথ1--“সমিদ্বাহরণ |” ২। ছ্আায়ো- 

8 1 মহ্ঘটে প্রতিষ্ঠাহ্রানমেব চ 17 
উপজ্জন । ৫1 নির্বাহ। ৬। কারণ । ৭। ! 

আহরণীয় (পদার্থ), বিবাহাদ্দির উপটঢৌকন | 
। আহারী ছআোহারিন)) বিহ পদার্থ । “সত্বামুরূপাহরণে। কৃত শ্রীঃ |” 

আহরণীয় (আ-হ্দ হরণ করা4 অন৭ 

8১. ..] 

[ 
ূ 
| 

র 
ৃ 
| 
| 
ৃ 

: 

| 
| 

স্ব) বিহ, পিং যাহার আহরণ করিতে । 
ও ধক [ 

হরণ ০ _ক) বিং, তং, যে 

আহরণ করে, আনেতা, সঙ্গলয়িতা ; যথা 
_-যিনি যজ্তজ সকলের আহ । ২। 
অনুষ্ঠাতা ; যখা-“আহলা ক্রতৃনাম্।” 

আহল (আআ হের আহ্বান করা+ অং.অল্)। 
নে বীরগণ আহৃত হয়) সৎ, 

পুহ, যুদ্ধ । শিৎ- ১ইন্রৎ ন কশ্চন সহত 
হোম করান ূ 

-ধি, ষে স্থলে হোম করে) যজ্জ। 

- ধি। যেখা 

আহবেমু।? ২ 

অ।অল্, 
। (আ--ন্ূ 

জহরণ করা] আ-. 

শিং-৯ “তত্র নাভবদমো মহাহবে। । 
১৫ন ভাত্যযবৎ রে হতর্ধজইবাহবঃ 1; 

আহবশীষ (আহ হোম করা অনীয় - 
ধি) সং, পু, মিনি 
হইতে উদ্ভূত করিয়া হোমার্থ যে অগ্রির 
সংস্কার করা যায়। “যেহেতু যঙ্ছে হোম 
আ্িখখোব সহিত বর্তমান থাকে, অভ- 
এব ভাগ্সি, আহবনীঘ্ব বলিয়া শত হাই- 
যাছে। যিনি ভক্তি পূর্বক আহৰ অগ্নিতে ! 
আহতি প্রদান করেন, তিনি * থিবী ভন্ত- 

গাহপত্য 

গীক্ষ অথবা নক্ষত্র সহিত ছ্য লোক জয় 
করেন ।? খেপ্েদ)। ২। বি 
হোম করিবার যোগ্য। 

আহা) অং, খেদ বা আক্ষেপ বোধক শন্ব । 

২, জিং, কাম্যক্ 

মাহার (আ-ঙ্গ [হরণ করা] ভোজন 

শাহি 

করা ইত্যাদি +অ.ঘএঞ)- ভা) সং, পু, 
ভোজন ; যথা -নিরাহার ।২। বহন ।৩। 
আহরণ । শিৎ-১ “অয়ৎ গচ্ছতি ভর্ত1 
মে ফলাহারে মহাবনমূ |” ২ফলাহারো- 

হস্যিশিষক্রান্থস্ত,য়া সহ |” ৪104 ঘএঞ, 
-্খ, পা) ভঙ্গ বস্ত্র । 

। আহারপ্রিষ় আহার-প্রিয়) বিৎ, ত্রিং, ষে 
'জন। ৩1 অনুষ্ঠান । ৪ | একস্বান হইতে | 
অন্তস্থানে আনয়ন । শি-১ “ম্দ্াহরণ ; 

আহার করিতে ভালবামে, আহারবিষয়ে 
যার সবিশেষ ষত্ব ও অনুরাগ আছে । 

আহ'বারথ (_্থিন্, আহার _ অর্থ প্রার্থনা 
নরা+ইন্িন্) _ ক) বিংত্রিৎ, ভোজনা- 
ভিলাধী, ভোক্নাভিলাষে উপস্থিত । 

ত্র) যে বিলক্ষণ 
আহার করিতে পারে । 

'আহাধ্য (আহরণ দেখ, য-ক্ধ) বিৎ, তরি, 
যাহ] আহরণ করিয়া সিদ্ধ হয়, যত্রমাধ্য 
কুত্রিষ, অস্থাভাবিক ; যথা আহাধ্য 
শোভা অর্থাৎ বেশভষাদি দ্বারা যে শোভা 
সম্পাদন করা ঘায়। শিৎ_ ১ “আহার্ধ্য 
শোভারহিতৈরমাটয়ঃ 17 (টি) ২। নৈ- 
নিক, কোন শিমিন্ কারণ বশত যাহা 
বটে। ৩। আরোপিত । ৪1 আহরণীয়। 
৬। যৃত্রমাধ্য ৷ ৭। আহারীয়,ভক্ষ্য,ভোজ্য। 
৫। লৌকিক এবৎ উপাসনার (অগ্রি)। 
যথ1--“আহ্াধ্যেণানাহিতাগ্রিয্ ))। 

আহাৰ (আ.-হে্বে আহ্বান করা + অ 

(শ্বপ)-পি । যেখানে পান নিমিন পশু- 

মকল আইত হয়) সং, পু২, কুপসমীস্থ 
ক্ষুদ্র জলাশয়, গবাদির জলপানার্থ প্রস্ত- 
বাদি নিশ্মিত চৌবাক্চা। শিৎ-১ “প্রাৰি- 
শন্নাহব প্রঙ্কা আহাবমুপলিগ্পবঃ1(ভটি।। 
২। (যেখানে বীরগণ আহৃত হয়) যুদ্ধ । ৩। 
অপ্রি। ও | (+ গত ভাবে) আহ্বান । 
৫। মন্জরবিশেষ দ্বারা আহ্বান । ৫ | আহ্বান 
সাধন মন্্বিশেষ । ৫1 (1+খএ_ ৭) দ্রোণ 
কলস । 

আ'ছিত (আ-ধা [ধারণ কর।] স্থাপন করা 
ইত্যাদি 4ত.ক্ত)-শ্ম। ধাঁলহি) বিং, 
তরি, ন্যস্ত । শিং ১ "ব্যাবও নৈরহিপতে- 
রয়মাহিতান্কঃ 1 হ। স্থাপিত । ৩। যাহা 
বন্ধক দেওয়া গিয়াছে, আধীকৃত । ৪ । 



শাঁছে [| ২৭২ |] আঁ হল। 

এনানিত | ৫1 কৃত | ৬। ুতাধান সং ক্কার। | আহো (আ। - অহ পুজা করা অথবা ভন 
ণ। জনিত । ৮। রি |৯। সংহিত । আঘাত কর1+49(€ডে)- ধি। অং,বিকল্প। 

১০। অর্পিত । ১১। সম্পাদিত। ১২। ২। সন্দেহ । ৩। প্রশ্ন । ৪ | বিচার । শিং 

জাত। ১৩। আরোপিত। ১৪। অনুক্তত। 

আহিতলগণ আহিত কত - লক্ষণ চি । 

যাহার নাম বা গুণ কৃত হম অর্থাহ বর- 

্বার উচ্চারিত হয়, »ী _ হিং) বি ক্রি | 
গণ দ্বারা বিখ্যাত । হ। ন্যস্তচিহ । ২1 

কুতমন্ধান। 

আহিতাগ্সি আহিত 
-হিৎ্) সং, পু সাগ্রিক, 

“বুরোরপীদৎ ধনমাহিতাগেঃ 

ত্য। প্পাপিত - আহি, 
আপি 

বা 

আহিতুত্ডিক অছিহ্ও সর্সুশ+ইক পিংক) 
খেলা লে কার্প মুখ দ্বারা ৮ ক্লোড়াখে । | 

ব্* করে) সহ, পু সাপুড়ে। হ। 

থে সর্পবিদ্যায নিপুণ । 
আহীর, আহাগী (আশ্ীর, 

আঁভার দেখ । 
আন্ত (আনুতি দেখ, তি.) ম্ম) বিটি 

সম,কৃ হত, যাহ! আহুতি দেও! পিং. . 
যাচ্ছে । ২। (শত - ভাবে) সৎ, কী গুহ 

শের কতন্য পি ফলত, মন্ুন্যষ জর | 

হোম করা+ তি(ভ্তি)-- আহুতি (আছ 

ভ]1) মং, স্দ্ী২ৎ, দেবতার প্রীতি উদ্দেশে 

আশিতে দ্বত প্রভৃতি দ্রব্য প্রন্মেপ, হোম। 
২। আহবশীঘ দ্ব্য; যথা হবিরাদি । শিৎ। 
১ ৫ পুনানৎ নিউ তিডি। 
গন্দিভিঃ।” রঘু) । ূ 

আহুলায ; সৎ, পুৎ, ক্ষপবিশেষ, তরবট । 
আহত (আ.-হ্বে আহ্বান করা+ত 

_ন্ম) বিৎ, জিৎ, নিমন্দ্িত, ভা 

আমন্িত, যাহাকে আহ্বান করা গিয়াছে | 

২ । সৎ বত, প্রলয় পধ্যন্ত । শিং-১ “ন 
তাজেশ কাওকে মাসে যাবদহৃতনারকী |” 

আহৃতি (আহত দেখ, তি.জি)- ভা) সৎ, 
টাই আহ্বান, ডাকা । 

আজ্ত (আহরণ দেখ, ত(ক্ত)- ম্ম) বিংত্রিৎ, 

যাহা আহরণ কর। গিয়াছে, আয়োজিত । 
২। সপ্দিত। ৩। আনীত । ৪1 সঙ্কলিত। 

আহেয় (অনি সর্প+এয়(ফেেযু) _ সম্বন্ধ 
খে) বিৎ, তি, সর্পসন্বন্ধীয় । 

ক) 

হাওর ।। 
(রঘ)। | 

তিং ৯১: 

ভারী শদজা 

] 

| 
| 
] 

্ হোরজস্তমমঃ | ২ দারত্যাগী শবাম্যাহে 
পরশ্পীস্পর্শপাৎশুলঃ 1” 

। আহোপুকষিকা €(আহো অহ পুরম+ 
ক(কণ)- ইদমর্থে। আপৃ- রি 

০৮৭ _প্রথথ । আপ্ আহ) অঙ্গ, শীত, 
ট্াখা, অহমিক!, আয় প্রশুমা, পাহাহরা 
শিৎ-১ “আহোপুকুষিকাংঘপশ মম 

আহোনলিত (আছো প্রি পহ) আহ, 
কলস! ২। প্রশ্গ। শিৎ-১ শ্র্গে 
কিয়ন্থৎ তে তন্থু স্তদপি শংখম মে ।আছে! 
শি শ্বাখতহ শ্বানৎ তেয়াং তড্ |। ৯ বি 
দেপদন্তঃপচতি | আহোপিদু ভুড কোড 

 দেবদন্থঃ পচতি । আহোাপ্দিখ পতি | 
আহ রে - কফ) _ প্রহ) সঙ, কীহ, কত 

সমহ। ২। বি, ছি, দৈনিক । 
হক ('আহন্ দিন+ইক, ফিকি)- নিব 

ভ[র্গে) বি, ত্রিৎ প্রতিদিন যাহা ঘট ব। 
যাহা করা যাষ “দবাকৃত্য, দৈলশিক। 
২, ক্লীৎ, প্রতিদিন ক্রিয়মাণ মন্দ্যাবল। 

নাদি কধ্য। ৩। গ্রস্থের আঅংশাদশেষ 
শিখ ১ “কৃত স্বাধ্যায়মাহিকম্ । ২ আ- 
ব্রা ভ্রিকৎ হরশ্রেষ্ঠো জগতে । ৩ কৃতাহ্ষিক- 
ক্রিয় 1; 

াকিরগি (1)121700] 17801101) সহ, রী, 

রথচক্র যেমন মেরুদণ্ডের উপর শি 
ঘুর্ণিত হয়, পুথিবীও সেইন্রপ প্রতিদিন 
স্বীয় অক্ষোপরি ঘুশিত হয়, উহার এ 
গতির নাম “আহি কগতি ।” 

আক্কাদ (আ-হলদূ সন্তষ্টহওয়1+ অ.অপ। 
_ভা) সং,পুংআনন্দ,আমোদ, হষ। শি 
_-১শুক্ষস্াযুত্বরাহলাদাৎ। ২ সাহ্কাদং 
বচনম । ৩ সাহলাদমৃ।” 

পপ 

ৃ রি 

কাল, 

| ২ 

রর 
৷ 

আহ্নাদক আ-হ্লার্দি আক্বাদ করান” 

অক্ণেক) - ক) বিং, ত্রিৎ, যে আহ্গা” 
জন্মায় । ৃ 

। আহ্লাদন (আ! _হকাদি তআহুলাদ করান+ 

_১ £(তেষাহ ত্ নিটা কা কুন সত্রমা, 

] 

ভাথণ। 

আহমেল পুচষঃলঅহোপুকষ 4ইক দি 



ডঃ | ২ 

... শাশীীপিপপশিশপপাপিশিপিশীপাপিশীশিশি শা 

্ অন(অনট) _ ভাবে) মং, ক্লীৎ, আহ্লাদ- 

ভানন, প্রীণন, প্রতি । 

আহ্লার্দিত (আহ্লাদ দেখ,ত(ক্ত)-_ ভা) বিং, 
রিং, আনন্দিত, হষ্ট ।২। (4+ইত-জা- 
তার্থেযার আহ্লাদ জন্মিয়াছে,জাতাহলাদ। 

আহ্লাদ (আহলাদিন্, আহ্লাদ 4ইন্.ণিন) 
_ ক) বিং ভ্রিং, আহ্নদিত ঙ্গভাব। 

আহ্বয়- পু) (আ-হেবে আহ্বান করা! 
আহ্বা_ ক্্রীং | 1 অন), অউ)- ণ/সং, 

হজ্ঞা। শিং-১ “বৃদ্ধে। 
। ইকার (ই+কার- স্বার্থে) সং, পুৎইবর্ণ, ই। 
। ইক্ষু ছে ইচ্ছা করা4 সু কৃন্ঠু)_ অহজ্ঞার্থে। 

নাম, আখ্যা, 
রপাহবয়া ইমে ! ২ চরণাহ্বয়াঃ । ৩ কাব্যৎ 
রামায়ণহ্বয়মূ 1? 

আহ্বান (আহ্বয় দেখ, অন(্জেনট)- ভা) 

| 
[ 

র 
| 

ূ 
] 

ৰ 
ৃ 

1 

সৎ, কীৎ ডাকা, নিমন্ত্রণ । ২। সঙ্গোধন। ; 

শিৎ- ১ “হতে -আহ্বানং নীচৎ প্রতি । 
২ স তত্রগত্ব! তশ্তাহ্বানায় শব্দ চকার। 

৩ হজদাহ্বানং প্রকুব্বীত।” 
আহ্বার় (আ-হেবে আহ্বান করা+অ 
(ঘএঞ)- এ) সং, পু, নাম । ২।(+4+ঘএ 

- ভাবে) আহ্ান। 

আহ্বাক €(আহ্বয দেখ, অক.ণক)-- ক) 
বিং, ত্রিৎ, যে আহ্বান করে। ২। মহ, 

॥ 

৯৯ পপ পা ৯প০ ৮ ০ পি পশলা 

ইংরেজ; সৎ, পুৎ, লশ্ড দেশ জাত শ্লেচ্ছ- 
ভাতিবিশেষ । শিং-১ “অধিপা মণ্ডলা- 
নাঞ্চ সংগ্রামেঘপরাজিত;ঃ । ইৎরেজা নব- 

বট. পঞ্চলণ্ড জাশ্চাপি ভাবিনঃ ৷ মমেরুভন্ত্র 
২৩ প্রকাশ) । 

। ইঃ (ইস্ শব্দজ) অং, কোপ, দুঃখ বা অস্তাপ- 
বোধক শব্ধ । ২। পুং১ কামদেব | শিং- 
১ ইহ কামে রতিলক্ষ্ন্যোরী উঃ শিবেব্রঙ্গ- 
কার্য উঃ” 

ইট ; সৎ, পুৎ, তৃপবিশেষ । 

কিখা ঈঙ্ষ, দেখ] উ -_ স্হঙ্ঞার্থে) সহ) 

শু আকুগাছ । ২ | ঘামিপও বুক্ষ । 

ইন্মুকাণ্ড (ইক্ষু কাণ্ড ] ইন্ষুর ন্যায় কাণ্ড 

অগা গুড়ি যাহার, ৬ঠী _ হিৎ) জং, পুৎ) 

শরমুগড ৷ ২। কাশতৃণ, কেশে। 

ইক্ষুগন্গ হেঙ্কু গন্ধ ভ্রাণ, ৬ঠী -হিৎট সং, 

স্ত্রী, গোখুরী । ৭ | কাশতৃণ, কেশে। 
ইচ্ষচ্ছায় ইক্ষু _ চ্ছায়া) সং, করীৎ, ইচ্কু স- 

মুহেরছায়। 

 ইক্ষুমতী ; সৎ, স্রীং, নদীবিশেষ ; ইহার অ- 
পুং, দূত । শিং - ১“আহ্বায়কেভ্যঃ শ্রাত- 
শনুবৃত্তি3 1” (ভট্রি)। 

ই 

] 

ই- তৃতীয় স্বরবর্ণ; ইহার উচ্চারণ স্থান: 

তালু; ইহার ভ্ু্গ দীর্ঘ ও পুত স্গর আছে। 
শিং-১ “ ইকারৎ পরমানন্দকুগন্ধকুজ্ুম- 
চ্ছবিৎ । হরিব্রহ্মময়ৎ বর্ণ, সদা কদ্রযুতৎ । 
প্রিয়ে। সদাশক্তিময়ং দেবি গুক্রব্রক্ষম্যং 
তথা । সদ্দাশিবময়ৎ বর্ণৎ পরৎ ত্রহ্ষাসমদ্থি- 
ৎ। হরিত্রহ্মাত্বকৎ বর্ণৎ গুণত্রয় সমন্বি- 

তৎ। ইকারৎ পরমেশানি স্য়ং কুগুলী 
মুর্তিমান্ 1” (অ-ফ্, অথবা ই গমন 
করা+০ক্িপ্)-_ ক) সখ পুহ, কামদেব। 
২। অং, খেদ। ৩। কোপ। ৪। ন্রাকরণ। 
৫।নিন্দা। ৬। বিশ্বময় । ৭। সম্বোধন । 

৮ | আহ্বান। (দেশজ) কেবল, মাত্র; যথা 

--আমিই, তুমিই, তীহারই ইত্যাদি । 

ৰ 

! 
| 

॥ 

ৰ 
|] 

ূ 
| 

পর নাম ইন্ষুল,সাঙ্গ্যস্যা নগরী ইহার উপর 
স্থাপিত । বোধ হয়, ইহা আধুনিক কালী- 
নদী হইবেক। কনিংহাম বলেন ইহার 
অপর নাম ঈশানী ৷ 

ইক্ষুযন্ত্র ইক্ষ যন্ত্র কল) সং, ক্রীৎ, থে 
যন্থ ছারা নিষ্পীড়ন করিয়া ইন্ষুরস নিণত 

করে। 
ইক্ষুযোনি - পুং ] 
ইক্ষুবাটিকা- স্ত্রীং 

আকু। 
ইস্ুরস হেক্ষু- রস, ৬ঠী- ষ) সং, ক্রীং, আ- 

কের রস। 

ক্ষ -যোনি উৎ- 
পত্তি স্থান) সং, পুড়ি 

ইক্ষুশাকট | (ইক্ষ+শাকট, শাকিন_ 
ইন্কুশাকিন তৎক্ষেত্রার্থে) সং, ক্লীং, 

ইক্ষক্ষেত্র, আকের ক্ষেত । 

ইক্ষুমার (ইক্ষু-সার স্থিরাংশ, ৬ঠী--ষ) 
সং, পুৎ, একোগুড়, খাড়। 

ইক্ষাকু (ইক্ষু-আক্ গমন করা+ উ(উপ) 

-ক, সজ্ঞার্থে । এই গাছ প্রায় ইক্ষু- 

রর 



ই্গু | 
.. ০১ শীত শিতিপীপপাপশাাশাশিি 77545 

ক্ষেত্রে হয়, এই নিমিত্ত ইহার নাম ইচ্ষাকু 

অর্থাৎ ইক্ষুতে গমন করে [বেষ্টন করে) 

হয্বা_ষ,অথব! ইক্ষু-আ-কু কর1+উ 

(ডু). কস চিন কটুতুম্বী, তিত্ লাউ । 

১। কুর্ধ্য বংশীয় প্রথম রাজা, বৈবস্থত 

সনির পুর! শ্রদ্ধার গর্ভমন্তত । অনেকে 

এ ইনলি লুদা। শীঘ প্রথম রাজা । বিষুধ- 
পুরাণে লিখিত আছে ইনি মন্ুর নামিকা 

হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । শিখ -- 
১ “ইক্ষাকুরাজ্ঞঃ আুবলম্য 

ইঙ্গ (ইঙ্গিত দেখ, অ(েঞ্)-_ ভাবে) নি 
প্রিং, আঅদ্ধৃত। ২।জঙ্গম। শি ১তয়া 
স্টভিদৎ সন্ৎ যঙ্গেজং যক্চেনেঙগতি |? 
0 জা, 1২, ইঙ্গিত। 9 | ভ্ঞান। 

ইন (ইঙ্সিত 5 দেখ, আন. অনট- ভ।. 

রীৎ, গমন । হ। চেষ্টা । চলন । 

মা না ক্সীগ। সিদ্ধি । 

ইন্সিত ইন্গ্ 
রী ২) 
*এনের ভি 

৩ । ৪1 

4 পা] 

দদগিতি 

ক্কি 

07 'সঝিতে পার। যায মঙ্গেত, টার, 

২৭৪ | 

০ স্পীপাশশিশিশীশাশাশাীিিপশিীিশিিিা শীলা 

). 

ৃ 
ূ 

॥ 

সং 

গমনকরা4+তত্ত১- ভা সঙ, 
তব, » থে অঙ্গ চালনাদি দ্বারা! 

ইসার 11 “ভগ আং বুতমদ্স্য গঢ়াকাঙ্গে- 

তস্য চ।” ২ । চলন, চাল । 

ষণ | ৪ | চেষ্তাঁ। ৫। আভি পার, তা 

শিৎ- ১ %দ বিদ্যাপস্যকুত্যেঘু বি 
তচে্টিতৈ। 
ত্যেমুচ চিকীরধিতম্ ॥ ২ বাহোবি ভা 
লিন্গৈ ভাবমস্থর্গভঙ্। নুণামূ । স্বরবণেঙ্গি- 
তাকারৈশ্চক্ষুষ! চোষ্টতেন চ ॥17 

ইঙ্গিতজ্র (ইন্গিত-জ্ঞ [জ্ঞা জানা+ অড; 
_-ক) যে জানে) বিৎ, ছি, যে ইঙ্গিত 
বুঝিতে পারে, ইঙ্গিত দেখিয়া যে মনের 
ভান বুবিয়! লইতে পারে । 

চে | 

চা 

ইচ্ছুদ হেঙ্গ গম্ন_দ্ যে দান করে, ২য় 
ষ। অস-উ | অথবা ইন্ছু|ইন্গ গমন 
+উ -ভাবে]! গমন-দ [দা দান করা 
মিহি ক]যে দান করে) সং, গুহ, 

_ স্ত্রী তাপসতকরু, ইহার ফলে তৈল 
ও | পুর্থকালে ঝঁষর। এই ফলের তৈল 
ব্যবহার করিতেন। ২। জ্যোতিষ্মতী 
নয়াফট কী। 

ইন্ুল; সং, ক্লীং, বৃক্ষবিশেষ, ইহার ফলে 

5 

আকারমিক্গিতৎ চেষ্টা ভু. 

৩ | ভালু, | 

ইজ্য 
সপাপপত শা পপীপপপপশি এপস পিি পিপিপি পপি পিপি 

চৈল। জন্মে, ইন্সুলী। পুরর্নকালে বি 
এই ফলের তৈল ব্যবহার করিতেন। 

ইচড় (দেশজ) সং, অপন্ক কাঠাল, তরুণ 
কটকা ফল। 

ইন্ছক (ইচ্ছং ইচ্ছ1 কর7অক- ক)বিং, 
ভিৎ, যে ইচ্ছা! করে, ইচ্ছ, অভিলাবী। 
২। (+কণ্-_প্রৎ) পুত, টাবালেবু। 

ইচ্ছা ছেষ বাছা করা+অ-- ভা; ষচ্ছ) 
জং) শখ, বারী, স্পৃহা; খা বি 
রাগ হইতে কাষন। উৎপন হয়, কাখন 
হইতে ইচ্ছ1 জন্মে, ইচ্ছা হইতে তৃফ। 
জাহব্দ্ধিভ ছয় 21 ২1 উতৎ্ষজাহা । 

ইহাধীন (ই অধীন) বিৎ, ভিৎ ইচ্ছার 
ভপীন 1 করিলেই যাহা ঘটিতে পারে, 
হচ্ছ; ধীন | 

ৃ ইচ্ছা, আঁ আয়ভ) বিৎ) তি, ইচ্ছা 

ইঙ্ছান । 17 ্. ষ। পরী 
কান ০]1 ২1 ধনাদিতে স্গহা রিতা, 

ইহস্ছ।বন্ (ইচ্ছা বনু ধন) মা, পু) 
চর । 

হস (ইচ্ছা দেখ, উ- ক। ২য় পক্ষে 
ইস্ছৃক ) হচ্ছ 1+কণ _ ল্গার্খে) বি) 5, 

হচ্ছ!বিশিষ্ঠ। [মাছ 
ইচল। (দেশজ) আ২, মহ্স্যবিশেষ, চিড়) 

ইজা (যাবনিক) মিলাইবার জন্ত এক ফদের 
ঠিক অন্ত ফন্সে লিখিত হয়, তাহা এ ফ' 
দের উপর টানিলে জের ও নাচে টানি 

ইজ কহোে। 

ইজাদ যোধনিক) অতিরিক্ত ভূমি। 
ইজারা (যাধনিক ) একের আঁধক নিয়মিত 

সংখ্যক ব্সরের জন্য কোন গ্রাম হস্ত 
বুদ খাজানার নিয়মে জমীদারে নিক 

হইতে লইলে উহাকে ইজারা কহে । 
ইজ্জল (ইৎ [ই গমন+*ক্কিপ)- ক] যে 

গমন করে-জল । এই গাছের নিকট 
দিয় জল গমন করে, ৬ভী- হিং) মত, 

'পুৎ, হিজ্জল বৃক্ষ, হিজল গাছ । ২। জি 
উলি গাছ । ৩। নিচুল-বৃষ্ক । 

ইজ্য ঘেজ্ পুক্জা কর1+যক্যেপ)_ 
পু, সুরাচাধ্য, বৃহম্পতি | ২ । বিষুই | ৩ 
জ্যা-স্ত্রীৎ (+ক্যপ্- ভাবে) দ্ান। ৪. 

_ শী সহ 



ইত্ত ্ 
পিট 

পপ 

যজ্ঞ | শিৎ-- ১ “জগৎ প্রকাশৎ তদশেষ- 

মিজায়া |” রেছু।। ৫1 পুজা । *। সঙ্গম। 

পরী | গে । ৮। ফুটরনী । ৯17 ক্যপ্- ক্ষ) 

বিৎ, জিং, খর, শিক্ষক । ১০ । পুজ্য। 

ইঙ্যাশীল হেজ্যা বজ্ত-শীল্ একাস্ত প্র- 

বৃন্ধ হওয়া 1 অন্সেন্ট-_ক। ঘে ষজ্ছে 

বারশ্বার প্রবৃত্ত হয়, ৭ মী _ ষ) সং,পুহ+ পুনঃ 

পুনঃ ষক্তকর্তী, ধাজক। 

ইক ; সৎ, পু, ই'চলামাছ, মোচাচিলড়ী । 

ইট ইষ্টক শবকাজী) সৎ, দগ্ধমূন্তিক1, যাহার 
পারা অট্টালিকাদ্ছি নিশ্মিত হয । 

ইটখোলা ইট খোলা স্থান,৬ঠী _ ষ) সৎ 
ইঞ্টকক্ষেত্র, পাজাখোলা 

ইটচর (ইট [ইষ্ ইচ্ছা করা+০্ক্রিপ্)_ 
প্রং) ইচ্ছা-চর ধে চরে | যে ক্গেম্ছাতে 
চরে, ওয়া ফ) সং, পুৎ, ষণ্ড, বৃষ, ষাড়। 

ইটরশবাও হয়| 

ইড়া ইল্ গমন করা, ক্ষেপণ করা ইত্যাদি 
রন 'আন্)-_ ক এব আ-ক্প্ীলিঙ্গে। সহ, 

নী”, ইক্ষাক্স কন্যা, বুধপত্তী | ২ । দঙ্গ 
কন্যা, কশ্ঠাপপৃত্থী । ৩ । মন্ুর পত্রী; খণ্ড- 

প্লযের পর হ টা 

২৭৫ )] 

শপ শিপন 

০০১ ৭ শত পিস্পীিশিশ্ী শি প্পপীশিতীট শশী 

ইতি 
০ পপ পাস 

নয়ন স্পন্দন হইতে লাগিল ।” শিং- ১ 
“যদৃষদাচরতি শ্রেষ্ঠভ্ততর্দেবেতরো জন 1” 
২ ন মাত পিতবদ্রাঁজন্ ধাত1 ভূতৈষু 
বর্ততে । রোষাদিব প্রবৃস্তোহুয়ৎ ষথায়- 
মিতরো জন্ঃ ৷ ৩ নাতিক্রামেত পক্ষী যান্ 
কু'্ত এবেতরে আগা । ৪ ইতরস্ত জলঃ- 
সর্কঃ 

ইতরথা নার প্রকাবার্পে ) অৎ, অ- 
ন্যথা,নত্ৃবা । ২। অন্যপ্রকার, প্রকারাস্তর | 

ইতরবিশেষ (ইতর _ বিশেষ, দ্বৎ- স্) সৎ, 
পৃ) ভেদাতেদ, ভিন্নভ1। ২। অন্য হইতে 
বিশেষ, তুলনা দ্বারা এক হইতে অন্যের 
বিশেষ । [পরম্পর) অআন্যোন্য | 

ইতরেভর (তব -ইত্তর, দ্বং- স) বিং, ভ্িং, 
ইতরেভর-ষোগ ; সং,পু২, দ্বন্থব সমাস বিশেষ, 

যেমমাসে পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝীয় ; 
যথ' টান ভীমার্জ,ন ইত্যাদি । 

ইতরেতরাশ্রয় ইৈতরেতর - আশ্রয়) সৎ, পুৎ, 
পরম্পর আশ্রয়, পরস্পরের পরস্পর অব- 
লন্সন, উভয়েরই উন্ভয়কে আশ্রয় কর! । 

| ইতারেভারাশ্রদী(-যিন্,ইতরেতর _ আশ্রয়ী) 

বর গর্তে পুনরায় মন্থজনহশ : 
উত্পন্ন হয় । ৪1 পৃথিবী । ৫। ধনু । ৩। 

অরা। ৭। শরীনস্ রক্তবাহিকা নাঁড়ী- 

নিশেষ | ইহা মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে অব. 
শ্থিত আছে । ৮ বাণী, সরস্ষতী । ৭ 

ইড়াচিকা ইেড়া পুথিবী-চর্ গমন করা 
+অক-ক। রল লোপ) সং, স্্রীৎ, ব্রটা, 
ক | 

ইড্য (ই ড স্তব করা4ষ্-শ্ম) বি? 
শুত্য, স্তবের যোগ্য পোত্র)। 
২কট ; সৎ, পুৎ, ওকড়া গাছ। 
ইংকিলা ; সং, স্ত্রীং, রোচনাধখ্য গঙ্কদ্রব্য | 
ইত (ই গ্রমন করা ইত্যাদি +তত্জ্:_ ক) 

বং, ত্রিং, গত । ২ । প্রাণ্ড | ৩1 (4 

্য) ত্বাত। ৪। লব্ধ । 

ইতইতঃ (ইতস _ইতস্) 
. দিকে, এ দ্বিকে আইস । 
ইতর ই 

৮০4 

২, এদ্দিকে এ 

ত । জন্থা, ভিন্ন, অপর: টু যথখ।.. 

ইচ্ছা তু পারহওয়া+ অ.অল্) 
ক) ৰিৎ, ত্রিং, নীচ, অধম 1২ । পামর। র 

“ব।মেত্ছর 

৯ স্ব: 

2, . 

বিৎ. কি) যাহারা পরস্পর আশ্রয় করে, 

যাছারা পরস্পর সাহাযো কার্ধা নিঙ্গাবহ 
করে । 

ইতপ্রেছ্াঃ (ইতরেছ্যম্)ইতর অনা +এদ্বাস 
-দিবার্ছে) জং, আন্যদিলে | 

৷ সি এই +তণ্- প্রচ । প- 
শ্রমী স্থানে তস্) জৎ; এখান 

॥ এখালে। শিং-১ 
| ২ কো মামিত: 
[২ ত্রাইৎ মিলা 

ইহাতে, এদিকে । 
হত উহা, ৮ এখানে - ততস্ 
খানে) অং, অত্র ভত্র, এখানে মেখানে, 

টা গেদিকে । ২। চারিদিকে, চতু- 
দিকে, সকল দিকে । 

রন গে তি 

4 টি 
[2 2 

পি :*১ এ 

ইতঃপর (ইতস্ ইহার- পর) অং, অতঃপর, 

ইহার পর। 

ইতি (ই গমন করা+ তি(ক্তি)_ ভাবে ) 
২, অতএব । ২1 এই হেতু । টং 

পার 9 । এই, ইহা । ৫1 গকরণ । ৬ 



ইতি | নি ] ইদা 

সমাপ্তি । ৭ সমাপ্রিস্চক শন্দ | ৮। উপ- | ইতিহাসজ্ভঞ (17156971)) ইতিহাস _জ্ঞা 

ক্রুম। ৯। প্রকাশ । ১” | প্রকর্ষ । শিৎ- 

১ «ভবাঙগপতিতৎ তেয়ুৎ পবিত্রমিতি প- 

স্গশ্, | ২ স ইতিবাক্যেন হরিপ্রবীর প্রী- 

তোহভবৎ্ |” 

ইতিকথা ইতি ইহা কথা কথন। ইহা! 

কথামাত্র, বস্তুতঃ কোন্ অর্থ নাই) অৎ্, 

স্নীং, উপকথ।, বৃথ।কথা, অ প্রয়োজন কথা, 
নিরর্থক কথন । 

ইতিকর্তৃব্য ইত্তি ই্া- কর্তব্য করশীয়) 

বিং,ঘ্িৎ, ইহা করণের যোগা, ইহা! উ- 
চিত বা আবশ্যক। ২। কোন বিষয় সম্পন্ন 
করিতে আনুষঙ্গিক যাহা করিতে হয়। 
শিৎ_ ১ “এবহ সল্প বিধায়েদমিতিক ভব্য 
মাতবনঃ।' 

জান14 অড) - ক) বিং১ত্রিৎ, যে ইতিহাস 
জানে, ইতিহাস শান্সে যাহার পাগিত্য 
আছে, যে ইতিহাঁস বিষয়ে গ্রস্থ রচন! 
করিয়াছে, পুরাবৃত্তত্ৰ, ইতিবৃনতবেদী | 

ইতিহাসবেদী €(- বেদিন্,) বি, জিৎ, ইতি- 
হাসজ্ঞ দেখ। |ইতিমধ্ো। 

ইতোমধ্যে (ইতস্ _ মধ্যে) আহঙ, ইহার মধো, 
ইন্খৎ (ইত্যমৃ,ইদম্ ইহা+থম্--প্রকারার্থে। 

অং, এইরূপ, এই প্রকার। 
 ইন্খঙ্জারী (ইখঙ্গারিন, ইখম্ এইকপে-ক 

ইতিকর্তব্যতা (ইতিকর্তন্য + তা ভাবে) সৎ. 
্ত্রীৎ, ইহাই কর্তব্য" এই প্রাকার জ্ঞীন। 

কর14 ইন্(ণিন্) - ক) বিৎ, ত্রিৎ, যে এই 
রূপ করে। 

ইয্ভ্তাধী (-_ভাষিন, ইশখমূ এইরূপে- 
ভাষ বলা ইনণিন)- ক) বিহু, তিহ, 
যে এইরূপ বলে, ইথৎবাদশ । 

ইন্খভ্ুত (ইখমৃ-ভত হইয়াছে । যাহ, 
» | কোন বিষয় সম্পম করিবার ভাঙ্গীভত | এইরূপ হইয়াছে) বিৎ, ভরিৎ, এবপজ। 
অনুষ্টান সকল। | ঈর্ৃশ। ২। এই প্রকার জাত। 

ইতিকর্তব্যবিমুঢ (ইতিকর্তব্যবিমুট়) বিৎ, দ্রিং, | ইখৎবাদী (--বাদিন্, ইখম এইরূপ 
উচিত বা আবশ্বাক নির্ণয় করণে অস্থির । বদ বলা7ইন্ংণিন্)-_ ক) নি শিং, 
চিন্ু। [ইতোমণ্যে | 

ইতিমধো (ইতি _ মধ্যে) অং, ইহার মধ্যে, 
ইতিবুক্ত 'ইতি এই প্রকার বা তদ্রপ - রন 

ভতীত। এই প্রকার যাহা হইয়াছে, ক্দামী 
বলেন বুন্ত চরিত্র) সং, ক্লী, যাহা ঘটি- 
ঘাছে, অতীতবৃন্ান্ত, ইতিহাস । 

ইতিবন্তবেদী (_বেদিন্,) বিং, থিং, ইতি- 
হাসন্দ দেখ। 

ইতিহু (ইতি এই প্রকার বা তদ্দপ - হু 
সমাচার । এই বুক্গে ভূত আছে এই শ্রা- 
কার পরম্পরাগত কথা) ভা, পারম্পর্ষ্যো- 
পদেশ, পুরাতন কথা । 

ইতিহা ; এ, স্্ীং, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী । 
ইতিহাস (ইতিহ পরম্পরাগত উপদেশ- 

আস্. হওয়া 7 অ(ঘএ)-ধি। যাহাতে 
পরম্পরাগত উপদেশ আছে) সৎ পু, 

পুর্ব বৃত্তান্ত, প্রাচীন কথা, পুরাবৃন্ত । শিং 

-১ “ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানা ।” 

র 

মে এইরূপ বলে গথভ্তাধী। 
ইত্যব্সরে (ইশ্টি শবসরে) অং) এই আন 

সরে। 
ইণভাছি (ইতি - আদি) অহ, এবং 

বিৎ, এই প্রভৃতি, এতৎ প্রভৃতি । 
ইত্বর ই গমন করা+ বর(ক্ষরপ্)_ ক, শী- 

লার্থে। যে স্গেচ্ছাঁতে সন্ধাত্র গমন করে 
বিৎ, ত্রিং, গমনশীল, পথিক | ২। নীচ! 

৩। দীন, দরিদ্র । ৪ ।নিষ্টর। ৫1 সং, 
পুৎ) ষণ্ড । রী স্ত্রী, অসতী, জষ্টা কী 

ইদৎ (ইদম্, ইন্দ প্রভুত্ব করা+ অমৃ(কম) 
-ক,কিন্বাই গমন করা দমূ গু 
সন্বৎ, ত্রিৎ, এই, ইহা) ইনি। 

ইদৎকারধ্য1; সং, স্ত্রী, দুরালভাবৃক্ষ | 
ইদমীয় (ইদমৃ-ঈয়ণৌয়) _ প্রং) বিৎ, তি 

এতত্ সম্বন্ধীয়, এতদীয়। 
ইদানী ; সং, স্ত্রী, বটপাত্রী বৃক্ষ । 
ইদানীৎ ইইদানীমৃ, ইদমৃ ইহা1+দানীমৃ- 

এই কপ! 

২ ““ধন্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশমমন্িতমূ | 
রে ূ | কালার্থে। দূ _ লোপ) অৎ, অধুনা, সূ 

পূব্ববৃত্ত কথামুক্ত মিতিহাসৎ প্রচক্ষাতে |”: দত, এই কালে, এক্ষণে, এখন । শিং 



ইন্দ [ ২৭৭ ] ইন্দু 
পোকা পাশ টি ক পশপাপপপাসাপপাপশিপিশীশিশিপশি পলাশী শস্পীশপীকিশপপপিপাসপ পিপাসা পিসি পাসপপপপপপপপাাপপাশি 

১ «অপীকানীৎ স তেজস্বী ুদ্ধিমান্ ২ স ইন্দারা | (অস্ক ই সৎ, ক্লীৎ, ক্ষুদ্জলাশয়, 
নৃপাত্বজঃ। ২ ইদ্দানীমপি |”? ২। বাক্যভূষণ। কৃপ, গর্ভ, ই'দ্দারা । 

ইদ্রানীস্তন (ইদানীম +তন-_ভবার্থে) বিৎ, । ইন্দি, ইন্দী ইন আধিপত্য কর।+ই._ক) 
তং, যাহা ইদ্বানীৎ জন্মিয়াছে বা ঘ্ঘটি- সৎ, স্্রীং, লক্ষ্মী । 
যাছে, অধুনাতন, বর্তমীনকালীন ; অতি | ইন্দিন্দির ইন্দ, প্রভুত্ব করা, দ্বিত্ব+ইর- 
পূর্র্বকালীন নহে, অক্সকালীন, অনতি- প্রৎ্, নিপাতন) সংপুৎ, ভ্রমর, মধুকর | 
পূর্রবকালীন, আধুনিক, নব্য, এখনকার | | ইন্দিরা ইন্দি শব্ধ বা যে দান করে, 

ইদ্াবতসর ( ইদ চিহ্িত _ বসর ) জং, ২যা-ষ, অথবা ইন্দ, আধিপত্য করা+ 

দ্বাদশ মাসে এক ইদ্রাবৎ্সর । ইহা বর্ধ- |. বিষ্ুপত্থী, কমলা, রমা । 
পর্চকের ততীয় বর্ষ; এই বৎসরে অন্নবস্ম : ইন্দিরালয় ইন্দিরা লক্ষ্মী -আলয়, ৬্ঠী_ 
নিলি : ষ। স্ষ্টিকালীন. এই দেবী পদ্ব হইতে 

ইদ্দ (ইন্দ দীপ্ত হওয়1+ তলত) _ ক) বিহ, জন্মিয়াছিলেন) সং১কীণৎ) পঙ্গজ, অজ, পদ্য । 
ত্িৎ, দীপ্ত | ২ । জ্বলিত | ৩ । তেজঃ ' ৪ 1 ূ ইন্দিবর, ইন্দীবর | (ইন্দি (ইন্দিরা শ- 
অপ্রর্তিহত । €. পরিক্রত । ৬ । আশ্চখ্য । | ইন্দিবার, ইন্দীবার | কবজ] লক্ষী-বর 

৭1 (শন্র-ক) আখ) কী, সমুহ 1 ৮ শ্রেষ্ঠ, অভীষ্ট, ৬ষ্ঠী_ষ। এই নন লক্ষ্মীর 

পু, ভ্রিংশ শ্ধ্যোদয়ে যে মাস হয়, তাহার | ইর-_ক। আপ্_স্ত্রী) সং, জ্্ীং, লক্ষ্মী, 

দীপ্তি । অত্যন্ত প্রিয়) সৎ, ক্লীৎ, নীলপদ্ধ, নীলোতৎ- 
ইপ্ (ইন্গ. প্রজ্রলিত করা, দগ্ধ করা1+ মম) পল । ২। (ইহার নীলোৎপলাকার পুষ্প 

-প, সৎজ্ভার্থে । যাহাকে বা যাহা। দ্বারা দগ্ধ ূ বলিয়! ইন্দিবরী) ব্রী_ স্ত্রী, শতমুলী । 
কর] যায়) সৎ, ক্লীৎ, কা্ঠ, জালানি কাঠ। । ইন্দু হিন্দ প্রভুত্ব করা+উ -_ক, সৎজ্ঞার্থে । 

ইধ্বাহ হেধ্-বাহ যে বহন করে, হয়া | যিনি নক্ষত্র গণ মধ্যে আধিপত্য করেন; 
য। মহাভারতে--তেজপ্দী রানা? | কিন্বা উন্দ, আর হওয়17উ- প্রৎ। উ 
বাল্যকালেই পিতার আলয়ে ইধ্ব আর্থাৎ | ই । যিনি শুধায় আর হন) সৎ পু, 
অগ্নি সন্দীপন কাষ্টের ভার বহন করিতেন | শশী, শিশাকর, চক্র । ২। চেজ্রের ন্যায় 
বলিয়া াহার নাম ইখ্যবাহ হইল) সৎ ; শুভ্র বলিয়া) কপুর। 
পুৎ, অগস্ট্যের পুত্র । ৷ ইন্দ্ক; সৎ, পু, অশ্মান্তক বৃক্ষ । 

ইন (ই গমন কর11ন(নকৃ)-_ ক) সং, পুত, ইন্দূুকমল (ইন্দ্ব চক্র-কমল পদ্া,য়ুৎ - স) 
সুর্য । ৯। পতি, গুভূ । ৩ । নৃপ, রাজ । সৎ, ক্লীৎ, শ্বেত পদ্ম । 

৪ । শ্রেষ্ঠ । ইন্দ্রকলিকা (ইন্দ্র কলিকা। ইন্দুর ন্যায় 
ইনাম (যাবনিক, ইহার প্রকৃত অর্থ দান); শুভ্র কলিকা যার) সং»স্্ীৎ, কেতকী । ২। 

রাজা কোন অধীনস্থ ব্যক্তিকে যে দান! চন্দ্রকলা। 
করেন ) যথা ইন্দ্রকান্ত ইেন্দু-কান্ত কমনীয়, স্বামী । এই 

“মজুন্দারে লয়ে গেলা পাতশার পাশে । মণি চন্দ্রকিরণে অতি শোভা ধারণ করে) 
ইনাম কি চাহ বলি পাতশ! জিজ্কাসে 1) সং, পুং, চন্দ্রকান্তমণি । ২। সত জ্্রীৎ, 

২। উপকার করিলে গবর্ণমেণ্ট পুরস্কার | রাত্রি । ৩। তারা, নক্ষত্র । 
রূপ যে নিষ্কর ভূমি কিম্বা অর্থদান ইন্দুজনক হেন্দ-জনক পিতা, ৬ষী-ষ। 
করেন। জন। |] সমুদ্র মস্থনকালে চন্দ্রের উৎপত্তি হুইয়া- 

ইনি (ইদম্ শব্জ) সর্ববং, এই ব্যক্তি, এই ! ছিল) সং, পুৎ, সমুদ্র । 
ইন্দম্বর (ইন্দমূ ইন্দ ধাতুজ-_বর রা ইন্ুজ ইন্দু-জ যেজন্মে, €মী-ষ) সং, 

অন্যান্য পুষ্পাপেক্ষা ইহাই শ্রেষ্ঠ) সং,কী পু, বুধ । জারী, রেবানদী, নম্মদা 
নীলপদ্। নদী 



ইন্দ্র ] 

ইন্পুনিভানন হেন্দু চক্র-নিভত ন্যায়_ 
আনন মুখ। চন্দ্রের স্তায় বন্দন যাহার, 
৬ঠী _ হিৎ) বিং, ত্রিং, চক্রবদন ;) যথা 

« কেন তুমি কীদ, ইন্দুনিভাননে, তিত 
অশ্রুনীরে |” (মেঘনাদ) । [বুধগ্রহ । 

ইন্দ্পুন (ইন্দ্র পুর, ৬ষ্ঠী-ফ) সৎ) পথ, 
ইন্দ্পুম্পিকা ইন্দুর ন্যায় পুষ্প যাহার) সৎ, 

স্টাং, কলিকারী রুক্ষ, বিষ্লাঙ্গল। । 
ইন্দুভূৎ ইেন্দু-ভূৎ্ [ভূ ভরণ করা+০(কিপ্) 

_ক]যে ধারণ করেন, হয়া -ষ) ১২ গুহ, 
চন্দ্রচুড়' শিব । 

ইন্দ্ুমৃতী ্ ইন্দ্র 1 মৃৎ্মত)_ অআন্ত্র্থে, পূ ) 

সং,শ্ীৎ, পূর্ণিমা | ২। পিদবাজখুী, অজ 
রাজার শ্ী ও দশরথের মাতা । একদা! 
ইনি পতির মহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে- 
ছিলেন, এমন মময় আকাশপখগামী নার-। 

১3. ! 
হহুার | দের বীণাচ্যত পাপিজাত মালা 

গাত্রে পতিত হওয়!তে ইনি প্রাণত্া।গ 
করেন । ৩। তীর্বিশেষ । 

ইপ্দমেউলী ইন্দু ডে মৌলী শিরোভষণ, ঙ্ঠা 1 

হি) সং, পুৎ, মহাদেব । 
ইন্দুর, ইন্দর ( উন্দ আর্জ হওয়া+ উর - 

হজ্ঞার্থে । উল্ই। ভু মষিক, 

ই ছুর। | বং, মুক্তশ | 
ইপ্দুত্ব (ইপ্দু-রত্ব মণি, ৬্ঠী-ষ) সৎ, 
ইন্দরেখা ) হন্দু-রেখা, লেখা পঙ ক্তি, 
ইন্দুলেখ। | ৬ঠী-ষ) সং, স্্ীৎ, চন্দকলা, 

চঙ্্রথ ও । ২। সোমলতা। ৩। গুলঞ্ু । 

৪ । যমানী। 

ইন্দলোহক ; সং, রীৎ। রৌপ্য । 
ইন্দৃবন্রী ইন্গু-বন্ী লতা, ৬্চী--ষ) সং, 

ক্সীৎ, সোমলতা। 

ইন্দুত্রত ইন্দ--ব্রত পুণ্যজনক বা পাপ 
ক্ষয়কর কম্মু, ৬ঠা -ষ) সং, ক্লীৎ, চান্দ্র, 
য়ণ ব্রত। 

ইন্্র ইন্দ আধিপত্য করা+র-_ক, সং- 
জ্ঞার্থে। যিনি আধিপত্য করেন) সং, পুং, 

দেবরাজ। “ইনি দেবগণের অধিপতি । 
সধ্য, সোম, যম, অগ্নি, কালাদ্ি দেবগণ 
ইন্ার আঅধীন। বৈদিক ভারতে ইনি সর্ব- 

] 

| 
| 
ৃ 

| 

| 
| 

। 

| 

1 

০১৭, 

২৭৮ 

] 
শেষ্ঠ আদিদেব। মিন) দরুণ, আর্যমা ৃ 

] ইন্ 
স্লিপ তসিপাশিশত তিল পিল, 

শপ পালিশ শট ১০০০ 

প্রস্থুতি যেমন স্বষ্টি শ্থিতি প্রলরকর্ত 
বলিয়া বর্ণিত, ইন্ত্রও তাহাই । যখন ভা- 
রতে পুরাণের আনির্ভাব হয়, তখন ই. 
আ্রকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, তিন 
শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হইতে হইয়াছিল। 
সেই তিন শঙ্ছি ব্রহ্মা, বিু। ও মহেশ্বর । 
একবার ইন্দ্র মহাদেবের মামা নিজের 
মত পাচ জন ইন্দ্র দেখিতে পাইক্সাছিলেন, 
তাহাতে তাহার অভিমান কমিয়া যা, 

পুবাণবর্ণিত ইন্দের শক্তি বিস্তর খনন হ- 
ইলেও, উহার মহিত গ্রীকদেবগণ মধ্যে 
মার জিয়সই তুলনের়। উভয়ের আনেক 
সারদা আছে। ইন্ত্র দেবরাজ, জিরমও 
দেবরাজ ইন্জ্র বঙজ্রধর, জিরমও বজ্রধর। 
দেবশক্র-দানবদমনে মহর্ষি দধাচির পবিন 
অস্থি দেবশিসী বিশ্বকম্মা কতৃক বঙ্জ না 
মক অমোঘাস্সে পরিণত হইয়াছিল; ইন্স 
সেই দৈব অস্ত্রের অপ্রমেয় তেজে দান, 
বর্থভ রতণের সহিত দ্ানবকূুল শিশ্পুল 
করিয়াছিলেশ ; দেবগণও  নিতীকচিতে 
ঈর্ণে অবস্থান করিঘাছিলেন। হিদেষ্টম 
আপন পিত। গিয়ে জন্ত অশনি নামক 
ভামোঘান্স প্রস্থ; করিয়াছিলেন ; জিরা 
(গ্রীক /0৭, লাটিন ২0 181)1(61) মেই 

অব্যর্থ অঙ্গে টাইটান (7৮7)কুল নিশ্মুল 
কবিরা ছিলেন, দেবগণও নিশ্চিন্ত হইরা- 
ছিলেন। দেবরাজের অনুগ্রহ না হইলে 
রুটি হয়না, মেঘ সকল তাহার আদেশ 
ব্যতীত স্থান হইতে নড়িতেও পারে না। 
পৃথিবীর উৎপাদিকা শন্টি কাজেই ইঞ্জের 
উপর নির্ভর করে । এই গুণে ইন্দ্র এপলো 
স্ষ্্যে,-র অন্ুবূপ। ভিয়সদেবের মস্তক 
নীরদাবৃত।--বোদন্ধব, ৩ খ, ১৯৩। ৪ পৃ)' 
হেলেনিক এপোলো- 07511077019] 

97)-দ্বেবতার ন্যায় ইজ্েরও আুবর্ণনিশ্ষিত 
বাণাধার অথাৎ তৃণীর আছে। কিক্ত 
ইহার বাণ সমূহ শতপর্ব ও শতপতত্র- 
যুক্ত ৷ ফইবস্ 0১)০)০8) যেমন হারমিস্ 

(11977)099) কে ভাহার পশুরক্ষার্থে হ্ৃবর্ণ র্ 

কশা দিয়াছিলেন, সেইরূপ কশা ইজ্রেরও 
হস্তে সাছে হেলিষস্-(1191০5)-এর ভার 



ইন্দ্র 

একপাশে 

ইন্ত্রদেব, অশ্রিময় রথে আরোহণ করিয়া 
র্গে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইক্রের রথ- 
বাহী অশ্বগণের নাম হরিৎ । হেলিয়সের 
ভুরঙ্গগণের নাম চরিত (07)275695) | ইন্ধ্র- 

বু | পারসিকদিগের জেন্দ-আবেস্তাতে 
ইহার নাষ বেরেখ (২018৮) এব্হ 

ইন্দ্রের নাম থেরেখশ্র (৬০106177807 

বুরদ্ব) বলিষ়। লিখিত হইয়াছে ।--(00০২৪ 
1. 5. বি 11], 11১, 8208-ক)- বুত্র 

এক জন আসিয়া দেশীয় দলপতি। 
পারশ্লাগ্রন্থ আবেস্তাতে লিখিত আছে, 
বৃরাছু বনু € 1)1)%100 নগরে সমস্ত 

আধ্যভষি (477:৮7770 একেবারে জনশ্ন্ 

করিপ।র নিমিত্ত উপযাগ করিয়া, অদ্ি- 
ওবনারী দেবীকে, জয়ের শিমিস্ত আরাধনা 
করে । কিন্তু তাহার প্রার্থনা অগ্রাহা হয় । 
বুদ তথাপি আপনার কুচক্কে শিরভ থা- 
কিয়া, অপশেষে ইন্দ কর্তৃক সবংশে নি- 
হত হয় ।যদি এইকপ কোন তুমুল সংগ্রাম 
খটিয়া থাকে, তলে তাহা আ'খ্যজাতি ও 
সমিতিক-(১০৭))111০ )-জাতির মধ্যে ঘ- 

টির খাকিবেক | যেহেতু ইক্ষ আধ্য- 
দিগের রক্ষক ও বুত্র সামাতিক্দিগের দল- 
পতি! এই ঘোর যুদ্ধে জরলাভ করার জন্ত 
ইঞ্জদেবকে বেরেখদ্ধ উপাধিতে জেন্দ 
আবেস্তাতে উচ্চৈঃশ্করে কীন্তন করা হই- 
য়াছে। জেন্দ-'আবেস্তাম্তগত “বহ্রাধুযহ্ ত' 
সমস্তই বেরেধুস্ব ইন্দ্রের স্ততিতে পরিপূর্ণ । 
ইহাতে বৃত্রকে 'আঁহনহাকণ € অভিদ্- 
হাক (41000 )ল বেদের দাস 

অহি) বলা হইঘাছে। ধথেদের ৭,১৭ 
হুক্তে ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাহ্থরের ঘোর যুদ্ধ 
এবং তংসংক্রাস্ত অনেক বিষয় বণিত 

আছে ।”__রেমানাথসরঙ্গতী সম্পাদিত খ- 
থেদ সংহিতি। ১৬৭ পৃষ্ঠার টাকা দেখ,__ 
'বৃত্রের প্রীক নাম অর্থস (0৮6:৮০৪ এবৎ 
বৃত্রহা ইন্দ্রের নাম অর্থপণ (0৮৮):০1১০7) 
বলিয়া লিখিত হইয়াছে ।--(009218 আর, &. 

ও, ], 1১, 66, []. ৮1১, 48, 819, 825), 
শমুচি বা নমুকি, (0. 4১599) 8৪৪ %- 

৭1, 1১, 842) অহি, বল, চুমুরি, ধুনি, 

৭১ 

সী পিটিশ টািসীপীিটিি শীট তিশা শশী শাীশাশীশীশশিশ্ীাীটা 

শশী শা পাপে সপপ্পাশা ক শীশীটিশিটটিশীাশ শি? শট 

৯০৯ 

ই 

পাশপাশি পাপ পাপা? পাপ পপ 

৬ 

] ইন্ত্র 

পিপন, শুষ্ প্রভৃতি অভ্রদিগকে নিধন 
করিয়াছিলেন--089. 7৮. 241 7242) 

পুরুষহ্ক্তে লিখিত আছে, ইন্দ্র অগ্নির 
সহিত পুরুষের মুখ হইতে নির্গত হইয়া- 
ছিলেন 1--08177)70., হি 37) 5 

কিন্ত তৈভ্ভিরীয়ে লিখিত আছে, ইনি 
অদ্দিতিগর্ত জস্ভৃত 7:7৮, [৮ 85) 

অধ্যাপক ম্পিজেল (81)19291) বলেন, 
জেন্দ-আবেস্তাতে ইন্দ্রের নাম এক্স (4- 
0) পুলোমদ1নবকন্যা শচী ইন্দ্রের পত্বী 
(অথন্দবেদে ইহার নাম দৃষ্ট হয়)। হস্ত্রীর 
নাম প্রবরাবত), অশ্বের নাম উচ্চৈ*শ্রবা, 
পুরীর নাম অমরাবতী, উদ্যানের নান 
নন্দন, রাজ প্রাসাদ বৈজয়স্ত এবং পুত্রের 

নাম জয়ন্ত। কিন্ত বহুপুরাণে ইন্দ্র প্রভৃতি 
দেবগণ অপুত্রক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া- 
ছেন। কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবন্তাঁ ক্প্র- 
ণীত চণ্ডীকাব্যে মালাধর ও নীলাম্বর নামে 
আরও দুইটি ইন্দ্রপুত্রের উত্তেখ করির়া- 
ছেন। এতধ্ব্যতীত ইন্দ্র বানররাজ ঝক্ষরাজার 
ক্ষেত্রে বাশীকে উত্পন্ন এবং কুন্তীর গত 
অজ্জ,নের জন্ম দান করেন।''ভারতকোৌব)। 
২। শ্রেষ্ট ।৩। রাঙা । ৪ । কোন শব্দের 
পরে প্রয়োগ করিলে শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝায়; 
যথা দেবেন্দ্র, নরেন্জ ইত্যাদি | ৫। যোগ- 
বিশেষ ৬ | হুর্ষ্যের নামাস্তর । ৭। কুটজ- 
বৃক্ষ ।৮ রাত্রি ।৯। উপদ্বীপবিশেষ । ১০ । 

বেদাস্তে--পরমেশ্বর। ১১। বিব্রিৎ, প্রভু, 
অধিপতি । ১২। প্রশ্বধ্যশালী । শিৎ- ১ 
“ বাধিকাৎ শ্চতুরো মাসান্ যথেক্রেহতি 
প্রব্ধতি 1” ২ "পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠ 
ইন্দ্রেণেবামরাঁবতী 1? ৬ “দেবা ইন্দ্রপুরো- 
গমাঃ |” ১৩ । ক্লীৎ, ইক্রযব । 

ইন্্রক ইন্দ্র গ্রেষ্ট-ক [কৈ' ধাতুজ] যে 
শন্দ করে । শ্রেষ্ঠ লোকেরা যেখানে শব্দ 
করে, অথবা ইন্দ্র-ক মুখ । ইন্দ্রের সুখের 
সায় সুখ হয় যাহাতে, "মী _হিৎ, কিম্বা 
ইন্দ আধিপত্য করা+র -ক। কণ্- 
প্রৎ) সং, ক্রীৎ, সভাগৃহ, আস্থান, গৃহ । 

জ্রকল (ইন্্র- কল) বি২, ত্রিং, ইন্রসদৃশ ; 
যেমন_-“ইজ্কজ মহাত্মা ধুতরা | 



ইন্সর ইন্ক্র 

টি রি »০পশাপাঁশ শিাশিক্পিশীাশি পাশাপাশি টাটা পিগপিশিপী্তপশীপী টিপছি 
০ শা্াটিপপশা পিটিশ শিপোিসশিশী পাশ পিক 

ইঞ্জকীল (ই্র-কীল শস্কু, ৬ী-ফ) সং, | 
পুৎ, মন্দর পর্বত । ইহা ছিমাদ্রি প্রদেশে 
অবস্থিত । কেহ কেহ বলেন, ইহ! মহেন্ত্র 
পন্নতের অপর নাম; অপরে বলেন, 

ন্দর পন্মতই ইন্দ্রকীল পর্বত! অর্জ,ন ূ 

এই খানে তপস্তা করিয়াছিলেন; এই র 
খানেই কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত ; 
তাহার যুদ্ধ হয় ।--(মহাভারত-বনপর্ব)। 

ইন্দ্রকুগ্ীর (ইন্দ-কুঞঙ্জর হস্তী, ৬ষ্ভী _ ষ) সং» 
পুৎ এরাবত হস্তী । ূ 

(কিপৃ)-কা] যে জয় করে। যে ইঙ্জ্কে 

জয় করিয়াছে, ২য়াঁ_ ষ) সৎ, পু, রাবণ. 
পুর । ইহার আদি নাম মেতনাদ (মে. 
নাদ দেখ)। ইন্দ জয় করিয়া এই নাম 
লাভ করেন। ইনি মায়াপ্রভাবে আদৃশা 
হইয়া] যুদ্ধ করিতে পারিতেন। ইনি নাগ- 
পাশ শস্ষে হাশিশ্ষিত ছিলেন । লক্ষণের 
হস্তে নিহত হন ।--রোমা।--২। কাশী, 
রাধিপতি প্রথম বিভীষণের পুত; ইহার 
পুত্রের নাম রাবণ ১1, 3৯) 

ইন্্ররষ্ট (ইন্দ্র |ইব্রহেতুক বর্ধণদ্বারা]_ কুষ্ঠ | ইন্দ্রতুল হৈন্দ্র_ তুল কার্পাস। ইন্দ্রের তল, 
কধিত) বিৎ, ত্রিং, বৃষ্টিজলসম্পন্ন (ধান্য) | | 
শিৎ-১ “ইন্্রকুষ্টেবভিযন্তি ধান্যৈশ্চৈব 

নদীযুখৈঃ।)। | 
ইন্রকোষ (ইন্দ অত্যান্থম- কোষ স্পান,; 

৬ষা--ষ) সৎ, পৃহ, মৃধা হ। খা 8:8১ 
গোজালা। «| বারাণ্ডা । | 

ইন্্রগোপ (ইন্দ অভ্যা্ডতম- গো কিরণ-- 
প যে পালন করে। থে অত্যুন্তম শোনা 
ধারণ করে? মংসব য়া) জগত 
রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীটবিশেষ, মখমলী | শিং - 
€শ্রাোণিতম্) ইন্দগোপ প্রতীকাশমৃ । ২ 

ইশ্তগেপমণ্ডক প্রভৃতয়ঃ উদ্ভিজ্জাঃ।” 
ইঞ্দ্রচন্দন ; সং, রী, হরিচন্দন। 
ইন্দ্রচাপ ইক্্র-চাপ ধনু, ভ্ী-যষ) অৎ, 

পু, ইন্দরধনুঃ) শক্রধনুঃ। 
ইন্জরচির্ডিটী ; সং, জীৎ, লতাবিশেষ । 
ইন্দ্রজাল (ইন্দ ইন্ছিয়-জাল [জালি আ- 

চ্ছাদন করা + অণ)- ক) আনায়, যে 

আচ্ছাদন করে । যে ইঙ্গিয় আচ্ছাদন করে 
অরথা২ ভ্রান্তিতে পাতিত করে, ২য়া_ষ) 
সং, ক্লীৎ্, কুহক, ভোজবাজী । ২। ছল, 
মায়া, রতারণা | শিৎ -১ ”“তঙ্জ দোহদ- 
মেতস্য! দেব্যা যৌগৎ ধরায়ণঃ | মন্যন্ত্রে- ূ 
আজালাদি প্রয়োগৈঃ সমপুরয়ৎ | ২ তদ্ধি- 
ধাত্া মম কঞ্রব্ম । কেনাপি কারণেনেদ- 
মিজ্রজালৎ বিতন্যতে ।৮ 

ইন্দ্রজালিক ইন্্রজাল+ইক:ফ্ক)-_ জ্ঞাতা- 
ঘেঁ) বিৎত্রিৎ, বাজীকর, কুহকী | ২। ইন্রা- 
জালসভ্ভুত। 

ইন্ত্রজিৎ (ইন্দ-জিত্[জি জয় করা+০: 

৬: ৪০5৮৮ এল ৫8 

৬ষী _ষ) সৎ, ক্লীং, আকাশ হইতে প- 
ভিত স্তর, আকাশ বুড়ীর শতা। 

ই জা রে : নি ২ রর ) 

। ইন্্ত্ব হেশ্র তব ভাবে। সৎ, ক্লীৎ। গ্ের 
আধিপত্য, ইন্দ্রের অসাধারণ ধন্ম, রাজ, 
প্রাধান্য । | দার বঙ্গ । 

ইন্দ্রপারু ইন্দ- দার বৃক্ষ) সং, পু, দেব- 
ইন্দ্রদ্যন্ন (ইতর -ছ্যন ধন। ইন্ছের নার ধন 

যাহার, ৬ঠ্ী-_হিৎ্; অবস্তীর রাজা; ইনি 
শ্র্ধ্যবধ্খায় ; যথা 

“আসীৎ্ কতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রছ্যম় মহানুপঃ। 

হুধ্যবৎশে খধন্ম শা মুষ্ট ও পঞ্চম পুতীষঃ |? 
ইনি অতিশষ "ভক্ত ছিলেন । একদ। 
এক জটিল্র নিকট শ্রীপুক্ুষোত্তমবৃস্থান্ 
অবগত হইয়া, শ্রীয় পুরোহিতের কি 
ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে তথামু প্রেরণ করেন। 

সেই ব্রাহ্মণ, পুক্ষষোস্তমে গমন করিয়া, 
নীলাচলে নারাষণকে দর্শন করিয়া আগমন 
করত, রাজাকে শ্বরূপ জ্ঞাত করিলেন। 
রাজা সপরিবারে ও প্রজাগণ সঙ্জে জগ- 
ম্নাথদশনে গমন করিয়াছিলেন ; মহা 
নারদও তাহার সঙ্গী হন। যখন বিদ্যাপতি 
নীলাচলে আগমন করেন, তখন বিশ্বাবন 
নামে একজন শবর নারায়ণের আরাধণ) 
করিতেছিল । পথে রাজা অমঙ্গল দর্শন 
করিতে লাগিলেন | সেই সমুদ্দায় অমর্গল 
দর্শনে রাজা নারদকে জিড্ভাসা করিলেন, 

“মুনিবর ! হরি দর্শন জন্য গমন করিতেছি, 
এ যাত্রায় অমঙ্গল দর্শন হইতেছে কেন? 
নারদ বলিলেন, 'রাজন্ । যেদিন বিদ্যা 
পতি নীলাচল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 



ইন্দ্র 

শপপাশীশলা। 

_ সেই দিবসেই রমাপতি অন্বর্ধীন হইয়া- 
ছেন।? রাজ। এই কথ! শ্রন্ণ কশিয়া, 
দন্ছিতি হইলেন; কিয়ৎক্টণ পরে মহন! 
গনরাঁগত হইলে হাহাকানে রোদন ক- 
তে লাগিলেন । নারদ .আন্ত্বশাবাকো 

বলিলেন, 'রাজন্ ! রোদন ত্যাগ করত 
বির দাকুময় চারি মূর্তি নিশ্মাণ কিয়া 
শ্যাপন করুন্।” রাজা জগন্নাথের মন্দির 
নির্দাণ করিতে আদেশ দিনা, এতিঠার 
অনা, নারদের আদেশে, ব্রচ্মলোকে গমন 
নরিশেন। যখন ইনি ত্রদ্দলোকে গমন 
করেন, তখন শারশ্তব নঙ্বস্তর কিন্ত ঘখন 
অত্যাগত হন তখন স্ারোচিষ মন্বন্তরের 
আ[দিচুগ। রাজা আসিয়া দেখলেন, নাগা 
পণ এনৎ মন্দির আছেন, আর কেহই 
নাই, ইনি ব্হ্মদণ্ড পদ্মনিধিক লাহাম্যে সমগ্র 
আয়োজন করিলে, ব্রঙ্গা এব 
দেবগণ আসিয়া, জগন্নাথ দেনের প্রতিষ্টা 
করেন 17 জগন্নাথ মঙ্গল )1 পাশ্তাতিও 
পণ্িতগণ অনুমান করেন, ১১৯৮ এট ভে 
ভগমাথের মন্দির শ্বাপিভ হয়। ২।জটৈনক 
বঙ্ষণ; পুর্ধজন্মে একজন ছুদ্দ 

1 ইন্দ্র 

_কীহ, ভাদ্রমামের ক্রাশ তি হিতে তত, 
রাজারা প্রজাবৃদ্ধির মানসে, ইন্দ্রদ্দেব- 
তার প্রীত্যর্গে, এই ধ্বজার পূজা করা- 
ইয়া উদ্ভোলসন করাইতেন রোম, -অযো- 

স্পপিশীশী পতি টি পিশিশশীশিশিতটি 

কআন্যান্ : 

ধ রাজ।: 
ছিলেন । বিষ্ণুর প্রসাদ পরজন্মে বিষুখকে 
লাভ করেন । (কুম্ম) । ৩। এক জন রাজা) 
ইইার্পৃ্রীর নাম অহলা। (অহল্য। দেখ । 
৪। সরোবর বিশেষ) যথাঁতিদনগ্ব্ তিনি 
গন্দধমা্ন হইতে ইন্হ্যয় সরোবরে ও তথ। 
হইতে হৎসকুটে গমন করিলেন "| 

'গোদানেগ্রোরুর খুবে 

ভাচে এই ইন্দ্র্যয় ভু ।'(অহদ।)। 
নার, ইজদ্রম ইজ্্র ক্র) দ্রম বৃক্ষ, 
মতে । এই বৃক্ষে ইন্দ্রের নিশান বাদ। 
আছে বলিয়া ইক্প্রে নাম হইল) সৎ, পু) 

অঞ্জ,ন বৃক্ষ । ২। কুটঙ্জ বৃক্ষ । 
ইন্্রধনু, (ইন্রধনুস্, ইন্স-ধনুস ধনুক, 
৬ঠী-ষ) সং, ক্রীৎ, শক্র-ধনু, রামধন্ুক। 
শিং-১ “ববিকিরণা বহুবর্ণা বাতেন বি- 
লোড়িতা নভসি। শৃক্রাযুধ সংস্থান দৃশ্ান্তে 

রি তন্ত, ইত্্রধন্মুঃ | 
ইজধবজ (ইন্ত্র+ ধবজা পতাকা, ৬ঠী-ষ। 

ইন্দ্রের অস্তোষার্থে ধ্জা) মং, পু 

মাটা উড়ে যার দূরে, ; 

৬ ] 

এপস পপ স্পীপাপিসপীশিশিশীশিলশিশীশীটী তি টিপিপি তিশ্ীিশীটীটিটিিিটিঁ টিটি 

শশা পোপ শাপলা পাপী পা শিস ১ 

টাক)__কা [লিকাপুঙাণে ইহার নিয়মাদি 
এইরূপ লিখিত আছে-_-বর্ধাকালে হ্ৃর্ধ্য 
সিংহরাশিগত হইলে, (অথাৎ ছ।ছুমাতস) 
শ্রণণাঘুক্কা দ্বাদশীতে রাজোর বিদ্বশান্তির 
জনা, রাজপুরো হিত, লানাবিধ বাদ্য- 
নিনাবের অহিতি, ইজ্দ্র্ধজের জনা, অর্ব- 
হুলক্ষণাক্রান্ত একটি অর্জন, অশ্বকর্ণ, 
শ্রিযক, ধবক, ওড,ম্বর, দেবদার, শাল, 
ভাল বা তমাল বুক রি আমন্তণ 
পূর্ক, পন্ধ দিলস আুগরাছু, উহা ছেদন 

কি জলে লিখে ক ন্ | অনন্ত, 

বুল দাদ ইন্দর্ধজ নির্বাণ করিবার 
, তাহা পুরোদ্বারে আনয়ন করাইবেন 

[দরের বাই, মাতে সেই দিন 
বেদীস্থলে প্রবেশ করাইবেন। দ্বা 

বিংশ হস্ত পরিমিত দ্বিজা অধম, দ্বাতিহশ 
মধ্যম, িচতা্িংশ উত্তম এবং দ্বিপধণশ 
হস্তপরিমিতই মর্বোভম। অনস্তর স্ৃরপতি 
ইন্দ্রের সম্বন্ধে পঞ্চকুমারী কল্পনা করিয়া! 
শালময়া ইন্্রমাতক! সকল নিম্মান কন্দি- 
বেন । ধনজার পাদপত্িমাণে ইন্দ্রকুমারিক। 
নিন্বা করিয়া, তদদ্ধিপরিমাণে ইলরমাত়ক। 
নি্জাণ করিবেন । এভদ্বাতীত কম্েকটি দ্বি- 
হস্তপারমিত যন্ত্র সঙ্কলন করিতে হইবে । 

আন্জ্র একাদশীতে সেই ধবজার অধিবাস 
করিয়া, দ্বাদশীতে বিস্তৃত ইজ্দমগুল অক্ষিত 
কারযা, তন্মধো প্রথমে বিুত ও পশ্চাহ, 

ইন্সের পুজা করিবেন। র্ণ, কাষ্ঠ, তৈজন 
ব৷ মৃত্তিকা দ্বার ইন্দ্রের একটি' মৃত্তি নির্বাণ 
কখিতে হইবে । অনন্তর শুভ মুহ্ুত্তে রাজ! 
ইন্দ্রের মমুখান করাইবেন। তাহার পর 
সৈল্যলে পরিবূত হইয়া, বিবিধ মাঙ্গল্য 
বাদ্যঙ্গনের সহিত, পুরোহিত মঙ্গে, ধবজ- 
মণ্ডপে গমন করিবেন ও সেই ধ্বজা 
বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া উত্থাপন 
করাইবেন । অনস্তর তাহার মূলদেশে 
ইন্দ্রের প্রতিমা আনয়ন করাইয়া, পুরো- 

২. ক সে এন 
ডি ৪ 



ইন্দ্র [ 

হিতের দ্বার ইন্দ্র ও ইন্দর্বজের পুজ! 

হোমাদি করিবেন। এইকরূপে ক্রমাগত 
সাত দিন উৎসব হইবে; পরে ভরণীর 

অন্তযপাদে অথবা নিশাকালে সকলে 

নিদ্রিত হইলে, ধবজবিসজ্জীন করিতে 

হইবে । রাজী স্গয়ৎ বিমর্জন দেখিবেন 
না, দেখিলে, ছয় মাসের মধ্যে তাহার 
মৃত্যু হইবে । ঘদ্যপি বিসজ্জনের সমদ্ধ 
ইন্দ্র্বজ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহ? হইলেও 
রাজা; সত্য ঘটে। রাজারা এই উত্মব 
করিলে, জীব্তাবস্থ্ীয় ভতুলসাম।জ্য ভোগ 
করিয়া, অন্তে ইন্দের জমান হাতে গমন 
করেন । ্ছোরতকোষ)। 

ইন্দনীল হেন্রর আতুষ্ঠতম- নীল নীলবর্ণ + 
অ- অস্ত) সংও পু, মণকতমণি, শীল- 
কান্তমণি, পান! | 

ইন্দপুষ্প ১ তা) ক্ীৎ, ললঙ । 2। ইন্দযব্ | 

ইজপুণ্পা ; সং, স্ীীৎ, বিবলালগলা | 

ইন্জপুর্পিক। ; ম্, স্ত্রী, বিষলাঙ্গলা। 
ইন্দরপ্রস্থ ইজ দেবরাজ, রাজা _ প্রস্থ 

পুত কনে । যেখান ইদ্দ 

কদিঝ।ছিলেন, ৭মী -হিহ) সৎ) পুত, 

নগর, যুধিটিরের স্সাপিত নগর, প্রঃচান 
পাঁণ্ 

দিলী। এই নগ্র নাশুব্গনের রাভপানী। 

২৮২ ] 

২০৯৭ পিট আশা শিট পি শা শিপ ত৯ ০ 
শী পশপশীশীশিিশিশীটিতিি? 

বে: 
আধিপত্য । 

দিল্লী ও কুতবের মধ্যে ছিল । মহা প্রস্থান, 
সময়ে যুখিষ্ির, প্তরাই্রতনয় মুঘুখ্কে 
ইহার শাসনভার 'প্পণ করিঘ্াভিলেন। | 
ক্রমে ক্রমে ইহার নাম কটপিখনা 0০।- 
4১1001078)১ কিলা আলাই (13715 4181), 
দিল্লী, তোগলকাবাদ, ফিরোজাবাদ ও সা" 
হজাহাবাদ হইয়। আসিয়াছে ।-(010-) 
_ইহার হিন্দৃস্থানী নাম ইন্দরপক্ষ। 

হীন্রভেষজ (ইন্দ্র অত্যুন্ম-ভেষজ ও. 
ষধ) সং, কীত, ভগশ, শত । 

ইক্জরমহকামুক (ইন্মহ বর্ধাদিকাল-_ কামুক 
রমণাভিলাষী, যাহারা বর্ধাদিকালে কামুক 
হয়) সৎ, পুৎ, কুকুর । 

ইন্্রযব ইন্দ বৃক্গবিশেষ-যব বীজ, ভা 
-ব। এই বাজ উদ্নাময়ে খাওয়ায়) অত 
পুৎ-ক্রীৎ, যবাক্কৃতি তিক্তবীজবিশেষ । 

ইজলুপ্ত হৌক্র অত্যন্তম-_ লুপ্ত লোপপ্রাপ্ত, 

- -শীিশীশিিশপশ শী শশী ীিশিটিশীশীিশিশাশিিশি শি 

ইন্দ্র 
পপ পপি লিপপপা পাও পপি লিপি পপ পপ 

পিসী, 

ট 57 

৩য়া-ষ) সৎ» ক্রীৎ, কেশনাশক রোগ, 
টাকরোগ। বাতপিন্ত রোমকুপানুগ হইলে, 
এই রোগ জন্মে । - নি্ধান)। 

ইজ্জলোক (ইন্দ্র লোক ভোগভুমি) যং, 
পু, অমরাবতী; ইহ বিশ্বকম্মী-বিনিশ্শিত 
৪০০ ক্রোশ পরিধি । ২ ক্রোশ উচ্চ । ইন্দ- 
সভাতে একেবারে তেত্রিশকোটি দেবতা 
ও ৪৮০০৯ খামির বমিবার স্থাণ হইতে 
পারে। 

ইন্দবৎশী) ই ২১ ক্টীহ, দ্বাদশাক্ষর ছন্দোনিশেষ, 
খানার ও, ৬, এয, ৯ম, ও ১১ ঝা 
লঘু, বশিষ্ট বর্ণ শুক । 

%২১একাদশাঙ্গর ছন্দোবিশেষ। 
য/হএ ওয়, ৬ষ্ট, ৭ম এবং এ বণ লদু 

অবশিষ্ট ব্ণ গুন । 
ইন্দবারণী 3 স, স্ীহ, ইব্দ্রবাকুণি ক, কা- 

খালস্সা। ২ বাজে মক । ৩1 গোর 

কাঙ্গড়। 

৪৯16 দলা জাহ,প্ীৎ ৮ 

ইন্দ্রবুল ইৈন্দ নিন ছেহ) সঙ, পুহ। দেনদাক। 
ইন্দবৃদ্ধ। ১ সং ব্রণ রোগবিশেষ | 
ইঞ্ছমক্র (ই শু, ৬ঠা- যব) সঙ পু 

এহলাদ ২। বুথাহথর | 
উল্যাবর্ণি ইন _সাবর্ণি সুর্যতিনষ। অঙ। 

পু". চতুদশ অর্থাৎ শেষ মনু । এই মন 
আপে অবতার বৃহগ্ভান্ু | ইন্দ্রের লাম 
শুচি । পবিওচান্ষুষাদি দেবতা | আগি- 

খাত শুদ্ধমাণধাদি সণ্তধষি এবং উক্রগন্তীর- 
দ্রব্লাদি মনুপুর্রগণ হইবেন । ভোগবত)। 

ইশতুত হেন্দ-ক্ুত পুত্র, ৬ষ্ঠী_য) মং, 
পু) লালশ-বাজা। ২। জয়ন্ত | ৩। মধান 
পাব, অজ্জন | ৪। অজ্জুনবৃগ্চ । 

ইন্দস্ুরস ; সৎ, পু, নিসিন্দাবুক্ষ | 
ইন্দ্রসেন (ইন্জর - সেনা, ইন্দ্রসেশার ন্যায় সেনা 

যাহার»৬ষী -- হিৎ) সং,পুৎঃনলরাজার পুএ। 
দমযভ্ীগর্ভসড়ত । মেহা) | হ। মুধিষ্ঠিরের 
সারখি। ৩। স্ৃধ্যবৎশীয় পুর্ণের পুর । 
ইহার পুত্রের নাম বীতিহোত্র | (ভাগ) 

ইন্দা ; সং, ক্রীং, ফণিজ্ঝাক বৃক্ষ, কাটা 
জামীর । ২। ই্গপতী, শটী । 

ইজ্সাণী ইক্র+ ঈপ্ _ স্ত্রীলিঙ্গে। আন _ আ 
গম) মং, আ্রীৎ, ইন্ত্রপত্রী ; ইহার না* 



রা 
ৃ ূ শচী। প্রতরেয় ব্রাঙ্ষণে ইন্দ্রপত্ীর নাম 

প্রাসহা! (6888) 1 ২। অষ্ট মাতৃকার 
একজন | ৩ । যোগিনীবিশেষ । ৪ 1 রূতি- 
বন্ধবিশেষ । ৫1 হুর্গী। শিৎ-১ এত্রশ্বধ্যৎ 
পরমৎ ষস্যা বশে চৈব হুাসুরাঃ। ইতি 
পরমৈশ্বর্ধ্যে চ ইন্জ্রাী তেন সা শিবা ।”? 
(দেবীপুরাণ)। ৬। নিসিন্দাবৃক্ষ । ৭ | নীল- 
সিশ্দুবার । ৮। সশ্ষৈল। 1 ৯। স্ুলৈল! | 

ইন্সানুজ | ইক্্র-অন্ুজ, অবরজ ক- 
ইজ্সাবরজ ' নিষ্ঠ, ইজ জন্মাইবার পর কশ্য- 

পের ওরে অদ্দিতি গর্ভসন্ভৃত বামনাবতা- 
রের জন্ম হয় । ৬ঠী-_য) সং, পুং, বামন- 
দেব, বিধুঃ | শিং ১"ইন্দানুজানুচর ভুপ- 
তয়োহুধাবাতন্থ 1” মোখ)। 

ইন্দ্রামুণ ( ইজ্জ 
স”, ব্লীৎ, 
সমহে স্ধ্যকিরণস্পর্শ ছেতু দুশাযান ধনুরা 
ক্তি তেজঃ, রামধনুক। শি২-১সনাদৎ 
মেখনাদস্য ধন্ুশ্েজযুধগ্রাভম্ | রেঘু)। 

ইন্দারি ইন্দ-অরি শক, ৬ঠা-ষ) আহ, 
পু, অনুর, দৈত্য । 

ইপ্িয়িইন্দ আত্মা,স্বয়ং+ইয়_লিঙ্গীর্থে। 
আঅস্ব। যাহার উপর প্রভৃত্ব করে) মং 
বীঞ যাহ! দ্বারা পদার্থের জবান জন্মে । 

ইব্িষ তিন প্রকার ;) জ্ঞানেন্দিয়। অন্তরে- 
ন্দিয় এবং কর্মেন্দিয় । জ্ঞানেক্িয় পাচটি ও 

যথা -চঙ্ষৃ, কর্ণ, নামিক।, জিহ্বা ও ত্বক । 

অন্তরেক্সিয ঢাৰিটি__মন:, বুদ্ধি, অহঙ্গার 
বাক, পাণি, 

পাদ, পায়ু ও উপস্থ | বেদাস্তমতে_-এই 
ও চিত্ত। কশ্যেন্দ্রিয় পাঁচটি. 

চইদ্দশটি ইন্জ্রিয়ের চতুর্দশ দেবতা আ- 
ছেল; যথা -চক্ষুর ধা; 

চেতাঃ 

চহুশ্মুখ ; ক্মহক্কারের শঙ্কর; 

অচ্যুত ; বাকের বহ্ছি ; পাটির ইক্ ; পা- 
দের বিষ; পায়ুর মিত্র; উপস্থের প্রজা 
পুতি ন্যা়মতে__পৃথিবীর ইল্িয় জ্রাণ 
জলের জিহবা, তেজের চক্ষুঃ, বায়ুর ত্বক 
আকাশের কর্ণ। শিখ--১ “ ইলিয়াণাৎ 
বিচরতাং বিষয়েত্পহারিমূ। সংযমে যন্- 

[২৮৩ ] 

-আমুধ অন্ত, ৬ঠী-ষ) 

ইজ্রধনু্, বুদ্রিকাল্পান জলপিন্দু 
॥ 

পিপিপি টাশিশাশিশীশিশিাশাটিিশিশিশ শি শিপ িশীশ্পীিশশি টা শশী শিাশিশীশীশি, 

পাশ শশীশীশীিটি শি 

কর্ণের ধিক) 

শাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্ধয়;) জিহবায় প্র- 
; ত্বকের বায়ু; মনের চন্দ ; বুদ্ধির 

চিত্তের 

রা 

ইক্তি 

মাতিঠেদ্বিস্বান্ যন্তেব ঝাজিনাম্ 1 ২ চিত্ত- 
ন।শাদৃনিপদাস্তে সর্বাপ্যেবেজ্িয়াণি মে। 
ক্ষীণন্সেহষ্য দীপম্য সংসক্তা রশ্ময়ো বথাব।.. 

সত্ব চ ৩ শ্রুদ্া স্পৃষট 1 চ দৃষ্ট,1 চ. ভুক্ত রর 
যো নরঃ। ন ভষ্যতি গ্রাপ্কতি বা স বিজ্ঞেয়ো ৫ 
জিতেন্দিয়ঃ 11৮ ২। শুভ্র, বীর্য 1. ্  1 ক 8 
ত্রিৎ, ইন্দিয়সম্বন্ধীয় । 2 এ 

ইন্দ্িয়গোচর হেন্ড্রিয়-গোচর জ্ঞাত, প্র- 
ত্যক্ষ, ৬ী -ষ) বিং, ত্রিৎ, ইন্দিমের বিষয়, 
ইন্দিয় দ্বারা যাহা গ্রছণ করা যায়, জ্ঞান- 
গম্য, জ্ঞানপথবভ্ত । 

ইন্ছিযগ্রাস্থ হেন্দিয়-গ্রাস্থ) বিং,জিৎ, ইন্দিয় 
দ্বার! বাহ] গ্রহণ করিতে পারা যায়, ইক্্রিয- 
গোচর। 

ইন্ড্রিযঘাত হৌন্দ্রিয় _শ্বাত) অং, পু, ইন্দি- 
দের ধ্বংস, ইন্দিষ়ের শক্তিলোপ । 

ইন্দিয়ুজয় ইন্দ্রিয় _ অয়) মৎ, পুৎ, ইঞ্ছির়ের 
ব্শীকরণ, ইক্দিয়নিগ্রহ, ইল্দিয়মহ্যম । 

ইন্দিযদোর (ইব্জিয়- দোষ) সং, পুৎ, ইন্দি- 
ঘের দোষ, ইঞ্জিয়ের চির ্ী- 
অন্টেণ বিষয়ে যথেচ্ছাচার 1 

ইন্দিয়দোষদূষিত (ইন্দ্রিয় বর দূষিত) 
+ং, ব্রি, ইন্দিয়দোষে দুষিত, যাহার 

ইন্দিম অত্যন্ত উচ্ছল ২। স্ট্রীমভ্ভোগ 
বিষয়ে যথেচ্ছাচারী | 

ইন্দিকনিগ্রহ (ইন্দির - নিগ্রহ) সৎ, পুৎ। ই- 
ন্রিয়ের বশীকরণ, ইন্ি়জর, ইন্রিয়সং্যম, 
জিতেন্দিয়ত। 

শ্দিয়পরায়ণ (ইত্তিয় _ পরাযণ) বি, ভ্রিথ্, 
ইন্দ্িয়সেবাঁয় তত্পর, যে কেবল ভো[গ- 
হুখকেই সংসারের সার পদ্দার্থ জানে । 

ইন্ড্রিযব্শ (ইন্দ্রিয়-বশ বশীভৃত ) বি, 
ব্রিং, ইঞ্জিষের বশ, অজিতেন্ছিয় । 

ইন্সিয়বিষম ক্ডরিয় _ বিষয়) বিং,ত্রিং, ইন্দিয়- 
| গোচর, ইন্দিয়গ্রাহ । 

ইন্দিয়বৃন্তি হেক্িয়- বৃন্ডি, ৬ঠী-য) অৎ, 
স্ত্রী, ইন্ছিয়ের ব্যাপার-- দর্শন, শ্রবণ 
প্রভৃতি । 

ইন্দ্রিযসত্ঘম হেক্ট্রিয় _ সংযম) 
য়কে বশীভূত রাখা, ইব্জিয়জয়, 
নিগ্রাহ । 

ঃ 

২পুহ, ইন্দি- 
হলিয়- 



ইয় [ 
পেপপপপ পাটি 

টন সপন শশী শাশীশাীশিপিশপা শিপ 

ইঞ্দিয়সেব! ইেজিয় _ সেবা) সং, জ্রীৎ* ইন্্ি- 

ঘের সেবা, ইল্জিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন, বিষয়- 
আন্তোগ, ভেখগহৃখে আসক্তি । 

ইন্িয়মেবী (2 সেবিন্, ইজিয়-সেধী যে 
সেবা করে) বিং, ভ্রিৎ্, ফে ইক্দিয়ের জেবা 
করে, ভোগহাখে আসক্ত | 

ইন্দিঘার়তন ইেজিয় আয়তন আলম, ৬ঠী 
-_ফ্) সং, রী, ইন্দিয়াধার, শরীর | 

ইন্দিঘার্থ হেল -ভর্থ বস্স, ৬ঠী-ষ) 
যাহ পু, ইন্দিয়-চ্ভোগাবস্্, রূপরমাদি | 
শিৎ-১ “ইন্দিয়ার্খেসু সঙ্গেষু ন শ্রমজ্জেত 
কামত5।। ২ মমাশীতিনপগা ব্যাবুজস পা, 

তির়ার্থম্য ))। [সৎ, পুত, বৃহস্পতি । 
ইঞ্েজ্য (ইন্দ্বর-ইজ্য পুজা, ভা - ছিৎ) 
ইন্ধন (ইন্জধা দীপ বাএাক্ক্বলিত বরা আন 

(অনট্) ৭) সং, বত জালালি কাছ, 
কাষ্টাদি। শিৎ--১ ৭ ক সোৌনযাতি- 
নিশ্রৈগাদীপন্ষেহ 0 ২। (বভিনট ভালে) 
ভদ্দীপন | | 

ইভ (ই গমন কর14ভ 
থে) সং, পুৎ করী, হল্্া। 
বৃক্ষ | ভা করা, হুস্যিনী । 

টে ণা; সঙ, ক্বীহ, গজপিলা। ৃ 
এভদন্ডা ইভ আর্থাৎ হশ্তাপন্গের যার পপ্প 

হার) সৎ, সাং, নাগন্থী কু । 
ভমাচল (ইভম্ হস্তাকে- আচল |আ।- 
চল্ চলা আক্রমণ কর14ভা- ক যে 
আক্রমণ করে। যে হাজীকে আক্রমণ করে, 
হ্যা) রা সিংহ" । 

£ নিশি 

১৩ ১ ঠক আজহা 

২। মাপকেশর 

সন 

খ্ 

চস 

চন 
সম 

ইন্ভরাজ 1 হভপাজ, ইভ হস্ত্রী-রাজন, 
ইন্তরাট চ্ী- ষএবং রাজ দীপ্তি পা- 

ওয়া7+০(পিপৃ)- ক) অং, পুত, এরাবত- 
রা ] 

ইভষা ; আগ, স্ীৎ, ছর্ণলশীরী বৃষ্ষ | 

ইভাখ্য ; 8 পু) শাগকেশর বৃক্ষ | 

ইভে।ষণা ; সং, স্দীৎ, গজপিগ্রলী | 
হ্ভ্য (ইভ+যস্, _-যোগ্যার্থে) বিং ইউ 

ধশী। ভ্যা_ স্ত্রী, হস্তিনী। ২। সন্পকীরৃক্ষ। 

ইমন দেশজ) সং, ত্বরমিলন । ২। রাগিণা- 
বিশেষ। 

হয়, (ইদৃূ ইহা1+য়.(বতু)- পরিমাণার্থে, 
চর 

২৮৪ ] 

চি ণ- রঃ 

ইরা 
স্টক সপ ০ 

বিৎ, ত্রিং, এতাবৎ) এত, এই পরিম! [ণ। 
তী-- সহ 1 

ইয়ত্তা (ইয়ৎ+-৩1- ভাবে) সং, জ্ীৎ, এত 
বলিয়! নিরূপণ পরিমাণ বা গণনা, এতাবসক, 
এত পরিমাণ, সীমা, সংখ্যা । 

শে সস্পিিসিপিশি। 

ইরণ খে গমন করা4+ অন, ইন-পি, 
ইরিণ সংক্ঞার্খে) সৎ, ত্রিৎ, মরু, উতর, 

ভুমি, ক্ষারভূমি। ২। জলবুক্ষা্দি শুন্য 
(ভঁভাগ) ৩। শুন্য! শি -- ১ “খে রিনি 

বীজয়ুপ1 ন বস্পা লন্ভতে ফলমৃ ।॥” (মন্্)। 

ইরন্মদ (ইর। জল, মে [যাহাতে জল হয]- 

মদ [মদ ক্রীড়া করা+ তখশ)- ক] 
বে ক্রীড়া করে বা দীপ্তি পায়, ৭মী-য) 
সঙ, পুহ, মেঘজ্যোতিঃ, বজাগখি ; যথা 

রা জ্রুত ইর*দে দেব ছুটিতে পরল 
পে । (মেষ) ।॥ ২ । বাড়বাখি। ৩1 

| হুন্ত) যথা--ইরায়দাক্ুতিত বান বাল 
আগারে 1? (মেখনাদ) | 

'য্যবনিক, অথ প্রেরণ। নাষের 

কক আদর কাছারীতে প্রেণিত 
ব[ভ।না। 

ইর| (ই গম; 
জাগা 
বপ1- 

ঈ-ারূপা ইন্দুমুখী ইজ্জাণী ইন্দিদ। 
নন হিতে ইচ্ছ ইরা ।? (অন্ন) 

৩। হার। | 9 1 ভাল | ৫1 আম ৬ | কা 

পের ধন্মপত্থীগণের মধ এক জন | ইসা 
হহুতে বৃক্ষ, লতা, বশ ও সমল্ঞ তণ উৎ- 
পন্ন হইয়াছিল । 

ইরাচর (ইরা! জল ইত্যাদি-চর যেগমন 
করে) মং, ক্লীৎ, করকা, শিল । ২।।৭3, 

স্পেস ০৮ শীপাশশপীশী শট শশী শপে পাস্পিশা পিপিপি 

গাম 
০ 

হপুশ।লশে 

ক | 

4 র.রকৃ)-_ ক, সহজে) 

শ২, শী, লাণী। 51 পবিণী; 

ভি, ভি ] /পুৎ, কনদর্স । 

525 ই্াবৎ, ই ইরা জল -+ বব ই) - 
অথ) সৎ পুৎ, সমুদ্রে । ২'। অঙ্জুনের 

পুত্র, নাগকন্যা উলুপী- গর্ভ-সম্ভূত। এ। 

হিমালযস্থ একটা হ্রদ, ইহ1 হইতে ইরা- 

বতী শদী উত্পন্ন হইয়াছে । তী-জ্ীং, 
নদীবিশেষ; পর্বের অন্তর্গত নদীবিশেষ, 
রাবী । ২ ।ব্রঙ্গদেশীয় নদীবিশেষ | £। 



ইল। ৰ্ 

পিপিপি 

ভবনামক কদরের পত্বী। ৪। বউপতীবঙ্, 
 শাষাণভেদীবিশেষ 1 
ইরিমেদ ) সং, পু, বিট্খদির, গুয়েষাবল! । 
ইরিবেল্লিকা ১. সৎ, ভ্রীৎ, মত্তকোন্ভুত ব্রণজন্ত 
পড়াবিশেষ |. ৃ 

ইরেশ ইরা সরন্দতী ইত্যাদি _ঈশ প্রভু, 
৬ঠী -ষ) সংপুৎ,বি্ত। ২1 রাজ।। ৩।বরুণ। 

ইন ইর্মন্, খা গমন করা, পাওয়া +মন্-_ 
প্রং। খ-ইর্। ষাহার দ্বার] ব্যথা পায়) 
রি রী, ব্রণ, কত, ঘ্বা । 

ই্বান 2 বীজ-আরু যেগমন কনে 

সবক রে যে পায়! ষে বীজ প্রাপ্ত হয়) 
ই্বালু. মৎপুহ স্ট্রীং,। কর্কটী, কাকুড়। 

ইলবিলা এ কন্যা; 
এব কুবেরের মাতী। দএবিপুল[ণেনন 
ইহাকে ইড়বিড়া শ পুলস্ত্যপত্রী বলা 
হইয়াছে । কুল্ভতিবাস সপ্রণীত আামায়ণে 
ভণবিন্দকন্যাকে ছপ্ুন্বরাঁ এবং বিশ্রবার 
মাতা] বলিমাছেন, উহার মতে বিশ্রবার 

পত্বীর নাম লতা এব তভাহারই গর্ডে 
কুবের জণ্য় গ্রহণ কন্েন। 

ইল (ইল প্রেরণ করা+অ.ক)- শ্ম এবং 
অ]-- এ) সৎ, স্টীহ, বৈবগত মনু-কন্যা, 
বুপপত্ী, পুরূরবার জননী । মনু, একটা 
খাগ করিয়া, মিব্রাবরূণের উপাসন। করেন, 
কিছু তাহাতে সামান্য ক্রুটি হওয়াতে 
পুত্রের পরিবর্তে একটী কন্যা হয় । পরে 
মহ  কন্য। বিষুর বরে, পুরুষত্ব প্রাপ্ট হ 
ইয়া, হৃহ7ম্ন নামে খ্যাত হন । পন্পুর্ষাণে 
ইহার নাম ইল। 
শর কুমারবনে প্রবেশ করত প্রী 
হন। পুরোহিত বশিষ্ঠ, শঙ্ঈরারাধনা কর্রি- 
য়া, তিনি এক মাস পুরুষ ও এক মাস 
স্ত্রী হইবেন” এই বর লাভ করেন। এইরূপ 
জী অবস্থায় বুধের সহিত্ত তাহার মিলন 
হয় ও তাহাতে পুবধারবার জঙ্ঈ হয়। পুক্রষ 
অবস্থায় ইস্থার তিন পুত্র হয়। তাহাদের 
নাম উত্কল, গয় ও বিম্ল। ২ | ইন্ষ্ানু 
রাজার কন্যা । ৩। ঝৌন্ধপত্রী। ৪। পৃথিবী। 
€। ধেনু ।৬।বাণী। ৭। মদ্য।৮। জল। 
৯। কশ্যপপত্ঠীবিশেষ। 

বিশ্রবার পত্রী । 

ইনি একদা মগয়াব্যাজে | 

২৮৫ 

৮ স্পা শ্শীশীশীশীশ্ীশীশী শী শীশিশীপশীশ  শ্পোসপী তি শপিশীপাসীশি পপি পি১শিশিপিত শপ শিস 

সীল শিশীশীশাশ শশী শা উন 

শী শীপীীশীিতি চি 

সীট 

ইন্্ব " 

ইলাবৃত (ইলা পৃথিবী - আবৃত মনো- 
নীত। ইহা.ভুগোলর উত্তমাংশ) সতী, 
জন্ুদ্বীপের নব বর্ষের মধ্যে চতুর্থ বর্ষা 
ইহার চতুঃসীমা--উত্তরে লীল, শ্বেত ও . 
শৃজবান্ পর্বত, দক্ষিণে নিষধ, ছেমকুট ও... 
হিমালয় পর্নত, পশ্চিমে মাল্যবান্ পর্বর্বত, ১ 

ও পুরে গন্ধমাদন পর্ধাত। ইহার মধ্যস্ছলে 
হমের । (ভাগ) | ২। যেখানে, অভিশপ্ত 

স্্রীূপী ইল হেলা) বুধের সহিত বাস 
হা তন, সেই স্থানের নাম ইলাবৃত, 
ইহা কলাম মন্রিণিতে । যথা কবিকন্কণ 

চণ্ডীতে, চণ্ডী বলিতে ছেন-- 
“ইলাবুত দেশে ত্বর ভিত ব্রাহ্মনী 11? 

ইলি)। (ঈশা দেখ, বাইল্ গমন কর1+ 
ইলী | ই, ঈ-প্রহ) সৎ, আ্রী্, ছুবিকা! 

ছুরী। 
ইলাশ (ইল গমন করা, চরা+ *(ক্ষিপ)- 

ক, যে [জলে]চরে-ঈশ প্রধান । অতি 
মষ্টন্তা প্রনুন্ত যে জলঢঙ্মধো প্রধান । 
অথবা ইলী ছুরিকাশ [শুভ শোভা 
পাওয়14সা(ড)-_ ক শোভা পায়, যে ছু 

পিকাতে শোভা প্রাপ্ত হয়) অন্য পু, 
মন্স্যদিশেষ | 

ইল্লা €ইল্ শয়ন করাল সহ্ভ্ঞাঞে 
নিপ।তন । বাহার হগশিরার শিরোদেশে 
শয়ন করে) সং,কজ্ত্রীৎ, হুগশিরা নক্ষত্র 
শিরস্ছ পাটা ক্রুদ্র তারা । 

ইল্লিশ 1 (ইল্ গমন করা4 
ইউাশ ) ২ !জলে] চরে-লিশ্ 

ওম1+1 অং.ক)- ক) সহ) পুত, 

মিছ মত্জ্যবিশেষ | 

স্বশ ইল গমনকরা+ বল - ক, সতজ্ঞাথে) 
সং, পৃ, দৈত্যবিশেষ, বাতাপি নামক 

দানবের জাতা। ইহার উভগ্ষে অনেক 
আক্ষণ ব্ধ করিত । বাতাপি, মায়ায় মেষ- 
রূপ ধারণ করিত, ইন্থল তাহাকে রক্ধন 
করিয়া, মুনিপিগকে ভক্ষণ করাইত, পরে 
মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্র উচ্চারণ করত, তাহাকে 
আহ্বান করিলে, সে মুনির উদর বিদীণ 
করত বাহিরে আমিত, তাহাতে মুনির 
মৃ্য হইতি। অগস্তয এই উভয়কে কৌ- 

] 

*[ক্ষিপ্)-_ ক, 
অল্প হ- 

খানম প্র 

ইং 



ইষু [ ২৮৬ ] ইষ্ট 
পপ পপ পা ৭৭ োপপপাশাশা কপ পপি ৯. 

বাঞ্িত, অভিলমিত। ২। প্রিয়। ৩। 
প্রশংসিত | ৪1 প্রার্থিত। ৫। ভাভিপ্রেত। 

,-০পাপ্াপিপী শি ১ শশতশািশিিশিশাশ্শাশাাশিি 
০০০০ িনিররী এ, শী শীশিশিশ শী শী্িতিভিপশািীশীীশিপা টিটি তি 

শলে বিনাশ করেন । রোমায়ণ)। ২। অতি 
চঞ্চল ম্সাবিশেষ। ৩। নক্ষহবিশেষ । 

ইন্ববাহ--মহাভাঁরতে “তেজন্সী অগস্ত্যনন্দন ; 
বালাকালেই পিতার আলযে ইস অর্থাৎ | ইষ্ট রীৎ (যজ্ পুজা কর1+ত 
অগ্নিমন্দীপন কাষ্টের ভার বহন করিতেন | ইষ্টিকা_ক্সীৎ (ক্রি) ভা । ২য় -পঞ্গে, 
বলিয়া তাহার নাম ইন্ববাহ হইয়াছিল । কণ্ _প্রৎ, আপ্ _ স্সীং) সং, যক্তাদি কর্ম। 

ইব হেন্ব ব্যাপা+ অকে)- ক) অংসাদৃশ্, | শি২১ এময়াচে্টৎ ক্রভুশতমূ 1” ২ “ব- 
তুল্যতা, সাম্য । শিং-১ “ বাগ্র্থাবিব ন্ৈরহুবিধৈরিষ্টস্ 17 ২। এরগুরুঙ্গ | 
সম্পৃক্ত ।” (রদৃ)। ২। উত্প্রেকা | শিৎ | ইষ্টক _ পুৎ (ইষ্ বাতা করা + তক 
-১ “গুণাগুণানুবদ্ধিত্বাৎ তস্য সপ্রমণা । ইঙ্্কা _ স্ত্রীৎ (তেককৃ)-ম্ম) সং, পু, 

ইব |” রেঘু)। ৩ । ঈবৎ। শিৎ-১“তদ- | দর্দঘুত্খণ্ড, ইট। 
স্সিপর্ঝযফিতমিব 1? ২ “আব্তিিত| কি- | ইঞ্টকাপগ ; সং্পুৎ, ইস্টক নিন্ষিতি পথ,পাক। 
প্িদিব শ্তনাভ্যামূ ৪1 নিয়োগ । ৫। রাস্তাঁ। ২ । ই -কাপধ) ক্লীহ। উশীর, 
অবর্ধারণ। ৮. বাক্যঙ$লদ্কার। শি২- ১ নেন] । 
“গৃহেত কুর্খম ইবাঙানি।২ পিতেব পালয়েখ  ইষ্টকালর ছেষ্টক- আলম গুহ) সং, ব্লী। 
পুরান জ্োষ্ঠোজাতুন্ যবীয়সঃ | ৩ ম্গানু- ইঞ্টক নিশ্মিত ঘর | ইহ। শীতকালে উঃ 
সারিণং সাঙ্গাৎ পশ্যাশীব পিনাকিনমূ |? ও গ্রীষ্মকালে শীতল হয়। শিহ-১ কিং 

ইশৃতিহার (যাবনিক) সং, বিজ্ঞাপন পর । পোদকত বটচ্ছারা কঠামান্তী ইউকালয়ত। 
ইশাদী যোবনিক, 7/707০৯) অহ, মাগী । শীতকালে ভবেছষৎঞ্রীক্মকালে চ শীতলং। 
ইষ, ঈষ (ইষ্ গমন করা+অ-প্রহ কিছ । ইচ্টগন্ধ হেই ভ্রির-- গন্ধ, ৬ঠা--হিৎ) পি 

ইষ্ বাত্র14+অ.ক)- ধি, আল্তযর্থে। বা ভিত, হাগন বিশিষ্ট | ৩। ক্লীং, বানুকা। 
হাতে জিগীরুদিগের যাত্রা হয়) মং, পু২» | ইষ্টতম (ইষ্ট-তম বহর মধ একে? 
আশ্বিনমাস। উত্কর্ধ অর্থে ০ তি, অনগ।পেগণ অং 

২টি শপ? 

€ ক 

সস পিপ্পীপ্প১৯৯৮৯৯, 

ইযিকা, ইশীকা, 7 ছইেফ গমন করা4ইক ধিক আভিলবিত, অত্যন্ত অভিলন্িত | ৯। 
ইষীক। / ছেকন্), ঈকসকন্)_ প্রিয়তম । 

ক) সং প্লীহ, হস্তার চুর গোলক! ২।। ইঞ্টতর (হষ্ট-তর ুয়ের মধ্যে একের 

: উলি। ও/ কিঃ হুশ উৎ্কর্ধ অর্থে) বিং, ব্রি, উভয়ের এধো 
ইবির ইষ ইচ্ছাকর1+ইর:কির)- ক) সহ, অপিক তাভিলযিত | ২। প্রিম্ুতর । 

পু, অনি । ২ । বিৎ, প্রি, গতিশীল । ই্দেব (ইষ্ট - দেব) সং, পুৎ, যিনি ভগ্র 
ইযু ইেষ গমন করা4+উ--স্ট্। যে হিংসার শাঙ্ছোল্ত পণ।লীতে মন্ত্র প্রদান করেন, 

জন্ত গমন করে) সৎ, পু, শর, বাণ, তীর। ; মল্সদাঁতা গুরু, গুক্ুদেব, অভীষ্টর্দেব, ইস্ট 
শিৎ 7১ “ইমুমু কো ধনুক্মতা | ২ বদিববঃ দেবতা । | গর । 
সিধ্য্তি লক্ষ্য চলে । ও অমোঘা ইবব- । ইউদেবতা ; সং, ভীৎ, উপান্তদেবতা। দীর্ষা 

_ শ্চেমে | »। পচসংখ্যার চি । ইষ্টাপি হে আপত্তি পপি, ৬ষ্ঠী - য) 
ইখুধি হেধু বাণ-ধি ষেধারণ করে, ২য় সং, স্্রীং, অভিলষিত প্রাপ্তি, ইক্উমিদ্ধ। 
অথবা ইমু বাপ-ধি [ধা ধারণকর।; ২। লাভ, উপকার । 
1ই(কি)- ধি]) সংপুহ জী বাণাধার, | ইষ্টাপুর্ ইষ্ট কুতোতসর্দ- পূর্ত খাত।দি 
হু কম্ম, রস । আ-আগম। জা, ক্লীহ, 

ইঘুমান্ হেধু বাণ1যত্- অস্ত্যর্থে। বিৎ, ; সাধারণের হিভার্থ যর কুপার্দি খনশ 
তরি, বাণবিশিই | শিৎ_ ৯ ইসুমতি রঘু |. এন দেবালয় নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম; যথা 
মিৎহে দন্দশৃকান্ জিখাৎসৌ ।” ভেটি)। _হামি কুষ্ে চরণ ও ইচ্টাপুর্ত দাও 



2 পিসি সি ভইরা 
লা রিল 

শপথ করিয়া কহিতেছ্ি যে, তোমার পুত্রের, | 

সহিত তোমাকে বিনষ্ট করিব 1” শি-- ১ ইত ৪ 

“বাপীকুপতড়াগাদধি দেবতাম্মতনাঁনি চ। অন্ন চীঁ (ঈ গমন করা+০€কিপ্)-্) চতুর্থ 

প্রদানমারামাঃ পূর্ত মর্থ্যাঃ পরচক্ষতে ॥ একা স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান তালু। শিং 

নপগ 

গিকক্মৃহব্নৎ ভ্রেতায়াৎ ষচ্চ হূয়তে | অন্ত- ১“ঈকারৎ পরমেশানি জয়ং পরম্কুণগ্ডলী । 
বৈদ্যপণ যদ্দানমিষ্টঘ তদভিধীয়তে |”? ব্রদ্গবিষুময়ং বর্ণৎ তথা কুদ্রময়ৎ সদা। পঞ্চ- 

ইঞ্টালাপ হেষ্ট _ আলাপ, য়. স্) যা পু; দেবমনু বর্ণৎ পীতবিদ্যুক্লতাকৃতিৎ । চতু- 
সদালাপ, পরস্পর ভদ্র আলাপ। জ্রনম্যৎ বর্ণৎ পঞ্চ প্রাণময়ৎ সদ।।”(কাম- 

ইষ্টি(ইষ্ ইচ্ছা করা+তি(ভ্ডি)_ ভাবে ১ ধেনুতন্ত্)। হ। পু কন্দর্প।৩। (অ বিষু 

সং, স্ীং, ইচ্ছা । ২। ((যজ্ পুজা করা +ঈপ্_পন্রী অর্থে) সং, জীৎ, লক্ষী । 

ক্রি _ভাবে) ষাগ 1 শিৎ-১ “রক্ষাতসি ৪ । (4+িপ্-ক) অং, কোপ । €। ছুঃখ। 

ন ইন্রিবিদ্বমুপাদয়ন্তি 1” ৩ । (উক্তি | ঈঃ) আহ, বন্থণা বা ক্রোপাদিলোপক । 
শব) ছন্দোবিশেষ । । ঈকার (দ+কার-_ স্বার্থে) সৎ্পুৎ ঈ বর্ণ, ঈ। 

ইন্সইষ বাঙাকরা+1 ম - সংক্জার্থেট সপ, | ঈঙ্গণ ঈক্ষ দ্েখা+অন(অনট)- ভা) সখ, 

কামদেব। ২ই। বসস্তকাল। [বমন্তকাল। ক্লীৎ, দৃষ্টি, দর্শন । ২। (+অনট্_ণ। 

ইম্য ইষ ইচ্ছা করা+য - প্রং) সং, পু, যাহার দ্বারা দেখা যায়) চল্ুঃ । শিং-১ 

ইত্ঘসন (ইথু বাণ-অসন যে নিক্ষেপ করে) “বয়ৎ সব্বেহুপি সোত্জুকাঃ কৃতেক্ষণাঃ 
২য় ষতঅথনা ইষু বাণ-অস্ নিক্ষেপ স্িষটামঃ | ২ কৃতভ্বা ধনলোভান্ধাঃ €নোপ- 

করা 4 অন(অনট)-ণ। যাহা দ্বারা বাণ কারেক্ষণক্ষমা |? 

নিক্ষেপ কর। যায়) সৎঃ ক্লীৎ, ধনুক । ঈক্ষণিক তৌক্ষণ দর্শন 4 ইক্জিক) - প্রৎ) 
ইবাস (ইযু বাণ-অস্ নিক্ষেপ করা7অ বিৎ, রিং, দৈবল্, শুভাশুভদ শী । “মজ- 

(ঘ-4) -ণ। যাহা দ্বারা বাণ নিক্ষেপ করা লাদেশবুত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষনণিকৈহ সহ 1) 

খায়) সখ, পুং ধনুঃ। ২। (ইফু | ঈক্ষণিকা জীক্ষণ দর্শন+অক- প্রৎ। আ 

বাণ-অস্ ক্ষেপণ করা অ.ঘএ)- ক । _ক্্রীৎ) আং)স্্রীং, দৈবজ্ঞা, শুভাশুভবক্তী। 
২য়া -ষ) বিৎ, ত্রিং, ধনুদ্ধর, তীরন্দাজ, | ঈক্ষমান জিক্ষ দর্শন করা আন.শান)- 

. শরক্ষেপক । [বোধক। ক) বিং,ভিৎ, যে দেখিতেছে, নিরীক্ষমাণ। 
ইন (দশজ) অং, আশ্চত্য বোধক, বিস্ময় | ঈক্ষা দেক্ষণ দেখ, অ-ভা। আ-জ্ীলিঙগে) 

ইস্তাহার (যাবনিক) বিজ্ঞাপন । সং, স্্রীং, দর্শন, দেখা । 
ইস্ডিমুরারী (যাবনিক) চিরস্ায়ী। ঈক্ষিত (ঈর্ধণ দেখ, ত(ক্ত)- শ্মু) বি, জিহ, 

ইহ ইদমৃ ইহাহ্। সপ্তমী শ্থানেহ); দৃষ্ট।২। (1ক্ত-ভাবে) সংক্লীৎ, দর্শন । 
অং, এই স্হান, এই কালে ইত্যার্দি। ঈীক্ষতা ঈক্ষিত, ঈক্ষণ দেখ, তৃংতৃন্)- ক) 

শিং-১ “কখমাগমনৎ চেহ । ২ তেষামিহ বিৎ, তি, ভ্রষ্টা, দর্শক । 

ন পুনরাবৃন্তিরস্তি। ৩ দোষানপ্যম্য মে! ঈড়া, ঈলা (ঈড় স্তি করা+অ- ভা) 

ক্রহি যদি সম্ভীীহ 17 ২। এই জগতে, নর- সং, শ্ীহ, স্্তি, স্তব, প্রশংসা । 
লোকে ; যথা--“ইহলোক ।” 1 ঈড়িত, ঈলিত (ঈড়া দেখ, ত(ক্ত) _ মম) বিৎ, 

ইহকাপ হেহ-কাল সময়) সংপুং, যতদিন ত্রিং,জ্ত, প্রশহৎখসিত । ২। শেিক্ত- ভা) 
নরলো!কে থাক] যায়, জন্মাবধি মৃত্যু পধ্যস্ত ক্লীৎ, স্তব। [স্তবের যোগ্য । 

সময়! [পুং, এই জগ্» নরলোক । | ঈড্য ড়া দেখ, য- ন্ট বিং, ভিং, স্তত্য, 

ইহলোক ইহ এখানে-লোক জগ) সং, | ঈভ্যমান টঁড়া দেখ, আনশোন)-শ্ম | ম, 
ইহত্য ইেহ+ত্য - ভবা্থে) অং) অত্রত্য । য- আগম) বিৎ, ত্রিৎ, স্ত.যমান, প্রাশৎস্য- 

মান, যাহাকে প্রশংসা করা যাইতেছে। 

০ ৮ পপ পপোসপসপাপ্পা পাশপাশি পা পাশাপাশি পাপা 



রাগে 

ঈর্ষ! [. 

শত এপ শাশিশিিপিাটিশশাাঁি 

সতি গে গমন ন করা+ভি? তো রঙে জৎ, 

স্্রীৎ, আতিরট্লি, অনাবৃষ্টি, সুষিক, পতজ, 

পর্মী এবং নিকটস্থ শক্রুরাজা, শস্যের 

এই ফড়নিধ বিদ্ব । তথাহি-অতিবুষ্টি রশ - 

র্রিঃ এলভ। মুষ্কাঃ থগাঃ | গুত্যামন্নাশ্তি 

রাজানঃ বড়েতে ঈতয়ঃ স্মাতাঃ। ২। তে 

ভ্ি- ভাবে) গতি । 

ঈদৃক্ষ, ঈদৃশ, ঈদৃশ্_ কৃ হেদম্ 

দশ, দৃূশ-ক্ |তৃশ্- দেখা + সক 

(টক্), ০(ক্ষিপৃ)_ ভা] দশ শন । ইহার ন্যাধ 

দর্শন যাহার, ৬ঠী - হিহ, অআথব।] ইদম্ ১ 

দশ দেখা মকু, টক্, কিপ্ শমী) বিছ, 

বি, এইরূপ, একাদূন, এব | শি ১ 
্ এবমীপুশকৎ : প্র দরঞ্শযমি তম) 

ঈপ্না ( ঈ রে দেখ, অআ-তা) মং, প্রীত, 
প্রাণ্তীচ্ছা। ২। বায, ইচ্ছা । 

উপ্গিত (পন আপ পাওসা এ স.মন্) রি 

ইচ্ছার্থে) পাইতে ইচচছু1 করা+ তক) 

শ্ঁ) বিৎ। প্রিৎ, বার্ডিত, ভার্ভলবণীর | ২। 
রে পাইতে ইজ্ই। হয়। ৩। (এভ্ত, 

২, ক্লীং, মনোরথ | 9 | ইচ্ছা] | 

টা উদ্সিত দেখ, উ-- ক) বিৎ, বি, প্রা- 

গ্াচ্ছু, পাইতে ইচ্ছ্কক | ২ ইচ্ছুক 

ক 

5 সাকা 
হহা1_ দু্ষ, 

] 

পশ্ ঈরণ (খা গমন করা7ঘান, ইত 
সঈরিণ ধি, ও অংভ্ঞার্থে) সি ভি উর 

ভূমি, শারভুমি | ২। জলবুলাদিশুন্য ভ্র- 
ভাগ এ “ঈরিনে নিজলে দেশে |?” বোধ 

হয়, ইহার নামান্তর ঈরাণ | ৩। শুন্য । 
ঈরাণ ; দেশবিশেষ । আনেকে বলেন “ইহার 

নামান্তর উত্তরকুরু ।”(&ঁতিহাসিকব্রহস্য)। 
ঈরিত র্ কীপা, প্রেরণ করা, বল1+ 

ভে). মম) বি, ভ্রিৎ, প্রেরিত | ২। শিপ, 
_বিসঞজ্জিত। ৩ । বিক্ষিপ্ত । ৪। বিস্ৃষ্ট । €। 
কথিত । ৬। চালিত। ৭। কম্পিত। ৮। 
(+-ক্ত- ভাবে) ক্লীং, করন । 

ঈশ্ম ঈেরু প্রেরণ করা+ম্মেক্)-্দ্। ষে 
স্বাস্থ্য ক্ষেপণ করে) সংকলীৎ, ব্রণ, ক্ষত,থা । 

ঈর্ধা, ঈর্ধ্যা তৌর্বয ছেষ কর।+-অ _ ভা) সৎ, 
শ্রী, পর শ্রাকাতরতা, অক্ষমা, হিৎস|। 
২। দ্েষ। ৩। অন্যের সৌভাগ্য ও সুখ 
সমৃদ্ধি দর্শনে অহ্খান্থভব। ৪ । শী ও 

২৮৮ ] 

০ 

52 ভা) 

| 
ূ 

| ঈশ] 

পুরুষের পরম্পর ভিন নন 
“তবেষ্ট1 নন্ নাটমত1 ভার্ধ্যাঃ_কথমীরধ।ং 

. ন কুক্ুষে স্গ্রীবস্য সমীপতঃ |” 

বালু, ঈধ্যালু দর্বা দেখ, আলু_ প্রং) বি, 

তি ২, ঈীব্য। করা যার স্বভাব, পর শ্ীকাতন, 

| হংমাবিশিষ্ট । 

শান, ঈর্ষ। দেখ, ইন্ _ ক) বিং,তিং, 
যে ঈর্বা করে, ঈর্দা করা যার ভাব, ঈর্ধা. 
বিশিষ্ট | শিং- ১ “ধা ঘুণী তুমন্ধ্র; 

ঈল। (ঈড়, শব করা আ.ক)- মা । আগ 

-স্ীৎ ) সহ, জী পুথিবী। ৯ বাণী, 

সর্ক্তী। ৩। ধেনু । 

সপ 

ূ 

' ঈলি। তু গমনকরা ইত্যাদি 4 _ং। 

৷ ঈ ঈলা সী - সলিল । র-্ল। হল (৮) 

1 মহ, স্্রীং, সদ্দ গদাকাতি হস্তদও্ড, সোটা। 
। ঈলিত (জড়, স্ততি বরা +ত(ভ)- "ড় 
|. ৯ল) নিহ, ভরি স্কত, প্রশহমিত | 
৷ ঈশ্ দেশ দেখ, *.কিপু)-ক) সঙ পুত, ঈশ 
| দেখ ] 

দি (দশ, আধিপত্য করা4+ অংক) ক) 
রঃ পুং, ঈ ঈপ্রর । ২ । শিব । ৩ । বি তরি, 
রা | ১ শি 511 ৫| শ্রেষ্ঠ, প্রণাশ। 

৬। সমর্থ । সঃ 1 স্দ্রীৎ, লাঙ্গলদও ১ 
লাঙ্গলখনিত লম্বাক্কতি ভূভাগ, সীতা । ও! 
হুর । ৪1 ঈখরী | শিৎ-১ “জ ব্যাজোহ 
ভবদারণ্যানাৎ পশৃনাৎ রাজা, স সিধছোহ 
ভবদারণ্যানাৎ পশুনামীশত । ২ জশে|হ- 
হমপি সব্বস্য 1; 

ঈশসখ ঈশ শিব- সখি 
সৎ, পু, কুবের । 

ঈীশাদত্ত দেষা_ দন্ত 
দ্স্ত যাহার, ৬ঠী- হিৎ 
হস্তীর দম্ভ অতি বুহ। 

ঈশান (ঈশ+আনশান)-ক ) সং, পুখ, 
মহেশ্বর । ২। একাদশ বুড্রের অগ্ঠম রুদ্র। 

৩। শিবের ঘষ্ট মুর্তির অন্তর্গত হুধ্যমু্ি। 
৪ | বি, ভ্রিৎ, প্রভু । নী-জ্ীৎ, মহেখরী, 
হুর্গা। ৃ 

ঈশানকোণ (ঈশান শিব- কোণ, ৬ঠী- 
ষ। এই কোণের অধিপতি.শিব) অং, পু) 

পূর্ব ও উত্তরদিকের মধ্যবস্ত কোণ । 

বন্ধু, ৬ষী _ ষ) 

দাত । ঈশার ন্যায় 
) সঙ, পি থে 



স্ব. [1 

ইপিআর (ঈশি [ঈশ আধিপত্য 

ঈশিত্ব _ কীৎ করা + ই(পিন) _ ক] 
ঈশ্বর +তা, ত্ব- ভা) সং, ঈশ্বরত্ব, সর্ব্ব- 
প্রাধান্য, প্রভুত্ব, আধিপত্য ৷ ২। সামর্থ্য । 
৩।অপিমাদি অষ্ইট এখধোের মধ্যে স্বামিত্ব- 
রূপ প্রশ্বর্ধয ।এ৯ শ্রশ্ব্ধ্য থাকাতে স্থাবরাদি 
সর্ধভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী । 

ঈশিতা শি, ঈশ দেখ, তৃ'তৃন্) _ ক) সৎ, 
পুং জীশ্বর | ২। বিৎ, ত্রিং জমর্থ | ৩। 

প্রধান। ৪ । প্রভু, অধিপতি । 
ঈশ্বর (ঈশ্ আধিপত্য কর14+বর-. ক, শী- 

লার্থেণ সং, পুৎ, শিব । (দাম্িণাত্যে শিবই 
ঈশ্বর শব্দের প্রতিপাদ্য | বাযুপুরাণ মতে 
_ঈশর একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন)। 
২। ব্রহ্ম ।৩। কন্দর্প। ৪ । পাতগ্লমতে 
-ফ্লেশ, জন্ম, কর্ম, বিপাক, আশয় ছারা 
অপরাভত চৈতন্য । ৫ । পরমেশ্বর । শিং 
৯ “ঈশ এবাহমত্যর্থৎ ন চ মামীশতে 
পরে । দঙ্গামি চ সদৈশ্বধ্যমীখরস্তেন কী- 
ত্যতে । ৬৭ বিং, ত্রিং১ অধিপতি, স্গামী, 
প্রভু । ৭। শ্রেষ্ঠ । ৮ সমর্থ । রা, রী- 

জ্্রীং, ছুর্থা! শি২-১ “তশ্বরীমীশ্বরপ্রি- 
য়ামৃ 1” ২। লক্ষ্মী । ৩। সর্গতী। ৪।যে 
কোন শক্তি । ৫। যোগিনীবিশেষ । ৬। 
লিঙ্গিনীবৃক্ষা 1৭ বন্ধ্যাকর্কোট কীবৃক্ষ । ৮। 
কুদ্রজটালৎ তা। ৯। নাকুলীকন্দ। শিং-১ 
“রাজ্যে বাপি মহারাজে। মাৎ বাময়িতুমী- 
'খরঃ| ২ ঈশ্বরাণাং যত্র নৃত্যার্দিকং ভবতি, 
সা সঙ্গীতশ্বালা 1১ 

শ্বরদ্বেষ নশ্বর _ দ্বেষ) সং, পুৎ, ঈশ্বরে দ্বেষ, 
শশ্বরের অস্তিত্ব অপলাপ কর! । 

শ্বরদ্বেধী (-ঘ্বেষিন্, ঈশ্বর -গ্বেষী [দ্বিষ, 
দ্বেষ করা+ইনৃণিন্।- ক) বি, ত্রিৎ, ঘে 
পশখবরের দ্বেষ করে, যে ঈশ্বরের অন্তিতু 
অপলাপ করে, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করে না।, 

খরনিষ্ট দৈশ্বর _নিষ্ঠা। যাহার ঈশ্বরে নিষ্ঠ[ 
আছে । ৬ঠী হিং) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি 
সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন এই ভাবিয়া 
চলে, পরায়ণ। | 
ধরনিষ্ট] ঈশর _নিষ্ঠ।। ঈশ্বরে নিষ্ঠা, ৭মী 
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পিপাসা সপ পচ 

ূ ঈশাদও্ড 

ই্ষি 

টিন? সং.শ্লিৎ, ঈশ্বরে নিষ্ঠা, সকলই ঈশ- 
রের ইন্ছারধীন এই ভাবিয়া চলা, ঈশখ্বর- 
পরায়ণতা । 

ঈশ্বরবাদ (ঈগ্রর-বাদ) সং, পুত, যে মতে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি সংস্থাপন করে 1 

ঈশ্বরবান্দী €(-বাদিন্, ঈশ্বর বাদী যে 
বলে) বিং, ত্রিৎ, ঘে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্র- 
ভতি স্পীকার করে । 

ূ ঈগরাদীন ) (ঈশ্বর _ অধীন, আয়ন্ত) বি, 
ৃ ঈশ্বরারন্ত | জিৎ, ঈখরের আধীন, ঈঞরের 

ইন্ছাধীন্, মন্ুষোর ইচ্ছাধীন নয় । 
ূ ঈষৎ (ঈধ গমন করা, পাওয়া অতৎ- ক। 

যে ন্যনতাঁকে শ্রীপ্ত হয়) অং, আন্স, কি- 

শিঃৎ, কিছু | শিং_১ “ঈধন্ীলি তালো- 

চনঃ । ২ ঈষৎ সহাসং | ৩ ঈষ২কর* কটো 

ভবতা।” 

ঈষংকর ঈষৎ ফিব্চিৎ_কর [কত করা+ 
অখল)-শ্) যাহা করা যায়) সৎ, পুত, 

অত্যলল | ২1 বিং, ত্রিং, অলায়াস সাধ্য । 
৩। যাহাতে অত্যল্প কাজ হয়, যাহাতে 
কোন ফলোদম্ব হর না, অকিঞ্চিকর । 

ঈষদু (ঈষৎ-উষ্ণ) বিৎত্রিৎ, আত্যল 
উষ্ণ, কিঞিৎ উক্ণ । [কম, কিঞ্চিৎ নৃযুন। 

ঈষদূন জঈষৎ-উন কম) বিৎ,ত্রিং, কিছু 
ঈষা জঈষ প্রমন করা7+ অংক)-ধি । আপ্ 

_স্্ীলিঙ্গে! যেখান দিয়া লাজল যায়) 
সং, স্ত্রীং, লাঙ্গলপন্ধতি, সীতা ২1 (+অ 
_ক, আপ) লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ। 
২।শ্রকটের দীর্থকাঠ(৩। রথাবয়ববিশেষ € 

ঈষাদণ্ড না শা- দণ্ড) সং, পুং, অক্ষ 
এবং যুগ ধারণার্থ দণ্ড । শিৎ _ 

১যোজনানাৎ সহআাণি ভাঙ্ক রস্য রখোনব। 
ঈষাদণ্ডক্ত খৈবাস্য দ্বিশুণো মুনিসত্তম 1 

ঈষাদত্ত জঈষা_দস্ত দাত। ঈশাদত্ত দেখ) 
সং, পু ঈষার ন্যার দীর্ধঘদন্ত হত্তী, ঈ- 
তাল হাতী। ৰ 

ঈষিকা-ধীকা দষ আঘাত করা, গমন 
কর! + ইকন্, ঈকন্_ সংক্ার্ে) সৎ, 
স্ত্রীং, হস্তীর নেত্র গোলক । ২। তুলিকা, 
তুলি । ৩। কাশতৃণ । ৪। শর প্রস্ততি তঁ- 
ণের মাজ, খড়কে। ৫€। অন্গবিশেষ। 

পেপসি শী 

পস্পিপ শী ীস্পীসশ 
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শিৎ- ১ “তোহভি মন্ত্র শরেষীকা মীষিকা- 

ন্্রেণ বীর্ধ্যবান্ ।' 

ঈহমান ঈৈহ চেষ্টীকর! 1 আনংশোন) _ ক) 

বি, ব্রিৎ, যে চেষ্টা করিতেছে, চেষ্টমান। 

ঈহ। (ঈহ্ চেষ্টা করা, ইচ্ছা করা7 

ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, চেষ্টা, যত্ধু, উদ্যম । ২। 

ইচ্ছা, আকাজক্র। । শিৎ- ১ «ঈহাতশ্চে- 

দ্বানৎ ভবে । ইচ্ছ্য়া জায়তে কাম ঈহা- 

যার্থে বিব্দ্ধতে । ৩ আতশ্চ ধান্মিকৈঃ 

পুস্তিরনীহার্থঃ গুশস্যতে 1” 

ঈহানুগ (ঈহা চেষ্টা, ইচ্ছা যগ 

ঈহাবুক হব্রিণ । যাহার মুগ বধ করি- 

বার চেই্ট। ঈহা-বৃক বাধ । মগ ০৮ 

ই্টতে শিতি বুক, ৭মী_ষ) আত, পু 

নেকুড়ে বাত, কুকুরাকৃতি ছোটব।ঘ, ঘোখ। 

২। দুশ্যকাবান্তরত ন্ধপকশ্রেণীর একনিধ। 

ইহা চ।রি অঙ্ষে সম্পূর্ণ ; দেবদেবী ইহার 

নায়ক নার্িকা। প্রেম ও কৌতুক বণশ। 
ইহার উদ্দেশ্য | 

ঈহিত জেহ। দেখ, তক্তি)- ভা) মং» রী, 
চেষ্টী ৷ ২ । ইচ্ছ)। ৩ । উদ্ব্যোগ । ১। উ- 

'দ্্যম । শিৎ-১স্মীহিতভার্থসিদ্ধিত ম্তাঙ।, 
€ | (41 - শ্ম) বিৎ, জিৎ, যে বিষষ়্ে যর 

ব। চেষ্টা করা গিয়াছে, চেট্টিত। ৬1 ইষ্ট, 
'আকাজিক্ষিত। ৭। (+- ক) উদ্যত। 

উ 
উউ ; পঞ্চম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান মৃদ্ধী ১ 

ইহার ভ্রস্ব দীর্খথ এবং প্লুত স্বর 'আছে-। 
২। ঘআৎ্ গমন করা4উ(ডু)- ক) সৎ, 

পু, শিব ) যথা 
“উ শবে বুঝহ শিব মা শন্দে স্ত্রী তার। 
বুঝিয়া মেনক1 উমা নাম কৈল জার ।”” 
৩ | ব্রঙ্ষা। শিৎ-১“উকারৎ পরমেশানি | 

অধঃকুণডলিনী স্বয়ং | পীত চম্পকসঙ্কাশৎ 

পঞ্চদেবময়ৎ সদা। পঞ্চপ্রাণময়ৎ দেবী 

চতুরবর্গপ্র্দায়কৎ ।” ৪ । ডে শব্কর14 

*€ক্িপ্) _ ধি) অৎ, ভোঃ, সম্বোধন । শিং 

-১*উমেতি মাত্রা তপঙে নিষিদ্ধ! পশ্চা- 

কুমাখ্যাৎ হুমুখী জগাম |” কুমার)। ৫। 

[ ২৯০ ] উক্তি 
পু্ণীশিশ সিসিক 

বিতর্ক । ৬ । ক্রোধোক্তি | ৭। দয়া । ৯7 
বিস্ময় । ৯। নিষ্বোগগ | ১৯ | পাঁদপুরণ। 

উঃ; অত, ক্রোধ রা দুঃখ বোধক । 
উঁচ, উচু (উচ্চ খন্বজ) বিং, ত্রিং, উপরি- 

ভাগ । ফি এ [উঠান । 

উ“চন ডেচ্চ শব্দজ) জৎ, উত্তোলন, উত্থাপন 
উঁচল (উদ্ধন শব্দঘজ ) সং, চলন, রাঁড়ন 

তৃপ্ণাদ্ি পরিত্যাগ পূর্বক শসা এক ত্রকরণ। 
উই দেশজ) সং, পিপীলিকাবিশেষ, রুই । 

ণ ক| উক্ম! শজ ক *)ল্দুলিঙ্গ। উডচীযমা, 

আপ্রিকণ।। | 

। উক্কার উ+ কার _ শ্গার্ে) সং,পুৎ। উবর্ণচউ 

২। (শঁক্ণার - স্বন্রপার্থে) শিব । শিং 

অক্াারো 17 $দ্িষ্ট উকারজ্ঞ মহেশ্রঃ। 

উকি (দেশ সং, গোপনে থাকিয়া ছু 

করণ: হ। (হিক্কা শব্দের অগ দংশ )৬ 

দগর, ছন্দি | 

উব্ষিঝ,কীডেকি সম্ভবতঃ উৎ্-উক্ষ শবে 

অপভৎশ ঝাকি কোক শবজ প্রচ্ছঃ 

ভাবে দৃষ্টি করা । 
উক্ীল (যাবনিক, ৮৪111) প্রকত অর্থ ক্ষ 

মতাপ্রাণ্ত কর্মচারী । ২ | বিচারালয়ে 

ব্যক্কি ক্ষমতা প্রাণ্ত হইয়া অন্যের সাহ' 

য্যার্থে প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহারকার্ধ্য ঘ 

কীট মস্তকে জনে 

এপ পাস পিপ্পপা পপ পপ তা পা 

পাশাপাশি িটিটিটাটী 

সম্পন্ন করে। 

উক্ুপ (উৎ্কুপ দেখ) সৎ, পু, রা 

উক্ষ্ষ বেচ্ বলা+তক্তে)-শ্। বস্উ- 
৮ 

তরি, যাহা বলা গিয়াছে, কথিত, ভাষিত! 

২। নির্দিষ্ট, উল্লিথিত। ৩। উচ্চারিত । 

৪। (4 ভা) সং, ব্ললীং, কথন। শি 
_৯ «ইতি চিরান্ত ৈরপুণক্তত্বাও | 

উক্জি পর্বে দেখ, তিক্ত) _ ভা) স+। 

কথা, বচন, বাক্য । ২ । ক্লীহ, কথন, 

নির্দেশ, উল্লেখ । ৪ । উচ্চারণ | শি? 

সুটীং। 

৩! 
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শর রীতি ক তত উক্। রা (পাট 
স্কৃতোক্িযু 1? ও ্ 

উক্ধ বেচ্ বলা + থথেক)-শর্টি সৎ, সৎ 
সামবেদ, দ্বিতীয় বেদ । ২। সামবেদাংশ। 
৩। পুৎ হর্তবিশেষ। ইহা যজুবের্ব, বিষ্ট- 

পছন্দঃ, পঞ্চদশ সোম ও বৃহৎ সামের 
গহিত বর্ষার দক্ষিণ মুখ হইতে উৎপন্ন ; 
যথা-_“ যজুৎষি ত্রৈষ্ট, ভৎ ছন্দঃ স্ভোমৎ 

পঞ্চদশৎ তথা । বৃহত্সামৎ তখোক্তঞ্চ 
দগিণাদক্ষজন্মুখাৎ 1৮» (বিষুও)। শিৎ- ১ 

“উকৃথৎ সামনবিশেষঃ । ভত্পক্ষণপরে গ্রন্থ- 

বিশেষো লক্ষণয়োকৃথম্ |” কৃথা _ক্সীৎ, 
একাঞ্গর ছন্দঃ ; ইহা ছুই প্রকার । ১ আঃ 

মন্বগুক ; বণাশ্রীস্তে সাস্তাৎ । ২ উই 
সন্বলঘূ ) যখ1-উরবনতু 

উক্থশাঃ (-শাস্, উক্থ-শাস [কথনার্থ 
শন্স 87 ক] ষে বলে, ২য়া 
-ষ) সৎ, পুৎ। বজমান | ২ । যাক্িক | 

উক্ষ ক্ষ! আর্র করা+4অ প্র) বিং্ত্রিৎ, 
সিক্ত, ধৌত । 

উদ্গণ ( উক্ষ দেখ, অন(অনট্)- ভা) সং, 
ক্লীৎ, প্রোক্ষণ, সেচন | শিং--১ “বশিষ্ট- 
মান্থ্রাক্ষণজাহ প্রভাবাৎ।'' (রঘু) । 

উক্ষতর (উক্ষনৃ বৃষ+তর _ অত্যর্থে) সং, 
পুং, বৃহতৎ্বুষ, বড়ষাড়, প্রৌঢ় বৃষ? রী- 
স্ত্রী, গতযোৌবন] গবী । 

উক্ষা ( উক্ষনৃ, উক্ষ দেখ, অন্ংকনিন্)-ক, 
সতজ্ঞার্থে। অন্য ভাষার সহিত এই শন্দের 
সৌসাদৃশ্য দেখ__-সাকান-০%৭) স্ুইডিস্ 
০২৪; পারসিক-গাও-আখ ভা? ইৎ- 
রাজি-:০» নু ইৎ- -্বহুবউ নল ০স শা) ) সং, 

পু, বৃষ, ষাঁড় বা বলদ । ২। খষতৌষধি। | 
জং, পবী। ূ 
ঃমাল-_উত্তাল দেখ। 
ক্ষিত উেক্ষ দেখ, তক্তে)-শ্ঁ) বি", ত্রিং, | উ 
সিক্ত, অভিষিক্ত । ২ | লিগু। [ণাস্্ ] 
খ(দেশজ) সং, সুত্রধর বা কম্মকারদের দ্বর্ষ- 

ধ$--এক সম্প্রদায় সন্গ্যাসীবিশেষ। ইহার! 
সব্বদা মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। 
বড়ন (উৎ্খণ্ড শন্দজ) উৎপাড়ন, উন্ম লন) 
যখ।--“তক উপাড়িয়া, গিরি উখাড়িযী ।” 

1 র 

উখড়ী, দেশজ) সং নারিতে প্রভৃতি ও” 
শলাকাদ্বারা নির্্িত এ প্রকার হাতা . 

উধর্বল; সৎ, পু, তৃণবিশেষ 1 ঃ 
উখা, উত্ধা (উখ. গন কাকি ! 

আপ্-ক্্রীৎ। নিপাতন। যাহাতে পাঁচ্যদ 
দ্রব্য গমন করে) সং, স্ত্রীং, পাকস্থালী, 
পাকপাত, ভাড়ী । ২1 উনন। 

উধ্য ভেখা+ষঞ্কেয)-পাকার্থে) বিং, ত্রিৎ।. 
স্থালীপরু (মোংসাদি)। 

উগরণ (উদসীরণ শকজ) সং, বমন, ন্যাকার |: 
উগ্র (উচ্ অমবেতে বা মিলিতকরা1+ররেক্) 

_ক, সংজ্ঞার্থে) সং১পুৎ, শিব 1২ । শিবের 
অষ্মূর্তির মধ্যে বাযুসুর্তি । ৩। শুদ্রাণীর 
গর্ভে ক্ষত্রিয়ের উরসজাত জাতিবিশেষ, 
আগুরি; কচ্ছপ গোধাদি বধকরা ইহার্দিগের 
ব্যবসায় । ৪ । নক্ষব্রগণবিশেষ। পুর্ববফন্তনী, 
পুর্বাষা ঢা, পুর্বভাদ্রপদ, মা ও ভরণ্যা- 
আ্বক। ৫। কেরলদ্দেশ। ৬। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র 
৭। শোতাঞ্জনবৃক্ষ । ৮। সঃ, ক্লীৎ, ক্রোধ । 
৯। বসনাভবিষ । ১*। বিং, ত্রিং, জুদ্ধ, 
কোপন । ১১ । তীব্র, প্রখর, কটু, তীস্ক 
১২। উত্কট 1১৩। তা ভু্ধর্ঘ ৷ 
১৪। ক্রু, নিষ্টর। শিৎ-১ “অতুযগ্র- 
রাক্ষসঃ 1৮ ১৫। রূঢ়, কর্কশ.। 

উত্কম্্নী (কর্ন, ভগ্র- কর্ন কার্য, 
৬ষী-হিং) বিৎ, জিং, ষে অনাযাজে 
ভয়ানক কর্ম করিতে পারে, যে সহজে 
নি; র কন্ম্ করিতে পারে, উশ্রকারী। 

উগ্রকাণ্ড; সং, পু, কারবেল্ল, করলা, উচ্ছা। 
উগগন্গ উগ্র তীব্র, উৎকট ইত্যাদি গন্ধ, 

৬ঠী- হিং) সং, ক্লীৎ, হি, হিং 1 ২. ॥ 

পু, রশুন। ৩। কটফল। ৪1 চল্পক, 
টাপা। ৫1 ঙ্জকবৃক্ষ | ৭। বং, ত্রিৎ, 
উতকটগন্ধবি শিষ্.। 

উগ্রশঙ্ধ! ; সৎ, স্ত্রী, অজযোদা | ২। বচ.হ 
৩। ছিকিকৌবধি | ৪। অজগঞ্চা। ৫1 
যবানী । | 

উগ্রচগ্ডা ভেগ্র ভঙানক - চা তি কো 
পনা, ষৎ-- স) অত, স্ীঘ, চণ্ডিকাদেবী; 
হুর্ণী এই মূর্তিতে মহিষাহ্রের প্রথম মৃত্তি 
বিন করেন । এই মুর্তি অষ্টাদশভুজা!। 



উগ্র 

গাগিন মাসের কষ্ণনবমীতে প্রথমে এই 

মভি কোটিঘোগিনী পর্ট কৃতা হইয়া প্রীন্ব- 

র্তাহন। এই মূর্ভিতে দক্ষযন্দ্র ভঙ্গ হায়। 

হ | জঅতিশম কোপনা শ্রী); যখা-সাজে 

বক্ষআনীক্নী উগ্তীচণ্ড। রাণে | (মেনাদ)। 

উ্রচঘ ; অহ, পুখ) ইচ্জা | 
উগচাত্ী (-চারিন, উত্ভ-চর্ চলা+ইন্ 

(নিন) ক) বিৎ, ত্িৎ, ষে সত্তত উগ্রভাবে 

চলে, উগ্রভাঁবে চলা যার পভান। 

উগ্রন্তা (উগ্র+তা- ভ।1) সৎ) "টিং, উগ্রন্দ- 

ভাব, উপ্রন্দভাঁবতা | 

শশী তশাশাাটি শী 
শাপলা পাপা সািশিশীশী 

উঞতারা উগ্র উতর ভরা তারা খিলি 
রা ০ ৮ ত্রাণ করেন । যিনি উতৎ্কট ভয় হইতে 

ব্রণ করেন) সংসস্টীহঃ ভগবতীর মুতিভেদ। 
পরবে ইন্দ্রাি দেখগণ শুস্তরানৰ কর্তৃক: 
পরাজিত হইয়া, ছিমালয়ের গঙ্গাবতরণ 
্সানে শহামামার, আবাপনা কনিতে গমন 

করিয়াছিলেন । তাহারা আরাধন। করি- 
তেছেন, এমন সময়ে দেদী মাতঙ্গিনী 
বেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইঘ়্।)জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “দেবগণ ! তোমরা কাহার উপা- 
সন! করিতেছ £%” এই শ্রন্স করিবামার 

 দেবগণ বিন্মিত হইলেন। ইত্যবসরে সেই 
মাতঙ্গিনীর কায়-কোষ হইতে দেবী উগ্র- 
তার! আবির্ভ,তা হুইয়া বলিলেন “ুর- 
গণ! আমার আরাধনা করিতেছেন, আমি 
'াহাদিগের জন্য শুদ্ধি দৈত্যগণকে 
বিনাশ করিব |”? এই বলিয়া দেবী গৌরী- 
বূপ ধারণ করিলেন । 

উগ্রধন্থা ( উগ্রধন্বন্, উগ্র ভয়ানক - ধস্বন্ 
ধনুক, ৬ঠী _হিৎ) সৎ, পুৎ, ইজ । ২। 
শিব | ৩ | বিং, ত্রিৎ, যাহার ধনুক শত্রুরা 
সহ্য করিতে পারে না, মহাধানুক্ষ, প্রথর 
ধনুদ্ধর ; যেমন -উগ্রধন্থা ভীম্ম ৷ 

উগ্রমূর্তি ভেগ্র মূর্তি) বিৎ, ত্রিৎ, যে সর্কাদা 
উগ্রভাবে থাকে । ২ । যাহার মুর্তি দেখি- 
লে ভয় হয়, ভীষণমূর্তি, ভয়ানকমূর্তি। 

উগ্রল্পশ্থ ভেগ্র-দুশ্ দর্শনকর1+4-খশ-- ক) 
বিৎ, ত্রিং, ভীমদর্শন | *উগ্রম্পশ্তাকুলেহ- 
রণো 1 [কটুভাষী,ষে কর্কশবাক্য বলে। 

উগ্রবস্ত1! ডেগ্র- বক্তা ঘষে বলে) বিং, ব্রিৎ, 

উচ্চ 
..... _ শীট িশাশীিশিশেসি শি িশাশিশিিটিনশি তি পিপিপি পিপি পপ পপীশপি টি 

উগ্র পাঃ (উগ্মশ্রনদঃ উগ্র [উতৎ্ষ্ট| শ্ুতিধন 
: ০৮558 কর্ণ, তা _ হিং) হা শু 

। রোমহর্ধণপুত্র অত । ২। ধুতরাষ্্রের পু্। 
ৰ ৩। বিৎ, ঠিৎঃ তীক্ষকর্ণ বিশিষ্ট । 

| উত্তসেন উগ্র ক্রুদ্ধঃভয়ানক মেন সৈন্য 
ূ ৬া--1হহ) সঙ পুত মথুগাদেশের বাজ 

| 
ূ 
] 
1 

ৰ 

বিশে, আহতের পুর কমের পিতা। 
২ প্রুতরাতইীর পুকু। |কংস। 

উগ্রমেনজ (উপ্রমেন-জ্জ জাতি) সৎ, পু), 
উগ্র ভাব (উতা - ভাব) বিহু, তিহ) যাহার 

সস্তার উগ্র, যে সহমা ভ্রুদ্জ হয়? আল 
কানে যাহার ভয়ানক ক্রোধ জন্মে) থে 
অগায়ামে ভয়ঙ্গর কম্ম করিতে পারে। 

উগ্তা ; সং, স্্রী, যবানী । ২1 বঢ | ৩ ছি 
কিকোম্ধি। ৪1 উগ্ভজাতি-স্টী । ৫ যো, 
গিননিশেষ। ৬। ধন্যাক। ৭7 গ্রখনা নারী। 

উদ্কৃন উৎ-কুণ শব্দ । ইহার বে উ। 

শন্দ করে বলিয়া উন্ধুপ নাম হইল, সং, 
পুহ, উকুণ, কেশকীট, ডেঙ্গর । 

উচ, উচু উচ্চ শন্দজ) বিৎ, উন্নত, উদ্ধতাগ। 
উচিত (বচ্ বল1+ইত--শ্ম অথবা উচ্ 

কত _ম্ম) বিৎ, ঘ্রিৎ, ন্যায্য, যোগ্য, কওবা। 
২। পরিচিত । ৩ । অত্যন্ত | ৪ | উপদুক্ত। 

৫। যথার্থ 1৬ । যুক্িসিদ্ধ | ৭। ন্যস্ত।৮। 
পরিমিত. । | 

উচিতকারী (_কারিন্, উচিত কারী যে 
করে) বিৎ, ত্রিৎ, যে উচিত কর্ম করে। 

উচিতচারী €-চারিন্) উচিত-চর্ বা 
+ইন্িন্)- ক) বিৎ, ভিৎঃ যে কূগে 
চল উচিত সেই রূপে যে চলে। 

উচিতভাষী €-ভাষিন্, বাদিন্, উচিত 

উচিতবাদ্ী _ভাষী, বাদী যে বলে) 
বিৎ, ত্রিঘ, যে উচিত কথা বলে। 

উচ্চ (উত্দ উদ্ধ-চি চয়ন করা+ও 
ক্র) বি, ব্রৎ, উন্নত, উচু । হি 

«“ দিব্যানামত্যুচ্চপদজন্মনামূ । ২ & 
পিতোচ্চতরঃ 17. 

উচ্চকৈঃ (-কৈস, উচ্চৈস্ 

+অক্্- আগম ) অত, উচ্চঃ হু 
অন্ত্যপ্গর পূর্দে 

২1 

উঠ্াশেখরা উত্তর শিব শেখরা কিরীট, 



উচ্জা ্ 
শীলা 

প্রচর । শি২ং-১ « স্থবন্তস্যত্যমুচ্চকৈ2। 

১ 2 উচ্চকৈ2 1” 
উদ্ট] উে৬-চট বধ করা, ভেদ করা+ 

'্স- প্রথ। রর রোগ নষ্ট করে) সং, স্সীহ, 

গঞা, কচ। ২ ।নির্বিষীতণ | ৩। নাগর- 
মুখা। ৪1 ভূম্যামলকী। ৫ । লশুন। ৬ । 
আমন্ুল। 

উন্চণ্ড (উৎ্ অতিশয় _ চণ্ড রুষ্টহওয়া4 
তা্চাচ্)-_ ক) বিহ, ভিং, ত্বরান্বিত । ২। 
প্রচণ্ড, ভয়ানক, আভিক্োগপন ।৩।উদ্দাম। 

৪1 ভরত, ছৃর্দান্ত | 
উন্চতম্ (উচ্চতম বনহুর মধ্যে একের 

উহ্কর্ষ আরে ) বিং, ব্রিৎ, সন্পাপেক্ষা 
উচ্চ, অতি উচ্চ । 

উচ্চতর (উচ্চ-তর ছুঘ্বের মধ্যে একের 
উতৎ্ককর্ধ অর্থে) বিৎ। ভ্রিৎ দুয়ের মধ্যে 
উচ্চ । 

উচ্চত]1 (উচ্চ+ত1- ভা) সং, স্্রীং, উচ্চের 
উচ্চক্র (উদ্ _- চজ) সং, পু, রাজিশেষ | 
উচ্চভাষী (-ভাষিন্, উচ্চ-ভাঁষ্ বল14+ 

ইন্(ণিনৃ)- ক) বিং, ক্রিং, উগ্রবক্তা, যে 
ব্যক্ি কড়া কথা বলে। 

উচ্চমনাঃ৫- মনস্, উচ্চ- মনস্্) বিৎ, ত্রিৎ 
যর মন উচ্চ, মহামনাঃ, উন্নতচিত্ত। 

উচ্চম্ব ] ”উৎ উদ্ধী কিম্বা উপরি-চি 
উচ্চায় | একত্র করা1 অলী, অংঘএ) 
ভাবে) সং,পুৎ, চয়ন । শিং ১৭পুষ্পো- 

চ্য়ৎ নাটন্নতি ।(শকু)। ২ “সসমিৎ কুহু- 
মোচ্চয়া)”? (বেদিঃ)। ২। (+অল্, এ 
স্ব) পরিধানবস্ত্রগ্রন্থি, নীবি। ৩। বাশি, 
পুঙ্জ। শিং-১ “সরিতঃ সর্ববা গঙ্াদ্যাঃ 
সলিলোচ্চয়া১ 17 [২। উদ্ধীগমন। 

উচ্চরণ (উদ্__ চরণ) সং, ক্লীৎ, উচ্চৈঃ কীন্রন।, 
উচ্চরিত উৈৎ--চর্ [গ্রমন কর] বল1+ড.ক্ত) 

শট) বিৎ ত্রিং, শবাঁয়িত । ২। যাহ? 
উচ্চারণ করা গিয়াছে, বীর্ভিত, উক্ত, 

.. কথিত, ভাষিত । ৩। নির্দিষ্ট, উল্লিখিত । 

উচ্চলিত (উৎ বাহির - -চল্ গমন করা+ 
ভক্ত) ক) বিং, ত্রিং, নির্থত। ২। প্র- 
স্থিত। ৃ 

উচ্চাটন (উচ্চ কটন গ্রমন, য় স অথবা 

২৯৩ ] 

[অবস্থা ওন্নতা |; 

উচ্চ 

উদ উপরি- চট-ডি১-চটি' ভেদ করান 
ইতাদি+ অনট ভাবে) সং, বুৎ। উন্মু- 
লন, উচাটন। »। চণ্চলকরণ | ৩। অভি- 
চার কর্মবিশেষ, মনের ব্যাকলতা জন্মাই- 
বার উত্দেশে তক্রশান্সোক্ত অনুষাননিশেন। 
একপ প্রবাদ আছে, তন্তশাস্ম 'আনুগারে, 

যাহার উদ্দেশে এই অনুষ্টান করে সে 
সর্দঙ্গণ ব্যাক্লচি % হয় । ইহার দেনী-_ 
ঢর্গা; তিথি-কুষ্ণাচ হদদশী ও আষ্টমী; 
বার শনি; জপমাশা-সাধাকেশ গ্রথিত 

কুরুক্গদশনমশ্ত ; ফল--নেৰীকে দেশ- 

তাগীকরণ । ৪1 উত্কত) বিষাদ । ৫। 

ব্যাস্লত], ব্যাকুলীভাব। ৬ 1 উতৎ্পীড়ন, 
উপদ্রনকরণ । 

উচ্চার (উৎ্-চন্'গমন করা; তাগ কর14- 
আমে শী) সৎ) পু, মল, বিষ্ঠা । শিং 
-১ “মুত্রোজ্চারসমুৎ্সর্গৎ দিবা ক্যা" 
দঙ মুখঃ ।? ২। (1 ঘ এও ভা) উচ্চারণ । 

শিং-১ “দানে তপসি শৌর্যে চ যন্ত ন 
প্রখিতৎ মনঃ । নিদ্যায়ামর্থলাতে চ মাহু- 
কুলার এব সঃ 1” 

উচ্চারণ 'উৎ্-চারি [গমন করান শন্দ কর! 
+অন্অন্ট )-ভা ) সঙ, ক্লীৎ্, কথন, 
শন্দপ্রয়োগ, কীর্তন 1 ২। বাক্য দ্বারা ব্যক্ত 
করা ।৩। মুখ দ্বারা শন্দ নির্গত করা । 

উচ্চারণস্থান ( উচ্চারণ - রি সৎ, ক্লীহ, 
কঠ প্রভৃতি, যেস্থান হই ইতে শকেোর নক 
রণ সম্পন্ধ হয়। | 

উচ্চারণীয় ( উনার রশ), হিং, 

ত্রিং, উক্টারনণযোগ্য, যাহ? উচ্চারণ কর! 
উচিত বা উচ্চারণ করিতে পারা স্বাঙ্ব। 

উচ্চারিত (উচ্চারণ ছেখ, তক্তে)-- আন) বিৎ, 

জিৎ, যাহ উচ্চারণ কর! গিয়াছে, । 
উচ্চার্ধা (পুর্বে দেখ, ফ-ম্ম ) বিং, ত্রিৎ, 

উচ্চারণযোগা, কীর্তন । 
উচ্চাধ্যমান (উচ্চারণ দেখ, শান- শব বিং, 

ত্রিৎ, ষাছা। উচ্চারণ করা যাইতেছে । 
উচ্চাবচ (উদ্দকৃ |উদগত]- অবাচ্ |উন্নত, 

অবনত) এই অর্থে উচ্চাবচ, নিপাতন) 
_ ধিৎ, ভ্রিং, বিবিধ, লানাপ্রকার 1 ২1 অস- 

মান। ৩7 নিমোন্বত |. 81 ভালমন্দ 

রর 



যথা “ষে ভীমগেন বিবিধ যান ও উদ 

বচ বসন দ্বারা সংকুত প্রাপ্ত হইতেন।” 
২ “উচ্চাবচ মগ, মৎস্য ও মৈরেক্ প্রভৃতি 
প্রশতত সুরা সকল সমাগত হইল”? শিং 

১ “উক্চাবচ। জনপদধন্মী গ্রামদন্ম্মাশ্চ ।?? 
উচ্চিগট (উদ্ - চিক্ষট) সং, পুৎ, উইচিৎড়ে । 

২ । কোপনঙ্গভাব ব্যক্তি । | 
উদ্চিত উদ চিত) ঝি, ত্রিৎ সংগৃহীত । 
উন; মং,পুৎ্, পতঙ্গ বিশেষ, উইচিজগ ড| | 
উচ্চ,ল .উৎ- চড়া) সং, পুহ, ধবজপট, নি- 

শান, পাগ, ইহাতে পট ক। অবচল। 

উচ্চৈঃ উটক্চম, উৎ্ অধিক -চি একত্র 
করা+এম(ডেদ) শ্রী) ভা, উচ্চ। ২। 
উন্নত। ৩ । প্রচুর, ঘখেছ, অধিক । শিং 
১ উচ্চৈহ্রিণ্যমযূৎ শৃগৎ হুমেরোঃ | 

২ উচ্চৈবিহন্ত | ৩ জর্পনাশে চ সংজাভে ; 
প্রাণা নামপি সংশয়ে । অপি শক্ুৎ প্রণ- 
ম্যোন্চৈঃরক্ষে২ প্রাণান ধনানি চ 1” 

উচ্চৈঃশ্রব! (উচ্চৈঃশ্রবস্, উচ্চৈঃ উচ্চ - শ্রম 

কর্ণ, ৬ষী _ হিং) সংপৃৎ, উন্নতকর্ণ, সমুদ্দ- 
জাত শেতবর্ণ, সপ্রমুখবিশিঃ ইন্দ্রের বাহুন 
ঘোটক । ২। বিৎ ত্রিৎ, বধির । ৩। উচ্চ- 
কর্ণযুক্ত | 

উঠসঘু ঈ (উচ্চৈ:_ঘুষ্ট [ঘুষ রব করা+ 
ত- ভা] শন্দ, য়ং_ স) সরীৎ, ঘোষণ। | 

উচ্চৈস্তম 'উউচ্চপ- তম বহর মধ্যে একের 
উতৎকত্ধার্থে) নিৎ, ত্রিৎ, প্সন্বাপেক্ষা উচ্চ, 
উচ্চতম, অধিক উচ্চ । 

উচ্চ্চস্তর উেচ্চৈস_ তর দুয়ের মধ একের 
এ বিং, ত্রিৎ, ছুয়ের মধ্যে উচ্চ, 
স্তর | 

উচ্ছর (উৎ্-ছাদি আবরণ করান+ তক্তি) 
_ম্ম) বিং, ত্রিং, উতসন দেখ। 

। উচ্ছ্দ্ামানণ (উৎ্- 

ক্সনট্)- ভা) সৎ হকসীৎ, উদ্বর্তন ॥ ২। গস্া- 
দ্রব্য দ্বারা শরীরের মল তোলা । 

উচ্ছাক্স ভিৎ- শীক্স। শান্স হতে ভষ্ট) বিং, 
ত্িং, শান্তির, অশানঠীয় | 

_হিৎ) বিৎ, ব্রিঘ, নি “মান্- 
ল্যোর্ণাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিখস্য।" 
২। উন্নভাগ্র । ৩। পু, নাগবিশেষ । 

উচ্ছিন্তি উৎ্- ছিদ্র ছেদনকরা+তি কি? 
ভা) সৎ, ক্্রী, উচ্ছেপ্ধ, মূলে উংপা- 
টন । ২। বিনাশ | 

ছি ছেদন করা7 
আন.শান) _ শ্ম) বি, যাহার উচ্ছল 
হহতেছে। 

্ (উচ্ছিন্তি দেখ, তক্)-শ্ম। দূ, ত 
স্ম্ন) বিং, ত্রিখ, যাহার উচ্ছেদ হইয়াছে, 
বিনাশিত । ৯ উতপাটিত। ৩। উন্মুলিত। 

উচ্ছিলীদ্ধ, € ৬ _ শিলীন্ধ, কদলী পুন্প) 
সহ ক্ীৎ, কেৌঁড়ক, ছাতা । ২। বিং) থ্রি 
উপগতুশিলীন্, বিকসিত শিলীদ্ধ, সুভ । শিং 
১ 'উচ্ছিলীদ্ধ, মবক্ধ্যাম।? '(মেঘদূত)। 

উচ্ছিষ্ট (উৎ-শিষ শেষ রাখ1+ত দ্র) 
_ম্ম)বিং, টি ভোজনের পর পাতে 

যাহা অবশিষ্ট থাকে, ভুল্তাবশিষ্ট» এ দো । 
২। ভোজনের পর জল দ্বারা গ্ষালন বর! 
নগ; যখা-_ভিচ্ছিষ্ট মুখ ।? ৩। যাহাতে 
অন্ন ব্যপতন।দির সংস্পর্শ হইয়াছে ) যখ। 
_উচ্ছিষ্ট পাত্র, উচ্ছিঞ্ হস্ত, উচ্ছিষ্ট 
বন। ৪1 আনু হাবশিষ্ | ৫1 (7৩7 

মম) ত্যক্ত, পরিত্যক্ত । শিং -১"নোচ্ছিষ্টং 
কুর্দতে মুখ্য বিপ্রষোহনে পতস্তি যাঃ। 
ন শ্বশ্ণি গতানাস্যৎ ন দস্তাস্তরধিটিতমূ । 
২ নোচ্ছিষ্টং কস্াচিং দদযাৎ।” 

উচ্ছল (উৎ-শল্ গমন কর।+ অ(অচ্) | উচ্ছীর্ষক ডে উদ্গত- শীর্ষ মন্তক+ক 
_ প্রৎ) বিৎ, ত্রিং, অবপারিতক্রতমে সন্দতঃ 
ব্যাপ্ত । শিং_ ৯ “ ছটোচ্ছ লচ্ছন্ঘকু লা- 
কলেন।” যোখ)। 

উচ্ছলিত (উৎ* উদ্ধ-শল্ গমন করা+ 
তত) ক) ধিং, ত্রিং, উদগত, উৎপ্িপ্ত । ; উচ্ুক্ষ (উৎ 
২। উিত | ৩। উলিয়! উঠ1। 

উচ্ছল উ২-ছাদি আবরণ করা+ অন 

(কণ্্)- প্র । ৭মী - হিং) সৎ,ক্লীৎ, উপা- 
ধান, বালিশ, তাকিয়া। ২। বিৎত্রিৎ, উন্নত 
মস্তক । ৩। ক্লাশিরঃপ্রদেশ । 'ডিচ্ছা্যকে 
শ্রিয়ে কুর্্যাদ্ ভদ্রকাল্যে চ প,দতঃ 

উপরি-শুষ শুল্ক হওয়া4 
ত(ক্ত)-ক। ত-্ ক) বিহ, তরি, উপরি 
ভাগে শুষ্ক ২। সন্তপ্ত। 
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বৃন্দ উর্ঘ-শ্থি বৃদ্ধি পাওয়া] শ্বাস পতাগলিসিত 
(কি) _ ক) বিৎ, ত্রিৎ, স্ফীত, বর্ধিত, ফুলা। | ভ্রিৎ, বিকসিত । হ +স্ীত ।৩1বিপ্লেহিভ। 

২। উন্নত । শু । ই সিত। | ৫1 কম্পিত । ৬। উজ্জীবিত । ৭1 ক্রেটিত। 
উচ্ছল (উৎ না-শৃঙ্ল শিকল। যাহার | ৮। হষ্ট, আহলাদিত । ৯ প্রসকু। ৮৮ । 

শিকল নাই, ভ্ভী_ হিৎ) বি২,ভ্রিৎ, বিশৃ- | শিখিলীকৃত। ১১। (শক্তি দা) আহত 

বল, 'অনিয়ন্ত্রিত । ২।দ্দেচ্ছাচারী। ৩। | ক্লীং»উক্ছাস, নিশ্বীস। ১২। স্ফকূরপ, ক- 
যে কোন্ রীতি নিয়ম বা শাস্স অনুসারে স্পন । শিং -১ “সখী সা খলু সভগবতঃ 

চলে না, যে আপন ইচ্ছামত চলে, যখে- ;  কণস্য কুলপতেরুচ্ছসিতম্ ।” 

চ্ছাচারী। শিৎ-১ “উচ্ছ.জ্খলেষু তেস্বা- | উচ্ছাস ( উচ্ছ,সিত দেখ, অ.্বএঃ) দা ) 

সীছুদাসীনঃ | ২ উচ্ছ,জ্লবচনৈই ।” সং, পুঁং, বিকাশ । ২। নিশাস; ঘথ1-- 
উচ্ছ্দ্দ (উৎ্.-ছের্দ ছেদন) সং, পু) উত- “উচ্ছ,সিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে 

পাটন, উন্মলন। ২। বিনাশ, ধবৎস। মহীকহ বহু যথা উচ্ছসে নিশীখে 1 
শিং ১ “সকলদায়াদানামুচ্ছেদৎ করি- ৩। শোকহেত দীর্ঘ নিশ্বাস ; যথা 
ফ্যামি। ২ মা দৌক্মস্তে। বংশ উচ্ছেদৎ ত্র “নিছে পবন উচ্ছাসে বিলাপী যথা ।? 

জেৎ। ৩ কিমিতি সন্বপশুচ্ছেদঃ ক্রি; ৪ । উদ্ধে উঠা) যথা - 
য়তে |” “তন্ত পাত্রে পয় উদ্ছাসিমা ধূমপু্জ 

উচ্ছের্দক (উৎ্-ছিদ্ ছেদন করা+'অক ত্স্ত অগ্নিতেজে 1” 

নাশক, বিনাশক, উত্পাদ্দক । €শাচ্ছাম। ৬1 প্রাণ । ৭। আখ্বাস। 

উচ্ছেদনীয় (উত--ছিদৃ ছেদন করা+অ-। ৮। বিশ্লেষ। ঈ | আকাজ্্ণা। ১০ । 
নীয় দ্র) বিৎ, ভ্রিং, যাহার উচ্ছেদ করা । ফাক । ১৯। উদ্জ্রীবন। ১২। হর্ষ, আ- 
উচিত ব! আবশ্যক, উচ্ছেদষে'গয, নাশ্ডা, হলাদ্দ। ১৩। অপণ্যায়, পরিচ্ছেদ 7; ধখা- 
বিনাশ্টা | প্রথমোচ্ছনাস । শি ৯পিয়ামখোক্ছ সস 

উচ্ছোষণ (উৎ- শোষণ [শষ শুক্ষ করা বিকম্পিতমধু। ২ তাসাশুচ্ছণসবাতেন 

-অন- ক] নীরস করণ) বি, ব্রিৎ, মাল্যৎ বস্ত্র গাত্রতঃ | নাত্যর্থৎ স্পন্দতে । 
উদ্ধ--শোষক ।২। সম্ভাপক। ৩। (+অ- | ও মুধোচ্হ,সগন্ধ ।” 
নট্-ভা) ক্লীৎ, উদ্ধাশোষণ । উচ্ছসিত (উৎ্- শ্বস-িলশ্বাসি নিশ্বাস 

উচ্ছ য়, উদচ্ছ, য় (উৎ উদ্ধ-শ্রি সেবা; ফেলান+ত(ক্ত) _ন্) বিং, ত্রিৎ, বিশ্রে- 
করা +অ(অল্), অ(্ঘএ) _ ভা) অধ, পথ যিত। ২। উন্মেষিত। 

উচ্চতা ; যথ! “দেব্গণ বিদ্ধযাচলের উ- ; উট (দেশজ) পদাশ্ুলিতে আতখাত, টো 
চ্হাায় দর্শন করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত ; ক্কর; যথা_-“উছট লাগিয়া পদ টলে।” 
হইলেন ।” ২। উন্নতি! শিৎ-১ “দণ্তে? ; উছল (উচ্ছল শব্দজ) উলিয়া উঠ11 ষখা-_- 

(ণক) _ ক) বিং, ব্রিং, যে উচ্ছেপ্ধ করে, ডে স্কীতি ; ধেমন-_জলোচ্ছাস, আন- 

ৰ 

ধশ্মর্ধজোচ্হ যঃ। ২ বহুতালোচ্ছ,যৎ শৃ- ূ “কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল, 
জমৃ। ৩ বিশীর্ণশিখরোচ্ছ য় পেব্বতঃ)।৮ ূ পবনে চলে চলে, উছল কূলে 1৮ 

উচ্ছিত (উচ্ছয় দেখ, তক্তে)-.ক) বিৎ, | উজড়ন দেশজ) উত্তোলন, আজড়ান, খালি- 
ভি. উন্নত, উর্ধাদেশপ্রা্ত ) বথা__ণ্উ- | করণ। 
হি ইন্্রধধজ।* শিৎ-.১ “উচ্চরকরু- | উজন (দেশজ ) সৎ আতের বৈপরীত্য । 
ছ্িতোরংস্থলনলিননিষগামূ। ৮ মোত্)। ; ২। বিপরীত, উষ্টা!। 
২। উদ্দিত। ৩। উন্নমিত। ৪ | উৎপন্ন । | উজ্জধ্ষিন 1 ডে অতিশয়-জয়িবী [জি 

ট £। প্রবৃদ্ধ। | উজ্জয়নী | জদ্ব করা+অনখসনট) -ক। 
চ্হঘসিত উৎ্ উপরি-শ্বপ্ নিশ্বাস প্র- ঈপ.-স্ত্রীলিঙ্গে) যে জয় করে বা জয়ের 



উদ্ভব ! 

ক ল্পাস্পপাশিপীসি পাশশাাপিপা 

২৯৬ 

বি... 

] উঠা 

প্রন । এখানকার শোকের? সভাবতঃ বি- | পুত, শৃ্গার রূস। শিং -- ১ “ন্বাতদাদুঙ্কুশ 

জয়ী বলিয়া! এই নগরীর নাম উজ্জক্বিনী) 
সৎ, স্দ্রীং, বিশালা নগরী । সপ্তীমোক্ষদ্রা- 
য়িকা পুরীর মধ্যে একটা । মালবদেশে 
্ফিত। মহারাজ বিক্রমাদ্দিত্য এইখানে 
রাজত্ব করিতেন। ইহার আরও একটা নাম 
অবস্তী; বর্তমান নগরীর অদ্ধক্রোশ দূরে 
প্রাচীন নগরী ছিল । হুন্দর সেনের বাজতত 
কালে সেন বাগন্ধববষেন নামা একজন 
গদ্ধব্ব এই নগরে ইল্দশাপে গন্দাত্ূপে 
বাস করিতেন, হ্ন্দরসেনের কন্যার স- 
হিত তাহার বিবাহ হয় । একদ। শুন্দর- 
সেন শ্রীষ় জামাতাকে গদভ পরিচ্ছদ 
ত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাহার গদ্দ ভদেশ 
দ্ধ করেন। গন্ধবব মেন সপরিবারে এবং 
রাজপুবনাসিগণের সহিত অদ্বঞ্রোশ দূরে 
আপ্লুনিক নগরী স্থাপন করেন। 

উঞজ্জাসন (উৎ্-জাসি 
(অনট)-- ভা) সং, ক্লাৎ, মারণ, হনন, 
বধ 

উজ্জীবন উে২-জীব্ কাচ1+ অনঘঅনট)_ 
ভা) সং, ব্লীৎ, মুচ্ছণ বা অচৈতন্যের পর 
চেতন হও*1,চৈতন্যলাভ | ২ । লুপ্র-প্রায় 
হইয়। পুনব্নার বল হইয়া! উঠা । 

উজ্জীবিত 'উজ্জীপন দেখ, ত. লু )- শব) বি, 
তিৎ, মৃচ্ছণ বা ভটৈততন্যের পর যাহার 
চৈতন্যলাভ হইয়াছে, চৈতনাশ্রাপ্ত । হ। 
লুপ্ত-খায় হইয়া যাহা পুনব্বার প্রবল 
হইয়া উঠিরাছে |: 

উজ্জভ্ত- পু. ) ডে উপরি _জন্ভ 
উজ্জৃস্তিত_ ক্রীৎ / হাইতোলা 4 অ(্ষএী, 
তক) ভা) সং, বিকাশ । ২ । (4 ঘ ০) 
স্ত- ক) বিং, ত্রিং, প্রকাশিত, স্ষ টিত, 
বিকসিত ৷ “উজ্জস্তবদনাস্্রোজ1।”১ 

উজ্ঝিত উদৃঝ ত্যাগ করা+ তংক্ত)-্ম) 
বি, তরি, ত্যক্, বঙ্জিত, উৎস । “পর- 
স্পরাক্ষিসাত্ৃষ্তমদূরোজ্ঝিতবস্মন্থ 1 বলঘু)। 

উজ্জ্বল (উৎ্* অতিশয়_জল্ দীস্তিপাওয়া 
+ অ(অন) _ ক) বিং, ত্রিৎ, দীক্তিমান্, 
ভাম্বর, দ্বীপ্ত, চাকৃচিক্যবিশিষ্ট । ২1 পরি- 

ক্ধত, শিশ্বশ। ৩। শোভমান। ৪ । সৎ, 

বধ কর117অন। 

মবাপ করেণুবাজ: 1” ৫1 ক্লীৎ, অর্ণ। 

উজ্জ্বলতা (উক্ন্বল+তা ভা) সং, স্্ীং 

উজ্জবলের অবস্থা, ও জ্বলয, ঢাকচিক্য 
উজ্্বলিত (উৎ-জল্ দীপ্ত হওয়া + তক) 

_-শ্ম) বি, ত্রিৎ যাহা জলিয়! উঠিয়াছে, 
দশ, প্রজ্ভলিত। 

উদ্ধ (উ্ খুঁটিয়া লওয়11 অব?) 1) 
সং, পু, জীবিকার্থ ধান্যাদি খুঁটিয়া পর- 
ওয়া, বুল্িবিশেষ । শিখ-১ রর তান্ুযুঃ 

যষ্টাক্ষিতটসকতানি |”? রেঘু)। ূ 
৷ উদ্ণশিল ) € উদ, খুটিয়! লওয়া + আ 
| উদ্বশীল ( খেঞ)- ভাবে _শিল আহ- 
৷ উ্সিল রণ, ৩য়া _ষ) সং, রীৎ, উপে, 
| ক্ষিত শস্যাদি কুড়িয়। লণ্য়! বৃভিবিশেষ। 
। শি২-১ “এটকৈক ধান্যাদি-গুড়কোচ্চযণ 

ূ মুঞঁঃমঞ্জর্যাস্কানেকধান্যোচ্চয়নৎ শিল:।” 

| ২। বিৎ, তং, উঞ্জীবী, উদ্ধত শস্যের 
| শেষ আহরণকত1। | 
| উদ্ধবৃন্তি. উঞ্ব বৃত্তি জীবিকা, ওয়ায) 

সং, শ্রী, ক্ষেত্রের স্বয়ং পতিত শন 

থু টিয়া লইয়া! তচ্গ £; প্রাণ ধারণ করা। 

২। নানাম্থান ইতে কিব্ধিৎ কিপিতি 

আহরণ করিয়। অতি কষ্টে দ্িনপাত কণা। 
৩। নীচ কর্ম করিয়া দ্িনপাত করা, ডর 
জীবিকা, সামান্য ব্যবসায় । 

উট ভে শবজ) সং, ক্রমেলক, লক্মোষ্ঠ, 
উদ্ী। ২। (উ শব্দ কর14+ট-ক, সং- 
জ্ঞার্থে) ক্লীৎ, তৃণ, পর্ণ, কুট | 

উটজ (উট তৃণপত্রাদি-জ [জন্ জন্মান 
+অ(ড)- ক, যে জন্মে, ৫মী-ষ) সং, 
২, মুনিদিগের পর্ণরচিত গৃহ, পর্ণশালা, 

কুটার, কুঁড়ে । শিৎ-১ “মগৈর্বগিত- 
রোমস্থমুটজাঙগনভূমিষু |” রেছু)। 

 উট্ন দেশজ) সং, ধারে ক্রয়করণ | 
উঠতি (দেশজ) সং, দ্রব্যাদি বিক্রয় & ২। 

উন্নতি। | 
উঠন (উখান শব্দজ) জং, স্ফীত হওন, গাঁ" 

ত্রোখান। ২। (দেশজ) প্রাঙ্গন, আঙ্গিনা। 

উঠান (উখাপন শব্ষজ ) সং, উত্তোলন । 
২। প্রাঙ্গন, আজিনা । 

1 



উড় 
*ঞ 

উড়কুড় দেশজ) সং, আদ্যন্ত, শেষ, পরি- 
ফীমা । 

উড়ন, উড়া (ভ্ডয়ন শরব্দজ) সঙ, শৃন্যে 
গমন, আকাশে গমন । 

উড়নী, উড়ানী দেশজ) সং, গাত্রবস্থবিশেষ, 
এক পাটা ছাদর । 

উড়িয়া (ওভ্ড শব্দ ন) সৎ, উত্কল দেশের 

লোক, উড়িস্যার লোক । 
উড়ী (দেশজ) সং, ধান্যবিশেব, উড়্ুক ধান । 
উড় ভূ স্তাতকরা+উ- সৎজ্ঞাথে, কিনব! 

উৎ্পুক্ব নভোগমনার্থডী ধাতজ+উডডু. 
-ক) সৎ, আ্ীঘ- কী) তারা, নক্ষত্র । 

শিং ১ইন্প্রকাশশ্ভিমিতোডহৃল্যাঃ 1৮ 
২। (উড় +উ-- ক) কীৎ, জল । 

উড়, ক্মং স্য (171%1710951)) ভাত) 

বিশেষ, ষে মহ্স্ত উড়িতে পাত্রে । 
মৎ্স্য- 

ডকুণৎনা | 

উল্ভপ, উল়্,প (উড়ু শভল-পপা রক্ষাকর। 

+আঅ(ড)-- ক] থে রম্ষা করে। যেজল হ ফি 
ইতে রক্ষা করে, ৫মী-য) সংপুৎ_ রলীং, 
ভেলা, ভোঙ্গা, মাড় । শিং-১ “তিতীযূ- 
ছ স্তরৎ মোহাছু ডুপেনাস্মি সাগরমূ |?) 
চন্মাবন্দ্ধ পা রবিশেষ | টা নক্ষত্র ্ 
প পালক,পতি, ৬্ঠী _ ষ) পু, উড়পতি, চন্দ । শিৎ _ ১ “অপশ্থাদ্ধদনং তম্য বিশ্মি- 
8 পর)” 
ভড্পতি (উড নক্ষত উাতি ত৬ঠী _ ঝ) সৎ, 
্ চক্র । শিং-১ ণরসা্কছে গা ডপ- 

তেশ্চ রশায়ঃ 1”; কুমার) 1 জলেশ, 
বন্ধণ। [৬ঠী-ষ) সাং, পু, আকাশ । 

উড়পথ ভেঁড়ু নক্ষত্র-পথ পাঁথন্ শবজ, উড়্র (উড নক্ষত্রকে_বু আচ্ছাদন 
করা+অংখশ)) ক । যে ফলরূপ নক্ষত্র- 
গণকে আচ্ছাদন করিতেছে ) সৎ, পুত, 
উদুশ্বর, যজ্ঞ ডুমুর গান্ছ। ২। (উড়,+ৰৃ 

স্ | 

২৯৭ ] উত। 

আবরণ করা+অ(অল্)-৭) ক্লীৎ, তাত, 
তামা। ৩। কর্ষ, ছুই তোলা পরিমাণ । 

৪ । (উড়ম্বর+ষ _ প্রং) এ বৃক্ষের ফল। 
৫। দেহলী, গোবরাটের নীচের কাঠ । 

৬। কুষ্টরোগবিশেষ । 
উল্ডুন্বরপণা উডম্বর তাঅ-পর্ণ পাতা । 

যাহার পত্র তারের ন্যায়, ৬ঠী_হিৎ) 

অং, স্বীৎ, দত্তীবৃক্ষ | 
উড্ডয়ন উে২-ড়া আঁকাঁশে গমন কর1+ 
অন(নট)--ভা) সৎ ক্লীং, আকাশবি- 
হাঁর, শন্যে গমন, উড়া। শিৎ-১ পণতে। 

বিকুত্যোৌজ্য়নে নিরাশতাম্ 1?) (নৈবধ) । 

উদড্ভধমান (উচ্ডয়ন দেখ, আনশান)- ক। 

য, স- আগম) বিং-ত্রিং, নভোগমনকারী। 

উদ্ডামর (উতৎ্ উতকুষ্ট _ডামর) বিৎ, তি) 

শ্রেষ্ঠ, সন্দোহকুষ্ট । ২। অতিপ্রচণ্ড । 

উড্ভীন উউদ্দজন দেখ, তত) ক। ত-ন) 

বি, ত্রিং, যে উড়্িয়াছে, উৎ্পতিত । ২ । 

উদ্ধগত, শ্ল্যগামী । ৩। (জজ _ ভাবে) 

সৎ, ক্লীং, শুন্য গমন, উড়ন, ওড়তা। 

উদ্জীন্বমান (উড্ডয়ন দেখ, আনংশান)- ক । 

ধ, ম- আগম) বি, ত্িৎ, থে উড্ডিতেছে, 

শন্যে গমন্কারী, আকাশগামী, উড়ন্ত । 

উতত (বে খুনা+ত(ক্ত)-ম্ম ) বিহিত 

স্তভসন্তান, স্যতি, বোনা । হ। (উক্ত 

ক) অং, জন্দেহ। ৩1 অন 51 স্যর । 

৫1 বিকল । ৬। বিতর্ক । ঠা 

পাদপুরূণ | শিৎ-১ “ততো! জ্ঞাস্যাসি ম 

সৌতে গজ্জাচগ্ুষমিত্যুত। ২ উত রা 

পতিষ্যতি । ৩ তি, কিম্যমা রা যা- 

দুত যথা মে মনসি বন্ততে ।? (শক) | 

উততথ্য ; মং, পু অঙ্গিরার জ্যেষ্টপুত্র, বুছ- 

স্পতির জযোষ্ট । (সপ, গৌতম সান । 

উত্তখ্যতনযঘ উতখ্য -তন্য পুত্র, ৬ঠী-ষ) 

উতধ্যান্থুজ উভখ্যানু লন্সনূ, উতথ্য - 

উততখ্যানুজন্মা / অনুজ, অনুজন্মন্, অবরজ 

উতথ্যাবরজ ) কনিষ্ঠ, ৬ষ্ভী_ষ্) সং, পৃ, 

বৃহস্পতি । 

উত্তাছে! (উেত - আছো, সমাহারদ্বং_ স 9 

অহ, প্রশ্ন । ২।বিকল্গা। ৩। বিচার। ও । 

চিন্তা । 



উৎ 

এ শীশীৃিশোিতিশাশীীীপাশীটীটী 
০.৮ শশীাীশীীশাশিাপিসপী তি টি 

উত্তাহো-পিৎ ; অৎ সন্দেহ । ২। প্রশ্ন 
উত্তর উেত্তর শব্দের অপভ্রৎশ) উত্তর দেখ । 

উততরখান। উেত্তর উত্তরশব্দ_খানা স্থান 
শব্দজ) সরাই, পাস্থশালা! । 

উভরোল ; উচ্চৈঃশব্, গণ্ডগোল । 

উতৎক (উৎ্দ উপরি+-ক _ প্রৎ অথবা উৎ্+ 

কণ _ প্র) বিৎ, ত্রিৎ, উন্মনা, উদ্বিগ্ন । 
শিং _ ১«অগময়দদ্রি তা সমাগমোতক2” 
কমার) । ২। উৎসুক । শিৎ- ১ “তেনা- 

হমুৎকা ত্বাৎ দ্র্,মাগতা । ২ চিরদর্শন- 

সোতৎ্কষ দৃষ্ট্যা । ৩ সোৎ্কশ্থিতপ্রিয়ামূ। 
উৎ্কট ডি উপর, বড় +কটচ্_ প্র২) বিৎ, 

ত্রিং, অতি প্রবল ; যথা_উত্কট পীড়া । 
২ । অতি প্রগাঢ়; থা-উত্কট চিন্তা 
৩ । অসহ্য, ছুঃসহ; যথা--উতৎ্কট শাস্তি, 

উতৎ্কট তাড়ন। ৪ । অত্যধিক ; যথা 
উৎকট' বৃষ্টি | ৫ ।উদগ্র। ৬। ছুঃসাধ্য । 

৭। তীব্র । ৮। বিষম । ৯। (২ - কট) সং, 
পু, মত্ত হত্তভী। শিং১ “মদোত্কট | 
১০ । আনু। ১১ । রূক্েগু | ১২ । ক্লীং। কুড়- 

ত্বক, তেজপাত। ১৩ । দারচিনি । শিখ 
- ৯ চন্দ্রাংশুনিকরাভাশ্চ হারঃ কাসাং- 
চিছুতকটাঃ। স্তনমধ্যে সুবিন্যস্তা বিরেজুহ্ৎ 
সপাগুরাঃ । ২ মিংহাবিব উতকটো |, 

উৎ্কটা ; সং, স্্বীৎ, সৈৎহলীলতা। 
উত্কষ্ঠ ; সং, পু২, শূর্জারের ষোড়শবন্ধাস্তর্গ ত 

ত্রয়োদ্শবন্ধ। শিৎ-১ “নারীপাদ্দো চ 
হস্তেন ধারয়েদপগলকে পুনঃ স্তনার্পিভি- 
করঃ কামী বন্ধশ্চোষখ্কঠসজ্ঞকঃ |? ২ । 
(উৎ উন্নত-কগঠ। ৬ঠী-হিৎ) বিং, 
তিং, উদপ্রীব। শিৎ-১ “রথোস্বনোৎ- 
কঠ মুগঃ।” রেছু)। 

উতৎ্কগ্! (উৎ অতিশয় _কঙ্গ চি1 করা 
+অ- ভা) সৎ, স্মীং, উদ্বেগ, চিন্তা, ভা- 
বনা। ২। বেদনা । ৩। ইষ্টলাভার্থ কাল- 
ক্ষেপে অসহিস্ুতা | শিং-১ “যাস্যতাদয 
শকুম্তলেতি জয়ং সংস্পষ্টমুৎকঠয়] ॥ » 
শেকুস্তলা)। ২ “উতকঠাৎ বিজহিষ্যসি 1” 

উত্কঠিত (উতৎ্ক্1 দেখ,ইত _ জাতার্খে) বি, 
ত্রিৎ, যার উতৎকঠ1 জন্মিয়াছে, উদ্বিগ্ন । ২। 
উত্ক্তক | তা স্দ্রীৎ। লায়িকাবিশেষ, স- 

[ ২৯৮ ] 

ভি কি ১ পাপীক্ািত শী পিপি 

] 

| উত্কন্*এ উহ উন্নত _ কন্গর। 

| 
র 

» শশা শীপী টাাশীপাাশাাাশীািাশীশীী্ীশীশিশীটটি 

উৎ 
টি ১০ শপাপাপশাপিশিপসটিসপীস এ ০ পাস শপ পাপী ৮০৯ পাত হিরিত স্পিন সা পাপশটি 

গ্েতন্থানশ্হিতা যে নাস্বিকা নায়কের আগ- 
মনজন্য ছুঃখিতা হয়, শীঘ্র যাহার বাস- 
স্থানে গ্গামী আগমন ন! করেন, ফলত: যে 
সম্ষে প্রত্যহ আগমন হয় তাহার অভি- 

ক্রম ঘদ্দি হয়, পরে তাহার আগমন কেন 

হইল না, ইহার কারণ চিস্ত1 করত যে 
নারী 'অভিশয় শোকতুক্তা হয়, তাহার নাম 
উতৎকাঠতা । শিৎ- ১ “সাস্যাছুতৎ্ক ঠিত। 
যস্যা কালৎ নেতি জ্রতহৎ প্রিয় । তস্যা- 
নাগমনে হেতুৎ চিত্তক্ন্তী শুচাভূশং। ২ 
আগন্ক: কৃুতচিস্তোহপি দৈবান্নায়াতি যৎ 
প্রিয়; তদনাগমছৃঃখেন বিরহোত্কঠিতা 
তু সা রি 

গ্রীবা। ৬ 

_ হিৎ) বিং, ত্রিৎ, উন্নতগ্রীব । শিৎ -১ 
“উত্কন্ধরৎ দাকুক ইত্যুবাচ ।”? মোখ)। 

উত্কর (উৎ উদ্ধা-কর [কু করা+ অ(অল, 
স্ব যাহা করা যাম্ব। যাহ! উদ্ধদিকে 
করা যায়) সং, পু, রাশি, পু, গাদা, 
কাড়ী। শি" -১ “ তৃণপর্ণোকরমুতৎ 
জলমৃ। ১ +কৃ বিক্ষেপ করা+ আল্ 
_ভাবে সারণ । ৩। বিশ্ষেপ | ৪। 
উত্বীর্ধ) এান ধুল্যাদি । শিৎ-১ আদা 

তে_-শিরঃ পাতঘামি শ্ষিতৌ বেগাত বৃষ্টি: 
পাংশৃত্করাণিব । | 

উত্কর্তন (উৎ- কক ছেদনকরা 4 অন 
নট )--ভা) সৎ, ক্লীৎ। খণ্ড খণ্ড করিয়া 
কাটা, বহুখণ্ডে ছেদন । 

উত্কধ (উৎ অধিক-কৃষ্ চিহ্চ করা+ 
অ(অল)_ ভা) সং, পুহ, উতৎ্কৃষ্টতা; উত্ত- 
মতা । ২। শ্রেষ্ঠতা। ৩। আধিক্য। ৪। 
অতিশয় । ৫। বৃদ্ধি, উন্নতি । ৬। স্বকাগ 

হইতে পরকাল কত্তব্য । শিৎ-১ “উৎ- 
কন্নঃ স চ ধ্বিনাৎ যদিষবঃ সিধ্যন্তি লঞ্গে) 

চলে। ২ উত্তকর্ধৎ পুপুষুগ্ডনা2 1” ৭1৮ 
অন্ -_ ক) বিং, ত্রিং, উৎকৃষ্ট । 

উত্কর্ষণ ডেৎ_কৃষ আন্র্ষণ করা+ অন 

নট) --ভাবে ) সং, ক্লীৎ, অপসারণ, 
টানিয়া লওয়া; যথা--“ছুর্ষ্যোধন আপ- 
নার বসন উত্কর্ণ করিয়া-_।' 

উত্কল (উৎ-কল্ গমন করা+ অ্েল্) 



উৎ [ 

পাশা ৯০০০৩ সা) শপ শীত 

২৯৯ ] উৎ 

্ _ধ্বি, সংসারে) সং, পৃৎ, উড়িয্যাদেশ । | উত্কীর্ণ (উৎ্-কৃ বিক্ষেপ করা1+তংক্ত) 
২। সুছ্যক্ন বাঁ ইলার পুত্র । পুক্রষ অব- 
স্থায় ইলার ওঁরসে ইন্থার জন্ম হয় । ৩। 
গ্রবের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ৪1 (উতৎ্ক-লা গ্র- 
হপ করা+অ(ড)-_ক। ব্যগ্র হইয়া ষে 
গ্রহণ করে) ব্যাধ । ৫। ভারবাহক, ফুটে । 

উৎ্কলিকণ ডে উদ্ধা-কল্ গমন করা+ 
অক(ণক)- ক, সংজ্ঞার্থে, আপ্ স্ত্রীৎ ) 
সং, স্ত্রীৎ, উর্শি, ঢেউ । শিং-১ “বনা- 
বলীরুৎকলিকাসহত্র প্রতিক্ষণোত্কূলিত- 
শৈবলাভাঃ 1” (মোঘ)। ২। পুগ্পের 
কুঁড়ি। ৩। ডেৎ- কল্ [গমন করা। চিন্তা 
করা+অক, 'আ- ভাবে) উতৎ্কগ্া, উ- 

দ্বেগ। শিং-১ “জাতা নোতৎকলিকা। 
২ তন্তহুৎকলিকা ভূত (মনসা) ।” 

উতৎকলিকাকুল (উত্কলিকা-- আকুল) লিং, 

ত্রিংউৎকলিকা দ্বারা আকুল, অতিশয় 
উতকষ্ঠিত। যখা--“ছুর্য্যোধন আতিশয় 
উৎকলিকাকুল হুইয়া গৃহ হইতে বহির্ণত 
হইলেন 1”? ূ 

উতৎ্কলিকাকুলিত (উত্কলিকা _ তাকুলিত) ূ 
বিং, তরি, উতৎকলিকা দ্বারা আকুলিত, রঃ 

অতিশয় উৎ ₹কঠিত। 

উৎ্কলিত ( উৎ - কল্ [গমন করা] চিন্তা! 
করা, গণন। করা 4 তক্তে_ ক) বিং, ব্রিং, 

উত্কঠিত, উন্মনা | ২। প্রবুদ্ধ, বু্ধিমান্ | | 
৩। তরঙ্গিত। ৰ 

উতৎ্কার (উৎ্ উপর-ু বিক্ষেপ করা! 
+ অ(ঘেএ) _ ভা) সং,পুৎ, ধান্যোতক্ষেপণ, 
ধানসারা, ধানের আগড়া ঝীড়িযা রাশি- 
করণ। শিং -১ “উৎকারেষু চ ধান্যানম- 
নভীষ্ইপরিগ্রহা1ঃ।,, ভেটি)। 

উতৎ্কাশ-স (উৎ উপর-কশ্ শন্দ করা, 
এবং কাস রোগ হেতৃক কুৎসিত শব্ধ 
করা, কাশা4 অ(অন্)-ভালব) সং» পুখ, 

ূ 

কাসরোগবিশেষ, এই রোগ হইলে মুখ ! 
হইতে সর্বদ| কফ নির্গত হুয়, বমনরোগ | 

উতৎ্কির উেৎ্কার দেখ,অ ক) _ ক) বিৎ,ত্রিং, 
উত্ক্ষেপক। ১ এপুষ্পরেপৃৎকিবৈর্বাতৈঃ।” 
রেঘু)ট। ২ “অত্যত্তহিমোতকিরানিল। ৩ 
তীরমন্দার কুস্থমোৎকিরবীচিযু ।*(কুযার)। 

|] 

উতৎ্কুণ (উত 

_ম্) বিং, তরি ক্ষত 1 ২। যাহা! ক্ষোদা 
গিয়াছে, ক্ষোর্দিত। ৩.। উতক্ষিগ্ত । শিং- 

১ ঠরজোভিজ্বরগোত্কীর্শেহ 1” রেছু)। ৪। 
উল্লিখিত । ৫। বিদ্ধ, কৃতবেধ | 'শিং- ১ 
মণৌ বজ্রসমু্কীর্ণে। ” রেঘু)। ৬ | চি- 
ত্রিত, লিখিত । শিং-১ “ উৎ্কীর্ণাপি 
বিপ্রলভতে 1” (কাদম্বরী)। ৭। যাহা 
ইতস্ততঃ ছড়ান গিয়াছে, বিক্ষিপ্ত । 

উত্কীর্ন (উতৎ্--কীর্ত প্রশংসা করা+ 
অন “অনট) ভা) সং, রীং, বর্ণন। ২। 

প্রচার, ঘোষণা, চারিদিকে প্রচার করা । 
উতৎকীতিত (উতৎ--কীর্ত কীর্তন করা 

ত'ক্ত) -শ্ম) বিং) ভ্রিৎ, বর্ণিত । ২। প্রচা- 
লিত, ঘোষিত । 

উত্কুট (উৎ না-কুট কুটিল হওয়া+ 
অ(ক)-ক) সং, ক্লীৎ উত্তানশয়ন, চিত্ 
হইয়া শোওয়া। 

উপরি-কুণ্ হিংসা করা+ 
অংক)-ক। তুলিয়া যাহাকে বধ করা 
যায়) সং, পু, কেশবকীট, উদ্ফুপ, উকুন, 
ডেঙ্সর। 

উত্কৃট ডেৎ না কুট, দগ্ধ কর1+অ(ক)_ 
পু) সং, পু, ছত্র, ছাতি । 

উত্কুলিত (উৎ-কুল তীর+ইভ 
ণিচ+তক্তি)-_ শ্ম) বিং,ত্রিং, কূলে উ- 
ত্তোলিত, কূলপ্রাপ্ত, উদ্বেল। শি ১ 
“প্রতিক্ষণোত্কুলিতশৈবলাভাঃ :* মোঘ)। 

উতৎ্কুতি (উত্-কৃতি ছন্দোবিশেষ ) সং, 
স্ত্রী, ২৬ অক্ষর ছন্দঃ। উক্তের খ্তুযুক্তি। 
শিং- ১ বিকৃতিঃ জঙ্কতিশ্ৈব তথাতি- 
কৃতিকতৎকৃতি 17, 

উত্কৃত্ত উৎ-কৃৎ ছেদন কর+তক্তি)_ 
স্স) বিং)ত্রিং ছিন্ন । ২। উতক্ষত। ৩। 

উত্খাত। ৪ । ধাহা নানা খণ্ডে ছিন্র, 
যাহ! খণ্ড খণ্ড করা গিয়াছে । 

উত্কৃত্যমান (উৎ-কৃতৎ ছেদন কর! + 
আন(শান) - শ্ব) বিং, ত্রিং, যাহা! খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাট! গিয়াছে, নানাখণ্ডে ছিন্ন। 

উত্কুষ্ট (উত্কর্ষ দেখ, তক্ত) - শু) বিং,ত্রিধ, 
উত্কর্ষবিশিষ্, শ্রেষ্ট, প্রধান, উম । ২। 



উশু 

রর ০২৮ লাশ শীিপাপীিশিশ 

অতিশয় মুক্ত । ৩ । প্রকৃষ্ট ৪ ( প্রশস্ত । 

৫1 সম্যক আকৃষ্ট | ৩। উদ্ে কুষ্ট। 

উতকুষ্টতা (উতকুষ্ট+তা_ ভাবে) উত্তমতা, 
শ্রেঠতা, প্রাধান্য । . 

উত্কুষ্টভম তউতৎকুষ্ট-ভিমি ভূভাগ, ৭মা 
হিৎ, অচ্ সমাসান্ত) মং, পু, প্রশস্ত ভু 
ভাগবিশিষ্ট দেশ । 

উৎকোচ ভি২-কুচ [সন্ুচিত হওয়া] অপ- 

প্রদ্দান কর! + অরে এ)- ৭) স্। পু, 

ঘন ; যথা-উত্চকোচজীবী |? 
হকোচিক (উত্দকোচি দেখ, অক(ণক) -- ক) 

বিৎ, ত্িৎ, যে ঘুস দেয় । 
হকোচগ্রাহী 0 গ্রাহিন, উৎকোচ -- গ্রাহী 

[গ্রহ গ্রহণ বপা1ইন্শিন্)-কা থে 

গহণ করে) নিৎ১ ঘিৎ, ষে উৎকোচ গ্াহণ 
করে, ঘৃনখোর । 

উত্ক্রম (উৎ উ্টা- ক্রম গমন করা 
_ ভা) জং, পু, ব্যতিক্রেম,। বিলো দতলো।ন। 

উন্চলন ।৩। নিঃসরণ, নির্ণমন | ৪1 মরণ! 
উত্ক্রান্ত (উত৩্ উপন্ি- ক্রম গমন কপ17 

তক্তে) - ক) বিৎ, ভ্রিৎ, উদগত । ১ । (উিহ- 
ক্রম দেখ) তিজ্ীন্ত, উদ্নক্যিত। ৩. 
মযত। শিং-১ “উত্ক্রাস্তানামামিযায়ে। 
পরিষ্টাহ 1” মোঘ)। 

উত্ক্রোশ (উিৎ-্লেশ্ ক্রন্দন কর + আআ 

(অন্)- ক) মহ, পুঙ্। কুররপন্গী | ২ 
(+অল্- ভাবে) চীৎকার ; যথা সেনা 
গণের গম্জন ও উত্কোশি |”? 

উত্ক্ষিপ্ত ডেৎ উদ্ধ-মিপ্ি ৫পুরিত) নিং, 
দিং, উদ্গেক্ষিপ্র | শি ১ দক্ষণহ ্মণোহি 
গিপু গজেন্দকুন্তিন। 1৮ ২। উচ্চাটিত ॥ 

উতক্ষিপ্ত-কম্পন (1১০71611010 01৮7 81)005ল 

66 09771171272) আঙ, ক্লীহ। ভমিবম্প- 

বিশেষ, এই প্রকার কম্প সময়ে বোধ হর 
ভূমি যেন উদ্ধে উৎ্ন্িপ্ত হইতেছে । 

উতৎক্ষেপ _ পু (উতক্ষিপ্ত দেখ, আ 
উৎক্ষেপণ - ক্লীৎ (ভাল), অননা)-_ 

ভা) সং, উর্দে ক্ষেপন ; যথা-*ঘিনি 

সমবেত উৎক্ষেপণ করিতে পারেন 1), 

শিং-১ “অভিমান লোহিততলো বাহ 
ঘটোত্ক্ষেপণাৎ্।” ্ 

স$)42 0 | উত্ত 
পাশা কাশ পাতা পপ 

উৎ্ক্ষেপক €উত্-ক্ষিপ্ ক্ষেপণ কর!+ 
অক.ণক)- ক) বি তরি যে উদ্দে ক্ষেপণ 
করে । 

উতলা ; সঙ *্দীৎ, মুরানামক গন্ধদ্রব্য 
উত্ধাত.উতৎ্ উদ্দে-খন খোড়া+ তাক) 

_্) বি ত্রিৎ উতৎ্পাটিত, উন্মুলিত, 
উপড়ান; যথা_-“লারাচ প্রভৃতি শরীর 
হইতে উৎখান্ত হইয়া থাকে ; কিজ্ঞ ভদি- 
প্রবিষ্ট বাকশল্য কোন ক্রমেই উৎখাত 
করা যামু না|? শিৎ ১ “রখেনানু খাত 
শ্তিমিতগতিণী 1 ২ অমলে বিনাশিত। 
৩। বিদাপ্রিত। ৪ | পদভরত্শিত। ৫। ভাব- 
পারিত। ৬ | সৎ প্রসঙ্গ, উশ্বাপন। ৭। 
(+ক্ত- ভ1। ক্লীৎ, উতখনন। 
অখাতকেলি ; ম্ পথ, বগ্রক্ষীড়া, শৃঙ্গাদি 
ছারা রণ দর আন্তকা খনন। শি-১ 
উত্ধাতলে . শু দ্রেরবপ্রাক্রীড়া শিগ 

| বি, ভিৎ, আর, ভিজ] 
(ভ. আরজ হওয়া তু ।-ক) 

উন্ভৎস (১ উদ্ধ- তন্ন ভিত কৰরা+ 
অ.ভএ।--ণ) সং, পু২্, কণভষণ। ২। 
শ্িরাভষণ । শিখ ১ “নোভ্তমএকগতি 
1 তো শ্রবণতঠ স। মে স্ক,টেহুপ্যাগমি)' 

উনপ্প (উৎ্ অতিশর-তপ উদ্ধ করা, দণ 
করা তংক্ত)-স্ম) শি, ত্রিং, উত্তাপ, 

ো 

৪ | (477 ভাবে) ক্লীৎ্ শুক্ষ মাহস। 
উন্তম উতৎ্ অতিশ্য়-তমৃ ইচ্ছা করা+ 

অংজন্)- ক) শিহ,ত্রিৎ, উতৎকুষ্ত | ২। শ্রেষ্ট, 
প্রাবান। শ। চরম । ৪1 উপাদেয়। ৫ 

সং, পুথ) বিষু। শিং-১ “অনাদি।নপ- 

নোধাতা বিদাতা ধাতুব্ভমঃ 1৮ ৬ শুকুচি 

গর্ভজাত উল্তানপাদ রাজপুল্র। ইনি মগ 
ব্যাজে হিমান্ছি প্রচ্ছে গমন করিয়া এ+ 

যক্ষ হস্তে নিহত হন। শিং-১ “ষ্চ- 
বিবেকতয়া রাজ্ঞ। ভূত্যাশ্ুভমপদযোজ্যাণ 

হীনাধমস্থানে নিয়োজধতি । ২ ডত্ত- 
মস্যাপি বর্ণস্য নীচোহপি গৃহমাগতঃ। ,, 
উত্তম্ঃ পুস্তন্য পরমাত্মেত্যুদাহত। 
(পৌতা)। ৭। তৃতীষ মনু, প্রিয়ব্রত রাজ” 
পুরন । এই মবস্তরে সত্যসেন অবতার 



ভত্ত ] 

সত্যজিৎ _ইন্দর । সত্যবেদ, শ্রুতভদ্র প্র- 
ভূতি-_দেবগণ। বশিষ্ঠ প্রভৃতি-_সপ্তর্ষি । 
পবন স্প্রয় প্রভৃতি--মন্ুপুত্র । ৮1 এক- 
বিংশতিতম দ্বাপরের ব্যাসের নাম উত্তম । 

উত্তমতা। উত্তম 4+ত1- ভাবে) সৎ, স্ত্রী, উ- 

ভ্বমের ভাব বা অবস্থা । 

উত্তমফলিনী ; সংস্্রীৎ, দুদ্ধিকা বৃক্ষঃ ্ষীরাই। 
উন্তমর্ণ উত্তম প্রধান-খ্ণ। উপচয় হেতু 

যাহার উত্তম ণ, ৬ঠী হিং) বিৎ, ভ্রিৎ, 
যে অন্যকে ধার দেয়, খণদাতা, মহাজন । 
“উন্তমর্ণোধনঙ্গামী অধমর্ণজ্ত খাদকঃ 1” 

উত্তম-সংগ্রহ ; সৎ, পুখ,) নির্জনে পরশ্মীর 
সহিত 'আলিঙ্গনাদি, পরদার কারণ। 

উন্তমসাহস (উত্তম অত্থ্যন্তম বা অতি গুকু- 
তর-সাহস দণ্ড) সৎ, পু, দণ্ডবিশেষ, 
১১০ ০০ ব1 ৮১% ০ ০ পণ দও্ড । ২। ১১৮০১৩০ ৩ 

পণ দণ্ড, অর্ক্বোচ্চ দও । ৩। অতিশয় সা- 
হস, দুঃমাহস। 

উত্তমা ; সঙ, স্ত্রী) শ্গীরুই গাছ । ২। উত- 
কুষ্টা স্্রী। ৩ । নায়িকাবিশেষ | 

উদ্চমাঙ্গ (উত্তম প্রধান- ভঙ্গ, য়) 
সং, কীৎ, প্রধান অঙ্গ, মস্তক, শির । শিং 
--১ প্বিভেৌপতদগঙ্গ ইবোভ্তমাজে 1” কে 
মার) । ২ কশ্চিদ্বিষতখঙগ জতোত্তমালত।” 

উত্তমারণী ; সং. স্্রীহ, ইন্দীবরীশ । 
উত্তমোত্তম (উত্তম -_ উত্তম) বিং, ব্রিং, অতি- 

শর উতৎ্কষ্ট, শ্রেষ্ঠাপেক্ষা শেঠ । 
উত্তমৌজা (উত্তমৌগস, উত্তম ওভাস্ বল, 

৬ষ্ঠী-হিৎ) বি, ত্রিৎ, উৎকুষ্টতেজস্ক। 

২। দশমন্বসতরাধিপ মন্ুর পুত্রবিশেষ । 

উত্তস্ত উিৎ্-স্তন্ভূ্ স্তব্ধ করা + অব) 
_ ভাবে) সৎ, পু, স্তত্ভীভাব । ২। নিবৃত্তি, 
থামা। ৩। উত্তোলন। ৪। বদ্ধন। 

উত্তত্তন উত্তস্ত দেখ, অন(অনট্)_ ভা) সং, 
কীৎ১অবলম্বন | ২। বন্ধন । ৩।(+ অনট্- 
৭) ঠেকো, খুঁটি । 

উত্তর(উৎ উপরি - _-তৃ পারহওয়1+কঅঘল্) 
হি অখব। উহ -তু [প্রকৃতাভিযোগ] 
উত্তীর্ণ হওয়া+অব্সেল্ট_প) সং, ক্লীৎ, 
প্রতিবচন, জবাব। ২। সিদ্ধান্ত । ৩। 

প্রতিকার । 9। জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আপন 
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মত বা বক্তব্য নির্দেশ। ৫ । কেহ কোন 

আপত্তি বা দোষারোপ করিলে তাহার 
খণ্ডন, আপত্তি খণ্ডন 1 ৬ | কেহ আহবান 
কপিলে তত্শ্রবণসুচক বাক্য ।৭ | অর্থাল- 
স্কারবিশেষ। ৮। (+অনট্-ক) পুত, 
বিরাটপুত্র। ৯। বায়ু ও ঈশান কোণের 
মধ্যবর্তী! দিক্, উত্তরদিকৃ। ১০। অব্যবহিত 
পরবস্তী দেশ বা কাল। ১১। বিং, ত্রিৎ, 
শ্রেষ্ঠ । ১২। যোগ্য । ১৩।উত্তম। ১৪। 
ছুল্লভ, অসাধারণ; যথা-_-লোকোত্তর । 
১৫।যাহ। পরে ঘটিবে, ভাবী, ভবিষ্য 
যথ।--উত্তরকালে কি হয় বলা যায় না । 
১৬। (উন্তর 4) উত্তরদিকৃসন্ন্ধীয় | ১৭। 

উপরিস্থা। ১৮। শঁঅিল্- ক) উত্তীধ্য । 

১৯ । ক্রিং-বিং, অনস্ভর, পশ্চাৎ ; যথা 
এশ্রবণোনভর তিনি এই কথা বলিলেন 1? 
শিং ১প্রত্যুবাচোত্তরৎ বাক্যমূ । ২ এব- 
মুক্তা অ বচনৎ বাম্পপুরিতলোচনই । 

বাস্পোপহতয়া। বাচা নাশক্োদ্ববস্তদ মুস্তরমূ। 

৩ পক্ষস্ত ব্যাপকৎ সারমসন্দিফিষনাকুলহ । 
অপাধা। (নানিহোনতন্ডন,তদৃবিদে1বিদু। 
৪ সত্যৎ মিখ্যোত্তরঞ্চেব শ্রত্যবস্কন্দন্ৎ 
তথ। | পুক্বন্যায় বিধিশ্চৈবমুন্তরস্তাচ্চ হু- 
বিবিধ |, | ৭ম কা । 

উত্তরকাও (উত্তর দেখ) বাস্সীকি রাষায়ণের 
উত্তরকাল (উত্তর পশ্চাদ্্গামী_কালশ জ- 

ময়, য- স) সখ, পুত তবিষ্যৎ সময়, ষে 

সময় আসিবে । 
উত্তরকালীন (উত্তরকাল+ঈন্ - সন্বন্ধার্থে) 

বিং, ত্রিৎ। যাহা উত্তরকালে ঘটিবেক) 

২। উত্তরকালসৎক্রান্ত ৷ 
উত্তরকুরু (উত্তর-_কুক্ক ভূগোলের উত্ত- 
রাখশ,যং-স) সং, পুং-ক্ীৎ, মেরুর 
দন্সিণে, শী পর্বতের অপর পার্থ ইহ! 
দেব্তাগণের প্রিয়নিবাম ভূমি । “্ষথায় 
অপ্তর্ধিগণের বাস, যথায় মন্দাকিনী নদী, 
যথায় চৈত্ররথ বন সেই উত্তরকুক্কুবধ ।” 
কেহ কেহ বলেন ঈরাণ রাজ্যের অপর 
নাম উত্তরকুরবর্ষ। ২। জন্বু্বীপের নব- 
বর্ধান্তর্গন বর্ধবিশেষ । 

উত্তর-কেন্ত্র ; সৎ, পুং» পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, 
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ক্রমের (০717৮ 1১019) সন্নিহিত প্রদেশে 

পৃথিবী ও সুর্যের পরস্পর গতি বিপর্ধ্যয়ে 

পর্যায়ক্রমে ছয়মাস দিবা ও ছয়মাস 

রজনী হয়। যখন ছয়মাস ক্রমাগত রজনী 

হয়, সেই সময়ে দি্লয়-রেখা (11071202) 
অবধি মধ্যাকাশ (%০7710)) পধ্যস্ত সময়ে 

সময়ে বিদ্যুৎ বা উদ্ধার ন্যায় কতিপয় 

মহাপীপ্তিমতী আলোক রেখ! দুষ্ট হয়। 

উহা! বিদ্যুৎ বাঁ উষ্কায় ন্যায় চঞ্চলা নহে। 
নিয়ত শ্থির মর্তি পরিগ্রহ করিয়া “বরাজ- 

মানা থাকে। ইহাকে (4 01012, 130165- 

119 বা ০৮11101771180714) ওদ্রীচ্যা উষ! 

বাওনরিকী প্রভা কহে । এ্ররূপ দক্ষিণ 

[ ৩০২ ] উত্ত 

বিছানার চাদর | শি২- ১ “সোত্তরচ্ছদ- 

মধ্যান্ত নেপথ্যগ্রহণায় সঃ।” রেদু)। 
উত্তরণ (উৎ্ উপরি-তরপ গমন) সং,রীং, 

নদ্যাদি পারহওয়1,উতরণ | ২। কোন স্থানে 

উপস্থিত হওয়া । ৩। পথিকদিগের কোন 
স্বানে সে দিবসের নিমিত্ত অবশ্থিতি করা। 

উত্তরণ-স্থান ; সৎ, ক্লীৎ, যে স্থানে গিয়া উপ. 
স্থিত হওয়া যায়, সরাই, জাড্ডা। 

উত্তরতঃ উেন্তরতস্, উদ্তর+তস। পঞ্চমী ব! 
সগুমী স্থানে তস্) অং, উত্তরে । ২।উ- 
ভর হইতে । শিৎ- ১ “দক্ষিণাগ্রেষু দর্ডেগু 
কৃত! চোন্তরতঃ শিরঃ | তমেবান্ব মরিষ্য্; 
সর্বে সৎবিশুর্ভবি |? 

কেজে আর্থাৎ কুতমরু (9০৪11) 1১0০) ! উত্তরদ্িকৃ (উত্তরদ্িশ, উত্তর-দিশ দিক, | 
প্রদেশে (40:0৮ িহেন19 বা 90177 ৃ 

(1707 110715) বৈবস্বভী বিভা বা দাক্ি- | 
ণাত্য ভষাশন্সে অভিহিত হয় । ূ 

উত্তর কোশল ভেত্তর _ কোশল) সং, পুং, অ- 
যোধ্যারাজ্যের সরঘূ নদীর উত্তর ভাগস্থ 
পদেশ । ইহার প্রাচীন রাজধানী শ্রাবস্তী। 
ইরাবন্তী নদী তটে। আাবস্তীর দক্ষিণে । 
বন্তমান বলরামপুর | 

উত্তরকোশল। (উন্তর_ কোশল। প্রদেশ, খ্বং 
_স) সং, স্সী২, অযোধাযা-নগরী ।২ । পুং, 
বহু, কোশল দেশ । শি- ১ “রঘৃপতেঃ 
ক গতোত্তরকোশলা 11, 

উদ্তরক্রিয়া (উর পশ্চাৎ - প্রিয়া কার্ধা, 
যং- স) সং, স্্ীৎ, সাংনতৎসরিক শ্রাঙ্ধাদি 

কার্য । “প্রেতে পিতৃত্মাপন্নে সপিশ্ীকর- 
ণাদনু ক্রিয়ন্তে যা ক্রিয়াঃ পিতাঃ প্রোচযন্তে 
তাক্রিয়োত্তরা।” ২। প্রতিবচন প্রদান । 

উত্তরঙ্গ (উত্তর উপরি-গ [গম গমন করা; উত্তরফান্তনী 
+ অং.খশ্)-ক] ঘষে গমন করে, অথবা 

উত্তর - অঙ্গ, ঘং_ স) সং, ক্লীং, দ্বারোপ 
রিস্থ বক্রকাষ্ট, কুমীর্কা। ২) (উতৎ্দ উ- 
পগাত- তরঙ্গ ঢেউ । যাহারতরঙ্গ উত্থিত 

হইয়াছে, ৬ঠী-হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, উদগত 
তরঙ্গ, তরঙজগিত। শিং - ১ভাগীরঘী শোণ- 
ইবোত্তরঙজ£।”? রেছু)। 

উত্তরঙ্ছক্দ ' (উত্তর উপরিশ্থিত-_ছদ বস্ম, 
য় স) সংখ পুৎ্) উপরি আস্তরণ বন, 

যম স। গক্ুড় গালবের নিকট উত্তরদি- 
কের বৃত্তান্ত কহিতেছে-এই দিকে? 
প্রভাবে লোক পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইযা 
মুক্তি লাভ করে, অথবা পুর্ষোক্ত নানা, 

প্রকার গুণে সর্রবোন্তর হইয়াছে । এই 
নিমিত্ত ইহা উন্রদিকৃ বলিয়া বিখ্যাত ) 
২, স্্রীৎ, উদ্দীচী, দ্রিক্বিশেষ । 

উত্তরপক্ষ (উত্তর ' "গাদৃগামী- পক্ষ অনু 
মেয় বস্তর ভা. 4) সহ, পুহ পুর্ব পঞ্ের 
নিরাসক পক্ষ, সিগ্ধান্তপক্ষ | শিহ-১ 
“প্রাপন্ পবনব্যাধের্ণিরমুত্তরপক্ষতাম্ 

(মাঘ)। ২। শুরুপক্ষে মাসারভ্ত হইলে 

উন্তরপক্ষ কুষ্ণপক্ষকে বলে । 
উত্তরপাদ (উত্তর পাদ) সঙ পু, চন্দ 

ব্যবহারের দ্বিতীয়পাদ । শিং-১ পূর্ব, 
পক্ষঃ স্মৃতঃ পাদে] দ্বিতীয়শ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ। 

উত্তরফন্তণী (উত্তর পশ্চাদুগামী- 
ফল্ধনী, ফাল্কনী নক্ষণ্ 

_স) সৎ, স্ত্রীঘ, অশ্থিন্যাদি বিশেষ, য় 

উত্তরফল্জনী ! 

 সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত ছ্বাদশ নগর 
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ইহার অধিষ্টাত্রী দেবত! অরধ্যম]। ইহাতে 

জন্মিলে, দানশীল, করুণহদয়, হুশীল, 

বিশালকীর্তি, হুমতি, ধীর ও অত্যন্ত 

মুদুঙ্গভাব হয় । (কোষ্ঠী)। 

উত্তরভাদ্রপদ্দ ভত্বর পশ্চাদ্গামী -ভাদ্রপদ 

নক্ষত্রবিশেষ, য্ৎ- স) সং, পু, ষড়বিংশ 

রা 
/% রা 

?7/7/ 

উন্তরভাদ্রপদ । 

নক্ষত্র । ইহাতে জন্মিলে ধনী, কুলীন, 
কিয়ান্কুশল, ভপালমান্য, বলবান্, সং- 

কর্মকত্তা ও আত্মীয়-ভক্ত হয় । (কোঠী)। 
উত্তরমানম (উত্তর উত্তরন্থ- মানস ) সং 

কীৎ, তীর্থবশেষ | শিৎ - ১ “কালোদকং 
নন্দিকুণ্ডৎ তখাচোন্তরমীনসৎ । অভ্যেত্য 
যোজনশতাঁৎ ভ্রণহা! বিপ্রমুচ্যতে ।?' 

উদ্তরমের (০9711) 7১০1০) সৎ, পু, পৃথিবীর 

উত্তরপ্রান্ত ৷ 
উন্বরমেকবৃন্ত (02701901701) মেক হা 

ইতে ৯৩1৮ অংশ অন্তরে স্থিত যেষে 
নুদ্রবৃত্ত ক্সিত হয তাহাদিগকে মেরুবৃত্ত 
কছে, তন্মধ্যে উনরদ্দিগের বৃস্তকে উল্তর- 
মেক কহে। 

উন্তরবাদখ (-বা্দিন্, উত্তর প্রতিবচন- 
বাদী যে বলে) বিং, তরি, প্রতিবাদী, 
'আসামী। 

উত্তরবাকনী ; সৎ, স্ত্রীৎ, রাখালশশা। 
উত্তরসাধক (উত্তর-জাধক যে সাধন করে) 

বিং, তরি, ঘে কোন বিষয়ে সহায়তা করে, 
সহায়, সাহায্যকারী । ২ আপাততঃ 

কার্ধা আরত্ত করে কিন্ত পরে ধার সহায়- 

তায সেই কাধ্য সম্পন্ম হয় তাহাকে 
উত্তরসাধক কছে। রঃ 

উত্তরা; বিরাটরাজকন্যা। অভিমন্থযপত্বী। 
ইনি বৃহম্বলাবেশী অর্জনের নিকট গা- 
সবব্ধ্য বিদ্যা অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্যাপি 

[৩০৩ ] উত্ত 

শিক্ষা করিয়াছিলেন দ্বাদশবর্ষয বয়সে 

বিধবা হন। তত্কালে পরীক্ষিৎ, ইন্থার 
গর্ভে ছিলেন ইস্থার মাতার নাম, হদেষা, 

মাতৃলের নাম কীচক ও ভ্রাতার নাম 
উত্তর । (মহা) ২। (উন্তর+আ1) অ, 
উত্তরদিক। ৩। উত্তরদিকে | 

উন্তরাৎ্থ ভন্তর+আং্-- প্র) অং, উত্তর- 

ফিকে দেশে বা কালে । 
উন্তরাধর (উন্তর- অধর) উপরিশ্থ ওষ্ঠ। শিং 

-১ ণপুনর্বিবক্ষু ব্করিতোত্তরাধরঃ 1” 

উন্তরাধিকার (উন্তত্র অধিকার স্বত্ব) সং, 

পু, মুত ব্যক্তির ধনে ধনীর সহিত সম্পর্ক 
নিবন্ধন সত্ব । 

উত্তব্নাপিকারী ৫-কারিন্, উত্তরাধিকার + 
ইন্ _অস্ত্যর্থে) বি, ত্রিৎ, পশ্চাদধিকারী, 

দায়াদ । ২। কোন বাক্তির ম্বত্া হইলে 

বা অন্য কোন কারণে তাহার সম্পর্ক হুনে 

যে ব্যক্তি তদীষ্ব ধনাদিতে অধিকারী হয়, 

ওয়ারিস্। 

উত্তরাপথ (উত্তর -পথিন্+ড) সং, পু২ঃ 

উত্তরদেশ। 

উন্নরাভাস (উত্তর দোষ্থগ্ডন _ আভা 

সদৃশ হওন, হষ্ঠী -ষ) সং, পু? দুষ্টউত্তর, 

অপ্রক্তত উত্তর, অসহুত্তর (ব্যবহারে অ- 

াঁৎ আইনে) । 
উন্তরাঘণ (উতর -অম্বন পথ,গতি ৬ষী- 

ফ+৭সী-_হিৎ) সং, ক্লীং, উত্তরদিপ্বস্পী 

সৃর্ধ্যের মার্গ । ২ । মাখাদি ছয় মাস। এই 

সময়ে সুর্য বিষুব রেখা হইতে উত্তরদিকে 

গমন করেন। ইহা] দেবতাদিগের দিন ও 

অন্ুরদিগের রাত্রি । শিৎ-১ “সতপ্রাপ্লে 

উত্তরায়ণে প্রভাত উন্তরাম়ণসৎক্রাস্তির- 

ন্ম্দানফলা ভবিষ্যতি 1)? 

উ্রায়ণান্তবৃন্ত (11010 01 0780০7 ) সৃ- 

ধোযের উভ্তরে গভির সীমা নিরূপক রেখা, 

বিষুব রেখার ২৩] অংশ উত্তরে বে অক্ষ 

রেখ! কলিত আছে। 

উত্তরাশ! (উত্তর _ আশা! দিক্) সং, স্ত্রীহ, 

উত্তরদিক্। ২) (উত্তর-আশা প্রত্যাশী, 

৬ষ্ী-_ষ) প্রত্তিবচন পাইবার প্রত্যাশা । 

উত্তরাশাপতি (উত্তর _ আশা দিকৃ-পতি, 



উত্ত 
শি শশা 

প্রভু । উত্তরাশা অর্থাৎ উতন্তরদ্িকের অধি- 

পতি বলিয়া, ৬ষঠী_ষ) সং, পুৎ, কুবের । 
উত্তরাষাঢ়া ভেত্তর পশ্চাপ্গামী -আষাঢ়া ন- 

ক্ষত্রবিশেষ, ফুৎ _ স) সং, স্ত্রী, একবিংশ 

উত্তরাষাঢ়।। 

নক্ষত্র । ইহার অধিদেবত। বিশ্ব । ইহাতে 

জন্মিলে দাতা, করুণাময়, বিজয়ী, বিনীত, 
সৎকর্ম্মববেত্ত, পত্রীপুত্রবন্ত ও চিরমুখী 
হয় । (কোষ্টী)। 

উত্তরাহি (উত্তর _ আহি) অং, উত্ভরদ্বিকৃ। ২। 
উত্তরদিকে । 

উত্তরামঙ্গ €( উত্তর উপরিস্থিত_ আ।সঙ্গ 
[আ-সন্জ্ আমকে হওয়া + অ. ঘএ) 
_শ্ম] আজক্তি, ৬ষী- হিৎ ) অহ, পু২- 
ক্লীং, আচ্ছাদন বক্স । ২। উত্তরীয় বল্স, 
উড়ানী, চাদর । শিৎ-১৭তুশুভরাসঙ্গ বৃউী- 
মধীতিনীম্ ॥) (কুমার) । 

উত্তরী (উত্তরীয় শব্দজ) সৎ, 
তের ন্যায় ধৃত বস্থা। 

উত্তরীয় উত্তর উপর+ঈয়-_ইদমর্থে) মং, 
কলীৎ, নাভিদেশের উদ্ধীশ্থিত অর্সের আদ্ছা- 
দন বন্ত্র। উত্তরীয় বন্ধ, উড়ানী, দছোট । 
শিৎ--১ হিমোন্তবীয়াকূণ পাও - 
জানে ।” “ধৌতোত্তরীয় প্রতিমচ্ছ: 
বীনি।” টা 

উত্তরেণ (উত্তর+এনপ _ প্রৎ ) অং, উত্ভতর- 
দিকে । ২।উত্তরস্থ । শি২-১ “অথোত্ত- 
রেণ কৈলাসান্ মৈনাকৎ পন্মতৎ গ্রতি |” 
২ কিঞ্চিংপশ্চাৎ ত্রজ লঘুগতির্ভ য়এবোভ- 
রেণ। (মেঘদৃত)। 

উত্তরেছ্যঃ উিত্তরেছ্যুদ্, উত্তর পশ্চাৎ, 4 এ- 
হ্যস্-_দিবার্থে) অং, পরদিনে, আগামী 
দিবসে, কল্য। 

উত্তরোত্তর েন্তর পশ্চাৎ_দ্বিত্ব) ক্রি 
বিং, ক্লীৎ, পর পর, ক্রেমে ক্রমে | শিৎ_ 

দোছোট, পৈ- 

| ৩০৪ | উত্ত! 

পন নিহার ভিঠরোন ভ্রাত 
তত; গোও্রজো বন্ধুঃ নি রে 
চা এষামভাবে পূর্ববস্ ধনভাপ্র- 

তত. 1517 যাজ্বন্থ্য)। 
উন্তা, : উজ উপ্রি-তন্ বিস্তৃত হওয়া 

4 আখ এ) ক) বিং১ত্রিৎ, উদ্ধাণুখে স্থিত, 
রি হওয়া ।২ । বিস্তার-রহিত | শিং-১ 

স্তানচণ্চ পুটেন। ২ পিতৃপাত্রৎ তু ্থানং 
না বিপ্রান্ বিমজ্ঞয়েত 1 
না সং, পুথ। আয়ুব মন্ুর পুর, 

ইহার ছুই ধর্্মপত্বী ছিল । একের নাম 
সুক্কচি ও অপরের নাম হুনীতি । শকচির 
গর্ভে উন্তম ও শুনীতির গর্ডে প্রব জনি, 
হি | 

-জ রর জন্মে, রা ষ) রা ্  
উত্তানপাদ্ রাজার পুভ্র, প্রুব। 

'স্তানশয় (উত্তান-শয় যে শয়ন করে। 
ঘুখ-স) সৎ) পু, কাজী) আক 
শিশু । ২। বিং, তরি, যে উত্তাল ভাথে 
শয়ন করিয়া থাকে, যে চীহৎ্ হইয়। শয়ন 
করে, উত্তানশার়ী । 

উত্তাপ উতৎ-তপ্ উষ্ণ হওয়া রে 
_ভা) সং,পুৎঃ তাপ, উল্মা । ২। উষ্ণত। 

স্তাপিত ডে২-তাপি উতপ্ত করান, উজ 
হওয়ান+ত(ক্ত) _ ম্ম, ভ1) বং রিং, 

থে উত্তাপ পাইয়াছে, যাহাকে উষ্ণ করা 
গিয়াছে । 

উত্তার (উৎ্ উপরি-তার [তু পার হওয়া 
+আঅ(ঘএ৫)-- প্রত্যয়ে নিম্পন্ন, ভাব্ব। [চ্যে 

যেপার হয়) সৎ, পুৎ, বন । ২। উপ্তরণ। 
| (উদ _ তার) বিঃ (িৎ, উচ্চ না 

ভি ৫1 (উত্-তাঃ 

৬ষ্ঠা_ হিং) উদ্ধত তারকবিশিগ্ঠ | 
উত্তাল ডউে২-তল্ ভন্নত হওয়া অং এ) 

_ক)বিং,ত্রিৎ, উৎ্ৎ কট । ২ মহ, রেষ্ট! 
৩। উন্নত । ৪1 ত্বরিত। ৫1 তাল প্রমাণ, 

৬। ভয়ানক । ৭? শ্রতিষ্ঠিত। ৮ নি 

শবকারী। শ্িৎ-১ “উত্তালতালাধগ 
খ্রবৃত্তহ | (মাঘ )। ৯। -র্ৰীত 

গ্রবঙগম। 



উত্তো [৬০৫ |] উা 

হজজালা (উহ. ষ্া রানেতা হা চির গেট তি তা শিৎ _ ১ - 

(শান) -_ ক । ম- আগম) বিং,ভিৎ,উত্বান- ।. লোপ, রাজপথৎ প্রপেদে 1” কেমার)। 

নি যে উঠিতেছে । ২ বর্গমান, রুদ্দি-। উদ্দোলন (উৎ ভিদ্ধ, _তোলন ওজন ) 

শীল। শিৎ-১ “উত্তিষ্ঠমানস্্ পরৈনো- ! সৎ. কীৎ, উদ্ধাপন, তোলা, উদ্ো উঠান । 

পেক্ষাঃ পথামিক্ছত]1 |” (মাঘ । ৩। মে | উন্ভ্রোলিত (উৎ উদ্ধ-তোলি ওজন 

উদ্যোগ করিতেছে, উদ্যুগ্জান । 7 হরির ভা শব) বি, বিং, যাহাকে 

উদ্ীর্ণ উৎ উপরি-তীর্ণ[ত পারুহওয়া ; উদ্বে উঠান গিয়াছে, যাহা বাঁ যাহাকে 
তক) শ্রী গত) বি, তিৎ, ঘে পার | ভুলিয়া ধরা গিমাছে, উন্নমিত, উদ্ধাপিত। 

হইয়াছে, পারগত | ৯ । ল্য হইতে | উদ্যান্র (উৎ্-তাল্ত বর্জিত বিং, ত্রিৎ। 
উখ্গিত যথা! - সে তরণীযোগে নদশ উত্তীর্ণ: উৎক্ষিপ্র ৷ »। পরিতান্ত । 5 | বিরল । 
ইল) ৩। নির্গত; ৪ । অতিক্রাঙ্গ । ৫1 । উল্লাস (উৎ্ ম্সতিশয় তাস ভয়) সং. 
উপস্থিত ; যখা_সে অমুক স্থানে উত্তীর্ণ | পুং, ভয়, জাস। 
হইল । ৬। নিজতিপ্রাপ্ত ; যগাবিপদ : উ (উৎ উপরি-স্থা থাকা + অডে_ 
হইতে উত্তীর্ণ, অভিযোগে উললীর্ণ । ৭) 1 ক) নিং, ছিৎ, যাহা উঠিয়াছে, উন্থিত। 
কুতকার্যা ; যথা পরীক্ষায় উতীর্ণ,। ২! জাত, উৎপন্ন । শিৎ _ ১?জাহচনীপুলি- 

উন্ঙ্গ 'উতৎ্দ অতিশয় _তুক্গ উদ্দ) বিং, লোখাভিঃ সিকতাভিঃ। ৯ রজাৎসি সম- 
তি") উচ্চ, উন্নত, অত্যু্চ শিৎ ১) রোখানি। ৩ কলক্ষয়কারণোখৎ বৈরমূ 1? 
“প্রোস্তজৎ জয়কৃ্জরমূ ।” , উখ্বান / উহ উপরি-শ্ভাঁ থাক + অন 

উদ্কষ (উৎ্ উদগ-ত _তুষ, ৫সী হিৎ) সৎ. (আনট)-ভা। ম-লোপ) হয, ক্লীহ, 
পৃৎ, ভৃষ্টধান্য. খই । র উদয়। ১। উত্গিতি ।শ। উন্নতি । ৪ । উত- 

উপ্তেজন (উৎ-তিজ তীক্ষকরা+অন(নঅসনট); প্ি। €৫। শষ্যা বা আমন হইতে উঠা । 
ভা) সৎ, কীং, না-স্পীৎ শাণাদি দ্বারা | ৮1 উঠান; ষখা-গাতোথান । ৭1 (4 

তীস্্ীকরণ । শিৎ- ১৭ব্যাঘট্নোন্ঞেজনয়া | আনট -প)উদ্েবোগ।৮। আলসাপরিহার । 

মণীনামূ |”? (মাত )।২ ।উমকন। ৩1 ৯ যৃত্র। ১০ উদ্াষ। ১১7 উত্সাহ । 
প্রবন্তীন। ন। ধযকান।€। উদ্দীপন! ৬। ১৯ ।হুর্ষ। ১৩। +'অনট -পি) রাজা- 
উত্সাহদ্দান, উতৎ্সাহবদ্দন । ৭। সজীব , চিস্বা। ১৭ । পৌকুষ । ১৫। যুক্ষ, রণ। 
করা, উদৃযুক্ত করা, যাহাতে অধত্ব উপেক্ষা ১৬ । টৈগ্ত 1১৭] পুস্তক | শিং-১ “ইন্দু- 

ভামনোযোগ বা অনুৎ্মাহ দর হইয়া কার্ধা মিব নলোখানম্। ২ জাতণামবিভ ক্তানাৎ 

নির্ধাহে যত্ব মনোষোগ ও উত্সাহ একঙ্পা  যছ্াখানৎ ভাবেহ সহ ন্ পৃত্তভাগৎ বিষম 
অনুষ্ঠান বা উপদেশ । ৮। উত্পীড়ন, পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন 1 
উপদ্রব করা, পীড়াবপীড়ি করা । । উত্াউনকাদশী (উখ্বান [উঠা] নিদ্রা হইতে 

উত্তেজিত (উন্লেজন দেখ, ত.ক্ত)- শব) বি, । হরির জাগরণ .. একাদশী, ৬ঠী-ঘ) সং, 

ত্রিং, যাহাকে উত্তেজনা করা গিয়াছে |! স্মী*, মারি শুরুপক্ষের একাদশী। 
*। উদ্দীপিত ! ৩। শাণিত ! 3 । টস্থ্যক্ত, | শিৎ--১ +শেতে বিষুঃঃ সদাষাঢ়ে ভাদ্রেচ 
« | উৎপীড়িত, বিরক্ত । ৬ । প্রবাত্তত। রি কার্ভিকে পরিবুধ্যেত শুকু- 
৭। প্রো্সাহিত। ৮। (+ক্ত- ভা) সৎ, 

ক্রীৎ, অশ্বগতিবিশেষ ) ইহা অশ্বের মধ্য- | উশ্বাপক (উৎ-স্থাপি স্থিতি করান+ অক 
গতি। শিং-১ "উত্তেজিত মধ্যবেগৎ |. (ণক)-_ ক) বিং, ভিং, থে উঠাইয়া দের, 
যোজনং শ্লথবল্গয়া ৷” ৰ যে তুলিয়া ধরে। ২।ষে কোন বিষয়ের 

উত্তোরণ (উৎ উন্নত--তোরণ বহিদ্বনর, । উধাপন করে, শে কোন বিষয়ের প্রস্তাব 
৭মী _হিৎ) সৎ. কীৎ. যে নগরের বহিপ্রণর ! কাব । 

পরে হবেদিনে 1)? মেতস্াপুরাপ)। 

১ ০ পেশী শী 



উৎ 

শাসিত পপ শশী শশা 

উশ্বাপন (উৎ্-স্াপি শ্সিতি করান+ অন 

(অনট)-_ ভা) সং,ক্লীৎ,উঠান্, তুলিয়! ধরা, 

উন্নমন, উত্তোলন । ২ । প্রেরণ । ৩ । প্রবো- 

ধন। ৪1 কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করা, 

প্রস্তাবনা । ৫ । উপস্থিত করা । ৬ । উদ্দ- 
মন । ৬ । ক্ষোভণ । শিৎ-_ ১ “ভার্খামুখা- 
পনায় শ্বশুরস্ত গৃহে সমায়াতঃ | 
যঙ্ত্রোপায়ানন্তাৎশ্চ শিরোখাপন 

বুদ্ধযাবেক্ষ্য 1 স্মিত) । 

উত্থীপনীয় ডউেণ্ধাপন দেখ, অনীয় _শ্বা বিৎ 
ত্রিং, যার উত্থাপন করা উচিত বা আব- 

শ্যক, উত্ধাপনযেগ্য, যার উ্থাপন করিতে 

হইবেক | 

হেতৃন্ 

উত্থাপিত (খাপন দেখ, তন) _ম্র) বিং১ | * 
ত্রিৎ, যাহাকে উঠান গিয়াছে, উক্তোলিত। 
২।প্রেরিত। ৩। প্রবোধিত 1৪ 1 ক্ষো- 

ভিত। ৫ | যাহ উপস্থিত কর! হইয়াছে, 

যে বিষয়ের উত্থাপন হইয়াছে, প্রস্তাবিত । 
উত্থিত (উৎ্* -স্থা। তক) - ক) খ্রি, তিঙ, 

উত্পন্ন । ২। উদ্যত | শি২ং-১ “ভিক্তো- 

খিতৎ ভূমিমিবোরগাণাৎ 1 (মাঘ) । ৩। 
উদগত । ৪1 বদিত, বঙ্ছিপ্রাপ্ত । ৫ ।॥ যে 
বা যাহা উঠিয়াছে। 

উশ্সিতাঙ্গুলি (উন্িত 
আঙল, ৭মী- হিং) সংঃ পু, 
চাপড় । 

উত্পত (উৎ্ উদ্ধ- পতত [পৎ. 
+অ(অন্)- ক. যে গমন করবে) সৎ 

পশ্ষী । ২। বিং, ত্িং, উদ্ধাগামী | 
উত্পতন (উতৎ্ উদ্ধ-পৎ্ গমন কর1+ 

অন(অলট্)-_ ভ1) সং, ক্লীৎ, উতৎপন্তি | 
২। উদয় । ৩ । উৎ হপ্রাবন । ৪ । উখান। 

৫ 1 উদ্ধগমন, উড্ডয়ন, উড়া। ৬। উহ- 
ক্ষেপে। 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত - অঙ্গুলি 
চপেট, 

গমন কবা : 

॥ পু, 

উতৎ্পতিত (উৎপত্তন দেখ, ত€্) _ ক) বিহ, 
তিং, উদ্িত । ২ | উদিত । ৩। উদগত। 
উডঠান । 

উতৎপতিষুণ (উৎ্পতন দেখ, ইজ - ক, শীলা- 
তে) বিং, ত্রিৎ, উৎ ২পতনশীল, ভদ্ধগামী, 
উদ্ধীগমনবিশিষ্ট । শিৎ -১ “ উত্পতিখু, 
সহিষ্ণু চ চেরতৃঃ খরদৃষণো |”? ভেটি)। 

] ৩০৩৬ ] 

২ এবং । 

উত 

শীট 

উতৎ্দপন্তি ডে  উপরি- পর্দু গমন করা+ 
তিক্ত) _ ভ1) সৎ, স্ত্রী, উদ্ভব, জন্ম। 
২। আবির্ভাব । শিৎ-১ “যম্মাছৃৎপত্তি- 
রেতেষাম্। ২ অশ্বথথফলোত্পত্তি কালে 1” 

উত্পথ ডে হইতে - পথিন্ + ভ-প্রং) 
সৎ, পুৎ, বিরুদ্ধপথ, অসৎ্পথ, কুপথ । শিং 
_-১খখওরোরপাবলিপ্তসা কাধ্যাকাধ্যমজা- 
নতঃ। উতৎপথপ্রভিপন্নমা ন্যাধ্যৎ ভবতি 

1. শামসনহ |? 
' উতৎ্পথগামী (- গামিন, উতৎ্পখ _গামী সে 
| গ্রমন করে) বিৎ, প্রিৎ, যে উতৎপথে চলে, 

উন্মার্পগাষী। 
উত্পথ পতিপ । (বিছ, 
উৎপথপ্রবুজ্ত 

| যে কৃপথ জবলন্পন করিয়াছে । 
উহ রি (উৎপন্ভি দেখ, আন(শান), 

ক। য্,ম -আগম) বি, ভিত, জাযমান, 

যাহাও কউ উৎপাত হইতেছে । 
উৎপন্ন ( উপ দেখ, তক )- ক! দা” ও 
ক বিং, রিং, যার উত্পল্লি হইয়াছে, 

জাত । ১ । উত্থিত । ৬1 (+জ্তি 

সা লন । 

| উৎ্পনননুদ্ছি 

উত্পন্নমতি ] 

টিং, যে অমতংপথে 

€/ | ধয 
(উ পন্ন _ বুদ্ধি, মন্চি) [বিহ, 

» কন্মকালে যার বু্ির 
উদয় হয়,বি”দের সময় যার বুদ্ধি ঘোগায়। 

উৎপন্ন মতি (উত্পশমতি4+ত _ তালে) সং, 
ক্লাৎ, কাধ্যকালে বুদ্ধির উদয় হওয়া, 
বিপদ সময়ে বুদ্ধি ষোগান। 

উৎপল (উৎ্০ উপর্ি-পল্ গমন করা? 

| 

র 

| 

ূ 
ৃ 

| অল -- প্রৎ) সং, ক্লীৎ, পদ্ঘ । ২। জলপুস্প। 
| শিহং- ১" কমলোত্পলমালিমা শ্রনেত্রোত 
| পলাভিঃ (যুবতিভি) । ২ কণ্ণো্পলতাৎ 

ূ পেদে 1 ৩। কুষ্টবৃ্ষ | ৪ | বিং, ত্র, 

|. শিশ্মীঘস, মাৎসম্খুন্য । শিং ১৭খপস্বেদা- 
পনয়নর ভ্রাক্লা স্থকর্ণোপলানাম্ 1(মেঘ)। 
- ীহ, তৃষচর্প টি, তুষের চাপড়ী । 

উত্পলিনী (উৎপল +ইন্-সমৃহার্থে, ঈপ্ 
[2৭ _স্্রীনিতে ) সৎ, জ্্রীৎ, পদ্ধিনী, পদ্থবন। 

পদ্মসহ্হ । ২ জলপুষ্পবিশেষ। 
। উৎপবন ডে উপরি ইত্যাদি পু 
|. করা +অন(অনট) _ভা) সং, ক্লীৎ, 

পবিত্র 
কুশ 

| চলিতে আরশ করিয়াছে, 



শু রা 

পশাপশশািস্পী শিস পাপ 

ছারা জলপ্রোক্ষণ । শিৎ _ ১ পদ্রব্যানাঞ্চে 
সর্বেষাৎ শুদ্ধিরৎপবনৎ স্মৃতৎ 1” €(মন্ু)। 

উৎ্পশ্ট টে উদ্ধা-পশ্যাদ্ূশ দর্শন করা 
1+অ(শ) কা দর্শন) বিৎ, ত্রিৎ, উর্ী- 
যুখ। ই। উর্ধতু্ি । 

উত্পাটক উেত্পাটন দেখ, অক(ণক)-_ ক) 
বিৎ,ত্রিং,যে উতৎ্পাঁটন করে, উন্মলনকারী। 

উৎপাটন (উৎ উদ্ধ-- পট্-ডি৪-পাটি গমন 
করাগ + অন্অনাট) _ ভ1) সং, ক্লীৎ, উন্ম,- 

লন, উত্তোলন, উপাড়িঘ্না ফেলা । শিৎ_ 

পপ শা 

১ “পন্দিতোত্পাটন । ২ বিশ্দমত্যা প্রযু- 
কস্তৎ গঞ্স্যোতপাটনে মম 1” | 

উৎপাটনীয় ট্েহপাটন দেখ, অশীয় নর) 
বিৎ, ত্রিৎ, উতৎ্পাটনযোগ্য, যাহার উতৎ- 
পাটন করা উচিত বা আবশ্যক, যাহার 
উতপাটন করিতে হইবেক, উন্মলনযোগ্য | 

উৎ্পাটিত (উৎপাটন দেখ, ত৮)--শ্মী) বিৎ, 
বিৎ, উদ্মুলিত । ৃ 
উৎপাত (উহ অকন্মাহকূপে এপ গমন, 
করা+অ ঘএও)-_- ভা) সৎ, পুৎ, উপন্দব । 
২ । দৌরাশ্য,আঅত্যাচানর। ৩ । দৈব অমঙ্গল 
ঘটনা, দৈব-নিগ্রহ ; যথা-_ভকম্পাদি । 

শিৎ.- ১উত্পাভাৎস্রিৰিপান প্রাহ নারদো 
ভগবানুৃষিঃ ৷ দিবাৎশ্চৈনাস্্রীক্ষাৎস্চ পার্থি- 

বাৎশ্চ | ২ অত্র দেশে মহোত্পাতানারুষ্দা 
ঢৃভিশ্ষৎ সংজাতিমূ |? 

উতৎ্পাতকে ই) সং, পুৎ, আম্আলচিহ, উস্থা- 
পাত, নিশাত ভূমিকম্প প্রভৃতি । 

উত্পাদক (উৎ উপরি-পার্দি গমনকরান 
+অক(ণক)--ক) বিৎ, ত্রিৎ, উত্পল্দি- 
কারক। ২। জনক, জন্মদাতা, পিতা । শিং 
-১উজমস্য বিশেষেণ কলক্কো২্পাদকো 
জন্ঃ। ২ কোৌতুকোত্পার্দকৎ বচঃ 17, 
(উদ্_পাদ+ কণ্-_ প্রৎ) সৎ, পুৎ, জেটি 

উৎপাদন (উৎপাদক :দ্খ, অন(অনট)_ _ ভা) 
সং, ক্লীৎ, উৎপন্ভিকরণ, জন্মান । 

উৎ্পাদনীষ্ব উৎপাদন কছ্ষেখ, অনীয়-_ম্) 
বিৎ, তং, যাহার উত্পাদন করিতে হুই- 

বেক, উৎ্পাদনযোগ্য । 
উত্পাদদ্ধিতা৷ (উৎপাদক্রিত, উৎ্- পাদ + 

উন ক) বিং, ত্রিৎ, যে উৎপন্ন করে, 

২৬) | 

১১০] ] উৎ 

উৎপাদক । ২ | অনয়িতা, জনক, জন্ম- 
তা, পিতা । ত্রী-স্ত্রীঘৎ উতপাদ্দিকা। 

২ । জন্মদ্রাতরী, জননী । 
উত্পাশর়ন উৎ উপরি-পাক পা-শষ 

শয়ন, নিড্রা। ভদ্ৌ পা করিয়া যাহার1 শক়ন 
করে) সং, পু, টিটির পক্ষী-শিশু । 

| উত্পাদিত (উত্পাদক দেখ, তক্ত)-_ম্ম) 
ূ 
] 

| 

ূ 
| 

ৃ 

ৃ 

বিং, ত্রিৎ, যাহার উত্পাদন হইয়াছে, যা 
হাকে উৎপন্ন করা পিষ়াছে। ২। জনিত, 
জন্মান। 

। উত্পাদ্দী (উৎ্পাদিন্, উৎ্-পদ+ইন্ণিন্) 
-ক) বিৎ, ত্রিৎ, জন্যপদ্ার্থ । শি২- ১ 

“সস্নমু্পাদি ভঙ্গুরৎ ।” হিতোপদেশ) । 
। উত্পাদ্্য উৎপাদক দেখ, য্যণ) _শ্্) বিৎ, ূ 
ৰ 
ূ 
| 
| 
1 উ 
ূ 

ৃ 

ৃ 
ূ 

ৰ 

ৰ 
1 

বৈৎ, উত্পাদনযোগ্য, যাহার উত্পাদন 
করিতে হইবে । ্ 

উত্পাদ্ধামান (উতৎ-পাদ্দি+আন'শাল)_ 
ক) বিং,ত্িং, যাহার উত্পার্দন হইতেছে, 
উরি 
২পালী (উ৬ সম্মুখে -পল্ রক্ষা! করা+ 
5 _প্রং ।ঈ -স্সীলিক্ষে সৎ» স্ত্ীশৎ, 
আরোগা, স্রাস্থয | 

উতৎপিঞ্জর (উত্ বাহিরে _পিগ্তর শিঁজরা) 
বিং,ত্রিং, পিঞ্জ রমুক্ত, বন্ধনমুন্ত্র, কারামুক্ত । 

উতপিঞ্জল (উত্পিঞ্জর দেখ। র-ল) বিং, 

ত্রিৎ, উতৎ্পিঞ্জর দেখ । ২। পিঙঈ্গলবর্ণ । ৩। 
ডে২-পিঞ্জি+কলন্) অতিশয় ব্যাকুল। 
শিৎ-১ “কুর্বাণমুৎপিঞলজাতপা ত্রৈ2 1?” 

উত্পিৎ্স্থ ডেৎ উপরে _-পত্ পড়া14+ সন 
ইচ্ছার্থে, উ- ক) বিং,ভ্রিৎ, উত্পতনেচ্ছ। 

উতৎ্পাড় (উৎ-পীড় পীড়া দেওয়া+ অ 
(ক)- ক) সহ, পুহঃ ফেন। ২। (খল্ 

শবে) বাধা । ৩। উত্তেজন। ৪1 ঠেলা- 
মারা । ৫।ঠাসাঠীসি । ৬। প্রবর্তন। ৭। 
আধিক্য, ছাপাছাপি । ৮ । উপদ্রব, পীড়া 
পীড়ি, ক্লেশ ও | 

উত্পীড়ন (উদ্ৃ-_ পীড়ন করা+ 
অনট. _ ভাবে রঃ ২, ক্রীৎ, বাধা । ₹। 
প্রবর্তন । ৩। ডি । ৪ । আধিক্য । 

শ্প্রাস _ পু (ন্ে২--প্র-কআস্ ক্ষ 
উত্প্রামন - স্ত্রীৎ | পণ করা + অংঅল্), অন 



€/ ) সি 

ছল 

পর) তি - 

ঠ 

| সস 

উৎ 

উৎস ৯ সদ [গমন করা নষ্ট হওয়। (আনট)- ভা? সং, ঈষহ হাসা । ২। উপ 

হাস । ৩। উতঙ্ষেপ। | 

্ পলা» সী । (ডি হো চন দেখা 

উৎপ্রেঙক্গণ - বীহ | বিতর্ক কর1+4 আআ, জান 

কা) সং, অর্থালঙ্গারবিশেষ,। প্রকৃত বা. 

তে অন্যপ্রকার সন্ভাবন। | ২1 বিহিক্' 
৩। ভান্মান 81 উপেক্ষা ৫) উদ্চাপশ | | 

১। দর্শন, দেখ] | ৭ । অনসরধান । 

উ শব । উহ উদ্ধ - টা ল্ শব্ন্ 

উৎ্পবন্ । ২,এটাং উন্তম্মন, আনান 1 ৩ 

হঠহচি] 

উন্মভ্জন,জলের উপরে ভাস! ভ। টিক]. 

৪ । সন্মবণ | 
উত্পীবা।(উৎ উপপ্রি পা লাফান বক্স অন। 
উতফাল (উৎস চলা+1অ ঘ 91 

ভাবে । স- লোপ । উলআ। ) সং, পুত, 
শন্দ, লাকফান । 2 বুদ্ধি । 

উত্ফুল (উতৎ- ফল বিকসিত হও খা + 

|. ক) সঙ স্্ীহ,। নক 

ক, বাডউত্ফল+4ল -নিপাতিনে গিদী। 
বিং, ত্রিং, বিকসিত । 

নীলনলিনোদরতুল্যভাসঃ ।? ২। শ্রধুও । 
উত্স ( উন্দ, 

শিৎ - ১ “উহু রি দি 
উতৎসপী (উতসর্পিন্, ভত্সর্প উদ্ধগমন+ 

আদ্র হওয়া স--ক, আঃ 
জন্তার্থে)সহ, পু, শ্রবণ, পশতের পারল, | 
ফোয়ারা । শিৎ- ১ “উতসো নাত জা- 
যতাৎ ভরদে বা প্গুরীকবান 1? 

উৎসঙ্গ (উৎ-সনজ আলিঙ্গন কর14 ক 
(শব.ঞ) বি) সং,পু২, ক্রোড়,কোল । শিৎ 
১ময়াবাল্যে মাহক্র২মন্গশাযিনা ।১ তমু-, 

"সঙ্জগেন গিভগাভ | 

সমুশায় |? ৯1 (44 

মধ্াভাগ ৷ “দরীগরহোতসজজনিষ ক্ষক্ভাসঃ 1” 

(কুমার) । ম। উদ্ধভাগ । “সৌধোহসঙ্গ 
প্রণয়নিমুখোমাস্ম ভক্ষজয়িন্য।ঃ 1” (মাঘ) । 
৫ । উদ্ধীভল | ৬। শৈলকটক | ৭।(+ 

ঘ-ণ? _ ভা) বিৎ, দিং, নিঃসঙ্গ, সঙ্গরহিত। 
৮। উত্লয় ৯ নষ্ট্রী। 

উত্সঙ্গিত (উৎসঙ্গ + ইত - প্রং) বিৎ, ভিখ, 
উতৎসঙ্গে স্থাপিত, উৎ্সঙগপ্রাপ্ত | ২ । 

সম্পত্ত, সংসশযুক্ত, মিলিত । শিৎ ১ 

“উতৎ্আলিতোজ তরজবানঃ। (মা) 
উত্সঞ্জন ( উৎ-- সন্জ 

আন(কআনা) 1) মঙ্। কী”, উদলে গণ । | 
আউল, হওয়া 

৩ দ্বিজোংআঙ্গা২- 
নব ) উক্ত ।ত। 

হা 2২০৩ এ তল) কি । দূ মন) লিং, প্রি 

ন%ু, পবিস, বিনাশিত 1 ২ । উন্খিত। 
২ঙর্ট ডউত-ক্জ ত্যাগ করা আপ গ। 
আনে) সহ পুধ্, পরিত্যাগ 1২7 দান । 

৩. প্রতি টা! ! ৩ । দেবতার উদ্দেশে দাঁত: 

৪ ব্যাকরণে_ সামান্য বিধি । ৫1 পুরীদ- 

ত)াগ। ৬ । সাশিক্ের কন্রনা কিস 

লিশেষ | ৭1 যাগবিশেষ । শি ০ ১এবং 

তা সপ্দোমু ধনোতসর্শৎ শুপাস্ুজা। 
লন্দতা দ্বিগমুখ্যানাষ । » যদ্ণর্ভিতেনা, 

) 

9 

শপ ্ভি | 
নি টি সি টি 25০ 

ডান (ডিজনি সভা জ্যাগ কগা কব আন 

ভান নি 

দাশ। 

উত্সর্পশ 'উৎ উদ্ধী-স্প্ ধীরে ধীরে প- 
মন করা +অনংঅনট) _ ভা) সব, ক্লীহ, 

উত্জমন । ৯। উদ্ধীগমন । ৩। ত্যাগ । 

কানে) সহ, ক্লীতঘ। তাগ। ৯ 

ইন্্- অস্ত্যর্থে ) বিৎ, ভ্িৎ, ভিদ্ীগামী। 
শিৎ--১ “পয়োপরোতসর্পিষু শীধ্যমাণঃ | 
(মাঘ)। ২। উন্লজ্বনকারী : ৩। প্রবদ্ধমান। 
৪ | উত্তরঙ্গ পী-স্থাৎ, জিনদিগের কাল- 

লিশেষ । | শ্ম) সৎ, স্্রীৎ, খইুমতী গো। 
উৎ্সধ্যা। (উতৎ-স্ত গমন করা14য ত্যণ)- 

উৎ্সন (উহ --ম্ প্রসব করা অ.অন্) - 

পেহ । মে সুখ প্রমব করে) সৎ পুহ। কৌন 

ঘটনা বা নিমিত্ত উপলক্ষে আনন্দ প্রদশ, 
নার্থ কম্ম, আনন্দজ্নক ব্যাপার | ২। আআ. 
নন্দ। শিৎ-১"পরিরভ্ত মহামহোথ্সব। 
৩। উত্মেক । 9৪1 প্রসন। ৫1 কোপ।৬! 

ইচ্ছা | 

উতৎ্সবমঙ্গেত (উত্সব আনন্দজনক_স 

স্গেত অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ স্স্ী-পুরুষের 
পরস্পর আহ্বান, ৬ষ্ভী- হিৎ। ইহাণের 

দাম্পত্য নিরম নাই, স্ত্রীপুকুষের পরস্পঃ 
আন্ররন্ত হইলেই, ইহারা দ্ষেচ্ছা বিহার 
করিয়া থাকে) সং, পু, পর্ধ্বতীয় জাতি, 
বিশেষ । 

উৎ্সাদন (উৎ-. সাদি [বমন করান] বিনাশ 



রে /১ ৬ 

কবা+আন(আজনট)--ভ1) স, ক্লীহ, উদ্ধ- 

হন, তৈল চন্দলাদি দ্বারা পরিসরণ, মল- 

শোবন । ৮1 উৎসন্ন করা, নিনাশন । ত। 

উন্মলন | শিৎ -- ১“উ-সাদনার্থৎ লোকানাং 

পৃন্ধুন্টাম মহাহারঃ 1১ (োগবন্ত) । 

দহসাদনীষ (উৎ- সদ-ঠিওলসাদি গমন 

করান +জনীয় -শ্বা) নিৎ, ছি, উৎসাদন- 

ঘোগ্য, যার উৎ্দসাদন করিতে হইবে 

টড, 4] সু 

_ ৭) নি, টি”, ষদ্দ্রারা উংসাহ দেওণ। 
যায়) যথা - উতসাহন বাক)। 

উতৎমাহশীয়় (উত্সাহ + অনীয়- ম্মর) বিৎ, 
ভিৎ, যে বিষয়ে বাহক উত্মাহ ছে 

ওয়া উচিত বাআবশ্যক । 
উত্সাহবদ্ধক (উতৎ্মাহ _ বদ্ধক) বিগ ভ্রিহ, 

।. যে ভআনোর উত্সাহ বুদ্ধি করে।। 
 উষ্মাহবদ্ধন (উত্সাহ _বদ্ধন [বধু বুদ্দি 

আথনা করা উচিত বা আনশাক, উদ্জেদ- 
নীম, নাশা, বিনাশলীঘ | শ্িহ- 

হসাদনীয়ীনি সপীষ্যাৎলেপনানি চ 
উ.সাদিত (উতৎসাদন দেখ, 

বিৎ, দিৎ, ার উতৎসাদন হইয়াছে, উহ- 

১কর্াছ 

তংক)- শা), 

পাটিত, নিনাশিত, উন্মলিতি। ২ | পবিক্কত, 
নিশ্মলীকুত । 

উত্সারক (উত্- সারি 
(ণক)- ক) বিৎ, টিহ, যেউ 

যে দূর করিয়] দেয়, লিবাসক । 

উতসারণ (উৎ্-মারি গমন করাম+ অন 
(অনট)- ভ1) সং, ব্রুখৎ, সরাইয়া দেওয়া, 

সারণ করে, 
নামুন কারান আক 

দরীকরণ,অপনয্বন,নিরাকরণ। »। চালন। 
উতৎ্সারণীয় (উত্সার দেখ, ভনীদ্ধ -ম্ম) বিৎ) 

তিৎ, উত্সারণযোগ্য, নিরসনীয় । 
উৎসারিত (পূবঝেন দেখ, ত()- ক 

দূরীকৃত । ২ । চালিত | 51 স্থাশাস্তরিত। 
উত্সাহ (উৎ্ গাতিশয়- সহ জহ্য করা, 

পাক হওয়া 1 অথ ৪)-- ভা) সং, পু) 
কোন ব্ষিয়ে অন্ররাগ দেরি তিহ- 
পরতা যত্বশীলতা ব্যগ্রতা বা আশ্রহ : ১। 
উদ্যম । ৩। উদ্যোগ । ৪1 অধ্যবসায় । 
৭ । শ্ফিরযত্বঃ কোন কাধ্যে দুততর যত । 
শিৎ- ১নীতাবিঝোহসাহ গুনেন সম্পদূ ।” 
(কুমার )। ৬। কল্যাণ । ৭। লীররসের 
শ্থায়ীভাব। ৮। হর্ষ। ৯) (++ এন) 
সংরস্ত, শুত্র । শি২-১ “কাধ্যারস্তেঘু সং- 
রমতঃ স্ছেয়ান্বুসাহ উচ্যতে ' ২ গলে চ 
কতো সা হাথ শ্রতিষেদ্ধ, ন মাহশি |? 

উৎসাহক (উত্সাহ দেখ, অআকণেক_ ক) 
_বিৎ, দিৎ, ষে উত্সাহ দেয় । 

উতৎ্জাহ্ন (উৎসাহ দেখ, অন(অনট) _ ভা) 
সং, রীৎ, উ 

বিরত, 

র 

! 
ূ 

»সাহ্দান । হ। (অনট | 

করা1+অনঃভানট)- ক] ঘে বুদ্ধি করে) 
সং, প্রচ, বারর্স । ৩। তি বুধ +জন্ট _ 
1) ক্লীৎ উত্সাহবুদ্ধি, উত্সাহ বাড়ান । 
৩। পিহ 66৯, মদ্দ্বারা উদ্জীহ বুদ্ধি করা 
যায; ষপা-উতসাহব্ক্ধন লাকা । 

১*আাহুশীল (িহসাহ - শীল সভাব) নিৎ, 
ভ্রিৎ, যার আ্রাভাবিক উত্সাহ আছে, উত্- 

সাহী। 

লো 

রি উত্সাতশীল 1 তা- ভা) 

হস্ত, স্াভাবি+ উৎসাহ থাকা, উৎ- 
রা । 

উৎসাহিত (উত্সাহ 4 ইত - অস্ত্যর্থে) বিং, 
ট্রেৎ, উন্লেজিত | ২ । দত্তো্সাহ,মাহাকে, 
উৎসাহ ছেওয়ী যায় । 

উৎসাহিত (উতসাহী দেখ, তা- ভা) সং, 
ন্্ীৎ, স্বাভাবিক উৎসাহ থাকা, উতৎ্সাহ- 
শীলেতা। 
অসাহী। উত্সাহিন্, উৎ্- সহ সহ্য করা 
1+ইন্_ অস্ত্যর্থে) বিঃ ত্রিৎ, যার উৎ- 
আগে, উত্সাহশীল। 

উত্সিক্ত (উৎসেক দেখ, তংক্ত)- ক) বিৎ, 

হিং,গপ্লিত ।২ । উদ্ধত । শিৎ -_ ১“জানীয়া- 
দৃস্থিরৎ বাচমুত্মিক্তামনসাহ তথা 1৮ মেনু)। 

৩।(+ক্ত _ক্ম)উপরিসিক্ত 1৪ শ উদ্দিক্ত । 
উত্স্ক (উৎ্-স্থ [প্রসব করা] অন্গুরক্ত হ- 
ওয়! 4 ক(ককৃ)- ক) বি, ভরি, সাতিশয় 
যত্বশীল, সবিশেষ উদ্যোগী, অত্যন্ত ব্যগ্র, 
অত্যন্ত তৎপর । ২। অভীষ্ট বিষয়ে উ- 
ছক, ইচ্ছুক । ৩। উত্কঠত, আকুলিত। 
৪ ।প্রিয়। ৫1 অনুর ।শি২ং- ১ “মমাপি 
কপুহ্ুতামন্গস্মত্য স্বগয়াৎ প্রতি নিরুতৎহ ক 
চেতঃ । ২ গ্কুববচেত কস্ত মনো ন তসাত- 
সক 17) 
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০:5৭ ৯০5 পা উকি এ না 

উিরতা। উতৎহ্বক+তা তা- ভা চা) স্, রং 

সবিশেষ ব্যগ্রতা, সাতিশয় যত্বশী লতা, 
অত্যন্ত তত্পরতা । ২। উতৎকগা, আকুলত]। 

উত্স্থাত্র €(উৎ অতিক্রোন্গ ত্র নিয়ম ) 

বিৎ, তিৎ, নিয্মবহিক্তি | শিৎ-১ 
“অনুৎস্্রপদন্যাসা সদ্বলিহ সন্নিবন্ধনা।” 

উতৎস্থজন উেৎ -স্জ ত্যাগ করা+4অন্জে- 
নট্)- ভা) সৎ, ক্রী, ত্যাগ । ২ । সম্পণি। 

উতৎস্পষ্ট (উত্কজন দেখ, তক্ষকে)--শ্ম্ ১ বি, 
তং, ত্যন্ত,পরিত্যল্দ । ২। দু, উপন্দত | 

৩। যাঁর উত্সর্ণ হইয়াছে, প্রতিষ্ঠিত, নি- 
বেদিত। ৪1 প্রযুক্ত । ৫1 বিস্ষ্ট । 

উতৎসেক (উৎ--মিচ [সিক্ত করা গর্ব করা 
+ আ(ঘ ঞ%) _ ভা) সং,পৃৎ, গল, অঙ্গার, 

দর্প। শিৎ-১ “উপদ। বিবিশুঃ অম্যক 

নোৎ্মেকাঃ কোশলেশগরম্ 7 (বু) । ২ 

উদ্রেক | শিং-১ “পাতব্যৎ শ্বাসকীসপ্ুৎ 

শ্লেম্সোসেকে গলগ্রছে ।” ৬! উপর্রিমেক | 
উৎ্সেচন (উতৎসেক দেখ, অআন/আনট)- ভা) 

সং, ক্লীৎ, উপরিসেক । ২। উল্পেজন । 
উৎ্ঞ্ধে (উৎ্ উপরি-ফিধ গমন করা 
+অ(অল্)- ভা) উচ্চতা । ২। ওুদ্ধাত্য। 
৩। (সিধ্4+ অন-ক। শুক্র শোণিতে 

ব্দিত হয় বলিয়া) ক্লীৎ, দেহ | ৪ | ব্ধ। 
৫1 উপরিভাগ । 

উদ্_উৎ (উ-+০্ষিপ) - ক অত, ভদ্ধী ।১। 
উচ্চতা । ৩। ওঁদ্ধত্য। ৪ | বিপরীতি। ৫1: 
ত্যন্ত। ৬। উত্কর্ষ। ৭। প্রকাশ। ৮1: 

| 
| 

লাভ । ৯। বিভাগ । ১০। প্রাবল্য ; যথা 
_-উদ্ধল। ১১। অস্থান্্রা। ১২। সামর্থ । 
১৩ । প্রাধান্য । ৯৪ । বঙ্গন । ১%। মো- 
চন; যখা--উপগত | ১৬। নৈকট্য । 

উদ, উদ্দক ভন্দ, ভার্র হওয়া, নিপাতন। 
উদ্ক শন্দ, উদ্বৎসাধ্য, কেহ বলেন, 
জলবাচক উদ এবং ক শন্দ যোগে উদক 
শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে অথবা + অক(ণেক) 
_ক, নিপাতন) সৎ, ক্লীৎ, বারি, জল। 
শিৎ-১ “ লোহিতোদ । ২ ক্ষীরোদ । ৩ 
লবণোদ। ৪ সমানোদক |”; 

উদ্নকৃ (উদচ্ দেখ) অং, উত্তরদিক দেশ বা 
কাল। ২। উল্তরাভিমুখ। 

উদকক্রিযা (উদক জল-_ ক্রিয়া কর্ধা, তা 
_ষ) সং, ল্সীৎ, প্রেতদিগের প্রীতার্থে 
জলদান, তর্পণা্দি । শিৎ -- ১ এবং মাতা 

মহাচার্যপেতানামুদ কক্রিয়া |”? 

উদ্নকুক্ত ভেদ উদ্দকপর্ণ_কৃস্ত কলস, য়ং 
-স । মধ্য-পদ-লোপ) সং, পুৎ, উদক- 
পূর্ণকলস । »। কমগ্ডলু। 

উদন্ত (উদ্-অন্চ গমন করা+ তাকী... 

ক) বিৎ, তিৎ, উদ্ধাগত | ২। (+ ক শব) 
উত্তোলিত | শ্িৎ-১ “উদ ক্মুদকং ক. 
পাত 1” 

উদ্ক্যা(উদক জল +1যধ্ঞযে)- যোগ্যতাথে। 
পবিত্র কন্িবার জন্য জল যাহার প্রাঘজ- 

।. শীর) সৎ, স্পীৎ, রজক্গলা, ধততমতী স্ী। 
উদগদ্দি (দক্ত উতর হি -আঅদ্বি পনব্নত, 

৭মী -ষ) সং, পু উত্জরস্থগিরি, হিমালয় 
পব্লত । 

উপ্গযন (উনক উন্রদিক্ -আমন 
৭মী- যা) মু, কীৎ, উন্তরাযণ । 

উদ্গ্র উৎ উপরি-অগ্রা শেষ, আগা, 
৬ষঠা _হিৎ) বিৎ, জিত, দীর্ঘ, উচ্চ, উন্নত। 
শিং- ১সবু্গ শিদরোদগ্রঃ (ভিমিধর)। 
২। উদ্ধত । শি ১ শ্মদোদগ্রা কু, 

দিত 17? (রঘু) ১। উত্কট । 51 রুহৃত) 

মহত্, প্রকাণ্ড । €। তীব্র । ৬। উদ্ধত! 

উদন্ধ উদ অন্চ গমন করা + অ.ঘএ।। 
" ধি) সং, পুথ্ চশ্মপার, কুপা। ২। (শ 
ঘএ+- ৭) সন্দংশ | শিৎ-১ 'জদয়োদক্ক 
সংস্থানৎ কুতান্তানামসন্নিভমূ 1” ভেটি)। 

উদজ্ুখ ডদচ্ উত্তর -_ মুখ) বিৎ, তরিৎ+ উ- 
সুরমুখ । শিৎ--১ “উদজ্বুখঃ সোহত্রবিদ- 
উমন্্ম। (রদু)। 

উদচ্, উদ (উত উপরি- অন্চ গমন 
করা+০ক্ষিপ্)_ ক) বিৎ, ত্রিং, উত্তরাতি- 

মুখ । ২। অং, ত্রিৎ, উত্তরদিকৃ, দেশ বা 
কাল । ৩। উদ্ধগত। শিৎ--১ “রবেরুদগা- 
বুক্তিপথেন । ২ 82৬১ 

উদজ ডে২-অজ. ক্ষেপণ করা+ অ(অল্) 
_ভা) সং পু পশুপ্রেরণ । ২। € ্  রি 

গমন, 

( জন উৎপন্ন হওয়া 7 -.ক) বিং, বং 
উদ কজাত। 
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উদপ্চন (উদর্চিত দেখ, অন(অনট)-ভা) 
সং, ক্লীং, উদ্ধাক্ষেপণ, উদগমন | ২। (4 
অনট-_ম্ম) আচ্ছাদন-পাত্র, ঢাকৃনি। ৪ । 
জলোত্তলন পাত্র। 

উদ্দঞ্চিত ডে উপরি-অন্চ গমন করা 
পুজা করা 4 তংক্ত)-ম্ম) বিৎ, তিৎ, উতৎ- 
ক্ষিপ্ত । শিং-১ “উদঞ্চিতাক্ষোহপ্চিত- 
দক্ষিণোরুঃ 1”? ভেট্রি)। হ। পূজিত । ৩। 

আকৃর্চিত। ৪ | (4 ক) উদগত। 
উদধি (উদ জল-ধি যেধারণ করে, ২য়া 

-ষ, অথবা উ জল-ধা ধারণ করা 
+ই(কি) _ ধি) সৎ, পুৎ, জলপি, সমুদ্র । 
শিৎ-১ “যথোদধীনাৎ চ বরো মহ্যার্নবহ | 
১ অপেয়শ্চ মহছোদধিঃ | ৩ চন্দোদ্য়ইবো- 
দধেত ১ (রঘু) । 

উদধিমেখলা (উদধি- মেখলা কটিভিষণ, 
শী _হিৎ) সৎ, স্মীৎ, পথিবী। 

উদ্রম্ত (উ২ বিভেদ্ধক- অন্ত শেষ) সং", 

পু*১ বাত], বুজাশ্ত, সংবাদ | “শ্রহা রামঃ 
শ্িয়োদন্তম। (রঘু) । ৯। সাধু 

উদন্যা (উদক+য(ক্য) ইচ্ছার্থে। কন, 
অ--ভাঁ) সং, স্ীং, উদক পানেচ্ছা, পি-. 
পাস । শিৎ- ১ ব্যিসান,দনাও শিশিরৈঃ 

পয়োভিঃ 1” (ভরি) । 
উদগান্ (উদন্বং। উদক+ মত্(বতী _ আস্তা- 

থেঁ। ম-ব। কলন) সং, পুং, উদধি, 
অমুদ্র। শৎ- ১নবৈরুদস্বানিব চক্ত্রপটৈঃ।” 

উদদপান (উদ জল--পান [পা পানকর1+ 
অন(অনট্)-ধি] পানের স্থান, ৬ষ্ঠী_ষ) 
সং, পুৎ্-র্ীৎ, কূপ সমীপে চৌবাচচা। 
শিৎ-১ “তথা সরোদ্পানানাং (সরস 4 
উদ্পানানাৎ ) জব্রেষাৎ সাগরোহ্গ্রজঃ | 
নিও্জলেষু চ দেশেষু খনয়ামাসুরুত্তমান্ 17 

উদ্মমাদ। (দেশজ) বি, নির্বোধ, আতুর | 
উদ্দয় উৎ্ ভদ্ধ-ই গমনকরা+ অ.অল্) 

পা, যাহা হইতে স্ুধ্যার্ষির উদয় হয়) 
সং, পুৎ, পূর্ববপর্ববত, উদয়াচল। ২। (4 
অল্-- ভা) উৎপত্তি, উদ্ভব; যথা-_জ্ঞা- 
নোদয়, ফলোদয়। ৩। উখান,উঠা। ৪ । 
আবির্ভাব,প্রকাশ ;ষথা --হুর্ষ্যোদয়,যেঘো- 
দয়। ৫1 উপস্থিতি, যোগান ; যথা-_বুদ্ধির 

টে 

| ৩১১ ] 
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উদ 

উদয়। ৬। লাভ । ৭1 ফলসিদ্ধি। ৮। 
পরাভবসামর্থ্য । ৯। বৃদ্ধি । ১০ । প্রাছু- 
ভাব। ১৯ । উৎকর্ষ । ১২। (+অল্্- 
ধি) লগ্র। শি২-১ “উদয়ঃ সাগরস্যেব 
পর্ধকালে। ২ নবোদযবৎ নাথমিবৌষধী- 
নাম । ৩ প্রাকাশ্যৎ সগুণোদয়েন গুণিনো 
গচ্ছত্তি। ৪ উদরাছুদিতৎ দীপ্ত জালা- 
পিগুসম পভম্ 1? 

উদযগিরি উদয় গিরি) সং,পৃৎ, 'প্রাতঃকালে 
যে পর্বতে শহ্ধ্যের উদয় হয়, উদদ্বাচল, 
উদয়াপ্রি। এই পর্নাতের সৌমনা নাষে 
একটি শর আছে । উহা এক যোজন 
নিস্তৃত, ও দ্ষশযোৌজন উন্নত । পুর্ব্বে পু- 
কুষোভ্তম বিধুঃ, রৈলোক্য আক্রমণ কালে, 
ঞ& শুঙ্ষে একপদ ও স্থমেরুতে দ্বিতীয় 
পদ স্থাপন করিয়াছিলেন। পৌরাণিক- 
দিকের মতে স্র্ধয এই পন্দত হইতে 
প্রত্যহ উদয়হন। ২। কটকের ১০ ক্রোশ 
দক্ষিণে ও ভুবনেশ্বরের ২ ক্রোশ পশ্চিমে 
এই নামে একটি পরত আছে। ৬1 বিদর- 
1১৭০1) নগর হইতে ১৯০ ক্রোশ উ-উ-প 
দিকে অবশ্থিত। এই স্থানে পেশোযা 
১৭৬০ শ্রীষ্টান্দে যুদ্ধে জয় লাভ করেন। 
ইহার ইতরাজী নাম উদৃগীর (77৭5771)। 
এই যুদ্ধে মহারাস্্ীয়েরা, মোগলদিগের 
নিকট হইতে আহম্মদনগর, দে 
আশীর্ঘর, বিদয়পুর (131)477) ও অও- 
রঙ্গাবাদ ল'ভ করেন্। 

উদয়ন (উদয় দেখ, অন-- ক, সতজ্ঞার্থে) সৎ, 
পু, অগস্ত্য । ২। ক্ক্থমাঞজলি প্রভৃতি গ্রন্থ- 
কারক, উদঘানাচাধধ্য। ইনি শতানিকের 
পৌত্র । বুদ্ধদেব যে দ্বিন জন্ম গ্রহণ করেন, 
ইনিও জেইদিন জন্মিয়াছিলেন। হুয়েন্- 
সা বলেন, বুদ্ধদেব ইহার ধর্মুশিক্ষক 
ছিলেন । (057.) রাজধানী কৌশান্বী । 

ইহার ছুই পত্থী, বাসবদত্বা ও রত্বাবলী । 
মন্ত্রীর নাম যৌগন্ধরায়ণ । পুত্রের নাম 
ন্রবাহনদত্ত । ৩। ব্সরাজ । ৪। বুষভ- 
রাজ । ৫1 (+4+ অন্ -_ ভাবে) ব্লীৎ*ৎ উত্থান» 
উদয়। শিং-১ “ পুর্বতঃ সাগরস্যেন 
চক্দ্রস্যোদয়নৎ প্রতি ।” 



উদ ] 

উদমমান (উদষয+4+তান(শান) - 

যাহার উদয় হইতেছে, 

জায়মান, উৎপদ্যমান । 
|] 

উদযাস্ত (উদয় - অস্ত) সং. ক্লীৎ, উদশ হা; 

ইতে আস্ত পর্ধান্ত কাল, পাতঃক
াল হাই রে 

সন্ধ্যাপর্ষযস্ত সময় । ২। ক্রিৎ - বিৎ, উদয় 

হইতে অন্ত পর্যন্ত । 

উদ্দয়োন্মুখ (উদয় _ উন্যখ, ৭মী _ষ) নি, ' 
্রিৎ. উদয়ে উন্মুখ, যাহার উদয় হইবার 
উপক্রম হইয়াছে । 

উদর (উদ উপর-ঞ গমন করা + আআ. 
(অন্)-ক। যে উপরে গমন করে 'কিন্সা। 
আহার দ্বারা ক্য'ত হয়) সৎ কী”, জঠর, 

পেট । 

শিৎ_১ “গিরিকন্দরোদর | ২ বাতেমো, 
দরং প্রযিত] | ৩ কুশ্রমমিবপিনদ্ছ পাও 

পারোদরেণ | ৩ যুদ্ধ। পি স্টাহ, (উহ 

-দূ বিদীর্ণ হওয়া, ভীত হওয়14+ অন্ 

_ক। ঈপৃ-স্থীলিন্গে ) উদরন্দীতন্তা। 
বোগবিশেষ | ॥ 

উদরগ্রন্থি (উদর তলপেট - গ্রন্থি 
৭মী _ ষ) সং, পুছ। ুক্সরোগ । 

উদরত্রীণ ডেদর পেট- আোণ 
সৎ, ক্লীং, উদরবন্ধবস্টাদি, কোমরবন্ধ। 

উদরপরতা (09117111070, 

- ভা) সৎ, শ্রী, রোগবিশেষ ; 
পশবশাল-উদর বমে উদরপরতা ।” (মেঘ 

উদ্রপরাষণ (উদ্র-পরাম়ণ অনুরুল্ু, 

সি 

গাইট, 

পুরণ যার প্রধান কম্মু, উদরসর্বস্থ পেটুক, 
ওউদরিক। 

উদ্রপিশাচ উদর পিশাচ, ৭মী- ষ) বিৎ, 
ত্রিং, যে আহার ব্ষিয়ে যথেচ্ছ আচক্ণ 

করে, যাহা ইচ্ছা তাহাই খাধ, ভাল মন্দ 

পথ্য অপথ্য নিষিদ্ধ অনিষিদ্ধ কিছুই 
বিবেচনা করে না, যথেচ্ছাহারী, যথেস্ছ- 
ভোজা। [চ্িয়া যাওয়া, ভেদ হওয়া । 

উদরভঙ্গ উেদর-_ ভঙ্গ) সৎ, পুৎ, পেট ভা- 
উদরভ্তরি (উদ্বরম্ উদ্রকে-ভরি [ভূ 

পোষণ করা +ইখি)-ক]| থে ভরে) বিং, 
ঘ্রিৎ, আত্মস্তরি, স্বোদরমাত্রপূরক,পেটুক । 

২৬) ১৩ 

শা) নিবিহও | 
পকাশমান। ২11 

»। €(+ল- দি) অভান্গর। | 

যে রক্ষাকরে) 

উদর-_পর+তা 
যথা. 
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৭ম: 

_ষ) পিং, ঘিৎ, উদর পূরণে ব্যগ,উদর- 

উদ 

উদ্রানঘ1উ এ - 
য) সং-- 

আমধ পীডা, ৬৪ 
,উদরাবাপ, পেটের পাড়া । 

 উদরানন ( রে “আপত্তি ঘর্ণন, ৬ঠী. 
ঈ হিৎ) সৎ পুঞ। নাভি । রত | 
 উদব্িণী: উরি +ঈ - স্মীলিন্সে। সং, সী, 
উদরী (উদর+ঈ -বিকারার্চে) সং, সং, 

উদরন্দীততা, রোগবিশেষ । 
উদরী, উদ্ররিল (উ্দরিন্, উদর-+ইন, ইল 

ূ _ অস্ত্যথে) বিৎ, ভি, তুন্দিল, স্ুলোদব, 
ভূড়া। 

উদর্ক উর্দু অতিশয় -ঞ্চ স্তব করা+ 
(ঘণ । মম সংক্ছার্সে) সং,পুৎ, যে ফলের 
পুত্যাশ যু ক্স করে, ভবিষ্যৎফল। ১. 
ভাদিত81 ৩ । মদনক্টক বৃষ, মননা এ 

কাটা । শিৎ-১ পপশ্চাছুদর্রে জা 

সা কারণৎ যদ্ ভবিনাতি। ২ উদরকস্তব 

কল্যাণো ভলিতা। ৩ উদর্কস্তবৰ কল্যাপি 

হুঙো দেণগণেশরত । দাতুমিচ্ছতি তে পুছং 

মুখা সংকল্সিতৎ জি! 17? 
। উদিত (উদচ্চিশা, উহ উপদগন্ত ০ আঙ্চিন 

প্রভা, ভঠী ভি নি, দিহ, পজ্জ্বলিত, 
উপগনশিখ। “ -১পকুশানোরুদ চিচিষস্থ 
শ্লিখুনহ চকা (বঘৃ) | ৯। সং পু) 
ছাগ্নি।১1+নুন। ৩1 (উতৎকষ্ট কান্তি বলিয়!। 

কন্দর্প ! 
লব্সি (উদ জল -ব্সিত [বদ "আচ্ছা, 

দন করা4 ত(ক্)-ম্ম) আচ্ছাদিত। জল 

নিবারণ জন্য যাহা আচ্ছাদত হয়, ম. 
থব। উদ --অব-স্ি বন্দনকরা+ক্ত- কমা 
র্থী_ ব) সং, ক্লীৎ, ভবন, বসতি বাটি! 
পরিখাবোষ্টত বসতি বাটা । 

| উপবাস (উদ জল --বাস) সঙ, পুখ, 
মধ্যে বাস । শিং -১সহস্যরাতী দবাস, 

তত্পরা ।” (কুমার) । 

উদবিন্ন (উদ বিন্দু) সৎ, পুৎ, জলকণা৷। 
উপশ্বিৎ (উদ জল- বি বৃদ্ধি পাওয়া 

*কিপ্)-ক। যে জল দ্বারা বাড়ে, ওর 
_য) সৎ, ক্লীৎ, অগ্ধ জলযুক্ত ঘোল । 

উদস্ত (উৎ-অস্ু ক্ষেপণ করা+ত(ক্ত)- 
'ুঁ) বি, ত্রিৎ। উতক্ষিগ্ু, ইতস্ততঃ বিদ্ষিণ্ঠ। 
৯ বহিক্ষত, 'আপসারিত । 

ভানে- 



উদ | ৩ 

দান উৈ৬ উচ্চ আত্ত |আ- দা “দান 
করা” উচ্চারণ করা 4 তক্তে)-শ্ম্] উচ্চা- 

রিত। যাহা উচ্চ করিয়া উচ্চারণ করা 

যায) সংপুং, [বেদের] উচ্চ স্গরবিশেষ। ২। 

দান। ৩। বাদ্যবিশেষ। ৪ 1 বিং,ত্রিং,দাতা। 
৫। মহান ।৬। হুদয়ঙম। ৭ বিখ্যাত । 

৮।দ্ররালু। ৯ ফ্রী অর্থালক্ষারবিশেষ, 
অলৌকিক সম্পন্ভিবর্ণন, দান থবাঁ মহহ 
ব্যক্তিদের চরিত যদি প্রস্তত ধিষষের অঙ্গ 
হয় । শিং -১ “অবিকথ্থনং ক্ষমাবানতিগ- 
ভীরে। মহাসত্তঃ । স্থেযান্নিগডমানে ধীরো- 
দানে! দুটব্রতঃ কখিতঃ 1 ২ তস্যাদিত 
উদ্দান্তৎ স্রাদ্ধমাত্রমূ । ৩ নিহন্ত্যরীনেক- 
পদে য উদ্ান্তঃ সরানিব |” : 

উদ্বান (উৎ-আ1- অন বাচা1+ অ(দ্ব এ) 
_ণ। এই বাফুদ্বারা কথনাদি হয় ব্লিঘ! 
ইহার দ্বারা নাচে) সং, পুহ, কগস্ বাযু। 
১। উদ্ধাগমনশীল কগস্থানীম়ু উতক্রমণ- : 

বায়ু ।৩। নাভি । ৪1 (উদ্-ভাঁ- ভন 
বাচ+অন্_ক) সর্পবিশেষ। ৫। পক্ষ । 
৬। ক্লীৎ, গাথাবিশেষ । শিৎ- ১ত্য়ো বৈ । 
প্রাণাঃ পাণ উদ্ানো। ব্যান । » উদানঃ 
কঃস্থানীয় উদ্ধগমনবানুত্ভ্রমণ নায় 21? 

উদাপু (উৎ-আপূু প্রাপ্ত হওয়া+উ.উন্) 
_ সৎচ্কার্থে) সং,পুৎ, মগধরাজ জরাসন্ধের 
পৌত্র। 

উদ্দাযুধ (উৎ্ষ উদ্ধী_আম্বণ অস্ত) নিৎ, 
তিৎ, ধধার্থে যে অন্ধ উত্তোলিত করিয়াছে, 
উদ্ধ,তাস্। 

উদার উৈৎ-আ।-ঞ [গমন করা] দান করা 
ইত্যাদ্দি+অ.ড)- ক) বিং, ত্রিৎ, দাত।। 
২। মহাত্সা। ৩। উতৎ্কুষ্ট। ৪ 1 গভ্তীর । 
৫। সরল, অকপট, খু । ৬। মহত, উচ্চ । 
দয়ালু, বদ্দান্য ।৭। দক্ষিণ । ৮। কাব্য- 
শুণবিশেষ | শিৎ-১ "উতকধবান্ ওুণঃ 
কশ্চিহুক্তে যম্মিন্ প্রতীয়তে ! তছুদারাহ্ব- 
রখ তেন সনাথা কাব্যপদ্ধতি5 । শ্লাত্যৈবি- 
শেষণৈযুক্তিমুদ্ধারং কৈশ্চিদ্দিষ্যতে 1 ৯1 
'অ তথেতি বিনেতুকুদারমতেঃ।” (দু) । ৩ 

4 তথাহি তে শীলমুদ্বারদর্শলে 1'কুমার) । উদ্ারচরিত ( উদ্দার_ চরিত, ৬ঠী-_ হিং) 

১৩ উদ 

শিং, ভি, যাহার আচরণে ও ব্যবহারে 

রাগ, দ্বেষ, হিৎসা, ঈর্ধযা, খলতা, কপটতা, 
উচ্ছাশয়তা, শীচপ্রবুত্তি, প্রভৃতি দোষ 
লক্ষিত হদ্ না। 

উদ্দারচিভ উদার চি) বিং, তং, যার 

চিত্ত উদার, যার চিত্তের ওদাধ্য আছে, 
সরলচিন্ত, উন্নতচিন্ত । | | 

উদ্দারত1 (দার দেখ, তা _ ভাবে) সৎ, স্ত্রী, 
সরলতা, ঝজুতা । ২ । মহত্ব, উন্বত্য । 
দয়ালুতা, বদান্যতা | 

| উদ্ারধী উেদার সরল-ধী বুদ্ধি, ৬ষী- 
(. হিচ্ছ) বিং, ভি, মহদাশন্ব, সরলচিত্ত, 
। কপটতাশুন্য, যাহার দরে কপটতা নাই। 
৷. শিৎ- ১৫ধিধহ সমশ্রৈহ সণৈকদারধীত 1” 
|. (রঘু) ॥ ২ । খ্বেং- স) স্্ীৎ, মহতীবুদ্ধি। 

শ। পুহ, প্রবের পৌর, পুষ্টির পুর। 
। উদ্বারস্বভাব (উদ্দার _ ভাব) বিৎ্, ত্রিৎ যার 

স্বভাব উদ্ধার, সরলস্বভাব । ২। উন্নত 
স্বভাব । ৩ । দম়ালুস্সভাব। 

উদ্দারস্বভাবতা (উদ্বারন্গভাৰ+তা1- ভাবে? 
| সং্ম্্রীঘ, ভাবের ওদাধ্য, সরল স্থভাবতা, 
|. প্রজজুক্ভাবতা। ২ । উন্নতস্বভাবতা । শু । 
| দয়্ালুস্বভাবতা | [উচ্চারধ্য । 
৷ উদ্বারা_নিয় সপ্তকের হুর; উদর হইতে 
। উদ্ধাবসর ;) সৎ, পু, বর্ষপঞ্চকের মধ্যে 

|. বর্ধবিশেষ ; ইহাতে রেপ্যদ্রানে মহাফল। 
1 উদ্বাবর্ত (উদ উপরি-আবন্ত |আ'-কৃত্ 
রোধ করা 4 অ(অল)-_ ভা] বাসস্থান ) 

সং,পুৎ্, রোগবিশেষ, মলমুত্র বাযুরোধক 

রোগ 
উদাবসু ; সং,পু২, জনকবংশীয় রাজাবিশেষ । 
উদ্বাস € উদ্- আস উপবেশন করা+ 
অ(অন্)-_ ক) সং, পুৎ, সর্ববিষষে বিরাগ, 
সাংসারিক বিষয়ে বিরক্তি, বিষয়বিতৃষ্ক?, 
বিষয়বাসনাপ্রিত্যাগ । ২ 1 উপেক্ষা, ও- 
দাস্ত, নিরুৎসাহতা । ৩। (উদ -অস্ হু- 
ওক + অধে-)-_ ভাবে ) উৎক্ষেপ। ৪ ॥ 

।. উচ্চতা । ৫1 বিং, ত্রিং, উদ্বামীন। ৬ । 
ূ বিরাগী | | | 
| উদ্দামিতা 7 (উদাসিতৃ, উদ. উপরি 
| উদ্দাসীন ) আস্ উপবেশন করাত 

শ্পীশিশশাপপ্ী পিপিপি শশী শত শাহ িতশিিশি শিি পপি শিট শন 
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উদ। 

এ শীত শশা ০ 
পা পপীপশাীোিশীশীপাশতী 

তেন্), আনান) - ক) বিৎত্রিৎ, নিং সঙ্গ, 

রাগী, বিষয়বিরত হইয়া ধশ্মচিস্তায় এ- 
কান্ত রত। ২। যাহার সহিত আলাপ 
পরিচয় বা সম্পর্ক নাই | ৩। নিঃসন্বন্ধ; নিঠ- 

সম্পর্ক। ৪ 1 তটস্থ। ৫। মধ্যস্থ, যে ব্যক্তি 
কোন পক্ষেই লিপ্ত নয়, না পক্ষ না বিপক্ষ । 
৬। যে শক্রও নয় শিত্রও নয় । ৭। ষেউপ- 
শ্ফিত বিষয়ে লিগ না হইয়া পৃথক্ থাকে । 

উদ্দাসী (উৎ্- আস্ খাক1+4ইম্_ ক)বিং, 
ত্রিং, যাহার মনে উদাস জন্মিয়াছে, যে 
বিষবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে বিষ্য়- 
বিরভ, বিরাণী । সৎ, পুৎ, সন্ব্যাসী | 

উদাসীন (উতৎ উদ্ধ- আসীন উপবিষ্ট, 
নয় উপকারী নয় অপকারী কেবল উদ্ছে 
আসীনের ন্যায়) বি, ত্রিৎ,। নিঃসঙ্গ, 
বৈরাগী । (উদ্াদিতা দেখ)। 

ঈদ্|সীনমামাভ।ল -যে ভাবে অবস্থিত হইলে 

অবস্থাসম্তরবশতঃ সাম্যভাবের ধবংস হয় না, 
প্রত্যুত সেই নৃতন অবস্থাতেও পুনরাস্ব 
সাম্যভাব হয তাহাকে 'উদ্দাসীনসাম্যন্ভাৰ" : 
বলে। 

উদ্দাশ্ছিত (উদ উপরি-আ-স্থ? 
+তক্তি) _শ্মা) সহ) পু, চর । ২। দ্বার- 
পাল। ২। অধ্যক্ষ । ৩। নষ্ট সন্গ্যাসধর্ব 
পরিব্রজক। ৪ | বিং, ত্রিং, উদ্ব্তপ্রাপ্ত, ; 
উ্ট]1। 

উদ্দাহরণ- ক্লীৎ 7) ডেদু_আ-হ্দ আহ্- 
ভদ্দাহার _ পুৎ রণ কর14অন, অপ ঞ) 

-ভা) সং, ক্লীৎ, কোন বিষ স্পষ্ট বা সপ্র- 
মাণ করিবার নিমিত্ত অন্য বিষয়ের উল্লেখ, 
দৃষ্টান্ত (২1 নিদর্শন। ৩। বর্ণন, কীর্তন । 
৪ । উল্লেখ। ৫। প্রকুত বিষয়ের সমর্থক 
কথাপ্রসঙ্গ । ৬। স্তরের অর্থ স্পষ্টরূপ 
বুঝাইবার নিমিত্ত প্রষোগ.দেখান, প্রয়োগ- 
প্রদর্শন। ৭। সন্দগ | শিং-১"ললিতার্থ 
বন্ধনং্পত্রে নিবেশিতমুদ্দাহরণং প্রিয়ায়াঃ |, 

উদ্দাহুত (উদ্দাহরণ দেখ, ভক্ত) _শ্ম) বি) 
ত্রিং, যাহা উদ্দাহরণ দেওয়া গিয়াছে, 
উল্লিখিত । ২ । ছৃষ্টান্তরূপে কথিত। শঅ। 
উচ্চারিত । ৪1 বর্ণিত । শিৎ-১ “আ্তা- 
খিতোদশরথ ইত্যুদ্দা্নতঃ1” ৫। উল্লিখিত। 

২০১৯৪ 

থাকা । 

] উদী 

| উাদ্দত ভেদ উপরি-ইত[ই গমনকরা+ 
তক্তি)- শব] গত) বিৎ, ত্রিৎ, উখিত। শিং 

১ “তছুর্দিতহঃ স হি যো যদ্বস্ভরঃ।” 
(নৈষধ) | ২। উদগতত। ৩। উন্নত। ৪। 
উৎপন্ন । ৫। উদক়প্রাপ্ত । শিৎ-১ *উ- 
দিতে জগতীনাথে যঃ কুধ্যাদদগ্ডধাবনং।” 
স্মোতি)। ৬। প্রাছুর্ভত। ৭। (+ক্ত- 
ভাবে) ক্রীং, উদয় ।৮। (+ক্ত-ধি) 
রাশির উদয়ে যে লগ্ন। ৯। (উদ্-ব্দ্ 
বল1+ক্ত _শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, উক্ত, কথিত, 
নিদিষ্ট, উল্লিখিত । শি২ং--১ পশ্রুতিস্মৃডা- 
[রি ধর্াম্।7 ১০ | বদ্ধ । ১১। (4ক্ত- 

17৭ কথখন। 

িভাহি দত (উদ্দিত [ধণ্ঘ এবং বিধি কর্তৃক] 

কঙনিজ -উদ্িত [উখিতা বিখ্যাত) যী 
তিৎ, শান্সজ্ঞ । 

| উদ্দিত্বর (উদ্্-ই গমন করা বরচ্টেরপ) 
|. - ক) বি তিৎ, উপগত | ২। উদস্বশীল। 
[ছি ণ (উদ্্-ঈীক্ষণ দর্শন) সৎ, কী 

| 
ূ 

উদ্বীক্ষণ, দর্শন | ২ 1 প্রতীক্ষা । 
| উদবীচ (উদচ্ স্টজর+4ঈপ্_ শ্রীলিঙ্গে) সং, 

স্মীৎ, উত্তরটি 1 
উদ্বীচীন ভেদ. +ইঈনপণোৌন) _ ইদমর্থে) বি, 

তৈৎ, উ এগাদকৃসম্বন্ধীয়, উত্তরদিকৃসন্ূৃত' 
উত্তরদিকৃনিবাসী, উদ্দীচ্য । 

উর্দচ- উপীচী 4 ষ্জোে) - ভবার্থে) বিৎ,খিৎ, 
উত্তরদেশীয়ব | ২। সং, পুৎ, সরক্সতী নদীর 
উত্তর পশ্িমন্থ দেশ । ২। ক্লীৎ, বালনাম 

গন্ধদব্য, বালা । শিখ-১ “উদীচ্যান্ 

প্রতীচ্যাশ্চ দ্বাক্ষিণাত্যাশ্চ কেবলাঃ। কোটা 

পরাস্তাঃ সমুদ্রা রত্বা শ্যুপহরজ্ত তে।' 
উদশচযবুত্ত (4৮770 01015) উত্তরমেরুর 

২৩। অংশ দক্ষিণে যে অক্ষরেখা অ'ছে, 
উদ্দীচ্যেতরবুদত (১7127700170) দক্ষিণ 

মেক্রর ২৩॥০ অংশ উত্তরে যে অক্ষরেখা 
আছে। ্ 

উদ্ীরণ উদ উপরি-ঈর্ গমন করা ২ 
ত্যাদি+অন্নট)-ভা) অং কী 

উচ্চারণ । শিৎ - ১৭উদত্য:ত প্রণবো যাসাং 
ন্যায়েস্থিভিকুদ্রীরণম্ 1” ২। কথন। ৩. 
বিজভ্তণ। ৪। উদ্দীপন । ৫। প্রেরণ। ৬. 

স্পা 



উদে 
টিরিরেরা রতি বি 

উৎপত্তি । ৭1 উল্লেখ, নির্দেশ, বর্ণনা, প্র- 

কাশন ।৮ । উত্ক্ষেপণ। 

উদদীরিত ভিদ্দীরণ দেখ, ত(ক্ত)-শ্ম) বিং, 
ত্রিৎ উচ্চারিত 1 ২। কথিত । ৩। উদ্দীপিত। 
শিং-১ “অভিপাধমুদীরিতেন্দিয়ুঃ 1 ৪1 
বিজপ্তিত। ৫ । প্রেরিত । ৬। উতক্ষিপ্ত ৷ 

উদীর্ণ উদ উপর্ি_প্ গমনকরা-+- তরক্ত) 

_ক) বিং১ত্রিৎ, উদগত। ২। উদ্ধত। ৩। 

উদ্দীপ্ত । ৪ । উদ্ভিক্ত । ৫1 উদ্দার, প্রগাঢ়, 
উৎকট, প্রবল । শিৎ-_ ১ভবল্লধবরোদীর্ণ 

স্তারকাখ্যো মহান্রঃ 1” ৬ | পু, বিষু। 

শিং- ১উদ্বীর্ণঃ সর্ববতশ্চন্ুরনীশঃ শাশ্বতঃ 
শ্িরঃ।”? 

উদদীর্ধ্মাণ (উদ্-ঈর্ প্রেরণ কর11শান 
_ম্ট বিৎ, ব্রিৎ, কথ্যমান, বণ্যমান, নি- 
দ্িশ্যমান, উল্লিখ্যমান। ২ । উচ্চার্ধ্য মাণ । 

উদ্ুন্বর (উড্ুম্বর দেখ) সং, পুৎ, ডুমুর, যক্তর 
ডুমুর গাছ । 5 ৩। ক্লীব। ৪ । 
কুষ্ঠরোগবিশেষ । ৫। ডেছুস্বর+%) ক্লীৎ, 
তত্ফল 1 ৬ । তাজ। 

উদুম্বরদলা ; সং, জ্রীৎ, দস্তীবৃক্ষ । 
উদৃনরপণী ; সং, স্ত্রীৎ, দস্তিকারৃক্ষ । 
উদৃখল ডেদু উপরি-খল যে গমন করে। 

কিম্বা উদ উপরি_-খ আকাশ-+ল- 
অল্তযর্থে। ক্রমদীশ্বর বলেন, যাহার মুখ 
দ্ধপ্দিকে, নিপা £ন) সং, পুৎ- ক্রীৎ, ধা- 
ন্যাদি কগুনার্ঘ কাষ্ঠনিশ্ধিত পাত্রবিশেষ, 
এই পাত্রে ত্ডলাদি রাখিয়া মুষল প্রহার 
দ্বারা পরিক্ঞার করে, উ লি; যথা 

"ননী চুরি কৈল হরি, যশোদা আমিল ধরি 
উদুখলে করিল! বন্ধন ।” (অন্নদা)। 

শিৎ- ১ হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিৎ পীঠ- 
হা ৮(ভাগবত)। ২। গুগ্গুলু। 
উদৃঢ় (উদ্ উপরি_ _বহ্ বহন করা+ত 
কি) । নিপাভন) বিৎ, ত্রিৎ, ঘ্ৃতি, 
বাহিত। ২। বিবাহিত, পরিণীত। ৩। 
স্ুল। ৪ উন্নত। 

উদ্েজয় (উদ্-এজ্-ঞ্ি-এজি কম্পিত 
করান +অ(.শ)- ক) বিৎ, ত্রিৎ। উৎ্কম্প- 
জনক । ২। ভয়প্রদ। শিং- ১উদ্দেজয়ান্ 

ভূতগণান্ন্যষেধীৎ |” ভেটি)। 

[ ৩১৫ ] উদগী 

উদগত (উদ্দ উপরি-গত ষে গিয়াছে) 
বিং, ত্রিৎ, উখিত। ২। উদ্পপন্ন। ৩। 
উদ্দিত। 

উদগত্বর (উদ্-_গত্বর [গম গমন করা+-বর 
ক্ষেরপৃ)- _- ক] গম্নশীল) বিৎ, তরি, টা 

উদ্দয়শীল। 
উদগম - পু (উদৃ উপরি_ গর গমন রঃ 
উদ্গমন - ক্লীৎ | কর1+অখ্সেল্), অন(- 

উদগতি -স্ত্রীং 9) নট্)-_ ক)সং,পুৎ,উখান। 
২। উত্পপত্তি । ৩ । উদয়, উঠা] । 

উদগমনীর উদ উপরি-গমৃ. গমনকর1+ 
অনীয় _ন্ম) সৎ) ক্লীৎ, ধৌত বস্ত্রযুগল, 
ধোয়া যোড় | শিং- ১ “গৃহীতপত্যোদগম- 
নীয়বস্্র। ২ তৎস্যাছুপগিমনীয়ৎ ষৎ ধৌঁত- 
ঘোবস্থয়োর্চ গৎ 1” অমরব্যাখ্য1) । ২। বিৎ, 

ূ ত্রিং, আরোহণীয় 1 

উদগাঁঢ় ডেদ্ অতি-গাঢ় অতিশম্ন) ক্রিং 
ূ -বিত১ক্রীং, অতিশয়, অধিক, অতিমাত্র । 

শিৎ-১ পপ্রেমার্াঃ প্রণয়স্পৃশঃ পরিণয়া- 
র ছদগাঢরাপোদয়াঃ 17? 

। উদগাতা (উদগাতৃ, উদ্দ উচ্চ-গাভা যে 
গান করে ) সৎ» পু» সাষবেদপাঠক । ২। 
বিং,ত্রিৎ, উচ্চৈর্গানকর্তী। ; যথা--"শব্বায়- 
মান ভীমসেন উদগাতা ও স্তোতা হইবেন।” 

ূ উপ্গার _ পু ] (উদ্ উপরি-গু ভো- 
ূ উদিগরণ_ ক্লীৎ 4/ জন করা 4 অ(তঞ), অন 

(অনট)- ভা) সং, উচ্চারণ । ২1 বমন। ৩। 
নিঃসরণ | ৪। মুখদ্বারা বায়ুনির্গম, টেকুর। 
৫ (4 ঘএঃ_ শ্) বড়িশ। শিৎ-১মক্ষো- 
দগারসুগক্ষিযু কটেমু করিণাম্ূ। ২ ধুমো- 
দগারানুকৃতি নিপুণা জর্জর। নিষ্পতস্তি |” 

উদ্দীত (উদ উচ্চ -পীত) বিং,ত্রিং, উ চ্চৈ*- 
পরে গীত । 

উদসীতি উদ্ৃ-গীতি ছন্দোবিশেষ) সং,স্রীৎ, 
আধ্যাচ্ছন্দোবিশেষ। ২। উচ্চৈঃস্থরেগান। 

| উদ্শীথ ডেদ্ উচ্চারণ_ গৈ গান করা+থ 
1 (থক) _ম্ম, সতজ্ঞাথে) সৎ্, পু, সামবেদের 

অংশবিশেষ। ২। প্রণব। ৩। সামবেদ- 

ূ 

ধ্বনি! ৪1 আমগান। ৫1 আমবেদের 
থিতীয় অধ্যায় । শিৎখ- ১ "উদগীথরম্য 

পদপাঠবতাপ্, সাম্বামিতি ।' (দেবী মাৎ)। 



উদ ] 

উপ্পসীর্ণ উদগার দেখ, তত্ভে) _ ম্ম) বি, রিং, 
বমিত, বাস্ত | ২। উল্চরিত। ৩। উখিত। 

৪ | অনুরগ্ভিত | ৫ 1 অনুবিদ্ধ। ৬ । প্োতি- 

বিশ্বিত। ৭"। নির্ণত। ৮। উতসষ্ট। শি --১ 

প্প্রশমাদচ্চিযামেতদন্ুপগীর্ণৎ সবাযুধধ 1)? 

উদগ্ণ উদ উপরি-গুর উত্ভোলনকর1+ 

তক্তি) _ ন্ট) বিং,তিৎ, উন্তোলিত, উদ্তান। | 

»। উদ্যত ।“উদগনর্ণ লগুড়াশ্বাভিঃ ।' 

উদ্গ্রথিত(উদ্- গ্রন্থ গাথা+ ত(ক্ত)- মম) 
বিং,ত্রিৎ, উর্ধে সংযত, উপরিভাগে নন্দী | | 

গ্রহণ করা । 

অল) অনঞেন্ট) 
উদৃগ্রহ _ পুৎ 1 (ডিদ্-_ গ্রহ 
উদ্গ্রহণ _ ক্লীৎ 

_ ভা) সৎ, গ্রহণ । ২। গিলন। 
উদ্গ্রাহ (উদ্- গ্রহ গ্রহণ করা 4 অথ এ) 

_ ভা) সং, পু, গ্রহণ | ২। তত্নিবন্ধ ! 

৩। বিদ্যাবিচার । 
উদ্গ্রাহিত (উদ উপরি-প্রাহিত নীত ) 

বিং, ত্রিৎ, বদ্ধ | »। আক্রাস্ত । ৩ | আন্সঃ- 

করণে অর্পিত । ও । উপন্যস্ত । € 1 পভা- 

যিত | ৬। গ্রাহিতি । ৭। উন্নমিত | 

উদ্ত্ঘ উদ অধিক - ঘণ 
অেল্)- হ।। ণ- লোপ) সৎ, পু, 

(উদ-হন্ আখাত করা+অ.আন. - 
ক) করপুট । ১ । লায়ু। €। নি, নিরিহ) 

প্রকাণ্ড । ৬1 প্রশস্ত । শি ১ “পিপ্রান়্া 

দ্দিগছোপ্বান্বদ্ধান সংশসমাগতাষ । 

উদঘট্রন (উদ উপরি -ঘউ্ন সংযোগ ) 
জু, ক্লীৎ, আঘাত, প্রহ্থার, ধাক্সামার]। 

২ । উন্মোচন । শিৎ - ১তগোবশ্যৎ বলম্ব- 
কুলিশোদঘট্রনোদগীণ তোঘহ 1(মেঘদত) । 

উদঘট্রিত (উদ্ উপরি-দ্বটিত সংখোজিত) 
বিৎ ত্রিৎ। আহত | ৩ | উন্মোচিত | 

উদন্দন ডদ্ রা বধ করা+ভা; 
অল্) -ধি) সং, পুহ, শৌহময় বাঁ কাষ্ট- 

ময় ভাবার, কর রর বাল্য 
উপর রাখিয়। কা্াদি পরিক্ষার করে, পর- 
কাঠ | শি ০১ দিজৌোপ এপনগ +1ললি 
তাপধনাখ শিম 1 (ভিটি) । 

নট না ডি উপরি ঘনণ খন! ) মত, 
উপরি শন, ইউপাদি কঠিল দলোল 

(জ 

দবপ্ডি পাওয়া 
পৃ. 

ঘসা । ২। ( ১ভাল্-ক) বি? ৪511 

দধবেরা যাহার | 

দপ, 

ভালা 

1 গাএাদি মার্জন। রিং "এপ্উদাঃ দর 
রে প্জ্জেযহ গৃহ ও. শা না টম্লাপহহৎ 1১, € স্পা শট ভাত 

উদঘস ':. আদ ভক্ষণ করা ঘ্, এদলঘম | যাভা ভক্ষিত হব 
১5 মাংস । ২1 ভক্ষ্যবস্থ ! 

(উদ অধিক--ঘট প্রকাশ প1৪য়া 
|. 3 আঃ 44)- ভাবে) সৎ, পুৎ, উদধাটন। 
সু (4 এ _ধি) পণ্যাদি জন্য দর্শনার্থ 

উদ্ঘাটিত স্ভান। ৩। রাজ পওুহণ স্থান। 

₹ | কুতিবাট | 

উদঘাটক € উদ্ _ ঘট-ঞিঃল ঘাটি প্রকাশ 

পাওয়ান + অকংণক)- ক ) বিং, দ্রিৎ, 
উদন্মাোচনকারী । ২। উন্তোলনকারী। ৩; 
উল্লেখক | ৪ | প্রকাশক । ৫। সৎ, পু. 

১, কূপের জল তুলিবার যন্ত্র, বটাযন্ত্। 
|. ৬ দ্বুরণা। ৭। চাবি। 
 উদঘাংশ (উদ্- ঘাটি [| চেষ্টা করা। তুল! 

ইত্যাদি +অন(আনট) _ ৭) অ্, ক্রীৎ, ক- 
পের জল তুলিবার জন্য রত্ু সহিত 
চক্মপাত্জে । ৯1 (4+আঅনট _ ভাবে) খলিয়া 
ফলন, উন্মোচন ; যথা -- দ্বারোদঘাটন 

উল্লেখ । ৩। প্রকাশকরণ । 3 বি, 

উন্মোচনসাধন দ্রব্য, যাহার দ্বার 

খে।লা ঝাষ। শিৎ --১*ধন্মুৎ যো.ন করোতি 

[নিশ৮লমতিহ জর্দা লোদঘাট নম 1? 

। উদথাটিত (উপথাটন দেখ, ত(ভ্) - শব) বি, 

|. ভিৎ, যাহার উর্দধাটন হইয়াছে, উন্সো- 
চিত, খোলা ৷ ২ । প্রকাশিত। 
উদঘাত (উৎ-হন্ বধ করা4+অ(ঘ4)- 

ভা) সৎ, পুৎ, প্রতিত্বাত, ঠোকর লাগা 
শি ১ “ যথাবনুদ্ঘাতম্থখেন মার্স! 
রেঘু)। ২। বাধা । ৩। আরম, উপক্রম, 
স্রপাত। শিং-১ “ উদঘাতঃ প্রকে 
যাসামূ |? ১ | পার্্থলন। ৫ | কুগ্তব 

৬ (+আনট ৭) গ্রপ্ত পরিচ্ছেদ,অধ্যার। 
| সুচনা, প্রস্তাবনা । ৭ । উল্লেখ । ৮ অজ 
| বিশেষ, মুদ্ৃগর প্রভৃতি । ৯। ভারঘট | **। 
|. শিদর্শন। ১১। উত্তজ। 
| উদ্ঘা ত্যক (উত _ হন্-ঞ- 
| শি ন্ - গ্রহ) সম্,পুখ। প্রশ্ঠাবনা পি; 

| উদ্োষ ভে উচ্চ- পুষ শব্দ করা+ 

কত 

ৃ 
ূ 
] 

৪ 
ূ উদে। 

০ 
| 0১ 

[তি বধকরাগ 
জা 



উদ্দা 

( (ঞ্)_ ক): সং পু, যে উচ্ভ শক্দাদি 

করণে ইনিত করে। 
উদ্ৎশ (উদ অধিক-দৎশ|দনশ দংশ 

৪৮55 যে দংশন টা 

₹, পু, কেশকীট, উক্ৃণ | 
উদ্দণ্ড €(উৎ উন্নক্ষ_ দণ্ড, ৬ষ্ঠী _্িহ) 

নি, িৎ, উৎ্কট দণ্ডকারী ! ২ । প্রতাপা- ! 

শিং-১ ৫ উদ্দগুপদ্াৎ গহদীথি 
কাণাম্ । 7" রেঘ)! ৩। ফেৎ-_ স) সৎ ক্লীঘ, | 
নিত । 

উদ্গতদণ্ড, উল্তোলিত লাঠি । 
উদ্দগুপাঁল; সং, পৃৎ, মত্ম্যবিশেষ। ২। 

সর্পবিশেষ । ৩। দণ্ড কর্ত1। 
উদ্দক্তর (উদ উচ্চ, লন্মা_দল্তর বুহাৎ 

দস্তবিশিষ্ট, ৬ঠী _ ছিৎ) বিং১ত্রিৎ, উত্ত্গ 
২। করাল | ৩1 উৎকটদস্ত, ভীষণদস্ত | 

উদ্দান (উদ বিকুদ্ধ-দে পালনকরা+ অন 
(আনট )--প) সং, ক্লীৎ, বন্ধন । “উদ্দানে 
ক্রেমাণে হ মহস্যানাৎ তত্র রজ্জভিঃ।)' 
২ (+অনট, _ ভা) পোষণ । ৩। (দো 
ছেদন কর1+আনট _বি) চুল্পী। ৪1 বাড়-! 
বানল। €। (+ভানট.- শ্বুটি কটিদেশ। 

৬;(-দাা দান করা+ ভানট _ধি) লগ্ম। 
৭। মধ্য | 

উদ্দান্ত (উদ্ ভতিশয়_দমৃ শাসন করা 
+ত(ক্র)- শা )বিং, তিং, অতিদমিত, 
শান্ত, স্মিরভাবাপন্ন ৷ 

উদ্দাম উেদ-_দম্ [শান্ত হওয়া] মুক্ত হওয়া 
+অ(ঘ.ঞ)- ক) বিৎ, বিৎ, উত্কট। ৯। 
উচ্ছ,ঙ্বল। ৩। বন্ধন-রহিত । ৪ | তচচ্ছা- 
বিহারী, উদ্মম; ফেমন-উদ্দাম মহা" 
গজ । শি২--১ “নদত্যাকাশগন্গাঘাৎ ত্রো- 
তন্থযদ্দামদিগ গজে | (রঘু )। ২ উদ্ামো 
বনে মত্ত ইব দ্বিপঃ | মেখতর্যারবোদ্দাম- 
মদনাকুলিতান্ । (মযুরান্),। ৩ গদ্দোদ্দামা |” 

উদ্দামন্ (উৎ্--দ্ামন্ বন্ধন, ৬ঠী--হিহ) 
বিং, ত্রিং, উচ্ছ.জ্খল, স্বেচ্ছাচারী। ২। 
উৎ্কট । ৩। বন্ধন- -বুহিত ।॥ ৪ | মতিশয় | 

৫ । সৎ, পু, বকুণ। 
উদ্দাল (উৎ্--দল-ি- -্দ্রালি+অল্)-- | 

শিখ -১ ভা) মং, ক্লীৎ, ধান্যবিশেষ । 
“ভোজ্যাঃ পুলাণশামান কোদবোদ্ালশা- 

ভন | উদ্দে 

ৰ লয়ঃ |” ২ । পুত, বহুবারবুক্ষ। ৩। বন্- 
রা কোদ্ধব। ৪ | কুড়। 

উদ্দালক; সং, পু মুনিবিশেষ, তাহার 
পুত্রের নাম শ্লেতকেতু। ২। বহ্বারকরুক্ষ। 

উদ্দিষ্ট (উদ্দেশ দেখ, ত(ক্ত)- শু) বি, ত্রিৎ, 
আভিপ্রেত। »। উপদিষ্ট। ৩1 যাহার 

তনুসন্ধান করা হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ 

হইয়াছে, যার উদ্দেশ পাওয়া! গিয়াছে । 
৪ | লক্ষ্যাকুত। 

উদ্দীপক (উদ অধিক-দীপক যে দশপ্প 
করায়) বি, তিৎ, প্রকাশক । ২। যে উ- 
দীপন করে, উত্তেজক । 

উদ্দীপন (উদ অধিক-দীপ দীপ্ত করা 
+অন(অনট )- ভা) সং, ক্লীৎ, না-স্্ীং, 
উন্তেজন, দীপ্ুকরণ। ২! প্রজ্জ্বলন। ৩। 
বদ্দিতকরণ। ৪1 অভিব্যস্তীকরণ। ৫। 
উসকে দেওয়া! । ৬। কাম্ ক্রোধ প্রভৃতিকে 
প্রবল করা । ৭।€-দীপ্-ঞি১+ অন্- ক) 
অলঙ্গারে-বিভাববিশেষ। শিৎ - ১উদ্দী- 
পন বিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি ষে।” 

উদ্দীপন-বিভাব ; সং, পুৎ, শুঙ্গার রসের 
উদ্দীপক বিভাব ; যথা-_নায়কার্দির চে- 
ষ্টাদি ও অকৃ চন্দন ভ্রমর ঝঙ্কার প্রভৃতি । 

উদ্দীপশীয় উদ্দীপন দেখ, অনীয় _শ্) বিং) 
ত্রিং, যার উদ্দীপন করিতে হইবেক বা 
করা উচিত বা আবশ্যক | 

উদ্দীপিত উেদপন দেখ, তাক্ত) _ শু) বিং, 
তরি, উত্তেজিত । ২ । প্রজ্জবলিত । ৩) 
প্রকাশিত । ৪1 ব্দ্ধিত। 

উদ্দীপ্ত (উদ অধিক-দীপ্ দীপ্তি পাওয়া 
+ত(ক্ত) _ শ্ম) বিং, ত্রিৎ, জলিত, প্রকা- 
শিত, ব্যক্তীকৃত । ২ । যাহা জলিষা উঠি- 
যানে, প্রজ্জলিত। ৩। যেখানে আলোক 

হইয়াছে, আলোকিত । 
উদ্দেশ (উৎ্-দিশ্ [দান করা, বলা] লক্ষ্য 

করা ইত্যাদি +অ(অল্)-ভা) সং, পুৎ, 
লক্ষ্য । ২। অনুসন্ধান, অন্বেষণ। ৩। 

যাহা মনস্থ করিয়! কিছু করা যায়, অভি- 
সন্ধি, অভিপ্রায়; যথা--কি উদ্দেশে আসা! 
হইয়াছে । ৪1 বার্তা, সংবাদ ; যখা--তার 
উদ্দেশ পাওযষা যায নাই । ৫1 নামদ্বারা 

টি টিসি 

১০০5 এস টি সির ১ 

টির সা ি টিটি টি শাশীশিাশিশশটীটাট শ্ীশীশীশাাশীশিটীত শিশির শাশীিশিটিতিি 



উদ্ধ [ ৩১৮ | . উদ্ধ 

০ পপ পপি 

ভিিলাত টিভি নি ১৩ 
শশী দিলি 

| কথন । ৬ । উল্লেখ । ৭। (+অল্-_ খি) উদ্ধর্ধ (উদ অধিক -হাষ, আনন্দিতহওয়া 

প্রদেশ । শিৎ-১ “ যতস্তস্ত কথিতঃ +4অেল্) _ ভা) সৎ, ক্লীীৎ, উৎসব । 

সর্ববো গুণোদ্দেশস্ত যা মম 1” উদ্ধর্ষণ উদ অধিক-হর্ষি হৃষ্ হওয়ান 
উদ্দেষ্ঠ (উদ্দেশ দেখ, ঘ-শ্্ম) বিৎ, ত্রিৎ, শঁ অন(অনট্)--ভ] ) সং, ক্ীং, রো- 

যাহা উদ্দেশ করা যায়, লক্ষ্য । ২ । আভি- মাঞ্চ । 
প্রেত। ৩। সঙ্ক্ীৎ অভিপ্রায়, জিডির উদ্ধব উদ্_ধু[কীপা] আনন্দকরা + অ(অল্) 
তাৎ্পর্ষ্য | _ ভা) সং,পুৎ, উত্সব, আনন্দজনককর্ম্ম। 

উদ্দ্যোত (উদ্-ছুুৎৎ ্বীপ্তি পাওয়া | ২। (উৎ্-হু হোম করা1কআ(অন্)_ 

(অল্)- ভা) সৎ, পুৎ, প্রকাশ । শিৎ- ১ ক) সত্যকের পুত্র। কুষ্ণের সখা; ইনি 
“নিরবদ্যবিদ্বযোদ্দ্যোতেন দেযোতিত জ্তত্ব- বৃহস্পতির শিষ্য । বুঝ্িবং্দীয় মন্ত্রী । ইহার 
তোহয়মর্থঃ |” দবোৌয়ভাগ)। ২। আতপ । আর একটা নাম দেবশ্রবা। যছুবংশ ধ্যং- 

উদ্দব (উদ্ উপরি-ভ্র গমন করা সের পুর্বে আীকুষ্ণ ইহাকে আত্মতত্ 

খেঞ) -ভা) সং, ক্রীৎ, দ্রুতপদে পলায়ন, ] শি] দিয়াছেন । ইনি বদরিকা শ্রমে জী- 

প্রস্থান । ২। অন্্ষ্য। বনের শেষভাগ ছ্েপণ করেন। শিং-১ 

উদৃ্রত (উদ্দাৰ দেখ, তক্তে)_ প্রৎ ) বিং | “রৃষ্ণীণাৎ জন্মতো মন্ত্রী কুষ্ণদ্য দয়িতঃ 
ত্রিং, পলায়িত। ২। চলিত সখা । শিষ্যে বুহম্পতেঃ সাক্ষাৎ উদ্ধবে। 

উদ্ধত ডে উপরি-হন্ গমন করা+ত বুদ্দিসভমত 1 ৩। (উতৎ্-হু হোম কর 
ত্তি)- ক) বিং, ত্রিৎ্, উত্কট | ২ । তবি- | +অল্ --ম্ম) বক্তাপ্রি 
নীত, ধৃষ্ট, দুরস্ত। ৩। উতক্ষিপ্ত । ৪ । অহ- ূ উদ্ধান (উদ্দ- ধা). ধারণ কর14 অন(অনট্) 

স্কৃত। _ভা) সং, ক্রু", চুলী, উনান। ২। বিং, 
উদ্ধতচারিত1 (উদ্ধতচারিন+ত1-_ ভা) সং, | ভ্রিং, উদগত : ! বামিত। 

উদ্ধতভাঁবে চলা,উদ্ধতআচরণ।২ ।ওুদ্ধত্য। | উদ্ধার (উদ - রি-ধু ল্ওয়া+ অ(ঘ&) 
উদ্ধতচারী (-চারিন্, উদ্ধত-চর্ বিচরণ _ভা)স  পুহ, উত্তোলন ২। (+ 

করা, গমন কর + ইন্(নিন্)-ক। যে; হরণ কর।+ঘঞ- ভা) মোচন, পরিত্রাণ । 
চলে) বিৎ, ত্রিৎ, যে উদ্ধতভাবে চলে ! ৩। গতিত বা সমাজচ্যুত ব্যক্তির মাজে 

উদ্ধতভামষী (-ভাষিন্, উদ্ধত-ভাষ্ কথা; গ্রহন।। ৪ । নষ্ট বা অপহৃত বস্তর পুনরায় 
কহা14ইন্(াণন্)-- ক) বিংত্রিৎ, যে উদ্ধত ূ ভধিকার। ৩। (_হার জু ধাতুজ+ ঘএঞ 
তাবে বাক্য প্রয়োগ করে, দাভ্তিকবক্তা। | স্ম)ক্ষণ। ৪। ভাগ । শিৎ-১ “নিম, 

উদ্ধতস্বভাব (উদ্ধত-স্বভাব, যার ভাব | গ্রস্য পুনরুদ্ধার এব ছুর্লভঃ | ২ অশ্বম্য 
উদ্ধত | ৬ঠী--হিং) বিং, ত্রিৎ, উদ্ধত- বন্সমদ্ধারমুদ্জ(রামহৈ |” রা- স্ট্রীৎ। গুড়,চী। 
প্রক্তুতি। ২ । উচ্ছ,লমতি | বাঁ_ স্ত্রীৎ | উদ্ধূর (উদ্দ_ ধুর ভার+অ- প্রৎ। ৬ 

উদ্ধতি ৬ উপরি-হন্ আঘাত করা ] হিং) বিৎ, ত্রিং, দু । ২। নির্ভর । ৩। 
তি(ক্তি)- ভা) অৎ, ্্রীৎ, উৎ্পতন, ঠো- ভার-শুন্ট। ৪। উৎ হাক । ৫। উদ্্যত। রন 
কর লাগা। ২। ওদ্বত্য । ৩। ষ্টতা ॥ ৪ | ছুঃসহ | শি২-১"জবনম শখ ্ধাদ্ধ,রৎ। 

গর্ব । ৫। উন্নতি । (মালতীমাধব)। ২ যত্্রবানপি তু মারা 
শস্পীটী উদ্ধরণ (৬ উপরি-ত্ব লওয়া/+অন(অ- | লোদ্ধারণোদ্ধ,রঃ 1” 

নট)-_ ভা, অথবা-হরণ ন্বধাতৃজ) সং, উদ্ধত (উদ্ৃ_ ধ্ কাপ, উঠান ইত্যার্দি+ত 
পুৎ-ক্লীৎ, উত্তোলন। ২। উদ্ধার। শ। (কত) বিৎ, ত্রিং, উত্পাটিত | হ। 

ঝণশোধ | ও । উন্মুলন। ৫ ।মুক্তি। শিৎ উখ্বাপিত। ৩1 উৎখাত । ৪ । নিরন্ত। 
-৯' সি বন্ধু ধেঁ বিপন্নানামাপছদ্ধ ব্ণ- ৫। উত্কম্পিত। ৬। উতক্ষিপ্ত । শি) 

শ্মমঃ 1” “পুনানৎ পবনোদ্ধ,তৈঃ 1” রঘু)! 



উদ্ধা 

উদ্ধ'নন (উদ্ধত দেখ, রত ভা) সৎ, 
ব্লীহ, উৎক্ষেপণ । ২। কম্পন। 

উদ্ধপন (উদ উপরি_ধপি কাপান+অন 
(অনট)-_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, উদ্ধে সঞ্চালন, 
উৎক্ষেপণ 1 ২ 1 বিৎ, ত্রিৎ, কম্পন প্রব- 

ভঁক, সধ্ধালক । 

উদ্ধলন ভেদ উপরি _ধুলি মর্দনকরান+ 
অন্মেনট) ভা) সং,ক্লীৎ, ধূলিদ্বার। মর্দন, 
চূর্ণকরণ ৷ ২। পৃৎপাকের উপকরণবিশেষ। 
শিং ১ “চুর্ণস্যোদ্ধলনৎ দেয়ং ভোজ্যে 

গ্রীরেক্ষসম্ভবে । ব্যঞ্জনেষু চ সর্বেষু শাক- 
জেঘন্জেষু চ।”? (পাকশাস্ম)। 

উদ্ধ,ষণ (উদ্ অধিক-ধৃষণ রোমাঞ্চ হু- 
ওয়া +অনঞ্জনট )- ভা) সং, ক্লীৎ, পুল- 
কোদগম, বিশ্বায়াদিতে রোমোৎপন্তি । ২। 

(+অনট -ক) বিৎ, ত্রিৎ্, রোমাঞ্চিত, 
পুলকিত । 

উদ্ধত (উদ্ধার দেখ, ভক্ত) 
পুনর্দার অধিকৃত ৷ ২1 উত্ধাপিত । ৩। 
সমাজে গৃহীত । ৪ । উত্তোলিত । ৫। 
(উৎ্-- জাত) মোচিত 1৬ । উঠাইয়া দে ওয়া, 
তৃলিয়! ছেওয়!। ৭। উদ্ধার দ্বারা বিভক্ত । 

৩১৯ | 

ক্র) বিৎ ত্রিংঃ | 

উদ্দো 

বিশেষ । ২। ধোপা । শিৎ- ১ “আয়োগ- 
বেন বিপ্রীয়াৎ জাতানস্তাআোঁপজীবিনঠ | ত- 
সোব নৃপকন্যায়াৎ জাতঃ হুনিক উচ্যতে । 
শ্রনিকস্ত নুপায়াজ্জ জাত1 উদ্বন্ধকাঃ স্মৃতাঃ। 
নির্ণে জয়েসুরবস্মাণি অস্পূশ্যাশ্ভ ভবস্ত্যত।” 

উদ্বন্ধন (উদ উপর, বৈপরীত্য _ বন্ধন) সং. 
ক্লীৎ, গলায় দড়ি দিয়া উদ্ষে বন্ধন । ২। 
প্রাণত্যাগ উদ্দেশে গলায় রজ্জুদান, গলাক়্ 
দড়ি দিয়! মরা। শিৎ-১ “উদ্বন্ধনায় 
বধক্তমিং নীয়মানঃ 1 ২ উদ্ধন্ধনমূতা যে চ 
গতির্ধেষাৎ ন বিদ্যতে । তেষামুদ্ধরণার্থায় 
ইমৎ পিগুৎ দদাম্যহৎ |” (বাযুপুরাণ)। ২। 
বিৎ, তং, বন্ধনভ্রষ্ট, মুক্তবন্ধন | ৩ | যু 
_স, বন্ধনচাযতি, বস্ধনভ্রংশ । 

উদ্বাহ্ু উদ উর্দ--বাহু, ৬ঠী _হিৎ) বিৎ, 
ত্রিং, যে উত্বো বাহু তৃলিয়াছে, যে উদ্থো 
হাত বাড়াইয়াছে, উদ্ধবাহু। “প্রাৎশুল- 
ভ্যেফলে লোভাছুদ্বাহুরিব বামনঃ 1”€রঘু)। 

| উদ্বদ্ধ (উদ্ অধিক-বুধ জ্ঞান পাওয়া, 

শিং _ ১০উদ্ধর্তটমচ্ছৎ প্রসভোদ্তারিঃ | 
(রঘৃ)। ২ উদ্ধাতামি নমস্তভ্যৎ পাপ্লানৎ 
মে প্রণাশয় 1” প্রাণ) । 

উদ্দ,তি (উদ্ধার দেখ, তিত্তি)- ভা) অৎ, 
্্ীং, উত্ক্ষেপণ, উত্তোলন । শিৎ - ১ 
“শল্যোদ্ধ,তি ত্র পজ্ভানৎ দৃূতসপ্রনিদর্শনিৎ।” 

উদৃধান (উদ্_খ্বা অগ্নি সংযোগ করা, 
তাওয়ান+ অনঅনট)-ধি) সং, ক্লীৎ, 
চুল্লী, উনান। 

উদ্ধয (উদ্্ঝ্ গমন করা, ক্ষেপণ করা+ষ 
ক্যেপ্)- ক, সংকজ্ঞার্থে) সৎ, পু, নদ 
তরঙ্গযুক্ত নদ । শিৎ- ১কুলৎ ভিদ্োদ্ধ্য 
সন্সিভে। । ভেটি)। ২ তোয়দাগম ইবোদ্ধ্য 
ভিদ্যয়োঃ।” ২। কলীং, জলোৎত্ক্ষেপণ । 

উদ্ধদ্ধ (দু উপর, বৈপরীত্য - বন্ধ বদ্ধন 
করা+ তক্ষে) _শ্ম) বিং, ত্রিৎ, উত্ষোবদ্ধ, 
টাঙান। ২। বন্ধনত্রষ্ট। 

উদ্বদ্ধক (উদ্_অধিক-বন্ধ বন্ধন করা+- 
অকণেক)- ক, সংজ্ঞার্থে? বর্ণসম্কর জাতি- 

চেতন পাওয়া, প্রকাশ পাওয়।+ ত(ক্) -- 

শট বিং, তিং) বিকপিত, স্ফটিত। ২। 
প্রবুদ্ধ। ৩। জাগবিত। শিৎ-১ “উদ্ধু- 
দ্ধাঞ্চ জগ্গদ্ধাত্রীৎ পুজযেদ্দীপমালমা 1৮” ৪ ্  
উদ্দিত ।৫। অনুস্মৃত,যাঁহা মনে পড়িয়াছে। 

উদ্বোধ (উদ কিঞ্িৎ_বুধ বোধ হওয়া, 
জ্ঞান হওয়1+4অ(অল)-৭, ভা) সৎ, 
ক্লীৎ, কিঞ্চিৎ জ্ঞান, কিঞ্চিৎ বোধ। ২। 
২স্কারোদ্দীপন । ৩। বিস্মৃত বা উপেক্ষিত 

বিষয়ের কোন হেতু বশতঃ জ্ঞান বা স্মরণ, 
কোন নিমিত্ত বশতঃ মনে পড়া,অনুম্মরণ । 

উদ্বোধক (উদ অধিক- বোধি জ্ঞান জ- 
মান, বোধ জন্মাইয়া দেওযা+ অকণেক) 
_ ক) বিং, ত্রিং, প্রকাশক, জ্ঞাপক ।২। 
উদ্দীপক । ৩। যে উদ্বোধ জন্মীয়, বাহা। 
দেখিয়া উদ্বোধ জন্মায়। 

উদ্বোধন (উদ অধিক-বোধি জানান+ 
অন(অন্ট)১--ভ। ) অথ ক্লীৎ, জ্ঞাপন্, 

বোৌধোত্পান, উদ্বোধ জন্মাইয়া দেওয়া । 
২। (+অনজজেনট)- ক) বিং, ব্রিধ, 
বোধক, জ্ঞ।নোত্পাদ্ক, জ্ঞাপক | ষন্বারা 
উদ্বোধ জন্মে । 



উদ্ভি 

শপ এপাশ পাশা 
শপ ীশীশিটিলপাীত 

উদ্চট (উদ উচ্চ_ ভট, ইচ্ছা করা4-অ 
(অল্)-”ক । যাহার উচ্চ মন) বিৎ, ত্রিৎ, 
উতৎ্দকট। ২। প্রসিদ্ধ । ৩। উদার, মহাশয় । 
৪ । শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ; যথা-_-উদ্ভট কবিতা। 
৫ | গ্রন্থবহিভূ্তি ত। ৬1 পুৎ১ কচ্ছপ । ৭ 

হয । 

উদ্ভৰ উেঁদৃ-ভ হওয়া 4 অ(অল্)-_ ভা) 
সং, পু, জন্ম, উত্পন্তি। শিৎ-১ “বে! 
দেবানাৎ প্রভবশ্চোদ্দভিবশ্চ । ২ শিখুপাদে।- 
ছ্ধব! গা 1” ২। (+অন্- ক) উৎপন্ন । 

উদ্ভাবন (উদ্ উপরি - ভাবি চিস্তা1 অন 
(অনট ১- ভা) সৎ ক্লীৎ, কল্পনা । ২.7 উৎ- 
পাদন । ৩1 উন্নয়ন, অজ্ঞাতবিম্য প্রকাশ 
করা । ৪ । চিন্তন । শিখ - ১ ভিদ্ভাবন- 
মকুব্বত্তে। বিছুরম্ায মতে স্থিতাত ৮ (আহা- 
ভারত )। € । (4+অনট,.- ক) বিং, ৩, 

উদ্ভাবন্কারী, চিন্তাকারক, প্রকাশক । 
উদ্ভাবনীঘ্ধ (উৎ্ উপব্রি_ ভাবি 

বশ করিতে হইবেক বা করা ভচিত বা! 
আবশ্যক । 

উদ্ভাবিত (উদ্ভাবন দেখ, তঞ্জে)- শা ) বিষ, | 

ত্রিৎ, কলিত। ২। যে বিষ্খের উদ্ভাবন 

হইয়াছে । ৩। চিন্তিত । 
উদ্ভাস (উদ 'অধিক- ভাস দীপ্টি পাওষ। 
7+অ(ঘএ)_ ভা) ১৬, ক্লীৎ, দীপ্তি, প্র- 
কাশ, শোভ'! পাওয়া । শিং-১ “বিক্ভ- 
ষণোষ্ভামি পিনদ্ধভোগি বা ।?? ক্েমার)। 

উদ্ভামক (উতৎ অধিক-ভাস্ দীশ্তি পা- 
ওয়া+আকপেক)- ক ) পিৎ, ত্রিখ্, উদ্পী- 
পক, উন্ম্বলকর, যে উদ্ভাসন করে । 

উদ্ভামন উদ্ভাসক দেখ, অনংদঅনট )- ভ) 
সং, ক্লীৎ, উদ্দীপন, উক্ভ্বলী করণ, জি 
কর, আলোকমর় করা । ২। (+ অনট -- 
ক) বি, ত্রিৎ, দীপ্তি কার ক, প্রকাশ ক, 
উজ্জ্বলকারক, যে দীণ্ডিকরায়, থে প্রকাশ 
করায় । 

উদ্ভাসিত ভেঁদ্-ভাস্ দীপ্তি পাওয়া+ত 

(ক্ত)-_ ক)বিৎ,ত্রিৎ, শোভিত ।২। দশপ্ত । 
উদ্ভিজ্জ (উদ্ভিদ [উদ উদ্বী-ভিদ্ ভেদ 
করা+০ক্িপ্)- ভা) উদ্ভেদন-জ [জন্ 

চিন্তা! কর]: 
+4+অনীয় _ম্ম) বিৎ্ত্রিৎ মে বিবষের উদ্চা- 

২ ১ শি শা শি শী পাশ শলচ লল 

শি াটিাািাাি্ািশশিটিটিটি1 বিরত 

+অডে) -ক)যেজন্মে। যে উদ্ভিদ হইতে 
জন্মে, ৫মী-ষ) বিৎঃ ত্রিৎ, যাহা ভু 

ভেদ করিষ়।] জন্মে, ভরুলতা গুল্াদি। 
শিৎ-১. “ তেষাৎ খন্বেষাং ভুতানাং 
তীণ্যেব বীজানি ভবস্তি অগ্ডজৎ জীবজ- 
মুদ্ভিজ্জমিতি । ২ উদ্ভিজ্জ।২ স্থাবরাঃ সর্দে 
বীজকাণ্ড প্ররোছিপঃ । ৩ ভিত্বা তু পথি- 
বীৎ যানি জায়স্তে কালপধ্যাষাহ | উদ্ধি- 
জ্দানি চ তান্যাহুক্ তানি দ্বিজসন্থমাঃ।-- 
১ ভ্েতানি) দিবা জাতানি শসেদজা- 
নুযণ্ভিদানি চ।? 

উচ্চিহ্ত পদ (171০775ে 1 1২010191)) অং) 

পু, দে গাদেশে মেজাতীয় বঙ্গাদদি জন্মে। 
উদ্ধিজ্জাখু (উদ্ভিজ্জ _ অণু) আৎ। পুং, উচ্গর 

অগেচিন ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ 1 
উন্ডিদ 7 1উতৎ উদ্ল-ভিদ্ ভেদকরা+, 
উদ্চিদ | (বি, আক) ক) বি, ভিং, 

ঘে ৬ঙ্ধ ভেদ করিয়া উঠে, কপ, লতা, শু 
বাদি এস প্র স্মুদায়ের অঙ্কুর । শিং 
উদ্ভিদ) যজেনত 1৬তি)। ২ উদ্টিদস্ত 
গুল্াদযা2 | ৩ অক্কুরোভিননোদ্িদি। 
হোতাবজন তত: পাতকন্িদহ | ঘেজু)। 

উদ্থিদ-শিদ্য। : 5381)১) সঃ শ্লী২, তরু" 

ন্াদির ভ ।এল অবস্থান, প্রত্যেক ভাপয়বের 

কাধা, উত্পশ্তিস্্ান, জাতিবিভাগ হত্যাি 
“ঘ শান্সে নিণাীত আছে। 

উদ্ভিদ-সংবিভাগ 7 সৎ, পু, তরুগযাণির 
জাতিবিভাগ । 

উচ্চিন্ন (উদ উপরি-ভিদৃ ভেদ করা, 
প্রকাশ করা+ত(ক্ত)-ম্ম ) বিৎ্, ব্রি) 
প্রকাশিত, প্রকটিত, প্রক্ষ,টিত, প্রদু্ণ। 
২ অন্কুিত । ৩ । ভেদকরিয়া উঠা। 

উদ্ভূত ডেদুব দেখ, তক্তে) _ ক) বিৎ, 

জাত ; যথা--তিনি অমুক অময়ে উদ্ভূত 
হইয়াছেন । শিং- ১ “মাঘে কষ্ণচউদদ- 
শ্যামাদি দেবে মহানিশি শিবলিঙ্গ তরো- 

ভুতঃ কোটি শৃধ্যমমপ্রভঃ 1 ২। উত্পন্ন; 

ধথা-_ছুপ্ধ হইতে ঘ্বৃত উদ্ভৃত হইল । ৩। 
প্রকাশিত ; যথা--অমুক্ত “স্তক খানি অ 

মুক সময়ে উদ্ভুত হইয়াছে | ৪1 উদ্দিত; 
যথা-নিশাকর রাত্রি এক প্রহরের পর 

ছি 



পাপী এপ রা পা পা পপ পা দাগ 

 উদ্ভৃত হইয়াছেন । ৫। প্রত্যক্ষযোগ্য ; 
বথা_-ভিনি কখন সা উদ্ভুত হই- 
বেন । ৬1 ক্ষণৎ, ক্রিং _ বিং, স্পষ্ট, ব্যক্ত । 

উদ্ভ'তরূপ (উত্ভ,ত উঃ রি ফস) 
সং কলীৎ, সঞ্জাতরূপ, প্রকাশিতরূপ, নয়ন- 

গোচররূপ । শিৎ--১ “উদ্ভুত রূপৎ ন্যনম্ত 

গোচরৎ দ্রব্যাণি তদ্বম্তি পৃথকৃত্বসংখ্যা। 
বিভাগসংযোগপরাপরত্্ব দ্েহদ্রবত্তৃৎ পরি- 
মাণমুক্তৎ । ক্রিয়াগ্াতী যোগ্যবৃত্তী সমবা- 
য়ঞ্চ তাদ্বশৎ | গৃহচাতি চক্ষুঃ সঙ্বন্ধাদালো- 
কোদ্কতরূপয়োঃ 1, ভোষাপরিচ্ছেদ)। ২। 
€্ঠী _ হিং) বিং১ত্রিৎ, যাহার রূপ প্রকাশ 
হইয়াছে । 

উদ্ভতি (উদ উতৎকুষ্ট _ভূতি,য়ৎ -স) সৎ, 

উদ্ভ,ম উদ অধিক -_ ভ্রম, 

স্ীং, উদ চমবিভতি । ২। উন্নতি । শিৎ_ ১ 
“উমা বধূর্তবান্ দাতা ষচিতার ইমে বয়ৎ 

উদ্য। 

৬ঠী_ হি) বি, ত্র বার হ্দয় 'আকু- 
লিত হইয়াছে, আক্চুলহদর়, আঁকুলচিত্ত ? 

উদ্যত দু উপরি-ষ্া, গমন কর14+ অত. 
(শভ)- ক) বিৎ, ত্রিং, গমন; ল,যেগমন 
করিতেছে । শিহৎ - ১ “লেক্ষেতোদ্যস্তমা: 
দ্বিতযৎ |” মেনু)। 

উদ্যত (উদ বিপরীত _ ষম্ বিরত হওয়া 

স্প্পাপীা পাপ 

বরঃ শল্তরলৎ হোষ ত্বৎকুলোত্স্তৃতয়ে বিবিঃ)- 

উ্ডতেদ (উদ্ উদ্ধী- ভেদ [ন্ভিদ্ ভেদকরিয়া 
উঠ। 4 অপ্ঘে এ) _ ভা] ভেদন) সং,পুৎ, ভেদ 
পূর্বক উত্পন্তি | শিং _ ১"উমাস্তনোন্েদ- 
মহপযুইঃ ("কমার)। »। প্রকাশ,প্র কটন । 

২ যৌবনোদ্ভেদ বিশেষকান্তৎ 1'রেদু) । 
৩। রিজাল প্রস্ফ টিত; যথা--পুপ্পোছেদ। 

৪ | উদয় । ৫ ম্কুর্তি। ৬। রোমাঞ্চ । ৭। 

'আবিক্ষার। ৮। ঘেলন; যথা গঙ্গোছেদ। 
ভ্রমণ করা+ 

অ(ঘঞ)- ভা) সং, পুৎ, উদ্বেগ । ২। 
বুদ্ধিলোপ । ৩। উদ্ধভ্রমণ। ৪। আকু- 
লতা । 

উদ্ভাস্ত উদ অতিশয় _ভ্রম্ ভ্রান্ত হওয়া 

উ 

+তক্তি)- ভা) বি, ত্রিৎ, আকুলিত; 
যথা--তিনি বিপদে পড়িয়। উদ্তস্ত হইয়া- 
€ছেন। ২। হতবুদ্ধি ;) ষথ।--জেই ব্যক্তি 
নানা বিশৃঙখলবশতঃ একবারে উদ্তস্ত 
হুইয়্াছে। ৩। আঘুর্ণিত ; যথা _আমর! 
সংসার চক্রে পড়িয়া! উদ্ভাস্ত হইতেছি। 
৪ । ব্যস্ত ; যথা_-কার্থাগাঁ কে তিনি 
উদ্ধাস্ত হইয়াছেন । ৫। উচ্ছ.জ্ঘল; যথা! 
-মাধব এমন উদ্ভ্াস্ত হইয়াছে কেন? ৬। 
বাহুর উদ্দ্যমে মণ্ডলাকারে খড্াক্ষি ঘুরাণ। 
ভাম্তদয় (উদ্ভাস্ত আকুলিত - হৃদয় 

+1+তক্ডে)১- ক) বিং, তিৎ, উদৃষুক্ত ; 

ঘথা--তিনি অর্থ সংগ্রহে উদ্যত হইয়া- 
ছেন। ২। কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে 
তৎপর; ষযথা--তাহার ন্যায় স্বকাধ্যমাধনে 

উদ্যত ব্যক্তি আর নাই । ৩। উম্মুখ ; যথা 
_-তাহার বিদেশগমনে উদ্যত হইবার 
কারণ কি? ৪1 প্রবৃত্ত ; ষথা--জীরাম 

বশিষ্ঠবাক্যে রাজ্যশাসনে উদ্যত হইয়া- 
ছেন। ৫ | উখিত, উত্তোলিত ; যখা-_ 
উদ্যতায়ুধ হইয়া চতুর্দিক্ রক্ষণ করিতেছে । 
শিৎ-_ ১পর্যায়োদ্যতকাম্মকৌ (রেছু) 1 

উদ্যতদণ্ড (উদ্যত উত্তোলিত - দণ্ড, ৬্ষ্ঠী 
_হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, ষে দণ্ড উত্তোলন 
করিয়াছে, শাসনোদ্যত, দমনোত্কুক, 

দণ্ডবিধানে ততপর । 

উদ্যতবাহু ডেদ্যত--বাহু, ৬ভী--হিৎ) বিৎ, 
তি, ষে বাহু উত্তোলন করিয়াছে । 

উদ্যতি (উদ্যত দেখ, তিক্তি)- ভা) সং, 

উদ্যম (উদ্যত দেখ, অং.) 

পাপা 

স্্রীং, উদ্যম, উদ্যোগ । 
_ ভা) সৎ এ 

উদ্দ্যোগ, চেষ্টা । ২। উত্সাহ । ৩ । উত্থান, 
উত্তোলন । শিং-১ পহস্তো্্যমৎ বিনা 
বক্তে, প্রবিশেন্ন কথঞ্চন (ভোজনম্)। ২ 
উদযমেন হি সিধ্যস্তি কাধ্যাণি ন মনো- 
রখৈঃ | ৩ নিশম্যচৈনাং তপসে কতোদ্যমাহ ( 
৪ শশাক মেনা ন নিয়জমুদয মাত 1, 

উদ্যমী ডেদ্যমিন্, উদ্যত দেখ, ইন্ত্পিন্) 
-- ক) বিৎত্রিং, ষত্ববান্,উদ্যোগী, সচেষ্ট । 

উদ্যান (দূ উদ্ধ-_ষা যাওয়া+ অন(অনট) 

উদ্্যানপাল ভেঁদযান-- পাল 

৪০ 

-ধি) সং, ক্লীৎ, উপবন, রাজাদিগের 
ক্রীড়াবন। ২। (+অনট ভা) নিঃসরণ । 
৩। (4+অন্ট্_স্ম) প্রয়োজন। সিটি 
“অস্তঃপুরবনোদ্্যানে |”? 

যে রক্ষা করে) 

শপ পাস কাপল 



উদ্দ উদ্দ [| ৩৯২ 

শি বে যাহার উপর উদযা [নের তন্ডাব- ; উদ্রা উচ্চ --ক্ু শন্দকরা 1 আস, 4) 

ধানের ভার থাকে, উদ্যানরক্ষক, মালী। .; গুহ, পু উচ্চধ্বনি, উচ্চরব। 

১। সৎ, উদ্যানপালিকা | শিৎ- ৮তিতহ | উদ্ি ক € দেখ, তক্তি)-শ্ম) পিং, 

প্রবিশতি উদ্যানপালিক1।)। ৃ রি উদ্যিতি। ৯। উত্তেজিত । ৩। আনি, 

উদযাপন উদ্ _যাঞ্ি-্ষাপি যাওয়ান 4 । শমিত | ৪ | স্কট | 

| উদ্দেক: (উদ রিচ |বিমৃত্তত হওয়া] উঠা ই অনঘ্নট ১ ভা) সংক্লীৎ, ভা 
কর্শোর সাঙ্গত সম্পাদন। সমাপন । রি 
-১৭পুর্ণেকালে ব্রতানাজ্ঞ প্রতিষ্টা তি 
বচ্চরেৎ। ন তত্র কালনিয়মস্তরত্র বিশে: 

পরাহিকে 1” খেধিবাক্য) । 
উদযাপিত ডেদৃযাপন দেখ, তক) - ম্ম) লি) 

তি”, যাঁর উদ্যাপন কর! হাইঘাঁছে, অনা 
শিত। 

উদ্যন্ত (উৎ্_যুজ [যোগ করা] উদ্যত হওয়। 
+তক্তি)- ক) বিংত্রিৎ, উদ্যোগবিশিষ্ট, 
উদ্দ্যোগশীল, উত্সাহান্বিত, যত্ববান্ | ২। 
চেষ্টিত। 

উদৃষুগ্তান ভেৎ_যুজ, [যোগ করা] উদ্যত 

হওয়া আন/োন)-_ ক) বি, ভি, 
উদ্যোগ করিজেছে । 

উদ্োগ (উদ্যুন্দ দেখ, অ(জঅল্)-- ভা) আহ, 
পু, চেষ্টা । ২, আয়োজন | ৩। উদ্যম । 9 
যত্বু। ৫ | উত্সাহ । শিৎ-১ “উদ্দ্যোগা- 
যাধুনা দ্বেব কৌশান্দীৎ কিৎ ন গম্যন্তে 
২ লাযয়দ্যোগসম্য়ঃ । ৩ উদ্যোগ ক্রিখ- 

তাম্ । ৪ উদ্যোগাৎ সব্দমৈন্যানাৎ তদ 
ত্যানামাদিদেশ হ্ 177 

উদ্যোগশীল ডেদেযোগ - শীল) বিং,তিৎ্, থে 
সকল বিষয়ে উদ্যোগ করিয়া থাকে । 

উদ্যোগী ভেদ্যোগিন, উদ্যোগ + ইন্ _ আ- 

স্ত্যথে) বি২ত্রিৎ, ঘেউদেঠাগ করে, সচেষ্ট, 
যত্বুশীল। ২। উত্সাহীশ। শিৎ_ ১+উদো- 
গিনৎ পুরুষসিৎহমুপেতি লক্ষ্মী দৈবেন 
দেয়মিতি কাপুরুষ! ব্দন্তি। ২ দবৎ নিহ- 
তা কুরু পৌকুষমাত্মশক্ত্যা যত্বেকুতে যদি 
ন সিধ্যতি কোহওে দোষ 17, 

উদ্দ (উন্দ, আরজ হুওয়া+র(রকৃ)- ক 
সংজ্ঞার্থে) সং,পুৎ, উদ্ধিড়াল, জলমান্্জার। 

উদ্রথ (উদ উপগত রথ, ৫মী- হিং ২) সং, 
পুৎ। রথকীলক। (রথতুল্য পক্ষ যাহার, 

৬ষঠী _ হিৎ) কুট । 

যে 
২ 

ধক প্রত. 

রজ ভ্রতাদি ! 

ত্যাদি1অব্ব' এ) - ভা) জসৎ,পুৎ, উদ্ধান। 

২। উদয়, আবি্ভীব । ৩। উত্তেজন। ৪ | 
বুদ্ধি, আধিক্য । ৫1 উপক্রম । শিৎ- ১ 
এপ্রন্থশিয়তে ধনোদ্রেকো জনানামবিজান- 
তাম্ হ তেযামুকধমুদ্রেকৎ বক্ষ্যাম্যহমূ। 
৩ জ্েছোরাগশ্চ তত্দ্রী চ মোহোদ্রেকশ্চ 
কেবলই 1”? (ভারত) | 

দক; সং, ক্্রীৎ, মহানিহ্ব । 
জার ডে আতিক্রাীস্ত বৎসর, সপ্পুম 
হি) সৎ, পু, চান্দ্রমাসান্িত বমর। 

উদ্বমন (উদ্-বমন নেকার) সং. রী, 
উদ্িগিরণ, ভিড ফেলা, বমি করা। 

উদ্দপ্ত (উদ্ধত ন দেখ, অ(অল্)- ভা) সং.পুং) 

(জন্যে যাহা আয়োজন করা যায় তাহা 

শিব্বাহ হইয়া শেষ থাকা, উদ্বত্ত আংশ। 
অতিরেক, আধিক্য । ৩। (4+অল- ম্ম) 
১ ভ্রিৎ, অতিরিক্ত) ব্যযাব্শিষ্ট । 

উতর (উদ্_বকৃত | হওয়া] লেপন করা 
ইত্যাদি 4+ অন(অনট্)-_ ভা) অথ) কীং, 
গন্ধাদিদ্বারীবিলেপন। হ। উন্লুঠন, উপ্টান 
গাণ্টান । ৩। উৎপতন্ 1 ৪। গাত্রমার্জান । 

৫ | ঘবণ। ৬। (উৎ্ - বুত্ঞ্রিঃল বৃতি+ 

তনট্- ৭) বিলেপনদ্রব্য । শিং - ১ “উদ্ব- 

ভুনৎ বাতহরৎ 5557 | রী 

করণমঙ্গানাৎ ত্বক্ প্রসাদ করৎ পরৎ 
2 ভ্রন+ অনীয় - দ্ম, মি সং, 

, আাজ্জনী়চর্ণ ;) যথা_গাপমচর্ণাদ। 
শিং -১ “ইছমুদ্ ভ্রনীয়ৎ গোধুমাবচুণৎ | 

উদ্ধহু ভেদ দরতর -বহ [বহু বহন করা 
+ অঘেন্)-- ক] যে বহন করে । যে একের 

নাম ইত্যার্দি বহন করে) সং১পুৎ, সম্ভান 

শিৎ-১ “উদয়মস্তমতঞ্চ রদুদ্বহাৎ । ২ 
পাথিবোছুদ্বহদ্্রঘুদ্বহ 1487 বর. 
নায়ক | ৪1 সপ্তবাসুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ; 

ইহা প্রসহ বায়ুর উর্ধে শ্ফিত | ৫। বিবাহ; 



উদ্দি [| ৩১৯৩ |] উদ্দে 

ষথা__চুড়োপনয়নোদ্বহান্ 1৮, । ৬। বিৎ | উদ্দিডাল ; স্থ পুহ, লী_ সত্রীত, ভূচর ও 
ব্রিং, উৎপাদক, জনক। হা-ক্জ্রীৎ, 
কন্যা । 

উদ্বহন (উদ্বাহ দেখ, অনঅন্ট) - ভা) সং, 
ক্লীং,১বহন। শিৎ_ উকুম্েেণ দেহোদ্বহনাক় 
শেষ? । ২ কৈলাসনাথোদ্বহনায় ভূষ়্ঃ। ৩ 
আপীনভারোদ্বহন প্রষত্রী্ 1? (কুমার )। ূ 
২। বিবাহ । শি২-- ১ুধহ প্রসুজোদ্বহন- ] 
ক্রিয়ায়া2 1?” (রঘৃ)। ূ 

উদ্বান্ত (উদ্ৃ-বমৃ বমন' করা ত(ক্ত)- ] 
ন্ম) পি, ভ্িৎ্, ব্মিতঃ। কৃতবমন। ২। 
উদগীর্ণ । ৩। উপগত | ৪ | সং পুহ, মদ- 
হান গজ । 

উদ্বাসস (উত বাহিরে -বস্-ঞ্রিলবাসি 
বাস করান 4 অন(অনট্)_ ভা) সং, ক্লীৎ, 
বিসর্জন 1২ । মারণ. বধ ।৩ । অপ্প্যাধানের 
অঙ্গস্ববপ সংস্কারবিশেষ । ূ 

ভদ্বাস্থ -বাসভুমির সম্মুখস্থ স্থানকে উদ্বাজ্ত | 
কহে। 4 

উদ্বাহ উদ উপরি-বহ বহন করা4অ 
(ঘ গ) _ ভা) সং, পু, বিবাহ, পরিণয়। 
শিং ১ “জে চাস্তাঃ সন্ুকদ্বাহৎ যথাবিধি ৰ 
শিধাস্যতি 17 

উদ্ধাহন (উৎ্--বাহ্ যত্সরকর14 অন(অনট্) ূ 
- তাবে) ঢা, ক্রীৎ। দ্বিবার কষণ। ২। 

(4 বহ্ড-বাহি 4 অনট্ _ ভাবে) বি- 
বাহদান। ৩। উদ্ধারণসাধন । 

উদ্বাহনী (উৎ্ উপরি-বাহি ষত্ব করান, 
বহন করান+অন।অনট)- ভাঁ। ঈঁ- 
সত্রীলিঙ্গে) সৎ, জ্্রীৎ, বরাটক, কড়ী । 

উদ্বাহিত ( উদ্ধাহ্ দেখ, তক্তে) _ ভা ) বিৎ, 
ত্রিং, যাহার বিবাহ হইয়াছে, পরিণীতি, 
বিবাহিত। 

উদ্বাহিনী (উদ্বাহ + অর্ধ) ণ। ইন্, 
ঈপ্ _জ্ীৎ) মহ, শ্ীৎ, রজ্জ,. দড়ী। রা 

ূ 

উদ্বাহ্যা € উদ্বাহ+4য(ক্যপ্)_ -যোগ্যতার্থে ) 
সং, স্ত্রীৎ, উদ্ধাহযোগ্যা, কন্য। 

উদ্দিগ্ন উৈদ্-বিজ ভয় করা, কীপ1+ তক্তে) 
-ক) বিৎ, ত্রিং, যাহার উদ্বেগ জন্মিয়াছে, 
উদ্বেগযুক্র, উত্কঠিত, ভাবনাৰ্িত। হ। 
ভীত । ৩। শ্নুন্ভিত । র 

উদ্ছিডাল । 

জলচর জন্তবিশেষ, জলমার্জার 1 
উদ্বীক্ষণ (উদ্ উদ্ধ-বি বিশেষরূপে _ঈক্ষ 

দর্শন, দৃষ্ট কর1+ অন(অনট)- ভা) সং, 
ক্লীং, উদ্ধে দৃর্রিপাত । হ। দর্শন । 

উদ্বীত (উদৃ-বি-ই গমন করা+ত-ক্তু) 
_শ্ম) বিৎ, ভ্রিং, উদগত 1 .২। প্লাবিত । 
৩। উচ্ছলিত। শিং-১ “ততে। যুধি- 
ঠ্রিরানীকমুদ্বীতার্ণ বনিঃস্বনৎ ।৮ 

উদ্বৃত্ত (উদ্ উপরি-বৃৎ্ স্থিতিকরা, থাকা 
+ত(্তি)- মধ) বিং, ত্রিং, জাত। ২। 
ক্ষুভিত। ৩। উচ্ছুঙ্খল, অবাধ্য । ৪। 
উতক্ষিপ্ত । শিৎ - ১ “কলক্ষয়োদ্ধ, স্তমিবা- 
পবাভতঃ1” ৫ উদঘরিত।৬। বাস্ত, বমিত। 
৭1 (4- ক) উঁখিত । ৮ ।যার উদ্বর্ত 

আছে, ঘে জন্য আয়োজন হয় তাহ] 
নিব্বাহ হইফ়া যাহ? অবশিষ্ট থাকে । ৯। 
অতিরিক্ত । ১০ 1 (উর্দু উদ্ধত- _ হৃত্ত, [বৃ 
+্ত- ভা] চিত্র, ৬ষ্ঠী - হি) ছুবৃন্ত। 

উদ্বেগ (উদ্বিপ্র দেখ, অ(ঘেএ) _ ভা) সং, পুৎ, 
চিন্তা, উৎকণ্ঠা, আকুলতাঁ, চাঞ্চল্য । ২ । 
ভয়।৩।ত্র।। ৪1 উদগমন। ৫। ক্ষোভ । 
৬। বিরহজন্যহ্ঃখ। শিৎ- ১৯“সহসোদ্বেগ- 
মিরতব্রজে্ । ২ নিত্যোদ্ধেগক রী তেফ1)1” 
৭। স্, ক্লীৎ, গুবাকফল । ৮ । বিং, ভ্রিৎ, 
বেগবান্। ৯। বেগহীন। 

উচ্েজক (উদ্-_বিজ+ অক - ক) বিৎ, ত্রিং, 
উন্বেগকর । হ ৷ কষ্টকর । ৩। বিরক্তিকর । 

উদ্বেজন (উদ্-বিজ্ ভয় করা, কীপা+- 
'অন(অনট)- ভা) সং, ক্লীৎ, উদ্বেগ । 
২। ভয়। ৩। কম্পন। ৪ | কম্ী | শিং -- ১ 

“উদ্বেজনকরৈদ গুশ্চিহযিত। প্রবাসয়েৎ।” 
মেনু) 1৫ । বিৎ, ত্রিৎ, উদ্বেজনকারী, ভঙ়- 
প্রদর্শক ।৬। উত্ত্েজনকারী । 



উদ্বেজয়িতা (উদ্বেজয়িত্, উদ্_ বিজ-- 

বেজি উদ্বেগ করান+ তৃতেন্)- ক) বিৎ, 

বিং, উদ্বেগজনক, উদ্বেগকারক । 

উদ্বেজিত উদ্বেজয়িতা দেখ, (কত) -_ম্ম) 

বিং,ত্রিং, রেশিত । ২। উত্ত্যক্ত । ৩। 

ভয়প্রাপিত । শি২ৎ-১ “উদ্বেজিতা! বৃষ্টি- 
ভিরাশ্রয়স্তে ।”” (কুমার) । 

উদ্বেদি ( উৎ উন্নত-- বেদি, ৭মী_ হিৎ) 

বি, র্রিং, যে শ্থানে উন্নত বেদি আছে 

উন্নতবেদিক | শিৎ- ১ “বিমানাৎ ননমু- 

দ্বেদি চন্স্তম্তসমন্থিতৎ ।”(রঘৃ)। 
উদ্বেপ উদ উপরি_বেপ কম্পন, কাঁপা 

+অ(ঘেঞ)_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, কম্পন । 
উদ্দেয় ভেৎ _-বে বস্মাদি বুনা, নিস্তার করা 

+ য-ন্) বি, তি, বায়ুর সহিতম্শা- 
ণীয়। [বায়ুর সহিত মিশিয়! যাওয়1 । 

উদ্বেত1 (উদ্বেষ+তা- ভাবে) সং, স্থীহ, 
উদ্বেল (উৎ অতিক্রান্ত বেল সীমা 
উদ্বেলিত ] বা তীর+অ, ইত - প্রহ১তযা _ 

হিং) বি, ত্রিৎ, উচ্ছলিত, উ্তলে উঠা । 
২ । সীমাতিক্রাস্ত।৩। কূলাতিক্রান্ত । শিং 
১. « ভয়মপ্রলয়োদ্বেলাদাচক্ষুনৈঝ।ভো- 
দধে2।”, রেঘু)। 

ডদ্দেস্ট ডিদ্দেষ্টন দেখ, অআল্) _ ভাবে) সং, 
পুৎ, অবরোধ ! »। আক্রমণ । ৩। (++ | 

আল্ ক) বিৎ, টিং, লেটকৃ। 
উদ্দেষ্টন (উতৎ-নেষ্ট বেষ্টন করা+ আন 
নট )- ভা ) সৎ, ক্লীৎ, আবরণ । হ। 

(হক্তিপাদ) বন্ধন । ৩। মোচন, উন্মোচন । 
৪10 4+অনট _৭) উষ্তীঘ। ৫। (4 

অনট ক) বেষ্টনক্কারক । ৬। ৫েমী- 

হিং) বিং, ত্রিং, বেষ্টনরভিত | ৭। বন্ধন, 

মুক্ত | “কয়াচিছুদ্েষ্টনবাভমালায়া ।” 
উদ্বোটা ডউেদ্োটু,, উদ্ধাহ দেখ, ততিন্)- ক) 

সঙ, পুহ, উদ্ধাহকারী, বর । শিৎ--১ 
“উদ্বোটাপি ভবেত পাপী সংসর্ণাৎ কুল- 
নায়িকে ৷ বেশ্যাগমনজং পাপৎ তশ্য পুৎসো! 
দিনে দিনে |” মেহানিব্বাণতন্ত্র) | 

উধস (বহ্ বহন করা অস্-ক, সৎ- 
জ্ঞার্থে। যে ছুঞ্ধ বহন করে) সৎ, ক্লীৎ 
গশাদির শুন, গে প্রভৃতির পালান। 

[৩২৪ 

শশী শী রর 

ূ 
ূ 

1 উন্ধ 
"লি তি শিপ শিপ পিসি পেশা প-০-০-০ পাপা শিপ শি পদ দশ 

০ 
সপ পাস 

উনন দেশজ) সং, দ্রবকরণ, গলান। ২। 
চুল্লী, চুলা, আখা। 

উনান (দেশজ) সং, চুলী, চুলা, 'আখা। 
উন্ই (দেশজ) সং, উত্স, নির্রি, ঝারণ] | 
উন্দকু, উন্দৃক্ষ ) ভেন্দ * আর্দ্র হওয়14অরু, 
উদ্দূর, উন্দূর | উরু, উরু উর - সংজ্ঞার্থে) 

২ পু স্ত্রীং, মুষিক, ইঁদুর । 
উন্ন ভিন, আর্দ হওয়া 4 ত(ক্ত)-_ ক) বিং, 

শ্রিৎ, ক্রিম, সিক্ত | ২। আর্। ৩। দয়ালু। 
উন্নত উদ উপঘ্ি-নম্ব নত হওয়া+ত 

ক্ডে) _শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ্, উত্তঙগ, উচ্চ। ২। 
বৃদ্ধিপ্রাপ্থ, স্ফীত । ৩ । গোঁরবাস্থিত। শিং 
_ ১উন্নতেন শ্ছিতিমতা পুরযুদ্বহতা ভুবঃ। 
কুমার) । ২ স্থিতঃ স্দবোন্রতেনোব্বাঁৎ। 
(রঘৃ)। ৩ ম্ধুরোন্নতক্র লতিতঞ্চ দ্ুশোঃ 1” 

উন্নতচিন্ত ভিন্নত- চিত্ত । ৬ঠা- হিৎ্) বিং, 
তৈৎ, যার চিন্ত উন্নত, উদ্দারচিল। ২। 

প্রেশস্ত দন 1 ৩ । মহামনাত। 

উন্নতচি ওহ উন্নত -_ চিন্ত+ তা - ভা) সং, 
স্রীৎ, চিন্ের উদ্বারতা, মনের ওদার্ঘা, 
মনের উদ্ারভাব । [ভ্রিৎ, বন্ধুর, উচনীচ । 

। উন্নতানত € উন্নত _ আনত, দ্নাস ) পিং, 

উন্নতি (উন্নত ” ", তিক্তি)- ভা) সং 
আীৎ, গরু এ । ২। অমদ্ি, আবৃদ্ধি, 
মৌন্ভাগা । ৬। গৌরব । ৪ বৃদ্দি। ৫. 
উদষ ' ৬। ওঁদ্ধতট । ৭1 উচ্চতা | শিং -- 

১বক্ষোজৌ কপিবু শ্ুণিলমকবীম হা 
গচ্ছতঃ | » মহাজনস্য সংপর্কঃ কস 

নোন্রতিকারকঃ। ৩ পীনোন্রতি মত্পয়ো- 

ধরযুগমূ ! 5 স্তোকেনোন্নতিমায়াতি জো; 
কেনামাহাপোগতিম। অহো সুসদশীচেষ্টা- 

তুলাষষ্েঃ খলস্য চ।”? 
উন্নজ্ম (উৎ উপরি _ লহ্ বন্ধন করাত 

ভ্কে) _শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, উদ্বদ্ধ, উদ্ধে বন্ধন- 

প্রাপ্ত, ভক্ে সংঘত। ২ । উতৎ্কট । ৩। 
সাত । 

উন্নমন (উদ উপরি - নম্বঞ্রিলিনমি লহ 
করান, উঠান, তোলা ++ অন(অনট্) _ তা) 
সৎ, ক্রীৎ, উত্তোলন । 

উন্নমিত (উদ উপরি-নমি নত করান+ 
ত্র) _্) বিৎ, জিৎ, উদ্ধাঁকুত, উদ্টো 



উন্গে 

মিরিরিরিভারা জো রাবার নী 

লিত, উদ্ধে উত্থাপিত । শিৎ-১ “ক্কচিছু- 
ননমিতাননে 1” রঘু) । রী 

উন্নয় % ডে উপরি-নী লওয়া+অ 
উন্নায় (অল) (খ্বেঞ) ভা) সং, পুৎ, 

উন্নতি । ২। উত্বান। ৩ । সাদৃশ্য । ৪। 
(+নী-ঞি) উত্তোলন । 

উন্নয়ন (উন্নয় দেখ, অনঘনট্)- ভা) সৎ, 
ক্লীৎ, উত্তোলন, উষ্ধাপ্রাপন, তোলান উ- 
ঠান। ২।উন্নতি। ৩। অনুমান । 91 তর্ক, 
বিতর্ক । ৫। ন্যায়শীস্স। ৬। উদ্ভাবন । 

উন্নস (উৎ উন্নত- নাসা নামিকা, শ্ঠী 
_হিহ)! লাসা স্থানে নস) বিং, ত্র, 
উন্নন্ত নাসিকা-বিশিষ্ট, যাহার নাদিকা 
উচ্চ । শ্পিং--১ “উন্নসৎ দধতী বক্তমৃ।” 

উন্নাদ (উতৎ্ উচ্চ-নদু শন করা+অ 

(ঘঞ)_ ভা) সং, ক্লীৎ, উচ্চরব, উচ্চস্র। 
উৎ্কট শন্দ। শিং-১ “শরভোনাদ সং- 
মুক্ঠু, নানামুগনিষেবিতম্। ভোরত) । 

উন্নাভ (উতৎ উন্নত _নাভি, ৬ঠী_ হিং) 
বিং, তরি যার নাভি উন্নত | ২। স্্যু- 
ংশীয় নৃপবিশেষ। শিৎ_ ১উন্লাভ ইত্্যু- 

দগত নাম্ধেয়হ | (রঘু)। 

উন্নাহ (উতৎ উদ্দ-_নহ বন্ধন কর14অ 
(ঘ-%) -_ ভ1) সং, ক্লীৎ, উত্তোলন পূর্বক 
বন্ধন । ২ । (4 ঘঞ ৭) কাঞ্জিকাকাজি । 

উন্নামিত (উৎ্০ উদ্ধী-নমৃ-গ্রিল্নামি নত 
করান+4+তক্তে)-শ্ব) বিং, ত্রিং, উঞ্দে 
উশ্বাপিভ। 

উন্লিদ্র (উদ না- নিদ্রা, ৬ষ্ঠী_ হিং) বিং, 
খিি বিকসিত, প্রফুল, স্ফূটিত | শিৎ_ ১ 
“উন্নিদ্রপুপ্পচণচম্পক পুষ্প ভাসা 1" (মাঘ) । 
২। যার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, নিদ্রারহিত। 
শিৎ-১ “তামুন্লিদ্রামবনিশয়নাৎ সৌধবা- 
তায়নন্থাম্ 1? ৩। সতর্ক, সাবধান । 

উদ্নিনীষা (উৎ্-নী লওয়া+সন্-_- ইচ্ছার্থে) 
সং, স্ত্রীৎ, উদ্ধে নয়নের ইচ্ছা । 

উন্নীত (উৎ্-নী লওয়া47 তক্তি)-- শু) 
ত্রিং, উন্নতিপ্রাপ্ত, বৃন্ধিযুস্ত । ২। তর্কিত। 
৩। অন্ুমিত। 

উন্মেতা ডেন্রেড়, উদ্-নী উদ্বে নীত করা, 
ততেন্)- ক)সং,পুৎ, যে উদ্ধে লইয়াযায়। 

1] ৩২৫ ] উন্ম 

উন্মগ্ (উৎ. উপি_ মগ্ন . নিমগ্ন হওয়া, 
ডোবা 4তক্তে) -ক) বং ত্িং, জলা 
হইতে উদ্িত। 2 | ৃ 

উন্মজ্জক (উদ্্_-মদজ্ ভুবা + অকবেক) | 
_ক) বিৎ, ব্রিৎ, উন্মজ্জনকারী । ২। সং, 
পু, তাপসবিশেষ। শিৎ_১ পকঠদত্ে 
জলে স্থিত্বা তপঃ কুর্ধন্ প্রবর্ততে ৷ উন্ম- 
জ্জক£ঃ স বিজ্জেয়স্তাপসেো লোক-পুর্গিতঃ 1” 

উন্মজ্জন ( উন্মজ্জক দেখ, অন(অনট্)- ভা) 
সং, ক্লীং, জলাদি হইতে উখবান, ভাসা । 

উন্মন্ত (উত্ অতিশয়-_মত্ত[মদ্ মত্ত হ- 
ওয়া1ত(ক্ত)- ক] পাগল) বিং, তরি 
যাহার উন্মাদ জন্মিয়াছে, উন্মাদ গ্রত্ত, 
বায়ুকুতচিত্ত-বিভ্রম-বিশিষ্ট, পাগল। ২। 
বাহাজ্ঞানশুন্য, হিতাহিতবিবেচনারহিত, 
৩। মাতাল । শিৎ-১ “ মন্তং প্রমূত্ত মুন্মত্তৎ 
সপ্তৎ বালং স্ড্রিয়ং জড়ং । প্রপন্নৎ বিরথৎ 
ভীতং নরিপুৎ হস্তি ধর্দ্ববিদ। ২ তব 
পুত্রেণ যৌবনোম্মদেনাহৎ ত ' ৩। 
(+ক্ত _ ৭) পু ধুস্ত,র। ৪। মচুকুন্দ বৃক্ষ | 

উন্মস্তক (পুর্ন দেখ +ক(কণ্)-_ স্বার্থে) সং, 
পু, অবধৃত, তাপসবিশেষ । ২। উন্মন্ত । 

উন্মন্তগঙ্গ (উন্মত্ত গঙ্গা, ৭মী-হিৎ) ষে 
দেশে গন্গাদেবী উন্মস্তা হইয়াছিলেন। 

উন্মস্তগীত উন্মত্ত গীত । ৩য়া-ষ) বিৎ, 
ত্রিৎ, উন্মত্তপুকুষকর্তৃক গীত, প্রলাপ পূর্বক 
গান করা। 

উন্ম্তরতা €উন্মুত্ত + তা-ভা) সৎ, স্ত্রী, 
রোগবিশেষ ; যথা--“অদূরে বসে সে 
রে।গের পাশে উন্মত্ততা11” ঘমেঘ)। 

উন্মধ (উৎ্-মথ্ বধ করা+অঙল্)-_ 
ূ ভ1) সং, পু, বধ; হন্ন, মারণ । 

উন্মথন (উৎ-মথ্ বধ করা, মন্থন করা+ 
অন(অনট) _ভা) সং, ক্লীৎ, নিধন । ২। 
মস্থন। ৩। মর্দন। ৪1 হনন, বিনাশন। 

উন্মদ্ধ ভেদ অতিশয়-মদ্ মত্তহওয়+ 
€অন্)_ ক) বিংসত্রিৎ, উন্মাদগ্রস্ত, পাগল ; 
যথা-_“উন্মদ্দাফৌবন্মদে 1” ২। (74 অল্ 
ভা) পু, পাগল । 

 উন্মদিষুত (উন্মদ দেখ4- ই, _ ক) বি, ত্রিৎ, 
উন্মত্ত, উন্মাদযুক্ত, পাগল। 

ঢতি2 1 



উন্মা [ 
পপ? পাশশশাপাাীশিটিতি 

উন্মনাঃ (উন্মনস্, উদ উপরি? চঞ্চল _ মনস্ 
মন, ৬ঠী- হিৎ, ব1 উত উৎ্ককা্ঠত _ 

মনন মন, ৬ঠী-_ হিং । মব্যপদলোপ) 

বিং,ত্রিং, উত্কঠিতচিন্ত, উদ্বিগ্ন, ব্যা- 
কৃল।২। উৎসুক । ৩। অন্যমনস্ক । 

উন্মন্থ_ পুৎ (উদ্্-মন্থ হুনন করা, 
উন্মন্থন _ ক্লীৎ ) বধ করা +অঙজঅল্), অন 
(অনট্)_ ভা) সৎ, মথন । ২। হনন । 

উন্মাথ ডেন্মথ দেখ, অর্ধেএ) _ ৭) সং, পু, 
মুগ-বধোপযুক্ত যন্ত্র, ফাদ । ২। (4 এ 
_ ভা) বিলোড়ন। ৩। হনন । ৪1 খেদ। 
৫ 1 (উদ্্_মখ-ঞি-মথি + অন -ক) 
ঘাতক । 

উন্মাদ (উৎ্-মদ্ মত্ত হওয়া+ অিএ)- 
ভা) সৎ, পুৎ, বায়ুরোগ-বিশেষ, পাগল হ- 
ওয়া; এ রোগ জন্মিলে বুদ্ধি বিচলিত হয় । 
২ | হিতাহিত বোধ না থাকা, সাপ্য অসাধা 
বিবেচনা না করা, গুরু লঘু জ্ঞান রহিত 
হওয়া । ৩। বাতুলত্ব । ৪1 চিত্তবিভ্রম । 
৫ | বুদ্ধিভ্রৎশ | শি২-১ “উন্মভকো বা- 
তিক পৈস্তিক শ্রৈষ্মিক সান্লিপাতিক গ্রহা- 
বেশ লক্ষণৈক্ুন্মাদৈরভিভ্িতঃ 1” 

উন্মাদক (উৎ উপরি-মার্দি মন্ত করান 
7+অকতণক)-- ক) বিং, রৎ, যে বা যাহা! 
উন্মাদ জন্ময়, থে বাঁ যাহা উম্মন্ত করে, 
উন্মাদী। 

উন্মাদন (উতৎ-মদ্--মাদি মত করান 
+ অন - ক) সং,পুৎ$ কন্দপেরি বাণবিশেষ | 
২। (+অনট.- ভা) ক্লীৎ, উন্মন্তকরণ । 
৩ । বিৎ, তরিং, দ্বারা উন্মাদ জন্মে, যদ্রার! 

 উন্মভ্ত করা যায়, ডন্মন্ততাকারক | 
উন্মাদিত (উন্মাদক দেখ, ত:ক্ত)--ন্ম) শিৎ, 

তি, যার উন্মাদ জন্মাইয়া দিয়াছে, থে 
উন্মন্ত হইয়াছে, যাহাকে উন্মন্ত করা 
গিয়াছে । 

উন্মাদদী ( উন্মাদিন্, উন্মাদ+ইন্ -অজ্তার্থে ) 
বি, তিং, উন্মাদযু স্তর, উন্মন্ত | 

উন্মান উেৎ-মা পরিমাণকর! + অনতনট) 
_ভা) সং, পু, পরিমাণ-বিশেষ, দ্রোণ: 
পরিমাণ | 

টন্মার্গ ডে -মার্গ পথ) স২্পুৎ, অসতপথ। 

৩২৬ 

১৯০ হকির 

০7 শসা 2. 

| 
ূ 
) 

| উন্মু 

গহিততি আচরণ, নিন্দিত ব্যব্ছার। ২। 
বি€. ত্বিৎ, কুপথগামী । 

উন্মার্গগামী (-গামিন্, উদ অসং--মার্গ 
পথ -গম্ গমন করা+ইন্(ণিন্)_ ক) 
নিং, তিিৎ, যে গহিতি আচরণ করে-অস- 
দাচাী, গহিতাচারী । _মিনী _ক্রীং। 

উন্মিষৎ (উৎ উপরি-মিষ প্রব্কঝাশপ। গুদ 
+-অ'শত়) - ক) বিং, ত্রিৎ, ষাহা প্রকাশ 
হইতেছে, যাহ? উন্মীলিত হইতেছে । 

উন্সিমিত (উৎ্ _ মিষ, (স্পদ্দীকরা] বিকসিত 
হওষ্বা + ত(ভ্ত)- ক) বিৎ, ত্রিখ, উ- 
ম্মীলিত,বিকলিত। ২। কিপ্িৎ প্রকাশিত। 
৩। (+ক্ত- ভা) সহঃ ক্লীৎ। উন্মেষ, উন্মী- 
লন । শিখ ১ ৫বালোকয়ম,ন্সিষিতৈস্তড়ি- 
ময়ৈত 17,” কেনার) । 

্কুচাওয়17  চঅনট)-ভা) সহ, ক্রীৎ 
বিকাশ । ২ আষ্, প্রকাশ | ৩1 উদ্থঘা- 

টন । ৪ | 'াওসা, চোক্ মেলা (চশ্্ৃ- 

স্থলোই ৮. নকরা কন্তব্য)। 

উন্মালিত €( লন দেখ, ত্ক্ি)- ক) বি, 

তি) বি মত । শিং-১৮৭তে চোগ্ীলিত 

মালতী হৃরভয়ঃ প্রৌঢ় কদপ্ানিন12।? 

২। পকাশিত । শিৎ -১উন্মীলিতৎ ওলি- 

কন চি্রম।?? ৩। উন্মেষিত 19 | ভদঘা- 

টিত, চক্ষুশ্থলেই প্রয়োগ করা কত্তৃব্য। 
শিৎ ১ আক্ঞানতিমিরান্ধন্ত জ্ঞানার্ীন 
শলাকয়া। চক্ষুকুন্সীলি তৎ যেন তশ্সৈ 

আী।ঞগরবে নমঃ 17, 

উন্মক্ত উন্মোচন দেখ, তং) শি বিহিত 
সুপ্দ, যাহা খুলিয়। গিরাছে, বদ্ধনরহিত। 

উন্মাধ উদ উদ্ধে _ মুখ, ৬ঠী - হিৎ, বা উতৎ 

উন্মমিত মুখ, শ৩য়া-হিৎ | মধ্যগ্দ 
লোপ) বিহ, প্রিখ, উদ্ধাযুখ, যে মুখ তুলিয়া 
রহিমাছে, যে প্রস্তত হইয়াছে, ভদ্যত, 
ব্যগ্রা, তত্পর 1 ২। উৎসুক । ৩ । উদ্ুক্ঞ । 
শিৎ-১ “গতাস্তে লুব্ধকাঃ স্গৃহোনুখাঃ ! 
২ চুতযষ্টিরিবাভ্যাসে মধৌপরভূতোন্ুধী। 
৩ (পুস্পোদগাতিঃ) উচিত কলোনম্ুখী । 

উন্মুখতা ভেন্ুখ + তা _ ভা) সহ, স্্রীৎ, উ ন্থুখ 
হওয়া, উদ্যত হওয়া। ২ । প্রকাশ হওয়।! 



উর্প 
০ পপি পিল -৯ ০ পপ 

উন্মুদ্র ভন্দ বিষুক্ত _মুদ্র/ মোহর, সীল, 
৬ঠী- হিৎ) বি, ত্রিৎ, বিকমিত, প্রকা- 
শিত, প্রস্ক,টিত | ২ । সুদ্রারহিত | 

উন্ম,লন ত্দ্ উপরি - মলি ্  নাম ধাতু]. 
মূল লওয়া+ অন অনট)-- ৎ, ক্রীং, 
মূল সহিত তুলিয়া ফেল। চি উপ- 

ডন; যথা-পাদপোন্ম,লন ।২ | সমূলে বি- 
নাশ-করণ, নির্মল করা । শিং ১”অস্য 
ছুরাত্মনঃ) সমূলমুন্ম,লনৎ করিষ্যামি 1” 

উন্লয়িতা (-য়িত, উন্মলন দেখ, ততেন্)_ 
ক) ধিং, ত্রিৎ, যে উন্ম,লন করে, উৎপাট- 
গ্িতা, উতৎ্পাটক । 

উন্মলিত (উন্ম,.লন দেখ, তক্তি)_ শুট বি, 
ত্রিং, যার উন্মলন হইয়াছে, সমূলে উৎ- 
পাটিত, উপড়ান । ২ | সমৃুলে বিনাশিত । 

উন্মাজা (উদ্দ উপরি-_মুজ মার্জন করা+4 ! 
অ(অন্)- ক) সং,ক্মীৎ, যে প্রিয়াতে সহ 
মাজ্জন আছে | ২ । প্রোস্ুন । ৰ 

উম (উৎ্--মষ্ট [ঃজ পরিক্ষার করা+ ত 
ক) শব] পরিষ্ক ত) বিৎ, তিৎ, পরিষ্কুত, | 
মার্জিত, বিমলীকত । ূ 

উন্মেষ (উন্মিষিত দেখ, অল) _ ভা) সৎ । 
পু, প্রকাশ, উদয় । ২। চক্ষুখোলা। ৩। 
উন্মীলন। শিং- ১?নিমিষস্তে মাতা রাত্রি 
রুন্মেযো দিবসস্তথা । ২ বিছ্যুদুন্মেষদৃষ্টি | 

৩ কমলোন্সেষ |” 
উন্মোচন (উৎ্-মুচ মোচন করা + অন 

(অনটু) _ ভ1) সং, ক্লীং, মোচন, খোলা । 
২ । বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া । ৩। 
কারাগার হইতে মুক্ত কৰি! দেওয়া । 
৪ । ছিনিয়। লওয়1। ূ 

উন্মোচিত (উদ উপরি - -_ মুচি মোচি 

মুক্ত করা 1তক্তে) _ ম্ম) বিৎ, ত্রিং, যার 
উন্মোচন হইয়াছে । 

উপ বেপ+'অকে)_ক) অত, আধিক্য । ২। 
হীনতা । ৩। আসন্নতা, সামীপ্য । ৪1 সা- 
দৃশ্য। ৫। আরম্ভ । ৬। সামর্থ)।৭ । ভূষণ । 
৮ দোষাখ্যান। ৯। দ্ান। ১০। মারণ। 

১১। ইচ্ছা । ১২।ব্যাণ্তি। ১৩। আশ্চর্ধ্য- 
করণ । ১৪ । পুজা । ১৫। তিরস্কার । ১৬। 
আনুকূল্য । ১৭ । উদ্দ্যোগ | ১৮ নিদর্শন । 

1 ৩২৭ ] উপ 

“উপাসন্গে হীনে ধিকে সাদৃশ্য প্রতি- 
যত্বয়ে!ঃ ৷ তদ্যোগব্যাপ্তি পুজাহ শক্তাবার- 
ভদানয়োঃ । দক্ষিণাচার্যকরণ দোষাখ্যা- 
নাত্াযয়েু চ 1? : 

উপকণ্ঠ (উপ সমীপ-কণ্ গলা) বিং, 
ত্রিং, নিকট, সমীপ ; যথা বআশ্রমোপ- 

ক, অন্তঃপুরোপকণ্ । ২ । সৎ, ক্লীৎ, গ্রা" 
মাস্ত । ৩। অশ্বগতিবিশেষ। ৪ । ব্যেৎ_ স) 
কঠসমীপে । শিৎ-১ « আকৃষ্য চাঁপং 
শ্রবণোপকণ্ঠে । ২ কুপোপকে । ৩ রম্যো- 
হুয়ুং সমুদ্রোপকণঠঃ । ৪ কম্মিংশ্চিৎ জমুদ্রো- 
পকণ্ঠে ৷ ৫ প্রেম়োপকণ্ঠৎ মুহুরস্কভাজেো 1” 

উপকণঠবাসী (-বাষিন্, উপকণ্ঠ- বস্ বাস 
করা-+ ইন্(ণিন্) - ক) বিৎ, ভ্রিৎ, ষে নি- 
কটে বাম করে, নিকটবাসী । 

উপকথা (উপ সর্দশ- কথা) সৎ, জ্ত্রীৎ, 
আখ্যাম্িকা। ২ । পাঠকদিগের চিত্ত রঞ্জ- 
নার্থ কল্পিত গল্প । ৩ । উপন্যাস । 

উপকরণ (উপ সাহাধ্য-কু করা+অন 
(অনাট)-৭) সং, ক্লীৎ,। রাজাদিগেন 
ছত্রচামরাদি চিহ্ন । ২। সামগ্রী, অঙ্গদ্রব্য ; 
য্থা_-“পর্ণপাত্রে সারি ২ উপহার নান। 
বিবিধ উপকরণ ।”(মেঘ্)। ৩। আনুষনিক 
বিষয় সকল, যে সকলের যোগ বা সাহায্য 
ব্যতিরেকে কশ্ম সম্পন্ন হয় না; যথা 
নৈবেদেশর উপকরণ ফল মলাদি, বন্ধনের 
উপকরণ কাষ্ট, অপ্রি, জলপাত্র প্রভৃতি ; 

পূজার উপকরণ নৈব্দ্য প্রভৃতি ; লিখ- 
নের উপকরণ, কাগজ, কলম প্রভৃতি । 
৪ । (+অনট)-ভা) উপকার । শি - ১ 
“লা দনান্যথপানানি সর্ববোপকরণানি চ। 
» জৃন্ধোপকরণৈ মুক্তম্ রেখমৃ)।১ 

উপকর্তী (উপকর্তৃ, উপকরণ দেখ, তৃতিন্)_ 
ক) বিং, ত্রিৎ, উপকারকর্তা, উপকারী । 
শি২- ১ “(মিত্রাণি) হীনান্্যুপকর্তণি প্র- 
বৃন্ধানি বিকুর্বতে ।” ত্রাঁ- স্ট্রীঘ। 

উপকার (উপকরণ দেখ, অদ্বেঞ) _- ভা) সৎ, 
পু অনুগ্রহ । ২। আমহ্ুকুল্য, সাহায্য | 
৩। ফল, প্রয়োজন । ৪ | উপকৃতি। ৫1 
উপকরণ । ৬। (কু বিস্তীর্ণ হওয়া4+ 
ঘএঞ _শ্ম) প্রকীর্ণ কুহুমাদ্ধি । শি২--১ 



উপ 

আশিকি শশািাািশিশিশোিশিটিতিশি নিশা 

“ উপকারো মহাহস্তাত ভোর মম 
খেচরৈঃ।২ উপকারগৃহীতেন শক্রণ। শক্র- 

মুদ্ধরেৎ। ৩পুন্নাগনাগকরবীরকৃতোপকারে। 
তস্মিন্ গৃহে । ৪ এতেষাসুপকারাৎ্ 1? 

উপকারক (উপকরণ দেখ, অক(ণেক)- ক ) 
বিৎ, ত্রিৎ, উপকত্তী, উপকারকর্তী, যে 
উপকার করে । শিৎ-১ “আগন্তবোহুপি 
কদাচিছপকারকা দৃশ্যস্তে। ২ স্প্শস্ত,গি- 
ন্িয়গ্রাহ্যস্ত,চঃ স্যাদুপকারকণ 1”) 

উপকারকতা (উপকারক 4+ তা _ 51) সথ্ন্দ্রীৎ, 
পরের উপকারকরণে প্রবৃত্তি, উপকারিত1। 

উপকারিক। (উপকার ক 4 আ!_ 
জ্ীৎ, উপকারক পা ।২। রাজবাটা। ৩। পট- 
ভবন,রা সার বাসষোগাগুহ ৪ | ধান্যরক্ষণ- 
স্থান, গোলা, মরায়ী। ৪1 পিই্কবিশেষ। 

উপকারিতা ডপকারিন্+ তা _ ভা) সং, সমীহ, 
উপকার, সাহায্য । ২। উপযোগিতা । 

উপকারী (- কারিন্১উপকরণ দেখ, ইন পিন) 
_- ক) বিৎ,ত্রিৎ, উপকারক, উপকারকভা]। 
২। উপযোগী । নী-স্সী,রাজার বাসযোগ্য- | 
গৃহ । শি ১ “বেদান্তো নাম উপনিষষ্ণ | 
প্রমাণৎ তদুপকারীণি শারীরিক সুঞ্রাণি চ।?" | 

উপকারী (উপ-কু করা4+বণ্_ক,জঈপ্- | 
স্্ীহ) সৎ, স্ত্রী, উপকারিকা দেখ । 

উপকাধ্য ভেপকরণ দেখ, য.ঘ্যণ)_ শন) বিৎ, 
ত্রিং, যাহার উপকার করা উচিত বা আব- 
বক, উপকারযোগ্য | ধ্যা--স্ত্রীৎ, €(উপ- 
কার+ষ্থ্য, আপ্ -জআ্রীৎ্) রাজার বাসযোগ্য 
গৃহ, পটভবনাদি । ২। গোলা, মরারী। 

উপকীচক (উপ উপগত - কীচক) সং, পু, 
বিরাট নৃপের শ্যালক কীচকের অনুজ । 
উপকুঞ্ধিকা ডেপ _ কুঞ্চিকা) সৎ, স্্ীং, কম- 

জীরক। 
উপকুর্ত ডেপ সমীপ-কুস্ত ঘট, ব্যৎ_ 

স) বিৎ, তরি, নিকট, সমীপ। ২ । সৎ, 
কীৎ, কুস্তের সমাপ। 

উপকৃর্বন্ রে উপকরণ দেখ, অত 
(শত) _ ক) বিং ত্রিং উপকারক 1 

উপকুর্বাণ উপকরণ দেখ, আনশোন)- ক) 
বি, ত্রিং, থে উপকার করিতেছে । হ। 
সং, পুৎ, বেদাধ্যয়লার্থ ব্রহ্মচর্ধ্যব্রতধারী । 

| ৩২৮ 

স্্ীলিঙ্গে) সৎ, 

] উপ 

ও সপ পিপিশিপিিত ৮০ রি পাপা শী্াপীশশািিতি 

ডি ল্য (উপ সসীপ- কুজ বনী করা + 
ঘন) _ প্রৎ । আ-আ্ীলিজে) সৎ, সং, 
পিপ্ললী, পিঁপুল । ২1 জলনালী, খাল। 

উপকুশ ; সৎ, পুৎ, শুশ্তোক্জ মুখরোগ বি. 

শেষ । শিং -- ১ নি স জ্যাং 
পিত্তর জকতোগদঃ | 

উপকূপ (উপ 0 -কৃপ, ব্যৎ-স সং) 
ক্লীং, কপসমীপে, কুপের নিকটে । 

উপকৃপজলাশয় ; সৎ, ক্লীৎ, কুপসমীপে শি. 
1 লাদি নিবদ্ধ পশুগণের পানার্থ উদ্ধ, তজল 
ূ রাখিবার স্জান । 
ূ উপকূল (0০০৯১ উপ সমীপ-- কুল, ব্যং- 
: স) সং, ক্রীৎ্,। বেলাভমি, জমুদ্রসন্গিহিত, 
| ভুশ্রান্থভাগ ' শিৎ-১ “উপকুলৎ সকা. 
রি 1; প্লুরীৎ পৌ রুষভুষণঃ 1”(রঘু)। 

ূ 25 ২পকরণ দেখ, তক্তে) _ শব) বিংত্রিং 
খা শকার হইয়াছে । ২। বাধিত, অনু- 

| গৃহীত । ৩ । (1 ভা) ক্লীৎ, উপকার । 
। উপকৃতি (উপকরণ দেখ, তি(ক্তি) _ ভা) মং, 

ূ স্ত্রী, উপকার দেখ । শি২-১ “মেছো হি 
|. নাম জায়েত মভত্ম্পকুতিহ কু ।?? 
ৃ - খাঁপ--কুষ্ও, ব্যং- স) সং) 

কের নিকট । 1২1 রচিত। 
-ক্প্ল) বিৎ, তিৎ, উতর । 

উপরুষ্ধ (উপ 
ৰ কুষ্ ফামীতে 

| উপকগ্ত তবে, 

ৰ উপক্েশ (উপ সদ়ুশ- কেশ, বাং স। 

|. সঃ শী, কলিত কেশ, পরচুলা। 
। উপক্রস্তা (উপ প্রথম ক্রম গমন করা+ 
1. ভতেন্)- ক) উপক্রমকত্তা, আর্ত কর্তা । 
উপক্রম (উপ _ ক্রম (গমন করা] আরম করা 

ইত্যাদি+ অ(অন্) - ভ1) সংপুৎ, আরম্ত। 
২। সম্যক বিবেচন1 পুর্বক আরম্ভ । ৩। 
বশীকরণ। ৪।ধর্মাদি দ্বারা ভূত্য পরীক্ষা । 
৫1 চিকিত্সা । ৬1 গমন । ৭। পলায়ন। 

৮। উপায় । ৯) উদ্যম | শিৎ- ১ষধো, 

পক্রমাসাধ্যেো ব্যাধিঃ ২ তানাহিরি 

বশৎ সব্বান্ নারি ভরে 1” 
উপক্রমণিকা (উপক্রম দেখ, অন(অনট্)_ 

ভা। ক- যোগে উপক্রমণিকা) সব স্ত্ীৎ 

প্রথম ক্ত্রপাত, পরে যে বিষর বাহুল্যে বলা 
করা বা লেখ|যাইবেক তাহার প্রস্তাব, উপ- 
স্ছিত বিষয়ের সংক্ষেপে অভিপ্রায় প্রদশন। 



উপ 1 

এপরুমণীয় (উপ ক্রম ( গমন করা] আরস্ত 
করা4আঅনীয়'-্্) বিৎ, ত্রিৎ, যার উপক্রম 
করিতে হুইধেক বা করা উচিত বা আব- 
শ্যক । 

উপক্রমমাণ উপক্রম দেখ, আন(শান) - ক); 

বি, ত্রিৎ, ঘে আরস্ত করিতেছে, আরভ- 
মাঁণ, প্রজ্রমমাণ । | | 

উপক্রাস্ত উপক্রম দেখ, তর্কে) ক্ষ) বিৎ, 
ব্রিৎ, যাঁর আরস্ত হইয়াছে, প্রক্রান্ত, আ- 
রক্ধা। ২। বিস্তৃত । 

উপক্রিয়া (উপ সাকাষ্য ক্তিয্বা কার্য ) 
সৎ, স্্রীত, উপকার । শিৎ- ১ *ভমপীহ 

হুনৎ বিদ্যাৎ শিতোপিক্রিয়য়া তয়)? 

উপক্রোশ উপ _ ক্রুশ [ক্রন্দন করা, শন্দকরা] 
নিন্দাকরা + অ(লা - ভ1) সৎ, পুৃৎ, পিন্দা, 
ভাপবাদ,ভৎ্ সনা। শিং -_১ন তু শরোম্থ্য- 

৩০২৯ 

] 

ূ 
র ূ 
ূ 
ূ 
ূ 

গপক্কোশৎ পৃথিন্যাৎ ধাহুমাত্মনঃ | ২ প্রাণৈ- ৃ 

নুপক্রোশমলীমটৈৈঃ 1” ২। নিৎ, জিৎ, আ- 
সমরক্রোশ ' ৩। অত, ক্রোশসমীপে। 

টপক্রোষ্টা (উপক্রোষ্ট, উপক্রোশ দেখ. 
উপক্রোশক ) ৃ 
নিৎ,ষেউপক্রোশ করে,নিন্দক,তিরঙ্গারক । 
৩ । গাৎ, পথ, গর্দাভ | 

উপক্ষণ (উপ উত্তম _ক্ষণ 
অন) প্রৎ) সৎ, পুৎ, বীণার শন্দ । 

ত(তন্), অক্ণেক) _ ক) নিহ, । 

শন্দ করা+অ: 
। উপগৃহন (উপগুড দেখ জন্সেনট) ভা) 

1 

) 

1 

| 

ূ 
| 

উপক্ষন্ধ উেপ মমীপ-ক্ষি ক্ষয় করা+খ. 

২। বাসনাটীর নিকটস্থ প্রদেশ । 

উপশ্ষশণ ( উপক্ষয় দেখ, তক্তে)- শু) বিৎ, 
বিৎ, অপচয় প্াপ্র, হানিগ্রস্স, যাহার অ- 
নিষ্ট হইয়াছে । ২ । বাসস্থানের নিকটম্ 

উপক্ষেপ (উপ-ক্ষেপ ক্ষেপণ ) সং, পুঝ, 
উল্লেখ, প্রস্তাব । ১। আশঙ্ষেপ । শিং - ১ 
“ কর্ণনাসাচ্ছেদোপক্ষেপভীষিতাভ্াম্ 1 

৩। নাট্যে-_ইতিবুত্তের উল্লেখ । 
উপক্ষেপণ উপ সমীপ - ক্ষেপ-গ্িল শেগপি 

ক্ষেপণ করান + জন(অনট )- ভা ) সং, 
র্ীৎশৃত্রন্ামিক অন্ের ব্রাঙ্ষণগৃহে পাকার্থ 
সমর্পণ । শিৎ- ১ “উপক্ষেপণধন্মেণ যত্ত, 

. পাচয়তে দ্বিজেঃ। অভোজ্যৎ তন্ভবেদন্রৎ।” 

উপগত ডেপ-গম্ [ গমন করা] অঙ্গীকার 

৩ 

! 

| 

। উপগিরি উপ সমীপ - গিরি) 

। উপগ্রহ ভেপ নিকট - গ্রহ 

উপ ] 
৮০৮টি কপ, ০ তি) পাতা ও শিপ শিপপাশা পাপ শাশিপশাশিপান। টি 

কলা ইত্যাদি +ত:জ)- শব) বিহ, তরি, 
অঙ্গীকত, সীকৃত | ২। প্রার্। ৩। জ্ভাত। 

৪। কৃতমৈথুন। ৫1 (+ক্ত-ক) আসন, 
অনুরক্ত । ৬। উপস্থিত । ৭। -সগ্ষিহি'ত, 
নিকটবস্ত্শ। ৮। প্রাপ্থিসচকপেত্র বারলিদ)। 
শিৎ_১ প্ধনী বোপগতৎ দদ্যাৎ স্বাম্ত-. 
পরিচিহিচিতম্ : রা 

উপগম ডেপগত দেখ,অ অন্) _ ভা) সৎ,পুহ,ঃ 
তঙ্গীকার। ২। ঘটনা! ৩। উপস্থিতি,নিকটে 
গমন । ৪ প্রাপ্তি, লাভ। ৫ লোত। ৬। 
অান। ৭1 আসক্তি । শিৎ - ১"ব্যাবন্তা- 
ন্যোপগমাৎ কুমারী ।” 

হ, পন্বত- 
সমীপে ।২। (উপ উপগত্) প্রাণশুগিরি । 
৩। পৃ, দেশলিশেষ । 

উপগীতি (উপ -গীতি ছন্দোবিশেষ) সং, 
রী, আধ্যাচ্ছন্দোবিশেষ, বাহার ১ম ও 
৩ধ্ধ চরণে দ্বাদশ এবং ২য় ও ওর্থ চরণে 
পণ্দশ মাত্রা । 

উপগট উেপ-- গুহ [গোপন করা) আলিঙ্গন 
কর14 তরক্ত) _ন্ম, বিৎ, ভ্রিৎ, আলিঙ্গিত। 
২। গুপ্টু । ৩1 (4ক্ত- ভা) সং) ক্লীহ। 

আলিঙ্গন । ৪1 গ্রহণ । শিং-১ “উপ- 
গুঢ়ানি সবেপথুনি 1? 

সং, ক্লীৎ, আলিঙ্গন, আশ্রেষগ্রহণ । ২ | 
গোপন । 

গ্রহণ করা 

+ অ“অল্) _ ভা) সূ, পু২্, রোধ, কারা- 

ব্ন্ধন। ২। অনুরোধ । ৩। প্রার্থনা । 9 1 

আনুকূল্য, সাহাষ্য । ৫1 উপযোগ । ৬ 1 
(উপ ন্যন _ গ্রন্থ [গ্রহ + অল্_ শ্র)অনু- 
বঙ্গ" গ্রহ, প্রধান গ্রহের চতুর্দিকে পরি- 
জমপকারী ক্ষুদ্র গ্রহ ; ষথা- চন্্র পথিবীৰ 
উপগ্রহ । শি২-১ “ ক্ররবেধসমাযোগে 
ষস্যোপগ্রহসভ্ভবঃ । তস্াম্বত্যুন” সন্দেহো। 
রোগান্বাপি রণাদপি |” ৭1 বিৎ, ত্রিৎ, 
কারারুজ্ধ) বন্দী ৷ 

উপগ্রহণ ভেপ অধিক -- গ্রহ গ্রহণ করা 
+অননট)- ভা) সৎ, জ্লীৎ্, সংস্কার- 
পৃন্নক ব্দাধ্যয়ন । ২। নিকটগ্রহণ। 



উপ 

স্পপপীপসপিপ্পীপাা শিপ 

উপগ্রাহ উপগ্রহ দেখ + অধেএ) _ ভা) সং, 
ক্লীৎ, উপঢৌকন, উপহার, ভেটা, ডালি । 

উপগ্রাহ্থ পর্ব দেখ+ষ _ প্র) সং,পুৎ, উপ- 
ঢৌকন, ভেটী, ডালি! 

উপঘাত ডেপ অধিক-হন্ বধ কর1+ 
অ(ঘএ)- ভা) সং পুঙ্ আঘাত । ২। 

ক্ষতি । ৩। বিনাশ, ক্ষয়, লোপ । ৪ | বিক- 
লতা । ৫।বিকুৃতি। শিং-১ “ত্পীণ 

প্রেক্ষণালত্মুপতাতৎ পরস্য চ। ৬। রোগ । 

উপঘ্ধাতক € উপত্যাত দেখ, অক(ণ+)- ক) 
বিৎ, ত্রিং, বিনাশক । ২1 ক্ষতিকারক । 
৩। পীড়ক। শিং-১ «“পুৎসাসহ সমা- 
যোগো ন সধন্মোপথাতকহঃ 1” 

উপস্থ (উপ সমীপ-হন্য গমন করা4+অ 
(টকৃ)-ক) সং, পুথ্, নিকটম্ব আয়, 
সমীপ । শিং- ১পর্বতোপপ্বঃ | ২ ছেদা- 
দিবোপদ্বতরোব্রতত্যো।”রেছু)। 

উপস্ ভউিপ জমীপ-ন্ত্রা ম্রাণকরা+ অ(ড) 
-- ক) বিৎ, ত্রিৎ, জঙ্বন্দীয়, সম্পকাঁয়। 

উপচক্ষুঃ €- চক্ষুস্, উপ -চক্ষুন, ব্যৎ_স) 
সং ক্লীৎ) চক্ষুর নিকট । ২। দিব্য চক্ষু। 
৩। চস্মা। 

উপচয় (উপ -_চি [একত্র করা] বৃদ্ধি পাওয়া 
ইত্যাদি + ভজেল্)-_- ভা) সৎ, পু বৃদ্ধি । 
২। উন্নতি । ৩। পৃট্টি। ৪। আধিক্য । 
৫1 সংগ্রহ | ৬। সমূহ । শিৎ- ১ “তদে- 

তেষামন্মৎ্পুরাণাৎ জ্বানোপচয়ে ভবন্তঃ- 
প্রম্ণম । ২ শরীরোপচয়াপচয় | গ। 
জ্যোতিবে--লগ্ধের তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও 
একাদশ স্থান । 

উপচর উেপ সমীপ-চর গমন করা, ভ্র- 
মণ করা, পৌষণ করা, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি 
+ অ(অন্)- ভা) সৎ, পু, উন্নতি, ২। 
বদ্ধি। ৩। পুষ্টি । ৪। সংগ্রহ । ৫। সমূহ । 
৬। জ্যোতিষে লগ্ের ৩য় ৬, ১ম ও 
১১শ স্ছান! ৭1 ব্যেৎ- স) সংক্রীৎ, চরের 
নিকট, দূতের সমীপ | 

উপচরিত ডেপ- চর্ গিমন করা] সেবা কর! 
ইত্যাদি-+ তক্তে) _ শ্) বিংত্রিৎ, সেবিত, 

ভউপাসিত, আরাধিত । ২। লক্ষপ! ছ্বার! 
বোধিত। 

[ ৩৩০ 

স্পা 

] উপ 

০ 

সং, জ্ত্রীঘ, সেবা, শুশ্রাষা । ২। চিকিৎসা । 

উপচাষ্য উেপচয় দেখ, যয্যেণ্)-_্, নিপা- 
তন) সং,পুৎ, সংস্কত অগ্নি, য্কাগ্ি ।শিং 

"“কথাভীরমসে নিত্যমুপচাষ্যবতাৎ শুভে ।” 
উপচার (উপচরিত দেখ, অেঞ)- ভা) সং, 

২, শুশ্রাধা, সেবা । শিৎ- ১ *উপচারা- 
গুঁলিসিনহত্তয়া ।” রেছু)ট। ২। সন্মান । ৩। 
উপকরণ ; ঘথা--ষোড়শ উপচারে পূজা । 
শিৎ- ১সম্মঙগলোপচারাণাৎ সৈবাদ্ি রচ- 
নাহ ভব 1” ৪ 1 চিকিৎসা 1 ৫। ব্যবসায়। 
৬ '্পারোপ। ৭। উত্দকোচ । ৮ সঙ্জা। 
৯। ব্যবহার । ১০ । লক্ষণ দ্বারা অর্থবোধ। 
শিৎ-১ “উপচারপদৎ ন চেদিদমৃ।" 
(কুমার) । ১১। ছল, চাতুরী, মিথ্যাবাক্য। 
১২। ধর্্ানুষ্ঠানমাত্র ; যথা_“ব্রতচর্ধ্যো- 
পচারপ। 1৮ শিহ- ১ “অচেতনেতষপি চে- 
তনাছৃপচারা দশ্যন্তে । ২ ইথ্খৎ বিধিক্ছেন 
পুরোছিতেন প্রসুক্তপাণিগ্রহণোপচারৌ। 
৩ সোপচারৎ তদা রামম্চুঃ | 

। ভপচিকীধা (1) ১5০161)0১ উপ সাহায্য 

_চিকীর্ষ? করা+স/সন্) _ ইচ্ছার্থে, 
অ-ভাতে করিতে ইচ্ছা কর+ আপ. 
স্লীৎ) সং স্সীৎ, উপকার করিবার ইচ্ছা, 
পরোপকারে প্রবৃত্তি, পরের দুঃখ নিবারণের 
সাত লা । 

উপচিকীর্ধ, ভেপচিকীর্ষ। দেখ, উ-- ক) বিং, 
ত্রিৎ, উপকার করিবার ইচ্ছু, উপকার 
করিতে উদ্যত ।. 

উপচিত (পচয় দেখ, ত(ক্ত)-- ক, শ্) বিৎ। 
ত্রিৎ, সমদ্ধ, প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধি-প্রাগ্ড । শিৎ _ ১ 

-“মুগবয়োগবয়োপচিতৎ বনৎ 1” (রদু)। 
২। বদ্দিত, পরিপুষ্ট | ৩ সকিত ৷ শিৎ-১ 

“প্রযতত্বান্বোপচিন্তমশ্ডভৎ । ৮ ৪ | দর্ধী। 
৫। রচিত। ৬। সমাহিত । ৭ | লেপার্দি 

ঘারা বদ্ধিত। 
উপচীয়মান(উপচয়দেখ, আনশোন)- ক)বিং। 

ব্রিং,বর্ধমান | ২। যাহা সঞ্চয় হইতেছে । 
উপচ্ছন্দ (উপ- ছন্দ আচ্ছান করা+অ 

(অন্)-_ প্রং) সৎ, পুৎ, প্রার্থনা । ২। অনু- 
রোধ । ৩1 উপমস্্রণ,মন্ত্রণ! দেওয়া,ফুস্লান। 

শীত 

শপ 

সোপ সপ আসিস এ পট সপ তা পাল পাপী? পাপ সস ০৮৯৯ 

ৃ 



উপ 

উপজ ; গায়ক বা বাদকদ্িগের ইচ্ছাধীন 

রাগানুষারী কু রং তান করাকে উপজ 
কহে। 

উপজনন (উপ সমীপ- জন্মান+ অন 
(অনট) _ভা) অৎ, ক্লীৎ, উরি উদ্ভব । 
২। জেন্-ঞ্-জনি +অনট্ -ভ1) ৎ 
ক্লীং, উত্পাদন । 

উপজলা! (উপগত - জল । "মী- হিৎ) সং, 

স্ত্রী, নিবিষ্টজলাভূমি । ২। নর্দীবিশেষ । 

উপজল্ী (-জল্লিন্।উপ সমীপ- জল. জন! 
করা, বক1+ ইন্(ণিন্) _ ক) বিং, ত্রিৎ, যে 
আহৃত না হইয়! বৃথ1 জল্পন! করে । 

উপ-জাতি; সং, স্ত্রীৎ, ছন্দোবিশেষ ; ইব্্রবজ। 
ও উপেক্্রবপ্রায় মিলিত, এবং ইক্রবংশা 

বংশম্থবিলমিলিত ছন্দঃ | 
উপজাপ (উপ গোপনীয়রূপে-জপ্ জপ | 
করা1+অ(ঘঞ)- ভা) সং» পুঙ, ভেদঃ | 
বিচ্ছেদ, অনৈক্য, বিরোধ ঘ্াইয়া দেওয়া। 
শিৎ -১ “উপজাপঃ কৃতস্তকেন তানাকোপ- 
বতস্তগ়ি ।? মোঘ)। ২। €+এঞ৭) 

কৃচক্র । ৩। উপাংশু জপ । 
উপজাপক (উপজাপ দেখ,অক,ণক)-_ ক) বি, 

ত্রিং, ভেদকারক, যে বিরোধ ঘটাইয়াদেয়। 
উপজাপ্য উেপ-জপ জপ করা+4ষ- ক্ষ) 

বিং, ত্রিৎ যার ভেক্ষ করিয়া দেওয়া উ- 
চিত বা আবশ্যক, যার সহিত বিরোধ 
ঘটাইয়া দেওয়া উচিত বা আবশ্যক । 

উপজিহবা উপ হীন- জিহ্বা) সং, স্ট্রং, 
ক্ষুদ্রজিহবা, আল্জিব্। 

উপজীবক (উপ- জীব্ বাচা + অক ণেক) 
--ক) বিৎ, ত্রিৎ। যে জ পবিকানিক্বাহ করে ; 
যথা-স্সেবোপজীবক অর্থাৎ সেবা দ্বারা 
জীবিকানিব্বাহ করে । ২। যে অবলম্বন 
ব] আশ্রয় করে ; যথা-_-দে অমুকের উপ- 
জীবক, অর্থাৎ অমুককে আশ্রয় বা অধল- 
স্বন কলিয়া আছে। 

উপজীবিক! (উপ _জীবিকা) সৎ, স্ত্রীং, জী- 
বনোপায়, যাহা দ্বার জীবন ধারণ কর; 
যায়, জীবিকা, আজীব, বৃত্তি। ূ 

উপজীবী (উপজীবিন্, উপ--জীবী [জীব্ 
প্রাণধারণ কর14 ইন্(শিন্)- ক) ষে পাঁচে) 

] ৩৩১ ] উপ 

ত্রিং, জীবিক! ছঅবলম্বী, আশ্রিত । 

শিং-_ ১“বাণিজ্যমুপজীবিনঃ 1 ২ অন্যোহু- 

ন্যস্যোপজীবিনঃ। ৩ 'জাতিমাত্রোপজীবী।” 
উপজীব্য (উপ-ভীব্ বাচ।+ষঘ্যেণ্) দ্র) 

বিৎ, ত্রিৎ, আশ্রযস্থান, যাহাকে অবলম্বন 
করিয়া! জীবন ধারণ হয়, যাহাকে অবলম্বন, 
করিয়া জীবিকানির্ববাহু করা যায়, আশ্রয় । 
শিৎ-১ “সর্বেষাৎ কবিমুখ্যানামুপজীবেযা 
ভবিষ্যতি। পর্জন্য ইব ভূতানামক্ষয়ো ভা- 
রতদ্রেমঃ । ২ অন্তঃপালাশ্চ যাস্যত্তি সদারো। 
ত্র রাঘবঃ। সহোপজীব্যৎ রাষ্ট্রঞ্ক পুরঞ্চ 
সপরিচ্ছদম্। ৩ উপজীবাক্রযাণাম্ 1” 

উপজোষম্্, উপষোষম্ (উপ অতিশয় _ 
জুষ প্রীত হওয়1+ অ(ঘঞ.)- ভা, অম্ 
_ প্রৎ) অং, আনন্দ । ২। তু্ষীভ্তাব, চুপ, 
করিয়া থাকা । শিৎ-১ «কিনিদসুপজো- 
ষমাস্যতে। ২ ষথোপজোষম্।% 

উপজ্ঞা ডউেপ আরভ্ত-জ্ঞা [জ্ঞা জানা+ড 
_ভাবে] জ্ঞান) সং, স্ত্রী, আদ্যজ্ঞান, 

প্রথম জ্ঞান, উপদেশ ব্যতিরেকে প্রথম 
জ্ঞান। শিং-১ “অথ প্রাচেতসোপজ্ঞৎ 
রামায়ণমিতস্তত।” ২। আদ্িকথন। 
অেন্তে থাকিলে ক্লীবলিঙ্গ)। 

উপটৌকন (উপ সমীপ-টোৌক্ গমনকর] 
+অন(অনট্)_ভা) সং,রীং, আত্মীয়তা- 
ভাবে বা প্রীতি প্রদর্শনার্থে বা সন্তোষ 
জন্মাইবার নিমিত্ত মৃল্য গ্রহণ ব্যতিরেকে 
অন্তকে কোন বস্তর দান, উপহার, 
উপায়ন, ভেটী, ডালি। ৩। উতৎ্কোচ। 

উপতগ্ত (উপতাপ দেখ,তক্তে) _ শ্ম) বিং,ত্রিৎ, 
দুঃখিত । ২। কাতর ।৩ ।পীড়িত।৪ উষ্ণ । 
“্মরোপতপ্ডোহপি ভূশৎ ন স প্রভুঃ।” 

 উপতণ্ত। (উিপতগ্ হি তুন্)-_ ক) বিং, 

ত্রিৎ, তাপন্গা রী, £ঃখকারক, যে সম্ভাপ 

প্রদান করে? ২! নু, রোগ । 

উপতাপ ডে্প আিশয়-তপৃ্ তা 
+ খে ঞ)-ভা) সৎ, পু, পীড়া । ২ 
তুরা। ৩। সম্তাপ। ৪। উত্তাপ । ৫ ৫ 
কেশ, মনস্তাপ | ৬। অশুভ । শিৎ- ১ “যো 
বনম্পতীনামুপভাপো বভুব | ২ বিবঙ্গিতৎ 
হ্যনুক্তমুপতাপৎ জনয়(তি |” 



উপ 
, ০০ ১ ০ পিপল পিপলস পপ সপ শিপ 

০ 
৮ ০ পিসি পিসিশিপশ শাক্স্পীলা তাপ পিপিপি? 

উপতাপক (উপতাপ দেখ +অক(ণক)-_ ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, যে উপন্তাপ দেয়, ছুঃখকর, 
ক্রেশকর । ২ । গী-্রাজনক। ৩1 উত্তাপ- 
জনক । 

উপতাপিত (উপ আঅতিশয়_ তপ্-ঞ্রিল 
তাপি তাপযুক্ত করান + তক্তে)_ম্ম); 
বিং, ভ্রিৎ, যাহাকে উপতাপ দেওয়া গি- 
যাছে, সম্ভাপিত । 

উপতীর (উপ আমীপ- তীর । ব্যৎ_ স) 
সং, ক্রীৎ, তটসমীপে, তীরের নিকট । 

উপত্যকা (উপ নিকট +ত্যকন্ - ভবার্ছে) 
২, স্রীং, পর্বতের নিকটস্ব ভূমি | শিহ 

১ “উপত্াযকাৎ হৈমনতীমূ । ২ হিমবতো 
গিরেরুপন্যকারণ্যনাীসিন্ । ৩ মলয়াদে-। 
ক্ুপতাকা2 | ৪ নন্ধদাতীরে পক্ষতোপতা- 

কায়াম্ | ৫ কুলিন্দোপত্যকাঃ 

উপদত্শ (উপ অতিশয় ইত্যাদি- দনশ 
দংশন করা অ(অল)- শ্য ) মাছ) পুচ 
মদাযপানকালীন মুখরোচক ভক্ষ্যবন্ঘ, ঢা- 
টনি । ২। ভক্ষাদ্রব্য । ৩। (+আঅন - ক) 
মেডরোগবিশেষ, গরমিরোগ । 

উপদর্শক (উপ - দর্শক যে দেখাইয়া দ্েন্গ) 
সং, পু, দ্বারপাল, দ্বারী। ১। অক(ণক) 
- ক) লিৎ, তং যে দেখাইয়। দেয়। 

উপদর্শন (উপ-দ্শ-িল্দর্শি দেখান 
+অন(অনট)- ভ1) পহ, ্লীং, দেখাইয়া 
দেওয়া, প্রদর্শব, দেখান । 

উপদর্শিত ভেপদর্শ দেখ, ত্জি)_ টি বিহ, 
ত্রিং, যাহা দেখাইয়া দেওয়া গিয়াছে, 
দর্শিত, প্রদর্শিত । 

উপদা (উপ-দা[দা দান করা+৬-_ শব] 
দান) সৎন্ত্রীৎ, উপায়ন, উপনৌকন, ভেট । 
শিং-১ পপ্রতর্ধা পুজামৃপদাচ্ছলেন 1 
(রেঘু) । ২। উত্তকোচ, ঘুষ | 

উপদানক €উপ সাঞাধ্য - দান 4 ক -_ 
আার্থে। অনুগ্রহ বা আম পাইবার আ্ি- ; 
প্রায়ে যে দান দেওয়া হয়) সং, ক্লীৎ, | 

১১৯০০ বিশ লি ১ দি এনন। 

[ ৩2২ উপ 

উপদিষ্ট উপ -_দিশ্ব, [বলা, দ্যানকরা| দেখান 
ইত্যাদি+তক্ে)- শর) বিংত্রিৎ, যাহাকে 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, শিক্ষিত। ২. 
আদিকউ । ৩। প্রদর্শিত। ৪। কথিত। ৫) 
(+ক্ত-_ভ।) ক্লীৎ, উপদেশ । 

উপদীকুত (উপদা+চীী_ ক+ত(ক্)_ শব) 
বিৎ, ত্রিং, উপায়নীকৃত, যাহাকে উপহার 
স্ররূপ করা হইয়াছে, যে বস্কে উপটো- 
কনরূপে নিঙ্গেশ করা গিয়াছে । ২। উৎ. 
০কোচরূপে প্রতিপাদিত, যাহা উৎকোচ 
রূপে প্রতিপম করা হইয়াছে । শিং -১ 
“ তসা রস্বম্ূপর্দীকতৎ নৃপাঃ 1 (মাঘ) । 

উপদীশিন (উপ অসমীপ -ক্ষীক্ষ দীক্ষা 
প্রাপ্তি +ইন্(ণিন্) _ ক) বিৎ, ভিৎ, দীঙ্গা 

"| খঙ্ছে দীক্ষিত ব্যক্তির নিক, 

ৰ 

ও 
টস ; 

উপরক উপদুশ, উপ উপরি -দুশ দর্শন 
করা, দেখা 4০ (পি'প)- ক) বিৎ ভি, 
ভদ্ধশ্মিত হইয়া যে দর্শন করে, উপদেষ্টা. 
মেমন- চতক্র্াছি । 

উপদেন 7 (উপ সাদশয দেব। সং, স্ীং 
উপদেবতা | » ভুত প্রেত প্রভৃতি, 

দেবযোলি খাদের উপদেন নহি 
দেখ আঁ. রি ।?? 

। উপদেবা ; সৎ স্মীত্ স্মুন্রদ্দে বতা, থে দেবী? 
»াল'শ্য নাই । 

উপদেশ (উপদিষ্ট দেখ, অ(অল্)- ভা) সং, 
পুত, শিক্ষাদান, পরামর্শদান | ২। উদ্দেশ। 
৩। মন্্রদান । ৪।6+ অল. -_ম্ম)শিক্ষাবাকা। 

৫। প্রবওকবাক্য । ৬। (4+ অল্-৭) নাম। 
৭। অন্ুশামন 1 শি২ং- ১ “ন স্থাস্যজ্যপ- 

দেশে চ শিষ্যাঃ | ২ উপদ্দেশে। ন দাতবো। 
যাদৃশে তাঢুশে জনে । ৩ লীতিশাঘোগ 
দেশ । ৪ অন্মাকমুপদেশদানেন।' 

উপদেশক (উপদিষ্ট দেখ, অকপণেক)- ক 
বি, ত্রিৎ, হিতশিক্ষক । ২। সংপরামশ- 
দাতা । ৩। অধ্যাপক । 

উৎকোচ, দৃষ। উপদেশ্য | (উপদিষ্ট দেখ, ষ, তব্য, অ. 
উপদিশ্যমান ভেপদিই দেখ, আনমোন)- শ্) | উপদেষ্টবা নীয় _ম্ম) বি, ভ্রিং, শিক্ষা 

বিং, তং যাহাকে বা যে বিষয়ে উপদেশ ; উপদ্েশনীয় / ণীয়, উপদপ্দেশ দিবার যোগ।' | 

দেওয়া যাইতেছে । | ২। অনুশাশর্দাম । 



উপ [ ৩৩৩] উপ. 

উপদেষ্ট। ভেপদেষ্উ, উপদিষ্ট দেখ, তুতেন্) | উপধাতৃ; সং, পুৎ, “সগ্তোপধাতবহঃ আর্পযা- 

_ ক) সংপুৎ, শিহ্ষণলাতা, গুরু | শিৎ- ১ ক্ষিকৎ তারমাক্ষিকৎ। তৃত্যৎ : কাধস্যণ 
চেতারোবয়য়কিজঃসত্তগবান্ কর্শ্োপদে বীতিশ্চ সিন্দ,রঞ্চ শিলাছতৃ', এই সপ্ত 
হরিঃ 1 ২।-বিং, ত্রিৎ, উপদেশক, যে প্রকার ধাতৃ । ২। শরীরস্ছ ধাতু হস ব্য 
উপদেশ দেয় । স্বেদাদি, স্যনতুগ্ধাদি | ২5485353 

উপদেছ (উপ উপরি-দ্দিহ বৃদ্ধি পাওয়া | উপধান (ডপ-ধা [ধারণ করা] আরোপণ 
+কআ(অল্) _প) সং, পু, অঙ্গরাগ । করা ইত্যাদি +অন(অনট)-_ বি) সং+ক্রীৎ, 

উপদেহিকা ; সং, স্লীং, কীটবিশেষ । ১। শয়নকালে যাহার উপর মস্তক রাখ যায়, 
শিরোধান, বালিশ । ২। (+4+অনট - 
ভাঁধারণ। ৩। (+অনট রম) প্রণম্ব । 

৪ । ব্রত-বিশেষ। ৫1 €(+4+নট ৭) 
বিষ । শিৎ-১ 4 স্প্তাক্স তে সর্দদ এব 
কুষণাচ তেষাৎ চরণোপধানে । ২ কেও) 

উপজি হব । 
উপদব (উপ -দ্র [গমন করা] অনিষ্ট করা+ 
অঅল্) _ ভা) সং, পু, ভতৎ্পাত, অমঙ্গল 

ঘটন1, অত্যাচার । ২। টির । ৩। 

রোগের বিকারবিশেষ । শিখ -_ ১৫ব্যাধেক- 
পরি যো ব্যাধির্ভবত্ত্যরকালজঃ। উপক্রম- . অশেত ভমৌ সহ পাগ,পুত্রৈঃ পাদোপ- 

বিরোধিত্রাৎ সন্যপদ্রব উচ্যতে। ২মা ধানী চ কুতা কুশেষু। ৩ কূতোপধানে 

ভক্তে মন্লিমিজমুপদ্রবঃ 1”? ' মন্বিষ্তীর্ণে শয়নে 17 
উপদক্টী (_দ্রষ্ট, উপ-দুশ দর্শন করা । ৷ উপধানীয (উপধান+ণীয় অথবা উপ -ধা। 
+ততিন) _ ক) বিং,ত্রিৎ, দর্শনকারী । ১৯। | ধারণ করা + অনীয়_ধি ) সৎ, ক্লীৎ, 
উপদর্শক | ৩। সাক্ষী । শি২- ১ % উপ- বালিশ । | 
দষ্টাহুন্বমান্তীচ ভর্তা গোপা মহেশ্বরং 7 | উপধায়ক €( উপধান দেখ, অকণেক)- ক ) 

উপন্রত € উপদ্রব দেখ, তক্ত)-ন্ম ) বিৎ। নিৎ, ত্রিৎ, জনক, উতপাদক । ২ । উপ- 
তি, ব্যাকুল । ২। যাহার উপর উপদ্রব | যোগী । 
হইয়াছে । ৩ । উপদ্রবগন্ত, উৎপাত গ্রস্ত, উপধাষী (- ধাষিন, উপধান দেখ, ইন্(পিন্) 

অত্যাচারিত; যথা“ পুনশ্চৈত উপ- -_ ক) বি, ত্রিৎ, জনক, উৎপাদক । ১। 
ক্রেতা: 1” উপযোগী 1 শি২-১ “অশেত সা বাহছুল- 

উপদ্ধীপ (উপ হাশীন- দ্বীপ) অং, পুৎ _ ক্লীৎ, তোপধায়িনী 1? 
ক্ষুদ্রদ্বীণ । ২। প্রায় দ্বীপের মত, দ্বীপের : উপধি €(উপধান দেখ, ইক _ ভা) সং, পুৎ, 
সম্দয় লক্ষণ দুক্ত নয়, দ্বীপসতুশ, যে! ছল, চাতুরী, কপট । ২। ভয়। ৪।+কি 
ভূমির প্রায় চতুদ্দিকে জল । |. _ধি) রথচক্রু 1 

উপধশ্ঝম (881১975807)) সহ, পুঙ্থ। আপ্রধান | উপধূপিত (উপ সমীপবা অধিক - ধুপ+ 

ধর, হনধন্থ্ । ২ । কা [লনিকধর্শ, অনীশ্বরে ূ ত্ক্ত)-ম্ম ) বিং, তরি, জন্তাপিত। ২ 
ঈশ্বর- জ্ঞান । শিং-১ “বেদমেবাভাসে- ; আসন্নমরণ, মুমর্যুু। 
মিত্যৎ যথাকালমতন্ত্রিত: । তৎ হ্যস্যাহুঃ ! উপধৃতি উপ 'অধিক-ধু ধর1+ তি) 
পরৎ ধর্খমুপধর্ম্োহুন্য উচাতে । মেনু) । ৷ _ ভা) সং, স্ত্রীৎ, কিরণ । 
(উপধর্ষ্ো অর্থাৎ জঘন্যধশ্মঃ)।” ৩। পাষণ্ড । | উপনত (উপ সমীপ-নমৃ নআ হওয়া? 

উপধ! উেপ-ধা ধারণ করা+ঙ _ ভা) সং, 1 তক্তি)- ক) বিং,ত্রিং, সমীপাগত, নিকট- 
স্ীৎ, ধর্্থাদির উপন্যাস দ্বারা মন্ত্রী প্রভ- | স্থিত । ২। শরণাগত। ৩ । প্রাপ্ত ,অধিগত । 
তির পরীক্ষা । শিৎ-১ “চিস্তাবস্তঃ কথা: শিৎ-১ “অচিরোপনতাৎ স মেপ্দিনীম্ |” 
চক্রুরুপধা ভেদভীরবঃ ।” ২।ছল। ৩। | উপনতি €( উপনত দেখ, তি্ডি) _ ভা) সং, 
(7+৬-শ্া' অজ্ত্যবর্ণের পুর্ববর্ণ। ৪10+ 1  স্ত্ীৎ, নমল, উপগম, উপস্থিতি । 
ড-প) উপায়। ৃ । উপনন্দ উপ উপগত- নন্দ আনন্দ, ৭মী 



উপ 
ডি 8 

| ্ 

সপ 

_ হিং) বিৎ১ত্রিং, আনন্দপ্র'প্র, জাতাহ্লাদ, | উপনিমন্ত্রণ (উপ-নি- সন্ত মন্ত্রণা করা+ 

যাহাতে আনন্দ জন্মিয়াছে । ২। সং, পু 
গোপরাজ নন্দের ভ্রাতা ॥ 

উপনন্দক (উপ অধিক - নন্দ -ঞ্িঃ- নন্দি 

আনন্দিত হওয়া 1+ অকণেক)- ক) বিং, 
ত্রিং, আনন্দজনক, আনন্দোৎ্পার্দক, যে 

আনন্দ জন্মাইয়! দে । ২। সং, পু) ধুত- 
রষট্রপুত্র । ৬ । উর্ণনাভ । ৪ । নন্দভ্রাতা। 

উপনয় (উপ উপরি-নী লওয়া+ অ(অল্) 
_ ভা) সং, পু, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের 
যজ্ঞস্থত্রধারণ,সংস্কারবিশেষ। ২। আগমন। 

উপনয়ন (উপ সষীপ-নী লওয়-+৮ অন 
অনট্)-ণ। অধ্যাপনার্থ আচাধ্যের স- 
মীপে নীত হয় যে কর্মের বারা) সহ, ক্লীৎ, 
যজ্ঞোপবীত সংস্কার, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
তিন বর্ণ এই সংস্কার করিয়া যজ্ঞোপবীত 
ধারণ করে । শিং-১ “গৃহ্যোক্তকম্মরণ। 
যেন সমীপৎ নীরতে গুরোঃ। বালো 
বেদায় তদ্োগাদ্বালস্যোপনয়নৎ বিছুঃ।” 

উপনাম্ ; সং, কল্পিত নাম, কুত্রিম নাম । 
উপনায় (উপ সমীপ-নী-ঞলনায়ি নীতি 

করান+অ(অল্)-৭) সং, পুৎ, উপনয়ন 
স্কার। ২। উপনয়নার্থ আচাধ্য নিকটে 

আনয়ন । 

উপনায়ন (উপনায় দেখ, অন(অনট )-- ভা) 
সং,ক্লীৎ, যজ্ভন্ত্র ধারণ, সংস্কার, বৈদ্িক- | 

দীক্ষা । শিৎ- ১এষ শ্রোক্তো দ্বিজাতীনা- 
মুপনায়নিকে। বিধিঃ।” (মনু)। ২। আগমন । 

উপনাহ (উপ-নহ্ বন্ধন করা+ অং) 
_ভা ) সং, পু২, বন্ধন। ২। বীণাদির 
নিম্ভাগ, যে স্ছলে তন্ত্রী সকল সন্বদ্ধ 

থাকে । ৩। (+ঘএ ৭) প্রলেপ । | ৪ 
্রণ প্রত্াতির উপশমনার্থ লেপনভ্রব্য, পুল্- 
টিস্ প্রভৃতি । 

উপনিধান - ক্লীৎ। ডেপ-নি-ধা ধারণ 

উপনিধি - পু করা + অন(অনট্), ই 
_ভা) সং, ন্যাস, গচ্ছিত রাখ। । 

উপনিপাত (উপ সমীপ-নি- পত্+অ 
(ঘঞ)-_ ভা) সৎ; ্লীৎ, সমীপে আগমন । 
২। হঠাৎ্আগমন। শিং ১"কৃততাক্ষে্যো- 
পলিপাতবেগশন্বঃ 1” িরাত)। 

অন(অনট্)-_ ভা ১ সং, ক্লীৎ, আবশ্বক 

কন্মে প্রবর্তন, নিয়োগকরণ। 
উপনির্গম ভেপ-নির্-_গম্ গমনকরা+-অ 

(অল্)--৭) সং, পুং, নির্গমনপথ | ২। (4 
অল্ ভাবে) নির্গমন । 

উপনিবন্ধ (উপ -- নিবন্ধ) সং, পুৎ, প্রতিজ্ঞা- 
সময় । 

উপনিবন্ধন উপ-নি-বন্ধ বদ্ধকরা4+অন 
(অনট্) ৭) সং, ক্লীৎ, সম্পাদন, সাধন। 

উপনিবেশ (0০197, উপ-নি- বিশ 

প্রবেশ করা+1+অ _ প্রৎ) সৎ, পুৎ। কোন 

দূরদেশে কষিকম্্ব ও বাস করিবার নিমিত্ত 
এক স্থান হইতে যে সকল লোক লইয়া! 
গিয়া বাস করান যায়। 

উপনিবেশিত (0০1০9149,উপ -_নি বিশ - 
িঃলবেশি প্রবেশ করান + তক্তে) _ ম্) 
বিৎ, তিৎ, যে সকল লোককে উপনিবেশে 
বাস করন গিয়াছে ।“কুত্বোপশিবেশিত1।" 

উপনিষ (উপনিষদ্, উপ -নি- সদূ গমন 
কর14”(কিপ্)-ণ) সঙ আীৎ, বেদের 
শিরোভাগ, বেদের যে অৎশে ঈশর নির- 
পণ আছে, জ্'* ৩, বেদাস্ত; উপনিষৎ- 
বিদ্যা আর্য” .র শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং রঙ্গ- 
বিদ্যা,বলিয়া কীর্ভিত। উপনিষদের গ্র'্ডাবে 
পররঙ্ষী বিশ্বেশ্বরকে প্রাগ্ডহওয়া যায়। 

ইহা দ্বারা ব্রদ্মের আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া 

যায় এই নিমিত্ত ইহাতে উপনিষদ বলে। 
২ । ব্রক্ষবিদযা । ৩। বিদযা। ৪1 ধশ্ম। 

৫। অসত্য] ৬।(+প্রিপ্-ধি) বিজনশ্ছান । 
৭। সমীপস্থান। ৮। তত্ব । শিং-১ 
“তস্য বা এতস্য যজুষে। রস এবোপনি- 
যত । ২ অথাতঃ সৎহিতায়! উপনিষদৎ 
ব্যাখ্যাস্যামঃ 1 

উপনিক্ষর (উপ-নির্-কু কর1-+4 অ(অল্) 
_-প। স্-আগম) সং, রীৎ, নগরের 
পথ । ২। রাজপথ । 

উপনিদ্ক'মণ (উপ-নি-ক্রমূ গমন করা+ 
অন(অনট)- ভা) সং, ক্লীঘ, রাজপথ । 
নিক্ষ মণনামসংস্কারবিশেষ | 

উপনিহিত উেপ-নি-্ধা ধারণ কর।+ত 



উপ 

কি) _ শট) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা! অন্যের নিকট 
রাখ! হইয়াছে,যাহা গচ্ছিত রাখা গিয়াছে । 

উপনীত ডেপনয় দেখ, তক্তে)_-শ্ম) বিৎ, 

ব্রিং,যে বালকের উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে । 
শিং-১। “ অথোপনীতৎ বিধিবদ্ধিপ- 
শ্চিতঃ 1৮ রেঘু)। ২ । আনীত । ৩। আগত, 
উপশ্থিত ।৪ । উপায়নীকুত | ৫ । প্রাপিত। 

৬। (+-ক্ত--ভা) উপনয়ন । 
উপনেতা ডেপনেতৃ, উপনয় দেখ, তু(তন্)- 

ক) বিৎ, ত্রিং,। আনয়নকারী, আনেতা । 
২। উপনয়নকর্তী । ৩। উপায়নদ্বাতা । ৪ । 
প্রাপক । ৫। উপনায়ক । ত্রী_স্ত্রীৎ । শিং 
_ ১৫নিষফমবিধিজলানাৎ বহ্থিষাৎ চোপ- 
নেত্রী» [রীৎ, চসমা। 

উপনেত্র ডেপ সদৃশ _ নেত্র, ব্যৎ-_স) সৎ 
উপন্যস্ত (উপন্যাস দেখ, তক্তি)-শ্ম) বিৎ, 

ত্রিং, যাহার উপন্যাস হইয়াছে | ২ | বি- 
ন্যস্ত। ৩। আরন্ধ। ৪1 উল্লিখিত। ৫1 দত্ত। 

উপন্যাস (উপ-নি- অস [ক্ষেপণ কর] বলা 
++ আ(্ব-.)- ভ1) সৎ, পু, বাক্যারস্ত। 

২। উল্লেখ । ৩1 দান । 9৪ 1 (+ঘএ 
্)প্রস্তাব। ৫। শ্রোতা বা পাঠকদিগের 
চিত্ত রঞ্তনার্থে কল্লিতবৃত্তাস্ত, উপকথা । 
শিং-১ “তস্মাদূত্রহ্ষ জিজ্ঞামোপন্যাসমু- 
খেন - প্রস্ত, য়তে 1” 

উপপতি (উপ প্রতিনিধি-পতি স্বামী) 
সং, পু» পতি ভিন্ন যে পুরুষের প্রতি স্ত্রী 
অনুরক্ত1 হয়, জার, অধন্মাপতি, গুগুপতি, 
নাৎ। 

উপপত্তি উপ--পদ্ [গমন করা] উৎপন্ন 
হওয়া ইত্যার্দি+ তিক্ত) _ ভ1) সং, স্ত্রীঘ, 
উৎপত্তি । ২। সঙ্গতি, সংস্থান। শিৎ--১ 

“লক্ষণাশক্যসন্বন্ধস্তাৎপধ্যান্ুপত্ত্িতঃ 1 
৩। মীমাৎসা', পূর্বাপর বিরোধ পরিহার । 
৪। প্রকরণ প্রতিপাদ্যার্থ সাধন । ৫। যুক্তি । 
৬।সিদ্ধাস্ত। ৭ । সিদ্ধি। শিৎ -১ “অসং- 

শয়ং প্রাক তনয়োপপন্ত্েঃ। ” (রঘু )। 
৮। উপায়। “অখোপপত্তিৎ ছলনাপরোহ- 
পরাম্।'” ৯। কারণ, হেতু । শিং--১ 
শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যোমস্তব্যশ্চো- 
পপস্থিভিঃ 1? ০ | পাণিতে-- সপ্রমাণ 

৩৩] উপ 

করণ (৫901) শিং--১ ণউপপত্তিৎ 

তু বক্ষ্যামি গর্ভস্যাহম্ । ২ । প্রাক্তনযো- 
পপত্তেঃ স্তনন্ধয় প্রীতিমবাগ্দ্যসি ত্বমূ 1” 

উপপত্বী (উপ প্রতিনিধি_পত্ী স্ত্রী) সৎ, 
স্্ীৎ, বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন যেনারীর প্রতি 
পুরুষ অনুরক্ত হয়, উপস্থী, চেয় । 

উপপদ (উপ জমীপ- পদ্দ, ব্যৎ- স) সং, 
ক্লীং, পদের নিকটস্ছ পদ। ২। পুর্ব্পদ । 
শিৎ- ১তস্যাঃ সরাজৌপপদৎ নিশাস্তম্।” 
৩। প্রধান পদ । ৪। উপাধি ; যেমন-__- 

শর বন্ধ ইত্যাদি । ৫। ব্যাকরণে_-সম- 
ভিব্যাঙ্গত স্বার্থপোষক পদ ; ষথ।--প্রহ- 
রাদেই প্রাদি। 

উপপন্ন (উপপত্তি দেখ, তক্তি)-ক) বিৎ, 
ত্রিং, উৎপন্ন । ২। উচিত 1 ৩। সিদ্ধ, জ- 
স্পন্ন । ৪1 মিলিত । ৫ 1 আগত । ৬1 সক্তি- 

যুক্ত । শিৎ-১ “উপপন্নৎ ননু শিবং। 

৭। প্রাপ্ত । শিৎ- ১ “অতীব্্রিয়েঘ পুযুপন্ন 
দর্শন”? রেঘু)। ৮। সম্ভাবিত। ৯। বিচার 
করিয়া যাহা দাড়ায়, ফলিত, প্রতিপন্ন । 
১০ । সঙ্গত, অবিকুদ্ধ । 

উপপাত (উপ সমীপ-পত্ পতিত হওয়া, 
উপস্থিত হওয়া+অ(ঘঞ)-ভা) সং, 
ক্লীৎ, হঠাৎ আগমন, ফলোম্মুখ । 

উপপাতক ডেপ হীন-পাতক পাপ) সং, 
্লীৎ, উনপঞ্চাশ প্রকার পাপবিশেষ, গোব- 
ধাদ্দি পাপ। 

উপপার্দক €(উপ-পদ্-ঞ্রিল্পারদদি গমন 
করান+ অকণেক) _ ক) বিৎ ত্রিং, নির্ব্বা- 
হক, সম্পাদক । ২। মীমাৎসক। 

উপপাদন (উপপাদক দেখ, অন(অনট) _- ভ1) 
সং, ক্রীৎ, সম্পাদন, সাধন। ২। যুক্তিদ্বারা 
সমর্থন, সম্যক্ প্রতিপাদন। ৩। মীমাংস। 
করা, পূর্বাপর বিরোধ পরিহার কর । শিৎ 
-১ «লৌহপিগ্ুৎ যথা বহিঃ গ্রাবিশ্তা 
হতিপাদয়ে তথা ত্বমপি জানীহি গর্ভে 
জীবোপপাদ্নমূ । (ভোরত)। 

উপপাদ্দনীয় (উপ জমীপ+পাদি প্রাপ্তি 
করান+অনীয় _শ্) বিং, ত্রিৎ নিব্ধাহ-, 
নীয় । ২। সম্পাদনীষ্ | ৩। প্রতিপাদলীয়। 
৪ । মীমাংসনীয় ৷ 



উপ 

উপপাদিত উেপপাদক দেখ, তংক্) - ক্ষ) 

বিৎ, তিৎ' যুক্তি দ্বারা সমর্থিত | ২ | কৃত । 

৪ | নির্বাহিত, সম্পা- ৩। উত্পার্দিত । 

দিত। ৫। মীমাৎসিত। 

উপপাদ্য 01700191), উপপাদক দেখ, য- 

শু) বিং, ত্রিৎ, ষাথার্থয নিনূপণ যে প্রতি- 

জ্ঞার উদ্দেশ । ২ । নিব্বাহনীয়। ৩। 

যুক্তির দ্বারা ইনি মীমাংসার 
যোগ্য । 

উপপুর ডিপ নিকট পুর নগর, বা _ স) 

সৎ, ক্লীৎ, শাখানগর, বৃহৎ নগরের নিক্ঘট- 

বস্তা গ্রাম । 
উপপুরাণ (উপ ক্ষদ্র-পুরাণ ইতিহাস )। 

সৎ, ক্ীৎ, অষ্টাদশ ম্দ্ব পুরাণ ;) যথা 
আদি, লুসিংহ, বায়, রী 
নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বনুণ, 
শান্স, কালিক1) মহেশ্বর, পদ্য, দেব, পরাশর, 

মরাচি, ভাঙ্কর । 

ূ 

ূ 
| 

ৰ 
ূ 

৩৩ ৬ 

তুর্্নাসঃ, । 

উপপুষ্পিকা উেপ অধিক -- পুষ্প, (ফোটা |]. ৃ 
পুস্পের স্তাঁয় খুলিয়া যাঁও ফা1+ আক (ণক) 

_ প্র» সৎ» স্ীহ, জস্তা, হাই । 
উপপ্রদ্ধান (উপ সাহাষ্যার্থে প্র দা 
দ্রানকরা 4 আননট)-- ভা । যাহা] সাহা- 
য্যার্থে প্রদত্ত হয়) সৎ, ক্লীৎ, উৎকোচ, 

ঘুষ । শিৎ- ১সাম চোপপ্রদানঞ্ ভেদে 

দণ্ডশ্ড তত্তৃতঃ । রোমাযণ) । 

উপপ্রলোভন (উপ অধিক- প্রলোভন 
লোভদেখান) সৎ, ক্লীৎ, মিথ্যা প্রলোভন । 

উপপ্রব উেপ-প্ল [গমন করা | বিপন্ন হওয়া 
ইত্যাদি +অ(অল)-_ ভা) মহ, বে প্রা 

তিব্দ্ধ | ৯। বিপদ ॥৩। উপদ্রব ।৪ | 

ভয়। ৫ ।রাহু । ৬ । চত্রাদিগ্রহণু। ৭। 
পেনাত](৭) প্রভু শক্তির প্রতিকূলে প্রজা- 

গণের অতুযুখান । ৮ । গগন হইতে উক্ষা- 

পাত | ৯। অশুত্, অমঙ্গল । 

উপপ্লব্য উপপ্পব দেখ, য-_ ভা) সং, ক্লীৎ, বি- 
রাট নগরের নিকটস্থ পুরবিশেষ । শি --১ 
“উপপ্রব্যে নিবিষ্টেমূ পাগুবেষুজিগীষয়া 1”, 

উপগ্লত (উপপ্রর দেখ, তক্তে)-_শ্ব) বিৎ, 
ত্রিং, উপক্রত। ২। রাহুগ্রন্ত । ৩ । পী- 
ডিত। ৪ | ভীত । ৫। বিপদৃগ্রস্ত। ৬ । 

. 
ৃ 
ূ 
ৰ 
ৰ 
| ূ 
| 

| 

ৃ 
র 
[ 

উপভূক্ঞত (উপ সদ্বশ-_ 

] উপ 

উপদ্রবযুক্ত | শিং; রঃ ১পউপরী বং চাক 
মছোদতৈঃ 1” মোখ)। 

উপবক্গ ডেপ সমীপ- বন্ধ. বন্ধন করা-4অ 
(অল্)-ভ1) সং, ক্লীৎ, কোন ব্যক্কির 
বন্ধনোদ্দেশে তাহার নিকটে অন্য পদার্থের 
বন্ধন | ২ অবাভ্তর আসনবিশেষ । 

উপবহু উপ সমীপ- বহ্ বিস্তার করা । 
অ(অল্)-_ ৭) সং, ক্লাৎ উপাধান, বালিশ। 
»। উপপীড়ন । [পস্ম অঙ্গ। 

উপনাহ্ (উপ - বা । ব্যৎ - স) বার সমী- 

| উপনভঙ্গ (উপ অধিক - ভঙ্গ, ভঙ্গ দেওম।! 

পলায়ন করা, ভাঙ্গিযা যাওয়া 4 অ(ঘ 4) 

--ভাট) সৎ, ক্লীহ, সুদ্ধাি- হইতে পলাদন, 
প্রস্থান । 

ভুজ ্োজন কণা 

1 ত(ক্ত)-ম্ম) বিৎ, ভিৎ। যাহা ভোগ 
করা হয় । ২1 ভক্ষিত, ভুক্ত, খাদিত! 

৩। স্যবভুত। 

উপ, কুজ্যমান (উ পত্ুক্ত দেখ, আন(শান) -এ 
্ব। ষ, ম- আগম) বিৎ, ত্রিৎ, যে বিষয়ের 
উপছ্ভোগ করা যাইতেছে । ২। ব্যবহ্্িষ 
মাণ, যাহ] ব্যবহার করা যাইতেছে । 

উপভুষ্জীন (উপ. &১- ভোগ কর14+ আন 
(শান)- ক) টি 'ত্রৎ, যে উপভোণ কর্বি- 
তেছে। ২। ব্যবহরমাণ | 

উপভষণ ; সং, ক্লীৎ, ঘণ্টা, চামর, কুত্া? 
উপকরণবিশেষ । শি২ৎ-১ “তভ্ভূষণাভ্তরে 

দদ্যাত যস্মাকতহপ ভূষণৎ । 

ভোক্ত। উেপভোল্ত টা জি দেখ, তৃ 
(তিন্)-- ক) বিৎ, ত্রিং, যে উপভোগ করে। 

উপভোগ (উপভৃত্ত দেখ, অভ্সেল্)-_ ভা) 

সৎ, পুঙ্, শ্রথাদিভোগ | ২ । ভক্ষণ । ৩। 

ব্যবহার । শিং-১ “ন্ জাতু কামঃ রা 

নামুপভোগেন শাম্যতি ।২ চরণোপন্ছে 
তুভগে লাক্ষারমঃ । ৩ বনস্পতীনাৎ রি 
ষামুপভোগো ষথা যখা।। তথা তথা দম 

কাধ্যে। হিৎসাক্সজামিতি ধারণা |?" ৃ 
উপভোগ্য (উপভুত্ত দেখ, যাক্যপ্)_ন্ম) 

বিৎ, ভ্রিৎ,.উপভোগ-যোগ্য, যে বিষয়ের 
উপভোগ করা উচিত | শিৎ-১ “অহ্ত- 
সা লাশশশপশ্জোণ্যয্ ।” কুমার) । 

ডপ 



উপ 

উপম (উপ - মা 

ক) বিৎ, ভ্রিৎ, (শব্দের পরব হইলে 
সদ্বশ অর্থ বুনায়। 

উপমদ্ধ (উপ-মদ্ মর্দন কর1+ অভল্) 
ভা) সৎ, পু, আলোড়ন । ২। হিৎসা। 
৩ । পীড়ন, নিষ্পীড়ন । শিং - ১ “অন্যাহ 
তাবছপমদ্দসহাম্্ ভর্জ |”? 

উপমা (উপ তুল্য -মা পরিমাণ করা+ 

৬ - ভা) সৎ, স্থ্ীৎ, সাদৃশ্য, তুলাতা । ৯। । 
অর্গলঙক্ষাব বিশেষ, সাধারণ ধন্খ্বিশিষ্ট । 
ভিন্ন জাতীয় বস্দ্রয়ের সাদৃশ্য কথন । ৬। 
(+শ- ৭) উপমান। শিং-১ “ঘসপি- 
লল্িহমরবানত বুবুধে ন বুধোপমহ শরেছু)। 
৪ | বিৎ, নিনৎ, তুল্য । শিহ-১ £ষন্তা 
নাস্তযপমা ভুবি। ২ উপমা নুপতেস্তস্ত 
গজেন্াপ্ম্তা গচ্ছতঃ । ভবেদধদি রবির্ধায়াদ 

গগণে সোদয়াচলঃ ৷ ৩ তদপ্যুপমাস্তি |” 
উপমান্তা (উপমাভ, উপমা দেখ, ত(তন)- ক) 

বিৎ,ভ্রিৎ, উপমান্কত্ী, যে উপমা দেষ। 

১। (উপ সদৃশ - মাতা) জৎ, স্ত্রীৎ। ধারী, 
ধাই । ৩। মাততুল্যা, মাসী পিসী ই- 
ত্যাদি। শিৎ-১ “মাতঘসা মাতুলানী 
পিতৃব্যন্্ী পিতৃত্বসা। শ্বশাঃপুর্বজপত্রী চ 
মাতহ্ল্যাঃ প্রকীত্তিতাঃ 1” স্মতিঃ) | 

উপমান €( উপমা দেখ. অন(অনট)-- ভা) 
সং, কী, সাদৃশ্য, উপমা । ২ । (+অনট্ 
-৭) ম্বাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়, 
চক্দ্র পদ্বাদি । শিং _ ১এতাবদেবপধ্যাপ্ত- 
সুপমানম্। ২ উপমানমড়দ্বিলাসিনানু ' 
৩ উপমানস্যাপি সখে প্রস্্যুপমানৎ ব্পু 
স্ভম্যাং 1,” 

উপমালঙ্কার় ; সৎ, পু, সাম্যালক্কার । 

উপমিতভি (উপমা দেখ, ভি.প্ডি)-_ ভা) সৎ 

শ্রী, উপমা! । শিং - ১স্তনৌ মাং সগ্রন্থী- 
কনককলসাবিত্যুপমিতৌ । ২ পল্রবোপ- 
মিতি সাম্যদরপক্ষমূ (অধরবিম্বমৃ) 1 ২। 
সাদৃশ্যজ্ঞান জন্য জ্ঞান; ষথা-গে।সৃশ- 

গবয় পদ্দবাচ্য ইত্যাকার জ্ঞান । 
উপমেত ) সৎ, পুং, শালবৃহ্ষ । 
উপমেষ (উপমা দেখ, য-র্) বিং, তিৎ, 

উপমাধিষয়, উপমার বিষয়ীভৃত | ২। ঘ- 

৩৩৭ 

পরিমাণ করা4- অ.ড)-_ 

২ পশাটিশাশিশাটিতি তি শীট শীশিশি শশী শি, 

সী? 

পিসী িশিশীশীপীশিশীশী শীশিীশশীটী 

] উপ 

ন্যের মহিত বাহার উপম] দেওয়া যায় নল 

যাইতে পারে); থা - চন্দ্রতুশ্য বদন, 
এস্লে চন্দ্র উপমান, আর বদন উপ”মর | 

উপমেষ্বোপমা (উপমেয় উপমা সাদ্শ্য) 
সৎ, জ্্রীং, যে স্থলে উপমান ও উপমেক্ 
উভদ্বেরই পগ্যায়ক্রমে উপমানোপমেক্র 
ভাব বিবক্ষিত হয়; ঘথা--“মতিরিবৰ ক- 
মলা কমলেব মতিঃ 1” 

উপযস্তা ভিপঘন্তঃ উপ - মূ [নিবৃত্ত হওয়া) 
বিবাহ করা+তৃ,তন) ক) সৎ, পু, বি- 
বাহকারক, বর । শিং-১ “অধোপযস্তা- 
বমলৎ সমাধিনা । ২ অধোপযন্তা স্দুশেন 
যুক্তমৃ 7? (রু)। ২1 সংষমনকতী। 

উপষম (উপষন্তা দেখ, আঅল্), আর 
উপযাম / (এ) _ ভা ) সং, পু বিবাহ । 
উপষমন ( উপযস্থা দেখ, জন.অনট)-_ ভা) 

সং, ক্লীৎ, বিনাহ। ২। (4 জঅনট-৭) 
বৈবাহিক মন্্র। 

উপযাচক (উপ -ষাচ যাচএ1 করা+4অক 
পেক)-- ক) বিং, ত্রিৎ, স্বয়ং ষাচক, সবে 
নিজে যাচঞাা করে, যে নিকটে গিয়া 
অথব। নম্রতা কার করিয়া €কোন্ বিষয়ে 
যাচ এ করে বা প্রার্থনা জানায়। -চিকা 
_স্ত্রীৎ, ষে স্ত্রী পরপুরুষের নিকটে গিয়া 
অনুরাধ প্রকাশ বা সম্ভোগ প্রাথনা করে। 

উপধাচিত (উপষাচক দেখ, ত€ক্ত) _ ন্ম) বি 
ত্রিৎ, ষে বিষয়ে অথবা ষাহার নিকটে গিয় 
যাচ্ঞা ব! প্রার্থনা করা গিয়াছে,প্রার্থিত । 
২। সমর্পিত। শিং -_ ১উপযাচিত দ্ানেন 
ষতোদেব। অভীষ্টদা$17? 

উপযাচিতক (উপযাচিত+ ককেন্)-_ হিতার্থে) 

সং, রীৎ্, প্রার্থিত হস্ত । ২। ইঞ্টসিদ্ধি- 
হেতু দেবোদেেশে মানিত । শিৎ- ১ 
« সিদ্ধাক্মতনানি কৃতবিবিধ্দৈবতোপযাচি- 
তকানি ।” (কাদন্বরী)। 

উপষাজ (উপ _যাজ [যন 4 অক্ষ) _ ভা)) 
সং, পু, যজ্ঞবিশেষ। ২ । কাশ্যপগো ত্রজ, 
ধষিবিশেষ । ৩। সৎক্রীৎ, সংহিতাধ্যয়ন । 

উপযাত ডেপ-ষাত গ্রভ) বিৎ, ভ্রিং, উপ- 
গত, সমীপাগত । শিৎ- ১“উপযাতায় 
খ্যমিতি কোহনীয়া |?” ২। প্রাপ্ত । 

৪৩ 



উপ ] 

উপযান (উপ-যান গমন) সংক্রীং, প্রা 

২। উপসর্পণ, নিকটে গমন । শিৎ-১ 
“হরোপযানে তৃরিতা বর্তব !” কুমার)। 

উপযুক্ত ডেপ- যুজ (যোগ করা) পারক হওযা 
ইত্যাপি+তক্তিে)-- ক) বিৎ,ত্রিৎ, যোপা, 
অনুরূপ, উপযোগী ।২ । সমর্থ । ৩ । উ- 
চিত, ন্যায্য । ৪ । কার্ধযদক্ষ। ৫ ভুল । 

উপযুক্ততা ডেপযুক্ত+]1- ভা) সং, স্ত্রীৎ, 
কর্্বণ্যতা, কাধ্য-দক্ষতা। ২। ওচিত্য, 
ন্যাধ্যতা | শ। অনুরূপতা, উপযোগিতা । 

উপযোগ (উপযুক্ত দেখ, অ(ঘঞ) _ ভা) সংঃ 
পু, উপকার । ২। আবশ্যকতা । ৩ । উপ- 
যোৌগিতা | ৪। ভোজন। ৫1 ভোগ । ৬। 
'আনুকুল্য । ৭।ব্যয়। ৮। নৈকট্য । ৯। 
ইঞ্টনিদ্ধিসাধন ব্যাপার । “জ্সনঙ্গলেখক্রিম্ব- 
য়োপষোগমৃ |” ১০ । (4 ঘঞ- গ) কারণ । 

উপযোগিতা (উপযোগিন্7+ তা - ভা) সং, 
স্্রীৎ, কার্ধযকারিতা, কোন কার্ধো লাগা ; 
যথা --কার্য্যোপযোগিত!। ২। প্রশ্মোজন, 
আবশ্যকতা; যথাএরপ বলার কোন 
উপযোগিতা নাই। ৩। আনুরুল্য । ৪। 
উপযুক্ততা। 

উপযোগী (উপযোগিন, উপযোগ 4 ইন্(িন) ৃ 
_ অস্তযর্থে) বি, ত্রিৎ, ক্রিয়াসাধন, অনু- 
কূল। ২ ।উপকারী। শু । উপযুক্ত । ৪ । 
যোগ্য? অনুন্ধপ। ৫1 কাধ্যকারক, যাহা 

কোন কাধে লাগে, যাহা দ্বার কাধ্য 

নিক্বাহ হয়; যথ1--কাধ্যোপযোগী, প্র- 
য়োজনোপযোগী | শিৎ- ১ %অস্ভি কন্টা- 
রত্বৎ মে গ্ৃশ্থতামুপষোগি চে২। ২ পুরু 

_ সার্থান্থুপষোগিত্বাৎ্থ ।” 
উপযোধষ্ম্ ; অং, ক্রীৎ, আনন্দ । 
উপরক্ত ভেপ-রন্জ্ [রং করা] গ্রাস করা 
ইত্যাদি +তক্তে)-শ্ঁ, ক) বিৎ, ত্রিৎ। 

পীড়াগ্রস্ত । ২1 অন্ুরক্ত । ৩ । রুক্তবর্ণ । 
৪ । সং, পুৎ্১ রাহুগ্রস্ত চক্র হৃধ্য । ৫! 

রাহ । 

উপরক্ষ (3০৫-75879, উপ সমীপ- রক্ত 

প্রক্ষা করা + অ(অল্)-- ক) সৎ পুৎ্ ষে 
'সৈন্যগরণের সমীপস্থ হুইয়া সেনা রক্ষা 

করে, তসন্যের সমীপবস্তাঁ রক্ষক । 

৬৩৩৮ | 

৮৮২২ শশী শশাইিশাতাটাীশ্ীশীশীশীশিশিশশী াশোশীশীীস্পশিিাশিিাতোশিিীং 
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সর্প উপ 

শা পশাশি* ৯০৭৮ 

উপরক্ষণ (উপ- রক্ষা রক্ষা করা+ অন 
(অনট) _ ভা) সং, ক্লীৎ, রক্ষাকরণ। ২। 
চৌকী । ৩। রক্ষণার্থ সৈন্যাদিস্থাপন । 

উপরঞগক (উপ হীন-রঞ্জ রঞ্জন করা 
+অকপণেক)- ক) বিৎ, ত্রিংখ উপরঞীন- 
কারক | 

উপরত (উপ --রম্ [ক্রীড়া করা) বিশ্রাম করা 
+ত(ক্ত) ক) বিং, ত্রিৎ, নিবৃত্ত । ২। 
মৃত | শ৩। বিগত 1 শিং টি টি গত পরতে 

পুত্রা বিভজেদুর্ধনৎ পিতুহ 1? 
উপরতস্পৃহ ভেপরত-- স্পৃহা বাস্কা, ৬ষ্ঠী- 

হিৎ্) বিং, ত্রিং, যাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হুই- 
যাছে, সাংসারিক বিষষে লিপ্ত থাকিতে 
আর যার ইচ্ছা নাই, যে বিষয় বামনা 
পরিত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছে, বীতস্পৃহ। 
২. । বিগততষঃ। শিৎ-১ “পিতযুতপরত- 
স্পহে। 

উপরতি (উপরত দেখ, তি(ক্তি) _ ভ1) সং, 
্ীং, বিরাম, নিবুত্তি। ২। বৈরাগ্য । ৩। 
বাসনাতাযাগ । ৪ 1 মুত্যু । 

উপরত্ব উপ সত্বশ- রত্বু) সৎ, ক্লীৎ, রত্ব 
সরূশ, চাকৃচিক্যময় বজ্ত ; যথ1--কাচ 
কপূর, প্রস্তর, মুক্দা) শুক্তি, শঙ্গ ইত্যাদি । 
প্রম ) (উপ - .৭্ ক্রীড়াকরা 4 অ(অল্), 

উপরাম ) অ(.-এ)- ভা) সৎ্পুৎঃ নিবৃত্তি । 
২। বৈরাগ্য । ৩। মৃত্যু । শিং-১ “যানি 

চাগি ওয়] সান্ধীং বনেষু চ সুগন্ধিযু। বি 
তানি সুখৎ কালে তেষামুপরমঃ কতঃ। 
২ দ্বিমাসোপরমে কালে ব্যতীতে 1” 

উপরাগ (উপরক্ত দেখ, অ(ঘঞ)- ভা) 

সং, পু২, চক্হ্যষ্যগ্রহণ । ২ । রাহ | ৩। 
যন্ত্রণা । ৪ উপব্রব। ৫।বিরাগ। ৬ 

বিপদূ । ৭। অপবাদ । ৮ প্রবৃত্তি । ৯। 

জন্বন্ধ। ১০ | নিন্দা । ১১ । ব্যসন। শিৎ- 

১. চক্রস্তয্যোপরাগে । ২ উপরাগাপ্ডে 
শনিনঃ সমুপগতা নোহিণীযোগমূ 17 

উপরি, উপরিষ্টাৎ ( উদ্ধা+রি, রিষ্টাৎ_ প্রৎ) 
২, উদ্ষে, উপরে । ২। অনস্তর, পরে ॥ 

শিং ১ “মঞ্জ,যায়াম্ _ -উপরিনাত্তদীপা- 
যামৃ।? ২ মম তস্তোপরি চিত্তবৃত্ডি নঁ বি- 
বুততিৎ যাঁতি ।-১ নাধস্তান্ৰোপরিষ্টাচ্চ 



উপ 

শপ শ্পীীটিস্পপীপপপপাশীশীশীীঁটি টি টিিশাক্পীশিশিশশিশিিটিিশীটী িপপিস্পীশীশিং 

তি না? পন, নচান্মরে ] রি সর্তেহ 
স্থাকম্ । ২ উপরিষ্টাচ্চ বৃক্ষস্য বলাকা 
হন্যশীযষত 1” 

উপরিচর ডেপরি - চর) সং,পুৎরাঁজানিশেষ । 
শিৎ- ১ “রাজোপরিচরো নাম ধর্মরনিষ্ঠে। | 
মহীপতিহ |? ২ । বি, তিৎ, উদ্ধীচর | 

উপরিতন (উপরি + তন _ ভবার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
উপরে খাহা আছে, উদ্ধীতন । 

উপরিতল ; সং, ক্রীৎ, গ্রহের ছাদ । 

উপরিমেখল (উপরিরি উদ্ধী-. মেখলা, ৬চী 
-হিৎ) বিৎ, তিৎ, যার মেখলা ভউদ্ধভাগে 
আছে । ২। সং, পু, গোত্রপ্রবর্তক খষি- 
বিষ । 

উপরিসদূ (উপরি 
বাস করা+০[ক্রিপ) ূ 
স্রিত সোমনেত্র নামক দেববিশেষ। ৃ 

উপরিমদ্য (উপরিসদূ দেখ+য-ভা) সং, ! 

ৃ 
| 
| 

উদ্ী সদ স্থিতি কর! 
_ ক) অং, পুৎ, উপরি- 

ক্লীৎ, উদ্ধে স্থিতি । ২। অগ্তরীক্ষে উপ- 
বেশন। 

উপরীতক ; পৃৎ, শ্ু্জীরবন্ধ-বিশেষ্ব, ; 
আসন বাধন, এক পদ উরুদেশে রাখিয়া 
অনা পদ স্কঙ্ধে আরোপণ পুস্বক নারী । 
সন্তোগ । 

উপরুদ্ধ উপ উপরি-কধ রোধ করা+ | 
ত(ক্র) _ ম্ম) বিৎ, নিৎ, বদ্ধ, আবুত | ৩ । ূ 
উত্পীড়িত । ৩। যাহাকে বা যে নিষযে 
উপরোধ করা গিয়াছে, অনুরুদ্ধ। ৪। রী 
প্রতিবদ্ধ । শি২- ১রাজ্ঞামুপক্ুদ্ধবুত্ম্ 1 

উপরোধ (উপ-কুধ আবরণ রা 
(এও) _ ত1) সৎ, পুৎ* প্রতিবন্ধ। *। অ 

] 

নি 

৯৪ 

৪) পীড়া । শিৎ- ১"অন্ুগ্রহঃ খলপরোধঃ। 
র্ 

শ্বরোধ, স্রপারিস, খাতির 1 ৩। আবরণ । 

! 

তপোবননিবাসিনাম্পরোধো মাভৃত্ । 

৩ ভৃত্যানামুপরোধেন 1 

পরোধক (উপরোধ দেখ, অকপণেক) - ক) 
বিং, ত্রিৎ, উপরোধক্র্তী, ষে উপরোধ 
করে। ২ । সং, ক্লীৎ, গৃহ, বাসগুহ । 

উপর্ধ্য ,পরি ( উপরি - -উপরি) তারপর 
তারপর । 

উপল (উপ-লা দান করা বা লওয়1+তা 
ড)- ক) স্১পুঙ, পাষাণ, শিলা, প্রস্তর । 

চু 

)৩১৯ 

1 

] উপ 
কপ পীশীসটিত পপি শশা 

২। রত্ব। ৩। বহুমুল্য প্রস্তর | লা স্্ীহ, 
প্রস্তরময় ভমি। ২। শর্করা । 

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য (উপ সমীপ- লক্ষ্য 
দষ্টব্য ব1 উদ্দেশ্টা) সৎ, পুৎ, অবলম্বন, 
প্রয়োজন, উদ্দেশ, উপষ্টস্ত । 

উপলক্ষক (উপ সমীপ- লক্ষ দর্শন করা, 
চিহ্ু করা+অক(ণক)- ক) বি, ত্রিৎ, 

লক্ষণাদ্বারা অধিকার্থবোধক | ২। উদ্ভাবক, 
জ্ঞানী, বুদ্ধিমান । শি২ং-১ «“ মেধাবী 
বাকৃপটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিস্তোপলক্ষাকঃ । 
ধীরে! যখোক্ত বাদশী চ এষ দূতে! বিধী- 
যতে ।?? 

উপলক্ষণ (উপ অধিক লক্ষণ চিহ্চ, দ- 
শন) সৎ, ক্লীৎ, অন্যের উদ্বোধক, অধিক 
স্বচক। ২। লক্ষণাদ্বারা অধিকবোধক শব । 

৩। অনুমান এক বিষ্যম বলিয়া তদ্দার! 
তাংপধ্যবশত১ তত্সংক্র'প বা ততসদৃশ 

অন্য বিষয়েরও আনুষঙ্গিক বোধন ; 

ষেমন দেশাস্তরে পতির মুত্যু হইলে 
পতিপ্রাণা সাবী নারী পতির পাছুকাদ্য় 
বক্ষ-স্থলে ধারণপূর্বক পরিশুদ্ধা হইয়া 
অগ্নি প্রবেশ করিবে; এস্ছলে পাছকাদ্ধয় 
উপলক্ষণ অথবা পতির অন্য কোন ব্যব- 

হাধ্য বস্তগ্রহণ করিয়া যদি চিভাধিরোহণ 
করে তাহা হইলে সেই বস্ত উপলক্ষণ 
নিদিষ্ট হয় । আর যেমন গঙ্জায়াৎ শবোষঃ 
অর্থাৎ গঙ্গাতে ঘোষ বাস করিতেছে । 
এস্থলে গঙ্গাতটে এইবূপ লক্ষণ] করিতে 
হইবে । ৪ | বিশেষণ । শ্িৎ_ ১“উপসর্গ- 
গ্রহণ প্রাছ্যপলক্ষণম্ । ২ রাটিতি পদা- 
স্তোপলক্ষণার্থমূ। ৩ঞ্ধণগ্রহণৎ নিষ়োগো- 
পলক্ষণীর্থম্ ১? 

উপলক্ষিত (উপ - লক্ষ চিহ্ন কর1+ তক্কে) 
কমু) বিৎ, ত্রিৎ, শ্ুচিত ।২। অনুমিত, 
যুক্তিপ্রাপ্ত । ৩ । বিশিষ্ট, যুক্ত | 

উপলব্ধ (উপ-লভ্ পাওয়া, জানা + তক্তে) 
_ম্ম) বিং, ত্রিৎ, জ্ঞাত, অনুভূত 1 ২। 
প্রাপ্ত । বতী -স্ত্রীৎ। শিৎ--১ “উপলব্ধ- 
বতী দিবচ্যুতমূ 1”? (রছু)। 

উপলব্ধি 'উপলন্ধ দেখ, তিক্তি)- ভ1) সং, 
জ্রীৎ, বোধ, জ্ঞান) অনুভব । ২। প্রাপ্তি, 



৫ &1 | 

লাভ । শিৎ-_ ১বুথা ছি মেস্যাৎ অপদো- 

পলক্িঃ ৷ ২ বুদ্ধিঃপ্রজ্জোপলকিশ্চ । অক্ষর- 

ব্যঞ্জনানামুপলকির্ধব নিঃ।” শ। প্রত্যক্ষাদ্ি 

জ্কান; ষথা_“নাভাব উপলজক্েঃ 1”; 
উপলভ্য (উপলন্দ দেখ, য-্ম) বিৎ, তৈহ, 

জ্বয়। ২ 1 প্রাপ্য । শিং - ৯"আরস্তসিদ্ধো 

সময়োপলন্ভামূ |? (রথু)। ৩। সাধ্য । 

উপলভেদী (-ভেদিন্, উপল - ভেদিন্ [ভিদ্ 
ভেদ্বকর1+ ইন'ণিন)- ক] ষে ভেদ করে) 
বিং, ত্রিং, প্রস্তরভঙ্গকারক, যে প্রস্তর 

ভক্ষ করে। 
উপলস্ত (উপলদ্ধ দেখ,ভার্ঘ গ)-_ ভা । ম- 

আগম) সং,পুৎ, উপলন্দি। শিৎ - ১“তবে 
পলভ্তায় কতপ্রযত্রঃ । ২ ঘোহহমবিদ্ধ- 

ভ্রিয়োপলন্ঞা ধন্শমারণামিদমায়াতিঃ | 

জ্ঞাতে আুভস্পরশস্াখোপুলন্ত্র হ 0) 
তিরস্কার । 

উপলম্তক (উপলন্দ দেখ, 
বিং,ভ্িং, প্রকাশক । 

উপলতভ্ত্য উপলব্ধ দেখ, য(কাপ) -শ্্ী। মূ 
আগম) নি, বিরহ, আত্য, স্ভনাহ | ২। 

প্রশংসনীয় । 

উপলিঙ্গ উপ উপরি -লিনগ গমন কনা 

+আ( অন )- ক) সহ, ক্লীষ, ভুমিকম্প 
প্রভৃতি উপদ্রব । 

উপলিপ্ত ডেপ-লিপ্ লেপনকরা+ তাক্ি) 
কক বি, ত্িৎ, ফাহাতে লেপ দেওয়া 
হইয়াছে । 

ডপলেপ - পু (উপ-লিপ্ু লেপনকরা! 
ভপলেপন _ক্লীৎ / +অ (জল) অন(অনট) 

-_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, অন্য বস্জর দ্বারা লেপন ; 
ষখা-তৈলোপলেপ, চন্দনোপলেপ 1 ২। 
মৃত্তিকা গোময বালুকাচর্ণ প্রভৃতি দ্বারা 

গৃহের ভিত্তির আবরণ, ভিত্তির আবরপার্ 
তছুপরি মুস্তিকাদি লেপন। ৩। মুগ্মস 
গহাদিতে গোময়াদি লেপন । 

উপবক্তা (-বক্ঞু,উপ সমীপ-বচ বাক্য 
প্রয়োগকর!, বল।+তৃতিন্)-- ক) বিং১ত্রিৎ, 
উপদেষ্টা, যে উপদেশ প্রদান করে । ২। 
উপদর্শক, যজ্রে খত্িকবিশেষ, ষে যাক্ছে 

ক'্ধাকত ব্যাপার দর্শন করে। ১ ব্রহ্মা 

তু 

২1 

অক(ণক) - ক) 

৬১৪০ 1 

2০২০১০৩০০০০ ৯৮ পিসি নস্ট 

... _শীাশিটাশ্ীীীশ্টিিশিাশীশীী 

উপ 

বা সদস্য। শি২-১ “সদস্যাঃ বিপ্ি- 
দর্শিনঃ।” 

উপবঙ্গ (উপ _ বঙ্গ, ব্যং_ স) জং) পু, বঙ্গ 
দেশের সমীপস্ছ দেশবিশেষ । 

উপবন (উপ সদৃশ _ বন) সং, ক্লীৎ, কৃত্রিম 
বন, উদ্যান, বৃক্ষবাটিক] । ২ 1 অং, বন্- 

সমীপে । শিৎ-১ “"উপবনৎনিরভর্ভুসঘত 

শ্রিয়ান্।?? 

উপবর্ণন (উপ অতিশয়_বর্ণ বর্ণন কর! 
+অন(জনট)- ভা) সৎ, ক্লীৎঃ অম্যক্ক 
কীন্তন, রূপ লক্ষণ গুণাদি কথন । 

উপবন্তন উৈপ- বু | বিদ্যমান থাকা ] বাস 
করা ইত্যাদি 4+ অন(নট) _ ধি) সৎ, ক্লীৎ, 
জনপদ, দেশ । শি২-১“তস্যোপবন্তনে 

হপ্যেকো ন শুতে] গোত্রভিদ কচি)" 

২। সজলনিজলম্ছান মা । 

উপনধ ; সং, পু, কাত্যায়ন পাণিনি প্রভৃতি 
মুনিগণের অন্যাপক খধিবিশেষ । 

উপবস্থ (উপ - বঙ্থ | শ্রেষ্ঠ হওয়া | আরোপণ 
করা+ অ(অল্)- ধি) সং, পু, শিরোধান, 
বালিশ। [বিশেষ । 

উপবাব্ুকা ; সৎ, স্্ীৎ, 'অমৃতবর্ষধিকা ল্তা- 
ডপধসথ (উপ-' নদ  বাসকরা+4 অথ _ 

ধি, আহজ্ঞার্থে ১১ পু গ্রাম । 

উপবস্ত (উপ সমীপ- বস্ বাসকর!+ ৩ 
(কত) --ক) বিৎ,ভ্রিৎ উপোষিত 1 ২1 (47 

্ত- ভা, নিপাতন) সং, ক্লীৎ, উপবাস, 
অনাহার। 

উপবাকৃ (উপ সমীপ-বচ্ বল1-4০(ক্িপ) 
- ক) বিংঃজিৎ, যে নিকটে আগমন পূব্লক 

পরস্পর আলাপ করিতে প্রবৃন্ত হয়। 
উপবাদ (উপ হীন-বদূু বাক্য প্রয়ো” 

করা, ব্লা+ অ.শ্বমঞ) _ ভা) সং, পুৎ্১ অপ. 

বাদ, নিন্দা । 
। উপবান ডেপ-বস্[ বাদকর। | আহার শা 

করা + অ.ধঞ)- ভা) সং, গুৎ, অন. 

শন, অনাহার, উপোষ । ২। বাস। শিং 

-৯ “উপাবৃতস্য পাপেন্ো। যস্ত বাস, 

গুণৈঃ সহ, উপবাসঃ স বিক্ছেয়ো ন শরা? 

বিশোষণহ 17 ৩। অগ্রযাধান। 

উপবাসক [উপবাস দেখ, আকণণক)- ক 



উপ | ৩৫ 

বিৎ, ত্রিৎ, যে উপবাস করিয়া থাকে, 

অনাহারী। ২। ব্রতবিশেষ । শিৎ- ১নৈৰ 
যক্ছক্তিয়াঃ কাশ্চিন্ন শ্রাদ্ধ, নোপবাসকৎ 1”? 

উপবাসী (উপবাসিন, উপবাস দেখ, ইন্ 
(ণিন্)_ ক বিৎ বিৎ, যে উপবাস করিয়া 

| 

আছে, ঘষে উপবাস করে। 
উপবাহ্য (উপ-বহ্ বহন করা+অ ত্যণ) 

_ণ) সং,পুৎ, রাজবাহ্ক হস্তী, রাজযান । 
২। (শঁখ্যণ্ -ধি) সং, ক্রীৎ, রাজপথ । 

উপবিন্দু ; সংঃ পুৎ্, রাজাবিশেষ | 

উপবিষ (উপ তুলা-নলিষ. ব্যৎ-_ স) সং, 
পুং, আকন্দের আঠা! প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্য। ২। 
কত্রিমবিষ। শিৎ_১ “অর্কক্ষীরৎ স্স,হখ- 
ক্ষীরং তখৈব কালহারিকা। ধুস্ত,রঃ ক- 
রবীরশ্চ পঞ্চ চোপবিষাঃ আ্মৃতাঃ |” -বিষা 
_স্মীং, অতিবিষা, আতৈষ। 

উপবিষ্ট (উপ - বিশ [প্রবেশকরা | বসা+ 
ত(জ্)--ক) বি, তি যে বসিয়াছে, 
কৃতোপবেশন, আসীন । 

উপবীজ্যমান (উপ-বি-অজ গমন করা, 
ক্ষেপণ করা 7+য্, শান - শব) বিৎঃ পরিহ, 

যাহাকে ব্জন করা হইতেছে । 
উপবীত ডেপ--বী [গমনকরা] উজ্জ্বল হওয়া 

+ তাক্)- ক) সং, লী, বামস্থন্ধেম্থাপিত 
যজ্ঞন্যনঃ পৈতা। শি২-১ “কাধ্যা সম্প 
বীতৎ জ্যাি প্রস্থোস্ধী বৃতৎ ত্রিবুৎ। শণ- 
হৃত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌপ্রিকম্। 
২ যক্জোৌপবীতী দেবানাৎ প্রাচীনাবীতী 
পিতণামৃ্ 1”, 

উপনীতী €(উপবীতিন্, উপবীত+ ইন _ 
অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ যজ্জ্োপবীতধারী । 
শিং- ১ “উদ্ধতে দক্ষিণে পাণ।বুপবী ই 
চাতে দ্বিজঃ |” 

উপরংছিত (উপ-বুংহিত পুষ্ট, বদ্ষিত ) 
বিং, ত্রিৎ, উচ্ছ.সিত, ফেপে উঠা ।২। 
বন্দিত ] 

উপবেদ (উপ-বিদ্ [ ধর্ম্াধন্ম | জানা + অ 
(অন) -প) সৎ' পুৎ, আয়ুব্বেদ, ধনুবেরদ, 
পন্ধব্ববেদ, শ্থাপত্যবেদ । 

উপবেশন (উপবিষ্ট দেখ, অন(অনট্ - ভা) 
সং, ক্লীৎ, স্থিন্তি, বসা। ২। (উপবেশিত 

উপ 

দেখ, অ.অন্)-_ ৯1) বসান, বসাইয়। 
দেওয়]। ৩ রাখা। 

উপবেশর্িতা (উপ -বিশ-ঞ্ি-বেশি প্র- 
নেশ করান +তৃ'তন্)- ক) বিং, ত্রিৎ, ষে 
বসায়, ষে বসাইয়! দেয় । 

উপবেশিত (উপ--বেশি [প্রবেশ করান] 
বমান+ তক্ছে)_ ম্ম) বিহ, ত্রিং, যাহাকে 

বসান গিয়াছে । 
। উপন্যান্্র ভউেপ-ব্যান্ বাধ, ব্যৎ-স) সং, 

|] 

ূ 

ৰ 
ূ 

পু স্মীঘ, চিতা বাঘ, নেকুড়ে নর । ২। 
অহ, ব্যাজ সমীপে । 

উপশম (উপ-শম্ শান্ত ডর 
-ভ) সং, পুৎ১ শমতা, শান্তি । ২7 

নিবুত্তি ৷ ৩ । ইন্দিয়নিগ্রহ, রোগের উপ- 
দ্রব নিবৃত্তি। শি২-১ “নহি মে মন্ুযুর- 
দ্যাপুযুপশমৎ গচ্ছতি । ২ তথায়মপি 

কৃতকতব্যঃ সম্প্রতি পরমামুপশমনিষ্টাৎ 
প্রাণ্ুত )?) 

উপশমক (উপশম দেখ+ অক(ণক)- ক) 
বিং, তিিং, ষে উপশম করে, যাহ? দ্বার 

উপশম হয়। 

উপশমনীয় (উপশম দেখ, অনীয় -শ্ম) বিং, 
ভিৎ, যাহার উপশম করা যাইতে পারে, 

যাহার উপশম করিতে হইবেক বা করা 
উচিত বা আবশ্যক । 

উপশমিত (উপ - শমি+ক্ত_শ্ম) বিং, ত্রিং 

উপশমপ্রাপ্ত। 
উপশয় (উপ সমীপ-শী শয়ন করা+ 

অ.অল্) _ শন) সং, পু, নিদানোক্ত পীড়া 
জন্য বিপরীত ওঁষধাদ্দি হইতে সুখকর 
উপযোগ । শিৎ-১ “হেতুব্যাধিবিপত্যস্ত 

বিপর্ধান্তার্থকারিণাৎ । ওষধান্রবিহারাণামু- 
পযোগৎ হুখাবহৎ। বিদ্যাছ্ুপশয়ৎ ব্যাধেঃ 
সহি সাক্স্য মিতিম্মতঃ ।*২ ।0+চ্মল্ _ ধি) 
মুগমারণার্থ ব্যাধের আবত্ম-গাণ্ড স্থান, গন্ত- 
বিশেষ । ৩। ক্রোড়। ৪1 (4+অল্- ভ?) 
ক্ীৎ, সমীপে শয়ন । ৫ 1 ব্যেৎ- স) হস্ত 
সমীপে, হাতের নিকট । 

উপশল্য (উপ জমীপ-শল গমন করা+ 
য.প্রৎ, অথবা উপ উপগত- শল্য 
আন্থিস্থান, ভাগাড়) স্ৎ, ক্লীং, গ্রধীমের 



উপ 

»-শশীপপাশীীীিশিাীোশিশি এপস্প্পপাীীিলাশীটি টি 

এল্যে রিপুমগ্রশলাহ |”? রেছৃ)। 
উপশান্ত উপশম দেখ, তক্তে)_ মী) বিৎ, 

ত্রিং, নিরৃভ, যাহার উপশম হইয়াছে । 

উপশায় (উপ পর্ধ্যায়ক্রমে - শায় [শী শ- 

য়ন করা+ অ(ঘ-এ3)- ভা] শয়ন) সং, পুথ, 

প্রহরী প্রভৃতির পর্ধ্যায়ক্রমে শয়ন, চৌকী- 
দারের পালাক্রমে শয়ন। 

উপশোভিত (প- শোভিত শোভামুক্ত) 

বিং,নিৎ, শোভিত । ২। অলঙ্ষ, ত,মভ্জিত | 

[ ৩৪২ ] 

প্রাস্তভাগ, গ্রামাস্ত । শিৎ-১ “আথোপ- | 

উপ 

উপসংযম (উপ-_ সম্-ষম্ নিত করা+ 

অ(অল্)- ভা) সং, পুৎ, উপসংহার দেখ। 
উপসংবাদ (উপ অঙ্গীকার _ সং সম্যক্- 

রূপ- বাদ [বু কীর্তনকরা, উচ্চারণকরা, 
বল14- অ.ঘএঃ) _ ভা] কখন ) সং, পু) 

অলীকারপুব্নক কখন,অঙ্গীকৃত বিষয় বর্ণন। 
উপমৎব্যান €(উপ-সৎ-ব্যে আচ্ছাদন 
কর14+অনতনট )-ণ। ষাহার দ্বারা শ- 
রীর আচ্ছাদন করা যায়) সং, ক্লীৎ্, পরি- 
ধান বন্ম, উন্ব্বীয়বস্্ । 

উপশ্রুত ডেপ-শ্রু |শুনা] অঙ্গীকার কর1+ | উপসংহার _পুৎ)। ডভেপ-সং-জ [লওয়া| 
'তক্তি) _ম্ম) বি, ত্রিৎ। অঙ্গীকৃত, প্রতি- 
শ্রত । 

উপশ্রাতি ডেপ উপরে -শ্র শুনা) অঙ্গী- 
কার করা+তি:ক্তি)- ভ। ) সখ, 
অঙ্গীকার, শকার। ৩। দৈব শুভাশুভ 
প্রশ্ন । শিহ-_ ১ “নক্তৎ নিশত্য যষ্কিঞ্চি- 
চ্চুভাশুভকরৎ বচঃ। শ্রায়তে তদ্বিহুর্ধার। 
দৈবপ্রশ্রমুপশ্রাতিমূ |?) 

উপশ্লেষ (উপ -শ্লিষ আলিঙ্গন করা 
অ(অল্)- ভ1) সং, পু, একদেশ-সবন্ধ | 

২। আলিঙ্গন, আশ্মেষ। ৩। বলনা । 

উপষ্টস্ত উেপ--স্তন্ভ্ [স্তব্ধ হওয়া] 'আরস্ত 
কর1-4- অঘেএ)-- ভা) সৎ পু২্, উপক্রম, 

আরস্ত । ২। উদ্রেক | শ। স্তভ্তন। ৪। 
উপলক্ষ, নিমিন্ত, প্রয়োজন । ৫1 (4 অল্ 

-:9) স্তম্ভ | 

উপসহখ্যান (উপ সমীপ- সম খ্য] [বল] 
গণনা! করা 1 অন(অনট্)- ভ1) সং, ক্লীৎ, 
গণনা । ২। সংগ্রহ । ৩। বিশেষণ । ৪1 

ব্যাকরণে--সমানাথক পদ । 

উপসংগ্রহ (উপ নিকট- সৎ সহিত- 
গ্রহ্ গ্রহণ করা-+ অ(জঅল্)- ভা) সং, 

পুৎ, পাদস্পর্শ পুব্বক প্রণাম, অভিবাদন । 
২। উপকরণ । শি২-১ “উপাতিষ্টতে 
মেঘাভঃ পব্যন্কে সোপসংগ্রহে 1৮ ৩ । স- 

ম্যকু সংগ্রহ । শি২-১ “বলানামুপসং- 
গ্রহা |? | 

উপসতগ্রাহ্থ ভেপসংগ্রহ দেখ, য-ম্ম) বি, 
ভিিৎ বন্দনীয়, প্রণম্য । শিৎ-১ “ভ্রাতুর্ভা- 
ধোযোপসহগ্রাহ্যা সবর্ণাহ হন্যহন্যপি। "মেনু)। 

স্্রীৎ, | ৰ 
ূ 
র | 

উপসৎহরণ-ক্লীৎ | শেষ করা ইতত্যার্দি+অ 
(এ), অনং.অনট্)-- ভা) সং» পু, নাশ, 

মতুযু । 1 ২ । পরিশেষ। ৩। সমান্তি, শেষ। 

৪ । সংগ্রহ । ৫। আরব্ধ ব। প্রস্তাবিত বিৰ- 
যের শেষ করা । ৬ । ন্ব্ভন | ৭1 আক্র- 

মণ। ৮। সঙ্কোচ ; যথা “হনুমান সেচ্ছা- 
কৃত কলেবর উপসংহার করিয়া--৮। 

উপসহংক্গত (উপসংহার দেখ, তক্তি)-_ মী) 
বিং, তরি, যাহার উপসংহার হইয়াছে, 
সমাপিত । 

। উপসহহ্গতি (উপস্হার দেখ, তিক্ত) 
ভা) সঙ স্সীং, ঢপসংহার, বিনাশ, কয 
কোচ । 

উপসন্তি (উপ সম্ীপ বা সহিত -_ সদ গ- 
মন কর14 তি ক্তি)-ভ1) সং, স্ত্রীৎ, সঙ্গ- 
মাত্র । ২। সেবা,উপাসনা । ৩। প্রতিপাদন। 

৪ | নিকটে গমন । ৫ | দান। 

উপসদ্দন (উপ সমীপ-সদন গৃহ, ব্য 
-স) সং, কী, গৃহসমীপ । শিৎ-১ 
“যক্োপসদনং ব্রন্দন্ প্রাপ্তোহুসি মুনিভিঃ 
সহ |" 

উপসন্ন (উপ সমীপ-সদ্দ গমন করা” 

ত(ক্ত) _ ক) বিৎ, ত্রিৎ, উপস্থিত, সমী- 
পশ্ছ | ২ । আসন । শিৎ- ১ “মামনুশাধ, 
পসন্ন মনন্যগতিমূ ॥7, 

উপসম্পন্ন উৈপ-_সং-পদ্ [গমনকর1] পরি- 
ণত হওয়া ইত্যাদ্ি+ত ক্তে)- ক) বিৎঃ 
ত্রিং, পরু | ২। মৃত। শি২- ১ “শ্রোত্রিয়ে 

তূপসম্পন্ষে ত্রিরাব্রমশুচির্ভবেত 1” (মনু)। 
৩। পধ্যাপ্ত । ৪। (4 -শ্ম) লব্ধ। ৫) 



উপ | ৩৪৩ ] উপ 
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প্রাপ্ত | ৬। প্রস্ভতৃত | ৭। সংস্কত 1৮ । যুক্ত) নাম সুন্দ। ইহার] তিলোত্তমার জন্তু 

বিশিষ্ট ।৯। সমভিব্যান্গত। পরস্পর বিবাদ করিয়া নিহত হয়। ২। 
উপসর ডেপ-স্কফ গমন করা+ অঅল)-- নরকাহরের সেনাপতি ; কুষ্হন্তে নিহত 

ভা) সৎ, পুৎ, নির্গযন | শিং- ১ “বীনা হয়। 
মুপসরৎ দৃষ্ট। 1”? ভেটি)। ২। অভিগমন । | উপস্ুর্ধ্যক (উপ সমীপ বা উপগত - স্থর্য্য 
৩। গবী প্রভৃতির গর্ভাধানার্থ বুষভাদির +ককণ্) - স্সার্থে) সং,ক্লীৎ, হৃর্য্যের চতু- 
অভিগমন । দিকে মগুলাকার পরিধি, শর্যযমণ্ডল। ২। 

উপসর্গ (উপ উপশ্থিত-সর্গ কষ্টি। হ- ডিসহ্প্য +ক _ তুল্যাথে) চক্দমমণ্ডল। 
ঠাৎ উপস্থিত কৃষ্টি) সং, পু, ভকম্পাদি | উপস্ষ্ট উেপ-ক্জ্ [স্ষ্টি করা] যোগ করা 
উৎপাত, উপদ্রব । ২। বিদ্ব, ব্যাাত। ৩। ইত্যাদি+ তক্তি)-_-শ্ুটি বিৎ, দিৎ, আ- 

পীড়া । ৪ । রোগজাতবিকার, এক রোগ  ক্রান্ত।২ | ব্যাপ্ত । “রোগোপস্চষ্ট তন্ুদূর্ব 
সত্বে সেই রোগের সুদে অপর রোগের সতিৎ মুমুক্ষঃ 17 রেঘু)। ত। যুক্ত 1৪ 1 
খবির্ভাব | ৫ । (উপ জমীপ না সহিত - পে পর? প্রভৃতি উপসর্শসুক্ত 1 “ক্রধজ্রহো- 

সর্গ যে ক্মষ্টি করে। যাহারা ধার মমীপে | কপসষ্রয়োঃ 1" ৫ | বিস্প্ট। ৬। কামুক। 
গিয়! নানাবিধ অর্থস্্ি করে) প্র,পরা,অপ শিৎ- ১উপস্থষ্টা ইব ক্ষুদ্রাধিষ্টিতভবনা ।” 
প্রভৃত্তি ধিংশতি অব্যয় শন্দ। শিৎ_ ১ ৭। সৎ, ক্লীৎ, মৈথুন । 

“উপসর্গানশেষাৎ স্ব মহামারী-সমদ্ভবান। ; উপসেক (উপ অধিক-সিচ্ সেচন করা, 
তথা িবিধমুপাতৎ মাহা ত্ম্যৎ শময়েন্মম । কোমল করা1-+ অঘএ)- ভ1) সৎ, ক্লীৎ, 
২ প্রাভ্যাপরানিছুরিন্ন ব্যুপাপমৎপত্ি প্রতি জলসেচন দ্বারা মুদু করা। 

ন্যভ্যধিস্থদবাপি । উপসর্গা বিংশতিরর৫ঘথ | উপসেচন ডেপসেক ছেখ, অনঘ্নট )- ভা) 
বাচকাঃ সহেতরাভ্যাম্ (নামাখ্যাতাভ্যাম্) সং, ক্লীং, জলসেক, ভিজাইয়া দেওয়া । 

উপসর্ণে! বিশেষকুৎ 1৮ | উপসেবক (উপ-সেব্ সেবা করা+অক 

উপসর্জন (উপ হীন,নীচ-স্থজ [স্টিকরা) (ণক)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, উপভোগ কর্তা, ষে 
গমন কর1+অন(অনট)-_ ভা) সৎ, ক্লীৎ,;] উপভোগ করে। ২ । পরস্মীতে আসক্ত । 
গৌণ, আপ্রধান। ২। বিশেষণ ।৩। ৈবাদি । উপসেবী €(উপসেবিন্-েব সেবা কর! 

উপদ্রব ত্যাগ 1 ৪ । ব্যাকরণের--সমাসে +ইন্িন্)ট-ক) বি, ত্রিংঃ ঘষে জেবা 
প্রথমান্দনিদ্িষ্ট বা এক বিভক্তিযুক্ত পদ । করে, সেবাকারক, পরিচধ্যাকারী। শিং 

উপসর্পণ (উপ সমীপ- পৃ গমনকর14- ১. এঅভিবাদনশীলস্য নিত্যৎ বৃদ্ধো- 
অন(অনট্)_ভা) সৎ, ক্রীৎ, ণাঁক্সীৎ, ;. পসেবিনঃ 1৮ 
সমীপে উপস্থিতি । শিং- ১ “অথবা ন; উপস্কর, উপস্কার (উপ সম্পূর্ণ- কর, কার 
তাবদয়মুপসর্পণকালঃ।”” ২ । অন্ুগ্রহলাভ [কু করা4অ(অল.), অ(ঘএ৪)--প) যে 
প্রত্যাশায় অনোর নিকট যাঁওয়া,উপাসনা । করে। স- আগম । অথবা ষে বাক্যের ও 

উপঅধ্যা ভেপ-_স্থ গমন করা+যক্যেপ্) | ব্যঞ্জনের উপকার করে) সৎ, পুৎ, অসম্পূর্ণ 
শব । নিপাতন্) সৎ,স্ত্রীৎ, তুমতী গৌ |; ব্যাক্যের বোধার্থে শব্দের অধ্যাহার । ২। 

_ ২1 আসন্নগর্ভ গ্রহণ গবী । ব্যঞজনের মস্লা, বাটনা। ৩। উপকরণ । 

উপসাগর ; সং, পুৎ, যে সাগরাৎশের প্রায় ৪। গৃহস্ছের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী । 
চতুর্দিকে স্থল । শিৎ_ ১ররক্ষ সা মাং সরথৎ হয়াংশ্চোপ- 

উপসাধ্য উেপ জমীপ-স্থ গমন করা+ | স্করাণি চ। ২ পঞ্চুনাগৃহন্থস্য চুল্লী পেষ- 
য-ন্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, উপসর্পণীয়, সমীপে | ণুত্পস্করঃ। কণুনী চোদকুত্তশ্চ 1?” ৫। (+ 
গমনীয়। অল্, ঘঞ্ _ ভা) গুণাস্তরাধান। ৬। অধ্যা- 

উপনুদ্দ; একজন দৈত্য) ইহার ভাতার হার। ৭। যত্বুকরণ। জী 



উপ ] 
২৯ তশিশিিপাশীপপিতীটি তি 

তি উপ. ছিৎসা করা +অন 

(অনট )-_ ভা) সৎ, ক্লীহ, ভিন, হিহস। 

করা । ১। ভুষণধিশেষ । ৩ । (+অনট্_ 

৭) উপস্কর দেখ । 

উপস্ততি (উপ সমীপ-জ্জ স্তব করা+ 

তি(ক্তি)_ ভা সৎ, স্সীৎঃ সম্মুখে স্তব করা; 

অযীপজ্ঞতি । | 

উপন্নী (উপ প্রতিনিধি _স্্রী পরী) সং | 
স্নীং, উপপপত্ী, ঢেয়ী। ূ 

উপশ্থ উেপ সমীপ-ক্ছ [স্যা থাকা+অ(ড), 

_ কা ষে থাকে) বিং, ত্রিৎ্, সমীপ'ন ।২। ৰ 

উপরিস্থ ! ৩। সৎ, পুৎ, পৃৎ্-চিহ্ত । সী. 

চিহচ ' যে ইব্দিয় দ্বারা সন্গান জন্মে) পক্- ৃ 

ষের ইব্জিয়েই প্রয়োগ হইয়া থাকে); শিৎ। 

_১ “অশ্বস্য শিশ্ৎ মহিষ্বাপস্থে নিধনে | 1 

২ গঙ্সাষমুনয়োমধো পৃথিবা। জঘনৎ স্মৃতম 1! . 

প্রয়াগৎ জখনস্থানমুপস্থমুষয়ো বিঃ |? 1 

৪ । ক্রোড়। 
উপস্ভাত1 উেপস্থাত, উপস্থান দেখ, ত'তন। 

ক) বিংত্রিৎ, সেবক, ভৃত্য । ২। উপাসক। 
৩1 খেউউপশ্থিত হুয়। 

উপন্থ্ান (উপ সমীপ-স্থ! থাকা+অন,. 

(অনট)-ভা, অথবা উপ-স্থা [থাক।] 
উপস্থিত হওয়া, উপাসনা করাঁ+অন। 
(অনট )-ভা1) সৎ, ক্লীং, উপস্থিতি | ২। : 
উপাসনা । ৩। আগমন । ৪ । উত্তরণ । র 

দাত :ইল্েপদ্থানবিস্মৃতাঃ (অপ্স- | 
রর্সঃ) | ২ উপশ্থানশাল! 1, 

উপস্থাপক ] (ডিপস্থাপয়িতু, উপ-স্থাপি ূ 

উপস্থাপয়িতা / [স্থিতি করান ] উপস্থিত ৰ 
করান, উপাসনা করান+ অক.পক), তৃ(তৃন্) | 
_ ক) বিং, ভ্রিং, যে উপশ্ছিত করে, প্র- 

স্তাবকত্তা। -_ পিকা', যিত্রী - স্ত্রী, প্রস্তাব- 
কত্রাঁ 1 

উপস্থাপন উপস্থাপক দেখ, অন(অনট) 2 
ভা) সং, ক্লীৎ, উপশ্থিত করা । ২। প্রস্তাব 

করা । ৩। আনয়ন । | 

উপস্থাপিত (উপস্থাপক দেখ,তক্তে) _ শু) বিং, ! 

ত্রিৎ, প্রস্তাবিত । ২। যাহা উপশ্ছিত করা ূ 

গিয়াছে, বাহার প্রস্তাব হইয়াছে । ৩। ূ 

শী শশী 

বাহা আনয়ন করা গিয়াছে, আনীত । 

৩৪৪. ]. উপ 

২০২ কপি ৮০ 

উপস্থিত উেপস্থান দেখ, ত গান্)-ক) রি 
ব্িং, যে আসিয়াছে, আগত। ২। মি 

পঁহৃক্িযাছে, উল্তীর্ণ। ৩। যাহা! আছে, 
বন্তমান, বিদ্যমান। ৪7 প্রাক্রাস্ত । ৫) 

নিকটস্থিত। ৬। (+ল্-ন্দ) উপাসিত। 
৭1 কাত । ৮ প্রাপ্র । 

। উপস্ভিতবক্ত1 (- বক্তু, উপন্ফিত _বন্ত, [বচ 
বল।4+উ(তন্) _কা? যে সলে) সংপৃৎ, ষে 
উপশ্হিত মতে বলিতে পারে, যে না 
ভাবিয়া চিন্তিয়া তত্ক্ষণাৎ কোন প্রসঙ্গ 
করিতে বা কোন বিষয়ে বক্ততা করিতে 
পারে । ভুশী-স্টীহ | 

উপস্থিতি (উপস্ঘান দেখ, তিক্তি)ট-ভা) 
সৎ, স্সীং, উপস্থান, নিকটে আগমন ।২। 
পঁহুছান, উত্তরণ । ৩। বন্তমানতা, বিদা- 
মানতা । ৪ | উপাসনা । 

৷ উপন্গ তি (উপ স্ব ক্ষরিত হওয়া+ত€ক্তি) 

। _ক) বিৎ, ত্রিং, করিত । ২। গলিত। 

. উপস্পর্শ - প্রৎ (উপ সদ্দশ-ম্পশ 
উপস্পর্শন _ ক্লীৎ / স্পর্শকরা 4 অ.অল্,,অন 
অনট)-_ ভ1) সং, স্লান। ২। আচমন। 

৩। পান । ৪1 স্পর্শ । | 
উপৃস্পৃষ্ট উপ -:শ-স্পশ, স্পর্শ কর 

+ত(ক্- 7 বিৎ, ত্রিৎ, আচান্ত, কতা; 

চমন। ২। ন্নাতা ৩ । (জম্ম) স্পৃষত, 

সংস্প্ট । 

উপস্থত্ব (উপ- স্বত্ব ধনাসিত্বত প্রভৃত্ব) সং 
ক্লীৎ, ভুমি প্রভৃতি বিষয় * 
পাওয়া যায়, ভূমি প্রভৃতি বি 
যাহা উত্পন্ন হয়, আয়, লাভ; 

ইত্যাদি | 
উপদ্বে (উপ-ন্গ্দি ঘশ্মাক্তহওয়া 

+ অঅল্) - ভা) সৎ পুৎ্» সেক দে 

তাপ দেওয়া। 

উপহত ভেপ-হন্ বধকর1, মারা+ত( 
নম্র) বিং, ত্রিং, আহত । ২। বিধি 

৩। দৃষিত। শিং-১ “কিমে।ভরাশোপ 
হতাত্মবৃত্তিভিঃ ।৮(কুমার)। ৪ । বিখটিত 
৫। যাহার উপঘ্বাত হুইয়াছে, বিনাশিত 
৬। গ্তিবন্ধ, নিবারিত । ৭1 তিরস্থ তু] 



উপ শু 

শিৎ-- ১ ভারি  পুথগ- 

জনং |” ৮। অশুদ্ধ । শিখ - ১ “শারীরৈ- 

অটল জুরাভির্দ্যের্বা ঘছৃপহতৎ তদত্য- 
স্োপহতহ 1৮” ৯ । আক্রান্ত, আঅভিভূভ ; 

যথা--শোকোপহৃত,দ্ুঃখোপহৃত ইত্যাদি । 

উপহব (উপ জমীপ-হ্ষে আহ্বান কর! 

অ(্অল্) _ ভা) সৎ, পুৎ, আহ্বান । শিং 

১.“ বীনাসুপমরৎ তৃষ্ট তেহান্যো- 

ন্যোপন্থবাঃ 
হু হোন কর।+ অঞ্জেল্)_ প) ষঙ্রীয় 

সমিধ | শিং -১. *প্রতিগৃহ্যোপহৃব্মিষ্ট,- 
হবেক্ষেত |” 

উপহসিত ডেপ-হস্ হাস্য করা+তভ(্ স্ক্ে) 

- ভ!) সৎ ক্লীৎ, হাস্য, পরিহাস । ২ 

(কেক -ম্ম) বিং, ভ্রিৎ, ষাহাকে উপহাস । 

করা পিয়াছে। 

উপহৃস্ত্িকা (উপ হস্ত _ -ইক কিক)_সং- 
হ্কার্থে, আপ্ _ জ্্রীং) সৎ, স্স্রীৎ, রর 
তাস্বুলের পাত্র, পানের ডিপে। শিৎ- 
“উপহস্তি কায়াস্তান্ুলৎ কপু রসমহিত মুদ্কূত্য 
মহ্তৎ দত্ত” দশলুমাব) | 

উপহার উপ-_হ্গ [হরণ করা] দান করা+. 
অ.স্বঞ) _ ভা) সং,পুখ, সমর্পণ । ২ ।উপা- 
যন, উপটোৌকন, ভেট । ৩ | (4 - 

শু) উপায়নীভূত বক্র, উপঢোৌকন ভ্রব্য। 
শিৎ ১ 0 ছায়ামানচ্চ- 
পাদয়োঃ । ২ বন্ধু্রীত্য। ভবনশিখিভি 
রত নৃত্যোপহারঃ |” 3। (উপ উপগত- 
হার; ৭মী-_ হিৎ) হারের সমীপস্থ তছপ- 
শোভক দ্রব্য । ৬ । (ব্যৎ- সস) "অং, হার- 

সমীপে । 

উপহাস (উপ সমীপ-হুস্ হাস্য করা+ 
অ(ঘএ১- ভা) সৎ, পু পরিহাস, ঠাট্রা!। 

উপহাস্য (উপ -হস্ 
স্ম) বি ত্রিং, যাহাকে -দেখিয়। উপহাস 
করাধায়, হাস্যের বিষয়ীভূত,উপহাসাম্পক। 

উপহাস্যতা দহ ভা) জ, স্ত্রীৎ, 
উপ্হাসের বিষয়, উপহ্াসষোগ্যতা, উপ- 
হাসের আসম্পদ হওয়া । শিৎ-১ “গমি-। 
ষ্যাম্্ুপহাস্যতাম্ 1” রেঘু)। 

উপহিত (উপ -ধা [ধারণ করা] অর্পণ করা 

এহাম্ ।? (ট্রি) ।২। (উপ. 

হাস্য করা41+য- 

স্পস্ট পিপিপি শতশত শশী পপি ১৫ ২৪০ 
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| 

+তংক্ত) -স্) বিৎ্, ত্রিং, অর্পিত । ২। 

বিন্যস্ত । ৩ । আরোপিত । শিৎ - ২ “বল- 

মুপহিতশোভাদ্ হুর্ণমাক্াদযোধ্যামূ । (ভি)। 
২ পুষ্পৎ প্রবালোপ্রহিতৎ ঘর্দি ঠ্যাৎ '? 

(কুমার) । ৩। দত্ত | ৪। গহভে।. 

উপল (উপহার দেখ, তত্র) -শ্্ ) বিৎ, 
তরি, উপহারন্ূপে দত্ত, উপডৌকিত। ২ | 
আনীত । ৩। আহত 1 ৪ । উত্স | 

উপহ্বর '(উপ-হর, কুটিল হওয়া 
(অআল্)- ধি) সৎ, ক্লীৎ, লিজন, নির্জন, 

 নির্ঞনস্থান । শিৎ _.১ “উপহ্বরে পুনরি- 

তাশিক্ষয়ৎ ধন্মিত্রৎ।৮ ২। জমীপ । ৩। 

পুহ্, রথ । ৪ | যুদ্ধ। 

উপাৎশু উপ - অৎশ্ত কিরণ) সং, পুৎ পর- 
শ্রবণাযোগ্য জপবিশেষ । শিং-১ “জি- 
উল চালয়েৎ কিঞ্চিদেবতাগত মান- 

। নিজশ্রবণষোগ্যঃ স্যাছৃপাৎশুঃ স জপ 
'” ৩ । অং, নির্জনে । ৪ | গ্গীপনীর- রা ] 

ক্ধপে। শিৎ-৯ ” পররিচে হুমুপাহশুধার- 
শাম (রঘু) । 0 

সার (4১৪৯: ১৪3))2508) উপাহস্ত নো" 

পনীন্বরূপে _ব্ধ হত্যা) সৎ পু। নি- 

জনে ব্ধ, যে বধ অন্যে দেখিতে পায়ন।। 
উপা* শুবাসী (-বাসিন্, উপাৎশ বিজন - 
বাসী ষে বাস করে) বিৎ, ত্রিৎ, বিজন- 
বাসী, যে নিজ্জন শ্ছানে বাস করে । 

উপাকরণ 'উপ- আ--কৃু [করা] পাঠ করা 
বধ করা4অনঘ্অেনট)- ভা) সং, ক্ীৎ, 
সংস্কারপুব্বক বেদগ্রহপ । ২। সংস্কার- 
পুব্বক পশুহনন । ৩। আরম্ত ' 

উপাকৃত উৈপাকরণ দেখ, তক্তে) _ শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, দেবোদ্দেশে হত বা হস্তব্য (জন্)। 
শিং-১ “অনুপাকৃতমাংসানি দেবানানি 

হবীঘবিচ 1৮) অনু) । ২। উপজ্রত । ৩। 

আরদ্ধ ।-৪ 1 সং, ত্রিং, অমঙ্গল । 
পাক্ষ €১1০৩০৮০)৩, উপ সঘৃশ - অক্ষ 

অক্ষি শবক্বজ, ব্যৎ- স) সংসক্লীৎ, উপনেত্রঃ 
চন্মা। . 

উপাক্ষকার (তি 31১9০$০০1৩- 21007, নার 

চস্মাকার যে করে, য়া ষ। সং, 

পু, চন্মাপ্রস্তকাবী । 

৪৪ 



উপ ] 

উপাখ্যান (উপ- আখ্
যান [আ- খা | 

+অনঅনট)-ম্ম)) সং+রীহ, উপন্য।স, 

কলিত বৃভান্ত, যে বৃ্রান্তের ভাদ্োোাপাজ্গ 

প্রকৃত 
রত, আখ্যান । 

বিশেষ কখন? ম 
| 

ক্ষন অতীব পরমাছু
 তং | অধুনা শ্র। ই 

মিচ্ছামি দর্গোপাখ্যানমুন্ডম্ 

পাগত (উপ 

গন কর1+4+তর্ক্তি) ০ হু উতন্ছিত। 

চি 

৪ 4 নট ভাবে ) 

লে, 

ভি শু কত 7 
জা 7 ক্চানু ভিত ( 

৪1 (কক) উপস্িত্ত ! 
উপাসম উেপ-আ গস [গমন করা] শীত 

কার করা + আংন্সল্ত ভি) হও ও 
পাস / সে ৮ সাত টিসি শা ২ 

খ্যাত । ২1 তনুভল । ভি জিপ আনা 

_ গম কআাগমনাউপন্ফিতি ১ শি 

উপাঙ্গ (উপ রশ -" ব্য) জাত শ্রীহ। জাত দু 

চন্দনাদি চিহ্চ, তিলক ফোটা ভ্ঈত। 

৯। প্রপানশের উপাঘোগী, 
'পত্যঙ্গ, যেমন অশ্রলি - 

আঙ্গস কর, 
আঙ্গীতে--অআঙ্গের কোন দেশে চে ও ক 

রিয়া ঘে ক্রিধাসিদ দশ আসমল্গাম হয় 

হাকে উপাঙ্গ কে 1” শিখ --১ 

দেশমাশ্রিতয প্রবুতিষধগ্য জায়তত  উপাঙ্গও 
স সমাখ্যাতঃ কনিভিস্ততদর্শিভিঃ 
বেদাল্ল সদৃশ শাঙ্বিশেষ' শিহন ভিন, 
পু মহানাহে সাঙ্গোপাৎ মছাস্মলি। 

উপাচার্ধা (উপ - আচার্ধা। সঙ, পু) কটা), 
ধোর সহকারী, অপ্রধান অ.চাধ্য । 

উপ্পাজে (উপ-্সজজ গমন করা+এ(ডে. 
ভাবে) অত, হন্বলের বলাধান । 

উপাত্ত (উপ সমীপ-আন্ত গুহীত) বিৎ 
জিৎ, গৃহীত । শিৎ ৯ গগ্রায়ৎ কেচি €পা 
ভশ্য ছরিতএ শুদক্ষতে 1 ৯1 গীতুভ। 

ূ 
ঘটনা বলিয়া গণনীয় নহে, ইতি- ৃ 

থাসল্বাখ্যানগ তিতথ | 

সপ -'ঘাগত [গম 

2৮১1 

ভান ন্চাচ। 
স্1)ট১ $. পন এ [ও বথাশহাতরিল 

করের জঙগ ভাঙ্গুজি : ভ 

] উপ| 
পিপি ৯০- সপ পন পপি 

০০ 

সং, ক্লীৎ, সমবাযিকারণ, কোন পদা' 
বজ্ঞতে নির্টিত বা প্রন্তত হয়, যে 
অবস্থাস্তরিত হুইস্। অন্য বন্য উৎপন্ন. 
যথ।-- বটের উপাদান মৃত্তিকা, বনে 
পালান সুত্র । ২ আদান, গ্রহণ। শিং 
“শৃদ্বোৎ দ্রব্যোপাক্ষান্মাচরেত।” (ম 
৩। স্ব ক্দগ বিষয় হইতে ইন্দিরাকর্ষণ। 

(উপাদেয় উেপ-অ।- দা [দান করা], 
করা ইত্যাদি 1 যঘ- মম) বিং) ছিং, $ 
গ্রহণযোগ্য । শিৎ - ১গভবে মৌখাঃ 
শআমশ্ধমুপাদেযমন্ধমূ ।?? ২। রমণীর) 
কুটি, উত্তম | শিহ-ট পিক্াবাম্যোপা 
তমু 7 ভা বিবেষ কেন্ব)। 

৫ উশ্াবান ভিপ ০ আন ধা [ধারুণ কহ? 
ব411 আন - পি; সহঃ কী) শি 
লাজ্দিশ ! হ 1 (সাআনট ভাবে বিং 

পি (উপ -লক্মী না [ধারণ করা, 

করা ইত্যাদি +ইকি।ভা মলপুং 
চিনা । ২1 (কক শম্মা অধিক দ 

১71 কি পি আদার 151 
কালুল ৫ চাল 1 ভি) উদ ক ২ 

চি 14 ৭ লিপ্যা পুতিন গর 

র্ ২৭ ০1 অভির্কালগা? 
র্ * বগ7 এ »৮:1. পপ) তর্ক লদ 

এ 7 এল 
০ তি শি ৩ 

এ511255 12৮যত হিহিশিকিগাত) 

বাপক আাপশাসাতপুক ধন্ু) যথা 
চা পু রন ৯ 

বানু অগ্নি বিলে ইহার উপাধি 
আদকাষ্টী। 

উপাধিপর (057171016) সহ) কী 

লশের প্রশৎসা পত্র, যে প্রশহমাগ 

খিয়া বিদ্যার পরিচায়ক উপাধি । 

যায । 

উপাধেষ (উপাধি দেখ, য- শু রিং 

অন্িশিতসিশনীন, যাহাতে ভাডিি? 
বিতে হইবে । হ। আরোপ 

| 
| 

র 
৩11৪, লা; 91 অতি্ভিত | ক 1 সঙ | পির যোগ । 

গ্রুৎ নিম হজা। ' উপপ্ঞানীয় ভিপ-আনগা হি 
উপাতায় উপ অত্তি-ই গমন করা+ 1 করা+অনীয় _ শী । অথবা টি 

অআঞ্সেল্)- ভা) সৎ, পুত, আচাব|ক্রেন, + অনট, _ ভা উপাগ্মান রা 

ভাভ্ঘল /৩। লাশ ।. -ভবার্ে9 আত, পুত ওপোছি 

উপাদান ৫৬ সাপ আকাশ কুক্তারাতি' বণ । 

ভাগ্ি স 

গ্রহণ ) 



ধা ডপ পর্মীপ_ অধি-ই অধ্য- 
£য়ন করা+- অন্বেঞ)-_পা। নিকটস্ছ 
হইয়া ধাহা হইতে অধ্যয়ন করে) সং,পুৎ, 
' অধ্যাপক, উপদেশক । ২ । বেদের এক- 

দেশ যে যে অধ্যয়ন করায় । শিৎ- 
১.“ একদেশক্ত বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি ব 

পুনঃ যো হধ্যাপয়তি বৃন্ধ্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স 
উচযতে । " যা, যী-__ আ্ীৎ, বিদ্যোপদে- 

' শিনী। ফী, য়ানী _স্দীৎ, উপাধ্যায় পত্রী, | 
অধ্যাপক ভাধ্যা। শিৎ- ১ “উপাপ্যামান্ 
দশাচাধ্যঃ গোৌরবেণাতিরিচাতে)।” ৫ | 
সঙ্গীতে “যিনি অতি সুন্দরাফতি, নৃত্যের 
। প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিজ্জাত, বাদ্যবাদন- 
দক্ষ এনৎ বাগ্জাল নিস্তার করিতে সক্ষম, 
[তাল ও লয়ে বিশেষজ্দ, নুত্য ও বাদা 

'সরয়ৎ করিতে পাবগ, শিল্পী, এবৎ শিক্ষাখী- 
'দিগকেও শিক্ষা প্রদা [নে নিপুণ হন তাহাকে 
| 'উপাধ্যায় কহা! যায়।' 
পানৎ (উপানহ, উপ -আ1-নহু বক্ষন 
করা 47 ০ক্ষিপ্) _ ৭) আং,ন্্ীৎ, চন্ম নিশ্িত 

পাদুকা, জুতা,বিনামা । শিং - ১%দামনী 
দে উপানহো চ কর্ণিন্টো কপ, আাআ- 
িমত্যেকে। » পা বকোপনহাছ যুশ্যানি )” 
পীনতকার (উপানও পাছক।- কার থে 
ফিরে, বয়।-য) সং, পু, চক্মনি্ষিত 
পাকা পঞ্জতকারী, যে জুতা গড়ে! 

রা (উপ সমীপ-আন্ত শেষ) সং, 
পু, সমীপ । ২। প্রান্ত । ৩। পরিসর! 
্ | রর যখা-আদ্যোপান্ত 1 শিৎ --১ 
দশামপান্েন সসর্জ দৃগিমূ। ২ যে চ 
টতেহনুচরাঃ পাদোগান্ট, সমাশিতা।) 
টা (উপ জসমীপ-অন্ত শেষ-- 

বর্ণ) সৎ, পুৎ, অন্ঞযবর্ণের দা | 
হী কি অপরাধ) সং, পৎ, মিথ্যা 

ক্ষ্য, প্রতারণা, হিৎসা ডি 
ঠায় (উপ--ই [গমন করা] সম্পাদন করা 
14 অ্েঞ)- প 9) আহ) শৃহ। সাম, 
দান, ভেদ, নিগ্রহ অর্থাৎ শক্রুর সহিত 
সঙ্গি, শক্ুকে অর্থ দান, শক্র গৃচশিচ্ছেদ 
এপ শঞ্চর সহিত যুক্ধ, রাজাদের এই 
চহবিণ সাধন । শিহ-১ দবপার্থৎ তি 

সি ক্লাস পপ সি 
১৯৯ পপ পপ 

++ তান শি তি শশী শী শীট তপিশীশীশীতিশিশিশীটিতটিট শী শি শিট শি ৮ াশিশিশীশ শশী শিপ ৪, ১০ 

চি 2 

উপায়ন উপ সমঙ্গীপ 

৷ উপার্জন 

উপালস্ত (উপ -- 

রা উ্পা 

ভগবন্ন, পায় কা ভেদোদণঃ 
সামদানমিতাপায়চুষ্টম্। |", ২.। গতি। 
৩। যাহার দ্বার? কর্ম সম্পন্ন হয়ে, সাধন। 
৪ । উপশম 1 ৫1 প্রতীকের পথ। 
৬। উপ্পাজ্জন । ৭। ঘষে. ভাবে) উপা- 

গমন । 

উপায়ক্ষম (উপায় -ক্ষম । ৭মী-_হিৎ) বিং) 
হ, যে উপাজ্জন করিতে পারে, উপার়ী । 

৷ উপাত্ত (উপায় _জ [ত্ঞা জান1+ অডে)- 
ক] যে জানে) বিৎ্ত্রিৎ, ষে উপায় করিতে 
জানে,কি উপায়ে কোন্ কার্য সম্পন্ন 
হইতে পারে তাহা ষে জানে,কোন রি ূ 
ঘটনা হইলে কিরূপে শ্রত্তীকার করিত 
হয় তাঁহা ষে জানে । * 

_ইী, অয় গমন কর! 
+অনঅনট) _ শ্ম) সৎ) ক্লীৎ, উপহার, 
উপটৌকন, ভেট । শিৎ _ ১তর্সোপায়ন- 
যোগাশি ব্রত্বানি সরিতাৎ পতিঃ |” কে 
মার) । ২।1/+অনট ভা) সমীপগমন | 
৩। ব্রভাদিপ্রতিষ্ঠা । 

উপাব্ত (উপ -আ।-- রমৃ 
আরাম করা ত(জ)-_- ক) বিৎ, 

| ক্রীড়া ক্ষ ] 
ত্রিৎ, 

পরত্যাবন্ত । শিৎ-১ িপারভাঃ 
২। ব্রিত। 

নিবু, 

পশ্চিম রারশোচরাত 1? 

উপারজ্ঞত (উপ- আরম্ভ) সৎ, পুত, প্রীরস্ত। 
শিং ১ “সদব্বকক্ষোপারন্তে বিনিয়োগঃ 

( উপ _ অত্ঞন [অর্জা উপাজ্জ্ 
করা+ অনঅনট)-- ভা] ধনাহরণ ) সং, 
রী, অন্ন, সেনা কৃষি বাণিজ্য গাভী 

বাবা জর্থল।ভ করা । “অর্থস্যোপার্জনমূ ।' 
১। লাভ, শ্রাপ্তি। ৩। সঞ্চয়, আহরণ । 

শিৎ-১ “শক্ষাণাৎ কবচানাঞ্ কৃত্বা সম্য” 
খুপাজ্জনমূ 12 

উপার্জিত (উপ-'শঞ্ধিত্ত ধনাহ্গুত ) বিং, 

ব্রিৎ, যাহা উপাজ্জন করা গিয়াছে! ২। 
লব্ধ, প্রাপ্ত । ৩। সঞ্চিত, সংগৃহীত । 
গারূঢ় উপ-আফঢ আ-কুহ আরোহণ 
করা4+ত(ক্ত)-ম্ম] যে আরোহণ করি- 
যাচ্ছে) বিৎ, ত্রিং, গাপ্ত । ২1 আরড়। 

আ।- লক |লাভকরা] শিন্দা 
সং, পুত তিরস্কার | 

পি 

করা 4 অত 2) কা 



[ ৩৪৮ ] উপে 
6 পা 

১ পশিদন শটপিশিপাতপিিসীপদাপিিশ পি পাশাপাশি শা লিন তা 5৫ 
পপি িাপিস্পাপিপিস্পাত 

২। আবোষ-বাক্য। শিৎ-১ “ তদস্যা | অচ্যতোপান্তি। ২ সদ্ধ্যোপাস্তি।" , 
দেবীৎ বসমতীমন্তরেণ মহান্ত্রমুপালভ্তমধি- (উপ অধিক-বণ্ ক্ষেপণ করা+৪ 

গতোহুস্থি 1” ৩। হছুঃখবাক্য 1 ৪ প্রাপ্তি । | ্ ই ১ শরক্ষেপ শিকারে শরাভ্যাস। 

উপালক (উপ -আলক[আ-লভ্ লাতকরা | উপামিত ডউপাসক দেখ, তংক্ু)_ শব) বি 
1  ত্রিং, সেবিত, আরাধিত । ২) উপক 

| 
] 

4+তক্তে)-_শ্ব]) বিং, তরি তিরস্কত, । 
ভিত । প্রত্যাশায় যাহার অন্বরৃন্তি কর! গিয়াছে 

উপাবর্তন (উপ- আ- বৃত [হওয়া ফিরিয়া ৩।(+ত্ত -ভা) উপাসনা । 
আসা+ অনন্সেনট)- ভা) সং, ক্লীৎ, ; উপান্ছি ((4701586) সংসকীৎ, দেহের অভ 
প্রত্যাগমন. পুনরাগমন | শিৎ_ ১ ঠিতহ- | 

পাবর্তনশঙ্ষি মে মনঃ 1(রদু | হ। ঘূর্ণন |. উপাস্থিক (6:২7518121)0155:$51)) যে সক। 
৩। "খার্খপরিবর্তন । । মহশ্তের দেহের অভ্যন্তরে অস্থিতুলা গ 

উপারৃত্ত উেপাবর্তন দেখ, ত(ক্ত)-_ ক) লিং, দাথে পরিকৃত ; যথা হাঙ্গর, বাণ মং 
ভিঘও দুর্ণায়মান । ২। ঘুর্ণিত। ৩। শ্রন- | রী ইত্যাদি । 

শাস্তির জন্য পুনঃপুনঃ ভমিতে লুষ্ঠিত ' ' উপাস্য ডউিপাসক দেখ, যু) বি বং 

৪। প্রতিনিরুহ ) ৫। প্রত্যাগতত । ৬ দেবা, আরাধ্য, পুজ্য;) ৫েমন-উপাগ 

সম্পাদিত । শিৎ-১ “উপাবহ্ুল্ত পাপে- দেবতা । ২। উপকার প্রত্যাশায় অনুবন্ত 
ভোযা যণ্চ বাসো গুণৈঃসহ ।” পররোণ)। নী; শিৎ-১ এপুবরবচ্চ ততো রক্ষা 

উপাশ্বয় উপ - আশয়['আ-শ্রি সেবাকরা উপস গুরুবচ্চ তে । (ভারত) । ২ উপাম 

4ম. অল্) _ শা) শ্বান) বিৎ,ব্রিৎ, যাহাকে মন্ধ্যাৎ বিধিব । (স্মৃতি/ | 
আশ করা যায়, আঞএয়স্্ানীষ । শিৎ - ১ ৃ উপাম্যমান (উপামন দেখ, আন শান), 

রাজব্ণাণাৎ হি সলষামপ্ডে বনমুপাশখয়তঃ :?? ৃ -ম্ম) বিহু, ভি যাহার উপাসনা কঃ 

২ । সং,পুৎ, আশ্রয়কতী | শিৎ- ১"ব্রাদ-. মাইতেছে, পজ্যসান, সেব্যমান, আরারা 

ণোপাশ্রয়ো নিত্যমুস্কুপ্ট।ৎ জাতিমশ্,তে।” মান ১ উপকার প্রত্যাশায় যাহা, 

(মেনু) ২। আশ্রয় করা, অবলম্বন করা । অন্ুব্টি প্রা যাইতেছে । 
উপাসক .উপ- অপ [ হওয়া |] সেবাকরা4 : উপািত (উপ-ধা (ধারণকরা  আআগণ' 
ঘঅক”ণক) - ক) বি, ব্রিং, উপাসনাকারী, কণ। ইত্যাদি + তক্তি)-_ ভা, ক, শা) ব 
সেবক । ২। উপকার প্রত্যাশায় মে অন্যের উপ আসন্ন_'অহিত, ৫মী- হিং) সং 

অনুবৃত্তি করে। শিৎ-১ “কমপ্যেকৎ | পু অগ্রন্যতপাত, উক্কাপাত, উচ্ধাপাতা 
রাজপুত্রমুপাসকমূ । ২ উপাঁসকানাৎ কাধ্যা- উপদ্রব ॥ ২ । বিৎ, ত্রিৎ, সংযোজিত, থি 
রে ব্রহ্দধণো রপকজনা 177 লিত। ৩। আরোপিত । ৪1 ন্যস্ত । 

উপাসঙ্গ উ্প-আ-সন্জ. আসক্ত হওয়া | উপাঙ্গত ডেপ- আ- হত) বিখ। প্রিৎং মং 
+অ্ষেঞ্)- ঘি) সৎ, পুং, বাণাধার, !. গ্রহীত, কলিত। 
তুণ, তৃণীর । শিং-১ “এতান্ সাম | উপেক্ষক উপেক্ষা দেখ, আঅক(ণক।- ক) বি, 
পাসঙ্গান্ ক্ষিপ্রৎ বরীহি মে রথে ।২ €(+ | ত্রিৎ, যে উপেক্ষা করে, উদাসীন । 
ঘঞ্-- ভা) আসক্তি । । উপেক্ষণ (উপেক্ষক দেখ + আনজেনট্)_ 

উপাসন _ রীৎ, না করা ) উপ-আপ্ উ- ভা) সং, ক্লীৎ, ওদাসীন্য | ২। ত্যাণ। 

পান্তি _ শ্রী / পবেশন করা + 1 ৩। রাজনীতিসম্মত উপায়বিশেষ । শিং 

অনট , অন, আপ্ আ্সীৎ, ক্তি- ভা) সং, --১. সাম়াদানেনভেদেনদণ্ডেনোপেশ 

সেবা, শুজ্ষা, আরাধনা, পুক্জা। ২। উপপ- পেনচ ।?, | 

কার প্রত্যাশায় ভান্যের অনুবত্তি। শিং |] উপেক্ষণীয় (পুর্রে দেখ, অনীয়_শ্ম) রি 

নি. ন্হাশ্িগা হরেিঃহারগান ১ পিং, ত্যাজা, শ্রতীকারাথ যাহার সখ 

স্পেস পাশ 



উপো! 

লোচন হইবে । শিৎ- ১ নশ্যৎ পুরস্তা- 
. দমুপেক্ষলীয়মূ ।১ (রঘু । 
উপেক্ষা উেপ-ঈক্ষ [ দেখা ] তুচ্ছ করা ই- 

ত্যাদি+অ-ভা) সং, স্ত্রীৎ, অনাদর, 
তাচ্ছীল্য। ২। উ্ধাসীন্ত । ৩। ওদাসীন্ত- 
রূপে দর্শন । ৪1 ত্যাগ । ৫1 অস্বীকার 
শিৎ-১ “তয়োপেক্ষা কতা মফষি |” 

উপেক্ষিত (উপেক্ষা দেখ, (ক্র) _ম্) বিৎ, 
ত্রিং, যে বিষয় উপেক্ষা করা গিয়াছে, 
অনাদ্ত, ওঁদাসীন্যন্জপে দুষ্ট | ২। ভাস্বী- 
কত । ৩। তাক্ত । ৪ । অবক্ঞকাত । ৫। 

অবধীরিত । ৬। অবহেলিত । 

উপেত (উপ সমীপ-ইত [ই গমন করা 
+তক্তে)-_ ক, ম্ম] গত) বিহ, দ্রিং, মুক্ত, 
মিলিত । ২।গত। ৩। প্রাপ্ত । 

উপেন্দ (উপ পশ্চাৎ -ইন্দ দেবরাজ । 
যিনি ইন্দ্রের পরে জন্মিয়াছেন। পৌরা- 
ণিকেরা কহেন -ইক্দলোকের উপরি আ- 
ছেন বলিয়া উপেক্র) সং»পুখ বিষুঃ, ইন্দ্ের 
কনিষ্ঠ, বামনদেব। 

উপেকজ্দবজ্্া ; সং, সৎ, একাদশাক্ষর পাদ 
চৃন্দোবিশেষ; প্রায় ইন্দ্রবজ্জাচ্ছন্দের ন্যায়, 
কেবল এই মাত বিশেষ, ইন্দ্রন্জায ১ম 

বর্ণ গুরু, ইহাতে প্রথম বর্ণ লঘু । 
উপেয় (উপ নিকট-ই গমন কর1+থষ 

২, প্রাপা। ২। উপায়সাধ্য। : _ক্ব্) বিৎ, তি 
৩। জন্বেষণ পুর্বক গম্য । শিং _ ১ভুধর- 
স্থিরমুপেয়মাগতম্ ।” (মা) । 

উপেষিবান্ (উপেষিবস, উপ নিকট-_ই 
গমন করা4+বস্কেস্থ)- ক) বিং, ত্রিৎ, 
উপগত, প্রাপ্ত । 

উপেমুগ উপ-ই গষনকরা+উস্-ক। ই 
; বস্ উস্) বিংত্রিৎ, উপগত, উ- --ইয়, 

পেয়িবান্,প্রাণ্তবান্ ; যথা -“গুণত্রয্ব বিভা- 
গায় পশ্চান্তেদমুপেয়ুষে । কুমার) ২ উপে- 
যুষো মোক্ষপথৎ মনস্থিনঃ 1” মোখ) । 

উপোঢ় (উপ- -বহ্ [বহন কর'] বিবাহ করা 
+ত(ক্ত)- শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, বিবাহিত । ২1. 
শ্রেণীবন্ধ। ৩। (+ক্ত- ভা) সৈন্যনিবেশ, 
ব্যহ। ৪। (+ক্ত- ক) নিকট । 

উপোতী ; স্ত্রী, পুতিকা, পুঁই শাক। 

[ ৩৪৯ ্ উভ 
পপি পাপী পিপি 

| উপোদকী (উপ - উদ্ক জল, নমী_হিৎ । 
ঈ-স্ীলিক্ষেট সৎ, জীহ টিকা পুই 
শাক । 

উপোদৃত্বাত (উপ - উৎ _ _হুন্ [বধ করা] 
আরভ্ত করা ইত্যাদি + অধ্বেঞ্)--ভা। 
হন্ স্থানে বাত) সৎ, পু, উপক্রম । 
২। উদাহরণ । ৩. গ্রস্থসঙ্গতিবিশেষ, 

প্রকুতোপঘোগি-চিস্তা । শিৎ- ১ “চিস্তাৎ 

প্রক্ষত-সিদ্ধযর্ধাযুপোদঘাতৎ বিদুবুধাঃ 11? 
৪। জারন্ত । ৫1 শ্রচনা, প্রস্তাবনা । 

উপোষ - পথ (উপ-বপ [বাস কর) 
উপোষণ _ ক্লীৎ নিরাহারে থাকা + অ 

(অল্), অনঅনট)- ভা) জৎ, উপবাস, 
অনাহার । শিৎ-১ “পপ্রাপ্তে শ্রীরামনবমী 
দিনে মতের্যা শিমুধীঃ । উপোষ্ণৎ 
কুরুতে কুক্ভীপাপে মহীয়তে 1 

উপোষিত (উপোষ দেখ, তক্তে)_ক) বিং, 
ত্রিৎ, অভুক্ত, অনাহারী। শিং-১ “উ- 
পোষিতো দ্বিতীয়েহুত্থি পুজয়েৎ পুনরেব 
তাৎ 1” ২। (+ক্ত-_ ভাবে) ক্লীং, উপবাস । 
প্র (বপ্ বীজ বোন1+ তক্তে)-শ্ম) বিং, 
তং, ক্ৃতবপন, যাহা? বপন কর! হইয়াছে । 

নিক্ষিপ্ত । 

ূ উপ্তকু্ট আদে উপ্ত -পশ্চাৎৎ কুষ্টী অর্থাৎ, 
| প্রথম যাহাতে বুন। যায় পরে তাহা চসা 

| মায়) বি, ত্রিং, বিচ্তলা । 

ূ উপ্তবীজ (উপ্ত- বীজ) বিৎ্, ভ্িৎ, যে বীজ 

ৃ 

স্পীপপীশাপীশীশীশি নি 

৮ 

উপ্ত 

ব্ণন করিয়াছে । ২। যাহাতে বীজ বপন 
কর হইয়াছে , যথা--উপ্তবীজ ক্ষেত্র । 

উপ্তি (উপ্ত দেখ, তিড্তি)- ভ1) সং, স্ত্রী, 
| বপন, বোনা । শি২-১ “বীজানামুপ্ডি বিচ্চ 
৷ আ্যাৎ্ 1” (মনু)ি। 
র উপ্তি,ম বেপু বপন করা+ ত্রিমকৃ- ক) বিৎ, 

ৰ ত্রিং, বপন হইতে জাত। 
| উভ (উভ পরিপুর্ণ করা+4 অ(অন্ব_ ক) 
| সর্বৎ, ত্রিং, দ্বিং, ছইজন, উভয় । শিং - ১ 
ূ “য উভাভ্যাৎ প্রহরসি পুচ্ছেন চান্তেন 

চ। ২ মাতরৎ পিতরং চোভো 1১ | 
| উভচর (411)1)1)11)1058, উভ -চর যে গমন 

করে) বিং, রিং, যাহারা জলে ও স্থলে 

উভয়স্থানে বাস করে। 



উম 

উভয় (উভ+য - অবয়বার্থে, অথবা 

অয়ট -_প্রৎ) কিন্বা উভ- যা যাওয়া+ 

অআ(ড)- ক) সন্বংঃর্রিৎ, একছ _ বহুত ছুই 

জন, ঢই । শিৎ-১ তেন শন্দেন বির- 

ন্সরাকাশং পক্ষিভি বুতিম্। মনুষ্যেরাবৃতা 

ভমিকুভয়ং প্রবণ্তৌ তদা। ২ কিৎ ত- 
সাঁধাযৎ যহভতয়ে সাধয়েমুর্ সংগতাঃ। ৩ 

উভয়ে দেবমন্তুষ্যাটি |)? 

উভয়তঃ (উদ্ভয়তম্, উভয় +তন _ প্র । স- 

গুমী স্তানে তস) আহ, দই দিকে, ছুই 

পার্শে। ২। দুই পক্ষে । শিং ১তাসাষু 

ভয়তঃ কুলম্ 1 ২ ওষধ্যঃ ফলপাক্কাস্থা বহু. 

পুষ্পকলোপগাঃ | অপুষ্পাঃ ফলিনশৈচন 
বক্ষান্ত,ভয়তঃ স্মা.তা2। 

উভয়ভোমুখ (উদ্ভয়তস _মুখ, ৬ঠী--হিৎ 9] 
বিংত্রিৎ, যার ছুইদ্দিকে মুখ ঈপ - প্রীত: 

হ। সপ্তমী গানে এ) ) উভয়ত্র ডেভয়+তে- 
২, ছুই স্থানে, ছুই ছিকে) যান] 

ইহলোক ও পরলোক উভয় । শিঁৎ-১। 

“ছে দৈনে (শাদ্ধে) পিগকাধ্যে ভীনেটৈ- | 
] 
] 

কমুভয়ত্র বা ভোজয়েহ |” 

উচ্ভয়খা (উভয় +থাচ - প্র) অঙ, ছুই প্র- 

কারে । শি. ১ “ষ উভয়খা! জনতি | 

১ ধেনস্য) বিনাশে নাশে ব। তন মতি | 
নিয়োগোহস্ত্য ভয়থ। |?” 

উভয়ুযঃ, উভয়েদুযুহ ৫7 ছ্যস,উদ্ভয় 1 এছ | 
_দ্িবার্থে) অং, তই দিনে । 

উভয়বেতন (উভম - বেতন উষ্ঠী- ভিৎ) পিছ 
ত্রিং, যে উভয়ের নিকট হইতে বা উত্তম 
কম্মের বেতন পায় । 

উভয়সণ্মত ( উত্ভয্প - সম্মত, ৬ঠী -ঘ ) বি, 
ত্িৎ্, উভয়েষ অন্মত, উভয়ান্ুু মত | 

উভয়ান্ব মত (উভয় _ অনুমত, ৬ষ্ঠী- ষ)বিৎ, 

বিৎ, উভয়ের অন্ুমত, যে বিষয়ে উভ- 
য়েরই সম্মতি হইয়াছে, উভয়সম্মত | 

উভরায় ডেভ চতুর্দিকে রাম রব শন্দজ) ূ 
ক্রিৎ, বিৎ, উঠ্চিহশন্দ, চীৎকার | যথা | 
“উভরায় কাছে লোকে প্রাণ যায় যায়।” 

উম্ ভে- উমৃ(ডুম্)-ধি) অং,কোপ, ক্রোধ । 
হ। প্রতিজ্ঞা । ৩ । স্গীকার। 9৪1 প্রশ্ন । 

উম্না যোবনিক) ধশী, লড়মানুষ। ূ 

শি িপীশশিশিশিশিস্পি 

শশী সপন 

৪4 , ৮:০০ পাত 2 শিপ 

উত্ভ +. ূ উমা (উড শিব -- 

] উমে 
£পশিিপীশপিপপশিপিপ- পাল পিপিপি পিপি ৮ 

ৃ মা লী, ৬ষ্ঠী_ষ,যথা 
“উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শী তার 
বুঝিয়া মেলক। উমা নাম কৈল মার।” 
অথবা উ শিব-মা মনন, ৬ষঠী.-হি। 
যিনি শিবকে পত্িত্বে মনন করিয়াছিলে। 
কিন্বাউ হে-মা না। মেনক। ভগবত 
কহিযাছিলেন “উ দুর্গে মা কুক তপদা এই নিমিস্ত ভগবতীর উনা নাম হই, 
তখাহি--উমা ইতি নিষেধস্তী মাতে 
ডহঃখিত। । সা তথোক্তা তপামাত্রা দে 
হশ্তরচারিণী। উমেজ্যেবাভবহ খাতা ? 
লোকেষু হম্দরী।) সং, সাং পার্দ ছ্গা । শিৎ- ১ এউমেতি মাতা তগ 
নিষিদ্কী পশ্ছাছমাখ্যাহ হুমুখী জগাম 

৯৮ শশী শীশীশাটাশীশীপিশিটি শশী লতশীসপিলত িপাপপসপীপকপাতত ০৩ পপ শা শা্পা্পপিগিলপাশাশী পপ বাপ্পা 

! 
] 
] 

1. ২1 (গে বস্টীদি বুলা4 মকৃ_ শব, আথ। 
অনা ২1 পরিমাণকরা, বামা দী 
পাও” »পিপ)- ক) মমিন | ৩ 
তরি; ৪ 1 কীন্তি 1 ৫1 ফাম্তি। ৬ 

7 শং- ১ পঙ্গঃ আত কীন্িদ্বাতি 

পুষ্টি লক্ষী? সরব্ধতী ।?? 

। উমাকী (উমা মসিনা ইত্যাদি 4 কই- 
প্র) সৎ, পুৎ মমিনা বা হরিদ্রার বূলা। 

উগ্র (উমা গুক্ষ, ৬ঠী-ষ মণ গং 
হমালয় পলন্ত।* | শিল। ৰ 

উমাচকু্্ঁ ; সং, ক্্ীহ, জো শকান কন 

উমার জন্মতিখি। শিহ-১ “জোশ 
চতুর্থা্গ জাতা পুন্বমুমামতী । তম্মাত মা 

তর মংপুজ্যা স্মীভিঃ সৌভাগা বৃদ্ধয়ে ।? 

উমাপতি 7 (উমা-পতি, ধব খার্মী, ঠা 

উমাপব | _্) সংপুৎ, মহাদেব, শিব। 
উমাবন(উম] - বন, ৪ধাঁ-- ষ) সৎ,ক্লীৎ, উমার 

প্রীন্তির জন্য বন, পুর-বিশেষ, শোণিতপুর 
উমাসহায় (উমা সহায়, ৬ঠী--হিৎ অথবা 

৬ঠী-ষ। উ্ধাদেরী হ্বীহার অহাঁয় হইয়া" 
ছেন অথবা যিনি উমার সহায় হইয়াছেন 

সৎপুৎ, শিব | [ষ) সং,পুৎঃ কাভিকের। 

উমাহুত উমা পাব্রতী _ক্ুত পুজ, ভি 
উমেদার (যাবনিক) প-হাশা কানী,আকাজ্ী। 

২ । উপকার প্রত্যাশায় যে অন্যের উপা 
সন করে । [উমার পতি, মহাদের। 

উমেশ (উমা-ঈশ, ৬্ঠী-ষ) সং, পু, 



উর 
শপ 

্পশিশীশাশিলাাতি 

সদ 
; অ(অল্)_ প্রং) দ। পু, দেহলী, চৌকা- 
( ঠের উপরিস্থ কাষ্ট । 
ডি: (উরদ্, খ গমনকরা, পাওয়া +অস্- 

ক, সৎজ্ড্রার্থে। খ-উর। যে নিশ্বাস বায়ু 
পায় কিম্বা উর [ সৌত্রধাহ্ | গমনকরা+ 
অপ - প্রং) সৎ, ক্লীৎ, বক্ষঃম্ছল, জদয়। 

শিৎ _ ১৭প্রিয়ং পুত্রমুরস্যাধন্তে ।২ স্বোরসি 

বিন্যসা বক্ত,ৎ তস্য শুভাননা ৷” ২। বিৎ, 
ত্রিৎ, প্রধান, উত্তম । 

টউিরঃহুত্রিকা (উরস্ বক্ষঃস্থলস্ত্র স্থতা, 

| ৭মী-ষ। ক- যোগ) সংযস্রীং, বক্ষোলম্ি 
1 মুভশরচিত হার। 
উর । অবতীর্ণ হওয়া ; যথা--“কহে যোড় 
উরহু / করে, উরহু আসরে, ভারতে করহ 

দয় 1? 

উরগ, উরহ্গ, উরঙ্গম (উরস বক্ষঃ-_গ 
[গম গমনকর! + অ(ড)- ক] যেগম* 

করে, তয়া -ষ। ২য় পক্ষে-উরম্-_গমৃ+ 
খ_ ক) সং, পুৎ - স্ত্রী, ভুজগ, সর্প সপা । 
শিৎ- ১ 4দেবগন্ধব্বমান্ুষোরগরাক্ষসান্। 
২ তাজ্যোহু্টঃ প্রিয়োহুপ্যাসীদন্লীবোরগ- 
ল্সত1।” (রঘৃ)। ২। সীসক । 

উরগভুষণ ( উরগ _ ভূষণ, ৬ী _হিহ ) সহ, 
পুং, ফণিকষণ, মহাদেব । 

উরগরাজ (উরগ -_ রাজ, ৬ঠী - ষ) সৎ। পু, 

সর্পগণের রাজা, বানুকি । 
উর্রগস্ছান (উরগ জর্প-স্থান | নাগ বা স- 

পের বাসস্থান, ৬ষ্ভঠী _ ষ) সং, ক্লীৎ, নাগ- 
লোক, পাতাল । 

উরগারি (উরগ - অরি, ভভী _ষ) সং, পুখ, 
গরুড়। ২ । মমুর | ৩। নকুল । 

উরগাশন উেরগ সর্প_অশন [আশ ভো- 
জন করা+ অন্জনট)-_ ক] যে ভোজন 

করে, ২য়া- ষ) সং, পু, গরুড় পঙ্গী। 
২। শিখী, কেকী,ময়ূর ৷ ৩। নকুল,বেন্সি। 

উরগেজা (রগ ইন্, ৬ঠী_স্) সং, পুহ, 
সর্পরাজ। ২৪ 

উরজ (র্ বক্ষঃস্থল-জ জাত) বিং, 
ত্রিৎ, বক্ষ হইতে উৎপন্ন ; যথা 

“উরজ কমলযুগ প্রফম সতত ।৮(মে)। 

উর 

১০ লাপাশসপাপ কি 

সহজ্জার্ে ।- উরু অধিক - ভ্রম ভ্রমণ- 
করা+ অংড)-ক । উ- লোপ) সৎ. পু 
_কজ্ত্রী্, মেষ, ভেড়া |. শিৎ-১ “বকে 
বোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গল্ছতি 1" ২। 
মেত্ঘ। টি - শা 

উরণাক্ষ (উরণ মেষ- অক্ষ চক্ষুঃ। ইহার 
পুষ্প মেষচচ্ষুর ন্যায়) সৎ পুৎ, বৃক্ষ-বি 
শেষ, দক্রমর্দন বৃক্ষ, চাকুন্দ!। 

উন্ররী, উরী, (বে বুনা+রীক,রুবীক 
উরী, উররী, উর্রী) -শ্ম) অং, অঙ্গীকার । 

২। পরিত্যাগ । ৩। বিস্তার। শিৎ-_ ১ 
“উরীকৃত্যাস্্নো দেহম্ 1” 

উররীকুত, উরীকৃত ডেররী-কৃত যাহা কর। 
হইয়াছে) বিৎ, জিৎ, অঙ্গীকৃত। ২ । প্রসা- 
রিত। ৩। বিস্তারিত। ৪ । পরিত্যাক্ত । 

উবরল্ি ; সং, স্তীৎ, ব্যাত্রাদির গর্জিরজত | 

উপর উদ উপরি-ব আচ্ছাদন কর14+ | উরণ, উরন্র (খা গমন কর! + অন - ক, ৰ 

উরশ্ছদ _-পুৎ ) ডউেরস্ বক্ষঃ-ছদ [ছদ্- 
উরস ক্লীৎ রিল্ছাদি আচ্ছাদন 
উরস্মাণ _ ক্লীং করান + ষ-ণ] যাহার 

দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। ২য় পক্ষে-ত্রত্রে 
বাণ করা+অ(ড)- ক যে ত্রাণ করে। 

৩য় পক্ষে- ত্রাণ [ত্র ত্রাণ কর1+ অনট্ 
_ পণ) যাহার দ্বারা ত্রাণ করা হয়) সং 

কবচ, সাজোয়া, বর্ম । শিং- ১“কাঞ্চনো- 
রশ্ছদে পিশাচবদ্দনাঃ খরাঃ 1”, 

উরনি ; অং, স্বীকার । 
উরমিজ,উরোজডেরমি বক্ষেতে -জ [জন্ 

জন্মান1+'আঅউড)-_কা যে জন্মে) সং, পু, 
বক্ষোজ, স্তন। শিং-১ “পরিপস্পৃশিরে 

চৈনং পীনৈরুরসিজৈঃ 1”, | 
উরমিল (উরস্ বক্ষঃস্থশ 4 ইল --বিদা- 

মানার্থে) বিৎ, ভ্রিং, যাহার বক্ষংস্থল 
প্রশস্ত । 

উরস্ষট (উরস্_কট, ওসা-হিৎ) সং, পু, 
বালকগণের উত্তরীয়বিশেষ, যঞ্জেপবীতা- 

কার বস্তবিশেষ। 
উরস্তস্ (উরস বক্ষঃস্থল + তস্-পঞ্চমী 

স্থানে) অৎ, বক্ষঃ হইতে । 
উরস্য ডেরস বক্ষ: 4 ধফ্েয)- ভবার্থে । 

যে বক্ষ হইতে হইরাছে) সৎ, পু, ফ্যা_ 



উ। |. ৬৫৯. উত্্ব 

ক্র ওরদজাত, তালি ৯ ৭কর্ন। রীৎ, মেলি, লোম) তলের, রঃ 
বাপারসোন বক্ষো ঘস্য বিদারিতম্ 1”? ললাটস্ছ লোমসসূহাত্্ক চিহ্বিশেষ টি 

-১ ঠললাটপটে নবনলিননালভক্ষতন্ী উরস্বানউেরঙ্গৎ, উরস্্+ বৎ্€বতৃ)_ অক্তযর্থে? 

বিং, ত্রিৎ, প্রশস্ত বক্ষঃশ্ছল, বিশালবক্ষ 

উরু ভির্ণ. আচ্ছাদন কর1+উ -ক। উ-- 

উ ৷ নৃ- লোপ) বিৎ, রিং, নিশাল, মহত, 

বড়। “অগাধৎ নিধিমুরুমত্ত সামনম্ভম 1? 

উর্ক্রম ডের ব্যাপ্ত ক্রম পাদচারণ, ৬ষ্ঠী 

-হিৎ । যিনি বলি-যত্ছে পদদ্বারা ডরমাদি ! 

অ]কাশ পর্যন্ত সনবন্ভান ব্যাপিয়া ছিলেন) । 
সং, পুৎ, বামনদেব | 

উরুবুক, উরুবৃক (উরু মহত বৈ শুক্ষ | 
রিনি উক-_ক। যে মহত পীড়া 
নষ্ট করে) এরগুরুক্ষ, ভেরেওা, 

রজ্ুর এরও, যাহার ফলে তৈল হয়। 

উরুণস্ (উরু দীর্ঘ নস নাসিক1+৬্ী 
_ হিং) বিং, তি, যাহার নামিকা দীর্খ, 

দ্রীর্থ নাসিকাবিশিষ্উ । 

উরোজ (উরশ্ বক্ষঃ-জ [জন্ উত্পন্ন হ 
ওয়1 4 অড)- ক] ভৎপন্ন) সং,পুৎ, স্তন | 
“রেজাতে রুচির দুশামুরোজকুর্তোৌ |) 

উরোভ্ষণ (উরস বক্ষঃস্থল _ভ়ুষণ অল- 

স্কার, ৬ষ্ী-ষ) সং, ক্রীৎ, বক্ষঃস্থলের 
ভূষণ, হার । 
এ (উরস _ হস্ত) 

ক্ষ-স্থলে চপেটাখাত পূর্নক মলমুদ্ধ। শি 
-১ «উরোহস্তৎ ততশ্চক্রে পুর্ণকুস্ভো ! 

প্রযুজ্য তৌ । করসংপীড়নৎ ক্রত্বা গঞ্জন্তে । 
বারণাবিব।” 

উর্ণনাভ (উর সুত্র _ নাভি, ৬ঠী- হিৎ: সৎ, 

হঃ 

২, পু, বাহুযুদ্ধ, 
০ 
৭ 
করার তি ০ বন 

ূ 
1 
1 
] 

| 

| 
[ 
1 

উর্ণনাত । 

চা লুতা, মাঁকড় 3 

উর্ণ! (উর্ণ, আচ্ছাদনকর1-+ অ(ড- ৭) সৎ, 

 শুব্বশী 'উক, 

মূর্ণ1 পরিস্ফ, রতি |”, (কাদম্বরী।। 
| উর ভেদ, র।শ র- সতজ্ঞার্থে। স 

পুং, জলাখু, উদ্দিড়াল ূ  | 
উপর (উর + অ- প্রং) সং, পৃৎ) মুনিবিশেং 

তাহার পুজের নাম ওঁক্ব। 
উন্দর (উ উকু-খ গমন করা+ অন 

শপ ১৯ - শিপ তি পিপিপি &. 

1 -ক) বিৎ,। ত্িৎ, সবদশস্যোৎপাদ, 
। ভুমি ক্ষেত্র | 
' উনবরা !উপ্ধ অধিক-্ধ গমন করা, গা 

ওয়া গছ । _স্টালিঙ্গে ) বিং 
স্রীহ। £য ভমিতে শসোত্পাদিকা শ্তি 
ভরধিক থাকে, যে ক্ষেত্রে সব্বগ্রকার শস্য 
জন্মে, সন্বশম্যসম্পন্না । 

মনীষাছি, যে নারায়ণের উন্ধ 

ভেদ করয়] হইয়াছিল, অথবা উরু মহৎ 
বশীভুত কর1+ অ.অন্)- ক, পু বশ 

সৎক্কার্ে ) সৎ, শ্ীৎ, অর্গবেশ্যাবিশেষ, 
ইন্বসভায় নুতা করিতে করিতে মহারাজ 

পুরুরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় হু 
ত্যের তল” হওয়াতে ইন্দ্রের কাহারও 

কাহারও এ মিত্রাবরূণের) অভিশাপে 
পঞ্চ পপণণা্জ বর্ষ স্বর্ত্রষ্টাী হইয়া, পুরুরবঃ 
মহিত বাস করিয়াছিলেন । অর্জন ইহার 
শাপে বৃহন্নলাবেশে বিরাট-গৃহে বাস করি; 
যাছিলেন ।-_-পদ্ঘপুরাণে এই বিবরণ অন্ত- 
রূপ ;--পুর্বকালে কোন সময়ে ভগবান 

বিষুও ধশ্মাপুত্র হইয্সা গন্ধমাদন পর্বতে 
বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন । ইন্দ্র তা. 
হার উগ্র তপস্যায় ভীভ হইয়া তাহার 
বিদ্বার্থ কতিপয় অঙ্দরার সহিত বসম্ত ও 

কামদেবকে প্রেরণ করেন। দেই সকল 

অপ্দরা খন ভাহার ধ্যান ভঙ্গে অশক্তা 

হইল, তখন কামদেব অপ্রাগণের উ৪" 
হইতে ইহাকে জন করিলেন । ইনিই 

তাহার তপোভঙ্গে সমর্থা হন। ইহাতে 

ইজ্জ অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন এবং ইহার 
রূপে মোহিত হইয়। ইহাকে গ্রহণ করিতে 

ইচ্ছা করিলেন । ইনিও জম্মতা হুইলেন, 



উল | 
এপি পিনপা শিপ তাপস পাগপশশী? পোপ 

পিপি প 

পরে মিত্র ও বন্ুণ তাহাদিগ্ের রূপ 

মনোভাব জ্ঞাপন করিলে, ইনি প্রত্যাখ্যান 
করেন । তাহাতে তাহাদের শাপে ইনি 
: মনুষ্যভোগ্যা (অর্থাৎ পুরুরবার পত়্ী) 
' হুন। শিৎ-১ “নারায়ণোরুৎ নির্ভিদ্য 

ভূতা (উর্বশী তু হবেঃ সব্যমূরৎ ভিত্বা 
বিনির্গতা) বরবর্ণিনী। এঁলস্য দয়িত। দেবী 
যোষিদ্রত্বৎ কিমুর্কশী |” ২।কামক্পান্তর্গত 

নদীবিশেষ । | 
উর্দশীরমণ € উর্ধশী-_রমণ সামী, 
উর্দশীবল্পভ 1 বরভ প্রিয়, ৬ঠা-ষ) 

সৎ, পুৎ, পুরুরবাঃ। ইনি চজ্সবংশীয় 
বিখ্যাত ভূপতি। ইলার গর্ভে বুধের । 
ওরসে ইস্টার জন্ম হুয়। 

 উর্বাক্ (ইর্াক দেখ) সং, পুৎ, কক টিফল, 
কাকুড়। 

উপব (উন মহৎ+ঈ-স্প্ীলিঙ্গে। অতি ! 
বিস্তীর্ণ বলিয়া উন) সৎ, ক্লীং, পৃথিবী, 

শপ শ্রী টিাশিশীীটশাীশী শশা শিশশি ৮ 

পৃথী। শিৎ-১ “স্থিত সর্ষোনতেনো- 

বরা ।” রেদু)। [পন্বত। 
উন্দ্শধর (উব্বী-ধর, হয়া -ষ) সৎ, পুং 
উব্বীধব ডেব্ৰবী-ধব পতি, ৬ষী- ষ) সং, 

পুৎ, পৃথিবীপতি, রাজা । 
উবব্ভূৎ উেব্বী পৃথিবী-ভ্তু ধারণ করা৷ 

+০(কিপ্)-_ ক) সং, পুৎ, পৰ্বত। 

উববরুহ ] (উব্বী _ রুহ, রুহ [কুহু যে 
উনবীরুহু | আরোহণ করে+-০(কিপ্)স:ক) 

_-ক] যে জন্মে, ৭মী - ঘ) মৎ, পু, মহী- 
কহ, বৃক্ষ | শিৎ-১ “ হিরখয়োব্বীরুহ 
বল্লিতন্তভিঃ 1” (মাঘ)। ২। উদ্ভিত্জ। 

উলঙ্গ ডে উদগত -লগ্ সংযোগ হওয়া 4 
+অ(অল্)- ক, ড- আগম) বিং, ত্র, 
বিবক্প, বস্ত্রহন ; যথা-_“কার বামা উল- | 
সিনী নাচে ।” ২। আবরণবিহীন; যথা ূ 
_-উলঙ্গিল! অসিরাশি |”? 

উলণ (উন্বণ শব্দ দেখ); যথা 
“নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করপ্য় ভ্রমণ | 
আমি কাপি কামজরে সে বলে উলণ ।? 

উলপ, উলুপ (উল্ দাহ করা, কর্ম্মণিবাচ্য 
অথবা বল বলবা হওয়া, কর্তৃবাচ্য 
কপন্, কুপন্- সংক্জার্থে) সৎ) পু - কত, 

৪৫ 

তণবিশেষ উলুখড় ) যথা--“উলপ প্রভৃতি 
স্থাবর জঙ্গমাত্মাক জগৎ__*

 ২৭ গুল্সিনী । 

লু দক না টি হাসান উড 
ক কিন্বা উহ - নমৃ 

উড়া, নিপাতন। যে 

উড়িতে উড়িতে 

নেত্র দ্বারা দেখে) 

সঙ পু, রাত্রিচর 

পক্ষিবিশেষ, পেচক, 

পেঁচা। শিৎ _ ১তত- 

জতিমুদমুল্কঃ গ্রী- 

তিমাৎশ্চ ক্রবাকঃ। 
»। দেবরাজ, শচীপন্তি, ইন । ৩। ছুর্খেযা- 

ধল-মাতুল শকুনির পুত্র । ৪ | দেশবিশেষ; 

ষথা__“উলুকবাসিনং রাজন্ বৃহস্তমুপজ- 

গ্মিবান্।” ৫। ক্রীৎ, উলুখড় । 

উল্খল ( উদ্খল দেখ, দল) 
সং, ক্লীৎ, 

উদৃখল, গড়। শিং-+ “উলৃখলমুখলে 

অরত্বিমাত্রে ওছুন্বরে প্রাদেশমাত্রে চতুর- 

অমুলুখলতমধ্যসংগৃ হী তমৃদ্ধৎ বৃত্তৎ সুষলৎ- 

দক্ষিণমুল্খলা২ |? 

উল্ত € উদ অধিক - লু ছেদ করা+ত 

(কত) -- 85) সৎ পুখ) অজগর সর্প। 

72 

উল্পী | (- পিন্,উ শিব-_ রূপ+ইন্ 
উল্ুপী _অজ্ত্যর্থে' শিবের ন্যার যা- 
উল্লুপা হার রূপ । অথবা উদ উপরি 

_লুপ্ ঘোলা করা ইত্যার্দি+ইন্-ক। 
উদ্-উ) ৎ, শিশুমার, শুশুক। 

উল্পী ; সং, স্ত্ীৎ, কৌরব্য নামক নাগরাজের 
কন্যা, অর্জ নপত্বী। শিৎ- ১ “ক্ররাবত- 
কুলে জাতঃ কৌরব্যো নামপন্নগঃ। তস্যা- 
হস্মি দুহিতা রাজন্ উলুপীনাম পন্নগী 1”, 

উলুল্ উকু-দ্বিত্ব, নিপাতন। র-ল) সৎ, 
পুৎ, মাঙ্ঈলিক ধবনিবিশেষ, উলুধ্বনি। 

উক্কা (উন দাহকরা+ অ(ক)-ক। ষ-ল। 
কিম্বা উল্ [সৌত্রধাতু] দ্বাহ করা) সং, 
প্টীৎ, আকাশ হইতে পতিত অগ্নি; 
যথা__“তীর তারা উল্কা বায় শীপ্রগামী 
যেবা।” শিৎ-১ “বুহচ্ছিখা চ স্ৃক্সাগ্রা 
নঞ্ুনীলশিপধোজজ্বলা, পৌরুষীয় প্রযাণেন 
উক্কা নানানিথা সমতা |” ২।স্ফলিক। ৩।.. 

২: : 



উখা, আগ্িশিথ] ! ৪। অগ্নিকণা | শ্পিৎ -- ৯ তি, যাহা লাফ দিয়া পার হওয়া গিয়া 

“দীপ্তবহিশিখোপমাম্ 1 জিহবা মুখাসি- অতিক্রান্ত, লম্তিবত ৷ 
স্পতভীমুস্কাৎ প্রজ্বলিতামিব। ২ উক্ধঃশচাপি | উল্লম্ফান্ ভেঁৎ উদ্ধে _রন্ফ্ গমনকরা 

সনির্থাতা নিপেতুর্খোরনিন্মনাঃ |? 

উক্াচক্র ; সং, ক্লীৎ, গ্রাহ্মন্ত্রের শুভানুভ- 

জ্ঞাপক চক্রবিশেষ । শিৎ- ১ “উক্কীচ ক্র 

সর্ঘসারৎ মজ্ক্দোষাদিনির্ণ সম 1 

উল্কাজিহর ডেক্কা _ জিহ্বা, ৬ষ্ঠী _ হিৎ। যার : 

জিহ্বাতভে উক্ধা অর্থাৎ অগ্িস্কলিজ 

আছে) সৎ, পুৎ, রাক্ষসবিশেষ ! 

উল্ামুখ (উল্কা! _ মুখ । ৬ঠী- হিহ) সৎ, প্ুহ, 

যার মুখ উল্কান্বনূপ, প্রেতবিশেষ। 

ঘগ্রিশিখা - মুখ উল্জ্ামুখশী ( উক্কা 
ভষ্ঠী-হিহ 
শুখালী মুখের 
রন্ড্রি্। প্রাযুক্ত | 
উক্কামুখী লাম ক 
হঈর) সৎ, | 
স্ীৎ, রাতি 
কালে মুখব্যা- 
দান করিলে মে শৃগালীর মুখে অপ্রিবহ 
উজ্জল পদার্থ লক্ষিত হয়, খ্যাকৃশযালী । 
২। আলেয়া । ৩। বিং, শ্ীৎ, ক্রোধবশতঃ 
যে জ্্রীলোকের মুখ জব্বদা রক্তবর্ণ থাকে । 

 উল্লান্ঘ উদ অতিশয়_- লা পাক হ উল্জ্ী দেশজ) হ।লোকের কপালের চি । 
উল্াক (উ্ দ্ধ করা+মৃুক-প্রাৎ। ব- । 

ল) সৎ, ক্লীৎ, কয়লা । ২। জলস্ত আঙ্গার; 
যখ--“ উল্মুকধারী প্রচণ্ডাকুতি প্রদীপ 

নয়ন এক রাক্ষমকে সম্মুখীন দেখিলেন |” 
শি২-১ “অন্বাহাধ্যপচনাহছুল্ম,কমাদায়।' 

৩ । বুঝ্বৎশীয় পুরুষবিশেষ ;) ইনি বল- 
বলরামের পুত্র এবং রেধতীর গর্ভজ।ত । 

উল্লভ্ঘন্ন ডেদৃ_লনৃদ্ লভ্ঘনবরা+ অন 
ছ্েসনট) _ ভা) সৎ, ব্লীৎ, লক্বন, আঅতিঞ্র ম, 
বিকুদ্ধাচরণ । ২1 লন্দ্ক দিয়া নাল। প্রভৃতি 
পার হওয়া, লাফান। 

উল্লজ্ঘন্ীয় (উৎ - লজ্য লঙ্ঘন কর14+ নীয় 
_ক্ক্ী বিৎ, ত্রিং, লম্ছ্ম দিয় যাহা পার 

হওয়া যাইতে পারে, উল্লম্ফনীয়। ২। 

যার অতিক্রম করা উচিত, লঙ্নীয়। 

উল্লভ্বিত (উল্লভ্ঘন দেখ, তক্ডে)--স্ ) বিৎ, 

ঘাস, 

ৰ 
| 

শী 

পিপল সপ ১ 

সা িস্পীশপীশপীপাীীত 2৩ 

আন খ্সেনট.)_ ভা) সৎ, ক্লীৎ লন্ দি 
নাল! প্রভাতি পার হওয়া, লাফান। 
ঘতিক্রেমকরণ । 

| উল্লম্ফনীদ্ধ (উৎ _ লম্ফ. +'অনীয় _ শু) ? 
ত্িৎ, যাহা! লাফ দিয়! পার হওযষা যাই 

| পারে, উল্লভ্ষনীয। 
| উল্লল (উদ ধিক - লল কীাপা+অছ 
| - ক) বিৎ, তরি, রোমশ, বছরোমমুক্ক 
ৃ উল্ললৎ (উদ্দ উপরি -লল্ কীপা, দে 
| খাওষ1-ঘঅ২্.শতৃ)- ক) বিৎ,ভ্রিং,। ক 
ৃ মান । 1 দোলাষমান। 

উত্পলিভ €উৎ অতিশয় লল্ কীপ।' 
(৯) - ক) নিহঃ ভি, আন্দোলিত, চা 

|. কম্পমান । ২। তরলিত । ৩। ব্যাকুজি 
। উল্লাস (উৎ- লস্ ক্রীড়া করা+অৎ. 

ক) বিহ, রিং, শোভিমান । ২) থে. 

৩1 - লন । 

1 উল্লটি ও - লস [ত্রীড়াকরা। দীপ হ 
ই দ+তংক্ডি)-- ক) বিং, ব্রি য় 

»11 উ্াস জম্মিয়াছে, আনন্দিত । 

ভিত, উজ্ভন্ল। ৩7 স্বুরিত 9! উদ্চ 

+(অন্) - ক) বিৎ, ত্রিং, কাধ্যদ 

২। যে রোগমুক্ত হইয়া ক্রমে হচ্ছ ও স 

হইতেছে, রোগমুক্ত । ৩ । শুচি। 
উল্লান ভেল্লাঘ দেখ, আঅন(অনট্)- 

সং, ক্ীৎ, রোগনাশ । ২ | ভারমোচন 

উল্লাপ উদ পরিবর্তন-_লপ বলা? 

(শ্যএ3) -_ ভ1) পু, শোক রোগ 

বশতঃ স্বরভঙ্গ, শোকাদি জন্তা ধানি। 

উল্লাপন (উদ উপরি - লপ্্রিঃলল 
প্রকাশ করান + অনংসনট)- ভা) 

রীৎ, শান্পব্যাখ্যা!, বৃত্তি পুভৃতির ৫ 
শা্্রের প্রকৃত মন্ত্র প্রকাশ । 

উল্লাপ্য--“এক অঙ্ষে গ্রধিত এবং রে? 

হাস্য ইহার জীবন । ইহার বিষ 

পৌরাণিক এবৎ ঝ্ট্যঘটিত কখোপব 
মধ্যে সঙ্গীতে গেয় 17 

গু 
সঠ 



উল্লে |] ৩৫৫ ] উ্শী 

পাপন পতল? 

উল্লাস উল্লসিত দেখ, অ(ঘেএ)- ভা) সং, |] উল্লেখনীয় উল্লেখ দেখ, অনীয়্ত শু বি, 
পুং, আনন্দ, আহ্লাদ । ২। প্রকাশ 1 ৩। ত্রিং, উল্লেখযোগা, বার উল্লেখ করিতে 

 উল্জ্বলতা ৷ ৪ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ) যেমন; হইবেক বা করা উচিত রা আবশ্যক, 
 -প্রধমোলাস। ৫7 বৃদ্ধি। *। উত্তোলন । নির্দেশ্য | 
শিৎ- ১পপ্রাবুষঃ প্রারভ্তে নিপতস্তি কন্দল- | উল্লোচ (উদ উপরি _ _লোচ- পাক 
দ্লোল্পাসাঃ পয়োবিন্াবঃ ।” ৭। একপ্রকার | ঘেল্)_ শব) সং, পুৎ চক্্রাতপ, চাঙ্গোযবা 
পরিচ্ছক্ষ। উল্লোল (উৎ উপরি-লোড়, উন্মত্ত হু- 
টল্লা্ী 0 সিন্, উল্লাস দেখ, ইন্.ণিন্)_ ওয়া, প্রচণ্ড হওয়া+ অ(অল্) ক্র) সং, 
ক) বি, ব্রিৎ, উল্লাসযুক্ত, আহুলাদদে যার | পুং, কোল, বৃহত্তর | ২। (+ক্ঘল্_ 
দয় উচ্ছলিত হইতেছে । ২। প্রভা] ক) বিৎ, ত্রিৎ। দোছুল্যমান। 
সম্পন্ন । সিনী -স্ত্রীৎ | উন্ধ (উচ সমবেত করা, মিলিত কর!” 

উল্লিখিত (ৎ- লিখ [লেখা বলা ইত্যাদি | বন্_ সংজ্ঞার্থে, অথবা +বন্ _ অধিকরণ 
+ত(ক্ত)-শ্ম) বিৎ, ত্রিং, কথিত, যাহা বাচ্যে, চ-্ল্। কিম্বা _বল্ বৃদ্ধি পাঁ- 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নিদিষ্ট কীর্তিত। ২। | ওয়া + ব-সংদ্রার্থে। বউ) অৎ, 
চিত্রিত । ৩।উৎক্ষিপ্ত | ৪ | উতৎ্কীর্ণ । ৫। ক্লীৎ, জরায়ু, গর্ভাশয়। শিং-১ “কষ্টৎ 

কুন্দিত, চীচা, ছোলা । “তৃষ্ট্েব স্তোলি- | হি মাতুঃ কুক্ষৌ ম্ত্রপুরীষবাতপিন্বশ্্রে- 
খিতে। বিভাতি |” ৬ । উপরিলিখিত । স্মাদিপুর্ণে তদনুলিগুস্য গর্ভস্যোন্থ।হশুচি 

টল্ল ক; সং, পুৎ বানরবিশেষ, নীলবানর । পুয়াবৃতস্য 1”? 
টপ্লঞ্চন (উদ্ উদ্ধা_লুচ উত্তোলন করা, | উন্বণ (উৎ্ণ উপরি-ন্বী যোগ করা+ অন 
তোল1+ অন(অনট)-_ ভা, এ আগম) _ক, নিপাতন) বিং১ত্রিং, স্পষ্টপ্রতীয়মান, 
সং, ক্লীৎ, উত্তোলন, উত্কর্তন, উপন্ডান । : সুম্পষ্ট আভাসমান। ২ । প্রবল, উত্কট । 
২। উন্মলন। ৩। অপনয়ন। শিং-- ১ ৩।বিশর্দ । 91 উন্ভট। ৫। ব্যাপ্ত। ৬। স্কট, 
“পাদকেশীহশুককরোন্ুধনে চ পণান্ দশ ৮” | ব্যক্ত ।৭। তীক্ষ । ৮ সহ,ক্সীৎ, শরীরশ্থিত 

উল্লঠ-_ পু ) (িৎ- লুঠ, [লুঠকরা] উ্টা ; পিত্ত অথবা বাতের প্রাবল্য নিবন্ধন রোগ ; 
উল্নঠন-- -ক্সীৎ করা4অ অল), অন(অনট্) যথা _পিত্বোস্থণ, বাতোন্বণ। শিং-১ 

_-ভা) সৎ, উপ্টান, পাণ্টান, উলট্পালট, | “প্রববর্ধ চ তত্রৈব সহসা তোয়মুন্বণমূ । 
২। উপহাস, ঠাট্টা । শিৎ-১ “স দীরা- ২ বিষোন্বণাঃ সের্পাঃ)। ৩ পিত্বোন্বণ| । 
ধীরা তু সোল্প,ঠতাষিতৈঃ সংতুদেদমুম্।” | উশৎ, (বশ.+ অত্শেত্)_ক ) বি, ত্রিৎ, 

উল্লেখ (লিখিত দেখ, অ(অল্)-_ ভা) সং, কাময়মান, যে কামন। করিতেছে । 
পুং, কথন। ২। খনন। ৩। অর্থালক্গার | উশতী । (বশ অভিলাষ কর1, উষ্ণ দগ্ধ 
বিশেষ; এক বস্তর অনেক প্রকারে উল্লেখ; : উ্তী / করা +অৎ্(শতৃ)- ক) সৎ, স্ত্রীৎ, 

_ তাহা ছুই প্রকার। অমজলধাক্য। শিৎ _ ১“উষভীরিব মাতরঃ।৮ 
উল্লেখন (ল্লিখিতদেখ,অনঅনট) _ভা) সং, | উশনাঃ (উশনস্, বশ. ইচ্ছ' করা+ অনস্ 
খনন; যথা-ভূমির উল্লেখন। ২। বম্ন। _ ক, সহজ্ঞার্থে ) সৎ* পুৎ, শুক্রাচাধ্য, 
৩। নির্দেশ, কীন্তন, কথখন। ৪ | চাচা, অন্ুরগুকু। শিং-১ খখ্যাতাশ্চোশনসঃ 

কোদা। শিৎ- ১ “বিচিত্র চরিতোলেখ।-- |  পুত্রাশ্ত্বারোহস্ুরযাজকাঃ । ২ কবীনামু- 
মাজ্জলোপাঞ্জনেন সেক্কেনোল্লেখনেন শনাঃকবিঃ । ৩ গাথাশ্চাপ্যুশনোগীতা |” 

চ। গবাঞ্চ পরিবামেন ভূমিঃ শুধ্যতি | উশিকৃ উেশিজ্, বশ. ইচ্ছা করা+ইজ _ 
পঞ্চভিঃ। ২ মাসপক্ষতিথখীনাঞ্চ সর্ববশঃ | র সংজ্ঞার্থে । বসু উ) সং,পুং, অপ্রিআগুন । 
উল্লেখনমকুবরবা গো ন তস্য ফলভাগ্- ২। দ্বৃত। [সৎ, স্ত্রী, বাধা, ইচ্ছা । 
ভিবেৎ ॥' ইতি তিথ্যাদ্িতত্বমূ । উশী (বশ. অভিলাষকরা+ঈ _ সংক্ঞার্থে) . 



7 ২ উষ [5৫৬] উদ 

উন্মীনর (উ উনী [বশ্+ই- ভা) ইচ্ছা না উ্বৃধ ( উস প্েভাত _ বুধ জানা 

মন্রুষা। সৎ, পু গান্ধার দেশ । ২ চক (ক) ক। যাহাকে প্রতাতের সা ৰে। 
২, অপ্রি, আগুন। শ্রিং- বংশীয়নপবিশেষ, শিবিরাজার পিতা! । এই 

নরপতি শরণাগত প্রতিপালক ছিলেন, 

প্রথিত আছে, ইনি ঘমুনার উভয় পাংশশ্ছি 

নদদীতটে ষল্তানুষ্ঠান পুর্নক ইন্দকে অতি- 
“যে কেচ কু | । 

রাজানঃ স বশোশীনরাণামূ । 
ক্রেম করেন । শিখ- ১ 

পপালানাৎ 
২ ক্ীরপাণা উন্শীনরাঃ |? 

উশ্পীর, উষষার (বশ 
সংজ্ঞার্থে)ট সং) পুৎ _ ক্লীৎ্ত় বেণার মল, 

গন্ধতণবিশেষের মল, খশখশে | ২। নিপা, 
নোত্ পাচনবিশেষ । 

উশীরবীজ €উশীর - বীজ, টি ষ) সং 
পুং, বীরণমলের বীজ 1 ২) উত্তরদিকণ্ 
পন্নতবিশেষ, টমনাক পরত ॥ 

উশ্শীরন্তম্ম ভেশীর বেণ।মুল _জ্ন্ব গুচ্ছ) 

সং, পৃৎ, বেণাশ্লের গোছা । 
উশারাদি ; সাং, পু, জ্বরাতিসার রোগাধি- 

কারে নিদ্দিষ্ট পাচনলিশেষ। 

উষ্ উন দাহ র17+জ- ক) সং, পু” 1 

প্রভাত । ২7 কামুক ভ। লেক শ্ম) 

গুগগলু। ৪ ।ক্ষারনভিকা 1 ফা স্টীৎ। (4 

অআ-- ক) অনিকুদ্ধ-পত্রী, বাণরাজার কন্যা । 
স্ 

(++ - ক) অহ,রাত্রি 1৫ | প্রভাত, আাঙ্ষ- 

মৃহূত্র, অর্ুণোদয়ের পুববক্ষণ, পঙ্ষিগণ সে 

অম্ষে চিচিকুচি ধ্বনি করিতে আর্ত করে। 

এই কাল মঙ্গলজনক ও যাত্রায় শু'ভপদ | 
“আঙ্গীস্তম্য়াহ সন্ধ্যা ব্যক্সীভতা ন তারকা 
যান । তেজ+পন্রিহানিক্তষা ভানোরগ্গোদ যহ 
যাবৎ ॥ ইতি তিথিতর্জে বরাহবচনমর 12 

উষ্ণ (উষ দেখ, অনভজনট্)-- প্র । যে ক 
দাহ করে) সৎ, বীশৎ, মরীচ 1 ২ । পিপ্রলী- 
মূল | ৩। প1- সী, পিপ্পলী, পিপুল। ৪ । 
শ$নী, শুট । 

ভবদ্ধ, ; সং, পু, যছুবংশীয রাজাবিশেষ। 
ইনি অতি যাক্ছিক ছিলেন । আব্বা ইলিন 

মহাযজ্জের অনুষ্টান কপিয়া ঝত্তিক্গণকে 
| »। অগ্ি। 

স্র্যা | 

প্রভৃত অর্থ দান করিতেন । 
উ্নপ 'উ্ধ দেখ, প- প্রং) সৎ, পু 

ইচ্ছ। কহ 4+ঈর শা, 

২। গবী। ৩। (+অ- ভাবে) দাহ । 917 

সুর্য রোচনাছিশ্বান দেবানুষবৃধঃ। 
২। রল্ত'চিত্রক, রাৎচিভা । 

উষ্স্ (উষ দেখ, আস প্র) সং, ক্রীং, এ 
তাষ, প্রভাত, ভোর । 

(উষ-সো শেষ করা+আ-প্রং 
_ ক্রীলিঙ্গে ) সৎ, স্সীৎ, সন্ধ্যা কাল। 

ৃ চা ( উপ 41 যজ্)- প্রা) নি) ঘি 

1 প্রাভাতিক, উষ্বাকালীন। 
উষাকল (উবা-ধল কল শন্দ কর14 

(আল্. - ক] যে শব্দ করে। যে উষাকাত 

শন্দ করে) সং, পুহ, কুকুট, ক কড়।। 
উষ্বাপতি ॥ (উষ। পতি, রমণ শামা 

উমাক্াণ ] ৬া _ ষ) সং, পুং, আশির? 

দাগের পুর, কুষ্ধের পৌত্র | 
উদ্ষিত (উষ দেখ, তক -_শ্ম) বি, ভিং 

প্ধ, হষিত, বাসি । দগ্ধ । ৩ । বেস বাঃ 

রা 
। 
| 

| হট সং, 
ৰ 
| 

| 
ৰ 
/ 

| 

] 
ৰ 

] 

1 

1 প্র 

| 
[ 

ূ করা+ক্ত _ ক) তুরিত। ৪ । শ্ছিত,শিপিট 
॥ 

| ৫1 ক্ুতবসতি । [সৎ, পুথ, অনিক 

| উদেষ (উনা- ঈশ প্রভু, শ্গামী, তীয় 

। উদ্ট্র 'উত্ম দেখ, :-- সহজ্ঞার্থে। যে মরুভূমি 

ৰ 

ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৰ 

া 

দগ্ধ প্রায় হয়) সৎ, পুৎ, পশুবিশেষ, ভ? 

স্ট্রী- স্ীৎ, স্বীট্ । 

। উষ্ট্রকপ্টকভোজনন্যায়__ ন্যায় 0১২) দেখ! 
উষ্রকর্ণিক ; সৎ, পুৎ, দঙ্সিণস্থ যবনদেশ 

বিশেষ ; যবনগপ তথায় ভোজনাথ € 
বধ করিয়া! থাকে । 

উদ গ্লীন্ (উ্গ্রীবার ল্যায় আকার বলি 

সৎ, পু) ভগন্দররোগ | 



উষ্ণ 

উষ্টশিরোধর ডে উট-শিরস্ নস্তক- উষ্ধাগম 

ধারণ করা+ অজল্)- কা যে উষ্ণাভিগম ধর [ধ্ 
ধারণ করে) সৎ, ক্লীৎ, ভগন্দর রোগ । 

টষ্্রিকা উষ্ই+ইকফ্িক)- প্রৎআপ্- স্ত্ীৎ) 
২, স্্রীং, মণ্ায় অদ্য ভাণ্ড।২। উদ্রী। 

উষ্ণ (উষ দ্বাহকরা+ ণ(ণকৃ)- ক) সং,পুৎ, 
গ্রীষ্মকাল। ২। গাতপ,রৌদ্র ৷ শ। উদ্মা। 
৪ । পলাওু | ৫ | বিং,ত্রিৎ, অশীতল, তপ্ত । 
৬। তীব্র । ৭ । অনলস, তত্পর । ষ্রাঁ 
সী, যক্ারোগ | ২। সম্তভাপ । ৩ পিন্থ। 

শিৎ ১ প্দীর্ঘমুষ্প নিশ্বাসমূ । ২ অর্কো- : 
হুধিপতিরঙ্গানাম্ । ৩ উষ্ধানি কৃষ্ণ বৃ- 1. 

29 
তস্তে গচ্ছানো যমুনাৎ প্রতি | 

টক /উন্ণ১1ক _ যোগ) বি 5 
৬৫৯১ 

উধকটবন্ধ (19711900799 ) সৎ, পুহ, 

কক্কটঞ্রোন্তি ও মকরক্রান্তির অন্তব্বক্জী 
ভূভাগ । 

টষ্ণচকর (উষ্ণ কর কিরণ, ৬চী- হিৎ) 
সং, পু, সৃর্ধযদেব। ২ | কে+ অল্-_ ক) 
নিং, ত্রিৎ, উঞ্ণকারক, যে উষ্ণ করে, যে। 
গরম করে। 

উ্*চকাল (উষ্ণ -_ কাল, যহ- স) সৎ, পু 
গ্রীষ্মপতু, গর্মিকাল। শিং- ১ “তক্রৎ 
নৈব ক্ষতে দদ্যাম্নোঞ্চকালে ন হুর্বলে।?” 

উষ্ণ (উষ্ণ তণ্ত-_ গু [গো শব্দজ] কিরণ, 
৬্ঠী - হিং) সং, পুহ, স্ধ্য | ণ 

উষ্ণনদী (উষ্ণ তপ্ত _ নদী, মৎস) সং, | 
স্সীৎ, বৈতরণী নদী । ূ 

উষ্ণরশ্মি, উল্তাহশু ভেষ্ণ তপ্ত - রশ্বি'অতশু 
কিরণ। যাহার কিরণ উষ্, ৬ঠী হি । 
সং, পুৎ, হুর । শিং- ১ “কুবেরগুগ্রাৎ 
দিশমুষ্রশ্নৌ 1৮ ২। অর্কবৃক্ষ । 

উষ্ণবারণ তে রৌদ্র-বারণ যে নিবারণ 
করে, হয়া] -ষ্) সং, পুং-ক্লীৎ, আতপত্র, 
ছত্র, ছাতা । শিং ১ গ্য'্থমভ্তোজমি- 
বোষ্বারণমূ 1১ 

উ্ণবীধ্য (উষ্ণ তাপ -বীর্ধ্য শৌর্যা, বল, 
৬ঠা _ হিৎ্) সং, পুৎ, শিশুমার, শুশুক। 
২। তেজশ্ী ড্রবা। 

| ৩৫৭ ] 

 উদ্ষিকৃ (উষ্চিহ, উত্ৎ 
অনলস। :. 

২।ক্ষিপ্রকারী | ৩। প্রণত । ৪ | ষোহাতে ; 

শরীর উঞ্ করে) সং, পুং, জর | ৃ 

উষ্কে 

ভে রৌদ্র, উদ্মা-_ আ- 
ও গম, অভিগম, উপগম 

উঞ্জোপগম আগমন, ৭মী--হিৎ) সং, 
পুৎ গ্রীষ্মকাল, গ্রীক্ম্খতু 

উদ্ণালু (উষ + আলু - প্রং) বিং১ত্রিং, উত্তা- 
পসহনে অসমর্থ। ২ । আতপ-ক্লান্ত । ৩1 
শৈত্যপ্রিয়। শিং- ১ “উষ্ণালুহ শিশিরে 
নিষীদতি তরোম্লালবালে শিখী 1১ 

উষ্তাসহ উষ্ণ উত্তাপ- অসহ খআঅসহ, 
যে সহ্য করিতে পারে না, ০যা- হিৎ) 
লিৎ, ত্রিৎ, যে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে 
না। ২ । সৎ, পু হেমস্তকাল। 

উদ্ধে-স্সিহ ক্ষিপ্ 
করা+০(কিপ্্?_ ক) সং, স্কীৎ্। শিরো- 
বেষ্টন,পাকৃড়ি,পাক | ২। সপ্তাক্ষর ছন্দো- 
বিশেষ । শিৎ-১ গায়ত্র্যফিগনষ্ট,প্ চ 
বৃহতী পতংক্তিরেবচ 1” 

উঞ্জিক] (উষ্ণ তগু [অন্ন] + ক- যোগ, 

অথবা অন্র+ক- প্রহ । অন্ন স্থানে উষ্ণা- 
দেশ) সং, স্্রীৎ, যবমণ্ড, যবাও্ড, যাউ | 

উষ্ণীগঙ্গ (উষ্তী উফ্ীভূত _ গলা, মধ্যপদ- 
লোপ) সং,ক্লীৎ, ভূগুপব্বতের তীর্থ বিশেষ । 

উদ্দীষ (উন্* তাপ-নঈষ নাশ করা+অ 
(ক)- ক।যেতাপনঞ করে, ২য় ষ) সৎ, 
পুৎ_ ক্লীৎ শিরোবেষ্টন, পাকৃ। ২। কি- 
রীট | ৩। বিশেষ-চিহ্ । শিৎ-১ “বিশী- 
ণমলিনোষ্ীষঃ । ২ বলাকাপাওুরোষ্ীষং 
বিছুতৎক্ষিগুচামরমূ 1 মন্তবারণসারূপাৎ 

কর্ত,কামমিবাম্বরমূ (৮ 

উষ্ভীষধারী ( -ধারিন্, উষ্ণীষ-ধারী যে 
ধারণ করে) বিং, ভরি, ষে উষ্্ীষ ধারণ 
করে, ধুতোষ্টীষ । 

উঞ্ধীষিন্ (উষ্ভীষ+ ইন্িন্্) _ক, বিদ্যমা- 
নারে) বিং, ত্রিং, উদ্ধীষধারী, উ্ণীষবান্, 
যার মাথায় পাকড়ি আছে । শিং - ১ “উ- 
ফীষিণে সুবক্তায় সহআক্ষায় মীঢ়ষে । 

উষ্ষোদক (উঞ্ণ _ উদক, যং--. স) সৎ, ক্লীং, 
উঞ্জজল, গরমজল । শিং-১ “শ্বাসকাশ- 
জরান্ হস্তি পীতমুষ্দোদকং নিশি ।” 

উক্স্রোপগম (উষ্ণ - উপগম) সং, পুৎ, গ্রীক্ম- 

কাল। 



উঢ় 

৫ পুং, গ্রীষ্মকাল । ২। উত্তাপ । ৩। 

তীব্রতা । ৪। কোপত.ক্রোধ। ৫ | শ-ষ-স-হ 

বর্ণ। শিং-১ “উল্মাহি বিভ্ততে1 বৃদ্ধিৎ 
তেজেো নয়তি দেহিনাম্ ।”” 

উত্মক ( উচ্ম+কণ্_ সংজ্ঞার্থে ) সৎ, পুত, 
গ্রীষ্মকাল । 

উদ্মপা (উম্ম-পা পান করা+*(কিপ্)- 
ক) সং,পুৎ, বহু, পিতলোকবিশেষ । শিং 
-১ £শুকালিনী বহি্ষদ্ উম্মপ৷ আজ্যপা 

স্তথ! 1”, ২। উন্মপানকর্তী তপঙ্গিবিশেষ । 
উদ্বামখৈরিৰ বনিশিলিঈপৃিন্িশ্াটপং রা 

উল্ম। (উদ্মান্) উদ্মা দেখ। 

উদ্মাণ (উদ্ম + আপ) সং, কলীৎ, উদ্মা, উত্তাপ । ূ 

উত্ত (বস্ বাসকপ”া+ র-_ ক, সংজ্ঞার্থে। যা- 
হাতে লোক বাস করে) সৎ, পু, কিরণ, 
আলোক 1 ২। € যাহাতে বলবীর্ঘ্য বাস 

করে) বৃষ, ধাড়। শা স্ীৎ, ধেনু, গবী। 
২। লতাবিশেষ। 

উহামান (বৃহ বহন করা+ আন(শান) _ 
শট য, ম-_ আগম) বিৎ, ্রেৎ, আকৃষ্য- 
মাণ। ২। নীয়মান | ৩। যাহা বহন করা 

যাঁয়। “ঘমোহ্যমানঃ কিল ভোগিবৈরিণ! 1” 

উ 
উ; ষষ্ঠ সরবর্ণ; ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। 

২। (অব গমন করা7+০ক্কিপ)- ক । 
অব-উ) সং, পুৎ, চন্দ । ৩। শিব। ৪। 
বিং, ভিং, রক্ষক | ৫। অং, শোক ছুঃখাদি 

বে সন্োধন। ৬। বাক্যারস্ত। প। রক্ষা | 

| দায় । 

উন (উদৃখল শব্দ) সং, উল্খল, গড়। 
উঢ় (বহা বহন করা+তক্তে)- সম) বিৎ, 

ত্রিং, যাহার বিবাহ হইয়াছে, বিবাহিত, 
কৃতদার । ২ । বহনীয়, যাহা বহন কর। 
যায । ৩1 ধুত। ৪1 অঙ্গীকৃত। শ্শিৎ 
-১ পপরিবেত্তান্থজোহুনুটে জ্যেষ্ঠে দ্ার- 
পরিগ্রহ্থাৎ ৷ অমর) । ২কন্য। পিতুর্ধনহরী 
যক্ষ্যনূঢ়া ভবেতদ। 1” 

[1 ৩৫৮ এ 

টিনার রারিরো টির -বরারানানাডা 
স্ব, উদ্মন্উেষ দাহকরা+ মকৃ,মন্  প্রং) | উঢ়কস্কট (উঁ় বহনীয়_কক্ট বর্খ, গা 

ূ 
| 
] 

র পশুস্তন, 

ৰ 
1 

উরী 

শশী 

_হিং) বিং, ত্রিৎ, কবচধারী, বন্দ সন 
হবিশিষ্ট ৷ 

উঢ়া (উড় দেখ, আপ্ _ক্্রীৎ) বিং, ভিং, বি. 
বাহিত, পরিণীতা, যে কন্যার বিবাহ 
হইয়াছে । [বহন। ২। বিবাহ। 

উ়ি (উঢ় দেখ, তিজ্ডে)- ভা) সং, জর, 
উত € বে বুনা+তক্তে)- শা) বিৎ ত্র, 

কৃতবয়ন, যে বস্মার্দি বুনা হইয়াছে । ২। 
গ্রথিত, যাহা গাথা হইয়াছে । ৩। সাত, 
যে কাপড় প্রভৃতি সেলাই কর! গিয়াছে। 
শিৎ_ ১যস্মিক্নোতঞ্চ প্রোভপ্চ 1” স্মৃতি)। 

২। রক্ষিত । 

। উত্ভি ডউেত দেখ, তিংক্তি)_ ভা) সং, সত্রং 
1 স্যতি, সেলাই । ২। বস্ত্রাদি বয়ন। ৩। 
| (অব রক্ষা! করা ইত্যাদি +ক্তি-ভা) 

রক্ষণ 1৪ লীলা । ৫। ক্ষরণ । 

উধস্(উপস দেখ, বহ্-উধ্) সং, ক্লীং, 
গাইর পালান, মেড ।  [দুগ্চ। 

উধস্য ডেধ1+-য(ফ্য) _ ইদমথে) সং, ক্লীত, 
উন ডেন্ নুযুনকরা, কম করা+4 অকে)- ক) 

বি, ত্রিং, হীন, কম, অসম্পূর্ণ । ২। ন্যন। 
তা দুব্বল। শিৎ_ ১উনৎ বাত্যধিকং বাপি 
লিখেদেযা রাজ “সনম । ২ পুর্ণে ববসহ্রে 
দ্বশোনে । ৩ ৬শদ্বিবার্ধিকৎ প্রেতৎ নিদ- 

ধুুর্বান্ধবা বহিঃ 1৮ 

উম (অধ রক্ষা বরা মু ক) অথ, গবব । 
২। ক্রোধ ! ৩। নিন্দা, ভৎ্সনা 1৪. প্রশ্ন। 

উম; ) সঙ কী, দেশবিশেষ 1 

উয়ী দেশজ) সং, বল্সীক,রুই,শাদাপিপীড়া। 
উর ; অবতীর্ণ হওয়া; ঘথা-- “উর দয়ামঘ়ি 

বিশ্বরমে 1” [শ্বীকার । ২। বিস্তার । 
উররী ডেয় েলাইকরা 4 ররীক্ _ ক) অ”, 
উরব্য, উক্লজ (উরু +যফ্য্ে) _ ভবার্থে। উর 

_-জ যে জন্মে, ৫মী-ষ। যেব্রক্ষার উরু- 
দেশ হইতে জন্দিয়াছে) সং, পুৎ। বৈশ্য- 
জাতি । শিৎ--১ পব্রাক্ষণোহস্য মুখমাসী 
বাহ্রাজন্যঃ কৃত: । উরু তস্য যদ্বৈশ্যঃ 
পন্ভ্যাং শৃর্রোহজায়ত । 

উরী (উয় সেলাইকর1-+ রীক, কুরীক 
 উকুরী ক্র) অহ, স্বীকরি | ২। বিস্তার । 



উর্জ্জ ঠা 

উরীকত ভেরী-কৃত ঘাহ। করা হইয়াছে) 
বি ত্রিৎ, অজীকৃত । ২1 বিস্তারিত। 

উরু ভির্ণ আচ্ছাদন কর উক্)-ম্ঘ । 

ণ_লোপ) সং, পু২,জান্থুর উপরিভাগ, 
আঠুর উপরিব্থা চরণাৎশ, উরৎ। শিৎ 
৯ জজ্ঘোর্কদোঃ সংত্বানে জানুনাম্। 

২ উরু গজকরোপমো । ৩ করভোপমোরু ।” 
৪ নিশাস্তনারীপরিধানধুনন শ্কুটাগসাপৃয- 
কুষু 'লালচক্ষুষঃ । 

উক্ুগ্রাহ উেকু- গ্রহ গ্রহণ করা + অতি.) 
_ ক) বিৎ ত্িৎ, যে উরুদেশ গ্রহণ কবে, 
২। সৎ, পুং, উরুস্তত্ত রোগ । 

উরজ (উরু -জ [জন্ জন্মান+ অ(ডে)- ক] 
যে জন্মায় । «মী _ ষ) সৎ, পুৎ বৈশ্য | 

উরুপর্্বা (-পর্বন্, উরু -পব্বন্ গ্রস্থি, 
৬ষ্ঠী _ ষ) সং, পুৎ- ক্লীৎ, জানু, হাটু । 

উর্সম্তব (উক্- সম্ভব উত্পন্তি) বিংভ্রিৎ, 
যেউকু হইতে উত্পন্ন হয়। 

উ্ুস্তস্ত (উরু-স্তন্ভূ শ্হির হওয়া + 
অল) -_ ভা) সং, পু যে রোগ হইলে 
উর অবশ হইয়। যায়, উরুতে স্ফোটক । 

উন্স্তত্তা ডেরু_স্তম্ত থাম । যে উক্রর উপ- 
মাভৃত স্তস্ত, ৬ী _ হিৎ) স্ৎ, জ্্রীৎ, কদ- 
লীরৃক্ষ | 

উজ্জ (উত্ জীবিতহওয়া, বলিষ্ঠ হওয়া + 
অ.অল্) - ভা) সৎ, পু২, কার্তিক মাস। 
২। দ্বিতীয় মন্বস্তরের সপ্ুর্ষির মধ্যে এক 
জন্ । ৩। (+অল্ -৭) ঘত্বঃ চেষ্টা, উৎ- 
সাহ্। ৪ । বল, সমর্থ, শক্তি । ৫1 নিশ্বাস। 

উর্জঃ (উজ্জন্, উত্জ দেখ, অস্-ণ) সৎ, 
ক্লীৎ, বল। ২। উত্সাহ | ৩। তেজঃ । 

৪ । €(+অস - ভা) প্রাণন । 

উর্জ, উর্জণ ভেঞ্জ +*(কিপ্)-_৭) সৎ, স্ত্রীঘ, 
ডেজ:। ২ । বল । ৩ । ক্লীৎ, জল । 

উত্ীযোনি ) সং, পুৎ, খষিবিশেষ, নারদ । 
উর্জপ্থল ( উত্' সামর্থ্য + বল _ অজ্ত্যর্থে) 

বিং,ত্রিৎ, বলবান্, মহাবল । “ভোক্তারস্ব- 
ন্থলমাত্মদেহম্ ।”রেছু)। ২। ঘৃঢ়কায় | 

উর্জস্বিন €-স্থিন্, উর্জ্জস্পঁবিন্ -_বিদ্- 
মানার্থে ) বিৎ, ত্রিং, বলবান্, তেজস্বী। 

২। সং, ক্লীৎ, কাব্যালক্কার-বিশেষ । 

৩৫৯ ]. 
উদ্ধণ 

সপ পচ পাপ 

উর্ভিত (উত্জ ফেখ, ভক্তি) ক) বি, ত্রিৎঃ 
বিখ্যাত । ২। তেজন্দী। ৬ । উদ্দার ৷ শিৎ - 
১ ““স্বর্গৎ চৈবাক্ষয়ৎ বিপ্র বিদধামি তবো- 
জ্িতমূ। ২ উত্জিতঃং খলু তে কামঃ 
কৃতঃ 1” ৪1 (+ক্ত - ভাট) ক্লীং,বল,সামর্থয । 
৫। উৎসাহ । শিৎ- ১উপপত্ভিমছুর্জিত! 
শ্রয়মৃ ।” কিরাত) । ৬। বিতত্রিৎ, বদ্ধিত । 

|. শিৎ_ ১ছিমকরোমকরোর্জিতকেতনমৃ।” 
| উর্ণনাভ, উর্ণনাভি (ভর্ণনাভ দেখ) সং, পু, 
ৃ যাহার নাভি হইতে শ্থৃত্র বিনির্গত হয়, 
1. মাকড়সা । 
উর্ণ] (উর্ণা দেখ সং, স্থীৎ, মেষাদিলোম, 

পশম । শিং- ১ “উর্ণাতজ্কময়ৎ বাসঃ।” 
২। ভমধ্যস্থ রোমাবর্ত ; ভ্রযুগলের মধ্যে 
ম্ণাল তজর ন্যায় শ্ুক্ম রোমরাজির ম- 
ওলাকার চিহ্বিশেষ। এ চিহণ ছতি 
শুভজনক । চক্রবস্তর মহশপালের ও মহা 
যোগীদিগের ক্র চিহ্ন লক্ষিত হইয়! 
থাকে । 

উর্ণাময় ৭14 ময়ট _ বিকারার্ে) সৎ, ক্লীৎ, 
মেষলোম বিকার স্ুজ্রা্দি । শিৎ _ ১ভর্ণা- 
ময়ৎ কৌতুক হস্ত্থত্রৎ 1» 

উ্ণাস্থু (উর্ণ14 মু _ অজ্ত্যর্থে) সৎ, পু, মেষ- 
লোমের আসন, কম্সল। ২। মেষ | ৩। 

মাকড়সা । ৪ | গন্দর্র্ব বিশেষ । শিৎ_ ১ 
“উর্ণাযুশ্চিত্রসেনশ্চ হাহ হুহুশ্চ ভারত 1” 

| উর্ণাবন (উর 4 বনচ্ _ অজ্ত্যর্থে) বিৎ) ত্র, 
উর্ণায়ুক্ত, মেষলোমে বিনিন্মিত। 

উর্ণ,বান ভের্ঁ আচ্ছাদন করা7+ আনশোন) 
- ক) বিৎ, তং ২ 'আাচ্হাদযৎ, যে আচ্ছাদল 
করিতেছে । 

সী (উদ উপরি-হা! ত্যাগকরা, গমন 
করা+ব- প্রৎ। উদ্-উর) বিং, ত্রিং, 
উচ্চ ।২। উতৎ্কষ্ট। ৩। অনস্তর । ৪। উপ- 
রিশ্য। ৫। ত্যক্ত । ৬। সং, ক্রীং, উচ্চতা, 
উপরদিকৃ ; ষথা--উদ্ষে দশ হাত। ৭। 
উদ্ধদেশ 7; যথা_উদ্ধে শ্ছিত। শিং-১ 
“উদ্ধাৎ প্রাণী হ্যতক্রামস্তি ॥ ২ পিতর্য,্থীৎ- 
গতে পুত্রা বিভজেবু ধনৎপ্তুঃ 1” 

উদ্ধাক (উদ্ধী উচ্চ-ক [ তৈধাতুজ + অ 
ডে)- কা]যে শস্ক করে। বার্দিত হইলে যে 

স্পেস, 

স্পা 
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উক্চ শন্দ করে) সৎ, 

যাহ শূন্যে তুলিয়া বাজায়। 

উদ্ধীক্ (উদ্ধ- কঠ, ৬ঠী-_ হিৎ) বিং, ত্িৎ, 

উন্নতকণ্ঠ, ধার ক উন্নত | -_ কণ্ঠ _ক্জ্রীৎ। 

মহাশতাবরী লতা । 

উদ্ধকায় (উদত্বী _ কায়, রং _ স) সংপুৎ,নাভির 
উপরিস্থিত শরীরভাগ,পুবরবকায়।২। ড্ঠা 
_ হিং) বিংঃ ব্রি, উন্নতদেহ, উচ্চশরীর। 

উদ্ধীকেহ (উদ্বী-কেতু ধবজা, ৬ঠী-বা! 
মী _হিৎ্ যাহার ধবজা উন্নত বাযাহাতে 
ধ্বজা উন্নত ) বিং, ভিৎ, উচ্ছি তরধবজ, 

নুপাদি সম্বন্ধেই ইহা প্রমোক্ব্য । ২1) 
২, পু, জনকবৎশীয় রাজাবিশেষ। 

উদ্ধ টা ( উদ্ঘ- কেশ, ৬্ঠী- হিৎ) সৎ, 
পুৎ, ব্রহ্মা । শিং -১ িগ্ধীকেশো ভবে- 
দ্বহ্দা লঙ্মকেশক্ব বিষ্টরঃ। ২ কুশময় 
ব্রাহ্মণ |” ২ । বিৎ, ব্রিহ, উন্নতাগ্র কেশ- 
যুক্ত । শী-স্মী২_ ঈপ্। 

উদ্ীগ উদ্বী-গ [গমৃ গমন করা+ ভ(ড) 
_ ক] যে গমন করে) বিং১ত্রিৎ, উদ্ধাগামী । 
২। উদ্ধ: গমনশীল । শিৎ _ ১ভুবাসহোম্মাণ 
মমুঞ্চদৃদ্ধীগৎ। কুমার)। ২ শরাংস্চাশীবিষা- 
কারানুদ্ধগান্ দ্রীপ্ততেজস5.।?? ৩ । সং ১পুহ, | 
রোগবিশেষ ; যথা 

“উদ্ধগি বিকারে মোর পড়িয়াছে দাত । 
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছেআত |”? 

৪ | (যিনি সকলের উদ্ধে থাকেন) পু 
পরমেশর ; ঘথ। যিনি সকলের উদ্ধগ, 
তিনিই সকল জানেন। ৪। সংপথালম্বী ; 
যখ1-_উদ্বীগ হইতে ইচ্ছা করিলে মাতুস্গ 
করিতে হতে । ৫। ধাম্মিক ; যথা--উদ্ধাগ 
না হইলে কি এমন উচ্চ দৃষ্টি হয়? শিৎ 
-৯ণধশ্মেণ গমনমৃদ্ধ মধস্তীভ্ভবত্যধশ্রেণ ।” 

উদ্ধগ্রতি (উদ্ঘ-_ গতি, ৭মী _য) সৎ, স্্রীৎ, 
উদ্ষে গমন, উচ্চগতি, উপরে গমন ২। 
স্বর্মীরোহণ । ৩। উন্নত স্থানে আরোহণ। 
৪ | €৬ঠী-হিৎ) বিৎ। ভ্রিৎ, উচ্চগতি 
প্রাপ্ত; শ্বর্ণারূঢ | 

উদ্ধগপুর ভিন্ধগ _পুর, যু স) সং) পুৎ, 
পুর নামক অসুরের পুর! ২। রাজা 
হরিশ্চজ্ের পুর | 

পু, স্বদ্জাবিশেষ, উদ্ধ গামী (উদ্ধাগামিন, উদ্ধ_ _গামিন টা 
গমন করা+ ইন্িন্)- ক] ষে গমন করে) 
বিং, ত্র) যে উদ্ধে গমন করে । 

উদ্ধাচরণ ( উদ্ধী_ চরণ, ৬ঠী -হিৎ) থিং, 
ত্রিৎ, যাহার চরণ উদ্ধগত, উদ্ধপাদ। ২। 
সং, পুং, শরভ, ইহার আষ্ট চরণ কিন্ত 
ইহার চার খানি পদ উদ্ধদিকে থাকে! 
২। (উন্নতপাদ হেতু) তপশীবিশেষ। 

উদ্ধাসানু (উত্ধ_জ্ঞানু, ৬ষঠী_ হিৎ ) বিং, 
ূ িৎ যার জানু উল্চ, উন্নতজানু । 
উদ্ধত, (উদ্ধী জানু, ৬ষ্ঠা _হিৎ। জানু ৯) 

|. বিং, তিৎ, উন্নতজানু । ২। উন্নত। 
। উদ্ধীতন (উদ্ধী7তন-_ ভবার্ধে) বিৎ, ঘিহ, 

যেবন্ত বা ব্যক্তি উপরেরদিকে আছে, 
উপরিস্থ। 

উদ্ধথ। (উদ্ধ+ থা _ ভাবে) অহ, উদ্ধা্রকারে | 
শি ১ “শ্বাশ্রুদীখবদ্দ,স্ীথাভূৎ্ ।? 

উদ্ধীদং্ট্রকেশ (উত্ধী_ দত, ৬ঠী-হিৎ) থে 
প্রাণীদিগের দস্ত উন্নত , ভগ্গদং্রক-- ঈশ 
পতি, ৬ঠী- ষ) সৎ, পু২) মহাদেব । 
শিৎ- ১ “নমোদ্ধদৎরকেশার শুক্লায়াবত- 
তায় চ। নিলোহিতায় পূমায় নীল শ্রীবায় বৈ 
নমঃ |”? 

ডদ্ধপৃষ্টি উন্ধী দৃষ্টি, ৬ষ্ভী_ ছিৎ) বি, তরি, 
যাহার দৃষ্টি ₹ খ।দূকে রহিয়াছে, ষে উপণ 
দিকে চাহিয়। রহিয়াছে, উতক্ষিপ্ধৃষ্টি। 
১ । ভউদ্কুনত্র । ৩ । শিবনেত্র হওয়া, মৃত্য 
কালে জীবের এইরূপ অবস্থা ঘটে | ৪। 

(য়ুং - স) সং, স্ত্রীৎ, ভ্রযুগল নিবিষ্ট। দৃষ্টি, 
জযুগলের মধ্যভাগে নয়নার্পণ । ৫ 1 উৎ- 

ক্ষিপ্ত দৃষ্টি, উপরেরদিকে নেত্রপাত, উচ্চ 

দিক্ তাকান । ৬। যোগবিশেষ, ঈশ্বরোপা- 

সনায় প্রবন্তমান ব্যক্তি যোগসাধনার্থ 
নেত্রযুগল উদ্ধীভাগে নীত করেন, ইহাই 
যুক্তযোগী হইবার প্রধান উপায়। 

উদ্ধাদেব (উদ্ধী উতৎ্কৃ্ট, প্রধান _ দেব ) সং, 
পুহ, বিষু্ । 

উদ্ধাদেহ (উদ্ধা মরণোত্তর _ দেহ, যু স) 
সং, পুং, মরণাস্তে উৎপন্ন দেহ, লিঙ্গ 
দেহ । শিং-১ ভিদ্ধদে হুনিমিস্তার্থমহখ 

,. দবাতুৎ জলাঞ্জলীন্ ।” 



হর 
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দ্ধপুগু, ির্ধ  উদ্ধম _ পুশ ফোটা, 

যুখ-স, অথবা পুশ, ইক্ষুযন্টি । ই ইন্ু- 
ষ্টির ন্যায় লম্বা ফোটা) সং,পুৎ, চন্দনাদি 
দ্বারা কপালে কত উদ্বীমুখ সরল রেখা, 
ললাটের লম্বা ফৌটা। 

উদ্ধভাক ভেক্সঁ- ভাকৃভজ ভজনা করা 
+০€নিণ্্)-_কা যে ভজনা করে, হয়া [ 
য) বিৎ, ত্রিৎ, উপর্ধিভাগস্, উদ্ধ দেশশ্দ । | 

৪1 হি উদ্ধাদেশম্ বতিবিশেষ । | 

| 
উদ্ধঘ (উদ্ উপরি-হ্বে আহ্বানকরা+ ! 

আম্ডমৃ)- ধি । উদ্-উর) আৎ, উপরি । | 
উদ্বামান (উদ্ধা_ মা পরিমাণকরা4+ আন'আ- 

নট) - ৭) সঙ্গ, ক্লীৎ, বাটখারা। ২। (7 
'ানট _ ভা) উদ্ধতাপরিচ্ছেদক পরিমাণ । 

উদ্ধমুখ ডিদ্ধ _ মুখ, শী _হিৎ) বিহু, ভ্রিৎ, 
উদ্ধাগত বদন, যাহার মুখ উদ্ধদিকে আছে । 
উল্ভোলিত মুখ, ষে মুখ তুলিয়া রহিয়াছে । 

শিং-১ 5 প্রবোধয়ত্যন্ীফুখৈম ঘুখৈঃ | 
(কুমারী)। ২ অধোমুখৈরপ্ধায়গৈশ্চ পনি! 
ভিঃ)”? রেদুট। ২। ক্লীহ, মুখের উদ্ধীভাগ । 
শিৎ- ১দস্তান্তোষ্কীমুখ সশেষ্দহনমূ 1)? 

উদ্ধীরেতাঃ (িষ্কীরেতন্, উদ্ধী _রেতস্ বীধ্য। 
যাহার বীর্য উদ্ধাগত হইয়াছে, জথবাঁ যাঁ- 
হার কখন রেতঃ শ্বলন হয় না, কিন্্। ষে | 

বাক্তি জন্মাবচ্ছিন্ন দার পরিগ্রহ অথব। ক্্ী 
সস্্োগ করে না, ৬ঠী-হিৎ) সৎ, পু, | 
শিব । সেতীর দেহত্যাগের পর েবাদিদেব, 

মহাদেব শ্গীয় রেতঃ উক্ষে নীত করাতে 
উদ্ধারেতাঃ নাষ ধারণ করেন)। ২ । শুক্র- 
্যমকারী, যোগী; ষথা-সেই স্থানে 

সুব্ণবর্ণ মনুষ্য সকল জন্মগ্রহণ করিয়া 
তি কঠোর তপোনুষ্টানপূর্বনক উদ্ধ রেতাঃ 
হইয়া থাকেন ।”” ৩ । ভীষ্ম; ( পুর্বে 

শাম্তনু রাজা সতাব্তভীর বূপলাবণ্য দর্শনে 
তাহার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে 
ততৎ্পিত1 দামরাজ জ্যেষ্টসম্তান ভীম্ম বিদ্য- 
মানে তাহার কন্যারগর্তজাতত মস্তান রাঁজা- 

ধিকারী হইবে না, এই বলিয়া রাজাকে 
কন্য। সম্প্রদানে অস'সতি প্রকাশ করিষণ- 
ছিল, তাহাত্ত মহাক্মা ভীক্ম দ্বার পরিগ্রহ | 
করিবেন ন1 প্রতিজ্ঞা করিয়া! কৌমার ক্রচ্গ- শপ? তা পাশপাশি? া্াাকট শি পাশাপাশি শাপলা শাল পশশিস্প্পপীশ্ীীশিশিতটি এ শাীশীীিীশীী শি শি টিতে 

০০ 
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চারী হওয়াতে উদ্ধ রেতাঃ বলিয়া নিখ্যাত 
হইয়াছেন) ৫ 1 মুনিবিশেষ ; 
সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎ্কুমার ইত্যাদি । 
(খধিগণও এরূপ ব্রশ্ষচধ্যাবলম্মনে উদ্ধঁ 
রেতাঃ হন এতছ্ভিন্ন অষ্টাশীতি সহক্র খষি 
পরমার্থ সাধনার্থ প আজ রেতঃ উদ্ধাগত 
করাতে উদ্বীরেতাঃ বলিয়া বিখ্যাত হুইক়া- 
ছেন)। শিৎ ১ 'খিনীণামৃন্বীরেতসাম্ 1 ২ 
উদ্ধমনয়দদেতো বৃষ ভবাভনঃ £7" 

উদ্ধলিঙ্গ (উদ্ধা উতকুষ্ট লিঙ্গ চিহ্, 
৬ঠী - হিৎ) আহ, রে শিব । শিখ ১ 

“উদ্ধালিগৎ লিরূপাক্ষৎ [পুৎ, অর্থ | 

দত লাক (উদ্ধ লোক জগত, যুৎ - স)স্ৎ, 
দ্ববাছ্ (ভতখ্ী বানু, ৬ঠী _হিৎ্) সৎ, পুশ, 
শৈনবিশেষ, ইহারা মস্তকের উদ্ধে এক 
অথবা হস্তনয় উত্তোলন করিয়া থাকে । 

ইহাদিগের নিিষ্ট বাসস্মান নাই, ইহা- 
দিগের মস্তকে জটা আছে। ২। নিং, 
তি, ঘে বাহু উল্ভোলন করিয়াছে, ম্ষে 
হাত তুলিয়। রহিয়াছে । 

উঁ 
উ 

৷ উদ্ধীশায়ী (- শায়িন্,উদ্ধ উপরে-শী শমন 
করা ইন্্িন্) _ ক) বিৎ, ভরি, ষে উদ্ধে 
শয়ন করে, বালক । ২। সং,পুং,মহাদেব । 
শি-১ “উিষ্কারেতা উদ্ধজিক্ধ উদ্বীশারী 
নভ€স্বল5 | [সৎ, পু, হর্গ। 

উদ্ধলোক (উদ্ধ_ লোক জগত, য্- স্ব) 
ভদ্ধশ্বাম (উদ্ধ্ব_ শ্বাস) সৎ, পু, দীর্ঘশ্বাস ; 

যথা -_-“ধায়বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে 

উন্নশ্বাসে ।(মেখ)। [উপরিস্থিত । 
উদ্বাস্থ (উত্বী-শ্ছ যে থাকে) বিং, হিৎ, 
উদ্ধস্থিত (উদ্ধ _স্থা থাকা+7 তক্তে)- ক) 
হি ও ষেব! যাহ! উদ্ধে আছে বা 
থাকে! 

উদ্ধায়ায় ; সৎ, পুং১ সহহ্ছিভাবিশেষ । ইহ। 

দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, €বর্ষধি নারদ 
ইহার বস্তা ও মহধি ব্বাসদেব ইহার 
শ্রোত। । ইহাতে গুকুভক্তি, দ্বাদরশশীবতার, 
পৌরাঙগমাহাত্্য, কৃষ্ণপুজাধিধি নারায়ণ- 
স্তব ও গয়ামাহাস্ব্য গুভৃতি বণিত আছে । 

| ডশ্মি ে গমনকর14 মি- ক, সৎজ্ঞার্থে' ষে 

উদ্ষে গমন করে) সৎ, পু -জ্সীত তরঙ্গ, 

৫ 



উর্ব্ব [ ৩৬২ | উহ 

ূ রা ভু; হা নি চলোন্থি। ২। | উত্কশী; সং, নং উন্্দশী দেখ। 

তত | ৩। ভাঙ্গুরীয়। ৪ । বস্ত্রের উপর 
চুশাটকর|।৫1(4 মি ভা) ত্বরা। ৬। বেগ। 

৭ | উহ্কা | ৮। জান্তি। ৯। অঙ্গ । ১০ । 

প্রকাশ । ১১ কোষ ১২। ম্মহ । ১৩। 

গড়া । ১৪ | দেহের যড়িধ ধর; যখা- 
“বুভ ক্ষা চ পিপাস। চ গ্রাণপ্য মনসঃ 
স্বৃতৌ।শোকমোহে। জরামুহ্য ক্ৎপিপাসে 
যড়-ম্ীয়ঃ |” স্ত্রী, আশগতিবিশেষ, তথাছি 
_ পড্্ীকুতানামশ্বানাৎ নমনোনম্নমল।ক- 
তিঃ, অতিবেগ সমামুন্দা গতিকন্মসিকদা- 
তা শিং _ ১৫ক্ষিপছি বন্মিনগরৈ রিবো। 
প্মিভি? 1 

উর্মিকা বা াথন| উন্মি+ক কৈ- 
ধাহুজ-ভাড)-ক। আপ্ -ক্ীঘ)। সং 
সী, তরঙ্গ । ২। 1উৎক |৩। বন্ষ্েত উপর 

চুনাউ করা। ৪ জঙ্গও 
উন্ষজিমান ডেন্সিমহ, ীন এ নি 

শ্যথে) পি, তিথি, ্যুং 3৯১ চি ত। 

»।বক্র 1 ৩ ।টে উখেলানে | শিৎ -১ 
“দীর্ধেদু নীলেদখ চোন্ষিমত্ জগ্তাহ 
কেশেযু নরেন্্রপত্রীম্ ।?। 

উত্বিমালী (উন্মিমালিন্, উর্মিমালা তর- 
গমালা4 ইন্_ অস্তযর্থে) সৎ, পুৎ) সাগর, 
সমুদ্র। শিৎ- ১িলোম্বিমালিন্( সমুদ্র) 

ভর্বিল। (ধা গমনকর14- সিল - সৎজ্জাে, 
ভথব। উম্মি-লা গ্রহণকর।4অ.ড).- 
ক) সংক্পীৎ, রাজধি জনকের কনিষ্ঠাকন্যা, 
লক্ষ্মণের পত্রী, ইহার গর্ভে ছুইটী পুত হয় 
একজনের নাম অঙ্গদ, অপরের নাম চর্জ- 
কেহু। শিৎ- ১ “লক্ষণস্ত দনুজামথোর্মি- 
লাম্ 1”(রদু)। 

উর্ব; সৎ, পু, মুনিবিশেষ, ইনি স্বীয় উরু- 
দেশে অগি সংস্থাপন করিয়া অনশতুল্য 
তেজন্বী এক লাত করেন, আহার 
নাম ওর্দ, বামুখ সমুদ্র তাহার 
বাসন্ছান। 

উন্র্বরা (উব্বরা দেখ) বিৎ, স্মীৎ, সর্কশস্যাঢ্যা 
ভূমি, শস্তশালিনী, ফে ভূমিতে নানাবিধ 
শশ্ত জন্মে। [পুন । 

উর্দদশর ) মং, প্র, ভারতবৎশীয মহাবীন্যের 

নি 

ডা 

লে 
1 

উর্বঠীব (উক্ু_ অগ্ঠীবৎ, দ্বং -স) সং, ক্লীং, 
উরু ও জানু । রী, উরতের হাড়। 

উন্বশ্থি উরু-আশ্ডি হাড়, ৬ষ্ঠী -ষ) সং, 
উষ্ষ উষ রোগমুক্ত হওয়া+ অ(ক)- ক। 

সৎ, পু, মারমুত্িকা । ২। ক্লীঙ্। প্রতাষ, 

ভাত ; বথা--“উদ্ধজটী উরুরভ্তা উষ্ষ- 
প্রকাশিক1 ।” ৩।গণ্ড। ৪1 চন্দনাদি। 

উষ্র 7 (উষ্ব্ৎ,উষ ক্মারয়ন্তিক1+র- 
বি |] ক, বৎ্বহু)- অস্তযর্থে) বিখ, ডিং। 

ণ[ভমি, থে স্থানের হ্যতিকা ক্ষারময় | 

টি ১ "ন চোষরাং ন নিদকং মহীং 

দর্দাৎ কদাচন। ২ তত্র বিদ্য। ন বগুন্যা 
শুভং বীজমিবোষরে । ৩ বধু কণ্ত কিমপঞ্ 
বুতে।মতেরন্ুদন্ত পরিহাধ্যম্ষরৎ |)? 

উষ। (উদ দেখ, আপু ক্্রীৎ) সং, স্্ীং, 
ভপ নামক কদরের পরী । ২। অসুর বাণের 
কন্যা; ইনি একদা নিশিযোগে কুষের 
পৌত্র অশিঞচদ্গকে গ্গে দেখিষা চিওরেখ! 
নাদা জখীর সাহায্যে ভাহ।কে দ্বারক। 
হইতে নিজ আবাসে হরণ করাইয়া আ- 

নেন। উভষ্বের গাঙ্ধসবিধানে বিবাহ 

হয়। পরে বাণ জানিতে পারিযা অনি- 
রদকে অবক্ছ করেন । অবশেষে কৃষ্ণ, 
সমৈন্যে গমন করিয়া উহাকে ইহাৰ 
সহিভ উদ্দার করিয়া আনেন। ইনি সঙ্গীত 
শাঙ্খের খ্যাখ্যাকারিণী । ৩। বেদোল্লিখিতা 
দেবী । গ্রীক হিয়ম্ (1]1০95- 19০8) হিৰি 

(1191)০) এবৎ ল্াটিন অরোর। (4১01:01%) 

র সহিত ইহার বিশে সাদৃশ্য দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। | 

উহু ডেহ্ তর্ককর14 অ(আভ)- ভা) সং 
পু২১ বিতর্ক ২। অনুমান । ৩ । যুক্তি দ্বারা 
দুরূহ বা অজ্ঞাত বিষয়ের নির্ণযচেঞ্া, 
ঘঅধ্যাহার । শিৎ--১'এবৎ বৈদ্িকপদ- 

গা] ঈদে | 2 দশ. নাণএণগা গ্রযো- 

জনমৃ 1”? 

বু বহনকরা1অন, ঈ - সংজ্ঞার্থে। 
নু অথব! উহ দেখ, 51 

টা | 



কৃ 

এপাশ 

হত উহ  তর্কাদি - অপোহ [অপ 

ভঅপগত - উহ, ৬্ঠী-হিৎ্) তর্কশুন্য, ৭মী 
_হিৎ) বিৎ্, ভিহঃ যাহার আন্দোলিত 
বিষয়ে পুনস্র্কের আবশাক নাই, যাহার 
তর্কে সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে । ২। অধ্যঘ়- 
নাদিতে সংশয়হীন 1 ৩1 আঙগদ্ প্রাপ্তি বি- 
ষয়ে কৃতনিশ্চয় | ৪ | দ্রান্দিতে দ্বিপ্ামনত 
হানার! 

উহিত উহ দেখ, তল রা বি তি 
তর্কিত। ২। আপ্রযাচত । ৩। ভালুমিত ] 

৪ । সম্্াবিত । 

উহিনী (উহ দেখ, ইনণিন্) - সৎঙ্ছার্থে ) 
৭ স্দীঘ, অক্ষ যোগে বুন্ধি। (আক্ষৌহিণী 

দেখ)। 

উহা উহ্ দেখ, য ঘা) _ক্ষ্টি বি, তি, 
যুক্তি বা তর্দ্বার! যাহার নিরপন করিতে 
হইবেক বা করা আবশ্যক, অআধ্যাহার্ধয | 
২। আকালক্ষ! পুরণার্প উল্লেখ্য, যে বিষয়ের 
মানআপরিহার করিতে হইনেক,যে ব্ষষ্ের 
স্পষ্ট শির্দেশ না থাকিলেও ভার্থসঙ্গতির 
অনুরোধে কল্গনা করিয়া লইতে হ্ছ । 

উহ্গান ) সৎ, পুহ১ সামগান গ্রন্থ বিশেষ । 

খ্ধ 
21; পু, সপ্তম জরবর্ণ ; ইহার উন্ডারণ- 

মুদ্দা। ইহার হুন্দ দীর্ঘ এব প্রত স্তর হয়। 
শিং- ১৭ৰকারং পরমেশানি কুগ্ডলী মুত্তি- 
মান্ স্বয়ৎ । তার ব্রহ্গা চ বিষুংশ্চ কদ্রস্চৈব 
বরাননে | সদ্বাশিবযুতৎ বর্ণৎ সদ] ঈগর 
২মুতৎ | পঞ্চবর্ণময়ৎ বর্ণৎ চতুজ্ঞ1নম্যুৎ 

তথা । রক্ত বিদ্যপ্রতাকারৎ ককারৎ প্রণমাঁ- 
ম্যহৎ |”, (কামধেনুতন্ত) | ২। স্বর্গ । ৩। 
সং, জ্্রীৎ, অদিতি, দেলমাত1। ৪ | অং, 
হাস্য, পরিহাস । ৫।নিন্না। ৬। বাক্য। 
৬। প্রাপ্তি । 

ধক খেচ্, ধচ্ জ্ততিকরা+০ক্িপ্)-ণ । 
যাহার দ্বারা দেবত্াদিগকে স্ব করা হয়, 
সং, ক্ীৎ, বেদবিশেষ, গখেদ । ২। বেদ- 

্ 

২১ তাত ০) 2 টিটো শী শািশিিশিশীশীঁিি শশী টি তশ্াশিাতিশ্পাশীশ্ীশীশশা শা শিশীশীশীপীশিটাশীশীশিশশ পািশাশী৮ি শী শি শীশ্ী লিউ 

৩৬৩7] লগ 

৮ তত শীত শশা িশিশীাশীিতি শীশশিউশীপটিিশিটী শশী ১০, 

মন্্ব। ৩  একাস্বস্ি্ব প্রুক্ষঅর্থ বিশদরূপে 
|. প্রক্কাশ করণার্থ যাহার আনু,বাদি ছন্দে 

যাহা শ্িতি কয়ে । ৪ । গায়ত্রী । শিৎ -- ১ 
“ঞঝকৃসামযজুষ ইতি বেদাস্্য়ঃ 1" 

ঝকৃথ (পচ স্তবকরা71+থক -_ম্ম, সতজ্ঞার্থে) 
২, ক্লীৎ। দার, ধল, সম্পন্তি। ২7 স্ছাবর 

আস্বনর সম্পর্ভি। ৩। ষে সম্পন্ভি উত্তরা- 
ধিকারহ্ত্রে পাওয়া যায় । শি২- ১৭কৃখ- 
গ্রাহী খণংদাপ্যঃ ।"(যাজ্জবন্া)। ৪ স্বর্ণ । 

ধকৃথহর (কথ _হর [ক্র হরণ করা+ আআ 
(অল্)- ক] যে গ্রহণ করে) বিৎ্, ত্রিৎ, 

যে উন্নরাধিকারশ্ত্রে ব্যিষফ অধিকার করে, 
উন্ধরাবধিকারী। ২। আৎশভাপগী । 

পক্ষ (ধক ব্শকরা+ অ- প্রঃ কিন্বা ঝষ্ 
গমনকরা+স -_-ক, সহংঙ্জার্থে) আৎ, পু 
ভল্প,ক | ২। ধক্ষবান্ পর্দত; এই পন্মত 
গঞ্ডোষানা দেশে শ্থিত। শিৎ -১সন্বক্ষা- 
ণমধিপতিঃ | ২ ধক্ষোহপি রেব্তাজ্জক্ে- 
রয্যে পক্ধতমুদ্ধীনি। ততে। রৈবত উংপক্ন 
পর্দতঃ সাগরান্তিকে । নানা বরৈবতকো 
নাম ভ্রমৌ ভূমিধরঃস্মৃতঃ 1? ৩। ঘছুবৎশীয 

| বধেবতের পুর ॥ ৪ চিএরসেনের পুত্র । ৫। 

|  তশোণাকবৃক্ষ। ৬। ভেলাগাছ।৭। পুল র্লীৎ, 
লঙ্গত। ৮। মেষাদি বরাশি। ৯। ভি, বিদ্ধ | 

খক্ষগন্গ। খেক ভন্সক- গন্ধ । টা ভল্ল,- 

কের নার গন্ধ, ৬ষ্ঠী_হিৎ ) মত, রী 
বীরভাঁড়কগাছ । _দ্বধিকা-কুষ্ভুমিখণ্ড। 

ধলবন্ত খেক্ষ 4 বস্ত _প্রাৎ) সৎ, পু, শহ্গরা- 

আরের নগরবিশেষ । শি - ১ “তমুক্ষবন্তে 

নগরে নিহত্যামুরসনভ্মহ 1? 

ধক্ষবান্ খক্ষন্ৎ, ক্ষ + বহুবেতু) - অস্ত্যর্থে 
জা, পুঙ্ গঞ্ডোয়ানা দেশশ্ছিতত পর্সতের 

প্রাচীন নাম, এই পন্ধত হইতে তাপী ও 
নম্্দা নদী উৎপন্ন হুইয়াছে। শিং-১ 
“ধক্ষব্স্থৎ গিরিৎ জিত] শুক্তিমত্যামুবাস 
সাঃ। (হরিবংশ) । ২ বপ্রক্রিয়ামৃক্ষবত- 
স্তটেমু ।” রেছু) | 

ধঙ্গর (ধষ গমন কর।+ সর _ সংজ্ঞার্থে । 
ষ্-ক্কু। স-ষ। কৃ, ষল্ক্ষ) সঙ, ক্লীৎ, 

| বারিধারা । ২। পু, বত্তিক । 
। ঝঙক্ষরাজ খেক্ষ নক্ষত্র ইত্াদি_-রাজন্ 

১০৩১০ এ লি মিলির এ টি 

টি 7২৩ স্পা শশা 2 রর 
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রাজা, ৬ঠী_ রা হা ন্ চক্র । ২। | কচী নি ভজনকরা+ঈষ- ধি. রা 
জাঙ্া,বান্। ধজীব | জ্ঞার্থে। জ-ুচ) সং, ক্লীৎ, পিষ্টক- 

পঙ্সেশ খক্ষ নক্ষত্র -ঈশ পতি, ৬ঠী- ষ) ূ ভজনপান, পিটে ভাজাখোঙল।। ২। ধন। 

৩ । নরকবিশেষ। 

ধচেয়; মং, পুং, পুরুবৎশীয় রাজাবিশেধ, 
ইনি রেদরাশ্ের পুত্র। 

' ধচ্ছরা পেচ্ছ গমনকরা 4 অর সংজ্জার্থে। 

সাঃ) টুন নক্ষতনাখ, চক্র 1 ৭1 জাঙ্প,বান্ । 

শিং ১ “অথ সিংহ প্রধাবস্তমৃশ্রাজো। 
মহানলও | 

একৃসৎহিতা ; সৎ আীৎ,। কনেদ সংহিতা। 
ঝকবেদ প্রথম ও প্রধানকফ্ষপে উত্তি | চরণ- 
বাহের মতে ইহাতে দশ সহত্র পঞ্চশত 
অশীতি ধকের উল্লেখ আছে কিন্ত বর্ত- : 
মানকালে তাহার কিয়দৎশ বিলুপ্ত । এই 

বেদের শাকল শা আশ্বলায়ন সাম্য 

সন ও মাগুক এই পাঁচ শাখা, শাকল 

র 
| 
| 

প্রভৃতি পাচ পি বেদ অপ্যয়ন কিয়া; 

স্নামখ্যাত এক একটি শাখা প্রাণঘন 
করেন তছিন্ন প্রতরেকী কেোৌশিতকী শৈ. 
শিরী ও পৈঙ্গী শ্রভৃতি বহুতর উপশাখা। 
ত।ছে । কিন্ত অবুনা কেবল শাকল শাখা- 
মানপ্রাপ্ হওয়াযায়। খপেপীর পুরেোহিত- 
গণ বহ্ব্চ্ বলিয়া বিখ্যাত । এই খণেদ 
স"হিতাম় এক জহর পঞ্চদশ শন, ছুই 
সহ ষট্বর্গ, চহুঃষষ্টি অধ্যায়, আষ্ট আষ্টক, 
দশ মণ্ডল ও সহজ্াধিক অন্ুবাক্ আছে । 1 

পরক্ত মতান্তরে হহরিনি শ্রিছু ভারতমা 
লক্ষিত হয়। খপেদে দুই ব্রাঙ্গণ এতিরেষ 
ও শাঙ্খায়ন বা কৌবিভকী তরে আট 
পঞ্জিকায় বিভক্ত । প্রতি পঞ্জিকায় পাঁচ 
অপ্যয় ও পতি অধ্যায়ের ন্যনাধিক সাতি- 
কাণ্ড । এতরেয় আরণ্যক ঞ্পেদের আংশ- 
বিশেষ, ইহাতে অষ্টাদশ অধ্যায় ও 
পাচ আরণ্যক আছে। ইহা ব্র্ধার 
পূর্বমুখ হইতে গায়ত্রী ছন্দ, ত্রিবৃছৎ, 
স্তোম, রখস্তর সামু ও অগ্নি প্টোম যাগের 

পপি 2৯ 

জজ 

বজুকায় (ঝজু 

ধজুগ (পজু সরল 

আপ - ক্রীলিল্গে) সং, স্বীৎ, বেশ | 

ধজিশ্রান্; সৎ১পুৎ, ইনি ঝখেদী রাজাবিশেষ: 
ইন্জের সহিত ইহার মিত্রতা ছিল । ইনি 
অং্শুমতী নদশীতীরে কুষ্ত নামক দহুনাবে, 

বিনাশ করিয়াছিলেন । 

ঝজীক ( ঝজ+জঈক _ সংজ্ঞার্থে ) সঙ, পু) 

ইন্দ ।২। ধুম । 
(ধজ গমন করা7+উ(ক্)-ক। থে 

মেজ গমন করে বা যে সরলতা পায়) 
বিৎ, ডিৎ, সরল, অকুটিল, সোজা । ২: 
সহজ, কঠিন নয়। ও । অকপট, শুদ্ধ গুদ, 
সরলহ্দদঘ ' শিং ১ “ক্জুণৈব চক্ষুষা। 
২ ঝতুলশ্বিন্ 1) 

সরল- কায দেহ, ৬ঠী- 
(হ২) সঙ» পু, কশাযপন্থান। বিৎঃ তরি 
অবঞশরীর | 

'ব-গ গেম গমনকও। 
+4অ.ড।- ক) যে সরলভাবে গমন কবে 
বিং+ এ, অবঞুগমী, যে সোজ। চলে। 

ঞভু তা (ধ৩৬+তা- ভাবে), সৎ, স্ত্রীঘ১ অর- 
লতা, অবক্রেত । ২। অকা]ঠন্য। ৩। সা" 

রল্য, অকাপট্য । 

| খজুরেখা (১7101611779) সৎ সৎ, ফারল 

রেখা, যে ছুইটী রেখ! একবারে একী 
না হইয়া ছুই বিন্দুতে মিলিত হয় না, 
তাহাবা প্রত্যেকে এক একটা ঝজুরেখা 

ধজুরোহিত ঞেজ্তু- রোহিত) অংক্লীৎ, সরল 
ইন্দ্রধনু। 

সহিত সমুখপন্ন হইয়াছে । শি _১ গা, 
কবরীর খচপৈৈব ভিবৃৎস্ভোমৎ রথস্তরং | 

৯ রে ১2 পীরে 

শী িিশীশীীস্প্পিশীশীিশীাশীতীতি 

'আগ্নিষ্টোমঞ যজ্ঞালাং শিশ্ুমে প্রথমানুখাহ।) | ঝজী জুই _জ্ীং) সৎ, স্্ীৎ, গ্রহদিগে? 
ঞচীক; সং, পু, সুধ্য। ২। ভৃগুবৎশীয় গতিবিশেষ। শিং-১ “ঞঝজীতি পঞ্ধ। 

ধষিবিশেষ ; ওব্বের পুত্র; ইনি গাধি জ্েয়। যা বক্র। সানুবক্রগা |” ২। সরলা । 
তণয়া! সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ইহার ! খণ (খু গমনকরা, পাওয়া+ ত(ত্ত)-ক। 
একশত পরের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জম- ! যে বৃদ্ধি পায়) সং, পুৎ- ক্রীৎ, “পুনব্বার 
দপ্রি। আর এক পুত্র শুন শেফ। দিন" স্বীকার করিয়া যাহা গ্রহণ করা হও, 
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ধণ, পুরাণাদি পাঠদ্বারা খষিখণ ও যজ্জাদি 
সম্পাদন দ্বারা দেবখণ হইতে মুক্ত হওয়া 
যায় । শিৎ-১ “ঞণৈশ্ততুর্ডিঃ সতযুক্তা 
জায়স্তে মাননা ভুবি। পিতৃদেবর্ষি মন্থজৈ ূ 
দেয় তেভ্যশ্চ ধর্শখাতঃ ॥-॥ 

দেবান শ্রীণাতি জ্গধ্যায় তপসা মুশীন্ | 
পুটনশ্রাদ্ধিঃ পিতৃশগপি আনুশতস্যেন | 
মানবান ॥ ২। জল।৩। (+ল্ত- বি) । 
দর্স। ৭। গণিতে-ব্াযাবকলনের চিহ্, 
এই চিক (111,77৭) । 

সণগ্রান্ত পেণ - গ্রস্ত) বিৎ, নি, গ্ণে যাভাকে 
গ্রাস করিয়াছে, যে অনেক ধরণ করিয়াছে) ৰ 

ঝণম্প্র। ৰ 

বণগ্রাহক 'ফণ-_ গ্রহ শ্রহণকরা+ অক (ণক) | 
- ক) সৎ, পু, যে ঝণ গ্রহণ করে, ফ্ণ-। 

কারক, অধমর্ণ। [পরিশোধ । 
ঝণদ[ন খেণ- দান, ২য়া- ষ) সং, ক্লীৎ, ঝণ 

ধ্ণদায়ক খেণ- দায়ক যে দ্দান করে) বিৎ। 
ব্রিং, ফণদাত1, উন্মর্ণ। 

ঝণদাস (খণ- দাস, ৩য়া-ষ) সহ, পু, 
দাসবিশেষ, খণমোচন কতদাস, ঞ্ণমোচ- 
শের জন্য যে নিজে দাসত্ব স্বীকার করে। 

ধণমহ্কুণ, ধণমার্ণ খেণ- মত আমার - 
কুণ শব করা1+আ- ক।-মার্শি [অন্বে- 
ষণ কবাশ] পরিশোধ করান+ অন - ক) 
সৎ, পুৎ্ প্রতিভ্ত, জামিন । 

কণমুক্ত (ঞণ _ মুক্ত, মী হিং) বি, প্রিৎ 

ফট্দ্ৈআ | 

| 

ণ 
র 
। 

া 
ৃ 

র 
ঝণ হুইতে মুক্ত, যে ঝণ পরিশোধ করি- 
যানে, যে খণ হইতে মুক্তি পাইয়াছে । ূ 

ধণমুক্তি - স্ট্রীৎ ) (ঞণ - মুক্তি, মোক্ষ 

ধণযোক্ষ _ক্রীং / মোচন, ৬ঠী-ষবার৫মী 
.-ষ) সং খণ পরিংশোধকরণ, ধারশোধা | 
ধণলেখ্য (খণ ঞণহৃচক -লেখ্য পত্র, য় | 

-স) সং, ক্লীং, ঝণগ্রহণস্থচক ব্যবহারো- ূ 
পষোগী পত্র, তমস্ুক। 

ঈপাদান (খণ- আদান গ্রহণ, ৬চী_ষ)। 
মং,ক্রীৎ, ধণ আদায় করা, খাদকের নিকট র 
হইতে ধার দেওয়া টাকা আদায় করিয়া 
শিওয়া। ২। লাজের সহিত ধনগ্রহণ, শুদ 

ধার, কর; পণ তিন প্রকার__পিতৃঞ্খণ, 

খষিঞ্ণ ও দেব্ধণ। সম্ভানোং্পাদনে পিত- 

খত 

শুদ্ধ টাক! লওয়া ! ৩। স্মৃতিশাস্ত্রে অষ্টা- 
দশ ব্যবহারের অন্যতম । 

পণপকরণ (ধণ-অপকরণ মোচন, ৬ষ্ঠা _ 
য; সং, ক্লীৎ্, খণশোধ, ঝণমুক্তি | 

ঝণথাপনয়ন, খণাপনোদন (খণ- অপনয়ন, 

অপনোদন-দুরীকরণ, ৬ঠী _ ষ) সত্ক্লীৎ, 
বণ পরিশোধ করা । 

৷ খণী 'ঝণিন্, খণ+ ইন _ অজ্ত্যর্থে) বিং,তিৎ, 
অধমর্ণ, ঝণগ্রস্ত, যে ধার লয় । ২। উপ- 

, কারবপ ধণে আবদ্ধা। 
কাত (৭ গমন করা4+ত ক্ত)-ক) সং, 

ক্লীং, পরত্র্গ ২1 সত্য ।৩। জল। ৪। 
উদ্ভ 1 ৫ । (+ক্ত- ম্ম) বিৎ্ত্রিৎ। পূজিত । 
৬। পীড়িত । ৭1 €(উন্ত-ক) সতা, 

ষখার্থ। ৮। দীপ । ৯ । গভ। শ্ি২- ১ 

“দ্ধতহ ক্রুয়ানন চানুতম্ । ২ দ্বিজাতীনাম্ব- 
তত্ধম্মো হ্যেকশ্চৈবৈকবর্ণিকঃ | ৩ সক্ব- 
মেতদুতত্মন্যে যন্মাং ব্দসি কেশব ।' 
(গীতা) । ১ । সং, পুং, ধম্মপুত্র, দক্ষ- 
কন্যাগতকরজাত ।১১। মিথিলা রাজ বিজরের 

পুর। ইস্থার পুদ্ধের নাম শুনক । ১৯২। 
দেখবিশেষ। 

খতধামা (খতবামন্, খাত দীপ্ত _ধামন্ 
বাসস্থান । খাহার বাসস্থান দীপ্তিময়, ৬ষঠী 
_হিৎ্) সং, পুৎ্) বিষুত । ২। পরমেশ্বর । 
৩। দ্রয়োদশ মন্বভত্ের মনু । 

বতর্ধজ ; ইনি শক্রজিতের পুত্র । ইনি গা- 
লব নামক মুনির ক্ৃর্য প্রদত্ত কুবলয় নামক 

অশ্বে আরুঢ় হইয়া বজকেতু দানবের 
পুত্র পাতালকেতুকে বিনাশ পুর্বক তুদ- 
পশ্গতা মদালসাকে বিবাহ করেন। হ। 

নবৈদেশ নগরের রাজা । ৩1 একাদশ কু- 

দ্রের একজন । ৪ প্রতদন্রর নামাস্তর । 

ঝতপর্ণ ; সৎ, পুৎ, সুধ্যবৎশীয় রাজাবিশেষ ; 
ইনি আযুতাশ্বের পুত্র, অযোধ্যাধিপতি। 
অক্ষক্রীড়া ও গণনা বিষয়ে ইহার বিশেষ 
পারদর্শিতা ছিল। পুণ্যশ্লোক নলরাজা 
বাহুকবেশে ইঙ্ীর নিকটে অবস্থান ক- 
রেন। পরে ইহার সহিত নলরাঁজার মি- 
ব্রত! হয় এবং ইহারই মন্ত্রবলে নলের 
দেহ হইতে কলি বিনির্গত হয়। 

০ ০.০ শাশাীশ্দশীশিস্পপপীশীিসিলশাগপাপিসপপিপ পপি 
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ধতম্ ; অং, মত্য ! আনায় রী | দদ্দাতি পুষানতয ত্ম। জগছে 
ধতস্তর খেত সত্য-স্তর [ভূ ভবণ কর1, ; তৃযচ্যতে ব্রক্ষন স ইহ ব্রহ্মবাদিভি।” 
পালন করা + অঅল্)- ক] যে পালন | ধতুকাল (প্ কাল, ৬ঠী-ষ) মং, গং, 

নিং, অত্যপালক .পবমেশখর)। | নারীজাতির পুপ্পদশনিযোগা যোডশরাতা, 
ত্বককাল, যে কয়েকদিন স্রীলোকের বু 
থাকে । শিং- ১খিতুঃ শগাভাবিকঃ স্ত্রীথাং 

রায়ঃ যোড়শ স্মৃতাঃ। 
ধতৃকালীন ধেতুকাশ4+উন্ _ প্র) বিংকরি?, 

ঝকাল-সংক্রান্ত, ধতুকালে যাহা ঘটে। 
ঝতুধম্ম হু ধম্ম, ৬ঠী _ষ? সৎ) পুং) খত 

ধম, ঘে পুর আবির্ভাব হইলে যে সকল 
ভাব অবস্থা বা ঘটনা ঘটিয়া থাকে । 
হুপতি (ধু পতি শ্রেষ্ঠ । ৬ঠী-ষ) সঙ 

৫৫-- 

করে) বিং 

কততরা /'ঝতমৃ ড় ধাঁরণকর17 অথি)- লা) 

সং, স্সীং, মত্যাব্দানরপ চিহধতি বিশেষ । 
২। স্টীৎ, প্র্ষদ্বীপক্ক নদ্দীবিশেষ | 

ধতরত ; সং, ক্লীং, ব্রতনিশেয ;: এই বতে 
নিরার উপবাস করিয়া ফান্ভুনী পুর্ণিগাে 
পুরী প্রদান করিলে শ্রর্যলোক প্রা সুহ্য়। র 

ঝতসদ্ খেত যজ্তক-সদ্ শ্ছিতিকর!1, থাকা [ 

+০€৫িপ্) ক) সঙ্গ, পু) অগ্রি। ২] | 

বিৎ, ত্রিং, যে যজ্ঞ স্থিতি করে, যক্জাপি- ৷ ৭| 

ষ্টাতা। ণ পুৎ, বসন কাল । যথা- ভুলে ষখা খাছ 

ঝতগদন খেত যক্র-সদূ শ্িতিকরা+ | পতি হেরি মপুকালে বনস্থলা।? (মেখ)। 
অন/তনট)_ ধি) সৎ, কীৎ, যত্রার্থ উপ- ; ঝউপরিবত (কাই পগিবন্ত। ৬ঠী- যা) সং 

বেশন শ্যান। পুহ, হর পরিবভ, এক ধাতু অতীত হই- 
ধতম্পতি খেত- পতি, ৬ঠী-ষ। আ- আ- | অন্য ধুর আবির্ভাব, ঝুপরযায়। 

গম) সং, পুৎ, যক্জপতি, যঙ্ছের কর্তা । 1 ঝতুমৃতী (ধঠ4 মহ্ম কপ) - অন্তার্ে 2 
ধাতারুধ পেত যজ্ত- বুধ বঙ্গন করা, বা- ূ ত্্রীলিঙ্ে) বিং, শ্রী, যে স্ীর খত হই: 
ড়ান+০(কিপ্)- ক । অ-আ) বিংত্রিং, 1 যাছে, রজপলা, স্্ীধম্মিণী, পুষ্পবতী । 
যে ক্র বদন করে, যজ্জবদ্ধক। | শিৎ-১ “তত্র প্রথমে দিবসে ঝভ্ুমত্যাৎ 

পতি ধেত দেখ, তি(ক্তি)-ম্ম ) সৎ, স্ীৎ, 1 মৈথুনগমনমনাযুপ পুঙসাৎ ভবতি |” 
সৌভাগ্য । ২।পথ | ৩1 শুভ । &1(+  খতুবাজ পভু_-স |রাজন্1ষ) রাজা, এ. 
ক্তি_ ভা) গতি, গমন । ৫। নিন্দা । ৬। ধান, ৬ঠঠী _ -ধিৎ) সৎ, পু, খতুর রাজা, 

স্পর্দী। ৭1 বদ্দন ।৮। ঘ্বণ! | সকস হর প্রধান, বমস্তকাল। 
তিঙ্কর খেতি_-কু কর1+অ.খ)-_ ক)বিৎ, : ফইনত্হার পেতু-সং+-জ্গ হরণ কর1+অ 

ত্রিৎঃ শুভজনক। (ঘেঞ) _ ধিএ সং,পুং. কালিদাস প্রণীত কা- 
তায় (ঝত্ শিন্দাকরা1য ক্য)- ভ। | আপ্ ব্যবিশেষ, যাহাতে ধতুসমহের বর্ণন আছে। 

ক স্ীলিজে) সং, স্ত্রী, নিন্দা । ২। লভ্জ1। ও সৎ,পুৎ, একাহসাধ্য যক্ছবিশেষ। 
৩। ছণা। তুস্থলা ; সৎ, স্ট্রীং, অপ্নরাবিশেষ । ঝি 
তুখি পমন করা+তু-ক, সৎজ্ঞার্থে। স্ছল! সতাচী চ বিশ্বাসী পূর্ববচিন্ত্যপি ।” 
যে নিয়মান্ুসারে আসে যায়) সং,পুৎ, হিম | ঝতুজাতা খেতু_ রা ৭মী_ষ) সৎ, আ্সীঙ, 
শিশির বসভ্ত গ্রীষ্ম বর্ধা শরদ্ এই হয ষেস্মীর খহুল্লান হইয়াছে, যে নারী ঝতু- 
কাল। ২ শ্লীশোকের মাসিক শোণিত- কালের চতুর্থ দিনে স্নান করে, ঝতুক্সান- 
আব। ৩। দীপ্তি । শিৎ-১ “পঞ্চতবো কারিণী। শিৎ-১ “ধতুন্নাতান্ত যে! ভা- 
হেমস্তশিশিরয়েঠ সমাসেন। পঞ্চ বা] ধ্যাৎ সন্গিধৌ নোপগচ্ছতি |?” ২ ধন্মলোপ- 

. কতবঃ সধ্বৎ্সরম্য যছ্যষড়েবর্তবঃ । তত্র ভয়াদ্রাক্্ীমুতুদ্নাতামিমাৎ স্মরন্।” 
মাধাদযো দ্বাদশমাসাঃ দ্বিমাসিকমৃতুৎ | কতুম্ীন (খু স্নান) সং, কীং, ঝতুকালীন 
কত্বা ষড়তবে ভবস্তি ! তে রি সান, খত হইলে কী প্রথম তিন দিন 
গ্রীষ্ম বর্ধা শরদ্ধেম্তাঃ | ২ খতুৎ বৈ যাচ- | অশুচি ও আস্পৃশ্য থাকে চতুর্থ দিনে 



| 
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গমন্মুখে হোমঘট, আচ্ছাদি চাঁরুপট, 
পড়িয়া সম্তি খদ্ধি বিধি ।”(অন্নদ])। 

৬। মাতৃকানিশেষ । ৭। লক্ষী । ৮। পা- 

পপি পাশপাশি পিসী শি টি শপে 

 ম্সান করিয়া শুচি হয়। এই স্বানের পর 
ূ স্বামীর মুখ দর্শন করা কর্তব্য । ভর্ত! বিদা- 

মান না থাকিলে তাহাকে মনে মনে ধ্যান 

রঃ 
ৃ 

করিয়া শধ্যের মুখ দেখিতে হয়। ব্বতী । ৯। সিঙ্ছি, ভাঙ। শিৎ-১ “স 
খতুহরিতকী 7) সৎ স্মীৎ্, ঞতুভেদে দ্রব্য- জীর্ণৎ মানুষ্ৎ দেহৎ পরিত্যজ্য পিতা ছি 
বিশেষ সংযোগে সেব্যা হরিতকী অর্থাৎ, ১ | দৈবনদ্ধি মনুপ্রাপ্টেো ব্রঙ্গলোকবি- 
নিদান শানে বর্,দিষট খহুতে পধ্যায়- হারিণীমূ 1?” 
ক্রমে সৈন্মব, শর্করা, শুঠশ, জীরক, মধু | খু খ দেবমাতা-ভু হওয়1+ ডু) 

_ক, ৫র্সী -ষ) সৎ, পু, দেবতা । সতীর 

দেহ ত্যাগের পর প্রমগগণ যখন দক্ষযন্ত্র 
ভঙ্গ করে তখন ভৃগু মন্্বলে অগ্নিকুণ্ড 

হইতে ঝন্ত নামক সৈন্যের স্থাষ্ট করিযা- 

ও গুড়মৎযোগে হরিতকী ভক্ষণের ব্পি 

আছে । পু নিয়মানুসারে হরীতকী ভক্ষণ 

করিলে সকল রোগের শান্তি হয়। 
ঝতে (ধত্ ত্যাপকরা 7 এ(কে)-_ ক) ভাত, 

বিনা, বাতিরেকে 1 শিৎ 7১ এআন্রাতকো। ছিলেন। ইহারা সৈবঙ্গত মঙ্গম্তরের দে- 
হরে, সর্দৎ ছুহিত,ণাৎ আুতাদতে । ২ বতা। ২। ব্রহ্মার মানমপুত্র। ইনি কৌমার 

গাশুবাঃ কিমকুর্বাংস্তে ত তগ্তে । স্ষ্টি সময়ে উৎপন্ন হুন। পুলস্ত্য-নন্দন 

পিক ( খত্তিজ, খত -ষজ পুজা কর! নিদদাঘ ইহার শিষ্য । ৩। শ্পন্বার পুরগণ । 

ইহারা শিজবিযয়ে বিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 
“চাক্ষুষম্যান্থরে তাত মনো দের্বানিমান্ 
শৃণু। আপ্যাঃ প্রভূতা ঝভবঃ পৃথুকাশ্চ 
দিবৌকসঃ । লেখা নাম মহারাজ পঞ্ক- 
দেবগণাঃ স্মৃতাঃ |” ২ । যুনিবিশেষ | ৩। 

হীন জাতিবিশেষ। ৫ | লৈন্যবিশেষ | 
৭। বিৎ, ভ্রিং, মেধাবী । 

"(কিপ)- ক । যিনি ঝতুতে যাগ করেন, 
৭মী-ষ; সৎ, পু পুরোহিত -যঙ্ছে 
সুখ্য পুরোহিত চারিজন - হোতা, পর্বর্ধ,া' 
দ্ধা ও উদগাতা । ইহাদের অধীনে তিন । 
তিনঈ করিয়া আরও দ্বানশটা খততিক 
থাকেন | হোতশর-মৈত্রীবরূণ, অচ্ছাবাক্ 

গ্রাবজ্ঞৎ্ণ | অর্বর্ধযর_প্রতিপ্রস্থাধ্া, নেষ্তা 

সপ শস্পী শিপিশপপিপশ্িশী শি 

শেপ পশপীটি সাপ 

ও উন্লেতা। ত্রহ্মার-_ত্রাঙ্মণবংশী, আগ্মীধ | ঝভুক্ষ খেভু দেবতা_ক্ষি বাস করা, গ- 
ও পোতা। উদগ।তার- প্রাস্তোত, প্রাতি- মন করা, নাশ করা4 অ(ড)- ধি) সং, 

পু, র্গ। ২1 (4ড- ক) ইন্দ্র ; যথা হন ও সব্রহ্ষণ্য । ২। ধতুযাজী, ঞতু- 

যাজক ' শিৎ- ১ %অগ্ন্যাধেয়ৎ পাকষজ্ঞা- 
নগিষ্টোমাদিকান্মুখান্ । যঃ করোতি বৃতো। 
যস্য স তজ্যত্তি শিহোচ্যতে 1), 

কদ্ধ খেধু বৃদ্ধি পাওয়া4 ত:ক্ত)- ক) বিং, 

যারবৃদ্ধি হইয়াছে, সন্ুদ্ধিযুত্ত । ২ । গ- 
প্িত। ৩। প্রচুর) ৪ 1 সম্পন; অমুদ্ধি- 

শালী । শি২ৎ-১ “খরমদ্ধননবূখাহবনী 1”, 

৫। সং, ক্লীৎ, পরুমন্দিত ধান্য। ৬। | 

“খহুরূপা তুমি ধষি ঝভুক্ষের বৃদ্ধি |? 
৩। বজ্র । 

ঝভৃশ্ষী খেভুক্ষি বা ধভুঙ্গিন্, খতৃক্ষ আর্গ 
বাব্জ+ই, ইন্- অস্ত্যথথে) সং, পুৎ, 
দেবরাজ, ইন্দ্র । 

ধষভ খধেষ গমনকরা+ ভভ - ক,সহজ্ঞার্থে) 
সং, পুং, বৃষ । ২। ষভকুট পর্বতবাসী । 
৩। সুনিবিশেষ । ৪। কর্ণময় পর্বতবিশেষ । 

সত 

ঝি দেখ, তিক্তি)-ভ1 ) আহ, 

বহুলিত ধান্য। ৭।সিদ্বীস্ত। শিং -১ 
“অবাপ্য ভূমাব সপত্বৎ্দ্ধৎং রাজ্যৎ তুরা- 
ণামপিচাধিপত্যৎ |” ৮1 পুৎ, [বষ্ণু । “পদ্ধ 
স্পষ্টাক্ষরোমন্ত্র 1 

সৎ, 
বৃদ্ধি। ২। সমুদ্ধি। ৩1 সম্পন্তি । ৪ 1 

সৌভাগ্য । ৫ | মন্গলবিষয়ক কার্ধয ; যথা _- 
সপীপ্াসপপাাসপাপাপাপাপ্পাশীীপিশশাীশীাটা টি শশী 

কৈল। [সের নিকটস্থ,ইহা হিমালয়ের শৃজ | 
ইহার পার্খেই রৌপামষ কৈলাস । এই 
ঢুই পর্কতের মধ্যে মুতসঞ্জীবনী, বিশল্য- 
করণী, সঙ্গিনী ও স্ববর্ণকরনী নামে ওঁষধি 
আছে। ৫1 দক্ষিণ সাগরস্থ একটা পর্ধরত, 
এখানে রোহিত নামে গন্ধন্ধগণ বাস 
করে। ৬7 পুর্ণসাগরস্থ একটি' ধবলবর্ণ 



যি [৩৬৮ ] খষি 

মিরা । এই পর্বতে সুদর্শন নামে একটা কফি) সং, পথ, মুনি, যাহারা সাংসারিক 

সরোবর আছে । ৭। প্রিয়এ্তের বংশীয় 

মহাপুরুষ । প্রিয়ব্রতের ত্র অগ্নীধ ও 

অন্দীধের পুর নাভি । সই নাভি হইতে 

মেরু দ্রেবীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই 

মহাত্মা পরমহৎস ব্রতের পথ প্রদর্শক । 

ভাগবতের মতে ইনি আষ্টম অবতারজপে; 

ইহার একশত পুত্র, 
তন্মধ্যে একাশীতি পুত্র বৈরাগা অবলম্বন: 

করেন । অবশিষ্ট নয় পুন ভারতের লয় 

দ্বীপ রাজ্য করেন। ধন্থাজ্সা ভরত সেই 

ঝষভদেবের জ্যেঈপুর বলিঘা বিখ্যাত. 

৮। [কোন শন্দের পরে থাকিলে শেষ্ট আগ 

বুঝায়; যখ1-ণমনুষাণভ, দেপণভ, পমী- 
লামক, 

উঁষপ । ১০ | কর্ণচুছর। ৯৯! নুন্তীরপুচ্ছ 

ব্ণিত আছেন। 

ণানবষভঃ |") শেট। ৯। পমভ 

১২। স্বরবিশেষ ;) এই জর ব্রুষভ ভার্াহ 
বুষের শন্দ হইতে গ্রহীত ; [নাভি 

উঠিয়া কঠশীষ পর্যন্ত উপ্ণাত যে বায়, 
দ্বারা এই স্বর জন্মে । “ন্ন্ডিমলাদ্ষত। 
বর্ণ উ্খিতহ ক্কক্ষতে ধরনিম্। বুষমহটযবনি, 
ধাভি হেলয়া ধব্ভ? স্মত 1] ভী. ক্রী, 
শ্বাযুক্ত ব্ী । ২1 বিধ্না। 

পফ্ভকুট ১ জা, হেতকুট পর্সাত । শিৎ 

0, ০২ অশ্বিন ফভল্টেহুভন্নন্ছো নাহ 
তাপমসঃ ূ 

শু 

পু? 
প ৯ 

বষভদ্ব'প ; সং, পু শ্বেতদ্বীপ । এই দ্ীপে 
ক্রোৌব। নামক পর্দত আছে। কাহিক্ের 
মেই পর্কীত বিদারণ করিয়াছিলেন । 

ঝষভরধজ (ঞযভ রুষ_র্ধ্ি চিহ্ন, ৬] 
_ ছিৎ) সং, পুং, শিব, বৃষবাহন | 

ঝষি (ধষ গমন করা, অথলা দশ, 

করিয়াছেন । পুরাণমতে -- খাহা হইতে । 
বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি এই | 
সকল্ সম্যক রূপ নিঙ্পিত হয় তিনিই 
খধষি অথবা যিনি স্বয়ৎ উত্পন্ন হয়েন, 
তাহার নাম খষি | নাতিশাপ্পমতে-ফিনি 
পরমার্থে সম্যক দৃষ্টি স্থাপন পুর্দাক স. 
বর্বতোভাবে পরোপকার করেন তিনিই 

হইতে 

দর্শন 
করা+ই- ক, সংজ্জার্খে। যিনি সাংসা- | 
রিক হাখ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানপথে গমন : 

বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্মাচিষ্া 
মনোনিবেশ করে । ধষি সপ্মনিপ-_শছা 
কাগুধি, পরমধি, মহরি, রাজধি, বর্ষ 
দেবধি। শ্রুতর্ষখি; যথ।--স্ুশ্রুতাদি । কা 

গুধি ; ঘথা--তজৈমিনি আদি। পরমর্ধি 
যথা_ভেল ইত্যাদি । মহর্ধি; যথা_ব্যা 
সাদি । রাজর্খি-_ ইহারা রাজা হইয়া 
মির ন্যায় আচরণ করেন) যেন 

বিশ্বামিত্র, জনক ইন্যাদি । ব্রহ্গর্ষি- তক, 
তরান্বসঙ্কানে নিযুলগ আষিগণ ) সেঘন_ 
পশি সাদি । জেধধি- ইহারা দপন্তার শাহ 
মণ ; মেমন- নারদ ভুল্মুপ গ্রভৃত্তি। ১ 
শএ(প্মপ্রণেত। ) ৩। দীধিতি । 5. 
৫। বেদাংশনবিশেষ 1 শিং 7 টঞিননঃ সত 

নচ্ঃ ! কষয়ো দীঘসন্ধাতাদ্দীঘযাদ 
রলাপ্পয়ামুঃ। প্রজা যশশচ কারিক্রদধবচ 
সমেবচ 1? বত শ্ীহ, মনিপ্থী। 

পি কলা (পিছ কুল, ভষ্টা ষ. সহীহ 
বমিদিতো, কুঠিম নদী। কিম মরার 

পনদত হইতে 

২.২. শিশাতাত শি শিিিিীশিটিশীপিপীিস । 

/ ত 

৬ 

রন 

২1 নল শষ; মহেন্দ্র 
উত্প হইয়া গরঞ্জামের নিকট দাগণ 

পতিত হইয়াছে 1 শিহ- ১তাতশ্স মানে 

নির্ি ভ্য মানসৎ সর উদ । পষেকুলা' 

|. গ্থখা সন্ধা দদর্শ কুক্ুনন্দন' ২. তীর্থ 

| বিশেষ । শিৎ- ১ “বিধিক্ুল্যাৎ সমামাদ। 

| নরঃ আতা বিকলাষঃ । দেবান্ পি 

শচার্চরিতা ঝষিলোকৎ প্রপদ্যতে ।. 

। পষিকৎ (পম ঝষিদর্শন কু করা? 

(ক্িপ)- ক) বিহ, ত্রিংঃ যে ্ষি দর্শন 

করে, ধষিদশনিকারী | ২ সন্নদে্া। 

1 

1 ! 
! 
1 

$ 

ঝধিজাঙ্গলিকী ; সং, জী, ঝগগ রগ 
ঝষিজা্সাল । 

ধষিপ্রোক্জা ; সং) স্ত্রী, মাসপর্ণাঁ বৃক্ষ । 
পধিমনস্ তধষি সন্বার্থদরশরী _মনস্ এপ 

৬ষঠী _- হিৎ ) বিৎ, ত্রিৎ, যার মল সর্বাণ 
দর্নৈ পটু । ূ 

ঝষিলোক (ঞষি _ লোক, চ্ঠী _ ষ) মং ৯ 
খষিগণের ভোগ্যলোক, খষিগণ থে লোকে 

বাম করেন। এ লোক শনি-লোকের £ 

পরে প্রবলোকের নিম্ে বর্তমান । 



পা 0 

৬ শিপ পিপিপাশীপিশিপপাশিপ 

॥বিশ্রাদ্ধ খোপা, দশ চে লী 
খষিছিগের কর্তব্য, শ্রাঙ্ধ। শ্রই, জা 

শি গ্অজাযুদ্ধে খ্রবিশ্রা্ে প্রভাতে 
মেডশারে। দষ্প ত্যোঃ কলছে চৈব 
বহ্বারত্তে লতুক্রি 7 উন কপ 

টি হারের শু) -. প্রহী সং,পুৎ, শ্বেত 
বিন্দৃ- দিলি ছবি 1২ । বিৎ, তরিং, আঅশুভ- 
দায়ক । ': 

॥টি (ঝি দেখ, ভিকি)- ৭) সৎ, স্ত্রী, 
গ্রহদ্দেষ, আশুভ | ২104 মী ছবি" 
ধার খঙ্জা ; যথা --ষ্টি, প্রাস, অঙ্সি 
ইত্যাদি |, 

(ফ্যখেষি দেখ ষক্যেপ রী 
বিদু-বিচিত্র হরিণ । 

ধষামক (খষ্য হুরিণ-মুক কবোঁবা। নি- 

তত্ব হেতু যেখানে মগেরা নীরব হইয়া 
থাকে, ৭মী _ হিহ) সৎ, পুৎ, দক্ষিণদেশীয় 

পর্সত, পুর্বতাট ও নীলগিরি নামক 
পর্দমতশ্রেণীর মধ্যবস্তধ পর্দত ৷ এই স্থানে 
কাবেরী নদী উৎপন্ন হইয়ানে । পম্পাও এই 
পর্দঘত হইতে উত্পর্ন হইয়াছে, ষেখালে 
রাম্ সুগ্রীবের সহিত কিছুকাল বাস করি- 
যাছিলেন। এখানে মতঙ্গ মুনির আশাম 

২,পু ২১ শ্রেত- 

ছিল । বালি রাজা মতঙ্গ মুনির অতিশাপে 
এই পন্ধতে আসিতে পারিতেন না এইজন্য 
শুপ্তরীব বালিভষে তথায় বাস করিতেন । 

বষাশ্জ (খষ্য মগ-শৃক্গ শিৎ। মুগ-শৃলের 
ন্যায় শৃঙ্গ যাহার, ৬ষী- ষ+উত্তরপদ- 
লোপী সমাস) সং,পুৎ, মুনিবিশেষ, বিভা- 
ওকমুনির পুত্র; ইহার জন্মবৃত্বাস্ত এই- 
রূপ বর্ণিত আছে--পুর্রে ব্রহ্ষার অভি- 
শাপে ভগের কন্যা স্বর্ণযুখী মৃগীরূপিণী 
হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতেন । একদ। 
উর্বশীকে দর্শন করিয়। বিভাগক মুনির 
রেতঃপত্তন হওয়াতে সেই যুগী উহা পান 
করে, তাহাতেই সে গর্ভধারণ করিয়া বন- 
মধ্যে এ খধ্যশৃঙ্গকে প্রসব করিয়াছিল। 
ত্রাহার শিরোদেশে একটী শৃঙ্গ ছিল, এই 

নিঙ্গিত্ত তিনি খব্যশৃক্ষ বলিয়া বিখ্যাত হই- 
লেন। পরে মুনিবর বিভাখ্খক ওরসপুত্র 

ষ্. ই দেশ [ধিপতি- লোমপাছের : এ 

র 
ূ 

. ্ $ 

পপি, 
দঃ রর তি 

সি কাউ কি তান ন্ 

জানিয়া তাহাকে আশ্রমে: আনক্সন পু 

প্রতিপালন করিয়াছিতলন: 1 সতঃপর : 

এপ্স 

“বার্ষিকী অনাবৃহ্টি হওয়াতে, কিনি বেশ্যা | 
গ্বারা তীহাকে শ্রীদ রাজো-লইয়া বান; 

তাহাতেই ত্াছার রাজ্য ছুরি য় টু 
পরে তিনি দশরথের প্রদত্ত শ সামী 
কন্যা তাহাকে, সম্প্রদান করেন পা 

৪ 

হা, আষ্ট্রম সরবর্ণ ) ইহার উল্দারপম্থান মুর্ধা। 
ইহ! পুত বলিয়! নির্দি্ই আছে । ২। 
অং, পুং, শি শিব । ৩। দৈত্য। ৪। স্বর্গ; 

যথা--“প্পকার কর্ণের নাম তুমি স্করূপিণী 1” 
(অন্নদা)। ৫। বাক্যারত্ত | ৬। স্ত্রীং, দিতি, 
অদিতি । ৭। দু? ৮। গতি ।৯। রক্ষা। 
১০ । স্মৃতি । ১১1 মাতা । ৯২ । অষ্টমী । 

ূ ১৩। বামনানিকা । ১৪ । অং, ভয় । ১৫ | 
নিন্দা । 

স্পপোপপিিিসপাপসিসল 

1 ৯ 

৯১; নবম সরবর্ণ ; ইহার উচ্চারণস্থান ঘন্ত, 
ইহার ভুস্ব দীর্ঘ ও প্রত স্বর আছে । ২। 

ূ সং, সিং, কুগুলিনী, পরমাদেবী ; ষথা-_ 
« নকার দেবের নাম তুমি সে কার । 

ূ ৯পড়িলেকি হবে ১কি জানে তোমার ।” 

ৃ 
৩। পুথিবী। ৪। ক্দ্দিতি। ৫) নবমী 
দেবমাত।। ৬। পু, পর্ববত্। ৭। খর । 
৮। কুদ্র। ৯। বিশ্বেশ্বর । ১৭ | সহেজ্্। 

হট 

ৃ ॥ একা 

ই; দশম শ্বরবর্ণ ; ইহার উচ্চারণস্থান দত । 
ইহার প্রত শ্বর আছে। ২। সং, পুত, 
শিব । ৩। জং, দৈত্য মাতা; যথা 

“কার দৈত্যের মাতা ইভব দানৰ। . 
৪ স্বরূপ তবু বধিলা এ ভব! (ক্অন্নদা)। - 

৭ 



এক 
এ ২০ পা স্পস্ট ই 

শশী টদিশিস্পীকপপািীতোিতি 

৩) দেবনারী। ৪1 দন; কমলা । ৫। ূ 

দশমী । ৬) পুহ, হষীকেশ, মহাদেব । [ 

৭। পণপতি । ৮1 আকাশ । | 

ৃ 

এ । 

(7 একাদশ স্বর? ইহার উ চারণন্্ান ক 
ও তালু । সুপ্ধবোধ মতে-শ্তদ্থ তালু । ই- 

হার দশর্থ এবং প্রত দ্র আছে । »। (ই 

গমন করা+০বিচ্)-ক) মং, পু বিষ | 
৩। শি, পৃথিবী ॥ ৪ । দম) স্মৃতি, স্বাণ | 

৫1 জন্দোধন, আহ্বান, আনন্্রণ ? ভি 

দয়া । ৭1 ্আম্য়া। সগুখবন্ঠী । 

এই য়ৎ বা ইয়খপদজ) জন্ুছ,। আগ্রশ্থিত, 

এক (ই গমনকরা +কংকণ)- ক) জহ,বীছ, | 

এক সংখ্যা, ১। ৯1 বিংভ্রিঘ,। একমনখ্য।7. 

বিশিষ্ ; যথা এক জন, এক রক্ষা ত। ৃ 

একাকী, কেবল, অদ্বিতীয় । শি ১. 
“একমেবাহদ্দিতীয়ৎ 1 ৪ 1 প্রধান! ৫7. 
সমান ৬1 জন্য । ৭1 সম্গুতষ। 

শেউ। ৯। প্রথম ॥ শিহ 7১ 

২ “এক এব হুঙদ্র্খ্বো নিধনেপ্যনুঘাতিযঃ।? 
১০। কোন) ঘখা--এক সময়ে অর্থাৎ কোন । 
সময়ে । 

একক (এক +কণ্ _ক্ষার্থে। কেবল এক) শিং) 
-ত্রিৎ, একাকী, কেবল, অমহায়, একল]। 
শিং-১ “মহানপ্যেককো রঙ্ষঃ সববতঃ : 
কুপ্রতিচিতঃ |” ২ “বিধিরেককচক্রচারি- । 
ণমৃ 1” (টনৈষধ) । | 1 

) 

এককাধ্য একে সমান - কার্ধ্য, ৬ষী - হিং) | 
বি ত্রিৎ, যার সমান কাধ্য, তুল্যকর্খ- 
কারী। ২। ফ়েখ-_ স) সংক্রীৎ, সমানকর্খ্। | 

এককালীন (এক -কালীন সাময়িক) বিং, ! 

ভ্রিৎ, সমকালীয়। এক সময়ে বা একবাদে | 
যাহা ঘটে বা করা যায়; যথা__-এককালীন | 
দান, এককালীন প্রস্থান । | 

এককালীলতা (এককালীন +তা1- ভা) সং, 
স্্ীং, এককালে হওয়া বা খা, যৌগপদ্য । 

এককুগুল (এক -কুখ্ডল কর্ণভুষণ। এক 

[৩৭০ ] 

। একগুক্ 

৮1.) 
“ শঙ্ধীর্থ | 

কামমোক্াণাতযটম্যকোহ্ছপি ন নিদ্যতে। 

একচর €(এক-_চর [চর্ 

আক 

শপ রগ 54 লা৯০০৭ ৭ ০৮৯৮ ০৬৯, 

কর্ণে ঘিনি ইহ1 পরিধান করেন, ছটা: 
হিৎ) সৎ, পু, বলরাম । ২। কুবের। 

৷ এককোষ্ঠী; ঘষে সকল শিরঃপদী জীবেঃ 
দেহ এক কোষ্ঠবিশিষ্ট চুর্ণময় আধার 
থাকে) যথা-- কটল মৎস্য, অর্দোনট 
বেলেম, নাইট, অক্ৃটোপন্ প্রভৃতি । 

একগম্য (এক -গম্ গমন করা+য-ঘ 

ঝং-স) বিৎ, ত্রিৎ, একমার খাহারে 
পাপ্পু হওয়া যায, যে একমান লভা 

“ন্ণামেকোগম্যস্ত, মসি পয়মামর্ণৰ ইব) 

একগ্ডয়া দেশজ) বং, অবাধ্য, একো 
যে নিষেধ মানে না। 

(এক ক্ঞভিন্ন _ গুক্ক) ৬ষ্ঠী-হিং 
সং১পু, সতীর্থএক গুরুর শিষ্য, একপাঠা 

একগ্রাম এক - গ্রাম, যখ -স) সহ, পুং।ছ 
ভিন্ন শ্রাম । শিৎ- ১ এএকগ্রামে চু 
শালে হুর্ভিচ্ষে ব্বাষ্রবিপ্নবে । পতিনা শী? 
মানাল পুরঠস্তক্রো ন চুষ্যতি |)! 

একপ্রাসাণ (এক গ্রাম + ঈণ.নীন।- ভবাধে 
স্, পু, এক গ্রামবাসী, এক গ্রামের অর 

[জী 1 শ্িৎ ০১ 2 লৈকখামীনখছিি 
(বপ্রৎমাঙ্ত তক যথা) 

একখরিয়া .।শজ  বিৎ, জাতি ২৪) সমাজ 

৮7৩, ড়ভ য় । 

একচক্র (এক - চক্র গোল চাকা। যাই 

হুর্ধ্যরথ । শিৎ _ ১একচতে রখো যয! 

২। পু স্ত্রীৎ, গণ্ার । 

একচক্রা ; সৎ, জী, নগদীপিশেষ। জগ 

দ্াছের পর পাণডবগণ এই নগরাতে জগ 

নীর সহিত বাস করেন, এই স্থানে ভীঃ 

কর্তৃক বকাহুর নিহত হয়। পাট্না গে 
লার অন্তর্গত ছাপূরার নিকট এই নগরী 

ছিল একপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

গমন করা + 

(অনৃ)-ক] ঘে গমন করে ) বি, তরি" 
যে একাকী থাকে, যে বিজনম্ছানে থাকে, 

যে অন্য লোকের সহবাসে থাকিতে তাল 

বাসে না, বিজন-বাসী, একচারী । শিং + 
“মুনিরেকচরঃ, শ্রীমানূ ধর্ষ্মো বিগ্রহথ, 
শিব ।”' ২। সৎ, পুৎ, গঙ্ার । 



এক 

.. পিল পিপি পাপ শি পাপ পপ 

শপ শিপ 

একচর্ধ্যা একচর দেখ, ধ€ক্যপ্)_ -া) সৎ 
 স্বীং, অসহাক্স গমন । 
একচারী (একচারিন্, এক একাকী -চর্ 

: গমন ররা+-ইলৃ(পিন্)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
। একচর দেখ । ২! বুদ্ধ সহাচারী । নী - স্ত্রীং। 
একচিতস্ত (এক - চিন্ব, ৬ঠী - হিৎ) বি" ত্রিৎ, 
' এক বিষয়ে যার চিত্ত আছে, অনন্যচিন্ত। 

১। অন্যের দহিত যার মনের সম্পূর্ণ 
 প্রকা আছে, একমনাঃ, অভিনহৃদয় । 

একচরণা ; সং১পু। মুনিবিশেষ । ইনি তৈত্তি- 

রয় যজুর্বেদের একখানি টীকা রচনা 
করেন । [একায়ন্ত, একাধীন । 

একচেটিয়া তেক-চেটিয়। চাটিত) বিৎ, 
একজ প্রেক-জ জন্ জন্মান+'্সডে)- 
_ ক,৫মী _ ষ) বিৎ্ঃত্রিং, একজন হইতে উত- 
; পর্ন 1 ২। পু _জ্জীঘ, সহোদর, সহোদর । 
একজটা (এক -- জট, ৬ঠী _-হিৎ) সৎ, স্্ীৎ, 
দেবীবিশেষ ; উগ্রতারামৃর্তি। দেবগণ 

অস্রভয়ে ভীত হইয়া মাতঙ্গী মহা 
বিদ্যার স্তব করিলে উহার দহ হইতে 
ূ ই কুষ্ণবর্ণ। এক জটার আবির্ভাব হইয়- 
| ছিল। 
একজন্মা (একজনম্মন্, এক প্রধান - জন্মন 
| জন্ম, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) সং১পুৎ, রাজ। | ২। €েমী 
1 -হিৎ। যাঁহাদিগের প্রধান হইতে জন্ম 
) হুইয়াছে) দ্রিক্পালগণের অংশজাত | এ 

, (একবার যাহার জন্ম হয় অর্থাৎ যার 
' সাবিত্রী দীক্ষা নাই) শুদ্রজাতি 1 
একজাত (এক জাত ) বি. ব্রিৎ, 
? পিত| মাতা হইতে উত্পন্ন। 
'একজাতি (এক জাতি, ৬ঠী -হিৎ) সৎ, 
পু শুদ্ধজাতি । শিৎ-১ “ত্রা্ষণঃ ক্ষ- 
 ত্রিয়ো বৈশ্যস্থয়ে। বর্ণ দ্বিজাতষঃ । চতুর্থ 

একজাতিজ্য শুদ্ধ! নাস্তি তু পঞ্চমহ |” 
একজাতীয় (এক + জাতীয় _ প্রকারার্থে) বিৎ, 

ত্রিং, তুল্য প্রকার, তুল্যরূপ। 

একটা (এক+টা- প্রৎ, কেবল বা এনাদরাদি 
অর্থে বাঙ্গালা 'টা; প্রত্যয় হয়) বিং, এক 
বন্, একমাত্র, একই | ষথা - -একটা মুটের 
আবশ্তক হইয়াছে । 

একটা (এক +টা_ প্রং, কেবল বা আদরাদি 

এক 

[৪ ৩৭১ 

রর -পপসীসপ্পীপােসপাস্পশিপাপিশীাাািিীটীিশিিীটি 

শেপ ীস্পিশীশীশীশাশশীপীশাটাশাী শীাশিটশাশী টা শিপ পীাীশিপিশীসপাশীিটাাশাীপা স্পেস 

ক | 

অর্থে বাঙ্গালা টা, প্রত্যক় হয়), যিৎঃ এক- 
মাত্র, একবস্ত । ধখ।_তিনি একটী .প্রূত 
ভদ্রলোক, গতকল্য তাহার একটা পুত্র 
হইয়াছে, ইত্যাদি । . .. 

একটু এেক+টু _ অল্পার্থে) বিৎ, কিিস্মাতর 
কিছু । ষথা--একটু স্থির হও |. 

একটুকু (এক+টুকু- অলার্থে ) বিৎ, কি- 
কিৎ, অত্যল্স। ্ 

একতঃ (একতস্, এক +তস্ _ প্রথ । সপ্ত 
বা পঞ্চমী স্থানে তস্) অং, একদিকে, 
একপার্খেে একপক্ষে । ১ একদিক হইতে । 

একত ; সৎ, পুৎ, দেববিশেষ । ২1 যুনি- 
বিশেষ । 

একতন্ত্রী (একতশ্ত্র+ঈ _ প্রৎ) সৎ, আ্্রীৎঘ, 
বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ইহার অপর নাম এক- 
তশ্ত্রিকা, একতারা, ভিক্ষুকের! ইহাত্র 
সাহায্যে গান করে । (একতারা দ্বেখ) 
বি, ২, এক প্রভৃক । একতন্ত্রযুক্ত, এক 
মৃতাঁবলন্দী । 

একতম েক+তম- বহর মধ্যে একের 
নিদ্ধীরণার্থে) বিৎ, তরি, অনেকের মধ্যে 
এক শি২-১ “ম্বাম্যমাত্যয়োেরেকতমধ্য 
কিৎব। দ্বয়োরপি ।” 

একতর (এক তর -ছুয়ের মধ্যে একের 

নিদ্ধারণার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, দুয়ের মধ্যে এক। 
শিৎ _ ১ “দ্বয়োরে কতরে বুদ্ধি ক্রিয়তামৃ।”” 

একতরফ যোবনিক) একপার্খ, একদিক্, এক- 
পক্ষ ॥ 

একতা (এক 1+ত1-ভা। একের ভাব) সৎ, 

স্্ীৎ, একত্ব, ক্য, মিলন ।২। অভেদ ।৩। 
অভিন্নত।। ৪ | সাম্য । ৫1 মুক্তিবিশেষ। 

একতান (এক-তান বিষয়, স্বরবিশেষ, 
৬ষ্ঠী _হিৎ+য়- স)বিৎ, ত্রিং, একবিষজে 
যার দৃঢ় মনঃসংষোগ আছে, আর সকল 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল একবিষষে নিবিষ্ট 
বা আসক্ত, একায়ন, একাগ্র, একবিষয়া- 
সন্ত । ২। তাদগতচিস্ত । ৩ । সং,পুৎঃ এক- 
যোগ স্বর, লয় (0০9০০97%) । “পাত! যুৎ ঘৎ 
স্বরুং গায়ে তৎ তৎ বংশেন তানক্নে্ড।? 

একতানতা এেকতান+ভা - ভা) সৎ, জীৎ, 
একা শ্রতা, একায়নতা । 

সপ পপ শিপ 



এক ] 

পপ ৮৩ পশিপপীপিশ শা পো েসিপপপিতিকল 

নিহিত রি 

মন, ৬্চী - হিৎ? ॥ 
যার 75 মনঃসংযোগ আছে, 

একাগ্রচিও, অনন্তঙ্গদয়। একা এজ দয় । 

একতাপন (একতা 

রাছে, যার সহিত অভেদ হইয়াছে। 
একতারা (একতন্ত্রী শব্ষজ ) বীণা জাতীয় 

বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । অর্থাৎ ইহা! ৰ 
এক প্রকার “ততঘন্ত' ! 
চ্ম্াস্হা্িত একটী অলানু 
খর্পরে একটা বংশদণ্ড ষোঙ্গি- 
ত এবৎ মেই বখশদণ্ডের উ- 
পর্িভাগে একটীমার কীলক 
বদ্ধ থাকে । উহাতে এক 

শাছি লৌহতার সংযোজিত 
থাকে। ভিক্ষোপজীবির উ- 

হার সাহাষ্যে গাল করিয়। 
থ।কে যেশ্রকোষ)। 

একতাল (এক - তাল গানবাদ্য বিষ্মে 

কাঁলপরিমাণ, য্ং- স) সৎ, পুৎ,» সমান 
তাল, একমিল ।২ | সমন্বিত লয় । ৩। 
টিতিও প্র, অবিচ্ছিন্ন নৃত্যগীতাদি | 

_স্পীৎ, একস্রমুক্ত যন্ত্র । 

চি (একতীর্থিন্, এক _তীর্ঘ পুণ্য- 
ক্ষেত্র+ইন্_অস্ত্র্থে) সং, পুং, এক 
গুকুর শিষ্য, সতীর্য, সহাধ্যাষ়ী, এক- 
পাঠী। 

একব্র“একত্র-প্রৎ। সপ্রদী স্থানে ত্র") 
অথ, এক স্থানে ।২। এক বিষয়ে 1৩ । 
'একদ্িকে । শি২-১ “এক রভুজ্য হাৎ- 
রাজ্যৎভ্রাততভাবেন পুত্রকাঃ॥ সহিভা ভ্রাত- 
রস্তেহথ রাজ্যৎ বুভজিরে তথা ।” 

একত (ক + তু - ভা) সৎ, ক্রীং, একা । ২। 
ভেদ । ৩ । সাম্য! ৪ । মুক্তিবিশেষ। 

একদত্ষ্র, একদক্জ (এক-দংঘা, দম্ত-দস্ত, 
৬চী- হিছ। ক্রীড়া যুদ্ধে ইহার একটী দত্ত 
কার্তিক [কেহ বলেন যুদ্ধ কালে পরশুরাম? 
ভগ্ন করিছিলেন : কোন মতে -এক হ 

ময়ে রাবণ পাশক্রীভায় একটা পাঞ্চির 
প্রয়োজন হওয়ায় গণেশের একটি দস্থ 

একতা! । 

. মনন, এক্তান - মনস্ | 
বিং, তং, এক বিষয়ে 

অননা মনান, 

_-আপন, ৭মী - ৰ) বিৎ্ঃ 
রিং, একতাপ্রাপ্ত, যাহা এক হইয়া গি- 

এক 

উৎ পান, করিয়া লইয়াছিল) সং সং রী 
লঙ্োজর, গণেশ । 

একছভ ' সং, পুং, গণেশ । 
একছা এক +।৮া- কালাণে। সপ্রমী স্থানে 

দা) অত, এক কালে, এক সময়ে, যুগপৎ । 

২। কোন সময়ে কগগাচিৎ । 
একক একুশ, এক দশ চকু, ৬ঠী- 
ূ হিৎ) সৎ, পুং, কাক । ২। (কপালে একটি 
ূ চ্ষুঃ আছে বলিয়! একদুক্) শিব। ৩। 
| বিৎ, ত্রিৎ, সমদশর। ৪1 কাণ। 

একদুৃট্টি (এক অনন্যবিষয়-দৃর্টি দর্শন, 
মী -হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ। যার এক বিষয়ে 
দৃষ্টি আছে, অনন্যদৃষ্টি ; যথা “এক দু 
চাহে বামশা দূরে লঙ্কা পানে 1? ২। কাক। 

৩।কাণ। ৪ । (য়ং- সা; সৎঃ পু, এক 
বিষ্যদর্শল, একদিকে দৃষ্টিপাত । শিৎ--১ 
“সততমে কমৃষ্টা! তমবলোকয়ন্ ।?? 

একদেব এক প্রধান দেব, যুখ- স) সং 

পু, প্রধান দেব, পরমেশ্বর । 
| একদেশ (এক দেশ স্বান) সং.পুহ, অংশ; 

| ক্ষান তাংশ, কিব্িৎ, অংশ, একাংশ ।৭। 

| 

সপ ীশশশী শী 

| 

অবয়ব । “তানেকদেশণন্লিহতৎপয়োধেঃ 

একদেহ (এক ক্মত্যুকষ বা ১- দেহ শ' 
রীর) সৎ, » বুধগ্রহ্ । বিৎ, ত্রিৎ, অভিন্ন 

শরীর, একা্রা, যাহার ' সহিত শরী- 

রের ভেদ নাই, ক্অভেদ্শরীর । শিং-১ 
“শরীরাদ্ধৎ স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণাফলে 

সমা। যস নোপরত। ভাধ্যা দেহার্দীৎ তস্য 

জীবতি |” 

একধর্শ্মা (একধন্্নন্, এক তুল্য _ ধশ্ম, ্ঠী 

| - ছিৎ) বিং,ত্রিৎ, তুল্য ধর্মীবিশিষ্ট, সমা? 
ধর । শিৎ - ১দর্ষধে ধামেকধশ্টিণাম্।। 

একধা (এক + ধাচ্_ প্রকারাখে) অত, এ? 

প্রকারে । 

একধুর 7 এ্রক-ধুর্ ভার, য-স 

এককুর। সৎ. সত্রীৎ, একভার । 

একধুর (এক _ধুর্ ভার + অ, ঈন(নীন্ 

একধুরীণ 7 -তঅস্ত্যর্থে। একধুরা _ বহ!বং 
একধুরাবহু / বহুন কর17 অ(নৃ) - ক] ০ 

বহন করে) বিং, ত্রিৎ, একবিধ ভারবাহ 

গবাদি, একপিঠা গন | 



এক 
. | দি 

একনয়ন (এক _ নখ়ন, ৬ষী _ ছিৎ, একনেত্র) 
বিং, তরি ধার এক নয়ন, ০ একাক্ষ, 

একচক্কুত ). 
একনট ; সৎ. পৃৎ, প্রধান পট 
একনায়করাজাযতন্্র (10215 10) ০01 
9০৮91511702 সৎ, ক্লীৎ। যে রাঙ্গোর 

শাদনকাধ্য এক রাজার মতানুসারে 
সম্পন্ন হয়। ৰ 

একপক্ষ (এক -পক্ষ পার্শ, সহায়, ৬ঠী- 
হিৎ) বিৎ, ত্তিৎ। সহায় । 

একপত্বী এক -পতি ক্দামী, ভ্ঠী-_ হি । 
ন- আগম) সৎ, সী, পতিব্রতা, সতী, 
সাধবী। ২। প্রধান ভারা | ৩। সপত্বী। 
“জর্বাসামেকপতীনামেকাচেৎ পুত্রিণী ভ- 
বেৎ।৮ মেনু) । ২ “তভাঞ্চাবশাৎ দিবস 
গণনাততৎপরামেকপত্বীমূ 1” (মেখদৃত)। 

একপরোোত্পর্তিক (01070০6৮19911)0903) 

বিং, ত্রিং, বীজ 'অন্কুরিত হইবার সময় 
যাহা হইতে কেবল একটিমাত্র পর নির্গত 
হয়, যথা নারিকেল, খঙ্জ,র, তৃণ, তাল, 
কদলী, ইত্যাদি । এই বর্গের বৃক্ষ । 

একপদ (এক পদ পা, চিহ্চ ইত্যাদি) সং, 
ক্লীৎ, তৎকালে, ততক্ষণে | ২। একপদে, 
এক উদ্যমে । ৩। অকম্মাৎ্চ। ৪) পৃ, 
শৃঙ্গারবন্গবিশেষ, এক পা! হৃদয়ে ও অপর 
পা স্কঙ্গে স্থাপন পূর্ধক স্তনযুগ ধরিয়া 
সম্ভোগ করা । | 

রঃ 

একপদ্দী (এক-পদ্ পা, চিহ্ৃছ ইত্যাদি) 
সং, শী, পথ । ২। একপেষে । 

একপদে (এক-পদ পা, চিহ্ন ইত্যাদি 
শএ -প্রং) অৎ, আকম্মাৎ। ২। একবারে, 

এক উদ্দ্যমে। 
একপরা মশা (একপরামর্শিন্, অর্শিন্ [মশ্1 

ইন্(ধিন্ট- ক)) বিং, তরি, যাহাছ্দের এক 
পরামর্শ । ২। একমত, এক মতাবলম্বী । 

একপর্ণা এেক-পর্ণ পত্র। একপর্ণ পেত্র) 
প্োজন করিয়া তপস্যা করিতেন বলি! 

 একপর্ণ। নাম ধারণ করিয়াছেন) সং, ্ত্রীং 
হিমালয়ের কন্যা, ঘেনকার গর্ভসস্ভৃতা, 
ইনি অসিত কেবলের পতী । 

[ ৩৭৩ ]] 

পপি? 

এধপাটল। (ইনি প্রতিদিন একটা পাটল ! 

এক 

(পারুল) ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতেন 
বলিয়। একপাটলা নামে প্রসিচ্গা হইয়া- 
ছেন ) সং, স্্ীং, হিমালয়ের কন্যা ও 
মেনকার গর্ভজাতা, ইলি অর্পবার ভগিনী 
জৈগীষবোর পরী । ২২, 

একপিঙ্গ, একপিঙগল ( নিরিরা পিক্গল 
নীলপীত মিশ্রিত বর্ণ । যাহার এক চশ্গুর 
স্থানে একটা পিঙ্গল বর্ণ চিহ্ন আছে, 
৬ঠী _-হিৎ। ঘেমত পৌরাণিকেরা কছেন 
--গোরীর নিরীক্ষণ বা প্রভাব ছ্বারা ইঁ- 
হার বাম চক্ষু নষ্ট হয়, কিন্ত শিবের 
অনুগ্রহ হওয়াতে দেবী তাহাতে এক 
পিঙ্গল বর্ণ চিহ্চ দেন) সং, পুং, কুবের । 
২। যক্ষা । ্ 

একপিগু এক -- পিগু, ৬ঠী- হিং) সং, পুৎ, 
সপিও ।২। একদেহ। 

একপিতৃক (এক -পিত পিতা+ক, ৬ষ্ঠী_ 
হিৎ) বিং, ত্রিং, এক পিতার ওর.স জাত । 

একপুত্রতা এেক _ পুত্র + তা _ ভ1) সং, স্ত্রীৎ, 
একপুত্রত্ব, একপুত্র হওয়া, একাপত্যতা। 

একপুরুষ (এক প্রধান পুরুষ, য়ং- স) 

সৎ, পৃৎ, পরমেশ্বর । ২1 (৭মী-.হছিৎ) 
বিং, ত্রিং, একপুকুযাস্থিত, একপুরুষে । 

একভক্ত (এক -তক্ত ভোজন, ৭মী- হিৎ) 
সৎ, পুৎ, ব্রভবিশেষ, যাহাতে একবারমাত্র 
ভোজনের বিধি আছে। ২। পেমী-ষ) 

বিংত্রিং, একে ভক্তিযুক্ত | ৩। পরমেশ্বর 
ভক্তিমান্ । ৪1 (ষ্ং--স) প্রথানতক্ত | ৫। 

অদ্ধিতীয় ভক্ত । 
একভক্তত্রত এেক - ভক্ত ভাত - ব্রত নি- 

যম) সৎ, ক্ীং, দ্দিবাভাগে কেবল একবার 
ভোজনে্র নিয়ম । 

একভক্তি (এক অন্যবিষয়রহিত - ভক্তি, 
বং- স) সং, স্ত্রী, আঅসন্যবিষয়ে ভক্তি । 
২। নিতান্ত ভক্তি । ৩। (৭মী- হিহ) বিং, 
ডিৎ, একপুকুষে ভক্ত । ৪1 পরমেশ্বরে 
ভক্তিমান্। ৫1 নিতাস্ত ভক্ত । শিং- ১ 

“এক ভক্তিবিশিষ্যতে 1৮ (গীতা) । 
একভার্ধা। এেক - ভাধ্যা, ৬ঠী -ষ) সংংশ্দীৎ, 

একজলের পত্রী । 
একভাব (এক - ভাব) সৎ, পুৎ, অনন্য বিষয়ে 



এক 

সপীপিপীটলাপী পপ িিতিভি তা ও কি 
০,৮শীপিশাশািিশশা পালিত পিশী 

এ পোপশীপশি 

অনুরাগ ।২। এক সভাব । ৩।'একাশয়, | 
এক আন্তঃকরণ । ৪ । (ভষ্ঠী-ষ) একের 

সস পাপা লে পাপা 

4 ক এক 

:&-1 শৃজার'রীরাদি একরম যাহাতে হি 
কূপে বর্িত স্মান্ছে। ঘখা-_একরসনাটক 

ভাব, একজনের আশয়, একের মন। | একরাজ ; সং,পুৎ, প্রধান রালা। 
৫ ভ্ষীৌ-হিৎ) বিং, ত্রিৎঃ তুল্যতভাবক। | একরূপ (এক ' সমান: রূপ, ৬ঠী-হিং ৰ 

১ 

“যা বৈ যুয়ৎ সোহুহমদ্যেকতাবঃ 1? 
একমত (এক - মত) বিংক্রিৎ, যাহার সহিত 

মতের এঁক্য আছে একবাক্য 

বিধ, ভ্রিৎ, সমানরূপ, তুল্যরূপ | শিং-১ 
« সর্ষেষাৎ তুল্য পাণামেকম্যাপি যদৃ 
চাভে 1 (5 

একমন্তাবলন্বী (একমতাবলম্মিন্, এক - মত | একরোখা এক _ রোখা রোষ শন্দজ) বিং 
_অব-লম্ব অবলম্বন করা+ইন্ পিন্) ভ্রিং, ক্রোধী, একখ য়া। 

-ক,যাহারা একমত অবলম্বন করে) বিৎ, | একল (এক +4ল -জসহায়ার্থে) বিৎ, ত্র, 
ত্রিৎ, একমত, একবাক্য, একপরা মশা । 

একমতি (একা প্রধান, উতৎ্কুষ্টা/ - মতি, 

যৎ- সু) সৎ, শ্ীৎ, উদ্ত্রমাবুক্ধি । ২। ৭মী 
-ষ) একজনে মতি । ৩। পরুমেখরে 

বুদ্ধি । ৪ | (৬ঠী_হিৎ্) বিৎ, ব্িৎ, এক 
বিষয়ে এক পুরুষে বা এক কাধ যাহার 
বুদ্ধি থাকে । শিং-১ “তৈরেকমতিভি- | 

ভব যচ্চোক্ষৎ শাক্সমুভ্তমঘ্ |) | 

| 

০০১ পপপাপীসিপপপপশীপিসসপীশাটি 

০ 

একমনাঃ (এক -ম্নস মন, ৬ঠী-হিৎ ) 
বিং, তং, একচিন্ত দেখ)। 

একমাতৃক (এক -মাঠ মাতা+ক, ৬ঠী_ ! 
হিৎ) বিৎ, রিং, একমাতার গর্ভে উৎপন্ন, | 
সহোদর ৰ 

একমুখ (এক _ মুখঃ ৭মী -হিৎ) সৎ, পুৎ, ৰ 
এক প্রধান দ্যতত্র'ডাদি | শিৎ- ১'দুযাত- | 
মেকমুখৎ কাধ্যৎ তঙ্গরক্জানকরণাৎ | ! 
২। একদ্বারমণ্ডপবিশেষ। ৰ 

একযষ্টিকা (এক -যঙ্গিকা শর, ছড়া, ৬ঠী ূ 
হি) সং, স্ত্রী, একাবশী, একনর ; 
হারবিশেষ । র ূ 

একযোনি (এক সমান- যোনি জন্ম, ৬ষী : 
_ হিৎ) বি জিৎ, সমানজাতি । শিং _ ১ 
এতদ্বিধানৎনিক্ষেয্নৎ বিভাগমেকযোনিযু।” 
২ । এক ম্থান হইতে জাত। 

একরজ (এক উত্তমরূপে -র$ রঞ্জনকরা 
+ অ(ক) _৭) সৎ, পু, কেশরগুনদ্রব্য । | 

একরস (এক রস, ৬ঠী-হিৎ) সং, পুহ, 
একরাগ। ২ । অভিম্ন*্ভাব। ৩। একা- 
ভিগ্রায় । ৪ | পেমী-_ হিৎ) যাহাতে এক 
মাত্র রস অর্থাৎ অনুরাগ আছে । শিং-_ 
৯ “তপস্যেকরসে রতমৃ ।” (রামায়ণ )। | 

একক, একাক্ষী, একলা । শিৎ-১ "অথ 
তত উক্ উদ্দেত্য নৈবোদেতা নাস্তমে 
তৈকল এব মধ্যে স্ছাত1 1” ২ । বিশি যন 
কিশ্বা অন্য কোন ব্যক্তির অ।শম় না লইয়া 
গান করত লোকের মলোরগ্ন ধরিতে 
পালন । 

একলব্য ; সৎ. পু২) নিষাদরাজ হিরণাধনুর 

পূত্র। শ্রথিভ্ত আছে--একলবা আহ 
বিদ্যাশিক্ষার্থ দ্রোণাচাধা নিকটে উপস্থিত 
হইলে তিনি তাহাকে শিষ্া না করিয়া 

প্রত্যাখ্যান “শরন, তাহাতে সে ছুঃথিতা- 

স্তঃকরদে “গমন পুক্বক কাষ্ঠময় দ্োগ 
শিশ্মাণ “রয় দুটতর অধ্যবসায় মহকারে 
তাহার উপাসনা করত তপোবলে সমগ্র 

পঞ্বিবিদর্যায় পারদশীর হয়। পরে কুক্ক ও 
পাশুবগণ ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ হইয়া ক 
ড্রোণাচাধ্যের সহিত মুগয়ার্থ বনপ্রবেশ 
করিষা ঘটনাক্রমে যে স্থানে সেই এক" 
লব্য ভপস্য| করিভেছিল তথায় উপস্থিত 

হন। ভাহার্দিগের সহিত একটা কুকুর 
গমন করিতেছিল। এঁ কুকুর ধাবমান হইয়া 

একলব্যের আশ্রমে গমন পুর্বক উচ্ছৈঃ 
করে চীৎকার করাতে দে তগসাঃ 

বিস্বাশক্কায় কতিপয় শরগ্রয়োগে তাহার 

মুখ. রুদ্ধ করিয়া দেয়; তখন কুক 
মূক হইয়া প্রত্যাগমন করিলে মহাধার 
অঞ্জন এ ব্যাপার দর্শনে চমত্কৃত হই 
গুরুর নিকট-এ রিদ্যার অপ্রাপ্তি নিবদ্ধন 
বিদ্তর "আক্ষেপ করেন এবহ ধনুবিপর্যায় 

হুনিপুপ একলব্য বিদ্যমানে তিনি প্র 
ধান্য লাভ করিতে পারিবেন লা ভাবিয়া 



কপাল পোলা লা বাত পপি এ. এপি পলাশী পিস চপ বাশ ই 

নিভাস্ত, চিন্তাকুল: ছইলেন,। করপনে | 
দ্রোণাচার্ধয ' দেই একলব্যের আশ্রমে 
গমন পূর্বক তাহার :পরিচ়্ লইবা জা. 
নিচ্ে পারিলেন এ ব্াক্জি তাহারই কার্ট: | 

ময়ী প্রতিমূর্তি নির্শ্শাণ করিয়া ধনুরবিদ্যায়। 
কুতকাধা হই" 
তাহাকে গুরুদক্ষিণা প্রদানে স্বীকার করা- 
ইয়া তাহার দক্ষিণহন্তের অন দক্ষিণা- 
রূপ প্রদান করিতে লেন) তাহাতে 
সত্যবন্ধ একলব্যকে অগত্যা তাহা প্রদ্দান 
করিতে হয়। হুতরাৎ তদবধি জ্যাকর্ষণ ও 

শর প্রয়োগ বিষয়ে তিনি পুর্ববহ সক্ষম না 
থাকাতে ভার্জুনের অন্ভিলাষ পূর্ণ হইল । 

একলা (একল শব্দজ) বিৎ পূন্নে দেখ । 

একলাই (দেশজ) সং, কাজ করা শাদ! 
উড়ানী বাঁ চাদর। 

একলিঙ্গ এক - লিঙ্গ, ৭মী _ হিৎ) সৎ, পুত, 
পঞ্চক্রোশের মধ্যে একমাত্র শিবলিজ যে 
স্থানে আছে। ২। সিদ্ধসাধন স্থানবিশেষ। 

শি২ং- ১ “পঞ্চ ক্রোশান্তরে যত্র নল লিঙগা- 
স্তরমীক্ষ্যতে । তদেকলিমমাখ্যাতৎ তত্র 
সিদ্দিরনুত্তমা |? ও। (এক-লিঙ্গ চক্ষু, 
৬ষ্ঠী _হিং. একচক্ষুঃ। কাণ । ৪ কুবের। 

একব্চন (এক - বচন [ব্চ বলা অন(- 

_প) সং, ্লীৎ, ব্যাকরণোক্ত একত্ব- 
খযাবাচক। 

কবধিকা (এক -বর্ধ বৎসর+ইকঞ্জিক) 
_প্রাৎ) সৎ জ্ত্রীং, এক বৎসরের ধেনু, 
এক বদরের বকৃনা। 

।কবস্্ (এক বজ্ত্র, যৎ- স) জৎ, ক্রীৎ, উ 
ততরীয় রহিত বশ্প | ২। (৬ঠী- হিৎ) বিংঃ 
ভ্রিং, একবক্সান্িত, উত্তরীয় বসন্বঞ্জিত। 
৩। একজাতীয় বস্ত্রবিশিষ্ট |. 

'কবাক্য (এক বাকা, ঘৎ- স) বং) ক্লীৎ, 
একার্থ বোধকবাক্য, অভিন্ন বচন, এককখ]। 

শিৎ- ১ ? শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্য 
বিবক্রঃ।. ২। বি, ত্রিং, এক বত, এক- 
পর্ামশী, একমতারলম্্ী |... 

্কবাক্যতা ( একবাক্য +:তা1_. ভাবে.) অৎ, 
স্ত্রী একমত ক্সবলশ্বন করা, মতভেদ 
শা থাকা, একমত্য, উ্ীক্যবাক্য 

রঙ 

ছে । তখন তিনি ছলক্রমে : 

৩৭৫. রি 

একবাদ € €ঞক খাদ, 

ঞ্ 

$ 

শী শীট টাটা টাাশ্ািীশাাশীাীিশীগাশীশাাশীীশীীশীশীশীশীশীী 

পাশ শশী ীশীপীশীশ্ শশী শী শ্ীপাশীপিপশপীপিিীসাসপাীশী শি ীপীশীী্ীীীশশীীীশীাশীটাটাীতী 

চে 
শীলা পন কপ সত পেল এত পাশাপাশি টির শপ ৭ এপস সি শসা পাপ পা 

বাদ্য করা, বাজান + 
অন্ঞেল) প্র, যাহা! এক হত্ম দ্বারা বাদিত, 
হয়) সং, পু, ডিগ্িক্স সাধক; বাঘযবস্্- 
বিশেষ । ২1 (বু বলাখক্ষএ ৮ ভ| ) - 

 বাদবিশেষ, বৈদ্বাস্তিকেরা সন্ত: পদার্থ 
.ক্্ম হইতে অভিনন্ক প্রত্িপাদনকেই 
একবাদ রূপে নির্দেশ করিয়া! থাকেন |. 

একবিংশতি (এক -বিংশতি কুড়ি । এক 
অধিক কুড়ি, য২খ-স। নাত 
সৎ, স্ত্রীৎ) একুশ, ২১৭ 

একশফ (ক - শফ্ক  খুর, ৬ষ্ঠী_ ছিৎ) সৎ. 
পুৎ, অখগুখুরমুক্ঞ, একখুরে জন্তু; যথা__ 
খর, অশ্ব, অশ্বতর ইত্যার্দি। শিৎ- ১ 
«খরোহশ্বোহুশ্বতরে। গৌরঃ শরভশ্চমরী 
তথ1। এতেচৈ কশফ।8 17 

একশন (এক-শৃ্গ চিন্তু ব পিং, ঙ্চী 
_-হিৎ) সং, পুৎ, বিষ্ণুণ। ২। এক-. 
শৃঙ্গযুক্ত পণ্ড; যথা-_-গণ্ডার ইত্যাদি । 
৩। পিতৃগণ বিশেষ । শিং ১বৈরাজাশ্চ 
মহাভাগা অগ্রিদ্বাত্তাশ্চ ভারত । গাহ্বত্য!, 
নাকচরাঃ পিতরো! লোকবিশ্রুতাঃ। মো: 
মপা। একশৃঙগাশ্চ চতুর্বেদক লাস্তথা |” 

একশেষ (এক - শেষ, ৭মী _হিৎ) সং, পু), 

ছন্্বসমাস বিশেষ; এক বিভক্তি হইলে 
সমানাকার অনেক পদের একমাত্র অব- 
শিষ্উ থাকে; দ্বিবচন বা বহুবচন সেই 
পদে যুক্ত হয়। ২। বিৎ, তরি, আঅভিশয়; 
যথা_-ছুঃখের একশেষ হুইস্বাছে । 

একষষ্টি (এক -_যষ্টি ষাইট । এক অধিক 
ষাইট, মং. স। মধ্য-পদ্-লোপ) সতী 
একষটি, ৬১। 

একসর্গ (এক একবিষয়ে_ রথ *লিশ্চর 
৬ঠী _ হিৎ) ৰিৎ। ত্রিৎ, একা গ্রচিত্ত। 

একস্ুত্র শেক - স্ৃাত্র কুতা১তষ্ঠী হিং! একটা 
সুত্র বেষউ্উটনে যাহা বাত খা) সং, পুং,. 
ভমরুবাদ্য । 

একহ্দয় (এক - হুছয়, ্ ী_ হিং বিংত্রিৎ, 
যাদের হৃদত্ব পলক, একচিত্ত, অভিন্পহৃদয় | 

একহায়নী (ক -হায়ন বৎসর | যাহার 
একবর্ধ বয়ংক্রম, ৬ষ্ঠী- ছিৎ) সৎ, স্্রীৎ, 
একবরবয়স্ক! গৰী, এক বখ্পরের বাছুর । 



একা [ ৪৩৭৬ ) |] একা! 

একাগ্রতা থেকাগ্র+ তা - ভা)» সং, টি এক 
বিষয়েই আসক্তি, একধার বিষয়ে মন 
সংষোগ, খর সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ 
করিয়া একমার বিষয়ে একাস্তিক যত্ব বা 
অনুরাগ । 

একান্ী; সৎ, পুত, মহা অনস্মবিশেষ ; এই 
অক্স কর্ণ পার্কে মারিবার হেতৃ যত 
রাখিয়া ছিলেন , কিস্ত ভর্ষ্যোধনের ভানু- 
রোধে ঘটোত্কচের উপর নিক্ষেপ করেন। 
যথা-_-“ এড়িল। একান্বী বাণ রক্ষিতে 
কৌরবে।?” ও 

একাঙ্গ (এক প্রধান - অঙ্ক, ৬ষঠঠী-হিং) 
সৎ, পৃং, (গ্রহের মধ্যে হন্দরাঙ্গ বলিঘা) 
বুধগ্রহ । ২ । €৫মী _ হিৎ) কী, গঙ্ধদ্রবা- 

একহারা দেশজ) বিং, কশ। ২। অদ্বয়। 

একমাত্র | 
একা (একাকী শকজ) বিং, একক, একলা, 

অদ্বিতীয় ।'২ । অভিন্নরূপে ধিনি স্থিতি 
করেন) সৎ, স্্ীৎ, ছুর্গা । শিৎ-১ “একা | 
খণার্ধাব্রেলোকো তল্মার্গে কাচ সো উচ্যতে । 
একা সা তু পথকৃত্বেন বিন! সর্ধার বি- 
শ্রুতা 1? ২1 দ্বিতীয়রহিত স্ত্রী । শিৎ-১ 
«এটৈকবাহৎ জগতান ছ্িতীয়াক! সমাপর] 1” 

একাকার (এক - আকার) বিং,ত্রিং, এক- 
সমান, তৃল্যাবয়ব । 

একাকী (একাকিন্, এক + আকিন্ _ অসহা- 
স্বার্থে) বি, ত্রিহ। যার সঙ্গে বা নিকটে 

কেহ নাই, একক, একল।, সহাষরহিতি, 
অসহায় । শিং-১ “(সুরথঃ) একাকী; বিশেষ, চন্দন । ৩। ফয়েখ-স) শ্রে্ঠাম, 
হ'য়মারুহা জগাম গহছনৎ বনমৃ ।”' কিনী - ভন্মাঙ্, মস্তক । 

স্ত্রী । একাণ্ড (এক -'অও্ড বৃষণ, ৬ষ্ঠী _ হিং) মণ) 
একাক্ষ (এক -_ অক্ষ আঅক্ষি শন্দজ, ৬্ঠী- পুৎ, স্ব । 
িৎ। আরাম পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ | একাত্মবাদী (- বাদিন্, এক - আত্মন্ _ বাদী 
ঘনে আগমন করিয়া যখন চিত্রকূট পর্ধধতে | [বদ বলা+ইন্ পিন ক] যে বলে, 
বাস করেন, তখন জয়ন্ত নামক কাক 
বজানকীর ওষ্টে চঞ্চুর আত্বাত করিয়াছিল। | 
'সেই অপরাধে রাম্চজ্র তাহার বিনাশার্থ 
শরাসনে ইষীকাস্স সংযোগ করিলে সেই; 
কাক প্রাণভয়ে আকুল হইয়া তাহার | 

২য় হিৎ) বিৎ, ভরি, যে এক ব্রঙ্গমাত 
স্বীকার করে, বেদাস্তমতাবলম্বী ; যথা_ 
“বেদাস্ত একাস্ববাদি দ্বাত্ববাদি তর্ক । 
মীমাৎসায় সীমাৎসার না হয় সম্পর্ক)” 

২ | সহ, "শু, বেদাজ্তশাক্স । 

শরণাপন্ন হয়, তাহাতে দয়াময় রাম ০সই | একাস্বা (একাত্মন্, এক - আবত্মন্, ৬ষ্ভী _ হিং) 
অমোঘ অস্ম দ্বারা তদীয় হইচ্ছান্ুসারে বিং, ত্রিং, অভিন্নদ্দেহ, একপ্রাণ । 
তাহার এক চক্ষু নষ্ট করেন। তদবধি | একাদশ (একাদশন্, এক -দশন্ দশ। অ 
'কাক জাতি একাক্* হইয়াছে) সং, পুৎ 
কাক। ২1 বিৎ, ত্রিহ, কাণ। 

_্ু1। একাধিক কশ,.য্ং- স। মধ্য-পদ' 

লোপ) বিৎগত্রিৎ, বনু এগার সংখ্যা, ১১। 
এএকাগ্র,একাগ্র্য এক _ অগ্র। একাগ্র + য.ফ্য), একাক্ষশ (একাদদশন্+অ.ডট্)-- পুরণাথে । 

৬চী-হিৎ, একমাত্র যাহার অশ্রে আছে) বিৎ, ত্রিং, একাদশের পুরণ । 
বিৎ, তরি, একনিষ্ঠ, এক বিষয়েই আসক্ত, একাদশী (একাদশ নঈপ্ -জ্ীৎ | যে সময়ে 
কমন, আঅনন্যচিত্ত ।২। অনাকুল ॥ শি 

ক -৯একাগরদৃি ।” ২ “একাশ্রেণচে তসা ।” 
"সত %£ তদগীকিশ্রবণৈকা গত বদর 
-বভোৌ |” 

একা গ্রচিত্ত (এক্ষাপ্র - ৬, ৬ভী_ হিৎ্ট বিংঃ 
ত্রিংং কেবল এক বিষয়ে বাহার .চিত্ত 

 শ্পাছে। অনন্যমনাঃ, অনন্য ছফয়,একতান- 
অনা, একাগ্রহ্দ্ক | 

চন্দ্র অণ্ডলের একাদশ কলা হৃধ্যমওয 

হইতে বহির্থমন নিবন্ধন জযাতিম্মমী হয় 
দেই সম. শুক্লা একাদশী এবং যধণ 

চঙ্গামগুলের একাধশ কল! হু্যমগলে 
প্রবেশজন্য জ্যোতি প্রকাশ, করিতে না 

পানে সেই ফময় কৃষ্ণএদ্ষাদশ্ হয়) সং, 
স্ত্রী, একাদণ। সংখ্যার পুরণী তিথি। ২' 
হরিবাষর, হুরিদিন। 



এক! | ৬৭1 এ একা 

২২: শিিতাশশিশশোিশিশীটিশািশটািশ ০৭০০৯ লিল এ শপ কপাল পাতা ৮ "পা প্লাস জা ১৮ ০৭৮ 
..ীপিস্পপাপপটীপকিপ াশিপিপিপিপীসপপিশি শি িপীপীশিি 

একাপনবিংশতি কাত এক+ 1 একায়ন (এক - অয়ন গমন, বিষ্ব,. শী_ 

ভাদক _নানার্থে, ন-_ গম) সৎ, শ্্ীং, |. হিৎ? বিং, ত্রিং, একাগর, এক্বিষ়াক্মক্ত । 

একোনবিংশতি | | এ ২। শিষধ়াস্তরব্যার উচিত, অনন্য, এক'তান, 

একাদশতম্ষু একাদশ - তনু সুর্তি, ৬ষ্ঠী- এক্সমতি । ৩ । একমাত্র ম্ললম্ন্টীঘ্ শিং 

হিৎ) সৎ) পুহ+ জহাদেশ ; কধিত আছে, _১ এএবমেকায়নৎ খর্ব মাছব্েদবিদো- 

তগবান্ শঙ্কর একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মুত্তি জানাই ।?" ৪ | একমাত্র গমলঘোগা শিহ- ১ 

ধারণ করিয়া এক্কাদশ বদ নামে বিখাত “আত একাঁযনেমার্গে কফলীথন্ডমঙ্ডিতে 17 

হন । তস্ভিন্ন তিনি হিমালঘ পর্পাতে ; একাফনত। (একায়ন+ তা _ তা) সং, স্ত্রীং, 

ধ্বর্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্থনের পরীক্ষার্থ কিরাত- | একাগ্রতা, একভাবাপন্ন হয়া, এক 

বেশে তাহার সহিত যুঙ্গ কবিয়া প্রীতি- থাকা । | [ব্দক্ষর (এ) । 

লাত পুর্ব্বক তাহাকে পাশুপতান্ত প্রদান | একার এ+কার- সার্ধে) সং, পু) "এ 

করিয়াছিলেন । একাদশ রুঙ্গের নাম; যা ! একার্থ এক অর্থ শঙ্ষের প্রতিপাদ্য) লিখ, 

-_আঅজ,একপাৎ, অহিব্রর্্, পিণাকী অপরা- | নিৎ, যাস্ছার ভার্থ এক) ষথা-ক্বট ও কলম 

জিত, ভ্রান্গক, মছেশ্বর, বুষাকপি, শল্ত, একা শক । ২। জন্যের সহিত যাহার 

হরণ, ঈশ্বর | উদ্দেশ্য বাভ্িপ্রায়ের ভেদ নাই । 

একাদিক্রম “এক _ আলি _ নাম) লিং, নিৎ, | এক্ার্থভা (একার্থ তা -ভভা) জৎ, স্ীংৎ, এ- 

আনুপুর্বিক, আনুক্রম । কার্থসাধকতা | ২। উদ্দেশ্টা বা অভিপ্রা- 

একান্ত (এক - অন্ত শেষ, ৬ঠী -হিৎবিৎ,  য়ের ভেদ না থাকা। | 

রিং. আঅতাত্ত, অভিশষ, নিতান্ত ২। 'অব- ! একার্রাচিপাদক (এক - অর্থ- গ্রতিপাঞ্দ ক) 

ধারিত ।৩। একের খআবধারণ। শিৎ_ বিৎ, ত্রিং, ঘে ছুই বাধছু শব এক ত্তার্থ 

১এজসত্র হদবপাবণোচাতে লস একাভহ)” পর্তিপাক্ছন করে, একার্থবোধক 7; ঘথা_ 

১ নিশ্য়ৈকাশ্বচিন্ 1৮ ৪ ।যেখানে কেবল | ভবন, গুছ; আল, সলিল ; ইত্যাদি । 

এক বাক্তি আছে, বিরল, নিন ) খথা_- | এক্াপপ্রতিপাদ্কতা এ্রেকার্থ প্রতিপা্চক দেখ, 

ণ্চাহি শচী পানে কহিলেন শচীকাস্ত _ ভা, সং-স্্রীৎ, এক অর্থ প্রতিপন্ন করা, 

মধুর টড একাশ্ছে 7? (যেত) ।  একার্থবোধকত]। 

41 ক্রিং_ বিং, অতিশয়, অত্যন্ত । শিৎ- | একার্শবোধক  ( একার্থ বুধ _ জ্ঞানলাভ 
রা দি নিমু মহ্িধানামূ ।? রেঘুী। | করা+অকংপক)- ক) বি, রিং, ষে ছুই 

একাস্তচারী (_ চারিন্, একাত্ত -চত্ ভ্রমণ | বাঁব্ভ শব্ধ এক অর্থ বুবাধয, একার্থ প্রুতি- 

কৰঃ+ইন্পিন্। _ক ) বি ত্রিং। য়ে. পাক ?ষখাঘট, কলস; অন্যু, জল । 

একান্তে ভ্রমণ করে, নির্জনে জমণকারক, | একার্থবোধকণ্তা (একারঞ্বোধক + তা- -ন্ভাবে) 

আভিশষ পধ্যটফ | সৎ, স্গীৎ, এক অর্থ প্রতিপন্ন করা, অস্কার্থ- 

এফাস্ততঃ€ একান্তস্, একান্ত +তদ্_ প্রথ ) প্রতিপাদদকত] । 

অং, এক্াত্তে । ২ । লিশ্চিতঈ । একাবলী (এক -আবলী শরেদি, ৬ী_ 

একান্তর(এক_ অন্তর ব্যবধান, ৬ঠী -হিৎ) ) হিৎ) সৎ, জী, এক-লরমালা । ২ । এক- 

বিংত্রিং, এক্কের পর যে থাকে, মধ্যে] নর হার । ৩ | বর্ধলঙ্গার বিশেষ, 

এক ব্যবধান তাঁর পরস্থিত : শিৎ--১একা- | উত্তপোত্তর পদীর্খের বিশেষ্য যদি 

স্তরাহু জাতানাৎ ধশ্মৎ বিপ্যটা ছ্িষৎ বিধি, | পৃর্্ পর্ণ পদণর্গের বিশেধগত্থ-রেপে প্ছা 

একান্ন গ্রে ব্য, *ঁ -ছিৎ) বিৎ। ভ্রিৎ। | পিত বা পরিত্যক ছুয়। ৪ | খকাদসপানার 
একত্র অন্দভোক্তা, সহভোজী, সংক্ষ্ই | চ্ছন্দোনিশ্বেষ । রা 
২। আকস্েজী। ৬৭ সং, এক্ষভকব্রভ । 1 একাল (এক আধা বৎসর, ী- ছিৎ) 

৪ । (দেশজ) বিৎ, একপক্চীশৎ সৎখ্যা,৫১। | জং, ক্্রীং, একবর্ধ-বহন্কা গরী । 

5৮ 



একে নি, 1:77. ক্ষ 

 শাশিপিতি সপ শি তত, পপ পপ হি, 

ৰ সপ 

2 রেসি রাজনিতি 
হিৎ) বিং,তিৎ, 'অনস্ভগতিক)ষাহার এক- শ্ীকার করিলে তদীয় ওক শুক্রাচার্য 
মার আয়, এককাধ্যাবলম্বী। »। এক- | যোগসলে ভাবীঘটনা পরিজ্ঞাত হুইয় 
জনের আশ্রিত । |  তাঙ্ছাকে তদনুষ্ঠানে নিবারণ করেন, কিছ 
একাশ্রিত (এক -_ আশ্রিত, "হী _য)বিংত্রিং, | তিনি সত্যতজভর়ে গুরুর আক্কা গ্রহণ 

কেবল একের শরণাপন্থ, অনন্যগতিক । না করিয়া সেই ত্রিপাদভূমিদানে প্রস্থ 
একাশ্রিত-গুণ ; সৎ,পুৎ, এক বৃত্তির, একত্ । হইলে, শুক্রাচাধ্য ভূঙ্জারমধ্যে প্রদেধ- 
একাষ্টক1 ; সৎ, স্ট্রীৎ, গ্রজাপতির কল্য। ৷ পূর্বক তাহার চক্ষুত্বারে মুখ রাখিয়া অব. 

একাঠীল এক প্রধান -অঠী বীজ- ল!লা স্থান করিয়াছিলেন । এ সময়ে সরান 

গ্রহণ কর] 4 অ.ড)- কা যেদান করে বা বামনদেব চেই জলপাতেের হুক্মদ্ধারে ই. 

গ্রহণ করে) সং,পুৎ) বকগাছ। লী- | বকা প্রবেশ করাইয়া তাহার একক চস 
্্রীং, লিমুই গাছু। |. নষ্ী করাতে তদবধি তিনি একনেত্র হই, 

একাছ এক _-আহ [অহন দিন+ষ)]1৩২ | তল! একা একা। 
- স) সৎ, পুখ, একদিন, একদিন কাল ূ এটকৈক (এক - এক) বিৎ, গ্রিং, এক একটা, 
শ্শিৎ -৯৭এ কাহেনৈৰ নির্বপেত ঠ ৃ এট লকশ$ (এটকৈকশদ, এটৈক 4 শ)্ চশম! 

একাহগম (এক _অহন-গম্ গমন করা+ ; প্রা অগ্) একে একে, এক একটা 

অঞঅল্)-_শ্্) বিৎ, [িং, একাহ মধ্যে । করিয়া, পর্যায়ক্রমে | 

গমলীয়, যে স্থানে একদিন মধ্যে পৌঁছন 1 একৈ বিকা » সং, স্রীৎ, আকনাদি বৃঙ্গবিশেষ। 

যায় । শিৎ-১ “একাহগম্যে দেশে 1 : একোদক এক - উদক, ৬টা- হিৎ) বিৎ, 
হ্ “অশখস্যেকাহগম£ 1? | ২, সমানোদক, উদ্ধীতন সপ্পম পুরুষ 

একাহার এেক - আহার ভোজন, য় - স), পর্য/স্ত গোরজ পুকতষ | শিং ১ জন্মনো, 

সং, পুৎ, একদিনে একবার মাত্র ভোজন । | কোদকানাৎ ক ত্রিকারাচ্ছা্দিবিষাত 1” 

২ | ডেষ্ভী _ হিৎ) বিৎ, প্রিৎ, যে একদিনে! একোদর এক দর গর্ভন্থান, ৬ঠা- হি.) 

একবার মান ভোজন করে, একাহারী । ২, পু২ ।হোদর, ভাত] । *। ক্ীৎ, 

একাহিক (এক - অহন্+ইকঞ্ষিক) _ প্রা) | সমান উদর । | 

বিংত্রিং,একদিনসাধ্য,একদিলে উত্পাদ্য। | একোদিষ্ট (এক _উদ্দি্ট লক্ষিতঃ ৭মী_ 

একি (ক) বিৎ, তুল্য, সমান । ২। একমাত্র । হিৎ, অথবা এক একশ্রেত- উৎ-দিশ্ 

৩। তে -কি ?) আশ্চর্য । 1 উদ্দেশ কর1+ তক্ষে) _ শর) সৎ, ক্লীৎ, এক 

একীকরণ (এক+ঈ ছি)- অভ্ভততষ্ভাবার্ে | ব্যপ্চির উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে যে শ্রাদ্ধ করা 
-ক করা 4 অন ন্ট) ভা) সংগক্লীৎ, যায়, আব্বিক শ্রাক্ধ, সাংব্সরিক শ্রাদ্ধ, 

একত্র সংস্থাপন, বহু দ্রব্য একত যোগ ; গ্রতোদ্দেন্ঠক শ্রাদ্ধ । সেংক্ষা ও বিশেষণ 

একাশ্রয় (এক অদ্বিতীয় _ আশ্রয়, ষ্ঠী -- 

করিয়া রাখা । | উভয় হয়) শিং-১ 'একৎ প্রেতমুদ্দিশ্ত 

একীভাব (এক -ভাব স্বভাব । ঈ (ডি) যদ্দীয়তে শ্রান্ধৎ তফেকোদ্দিক্মিতি বৈদিক 
আগম) সং, পুত, একত্ব, মিলিত হওয়া । প্রয়োগাধীনৎ যৌগিকস্থ 1৮ 

একীয় এেক ৭ ঈঘ্ষফৌয়) _ ভবার্থে) বিংওত্রিৎ, ; একোদ্দেশ .( এক-উদ্দেশ, ৬ষ্ী -য) সং 

একপক্ষাবলম্থী, সহায় ।২। একসন্বন্ধীয়। পু, একের উদ্দেশ, এক জলে বা এক 
একুন ঘোবনিক) মোট, সব্ববশুদ্ধ, সমুদ্দয় | কাধ্যকে লক্ষ্য করা । হ.1.€ ষষ্ঠী -হিৎ) 
একুশ. এ্রেক _ বিশ) বিৎ, সংখ্যাবিশেষ, ২৯ । |. বিৎ্, ভিৎ, বে ছুই.বা ব্হুজলের বা কর্খের 

একেক্ষণ (এক _ঈক্ষণ চক্ষু, »ঠী _হিৎ) | উদ্দেশ এক? 7. 

. জৎ, পুং, যাহার একচন্ুণ। কাণ। ২1 | এক্ষণে (এ. এরই শকজ ক্ষণে : সময়ে) 

কাক 1 ও।শুত্রাচার্ধ্য । পুরাপণে-বলিরাজ] | অং, এই অময়ে) এখনই । 



[লিরন /মা নিক) ক্ষমতা, শরি, খরাক্রুম | 

বা প ইচ্ছা), বাসনা 1 

এখন (এ. এই শক্ত খন. ক্ষণ শকজ) 
খা. এক্ষপে। জজ ! তি ৮ 

চা (এ ই শব্দজ-_খান স্থান শহাজ) 

₹ এইস্থান, এস্থল। .. 
এন (এজ... কম্পিত করা+ অন্মন্ট্)__ 

ভাবে) সং রী, কম্পন । ২। উন্বেজন। 
এজেহার (যাবনিক ) দর্শ/ন, প্রকাশকরণ, 

খুপ্ত ব্যক্ত (1)90১৯10191)) 1 
এটে (অগি শপজ. কিছ) সং, কদলীর মূল, : 

কলাগাছের গোড়া । ২। শক করা, কসিয়া 
লওয়। . ূ ৰ 

এড় অ।-ঈড় স্ততি করা+ অ(অল্)_ 
শ্রঁকিন্ব। ইল্ ক্ষেপণ করা+ অ(অন্)- 
ক। লস্ড) বিং; ভিং, বধির) কালা, শ্রব- 
ণেক্রিয়হীন। ২। সখ, পুৎ, মেষ। 

এড়ক (ইল্ গমন করা +অক(ণক)- ক 
সংক্ঞার্থে। ল-ুড) সং, পুৎ _ জরীৎ, মেষ, 
ভেড়া, মেড়া। ২ ।বন্চছাগ। কা ন্দ্ীৎ, 
মেবী, ভেড়ী । ২। বন্যছাশী । 

এড়মুক ড় ঘধির -মৃক বোবা) দ্বং -.স) 
বিৎ, তরি বাগিন্ছ্রিয় ও শ্রবণেন্দিষরহিত, 
বোবা ও কাল] । |পাওন। 

এড়াওয়ন (দেশজ ) সং পলায়ন, রক্ষা 

এড়ুক, এড়,ক (ঈড়, স্তব করা, নিক্ষেপ 
করা বাঁ প্রেরণকরা+উক, উক-ন্্। 
নিপানতন) সৎ, ক্লীং, অস্তর্থাতস্তাশ্থি কুড্য। 
শিৎ- ১ “ড় কচিন্তা! পৃথিবী ন দেবগৃহ- 
ভূষিতা21+ ২ ভিত্তি। ৩।হিহসা। ৪) 
শ্বশানটৈত্য, ও সমাধিমন্দির, গোর ; প্রবল 

.. 

কন্দিতুগে লোকে সকল দেবতা ত্যাগ ক-! রিয়া! এই সমুদায়়ের উপাসনা করিবে । শিং 
-৯ শি ুকান্ পুজগ্িষ্যস্তি বর্জসিষ্যস্তি 
দেবতাঃ ।::৫.1€দেশজ) পরিত্যাগ করুক, 
নিক্ষেপ করুক; যথা] | 
এড়ক, নিশিতবাণ যত আছে তে রং 

এপ, এপস. (ই. খযনকরা +৭_ক,. সং- 
জ্ঞার্খে, কণ্। মহপুংত হরিণ,মগ, কালসার। 
শিং ১"তস্যন্তলপ্রণয়িি রেপ শাবৈঃ।” 
শী. স্ত্রীৎ, হরিখী ৷ 

! 

ূ 

” 

ৃ 

এপতিলক (এ -মুগ.- তিলক জগ .প্াহার 
তিলকের ন্যায়, রঃ -ছিৎ) সহখপুহত চত্। 
 মৃগাঙ্ক। 0 বুক ). সং, পুং) চক |. 
এপভৃৎ.(এণ - ভূ ভরগ কর! 4” *(কিপ্) _ 
এখরিপু এেণ মুশ-রিপু: আরি,, আ্ী-) 

সং, পুৎ, সিংহ + খা 
“এপরিপুবাহিনী এ একাত্তেরে চাও রঃ 
একা আজি এখানে এখন কি এড়াগ্ড 1” 

এত টে গমনকরা+ত(তন্) _ ক) বিতগত্রিৎ, 
কক্ব,রবর্ণযুক্ত, না্নাবর্ণবিশিষ্ট । ২ । সং, 
পুঃ) হরিণ) কালসার । তা-স্ট্রীৎ, হরিণী । 
৩। (আ-ই গমনকরা+ত(ত্কি)- ক) 
আগত । ৪1 (এতাবৎ শন্দজ) বিৎ, ইয্বং 

সংখাক। | 
এততৎ (এতদৃ, ই গমনকরা+তদ্- ক) 

স্দং, ত্রিং, ইহা, এই,. ইনি, জন্ম খস্থ । 
শিৎ- ১ “যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি | 
২ এতে বয়মমী দারা ।” কুযার)। 

এতদীয় (এতদ+ঈয়ফ্িয়ি) - সন্বন্ধার্থে) বিং, 
ত্রিং, এতৎ সংক্রান্ত । 

এতন (আ.-ই গমন করা+তন - প্রৎ। 
সতত গমন হেতু) সৎ, পুৎ, নিঃশ্বাস। 

এতল। (ষাবনিক) সংবাদ দেওরা, খবর দে- 

ওয়া, জানান। ৩, 
এত্লানাম। ষোবনিক) সং, ক্লীৎ, সংবাদপত্র । 
এত্বার (ষাবনিক) বিশ্বাস, প্রত্যয় । .. 
এভর্হি (এভদৃ+হি-কালার্থে। ৭মী স্থানে 

হিঁ। দূ _ লোপ) অত, এক্ষণে, এখন, অধুনা। 
এতার্ক্ (এতাদৃশ্) এতদূ_ দৃশ্্ [হুশ দেখ 

+৯ ক্িপ্)-ভা) দশনি,।, স্বাছার এই- 
রূপ দর্শন, ৬ষী - হিৎ, অখব। দৃশ্ দেখা. 
+০.কিপ _ নু) বিং, ত্রিৎ, এত্তানবশ, এই 
প্রকার । 
এ (এতাছুক্ দেখ, জি ভা, * অ- 
ধবা “ুশ দেখা+অ.টকৃ)-্) বিং, 
ভিৎ, এক্প, ঈ্ুশ, এবজিধ, এবস্ত। 
শিং--১মসস্সি ভালা কর্ম যেন পুর- 
শতং ভবে”; 

এতাবত। (ভাবছ! -প্রং)। দ্ং, ইহার 
ঘারা, ইহ'স্থির হওয়াতে ; বথ1--এতাবতা 

এই অবধার্রিত-হইল | 



পল এর গীত 

সা তাত টিনেজ ও জগ তাহারা পরঙ্গ পুর শান্ছকে নারীবেশ 
আাণ থে লিং, না এভৎপরিমাণ, এত, |. ধারণ করাইয়া তাহার উদ্ধরে চেলধ 
এই মাত্র, ইহাই, করণ । শিৎ- ৯ 4ত- 
থাপি মই্যকানান সংকল্ো ষত্তয়া সঙ 

চারি করণীয়ম ।” 
এঠা এ এইশন্দজ - ধা শ্যানশদজ, 

এখালে, এই স্বানেঃ অর) 
এধঃ রী 7 এেধসঃ এধ বৃদ্ধি পাওয়া 
এধ পৃ 1 শ অপ, অ'অল্)- শ্ ।য- 

হার দ্বান! অটী কুক্ষি পায় সং, ইক্ষন, 
কাম, ৭ । শিৎ -১ গ্যখৈধহঃ »সমুঃখন 

ঙ 
ছ্সৎ, 

বহ্িনা নাশমন্ছ্তি। তথাক্তাত্স]া লো- | 
২ £ভাখলানা ভেন গহজেন বিনশ্যতি | 

করুচন্দগৈধলে । রব । 
এণমান /এধ বৃদ্ধি পাওয়া 1 আন শান 
্ বিং,ভ্রিৎ। বঙ্গমান, ষে বন্দ রর্প্রাপ 
হয়। শিং-১ “্ভিটৈশ্চর্ণ শ্রচত 1 
মানমদঃ পুমান্ | 

এধিত (এধ দেখ, ত. ১ম) বিহ 
 বদ্দিত, রদ্ধিপ্রাপ্ত | “মগুমঘদ্ধি সমেধিত 
মেধয়।।”' ২ । বিস্তারিত । ৩ । প্রজলিত। 

এনঃ /এনস, ই গমন করা তাস _ প্র । 
নন আগম । যাহার দ্বারা দঅধোগমন করে 

২, ক্লীং, পাপ । ২। অপরাধ | ৩। নিন্দা। 
শিং- ১ “এএনআসাহ প্রায়শ্চিভম্ | হ জি 

নসামপণর*লিজপাম |” 

এমত তে এই শব্দজ যত প্রকার) বিং | 
এরপ, এপ্রাকার, এইরূপ | ] 

এমারৎ /ষাবনিক অট্টালিকফ1, পাক্াবাটী। | 
এয়ে! আয়তি শব্দজ কি? শিং, সপবা শ্রী; 

যখা"এযেো ভুমি, তোমার কি সাঙ্ে 
এ সেশ ১? মেখ'। 

২ 2এয়োগণ মগ করি প্রদীগ্ ধরিয়া। 

নিছুনিভ!ল! হুলাভলি দিধা।” 
এরকা (ই গমন করা রিকৃ- ক, আপ্ - 

. স্বীতট সৎ, স্্রীহ, গ্রন্থিহীন তণধিশৈষ, মল- 
» খীড়া 1৭ শরগাছ ) “একদা সদমত্ত ধাদব 

শখ মুনিবর হ্পাসাকে দ্রারকাধাণম সমাগত 
কেঁখিঘা ঈনে করিল, প্রাঙ্ষণগণ তশড ও 

,. প্রাতারক ;) আতএব ইহ্খপিগের পর্ন 

স্ 

করা ক্গাসশ্য কর্তব্য । এইফ্ধপ চিন্তা করিয়া । 

ভরের! 

নি ূ 

-- শী টিশিচললললল 

পিপি 

গ্বাযা কৃত্রিম গর্ভ নিশ্মাণ পুস্থক এই 
আভিপ্রাজে দুর্বাগ'র নিকট তাহান্ধক জীন, 
ফন করিল ধে, খষি ভপগর্ডে কি সন্তান 
হইবে বলিলেহু তাহারা তাঁহাকে উপহা 
করিবে; যাদপগর্পের এই ছুষ্ট।ভিপ্রায় বিষ. 

ময় ফল প্রন করিল । ুর্বাসা তপোবলে 

সমস্ত পরিজ্ঞান্ত হইয়া, সঞ্ষোধে কহিলেন 
“মুডনণ ! ইহার গণ হইতে তোমাদের 
কুলনাশন মুষলন্ ংপন্ন হইবে।" এই বলিদা 

তিনি প্রধান করিলে, শাঙ্গের উদরজড়ি 
চেলখণ্ড হইতে মুষ্ল নিপতিত হইল, 
তদ্দর্শনে ম্হাহয় উপশ্থিত হওয়াতে 
তাহারা সংদ্বেতীরে উৎ। খঘবণ পুৰক 

- সবশেষে অতাল অংশ জলমধ্যে গ্ষেগণ 
করিল । এ সুষধল ত্বধণে যে ফেণরাশ 
উৎপন্ন হইল তাহাতেই তীরভামিতে 
এরকার।।শ অথাৎ শরলন সঞ্জীত হয়, 

পরে ষাদখগণ দৈববশে কালগ্রা।গু নিন" 

হ্ধন জুরাপানে মত্ত হুইয়া সেই এরকাধপ 
অশ্কট শ্বারা পনম্পর পরস্পরকে আঘাঃ 
করে) তাহা হা তখায় যাদবগণের গয় 

হইয়ছিল . এইজন্য এস্ানলে এবক! 
ব্রহ্নাওঙ্গরূপ বলিধা বর্ণিত হইয়/ভে । ২। 
খড়ঈ। শিৎ_১ এ তা মুষ্টিং 
কোপাজ্জগ্রাহ কেশবঃ 1” ২ 'এরকাকপি 

ভির্বজৈরিজ গ্রিতরেতরৎ | 
এবঙ ; সৎ, পৃ২, মহ স্যবিশেষ, রাঙাখাছ | 
এরও (আ1- সরু গমন করা অওচ ক, 

সঙ্ক্তার্যে। ক- ধোগে এরও কঞ্ড হয্ব। »ং 
পুৎ) ভেরেও। গাছ । শিহ- ৯ নিরস্তপা। 

দপে দেশে এরখ্ডোহপি জ্রমায়তে | ২ 
এবগুতিগাক্কনটল; শ্রভূতৈরন্সি সংচিতৈ:। 
দারুকুতাং ধা মাস্ট বা প্রায় 
জনমূ 1" 

এরশুপত্রি ক) ) সৎ, বীহ, গী ক্ষ 1 
এবার; সৎ, পৃ, ক্টাছিশেখ, ফুণ্টা। 
এলবালু ; সং, পুৎ। শন্ধজ্রব্যাধিশেষ। 
ই (ধাবনিক। বস্ত্র, পোষাক, কাঁপড়। 
ল। (ইল্ ক্ষেপশ করা+খআগল্।- 

পাপী সপন শি আশা পীসীিস্পস্পসপা পপ 

£ 



পিল |. ১৮১ ] এই * রঃ | 

পপি শশী পিসি সা পাপ পিপিপি 

_ (বে) বাবঙ্গৃত হয়; বখা_রকবীজে কি 
এবে, বিধুসুখি, ্াইলা সতত বস 
5 58 কাছে) বিৎ 

তি", এবন্প্রকার, নি, এপ টি 
এবন্িখ (এবম্ - বিষ্ধা, প্রক্ষার) বিং, রিং, 

এবন্ুত দেখ। 
এবধাবন (এব - ষ্বাবা [যা ধাতজ খন বল 

+-বন্ বনিপ্ ক); বিংত্রিৎ। রক্ষক । ২। 
এইরূপগমনশীল | ৩। সং, পুৎ, বিষুঃ 

এব্রা মাধনিক) লামগ্জুর, বাতিল; ষথা_ 

ভমুক দাচ্ষী এবরা করা হইয়াছে । - .. 
এবার এ এইশন্দজ-বার সময় অং, এ 

মময়, এ যাতায়,। এপালায়, এখন | 

এষণ (আ- ইষ শমন করা, জন্বেষণ করা 
+অন(অনট্)_ ক) সৎ, পু, লৌহময় 
বাণ। 2। ণা- ক্রীং, দীৎ, ইেফ+ অনট - 
ভাবে) অন্বেষণ । ৩ । ইচ্ছা! । ৪। স্বথকারা- 
দির নিক্তি। শিং ১ “হর্ধশোকভ য়ৈষ- 
ণার্ভ | ২ আাুরেষণে | ॥ 

এষণী ) (েষণ- ইক ফিক) - প্রৎক _ 
এষণিকা | যোগে এযপিকা মং,শ্ীৎ, র্ণ- 

কারাদির নিট । ২। আন্ম বিশেষ, বেল্- 
কার। 

এষণীয় (ইষ বাএষ ইচ্ছা করা + অনীয় 
- শী) বিৎ, ত্রিং, আশাস্য, বাধ্নীয় । শিং 
রি ১৭জাযাপটীলৌকিকমেমপীয 1 

এধিতা 7 (ই. ইচ্ছা করা 7 ভৃন্ৃ- হা 
এষ্টা ) বিং,তিং, ইচ্ছুক? 

এগ্বা (এধর্ায় দেখ, ভব্য _স্য) রি, ত্রিৎ 
প্রার্থনার লিষখাভুত, বা্নীয় |. 

এস্রার (যাবনিক. আধুশিক বারে সে- 
তার ও সারঙীর শিশ্রণে প্রস্তুত হুহস্াছে । 
ইহার খর্পর হইতে দন্ড পথাস্য. কাষ্টময় । 

. খর্ঘরটী কতকাংশ সারজীর নাষ (ইহাতে 
সেতারার ন্যায় পাঁচটা প্রধান তঙ্তর ও 

রী 

১৬ তি তপাপাপ৬প পপ উপাপসিশ পাপী সপ 

থে মুখের হব বি করে) ৎ, প্রীৎ) 
এলাইচ লতা ও ফল উভয়কে বুঝায় 
শিং - *এলালতালিঙ্গিত চন্দনার “মলয়- 
শ্থলীবু) 1৮ হ। প্দর্ণাক্ষরঘুক্ত অভ্িশ্গষিরী 
নামকছন্দোজাতির মধ্যে একবিখ। ইহার 
তৃতীয় পঞ্চম, চতু্দশ-ও পঞ্চদশ গুরু | 

|এলাক ) সং, পু, মুনিবিশেষ । রত 
(এলাকা (ধাধনিক ) 'সংশ্রব ; যথা তাহার 
| সহিত আমার কোন এলাকা নাই। ২। 
: দখল ; ষথা-আমুক রাজার এই পর্ধাস্ত 

এলাকা । ৩। অধিকার ; যথা. এইস্থানটী 
 অমকের এলাকাতুক্ত | 
এলাপত্র ; সৎ, পুং, প্রধ্পনসর্পবিশেষ । ইনি । 
 কক্রগর্তসস্তত কশ্টাপনন্দন। 

এলাপর্ণ ঞেলা-পর্ণ পাতা । যাহার এলার 
£ ন্যায় পত্র, ৬ঠী- হিং) সং, ক্দীং, কাটা 

আমরুল। (এলাচ 
গলীকা ; সং, স্মীং, ছোট এলাইচ্, গুজ্রাটি 
গলুক ; সং, ক্লীৎ গঙ্গদ্রবাবিশেষ | 
এলয়া, পরলো (দেশজ) বিহ, আসহংলগ্র, শি- 
থিল, আল্গা । || চতহুরতা । 

গলে (যাবনিক ) বোধশনি, ম্মরণশক্তি | 
গলেমবাজ (যাবনিক ) বুদ্ধিমান, চতুর, 
কাধ্যদক্ষ | 
বই গমন করা+ ববেন)- ক) অং,তাব 
ধারণ । ২। নিক । ৩। পরিসতখ্যা। ৪ । 
সারশা | ৫€। বাবচ্ছেদ। ৬। বাক্যপুরণ। 

৭। নিশ্চয় । শি২- ১ “তাষেব ঘস্তা না- 
ন্যোহস্তি পুথিবাামাপি । ২ পুরে । ৩ 
একমেধা ৪ যখা_-তষটথব। ৫ ঘদেব - 
তেন্ধৈ |” | 

এবং (এবম্, ই গমন করা+বমৃু-ক, কিন্বা 
এ |ইখৎ পদজ] এই প্রকার- বধু বমন 
করা+০্ক্ষিগা-ক। যে এই প্রকার 
বন করে) অং, এইপ্রকার, এতাদৃশ । 
২। শ্িকার, সম্মতি । ৩। সাণশা। ৪। 
সাধ্য। ৫ ।নিশ্য়। ৬। শ্রশ্ত। গিং- ১ 
আবমেবৈতহ, 1 ২ এবষজ । ৬ এবং ভব্তু । 

৪ ক্মহং হি নাতিজানামি ভবেদেবং ন 
বেতি চ।” 

এলে) অং, এই সষগে) পঙ্ো--পাগপ্রণীধে 

ঞ 

পেস াপা শাসিত শা শিস্পী? এহ (আঁ. 

তদ্বযতীত্ কতকগুলি পার্খ্তিস্তিকা ব্যবহৃত 
হয়। ইহা! দাড় করাইয়া ধু জহযোগে 
বাদিত স্থয় ।' 

অম্পুর্ণ-ইহ্ চেষ্টা ক্ষরা+ অ 
অপ) ক) বিখ ত্রিৎ, অম্যকৃচেষ্টালান্, 

চেক উদ্াযশীল, উদ্দোগী | ২। 



রন 

রিনিররাত 

২, পু, ক্রোধ । 
ব্যক্তি বা এই বিষয়। 

৮ পপশাাপিশিিপাশপাশিি 

পপ 

এ 
এ; হাদশ আরবর্ণ, ইহার উচ্চারণ শ্0াঁন 

কণ্ঠ ও তালু; বোপদেব মতে--তালু। 

২। সং, পু শিব । ৩। আং, আহ্বান, । 

আমন্তণ, শ্মবণ | 81 সন্যোধন। ৫1 (কআদন 

শব্দজ) কিব্িতৎ দরস্থ দৃশ্য পদার্থ । যথা 

'্ শুন পুনঃ বাজে মঙজাইয়ে মনরে) | 

বিং, ত্রিৎ, | 
একার্থপ্রতিপাদক । ২ | 

&ঁক (এক +অ(ফঃ)-_জার্ে ) 
একার্থরোধক, 
একসম্ব ক্ষয় । 

এঁকতান এক তান+ অফ? _ ভা) সখ, ক্লীন, 
ভিন্নজাতীয় অনেক গুলি বাদাবিশেব, 

ষন্ত একত্র বারিত হইলে একতান বলে। 
এ্রকপত্য এরেকপন্ঠি + যষ্দ্যে) _ ভাবার্থে) সৎ, 

ক্লীং, একাধিপত্য, একাধিকারি তু, সাবব- 
ভৌমত্ব। শিং-১ “অপ্রতিদ্বন্ঘতামৈ ক- 
পত্যঞ্চ সর্বদে হিনাৎ |", 

একপদ্িক (একপদ + ইক ফ্কি) _ ভবার্থে) 
লিং, ভ্রিৎ, একবিভক্ত্যস্ত পদজাত। 

একপদ্য তেকপদ+যষ(ফ্য) _ ভাবার্থে) সং, 
ক্লীৎ, অনেক পদের একার্থবোধকত সম্পা- 
দন; কুত্ ঘট; সলিল জল ইত্যাি। 

প্রকমতা (এক- মত অভিপ্রায় + যব) 
ভা) অৎ ক্রীৎ) মতৈকা, একমত, এক- 
বিধ অভিপ্রায় । ২। তুল্যসন্মতি । শিৎ 
-১  গগহিতান্োহুনামতয়ে। মন্ত্রিণে। 
ক্রবতে সদ1।' ন চৈকমুত্যঃং শেষোহস্তি 
মন্ত্র যোহুধমউচ্যতে 1 ২ ম্বর্পামিলস্ত সত 
তটৈৈকমত্যাৎ্ । (রছু) । ৩ “এীকমত্যৎ হি 

. নো রাজন ! সর্ধেষামেব লক্ষয়ে ॥ 
একরাজ্য (একরাব্জ + য.ক্ণ্য) _ তাবে) সং, 

ক্লীৎ, একাধিপততা, চক্রবর্তিত । 
এীঁকলব্য € একলব্য + অ(ষ) ভাবে ) সৎ, 
 পুহ, একলব্যের ছ্ছাত্র |. 
প্রকবাক্য. ( একবাক্য +অ(ফ)- ভা ) সৎ) 

কলিং, একবাক্যতা; একমত অবন্থন্বন 

[৩৮২]. প্রুক্য 

ছি (দেশজ) এই, এই | একশতিক .€ একশত +ইক(ফিক) রন 

বিংদ্রিং। থে একশত দ্রব্যের অধিকারী। 

ইকশ্রচত্য এক _ শ্রুতি, ৬চী _ হিং। এক 
শ্রুতি +য(ফায)- ভা) সং, জী, উদাঃ 
অনুদাত্য সদরের সপ্নিকর্ধ স্বরবিশেষ। 

এঁকাগারিক (এক : জ্সহায় - অগার গৃহ+ 
ইক্িক) _ প্রক্বোজ্নার্থে) তং তং 
চোর। ২। লুঠকারক। ৩। দন্্া। ॥ 
একাগারবামী। শিং-১ 'কেনচিদৈকা 
গারিকেণ হুস্কবতা |" 'পশকুমার)। 

এঁকাগ্র) (একাগ্র +য ফয,-_ ভা) ষং রীং 
1 একাগ্রতা, একতানতা, এক বিষয়েই আ. 

সক্তি। শিং ১'মনসশ্চেজিয়াণাৎ চাপো 
ক!গ্রযমূ 1” 

এঁকাত্ব্য এেক- আত্ম! স্রূপ-একাম্ম, ৬ঠী 
ূ _ ভিৎ, 4 যফে)) _ ভাবার্থে ) সং, করীং, 

এঁক্য, একস্বরাপত্র, একাস্তর । শিং) 
“এ কাত্ম্যগমনাৎ্ সদ্যঃ কলুষাদ্ধিপ্রয়চ্যতে । 
২। পুৎ,। আতেদ । 

এঁকাস্তিক (একাস্ত+ ইক:ক্চিক) _ ভবার্থে ) 
বিৎ,ত্রিং, নিশ্চিত। ২ । প্রগাট, গাঢ় । ৩) 
দুঢ়।৪ | আভ্ান্তিক। শিং _ ১, 
কাস্তিকঃ স্ুক্রুহ 1? 

এঁকান্যিক এন খ্মন্য অধায়নের বিপরীত 
ভাব 4 ইবফিক)- ইদমর্থে, ৬ঠী _ হি) 
বিং,ত্তিং ষে ছাত্র একরূপ অধ্যয়ন করে, 
পরীন্ষাকালে বাক্যম্মলনপ্রযুক্ত অন্যপ্রকার 
বলে, কুপাঠক ছাত্র । 

্রকার্থ্য এরেকার্থ 1 ষফ্ে) _ তবার্থে) সংওক্রীং, 
বিশিষ্ট একার্থের উপস্থাপন একার্থীতাব। 
২। এক প্রয়োজন । ৩ । কার্ধ্যবিশেষে পণ 

বন্ধনার্থ সন্ধি? . | 
প্রকাহিক (এক _ অহন দিন + ইকংফ্ি'ক) 

_ভবার্থে) বিৎ$ ভি, যাহা, এক দিন আ' 

স্বর হয়।২। একন্িন-সম্বন্ধীয়। ৩। একদিন 
নিপ্পাদ্য ।:৪। একদিন ব্যাপক জর)। 
৫। এক দ্বিন অস্তর এক দিন ব্যাপিয়া 
খাকে। শিৎ-১ “জছুত্রস্যোন্তরে তীরে 
দ্বিপদে। নাম বানরঃ।. ভ্রফাহিকজরৎ হস্তি 
তস্য লামান্ুকীর্তনাৎ্য |? 

 শ্রক্য (এক 4 ঘস্ট্য) _ ভাবে) সৎ, 

টি 

জ্রীহ। এ 



ঠ্ভ ্ ৃ টি সি  এক্জি 

কপ, দিল, আমির, একীভাব ২1 ইতিহাসিক হেভিহাজ+ইক ৯৫ ্ৈ- 
একরূপতা । শিং তাং হয়ো স্বয়ো- | মথে) বিৎ, জিৎ, ই হাসসং ধক্রাপ্ত 1 ২ 

রৈফ্যৎ বিভেদে ল কথঞ্চল।” রেঘৃ)। ইতিহাসবেক্ক1 | | 
পক্ষব ইস্ক আক +অ'ফ)- ভবার্থে) বিং) | খীতিহ্য (ইতিহ1ষক্ছেয)_ বাল সৎ রী 

ত্রিৎ ইন্ষসন্থদ্থীয় ; গুড় চিপি প্রভৃতি । পরম্পরাগত উপদেশ +রাক্য ; ষথা-_বট- 
রক্গাক (ইঙ্গাকু+অফে)- 'কপত্যার্চে ) ; বৃক্ষে ভূত আছে ইত্যাদি বাক্য । ২। 

বিং, ত্রিৎ, ইক্ষণকুবংশজাত। ২। ইক্ষ1- | প্রমাণবিশেষ | শিৎ _ ১এতিহামন্ব মান 
কৃর অধিকৃত স্থান, ইক্ষাকুর জনপদ । ' :  প্রত্যক্ষমপিচাগমমূ । যে হি সম্যক্কু পরী- 

উহুদ ইেঙ্গুদ তাপসতরু + অফে) - তবার্থে) |. ক্ষত্তে কুতস্েষামনুক্ষিহা |? 
সং. করীং, ইন্তুদী বৃক্ষের ফল । এই ফলে এন্দব হিন্দু চন্দ্র + অ.ফ)- ইদমর্থে) বিং 

তৈল জন্মে, যাহা খধিগণের ব্যবহার্য | ত্রিং, চন্দ্রসন্বন্ধীয় । ২। সং, ক্লীৎ, মুগশিরা 

ধচ্ছিক হেচ্ছা!+ ইক(্জিক) _ ইদমর্থে) বিৎ, নক্ষত্র । ৩। চাক্রায়ণ ব্রতবিশেষ | শিৎ _ ১ 

ত্রিং, ইচ্ছাধীন, যাহ1 ইচ্ছা হয়ত করাযায়, ; “কর্তব্যটমন্দবন্ধয়ৎ ।” স্মেতি) | ৪ । চাক্ু- 
যাহা] কেবল ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ১ | মাস। শি২-১ “এন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎং সং- 
যেমন ইচ্ছা তদনুরূপ, ইচ্ছান্যায়ী। কী। ক্রান্ত্য সৌর উচ্যতে 1 

টি সত 

_ স্্রীৎ, ইচ্ছানুযাস্ষিনী । এআ (ইন্তর+অফ্ঃ)- অপত্যার্থে, ইদমর্ে) 

বণ ঞএণ হরিণ 14) _ -ইদমর্থে) বিং,। সং, পু, বালী । ২। জয়স্ত। ৩..ুগ্রীব। 
রিং, কৃষ্ণমুগসন্বন্ধীয় | অজ্জুন। ৪। পূর্ধবদেশীয় জাতিবিশেষ। ৫। 

্রণিক এেণ মগ+ইক ক্চিক) _প্রৎ) লিং, বিখুদ্রিৎ, ইন্তসন্থঙ্গীয়। শিং এতীন্সং 
রিৎ, মুগহ্ত্তা | । পদৎ ভূমিগতোহপিভ়ুড্ক্কে 1” জী স্ত্রীৎ, 

&পেয় এেণ কুষ্নুগ +এয়(ফেয়) _ ইদমর্ে) |. ইঙ্খ্রাণী । ২ । পূর্ববদিক্ । ৩। শক্তিবিশেষ। 
বিৎ, ত্রিং, কৃষ্ণমগসন্ন্গীয়। কষ্জসারজাত ; শিং ১ “রন্দ্রীতমহথরেশ্বরহ 1৮ ৬। ক্লীহঃ 
চেক্বাদি)। ২ । রতিবন্ধবিশেষ |. জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র । শিং-১ “ক্র গুরুঃ 

এতরেয় (ইতর মুনিবিশেষ _ এষ (েয়)_ শশীচৈব প্রা্জাপত্যে রবিস্তথা ৷” 
অপত্যার্থে। ইতর মুনিপ্রণীত বলিয়া $ত- : এ্রন্দজালিক ইন্্রজাল কুহক-+ইকফ্কি)_ 
রেয় নাম হইয়াছে) সং, ক্রীৎ, খগ্েদের :  ইদমর্থে) বিত্রিৎ, যে ইক্রজাল করে, কু- 
একখানি আরণ্যক, অষ্টাদশ অধ্যা়ও | হকী, প্রতিহারক, মাঁয়কারক, বাজীকর । 
পাচ আরণাকে বি্ভিক্ত। দ্বিতীয় আর- ২। ইন্তরজাল-শৎক্রাস্ত । 
ণ্যকে সাত নধ্যায়। এ্রতরেয় উপনিষদ্ ! এনজয় (ইন্দছ্যয়+ অ(ফ) _ইদমর্খে) জহ,- 
ইহারই অংশ। ২।তরেয় আরণ্যকের | ক্লীৎ, ইন্ত্রত্যয় রাজার উপাধ্যান। ২।বিৎ, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরণ্যকের নাম বহুবৃচ ভ্রিং, ইব্রদ্যঘসন্থন্ধীয় । 
ব্রাহ্মণোপনিষদ্ বা প্রতরেয়্ উপনিষং । | রন্দরলুণ্তিক ইন্ত্রলুণ্ড +ইক(ক্ক)-- ভবার্থে) 
কাহারও কাহারও মতে দ্বিতীয় আরণ্য- ূ বিং, ত্রিৎঃ কেশক্বরোপবিশিষ্ট ।. 

কের শেষ চারি অধ্যায়ের নাম এঁতরেয় ৃ এক্রবায়ব ইন্দ্র বাফু-ইজবাযুং দ্বং- স+ঁ 
উপনিষৎ | ৩। ্রতরেয় ব্রাহ্মণ খথেদের | অ(ফ)- ইদমর্ধে) বিং,ত্রিৎ, ইত এবং বায়ু 
একখানি ব্রাহ্মণ । ইহ আট পঞ্জিকার বি-। সম্বন্ধীয় । ২। ইত্ত্রবাযুদেবতাক হবিরাদি। 
তক্ত। প্রতি পঞ্জিকায় পাচ অধ্যায় এবং | একশন্মি ( ইন্দ্রশশ্মী+ ই€ঝ্) -অপত্যার্থে) 

প্রতি অধ্যায়ে ন্যুনাধিক ৭ কাণ্ড আছে। ; সৎ, পুৎ, ইক্তশর্্বা মক রাজার টি ৃ 
সর্বসমেত ২৮৫. কাণ্ড । ইহার কিয়দংশ | এ্রজ্জি ইক্র+ ই) - অপভ্যার্থে) সৎ, 
পদ্য এবং ইহাতে নাহি বিবরণ দুষ্ট | অয়স্ব। ২। বালী। ৩। অজ্ভুন। রি 
হি ০  জুত্রীব। ৫1 কাক। 



| পন 

হা এল 

১ পিএ ৩ ১ পতি তা পির পা 
সি 

পপি, সপপীপপিশালি 

ইদ্দিয়ক (ইলিয়+কণ্ -স্বার্থে। বি, ভিং 

ইন্দ্রিয়সন্বপ্ধীয়, প্রত্যঞ্গ, ইঙ্িয়ের বিষম 

১। মং,কীৎ্, প্রতাক্ষাশ্রক জ্ঞান । শিৎ- ৯ 
“যথামনোরথঃ সপ্রঃ সব্ব মৈপ্িয়কৎ মষা।” 

রাবণ. ইরাবৎ মুন, মেঘ + আঃ) ইদ- 

মর্থে অথবা ইরা _ বন 4) সং১পুহ ইক" 
হস্তী, পূর্বদিকের হাতী। নী _ক্স্রীং, বিদ্ধাহ। 

এরাবতত (ইরাবহ | ইরা জল্ল+ বহু _ আ- 
স্তযর্থে] সমুদ্র, মেঘ +ঘৰ »)- ইদমর্থে। 
যে সমৃদ্র হইচ্ডে জন্গিয়াছে। সহ. পু) 
ইন্দহস্তী, পর্নদ্িকের হন্তী। শিৎ- ১ 
“প্রারৃষেণাৎ পয়োবাহৎ বিছাটৈরাব্তা- 
বিব। ২ “ই্র।বভাম্টালনবিম্রখৎ হবি? 1" 
(রদৃু)। ২। নাগবিশেষ। ৩ (রিঙ্গবর্ণ কল: 

বলিয়া যে বিহ্যতের ন্যায়) নারাঙগণ নেবু। 
81 ক্লাং, সরল ইল্দধশ্থঃ | তী-স্সীং, বি- 
ছাৎ। ২ | এরাবতের স্ত্রী? ৩। এইরাবত ; 
অনস্থানশ্থিত বীথিবিশেষ ইহাতে পুন. 
বু, পু ও অশ্রেষা নক্ষত্র আছে; 
৪ । ভীরাবত নদী । ইহার আধুনিক লাম 
ধাবি। 

ীরিণ ছেরিণ +"ম ফঃ) -ইদমর্থে। সং, ক্রীৎ, 
লবণবিশেষ, পাঙ্গালদণ। ূ 

এরেষ হেরা [সুরা] অন্ন এয ফেক) _ ভবা- 
খে সৎ, ক্লীৎ, অন্নভব অদ্য ' 

এল €ইলা বুধের স্্ী+ অ হঃ)-_ অপ- 
ত্যার্থে) সৎ, পু, চক্্রবৎশীয় পুকরবাঃ 

ব্বাজ।। 
- উলবিশ হেলশবিল! পুলস্তি খষির ভার্ধ্যা, 

কবেরের পিতামহী +ঘ (ফঃ) _ অপত্যার্খে, 
শপ্তাকেও অপত্য বলা যায়) অং, শু 

_ ইলবিলার পুজ, ফুবের। | 
এঁলাবৃতবর্ধ (্ঁলারৃত ইলাবতের অিক্ুত _ 

বধ | সী সং, জ্লীৎ, বর্ধদিশেষ | ২। 
জঙ্মুহ্বীশ্দের এক আহশ 1-৩। জঙ্বুক্বীপাধি- 
গতি মহারাজ আমীধেব নাভি, কিৎ পু্ণষ, 
হবিরর্থ, ইলার্ত, রম্যক, হিরণ, কুরু, 
ভদ্রাশ্ব গ ফেতুমাল নামক নয় পুত্র উৎপন্ন 

হর পরে তিনি জন্মুহ্বীপ নয় ভাগে ধি- 
ভক্ত করিয্লা এ নয় পুত্রকে প্রদান. করেন, 
তাহাতে তাহাদিগের আধিকৃত প্রদেশ স্ব 

সস স্টি সস 

টি 

:৮৪ ও 

রা 

৭ ১০, এ 

পনামাস্থরূপ বর্ধ বলিয়া বিখ্যাত হয় টা 
আরে জন্ুহীত্প নাভিব্য, কিংপু 
হুরিসর্ষ, ইলাবৃক্তবর্ষ, রম্য কবর্ষ, হি 
কুক্ুবর্ষ, ভদ্দাশবর্ধ ও কষেতুমাপবর্থ পিছ 
মাল ব্মাছে। জন্মুদ্ীপান্তরত এই নব্য 
মধ্যে ইলাবূত বর্ঘ জন্মুরীপের মধান্টা 
অবস্থিত । 

] 

| 
] 

| 
| : ূ এঁশ ঈশ 4 অয০. ইক সিঃক।; ঈগ 
ৰ শিক ১ + অফ) _ ইদমগ্ে) লিং, তি 
৷ শ্রশ্বর ঈশ-সন্ন্ধীঘ। 

 গ্রশেষ (এলা+এয ফেক) ভবার্থে) মূ 
|. ক্লীৎ এলাস হত গফদ্রবা | 
অশানা। শান শিন +জআ সঃ) ইদখ্থে 

সহ, স্ীং, সশান কোণ । শিং-১ এও 
. শানী ক্রমতা রেখোভ্রাগ্র। দেবমণ্ডলে 

নৈঞতী ক্রমতে। রেখা প্রাগগ্রা পি। 
মণ্ডলে *(স্বৃতি)। * । শক্তিনিশেষ । ৩ 

শান পরী, পান্দতী | | 
শগ/ 'গগর1যষ্গা)- ভাবে সঙ কীং 
প্রভত | ২) ঈখরত | ৩ সম্পন্তি ।5 
আণম। লাখসা, প্রণ্তি, প্রান্চাযা, মহন 
শিক, বশি, কাষাবমায়ি 1 - এই আঙ্ 
বিধ শক. তথাহি অণিমা লঘিয 

ব্যাপ্ডতিঃ শ্র।কাশত্ত মহিমা তথা, লঈশত্বণ 
বশিত্বঞ্চ তথা কাঁশবগাত্িতা 1” শিং১ 
“মখা৪ই গুশমৈশ্বরধৎ দক্ভৎ ভগবভা পুরা! 

শ্রীশ্রধ্যেণ বিহনস্য | 
এষমঃ (ঞষমস্ ঘ!স্মন্ বর্ষে] ইদমূ এই 

+ সমস্ -বধার্থে) ব্সৎ এই বহসরে। 
বষীক (হষীক্ষা 1 'সস্০।_ ভবার্থে ) বিং, 

রি, ইবিকাসন্ব ঘণায়। ২ । জং, ক্রীৎ) মহা 
ভারতের স্সভ্ভর্গত পর্শনবিশেষ । 

উছিক (ইস ইহ (লে -+ইক্িক)- ভ. 
বার্থে ) বিহ, দঃ ইহ্কষালোদ্কব। এই 
কালের । হন ইহঙ্গোক সম্বন্ধীয় । শিং -১ 
“যখৈহিলাযুদ্মিক কামলস্পটহ )” 

১ এপ 2 পা... 
9; ভয়োদশ কদর বর্ণ ২৭ সং, পুত, বগা 

৩। তাং, সম্বোধন । ৪ 1 অভিচ্ণাশ। ৫ 

এ 



চে 

ও" | 

শ্রণ। ৬।দ্রয়া!। ৭। 'হিন্দ'ভাষায় 'এবমর্থ') | 
এবং 1৮1 (দেশজ। বিৎ পুরোবভা, উনি । 

গাড় াবন্তন শন্দগ কি?) সং, লেপ 
বলিস প্রভৃতির আবরণ বন্ধ । 
ওম শব্দ না লিখয়] লিখনে ও শন্দ প্রচ- 
লিত হইয়াছে) অং, প্রণব, ওক্কার, আদয- 
নীজ । (ওম্ দেখ)। 

; কাশ (দেশজ) সং, চক্লীতে গলি গদান- 
পৃন্নক ফুৎ্কার দেওয়া । 

চলা (দেশজ) সহ, আবস্কর, জঞ্জাল । 

;দ্া দেশজ) সৎ, উচ্ছিষ্ট ১। ত্যন্ত, জ. 
ঘনা, হেয় । 
ক'উচ একরকনা+ক ক সং, পু 

পাশ | ৯ । বুষ্ল, শাদ | ৩104 ক- ধি)। 
৪1 গুছ 1৫1 আম্য্। ৬ স্বাশ। 

82 ব্রীৎ 7 0ও কম, শীক্ভামাগ 
(ক পুহ | 09198, উচ  একব্রকর 
আন -ধি) সহংস্যান ।২।আশম় । ৩। 

চা | শিছ ১৩ কহ সর্বাগক্রীনাৎ মী)” 

একা (দেশজ) মৎ, পাঁঁচন বিশেষ! 

একণ - গুহ 
১কণি - পু / সং, কেশব, উক্কৃণ 

একনী -- শ্রী | কম্মা। 
£কালহ (যাবনিক) উক্ীলের পানমায় বা 
কাদনী/ ওকস আশয়- অপনী [আদ 
ভঙগণ কর।+ নট -ক, ঈগপ] 
হি সঙ, স্বীহ। আশ্রয়-ভঙ্গিণী, উকণ। 
গো (দেশজ) অথ, সম্বোধনার্থ শন্দ। 

ওধ (উচু একত্র কর1+অ.অআল্)-শ্ম। চ. 
-ঘ) সংপুৎ,সমৃহ | “প্ববাধ্যাজিতিমথে)- 
ঘমবাপা কুক্সন্তমঃ1" »। শ্োত, জলবেগ, 

প্রণাহ। ৩। তরঙ্গ । শিং- ১ “ভঙ্গীভক্ঞ্যা 
বিরচিতবপুত্তভিিতাস্তজলোঘঃ ।? (মেঘ । 

“পুনরোধেন হি যুজ্যতে নদী |? 
(কুমার)। ৪ । পরম্পরা । ৫1 €( +অল্্ 
- ধি, ষাহাতে হস্তাদি জড়সড় করা যায়) 
ক্রুতনুতা, নৃত্যবিষয়ে ভ্রতগমন । ৬। 
(+অল্-ভা) উপদেশ। শিৎ- ১তীত্রৌ- 
ঘভক্তিমুদ্বহন্ "7 

ওবরথ ) সং, পু, রীজাবিশেষ : 
বান ভূপতির পুর । 

| তশ- 

গড় 

হী 207 ২ ০5২০০ ০ পপি 

ওক্গার!€ম্ আ'খতিশ্রচক শব্দ - কার ষে 
করে। মে আমাদের ইচ্ছানুযায়িক্খ 
করে রঃ ওম + কার - স্দার্থে) সৎ 
পু, গ্রাণব, ও", আদ্যবীজ | 

ওজন টি হুলাদ্ণ্ডে পরিমাণ করা, 
তৌল করা, মাপা । 

'ওজর (যাপশিক) হেই ডল । 

জ।দিত হওয়া, বলিষ্ঠ হওয়া, 
ওয়া টিন্দা ওজু বীচ17 আস 

সং, ব্রীং, তেজ? ১ । বল । ৩। 
পর্ণ ২। কান্যের প্রৌঠতাদি গুণ, সমাস- 
লন্ধল দাঘপদযুক্ধ লাক্ষ্য । ৫1 ( +জিযা 
ক্ঞাবে। দানল্সি। শোভা । 1 ভাবত 

ইন্ত । শিং- ১৩ জশ্চিভষ্য বিস্ত।ররুপহ 

দশপ্ুতমুচাতে | নীরলীভত্সবৌতদিঘ্ কমে; 
ণধিকামসা ত ॥ ২ আন্যান্যৎ তৌ সম 
সাদা বিচকপইরোজসা 

ওজস্ বে 

তেজাক্সী 
৭ 

। ওজনুল ওজস্1বল--আন্তযর্থে নিও টিত) 

বলবান, শ্গামতাশালা 
ওল ত। (ঞজন্িন+তা! . ভা) সং. রুহ, 

বলশালিত 1 
1 5 1 তত তিতা ৰ 

বে তঙ্গাণ। 

৮/ 

গজ (ওজন্বিন্, ওজস্+ দিন _ অন্তার্থে) 
বি, রি, তেজপ্ী। ৯ | নলসান্ 1! ৩। 

পাপ্পু; 91 গজোগুণশিশিষ্ট। (ক্রীলিঙ্গে 
ওজন । 

ওজিষ্ট ওজপ্ন্+ইষ্ঠ - ভন্র্থে। বি, তি, 
তেজীদান্,ওজো গ্ণবিশিষ্ট ।২। বলবান্। 
৩। দাপ্। 

ওজীয়স .গলীঘপ তেজ, বল+4 অ(ক)- 
ক, বি) [িৎ, গজব্বী, তেজীয়ান্, বল- 
শালা। 

ওঝা! (দেশজ) অহিতুণ্ডিক, বিষবৈদ্য, সা 
পুড়ে । হ। বৈদ্যশাথ-মন্দিরে পুরোহিত 
প্রধান । ৩। কুহ্কী,মাক্াবী । ৪। বাজীকর। 
৫। যাহারা ভূত নামায় । 

ওড়পুস্প ; সং, পুৎ্১ জবাফুল ১) ঘখা--ওড়" 

পুষ্প ও জিনি ওষ্ঠের ওজম ।” অন্নদা;। 

ওড়ব-_যে সকল রাগ পাঁচ মুরবিশিষ্ট অর্থাৎ 
পাঁচটী সুরে যে সকল রাগের মূর্তি সম্যকৃ- 
প্রকীরে প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে ওড়ব 

কছে।। 



ওম্ 

ওভডিক।) / শত লস 

ওডী | ঈপ্-স্সী,) সৎ, স্্ীমহ) 

উড়ীধান । 

ওড ছা উড আলিম্গনকরা+ র'বক্)- 

কঃ জবার্থেট ) জাহ,পুহ১ বন্ুহি। উত্দকলদেন্স। 

শিৎ ১ ওডাঙ্ে ত্রৎ শ্রপলিদন্বৎ প্ক্ধাযো- 

কমমহহ্দকৎ 1” ২। পুষ্পবূলবিশেষ | | 

ক্লীৎ, জবাফুল। 
ওভাখা। ; মহ, স্ত্রী, জলাপু্পের বৃক্ষ । 

করা) ক- ক; 

নীলার, চু 

শী তি শী শি পিশিশীশিট তত ০ শী শশী তি ৯ 
ওত (কানে বস্কাদিপুলা+ত টি ক 

লিং, ডি, অন্ব্যাপ্তী । ২। চো । ৩ 
বাঘ, বঙ্গের পীর্ধতন্ত, টালা। 

গত, দ্বৎ সা শিং, ভি, 
পি 2 

গুতত্পোত (ও 5 

শ্যনব্লাপ্প, মকল সান 

শিৎ- ১ম্দিদৎ সদন * পার্িলছ ধাহসাত। 
খস,এদকে গতর; দাপট ভন েহ টি বায 

ওত (অন গমন করা, 

ক, সৎক্কোর্থে। সহ) পুং 

শিৎ ১ "স্ুজোৌউ, স্থালোহ হ 1. 
ওথ! তে স্থান শন্দজ) ভা, 

কিপি'ৎ দূরবর্তি স্থানে। ৃ 
ওদন 'উদ্দ, আর হওয়া+ অন. 5৭) | 

বন্দ করা হন 2 

১ নিডাল মাজার । | 
ঠ 

ওখানে, ! 

পুহ_ জী, সিদ্ধত গুল, অমর) ভন্, ভাত ; | 
শি 7১ একার |?) ২ “আহ লোকষন )? 

৩ ্গুড়াদন 1” | 

ওদনাহধা ; সংস্পীৎ, মহাসমলা, বেলিয়ান? | ৰ 
ওদনিকা; সত, ক্ষীং, বেলেড়া । ] 

হি ঙ্াকরা 1 মৃ-ক, কিন্গা আআ 
বিষ্ত-উ শিব- মূ ব্রঙ্গা। সন্ষি দ্বারা 
ওমৃ) অং, প্রণন ।২। সকল মন্ত্রের আদেযা ; 

স্চার্ধা বর্ণ । ৩। স্ীকার। ৪। প্রশ্ন | ৫ । 
বোষ। ৬। অনুমতি 1৭1 আরতি | ৮1 
আপাকরণ ।৯। সং,রী*, ব্রন্গা। ১০। মল । 
১১। আআ উ মূ ভর্থাং ব্রক্ষা বিষুত মহেশ্বর 
এই ভিপণর্ণাত্বক বীজ। পরমেষ্ঠী আগ্ত- 
সৎ্মম করিলে পর, তাহার জদয়াকাশ হ 
ইতে শন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল 1% * * তা 

হাঁর পর ব্রিমাহ্াবিশ্পিষ্ট ওকার উৎপন্ন 

হইল। ইহার উত্পন্ডি গর । ইহা হৃদয়ে 
ততঃ প্রকাশমান 'এবৎ পরমাত্বা বর্ষের 
বোধক। ইহাদ্বার৷ বৃহতীস্দর ব্যক্তীক্রত্ত ; 

] ওলা 

০০ শিপ তপঠী তিতির তিল না 

হয়। জদয়াকাশে হাসার ভা চা 

ইহার উত্পন্টি। ইহা চিজের আদ 

ও সাক্ষা ব্রন্মষপাচক । ইহা সর্কমন্, 

উপনিষহ শ্রূপ। ইহাই বেদের জনা 

বীজ। ইহার 'অকার[দি তিন বর্ণ হই? 
ছিলে । চঞ্ঞাবতের দ্বারা গ৭ | সে রর 

ও তম , লাম কৃ, যন্তুঃ ও সামী, গ 
(২. ভব ও ৮৪, এবহ টা (ভাগ 

শুষুন্টি ও সপ্র ওই সমস্য ভ্রিমংখ্যা » 

মুন্ত, পণার্থ প্র হইয়া থাকে। ও 
এই কল হহতে অন্ঃস্, উদ্ম,সর,স্ণ 
ভু” এ দীর্যখ,পিক্প নর সমষ্টি জন বা 

লেন অন্তর তিনি পকিকৃগাণের কা 
এট ভার অমি দ্বার! বাঃ 

এপ ও কীরের সহিত চাবিমাখে চারি] 
তল করিয়া, লেদোন্বারণপট পুহ মা 

[ক আন্াপন করিলেন । শি 

কারো পিস্ুত্দ্দক্ উক্ারন্্ মছেশর 

(প7পচা75 রঙা ঠনবেন গো দতী 

১১; ফাযাতছের শদ আাপরদের গথম 

মন । ১০ কশিিস্থ শিকলিজ গিশে 

শিৎ -. কারহ প্রথমত লিগহ ছিতী। 

[72 মতি | পুলের বমলযোপি 

কা ।স্র আনন্দকাননে সহজ্মুণ কছ 

পম করিলে মেই শ্যাত জিদ এ 
প্র লিঙ্গের উদ্ভব হয় । ১১ ডি 

নিন্ভার কারণ, ও'ক।রের “তার এই * 

হইবার তাহপর্ধয এই যে উহ জপ করি' 
রর এ জীব নায়ামে ভপমাগর গারহ 

তারয়ে যস্বার্তাধেঃ জপামক্জ মানস 

৬, 

নী 7৮ জা এ 

| ওরদেে ফোবনিক) প্রতিনিধি, মারফত । 
ওরম্বা (দেশজ) বিং, লম্পট, যে কর্তব্য « 

না করিয়া এখানে সেখানে বোড়ঘ্া বেড 

ওর্সা (দেশজ; আর, ভিজ্ঞা। 
ওল (বল রবুদ্ধিপাওয়1 1 অ.আনৃ) 

ভনিতে বৃদ্ধি পায়) সৎ, ক্লীৎ, 

মূল, শুরণ | ৬ | বিৎ, ভিৎ, আদ্র | 

ওলন (দেশজ, সং, অবরোহ্ণ, নামন 1২ 

রাজমিন্মীর পরিমাণষস্তা বশেষ। 

ওলা (দেশজ) 
যোহা বদ্ধমানে সর্দ'দ1 পাওযা যার) । 

রা মম 

, নামা । ২। লভ্ডুক বিশে? 



১৫] 

৯৬০-..-5৩০ 

ওশাউঠা (ওলা নামা - ঠা বমন) 

বিশ্তাচিকারে|গ, ভেদ বমন, নামাউঠা । 
ওলো। । প্রাকুতভাষায় উল্ত “হলা শন্দের 

ভপন্রৎশ সৎ, স্বীহ, নারীগণের পরস্পরের 
প্রণয়শ্চক সন্বোধন। 

ওষ উষ্ দাহকরা 1 অ(অল্)- ভা) সং,পু*) 
আগ্নি বাক্ষারসংযোগে গারদাহ, দহন। 

ওষণ “ওষ দেখ, অন ভা) সৎ, পুৎ, কট 
নস, ঝাল । ২1 বিং, টিং, দাহকারক । 

ওষধি 7 (ওস উক্'_ধি [পা ধারণ করা 
৪ষপাী | 1+ই(কি _ লি] ।য ধারণকরে) সহ, 

স্বাং। জ্ো্তিলতা, থে মনল। লত1 রাতি- 
কালে জলে। ফলপান্কাস্ত বুগণাদি, 

ফল পক্ষ হইলে যে সকল তন্ন, লতা, ৩৭ 

ডি শুনহ্ইয়া য:য়, যেমন ধানা কদলা 
ইত্যাদি; যথা--“রবি ক্ষেতরতত হহলে 

চলম। আকাশ হইতে তেজ উদ়্ত ক্রিয়া 

চর সখ, 

চি 

| ৩৮৭ 

সলিল দ্বারা ওষপধি উত্পাদন করিল ।?? ! 

শিৎ ১ ওষধাঃ ফলপাকান্য! 

ফলো পগাঃ।”। 
১যধিগভ ( ওষপি গন যাহা 
হইতে ওষ্শির উত্পপন্তি হয়, ৫মী _ হিৎ) 
সৎ, পুহ, চন্দ্র । (চন্দরকিরণ সংসোগ ভি্ন 
ওষপির উন্ভন হয় না) ২ । শ্ধ্যা। (হ্ুধ্যের 

উত্তাপ ভিন্ন ওষধির পুষ্ট হয় না)। 
এহধিজ (ওষধি জন্ জন্মান 4 শ্(ড।- 
ক। মাহা ওষধি হইতে জন্মার,৫মা - হিহ) 
বিং, তত ওষ্ধিজাত টাপুর 
ওষ্ধ । ৩। ওধধিজাত অগ্রি। শিৎ- ১ 
“ক্লয়তৌষধিজেন বহিচনা । (মাঘ । 

এফধিপশ্ম ) সং, পু -ক্লীৎ। হিমালা্পুর । 
মতীশোকে মহাদেন এখানে তপস্যা 
করেন । ব্রহ্ষলোক হইতে গঙ্গা এইখানে 
পতিত হন । শিখ _ ১ “তত সষযাত্িষপ্রি- 

প্রস্থ শ্থিতয়ে হিষবহ, পুর ।? ২ "হতেতা 

বধিপ্রান্ছ বিলাপিনীনামৃ ।," (কুমার) । 
ইযপীপতি, ওষধীশ (ওসধি -''তি, ঈশ, ৬টা 
_ষ। চন্দ্র ওষধির বধিষ্ঠারী দেবত।' 
সং, পু", ওষধিনাধ,* চক্র, চাদ । ২। 
কপুর। ৩। সতস্ত্রীঘ। সোমলত] । শিং -- 

১ " পতিরোধষদীনামূ 1৮ ২ “নাথমিবৌষধী 

্উ 
১৬ পি । 

৪ 

ব্তপৃষ্প- 

পপ পপ পাপ পাশপাশি দিপা শিশালাশিশী টিপি তিশা পীশিিশ ৭7 পশীপশাটিত শি ২২ 

কৃ 
সপশশাাতিশিশিশিটি পাশপাশি উপ পাপা াস্পীপি ০০৮৩০ 

নাম 17 ৩ 4 অপমার্গমোষধিপতিঃম্ম 
করৈহ।? মাঘ) । 

ও (উদ দহ ওয়11$.খন্) শ্রী, সংক্া- 
পেঁ। কটু আমাদি দ্বারা বা উদ্তা দ্বার ষে 
দ্ হয়) সংপুৎ, দস্তচ্ছ্দ, উপরের ঠেট। 
২।পু২,দ্বিংওষ্টাণর শিৎ- ১৭বিস্বোষ্ট ) 
২ “নিকজনামৌঠী | ও পল্রুচিরবিদ্রম 
সৎ্নিভাধরৌষা |? ৪ “বিশ্বোষ্ঠী চাকুনেত্রা 
গজপতিগমনা দীর্ঘথকেশী ছমধ্যা |” মহা । 

ওটকোপ (ওঠ কোপ, মী হিহ) সং, 
পু২, মুখ রোগপবিশেষ। 

ওষ্টপুম্প (ষ্ঠ ওষ্টোপমান - পুষ্প) ভষ্ঠী 
হি স+, পু, বৃন্ধুক পুস্পের বুক্ষ 

ওটাগতত্রাণ (ওষ্ট _ আগত - প্রাণ) বি, 
বাহার প্রাণ ওষ পধ্যস্ত আগত হইযছে, 
যার প্রাণ গ্রয়াণের উপপক্রম হইয়াছে । 

ওঠী ১ওঠ1+০.বিপ্)- ক, আ্ীহ -ঈপ্) মহ, 
স্পা, বিশ্বকল, তেলাকুচ। | 

ওষ্টোপুমকলা ;. সং, ক্্াং, বিশ্বিকালভা, 
তলা চুচা । |ওষ্ঠোক্গাধ্য বর্ণ । 

ও € ওষ্ট +য.ফ্য)- ইদমর্থে ) সং, পু) 
ওমার (দেশজ) পিং, প্রস্থ, চৌড়া, পরিসর । 
ওহ (আ।-বহ্ বহন করা 4 অংঘ এও) _ ভ1! 

সহ, পুখ সম্যক বহন ২। 14 এক) 
বিষ, টিং, বাহক ভ। প্রাপক । 

ওঁ 
ও. চহদশ্ পরবর্ণ ; ইহার উচ্চারণ স্থান 

কঠ ও তালু, ইহা! দীর্ঘ প্ত। ২। 
সৎ, শ্পীৎ, পৃথিবী । ৩। অং. আহ্বান । 
91 জাল্গাবন। ৫! নিষেধ । ৬: বিরোন । 

৭। নির্ণয় । ৮! পুহ, অনস্ত।৯। শন্দ। 

; স্বীঘ, শুদ্দের জপামন্্রবিশেষ ! “চতুর্দশ- 

সরো মোহসৌ সে হুরৌকার সঙ্গিতঃ ' সচা- 
ন্ুপার নাদাভ্যাৎ শুদ্রাণাৎ মেতুরচযতে |. 

ওকখ্য ভেকৃথ গর্গননি +যক্গ্য।_ অপশ্যা- 
খে) সংপুৎ্। গর্গের পু । ২ কেষঙা- 

ভাবার্থে) সামবেদের অংশ-বিশেষ ; যখা 

_-এই যজ্জে ওক্থ্য ও সাম ইচাকুরুপে 
গত হইতেছে |" 

৬ 

৩ 



ওকৃশিক 'উদ্ধথ 4 ইকতথিংক) 7 
উকৃখ নামক মমবেদের অঙগবিশেষ যা 
হার পিনিত 

১। উ্থাধ্যাতী। 
উন 1 ডউিসশু বৃষ 1 ভা) সমুহাখে 
ও এক | কণ যোগে ওক্ষক) সং, ক্রীত, 

£যশমূহ্ ২ বিৎ, ডি, বুষ্সলগ্গণাম। 
€শা (উখা কড়া + ফংফ্জয)- শিষ্পমাখে ) 

শি”, হা স্থালীপক (অনাদি) 
ওঘ ! ও +আঅ(দ)- সহজরার্খে ; সং. পুত) 

ওচিতী স্পা 
চিন্তন - রী | ঈ-ক্ষীলিলে সহ, 

গু ] 

আছ বিছ১7 £২) ডক্ুণ ও । 

ভাল সংঘাত, জলপাশি। 

। (উচিত 7য় ফা) 

যুক্ত, কভজন্যতী 1 ২) শ্যামা লি : 

১: এত অগি যঘখোটিহ।:5 মং 
ময | 

জিব । ওতামা 41 তন মেক টি 

বিং, ডিৎ, তেজ পা, শর, বলশ না 
ওজন্য ( ওজ টিক দেখ, যু ধয। 8 

টি 
৩ 

চন 

১ 

ঁ 

ভব (অিড়বু + ভা সহ ও 

২, ক্ুাৎ তেজ দিক, খর ভাব, উ.৮[) 

রঃ রী টং 'দেত হানদৈ ইহা 1 পাত] 

মলিনতানদিক্ং ) 

জ্জলয (উচ্জ্বল 714 ধ ল্য, 

উহ্স্থল লতা, «পি । 

ইদনে ) ডা 

গা ডিভি রা পাগিণীর 
ড় পিক (ড৬ প্ ভেলা 4 ইব সিকি. 

ইদ 7) নং রে টড পসঙ্গ বানি ৮ 

তন। 9 যেখন্দা ভি গল হম, 

আলাপ, 

তাপমনলিশেন। শিহ ছা 

(লে হুসবাও 

সৈখানস। পালশি, 
কফেনপাবনে | ৮ 2; বশ? 

তাত 21 মহাকুটঠ-রোগহিশেষ |. 
ডি ,চতুদশ ও [মুগ যম । শি - 
১. গড়ুন; ঘ দধায় মালায় পরামেঠিনে |, 
৪. দেশবিশেষ ; কঙচ্ছ দেশের প্রাচীন 
নাম ওডুল্সর ভিল স্বীত - পি, 
আঅন্ন্গীনা। 

উুন্গর | 

1 
] 

| 
ৃ 

| 

নর € ৬ ডর 17 ভা জিলার্খে । পিছ) 

এ৬। উহ বর সঙ্গী, উদ্ভুপর কাষ্টনি- | 
শ্িত। ২ । তায় বারজতদিক্সিত ! শিং. 1 
টা গঠিত 112 . গ্পুঃ 

| 

ূ 
ৃ 
রী 
1 
1 

| 

ৃ 

বিন্দানার্সে | | 
চন 

গড ডুলোমি ( ( উড্ভুলোমন+ই(দি)- 
রি সঞ্। পুহ _ স্টিৎ, উ ৮ 
৭11 নাগ ! 

ওডদেছে শর বাছা 
ড় (ড় 4ম). পাশশাখে। টা ও কগয (উজকঠা 4 থ ধ) - ইদমখে) ) 

ব্রা, উদ্বেগজন্য ক্লেশ । ১ । চিছচান্ল 
মনের অস্থিরতা । শিং-১ ও রী যাশ 
কলাক্সা হদ্যাসীন্মে শনৈহরিঃ। 

উ২পধ্য (কষ +য.ফয.- ইদমণে; 
৪1৮১ উনতি। ২) বুদ্ধি । ৩, রা 

পম ভম +ই. ফি আপতাখে। » 
২ রে মের পুত্র শিং ০১ এগমের। 
ম্ 13 ঃ না নিবে? 1 তান 

লু মু রি ভজুনভাত চা ট্্ 5মমপনায 

১. নস শাহ! 

তত লরদাখ ক: . উশু৪পখ 1 ইক খিক) 
21০৮ 2 পুত তে ডি রগাখে গমন কর 
1 ২৩51 হত: 2107 পপ] ১ কিল আাকাবিণে 

বা : উদ ৬০২ টু মি লা যি তি ৫) মত | 5৭1না, ৭ নু 4 

৮10 

ও 2 পিছ (উড বুল 41 ই ফিক. শঙ্গ 

ণঁ ৰা? হিঃ ৫ ্ শুনদাল হি হে লি 

প্ত 11 8 উপল] . এএ ফোম়। -জিগ হা, 

নৈ পু তম 1 হত 274 

রর রশি | 

ভলানিপা।দি ( উলজ্ান্পাধ 4 হী (মি) 

হাখে। ১২১ পু) উলাসপাদ দিও) 
প্ত২পাহিক সপ্ত + ইক ফিক) ইদঃ 

রিং, ভিৎ, দৈবসমগন্ধা়। উত্পগাতনিশি 
উপপ্রবাশ্শিত । ». অভুঙসুচক) বখা 

"২ সতিকে উপণরে হমি সে যর 

(আন্নপা | শিং ৯ 2উহপাহিকহ 0 
ইবাশুন বম 11? বি ১৪ হা 
মহান থা হহপসিদশনে। 

ও২মশিক (ডৎ টা ইকধক) -ইদণ। 
বি, রে ৬1কতিক, স্বাভাণিক। 

ক | 

হতুক+যঞ্য - ভা) গং) ও 
২ ৬তক?1 1.৩ বা 

“অন্দৌতলু কোং 

ত্র -* * [45 

ও 'হক্য ( 
মূ টা ] 

আগ্রহ । শি -১ 
শগরগমনহ প্রতি | 



ওউডি | 

৮ শশা লাশটি তি -ীশিশীশিশীশীটিত শিট 

$দনিক, খ্দন সিদ্ধতগ্ ,ল+ইকক্িক
) 

_-পাচকথে) বিং১ত্রিৎ, হুপকার, প
াচক। 

ওঁদন্য; সৎ, পুৎ, যজুর্বেদীয় মুনিবিশেষ । 

উঁদরিক (উদর+ইক.ফ্ক)-_ আসক্ত্যর্ধে) 
বিৎ, হিৎ, উদ্দরতুরি, পেটুক । 

ওঁদশ্বিত 1 গা 
কী, অর্থ জলযুদ্ছ 

ওদশ্রিৎক ঘোল। 

ওদার্ধট (উদ্বার +য(ষ্থ্য)-_ ভা) সৎ, লী, 

উদারতা, মহত । ২। বদান্যতা। ৩। দা- 
তত্ব শিং এ ১৫দান্হ ংস্গিয়ভাষণমৌদাধযৎ 

শক্রমিনয়োঃ সমতা 1” 
উদাসানা (উদ্ামীন 4+ যম) _ ভা) সং,ক্রীৎ, 

উদাসীনতা । ২। উপেক্ষা । ৩ । নিঃস- 

শ্পর্ক। শিৎ- ১ প্পধ্যাপ্তোহুসি প্রজাঃ 

পাডুমৌদামীন্যেন বর্তিতুম্ 1” রেছু)। 
ওদামা ( উদাস+য ফা)- ভা) সৎ, ক্লীৎ, 

বৈরাগ্য । ২। অমনোধযোগ।৩। উপেশা। 
শিং ১ওদাম্াযসংবিদবলন্বিতশুণ্ঠ মুদ্রা- 
অন্মিন দুশে!নিপতিতামব্গম্য ভৈম্যাহ ))। 

ও? শ্বর 7 পে) বি, 
(রং, উদম্বপ-সন্বক্ষীয় | 

ওদ্দালক উদ | উদ্ উচ্চ, বৃহত্- দল্- 
ঠিল্দালি ভেদকরান, ছিমভিন্ন করান, 

মাড়ান ইত্যাদি +অ.জন্_ ক) 4+কণ-_ | 

“যাগ) ম্। ক্লীৎ। বল্পীককীটউজ মধুপিশেষ । 
শিৎ- ১ “প্রায়োবল্সীকমধ্যস্থাঃ কপিলাঃ 

এল্পকাটকাঃ। 
স্টাদে নার মনু 

ওদ্ত্য (উদ্ধাত+য.ফণ্য;- ভা) সং, ক্ষীং, 
ও প্রগল্ ভতা, অনঅ তা, অশিষ্টতা। 

ওঞ্ারিক (উদ্ধার + ইক-ফ্চিক)-_ ইদমর্থে) 
বিং, নিৎ, বিভাগকালে উদ্ধীরার্৫থ দেখ 
বস্ত। শিং-- ১ 
০মকাংশশ্চ প্রধানত 1? (অনু)। 

ওদ্বাহিক (উদ্বাহ+ই ক্রিক) -ইদমর্থে) | 
লিং, তিৎ, উদ্বাহকা লে লব্ধ, যৌতুক ০ 

বিবাহকালে কৃত, বিব'হসন্ব শীয়' ১"মেত্র 

মৌদ্বাহিকধৈনল দায়াদ(নাং ন তদ্ভবেহ 0? 
ওষ্দদি ) (উচ্চিদ, উদ্ভিজ্জ +অ.ফ)_ইদ- 
ওছিজ্জ | মর্থে ) বিৎ১ত্রিৎ। উদ্ভিদ-সংক্রান্ত | ! 

২ । ক্লীৎ, পাৎশুলবণ । ৩। সৈম্ধব ললণ। 

কুর্ববস্তি কপিলৎ সল্প তৎ 

বিপ্রস্যোন্ধীরিকৎ দেত্ব। 

৩৮৯ 4 গপ 
শী সী পশলা পিসি 

ওধম্য উধন+য্্য)_ ইদমর্থে সং, র্লী€, 
পশুর স্তন্যহ্ধ । শিং -১ওধস্যমিচ্ছামি 
তবোপভোক্ত,ম্। রেছু)। 

ওন্নত্য উন্নত +য(ক্য) _ ভা) সং, ক্লীৎ, উ- 
চ্চতা, উন্নতি। : 

ওঁপকুলিক 'উপকুল+ইক স্থিক)- ইদমর্ঘে) 
বিৎ, টিনৎ উপকুল-সম্বন্দীয়। . 

ওঁপকর্ণিক (উপকর্ণ +ইক ফিক) _ প্রৎ) বি) 
ত্রিৎ, কর্ণাস্্ বিশ্রান্ত . শিং- ১ পকর্ণিক- 
লোচনঃ 1”? (ভর্টি)। 

ওউপগব ডিপ উপগণ্ত - গো, ৬ঠী - হিৎ) উ 

চ উপ গ্ুণোত্রজ সমূহ । ২। গোপালশক 

7 

ওপচারিক উেপচার +ইক ফিক) ইদমর্ধে) 
বিৎ, ভ্িং, উপচার-সঙ্গন্ধীয়। ২। সং, পুৎ, 
উপগার। 

| উপস্ছন্দসিক (উপ - ছন্দদ+ইক(ফিক)-- 
রি প্রহ) সঃ, ক্ীহ। ছন্দোবিশেষ | শিহ "১ 

« 'আতন্বনং মুরারিকান্তাস্টেপচ্ছন্দমি কৎ 
ৰ জদা বিনোদ ।?, 

। গপজানুক উপ জানু, ব্যৎ -স। জানু স- 
ূ মীপে) কণ্ - যোগ) নখ, ভিৎ, জানুপন।জ্তু 

| ব্যাপক 127 আজানুলন্দিত ॥ শিং - ১ 

“পানী খনেটীপজান ৮) (তটি)। 

ওপদেশিক উপর্দেশ 4 হকক্িকি)_ ভবাথে) 

।  বিৎ্ত্রিৎ, উপদেশোপজীবী । ২। উপদেশ- 

ূ দ্বারা প্রাপ্ত । 

ূ 
| 
ৰ 
: | 

ূ 
ৃ 

1 

1 

ূ পু গোপক+অস্ক)- অপত্যার্ে ) সং, 

র 

 ওপনায়নিক (উপনয়ন +ইক খিক) - প্রষ়ো- 
ভানাথে) [নং বং, উপনব্ন্প্রয়োজক । 
২। উপণয়ন্-সন্বন্ধীয়। শিৎ ১ “এষ পো? 
ক্তে দ্িজাতানামৌপনার়নিকে। বিধি | 

ওউপনিধিক (উপনিধি4ক -ে'গ) মস, ক্লাহ। 
ভোগার্থ প্রীতিপুন্নক অর্পিতদ্রব্য। শিং 
ডিএ দরব্যংতদৌপনিধি ক প্রতিদেয়ৎ 
তখৈব তৎ 17 

| ওউপনিবেশিক (উপনিবেশ + ইক ফিক) 
ইদমর্থে) বিং,নিং,উপনিবেশসদন্ধীয়। 

ওঁপনিষদূ উপনিষদ্ + অ.ষ)- ইদ মর্থে। বিং, 
টিং, উপনিষ্তৎমংক্রান্ত । ২। উপশিষ- 

শার নিণীত! 



ইপা [. ৩৯০ ওসব 

হ) | গপাধিক (উপাম্ব+ ইকফিকি)- ইদমর্যে। 
শ্িৎ১দহ১ উপায়গাধা । 

ভীপ'মন উপাসনা 1 আত) - ইদনর্খে বি, 

বিঃ ভপাসনশা-মলহণাস্ত। হ। উনামন 

কালীন। (শি, ৪, উপাদ্ছি-সন্ াও। 
ওউপাশ্থিক (উপান্ডি +ইক কিক )- ইদম্ে। 
ওমান (উমা মনলনা+ লীন তকে নাকে। 

বিৎ, ব্রি, উমা-লেত্র, মমিনার মেড, 

ওরগ (ভবুপ 4 ভা ফা ইদম্্থে। পিঠ, চি) 

উরগসন্বদ্ষীন, সর্পমংৎ কান বা হ5 

উপনীৰিক (উপ -নীবি+ইক শ্ষিক)- 

বিৎ, নং, লীপিসমীপে শ্বিত। শিখ ১ । 

“উ্পনীবিকমর্ুঙ্গ কিল জলীবশলীভশ্য কর" | 
মাত্সকরাভাঙ্ |” (মাঘ)। ূ 

তপপক্ষা তউপপক্ষ বাহ্মূল 1 যয) ৰ 

ইদমর্থে) বিৎ, তিিৎ, বাহুমল সন্সন্দীয় । 

ওপপনভ্তিক ( শু ])০০-১17211) উপপপন্তি - ইক | 

(ফিক) -- প্রৎ) বিৎ, ভ্রিং, নিয়ম, সিদ্ধান্ত) 

বাঁ গ্রন্গ দ্বারা মাহা প্রতিপল হয়| | 

উপমিক (উপমা +ইক বিকী_শি্েশাণে) ৃ 

বিং, নিং, উপমাদ্বারা নিদিষ্ট । | (সর্প অপিষ্টাথা দেবতা বলসা। জন্ম। 

উপমা 'উপমা 4 যয) _ক্ঞার্েট সং, কী, 1 নম | 

সাশা, কুলাতা । শিৎ --১ “আঙ্গো, | উরল (উপল মেস | আয) ইদধতে। সূ. 

পযোন ভতানাৎ দঘ্নাৎ কৃপ্বন্তি মাধলঃ॥ | রীৎ, কল্ল, উর্ণাশিশ্মি 5 আসন, ছুলিতা, 

উপর্িক উপার + ইক(্সি ক) _-ইদমণর্থ বিৎ, | গালিচ! । ৮ । মেষণমৃভ ও মেনমাতত। 

ভিং উপল | »। ল্যাদ্য, উপসুক্ষ। |. ৪1 পুত পগস্তপির প্রতি প্র্কারকি পি 

৩। উপ-মাগী | ৪ । সং, কীং, উপায় । ৫! ।. বিশেষ) ৫ | বিহিত মেধ সহক্রাণ্ড । 

যুক্তি | শিখ ১ 'ঘদরৌপঘ্িকৎ কাণ্যৎ । ওরদক €(উরএ$কণ্ -সমৃহাতে ) ফা পু 

তক্সিস্তত্ি ইমহসি ।” ভারত) । ২ ণিশিব- | 

মেঁপর়িকৎ গরীয়সীমূ 1? (কিরাত) । 

উপরোধিক,.উপারোধ+ইক্ শিক) - ভবার্থে) 
২, পু, পীলুদণ্ড । ২ নিৎ, ব্রি, উপ- 

রোধ -সম্বন্ধীয়। 

ওপল উপল + অঅ %%)- ভন্র্সে) লিহ, ত্রিৎ, 

উপলম্যঘ, উপলনিন্মিত । » | পন্সরমন্- 

হ্বীয়। শি" _ ১ “যথাপরনেনৌপলেন নিম- | 
জভাদকে তরন্ |” মনু) । ওপ্কাদেহিক (িদ্র- দেহ শরীর 4+ইক 

উপসর্সিক উপসর্দ উপন্দৰ1+ইক(শি্ক)- ূ ওগ্ধীদৈহিক দিক) ইদনসর্থে) সঙ, কীত, 

ইদম্ে) গত পুৎ, সনিপাত রোগনিশেষ । 7 দেহ ধ্বংসের পর ক্রিস্রমাণ দাহ তর্পণাদি 

“উপসর্শিক এপান্য সান্নিপাত উদ্দাহ্থতঃ 1” ৃ কশ্ম,অস্তেযোষ্ট, প্েতক্লত্যঅশিসহক্ষারাদি । 

১ । বিৎ, দ্িৎ, উপসর্গ-সন্গন্ধীয় । শিৎ-১ “কুকম্বাস্যোপ্ধদেহিকমূ ॥ ৯1 

ওপাবিক (উপাধি+ ইক ফিক)- ইদরমর্থে ) বি, প্রি, অস্ত্যেষ্ি সম্বন্ধীয় । 

বিৎ, ভ্রিৎ, উপাবিসন্গন্দীষ । ২ । বৈশে- উন্ক উিশ্মল.)-_ইপমর্থে উল্ন নাম 

বিক। 21 অস্থায়ী; যথাপরশীক্সা জল- এক মুনির উক্দেশ হইতে এক তেজ উত- 

চন্দের ন্যাম কেবল অন্দান প্রভাবে শ্যুল পন্ন হয়, সেই তেজ সমুদ্র গ্রহণ করে। 

ও তুক্ষ্ষ শ্ররীরদ্ধমসৎযোগে জীব বলিয়া | অথবা মহাভারতে ভু গুনন্দন ওপ্ব (হনি 

খ্যাত হন, উপাধিক ভেদ দ্বারা মহাত্মার ) : এক ত্রাহ্ষণীর উল হইতে হইয়।ছিজেন : 

কিছুমাত্র হানি হয় নাঁ। বকুণনিলযন্্ ্ধ 'মহাসাগরে ইহার ক্রোধা 

উপাধ্যাক্বক (উপাধায + কণ্- ইদমর্থে ) নল পরিত্যাগ করিলেন । সেই অনল সমুদ্র 

পিং, ত্রিং, উপাধ্যাম-সম্বন্ীয় । ২1 উপা- জল ভক্ষণ করিতে লাগিল/ এই নিমিত্ 

ধ্যায় হইত লক্ষ । তু আঅনির নাম উল হইল সৎ, পৃৎ্ঃবাড় 

মেমসমভ। 

ূ ওরস । উহা শ্রেস 1আঅ 3), য নাও 

ৃ উুরন্ত / শরৎ | দাদশ পএমধ্যে শেঠ) পিং) 

| তরি, ধন্মপহীজাত পয়মু্পাদিত সন্তান! 

| শিহ- ১ 4০৮ শানে সধস্কতাযাহ ও আয় 

ূ মুপাপদয়েহটি এ। তযৌরমহ বিনানায়!ত 

ূ ও পথখকল্সিতমৃ 1 ৩ “সে! ধনু 

পশ্ীঙে। 1” 



ওম [. ৩৯১ 

চি 0 ০ 

বানল, মীর বহি । ২। উন্দ্ব নি [ 

উক্তসঞ্জাত পুন; ইঙ্ঠার পিতা ইঙ্বাকে 
ভাগ্রিময়ী মায়া! ঈগরূপ কষ্টি করিয়াছিলেন । 
ই মায়াপ্রভাবে হিরণ্যকশিপু দেবগণে- 

রও ছরাসদ হইয়াছিল । ব্রহ্গবৈবর্তে লি- 
খিত আছে-ইনি ব্রঙ্গার উক্ হইতে 
উত্পন্ন । ইহার এক কনা! ছিলেন, উা- 
হার নাম কন্দলী। তিনি ইহার জানছৃতা। 
ইনি দুর্দাসার হস্তে ভাহাকে সমর্পণ | 
করিয়াছিলেন । ৩। (উন্লী 4 ভা“) _ প্রাৎ) 
পাশ লবণ । শিৎ-১ অদ্যাপি ননৎ- 
হরকোপবহ্ি স্তগরি জলত্যোন্সা ইনান্ব- | 
রাশ 1) 9 পার্থিব | ৰ 

ওন্দশেঘ (উক্দশী « এয/ফেয়)- অপতার্থে) 
মং, পু, উদ্দশী-পুল। ২। গস্থয। 

ওঁ ( উর্ধা4য খ্্য)- প্রং) সং, পুহ, মুনি- 
নিশেষ। 

ওলুক 'উলুক+ আ(ষ১) - সমহার্থে) সং, 
এলক | রীৎ, পেঁচকসমহ, পেঁচার ঝাঁক । 
ওলক্য (উল্ক পেচক + য(*য) সাদু- ূ 

শার্থে সৎকীত, উলুক সণীত, নৈশেষিক | | 
দর্শন । ১। পুং, সৈশেষিকদর্শন-গ্রাণেতা | 

ওশনম (উশনগ + অফ) প্র“) সং) ক্লীৎ, 

শুন্রাচার্ণা প্রণীত উপপুরাণ। ২। দণ্ডপ্রণ- 
যণকধপ শান্ধ। ৩। ধন্দুশান্ত | 9 বিৎ, 
তিৎ, উশনসসনন্ধীষ ; যথা--ওশনসব্যু | 

ওশীর ) উশীর4 অ *)-ভনার্ছে) সখ, 
ওষধীর || পুৎ, চামরদণ্ড । ২। ক্রীৎ, উশীর- 

ময় টন শয়ন চৌকী, কেদারা। ৩। 
বি, ভিৎ) উ্শার-সৎক্রাস্য | 

ওমধ € ওষধি +অ(ষ)-- ভবাথে) সৎ, কীহ, 
রোগনাশক বস্ত্র, ভেষজ । শিং- ১ “শা 
য়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধমৃ.?? 
২। গষধি। 

ওষধ[জীন ( উষধ _ আজীন, ৬ঠী- হিৎ) ূ 

বি, ত্রিং, ওষধ বিক্রয় দ্বারা যার জীবিকা, 
শিল্বাহ হয়, উষ্ধব্যব্ ফী । | 

গুঁষধালয় (ওধধ - আলম গৃহ,৬ঠী - ষ্) সং, 
পু, যেখানে তঁষধ থাকে, ডাল্ারখানা । 

ওষর 'উধর+-অ ফ) - ইদমর্থে) সং, ক্লীৎ, 
পাৎশুলবণ ২। বিৎ, তরি, উ্রভুমিজাত। 

] কএ 

০টি ীগীশািশীশী শিপ শা? 

ধস উ্দ+4অ-ক)_ ইদয্ে বিং, বডি 
উষাসংক্রান্ত । 

ওই উদ্ । অফ) ইদমর্থে বিং, ত্রিং, 
উদ্ঈ-সদক্গীয । [উদ্-সমূহ । 

ওক (উর উট+কণ্ - সমহার্থে) সৎ, ক্লীৎ, 

ওষ্রথ 'উদ্রথ+অ ফ) ইদসর্গে) বিৎ, ত্রিৎ। 

উষ্টুবাহা রথ-সম্বন্ধীয় | 

 ওউষ্ঠ্য (“৯ 4ষফ্জয)_ ভবার্খে) বিৎ, ভি, 
ওষ্ঠোন্চার্ধা বর্ণ । 

ওঁধঃ) উন্য্য (উষ্ণ 1 আও) যু) _ ভ1) 
২, ক্লীহ, উষ্ণতা, সাম্তাপ, উত্তাপ । 

ওঁষ্টীক ।উধশীধ+ক€কণ।- শোভার্থে) বি) 
রহ, উষ্প্ীষধারী। ২। সং, পৃ, রাজা। 

ওম, ওম (উদ্মন+আ ফ),ষ-ফ্্য_-ভা) সং) 
কী, উদ্মৃতা, উদ্্তা । শি২- ১ “পূর্নরীজ 

নিষে!গৌম্বাৎ কুক্গমা জগতো হতমৃ।।। 

ক 
কু; প্রথম হলবর্ণ । উহার উচ্চারণ স্থান 
কঠ এইজন্য ইহাকে কগ্যবর্ণ বলে। বর্ণো- 
দ্বার তস্থকে লিখিত আছে এই বর্ণের নাম 
রেখ? ব্রক্ষা, দর্শিণরেখা বিষ্ত ও অধোরেখ। 
রুদ্র; মাত্রা সাক্গাৎ সরক্ষতী;কুণগ্ডলী অঙ্ক 
শাকারা, ও মধ্যস্্লের শুন্যস্থান সনাশিব। 
(কৈ শন্দক্রা বাকচ দীপ্তি পাওয়।+ 
অড)- ক, মহঙ্গার্থে) সং, পুহ। ব্রহ্ধা। 
২। বিধু। ৩। কুদ্র। ৪ ।বায়ু। ৫।যুম। 

৬। আর্য । ৭। আত্বা। ৮ । রাজা । ৯। 

অগ্রি। ১০ । দক্ষ । ১১ ' পক্ষী । ১২। 

কন্দর্প। ১৩। কাল । ১৪ ' দীপ্তি । ১৫। 
রোগ । ১৬। ময়ূর ।১৭। শরীর (১৮ । শব । 
১৯। কেশ । ২০ ক্লীৎ। মস্তক । ২১। 
জল । ২২1 সখ । ২৩ । মন । 25৪ 1 ধন। 

কই (কবয়ী শন্দজ) সং, স্বনাম প্রসিদ্ধ 
ম্স্য। ২। বিশ্মঘ্হচক শব্দ। ৩। 

কোথায় । 

কইলা (দেশজ) সং, বৎস, বাছুর । 
কঞক (দৃশজ) বিং, কতিপয়, কিয়ং। ২। 

কিঝিহ। 

০০ লিটা নিশি পাতাটি লা 

িকরাজিদে লহ 25522 লিল অভি ক্দিছি শতািত 



কএদ দেশ) সং, গাবরোধ? বন্ধ, পাক । 

দশ --বিং, অবন্ক্ষ, আটকান। 

কংবুল, করুন ( এই শন্দটা াষ্টম যোগে 

আছে; সঙ, ক্রীৎ, শীকার । 
কলা | কমু বারা করা নশত অক, 

কম / মংল্লার্পে। সঃ প্রচ কছসাগর। 
মধু দেশের নাম পলি নাজাডগ্রামেন 

পুত্র 1 ২। (4 মম) পৃথ টি তৈজম 
জনা, সণ রজতাদিনিশ্বিতত পা 

তাম রঙ্গ মিশ্রিত ধাতু, কাস 5 চতৈজস্ 

দ্রব্য পরিমাণ পাহবিশেষ । ৫ পরিমাণ : 
পাতবিশেষ, আট 

। শিং - ১ “ও নম্র 

কংশে চমজে লা কশ্য তমিতি সাসটাহ? 
তযোনেশ। এদকাশিলি । কৃত 
ধ্বস তব পুন ভনিষাতি |)? 

ম্ 

কগ্সক (কস +কণ্- তুল্যার্পে। যাহা শত 

বর্ণ সদুশ, ভআথন] কস -ক জল। কঃ 
মোর শ্যাপু জাঙ ধাহা হ ই মী. ডি 

জং, ক্লীং, ভীবাকসা। 

"সকার 'কংম_কার কু করা অআবেণ। । 
ক] পে করে, »য়া ষ) সহ পুত, বর্ণ | 

আঙ্গর ভি 

শিং -_ ১ 

ষ্ঠোগাক্িকে| বণিক 
ত্রান্দাণাঙজ সগবক্ভীৰ ইঃ 

কনক [রশ কারো 
| ২ “বিশবকম্মা। 

ভুবুঃ পতোশ্চ ফড়েতে শিলকাপিণঃ । মালা, 
কার 

বংমকুষ। | (কৎসহন্্, 
কংমহা | কর্ধণ করা7+০লিপ)- কা থে 

কষণ করে -হা|হন্ 
-ক)যে বধ করে, ২য়া- ষ' সং, পুশ, 

বিষুভ কুষও | | 
১ 1 

কং্সভিতৎ কৎস-জিৎ [জি জয় কর1+০ 
(প্রিপ)-ক। থে জয় করে, ২য়া- ষ) সৎ, 
পু, বিনুঃ) আীকুষ | [শ্রনার পত্বী। 

কহসাবতী ; সং, স্টীৎ,। উগ্রস্নকন্য1, দেব- 
কৎ্সারি, কৎসারাতি (কখস -অরি, অরাতি 
শু, ৬ ৬ঠী-_য) সং, পুৎ্, কংশের শক্র, 
আকন, বিষুও, নারায়ণ । 

বধকরা+০(কিপ) 

হিপ ৰ 

স্থঙ্যা িপি 

তপিশেষ, কান্স্যবণিকৃ, কামারি 
“পৈশ্যার়াৎব্রঙ্গীপাজ্জীততা অন্ব- 

টি 
নি 

|] 

শৃদ্রায়া বীধ্যাধানৎ চকার সঃ । ততো ব-। 

কম্মকারঃ শঙখকারঃ কুবিন্দ ৰঃ | কৃন্ট- 

কার$ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনো নর |” 
২স-কুষ [কষ | 

1 

! 

৯২ ] মা 

ককান (দেশজ ) সৎ, কাতদ্য.কওণ । ২. 
জতিশয় রে।দন। ।শন্দ নিখেষ। 

ককানি রর শ”, ডি ॥ ০। বৌদন 
ককুঞ্তীল ; সৎ, পু স্টাহ) চাতক প্ী। 

৷ কক্ুৎস্থ (ককুদৃ, (ভি? ই এয়া ভে 
| এমী - ষ!কলা +মী-হিহ। কে ব্লন 
ৰ ্ব্হুদৃ ষান্ডেতর বটি - সপ্ন যে থাকে, 

| রর +প ইল্টের ককুপে | যিশি।পিলিপ] স্থিতি 
বরিযাঠি লেন, এম] নয) আহ, রী নি 
শীমলপলিশেষ বামাসুনে লং ্ বহ আছেন 
ইনি ভি নীরথেরপু এ বাগুরাজা ; কিন্ত, ভাগবনে 

- ইহার পিহাবতাম হিজর এ রপু্দে 
টি লাম শশদ 1 £ত হা লাগ মনন আর এল 

তিনি আবাধ্যার প্াজ্য করেন) তি হাল 
দেপালারের উল মহগ্রাম হত হি 
(দল্গুণ ভীত হহযা পিল শহণপঃ 
5 শি এ রাজা সাহাযা প্রহৰা 
ভ1 5: করেন ও: গরে দেখশণ এ রাজার 

রা কারন! তং রা গু 
জ্ঞাপন করাতে & । ভুপতি মহা বুদ 

ইত্ধের কে আতনাহণ রা মহ 
|. মৎগ্রামে গম ও ওফলাভ পুলক পাব, 

গণের পা উত্পাদন করিয়াছি লেশ। 

তদ্ণাধ ০, ককুতৎস্থ নামে টিপা তি হন 
শিৎ--১ “হম্াকুবৎশাহ ককুদত শুপাগং 

৪৭. অস্স ই হভুৎ | 
| করুদৃ-শ্কা২ 7 ক হাখ-_ কু শ্কর। ] 

| ককুদ - পুহকীৎ | +দ্ দ- সংক্জাথে অ- 
থবা পা দান করা1+০ (লিপ, ক। 
পঙ্খেভাংড)- ক) সংবৃষের স্কক্ষের গুটি 

»। ছএ চামপারি রাজচিহু | ৩। গর্গিতি, 
শঙগ । ৪ । বি, শ্রেষ্ঠ । শিৎ-১ সহি 
»ংখ্যে ॥ হারা ককুদৎ সকরঙ্গমআামূ। 

ককুদাক্ষ (ককুদ রজচিহদ - অশ্ |ব্যাপা। 
ধারণ করা14 অ অন. ক) বি) ডি, রা 

চিহ্ুধারী । |দেশ। 

ককুদ্বাতী (ককুদ্বাৎ+উঈ _জ্ট্রীলিঙ্গে) সৎ, কটি” 

ককুদ্মান ( ককুদাৎ্। ককুদ্+মৎ্১মতু)_ 

স্তর্থে) সং, পু, মন্তবৃষ, ঝাড় । শি২-১ 
“দৃপ্তঃ ককুদ্ু।নিব চিএকুটঃ 177 ডু? । ২ 
গিরি, অচল, পন্দত । 



কৃ | ৩৯৬ | কক্ষ 

ককু্িন্্তা (ককৃদ্ি হ্ুতা কনা, ৬ঠী- | কক্ষ কষ হিৎগা কর4ম--প, সহক্ার্থে) 
যা মং, স্মীং, রেবতী, বলদেব-ভাধ্্যা । মং, পুং, একোষ্ঠ । শিং ১ পক্রাঙ্গানি 

ককদ্পী (ককুদ্ধিন্, ককুদ1মিন্-_ প্রৎ) সৎ পুন্বৎ কমল।সনেন কক্ষান্ত বাণ্যদ্রিপতে 
পুং, বৃষ । ২ ।পর্ধত। ৩। নুপবিশেষ, | বিবেশ। ২। বান্যল, বগল, কাক। 
রেলতী-পিতা। শিৎ-১ “রেবস্য রৈবতঃ “বৈদৃধ্্যরূপান্ গ্রহিমচা কাঞ্চনানক্ষান্ স 

পুনঃ ককুদ্ী নাম ধাশ্মিকঃ 1” কক্ষে পরিগৃহা বাসমা। ১।পুষ্ঠদেশস্থ বসের 
বকন্দর (ক দেহ] পষ্টদেশ কু নিতশ্বন্থ; একদেশ, কচ্ছ, কাছা। “বামে পৃষ্ঠে তথা 

ভশি-দু. বিদীর্ণ হওয়!1 অংখ)-ক); নাভৌ কক্গত্রয়মুদাজতম। এভিঃ কক্ষৈঃ 
সং.রীৎ)দ্বিহ) পৃষ্টদেশের ভাধ:ল্হিত সাল ও- পরীধন্দে ষে| বিপ্রঃ ম শুচিঃ স্মৃতঃ।” ৪। 
দহ গনদ্বয়) নিতম্বস্থ আবন্তপত পর্তদ্বয় । ৪ । রোগবিশেষ, কাকৃবিরালা । “ বাহু 
শিহ-১ “ককুন্দরে জঘনকূপকোৌ 1” পার্খাংশকশানু কুষ্ণক্ফোটাৎ স বেদ্নাৎ। 

ককুভ ) (ক বাসু-স্থন্ভ নিস্তার করা | পিত্প্রকোপাত সন্ভতাৎ কঙ্গামিতি বিনি- 
কৰভা | +০ কিপ।-ক, আ প্রহ। স্- দেশেহ। ৫ | উত্তরীয় বন্ধের পশ্চান্তাগ, 

লোপ। যে বাখু শিস্তার করে, ১য়া-ষ অপ্ল, আচল । “চত্র শ্থস্তাদিকৎ কুত্তা! 

ভগপা কক চল ভওয়া+উভ্-ক | কক্ষাবন্ধ চক্র হুঃ। 7 ৬ | ( ()11)10) 

আপ _ প্রীলিঙ্গে ) সৎ, স্্রীং, দিকৃ। ১। গ্রহগণের পরিত্রমণের গোলাকার পথ । 

দেশ। ৬। শোভা । ৪। চম্পকমালা । |. ্রিশিপ্যোদচ্চিযৎ কলে |? ৭1 ত৭। গকক্ষা্ন 
€। চম্পকশাখা । ৬। রাগিণীবিশেষ | 9। ূ শিশিরপ্বশ্চ মহাকক্ষে বিলৌকমঃ 1 (এ 
শান্ধ। ৮ | বৈদিকছন্দোবিশেষ। এ স্লেকমদ্্ ও শিশিরপ্ব শব্দে তণ ও শিশির 

কাভ (ক বাষু-স্কন্ভ বিস্তার করা+অ ; নাশক অগ্রি)। ৮ । শুক্ষবন। “অবমগ্থিদ- 
(ক) ক) সং, পুহ) রাণিনাবিশেষ। শিং হন্ কক্ষমিতশ্চায়।তিভীষণঃ 1” ৯। শুক্ষ- 

: »পপাতৎ দছন। বসন স্বকেশী বনে ক] তণ । 'যখোদ্ধরতি নিদাতা ক্ষত ধান্যক 
দ্গী পিকনাধদূনা' বিলোকরবষ্ঠা ককুভো- | রক্ষতি | ১০। লতা । গরুটকক্ষবনপ্রস্থা 
হতিভীতা মৃটিঃ পদিছ1 ককৃভস্তথেয়ম্ 1?) প্রসন্নজলনিরগাঁঃ |? ১১। পার্খ্ভাগ | 
২। বীণার প্রাস্তস্থ বক্রকাষ্ঠ । ৩। বীণাস্থ “কশ্রমাসীত পণ্ডিত)? ১২ ।রাজান্তঃপুর। 

ভালাবু, লগা । +| (ক বায়ু-কু ভূমি “নুপারতঃ প্রীতিযুল্োহ মৌ শনৈহ কক্ষীং 

ক দ্বীপ্রি পাওয়া +আ(ড।-ক। বি-;) সমাপিশত | ১৩। পাপ। “কিক্ষনুদ্দেব- 

্বীর্ণ শাখাহেতু থে বায়ু এবং ভূমি প্রা | দর্শশহ ) ৮ ১৯) স্পদ্ধাম্পদ, প্রতিখোগী 
শক অর্থাৎ যে দিকৃবিশিষ্ট অথাত দিক- বিরোধী; যথা-মসমকনা ক্ষা_স্ীহ, 

ব্যাপী) অক্জ্নগাছ, কুটজবুক্ষ | ৭। পক্ষি- ভিন্তি, দেওয়াল। শিং- ১ কক্ষাস্তরগতো 

বিশেষ। বামু জীমৃত ইব গর্জতি।” 

ককোল (ককৃ|কন্তু অহক্কারকরা +০.কিপ্) | কক্ষক ; সং, পৃং, রাজা জনমেজয়ের মর্পসত্রে 
-কা- কোল [কুল রাশিকরা+অ'অন্) | দগ্ধ সর্পবিশেষ। 
-ক] যব স) সং, পু ক্রীৎ, গন্ধপ্রব্য- | কমধর (কক্ষ-ধর [ধু ধারণ করা + অ 

বিশেষ, কীকলা। শিৎ-১ “আকম্পিত- | (অন্)-ক) যেধারণ করে) সখ, পুৎ, 
ককে।লৈঃ নমেক কুস্মমপাশুপাতিভিঃ।" | বক্ষশ্থছলের উভয় কক্ষ্থ মন্মন্থানবিশেষ । 

ককৃখট (ককৃখ্ হাস্য করা+ অট(অটন্)-- ; কক্ষপ কেক্ষ-পা পান করা+অড)_ ক) 
') বিৎ, ত্রিং, কঠিন, দৃঢ় । সং, পু২, কৃম্মা, কচ্ছপ । 

কক্খটা (ককৃথ, হাস্যকর।+ অট(অটন্)_ : কক্ষরুহা (ক্ষ জলপ্রায় রুহ উৎপন্ন 
প্ং। ঈগ্_স্ত্রীলিঙে) সং, স্ত্রী, কঠিনী, | হওয়া অক) - ক) সং, জী, নাগরমুথা। 
0, কঙ্চশায় (কক্ষ-শী শয়ন করা? অংষগ্) 



শা | 

কু) 

২। সং, পু, কুল্ধুর । বিশী- শ্রী 
কক্ধসেন 7 সং, পুৎ্, রাজ। পরান 

শব, কযা? 1 ক দেখ, আপি, 

টি ॥ পক্ষে-_ফক্ষ খ৯7)- শুক । আপ 

শী) অঙ্গ, স্পীহ, জন্ডীর গলা বা কনান্থন 
এজ, | ২ | স্ীলোৌকের কটিবঙ্গ। চন্হার। 
৩1 ব্১বা | ৪ 1 শুহল | ৫ সখের ভান 

প্লানবিশেষ। ৬। প্রতিযোশিভ বি হান 

শি | কাপণ | ৮: কচ্চে ৷ ৯ টিনা | ১০ | | 

১১। গহঞকোট । ১০ । গৃহাভিটি | ৩ 
বাজাচপুব | ১৪ বোৌনিবিশেষ। কাক 
পিরাশী। 

কঙ্গাপট কেকা কটিবদ -পটি বি) সু, 
পুৎ. ীপীন, কপ্সি। 

কক্ষাবেগক (কেঙ্ষা মহল _আবেক্ষক 

। 

|] ॥ 

কলটক 
ৰ 

41 
তে 

দেখে, ২য় ধস পুত, খারপাল। 8 
ভভঃপুর-রঙ্রী | ভ। ভদ্যানপাল | 97. 
চিএকর। ৫ । করি । ৬। মিড়প। 

ক্মীপুত কেক্ষ কৃত করা হ্হক্সাঙ্ছে । 
_ আগম) বি, গ্রিৎ। আন্ত 

কঙ্ষ্য কিঙ্গনৃযাফ্য) ভা) পি, টি, কঙ্ছা।। 
জাত, কক্ষোচ্চব। »। কমপুরক 1 ভন 

পুৎ+ কদ্রবিশেষ | শিং ১ লিষে। কন্যা 
চ কক্ষ্যায় চ |?) ৪ | উত্তরীয় বঙ্পু। ৫ । 
হন্ম্যাদি প্রকোষ্ট । ৬ বাজান্তঃপুর । ৭1 
শারস্তকোষ্ঠ। ৮। সাদৃশ্য । ৯। কমব্ধন 
বজ্জ,, মেখলাদি বন্ধনের রজ্ঞ। । ১০ । 

পাশ্দভাগ। 

কখন, কখন কে কিমৃ শব্ঘভ খন মণ 
শদজ ) ভাখ, করা, কোন্সময়ে। কোন 
বালে। 

কঙ্ধ (কনক গশন করা, পাওয1+ অং্অন্) 
_ ক,গৎক্জাণ্ে) ) সঙ, পু২ কাকপন্ষীী এহ 

পশ্পীর পালনে বানের শু অন্তত হয) । 
»। যম । ত। নৃত্য । ৪1 ছলব্রাহ্গণ | ৫। 

মুধিষ্টিরের নামান্তর (যুধিষ্টিরাদ পঞ্চ ব্রাতা 
অন্তাতবাসকালে বিরাটরাজ্যে যাপন করি- 

বার বানায় যখাক্রমে বিরাটসভার উপ- 
নাত হইয়া জাতিস্্র স্ব নাম গোপন পুর্ধক 
সেই লুপমমাপে টিন্ন ভিন কলিত নামে 

2৮১1 

বিৎ, বিৎ্, ঘে কঙ্ছে শয়ন কৰে । | 

ত্প বৃ সুপ ] | 

লিগে |! 

বস 

পরিচর প্রদান করিয়া পথক পৃথক কাধে 
নিষুপ্ণ ছ যশ তাহাতে সেই বিপাটরাজে 
1জ। পুশিতির কঙ্) ভীম বনু, অভ্র 
45 মলা, নকুল আছিক ও মহাদেব তগ্গি 
গণ রে ভভিছিত হুইন্বাভিলেন)। ড। 
উএহেশের পুত্র, কখমের ভাতা । স্কা, 
'দ্ীৎ,উ%মেনের কন্যা । ২। গোশীধচন্দন। 
০ শিস্বা কৎ 

রখ বা 47 অখ।- ক) 

উরশ্ভ্দ, সাজা 
পন রিভিও নু 

পাথে। সৎ, পুথি ক 

ক দেখ, অআটন লো 

বাপু5 7 কটি আও 
১২১ পুত কনচ, 

17৮7৯ সিন খুখেও 

কঙ্গীত 17 কন 

দেখ । 

বগ্ুএ কণ্ [যড্লুগন্তধাহ] শন্দ করা + ছ। 

ভান) - ক অথবা ক কনএকঝখ বক আহ, 
বা, কন্ভষ্ণ ালশেষ।। ২7 ছস্ত্রশ্ 1 ৩, 

শেখর শিহ- সিপপ1নেল পাশি ন তু কিন 

পন্থা, 

ণেন (াবাভাতি।। * হুবর্বকঙ্থণ | ৬ কর 
পলণকর্গন 5. িমঅকঙ্গণন্যস্তৎ মুক্দা 
ফলন । ও আঃ ক বকরকঙ্গানে ) 
দেশবিশেষ 7 ভঙ্গ) আহযাব (৬৯ (1107) 

(51815) পবনত হহভতে সাগর পরা শি 

তু হ। হারার জজ +জামা তপতা (1701) 1 

কখিত আচ?” -পরশ্রপ্নাম একবিহশবা? 

পাখবী আম এবীর-শন্য করিয়া, ভাবশেসে 
সম্স্ত পখিবা ব্রাঙ্গণমাজ করত, নিজের 

বাসের জন্য সমুদমধ্যে এই দেশ নিম্াণ 

করেন । |ক্ষদঘট্ি কা, দুদর। 
কঙ্গনা কিন দেখ, সি - শ্পীলিন্গে। সং, প্রা 
কঙ্ছত কন্ক্ গমন করা+ অঠচ _ ক, সং 
খে । যেকেশ মধ্যে গমন করেও) সঙ 

পু ক্লী্। ভী, তিকা-ক্ীত্। চিদ্ুণা, 
কাকুই |. শিৎ-১ শিরসীৰ কঙ্গতমপেত 
মুন্ধ জে | 

কঙ্গতদে হী (61৮07017007) যাহাদের দে 

শ্রেম্ম পিগাকার এবৎ চিক্লণীর ন্যায় দণ্ডে 
আবৃত ; যথ।- লিডিপ (0১411)1)6. নামক 
জীব; হহাবা ছুই গণে বিভন্তু । 

কঙ্কঞেট ;) সৎ, পু, কাকলা। মৎস্য | 

ক্কপক্ষ কেক কাক-পক্ষ পাখা, ৬ঠী- 
যূ. সং, ব্বীঘ, কাকপঙ্গীর পালক । 



পচ 

কঙ্গপর (কর্ধ কক পশী-পনর পাখা। 
যাহার কঙ্দপক্ষের ন্যায় পঙ্গ, ৬চঠী - হিহ) 
সঙ পু) বাথ । শি২-১ বিপিব্যাধ দশভি- 
বাটি জারি কঙ্গপর্িভিত 1 ২1 ৬ঠী- 
স। ক্লীৎ, পীর পালক । ৩ । বি, 

[তৎ, কঙ্গপঙ্গমুজ্ | [ণমী, কাশীগুরী। 
ক পুরী) সংওক্দী্ কক্ষ হুখদামিনীপুরী,বারা, 

হট 

কঙ্গমাল] ( করঙ্গ করচাগল্য মল ধারণ, 

করা+আ.অন্।- ক) সং, শ্রী, করতাল, 
শাজহা। 

+৯মপ (ছা  চুখ্, রী রঃ টি? ) ভীত, 2, 

সাডাশী, চিমৃটা' ০7 শল্যোক্ষারক যগ্- 

লিশেদ । 
পল বগি কর ক ধণাঁ+জঅ খে) 

কবে? কিন্না কত জল ক্র 

সং, কীছ, কাকর | ৩। তি, 

ধবল; সৎ, পু নিকোচক বু ৯) 

কদশক ; সঙ পুহ। পশ্িগশী | 

প্শায় (কন্ত ফাকপমীী শাহ যে শষন 
কবে) সঙ, পুখ। কুক্ধীব । 

বাপকঙ্গ গমনকরা+ লাল কালণ।- ক) 

শা ংপুছি, আশ্মি। ১ | (১1506167) বন্দ মান্জ 

ভইলে দেহের ভাতভাপ্তনস্থ 
যাবৎ ভনস্থিত যে অন্মি হাপমার আন 

শিষ্ট থক, আশ্িপঞ্ঠীর । ২। তি 
কাল । শিৎ-১ “অস্মিকঙা কা 
নল |? 

কঙ্গালমালী €( কঙ্গালমাদিন) কন্দালমালা+ 

ইন্_ অস্তার্গে (বাছা কঙ্গালসাজ। আছে) 
সং, পৃ, আশ্মিমালাধারী কছ। শিব । 
লিনী -্থীৎবস্াটী। |উগ্রসেশপুছ। 

কটু । হী পু তণপি/শষ, কীঙনি । 

কষ্ুষ্ট ;) মং, রীদ,। হরিতালনখ পান্বাণ 
পিশেষ | 

ক্ষেল। কঙ্গেতি। 
১ টা, 

চশ্ম প্র ভিত গত হ 

স্ 

চি 

জি 

” | 

গং সি ভত/শ।কবুক্ ] 

নি, বাস্তু রি শাক । 

কঙ্গরাজা কঙ্গ রাজা, ৯9] ষ' সং, লীগ, 
বাজাদি 1 শান, ইহাঁপ উ উন্নবে কর্ণাট, দঙ্গিণে 

সমর এন পশ্চিমে কিরল দেশ! 

| কপুছশপতিন পুল € 

-কাষে র 

করে। থে আদাত পাইলে কী এই শন্দ, 
যে কানে) 

ত্বোল। ৩। 
|কাকবোল |, 

কটগাছ 

কচ 

নী 
ক্স ক 
কঙ্গুণা 
কগ্ুণীণভা ; মহ) খাছ পন্যান্ধা ত৭। 
কচ কচ বন্ধন করা ইত্যাদি +অআম্) _ 
| স্মা। পহ, পু কেশ, চল 1 ২1 (অল 

ইনি শুক্রাচাধ্যে নিকট 
পাধাযন করেন; ইহারই অভিশাপে ভদীষ 
ক্যা দেনযানাক্ষতিয়ের মহ পর্মিণী হন)। 
১1 লিব ৪ এহপ্রিগ ৫ ভাল সভা? 

বঙ্গ । ৬ । শোভি।। চা স্কীদ, অস্থিনী। 
কচ -গাহ, পয - ডি২) সহ, পুহ। 

কেশাকপণ পূর্ণক ঘষণ । শি ১ শপ, 

) মং, স্ত্রী, পীততগু,লা, কালি 
] ধান্য । 

গাহি 

যন্দিনপৌলস্ত্য ব্লাৎকারকচগ্রাতৈ 1 ৯ 
'স্ঞাগ্তীমেতি পুকুপুহ কচগহৈ। পেখু । 

কচঙ্গন ) সঃ) ক্রীৎ, বিক্রযস্্ান ! 

পচঙ্গল। কচ শেখ - অঙ্গ দেহ -ল ষে 

গহণ কাবে। সন্ত পু, সমুদ্র । 

কচট! দেশজ, বিৎ, অবক্ষোদিভ, মর্দিত। 
কচউন দেশল) সং, অবন্ষোদন, মদদ ন। 

কচড়া দেশজ, সৎ, স্থল দীরখরজ্দ্ৰ, কাছা, 
[পন্ষধর পনি । 

কচবৃকচর্ দেশজ; সং, অব্যক্ত শন্দ। ২। 

কচাচিত (কচ - আচিত) বি, ত্রিং, বিশীর্ণ- 

কেশ, কেশব্যাপু । শিৎ-১ কচাচিতো 
পিহ্বশিব। গজৌ গজৌ ।” (কিরাত; 

কচান (দেশজ? মঞ্চ মুস্রনিত হওন, সুজ রান, 

গজান। [ঝকৃড়া। 

কচাল (দেশজ ) সং, বিবাদ, বাকিকলহ, 
কচি (দেশজ বিঃ, কোমল, নরমূ, নবীন । 
কঢু, কী .কচ+উ -ক সংশ্ীঞ, ক়ুগা 

কদর মুল । 
কঢগি দেশজ) সৎ, পিউকবিশেষ। |শন্দ । 
কচকচ (দেশজ) সং, অবান্ত শব্দ, আন্ুকবণ 

বচক্চা (দেশজ) মহ ঝক্ডা, বিবাদ, কলহ । 
প্র কু কুহমিত- চর চর গমন কা 

1া,আন্।- যে গমন কৰে । কুল 
কথ) বিছি”, মলিন, কুতমিত, মলদূমিত। 

২। বু, নাজমা! বোধ হয় এই শন" 

কেই মচবাচির খন্চর উন্চারণ কর। যায় )। 
৩1 সং, ক্র তক্ু 

পড়া। 

নু 



র্ 

পা 
পোপ পসপ্পাপ পা পপ 

ক শী পপ 

কচ্ছ 

কক্চিৎ (কু কুখসিত+চি২_প্রথ। কুল 
কৎ। অথবা ক -চি চয়নকরা+ *(ক্িপ্) 

_ শট অং, অভিলাষ-প্রকাশ । ২ । প্রশ্ন । 

কচ্ছ (ক জল- চো ছেদন করা+ অ- 

 প্রৎ, কিন্া কচ, বন্ধন করা+ছ ক 

₹, পুৎ, বৃক্ষবিশেষ তুঁদগাছ। ২। নৌ- 

কারপণ্চাৎ-ভাগ | ৩। জলসন্গিহিত ভূভাগ, 

নদী ভুদ পুক্রিণী প্রভৃতির তীর । ৪। 

জলময় দেশ বা স্থান। ৫। কচদেশ। 

ইহার প্রাচীন রাজধানী কচ্জ্েশ্বর বা 

কোটেশ্বর। এই দেশের প্রাচীন নাম 

উঁড়ম্বর । ৬ । পর্নতের আঅন্গিহিত সম- 

প্রদেশ । ৭। জলগ্রাস্ত । ৮। সম্দদা জল- 

মগ্ পন্ষিল শ্বান। ৯1 বিং,ত্রিৎ, জলপ্রান্ত- 

শ্িত। পুহঃ চ্ছা _জ্ট্রীৎ, পরিধেয় বস্সের 

যে অংশ পশ্চান্ভাগে গুজিয়া দেওয়া যায়, 

কাছা । ২। ঝিঝিপোকা | 

কচ্ছটিক] ; সং, স্্রীঘ, কচ্ছ, কাছ1। 

কচ্ছপ €(কচ্ছ জলাভুমি-প (পা পালন 

করা + অআঅডে)-ক]যে পালন করে। 

ইহারা জলাভূমিতে বাস করে কিন্বা 

কচ্ছ সংপুট, কাছিমের থোলা-প 

পান করে, যে রক্ষা করে ) সৎ, পুত, 

কর্ম, কাছিম । ২। কুবেরের নিধিবিশেষ। 

৩। মন্্রযুদ্ধ-বন্ধবিশেষ। শিৎ -১ (কচ্ছপ?) 

কচ্ছমাত্মনে! মুখসৎপুটৎ পাতি । স হি 

কিঞ্চিৎ দৃষ্টবশরীর এব মুখসৎপুটৎ প্রবে- 

শয়তি | সংপুটে হি কচ্ছশন্দঃ প্রাসিদ্ধঃ। 

পাণিবাচ্যঃ কচ্ছপুট ইতিচ। কচ্ছেন 

কটখুহেন ইতরাপ্যঙ্গানি পাভতীতি বা । অ- 
থব। কচ্ছেন মুখসংপুটেন পিবতি । কচ্ছঃ 

খমাকাশহ ছাদয়তি । সহি মধ্যে হুষিরো 
. ভবাতি ॥” | 

কচ্ছপী (কচ্ছপ দেখ, ঈপ্ _স্্রীলিজে) সং, 
স্ত্রীৎ, স্ু্চকচ্ছূপী বা ক্ষুদ্র কচ্ছপ । ২। সর- 

স্বতর বীণা । এই যল্প আমাদিগের দেশে 
বহল গ্রচলিত । ইহা কচুয়া সেতার নামে 

প্রসিদ্ধ আছে. খ্বঃ ১৩ শতাব্দীতে পাঠান- 

বংশীয় রাজা গায়দউদ্দিন বুলবনের সভা- 

সদ তামির থক্ত কম্ছপী ত্রিতস্তী প্রতৃতি 
একজাতয় ঘঙ্ের দেতার নাম প্রদান। 

৩০৯৬ ] 
সপ ০ পাপী 

পলা, ৭ সপ 

করেন। কচ্ছপী যস্ত্রের দ্ননিকোষ কদ্ 
পাকার বলিয়া! কচ্ছপী সংক্া প্রাপ্ত হই. 
যাছে। (কেচুয়! শব্দে আতকতি দেধ)। 
৩। রোগবিশেষ । 

কচ্ছরুহা (কঙ্ছ জলময় স্থান-রুহ যে 
জন্মে, “মী _ষ) সৎ, জ্্রীৎ, দুলবা। 

কচ্ছু, কচ্ছ, কেষ হিৎ্সা করা+উ, উ- 
ক) সং, স্াৎ, খসরোগ, কণ্ড, চুল্কানি। 

কচ্ছুমতী € কচ্ছ 4 মত্.মউ) - ভত্পাদনার্থে) 

সৎ, স্্রীৎ, শুকশিশ্বী, এই শিশ্ষী ভঞ্চণে 
কচ্ছরোগ অর্থাৎ পাঁচড়া চুলকাণ হয়। 

কচ্ছুর 'কচ্ছু খসরোগ বা চুল্কাশি+র- 
অস্ত্যর্থে) বিৎ, প্রি, খসোরোগী, কণ্ড- 
রোগবিশিষ্ট । ৩। (কু পাপ-ছুর্ু রঞ্জিত 
করা+অ-_ ক) পরক্পীগামী, পামর। রা 
_ সৎ, বেশযা। 

কচ্ছোটিক কচ্ছ1-উটিকা বেষ্টন, ৩য়া_ 

ষ্)সং,ক্মাং, কচ্ছাবেষ্টন, কাছা ধিযা জড়ান! 
কচ্ছোর ; সৎ, ক্লীৎ, শঠী । 
কন্দ ; সৎ, স্্মীৎ, কন্দোবিশেষ, কচু । 

কচলন (দেশজ ) প্রশ্দালন, ধৌতকরণ। 
কচ্লা (দেশজ) বিং, প্রহ্ষালিত, ধৌত । 
কজ্জল (কু কুসিত- জল বারি কিনব 

রস, য়ং- ক পথ, ক্লীৎ, অঞ্জন। € অঞন- 

বর্ণ বলিয়! মেখের নাম কজ্জল) পু) মেঘ, 
বাশিবাহ । শিৎ _ ১'সকজ্জ লৎ তা মদ্ষটে চ 

ঘৃষ্টৎ সর্পিযুতৎ ভূ কমঞজনঞচ।” ২ “ধিড্মাং 
বিগহিতিৎ সন্ভিতু ক্কতৎ কুলকজ্জলমৃ।? ২। 
কালি । “অসিত গিরিনিভৎস্যাৎ কজ্জলং 
পিদ্ধুপাত্রৎ 1” লা স্ট্রীঘৎ, মত্স্যবিশেষ। 

কঙ্জলরোচক (কত্দল, কচ -ট্রঃ - রোচি 

রোচক হওয়ান + অক.ণপক) - ক) সং, পু 

_ক্লীৎ, দীপাধার, পিল্হ্ুজ, ডেরকে]। 
কজ্জলী (কজ্জলবর্ণ বলিয়া কঙ্জলী) সং, প্রীৎ। 

পারদ ও গন্ধকস্ষটিত ওষধ। 
কজ্দধল কে কুৎ্সিত- জল অগিশিখ।) সং, 

ক্লীং, কাজল, অঞ্জন। 

কঞ্চট, কঞ্চড় (ক জল -ছট পৃথকৃকর! 

+অ-_ প্রৎ) সৎ, পুখ, জলজ শাকবিশেষ। 

কাচড়াদাম। দু পু ৪ 
কঞ্চড় ; সং, পু, চক্রমর্দন বৃক্ষ । 



কঞ্জ | ৩৯৭ ] কউ 

কঞ্চার €েখ 
(ঘ4) _ ক) সৎ। পুধ, সৃধ্য । ২। অর্করৃক্ষ । 

কঞ্চিকা, কঞ্ধী ; সৎ, ক্্ীং, বেণুশাখা, কর্কী, 
বাশের গ্রস্থিযূল হুঈতে যে স্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শাখা নির্গত হয়। 

কঞ্চুক (কনৃচ্ বন্ধনকরা+উক -ণ) সং, 

জল- চর শোষণকরা+অ | কগ্ডক, কঞ্জল কেঞ্জ-ক টৈ এবং-শ লা- 
ধাতুজ) সং, পুহ+ ময়নাপাখী । 

কঞ্জজ ফকেঞ্জ পদ্দ- জজন্ জন্মান7 অ(ডে) 
-ক]জাত। ইনি বির নাভি কমল হ- 
ইতে উৎপন্ন হওয়াতে কঞ্জজ ব' কমলষোনি 
নাম ধারণ করিয়াছেন । ব্রহ্গাণ্ড একার্ণব 

পু, নিশ্োক, সাপের খোলস; যখা-- বি- 
ষধর বিচি কঞ্চুকভৃষিত |” ২। কবচ, 
সাজোয়) যথা--“উঠিছে আকাশে কাঞ্ন- 
কঞ্চুক বিভ1 1” ৩ ।কীাচুলি। ৪ ।জামা, 

হইলে বিষ্ঞ সহ্ত্রচত্যুগগ জলশায়ী থা. 
কেন, ত্পরে নিয়মিত কর্ধুশ্বত্রান্বমারে 

তত্কর্তৃক তদীয় দেহ মধ্যে ভূর্পোকাদি 
সমস্ত লক্ষিত হয়, তখন তদীীয় ইচ্ছান্ু- 
সারে উহার নাভি-কমল হইতে জগদ্ধি- 
ধাতা ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ ক্রেন) সং, পুহঃ 
রক্ষা । ্ 

কঞ্জন কে সুখ-জন্-গঞ্িঃ-জনি জন্মান 
+অ€মন্) _ ক) সৎ, পুৎ্, পক্ষিবিশেষ। 

কগ্তনাভ (কণ্ত পদ্ম-নাভ নাভি, ৬ষ্ঠী_ 
হিং) সং) পুৎ, নিস | শিং -_ ১ব্যজ্যেদং 

| তন রূপেণ কঞ্জনাভন্তিরোদধেঃ 1” 
কঞ্জর কেঞ্জ পদ্বঘ ইত্যাদি _-খ দ্বণণাকরা বা 

নর্ধকরা+অ- প্রং। অথবা কঞ্জ [তৌর- 
ধাতু ]|উতপন্ন হওয়া বা জন্মন+ অর _ 
সংক্ার্থে, কিম্বা কৎ জল-+জ্-ড্িল 
জারি জীর্ণকরান+ অ.অন্)- ক) সৎ, 
পুহ, ব্রহ্মা । ২ ।সুর্ধ্য 1২1 উদ্রর। ৩। 
ময়ূর । ৪ | হস্তী। 

কঞ্জার কেন্ত্রুর দেখ, আর - সতক্কার্থে, অথবা 

ভূ ধাতুঁজ) সং, পু, মুশি। ২ ।ক্রহ্ষা। ৩) 
স্র্া।ও | হস্তী। ৫। অর্কবৃক্ষ ।৬। উদ্র। 

কঞ্জিকা ) সৎ, স্টীৎ, বাষনহাটার গাছ । 
কন কেট বর্ষণকর1, আচ্ছাদনকরা + অন্ _ 

ক) সং,পুৎ, মেদবর্ষণহে তু) হুস্তীর গগুদেশ। 
শিং-১ “কণ্ু,য়মানেন কটৎ কদাচিৎ, 
বন্যদ্বিপেনোম্মথিতা ত্বগস্য 1৮ ২ “কট- 

আউঙরাখা। শিৎ -১ম্ভাষিত রমাঙ্গাদ- 
জাতরোমাঞ্চকঞ্চুকাঃ 1৮” ৫ । পুক্রাদির জ- 
ন্মোৎ্সবে ভূত্যেরা প্রভুর শিকট হইতে 
যে বশ্ম কাড়িয়া লয়। ৬।বন্ম। 

কঞ্চুকালু (কঞ্চুক সর্পের. ত্বক্+ আলু _ 
অস্তার্থে) সং, পুৎ,.কঞ্টুকবিশিষ্ট-সর্প। 

কঞ্চুকী (কঞ্চুকিন্, কঞ্ুক কবচ ইত্যাদি + 
ইন্ _ অস্তার্থে) সৎ, পুৎ, অস্তঃপুরের ক্লীব 

গেবক বা রক্ষক। ৭ রালান্তঃপুরের অধি- 
কারী পুক্ষ। শিং ১৭ল্সস্তঃপুরচরো বৃদ্ধ! 
বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ। সন্নকাধ্যাথকুশলঃ 

কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে |?” ৩। লম্পট । ৪ । 
সর্প ।€৫ | কবচধারী ।৬।যব। ৭।চণক 
৮। ফিড়গ। ৯। জোঙ্গকক্রম। স্ীৎ, ও- 
ষধিবিশেষ। ২। ক্ষীরীশবুক্ষ । 

কঞ্ঠুলিকা, কঞ্চুলীকা €কন্চ্ বন্ধন কর1+ 
উল-প। জপ স্্রীলিক্ষে) সংস্টীং, অঙ্গ- 
রক্ষক-বিশেষ, কাচুলি ।“ত্বতমুগ্ধাক্ষি বিনৈব 

কঞ্চুলিকয়! বসে মনোহারিণীৎ লক্ষ্মীমূ 1”, 
কঞ্চল কেচ দ্বীণ্তি পাওয়া+উল.উলচ)- 

ভ1) সৎ, ক্লীং, নারীগণের আভরণবিশেষ । 
কণ্তী (কমু হুখধ, জল ইত্যাক্দি_-জ (জন্ 

জন্মান+ অডে)- ক] যে জন্মে বা উৎপন্ন 

০০০০ 

হয় । ধিনি জলে জন্িয়াছিলেন) সং, পুৎ, 
ব্রহ্ষা। শিৎ “অপ এব সসর্জাদেই তাহ্থ- 
বীদমবাস্থজত তন্মিন যজ্জে স্বয়ং ব্রহ্মা ।” 
২। কেশ । ৩ । ক্লীৎ, পপ্ম। শিৎ-_ ১ ণচতু- 
ভজৎ কঞ্জরথানশ খগদাধরমূ 1”, ৪। অ- 
শ্বত। (পদ্ঘ জল হইতে এবং অগুত জমুদ্র 
হইতে উৎপন্ন হেতু কঞ্জ নির্দিই হইয়াছে) 
€ | বিৎ, ভ্িং, জলজাত। 

প্রভেদেন করীব পার্ধিবঃ ৷” ২। মাহুরী। 
শিৎ-১ “দদার করটজনরামেরকাৎ কট 

কৃদৃযথা 1” ৩। তৃণপরদ্দ।!। ৪1 তৃণাসন । 

৫ | তত্তা। ৬। (1ঘ্মল্--প)শবরথ ।৭ | 

(অল্-শ্দম কটি । ৯1 (4+জল্ ভা) 

অতিশয় । ১০ । তৃণরচিত রজ্জু-বিশেষ, 
বড়, ফাহাতে মরাঘি বেষ্টন-'ক্ষরা ঘায়। 
৯৯ । শব । ১২ । পেঅল্ -ধি) শ্মশান। 



কট 
সপপীাশিপোশিশোিশিশিপাশশাশী 

আপা পীস্প পাপী 

১৩ । শর! ১৪। সময় বন্ধ । শিহ- 

*“গোহশ্বো্ধান প্রাসাদ প্রস্তরেবু কটেফু চ। 

আসীত গুরুণা সার্দম্।” » বর্ধাহ ক্িহ্গ- 
কটবন্িষ্ঠ ন্নেবাবসীদতি |” 

কটক (কটু বেষ্টনকর1+্সক- ক) সং, 

পু _ ক্লীৎ, পর্দতের নিতম্ব দেশ, সান্ু। 

শিৎ-১ “প্রফুল্ল বুক্ষেঃ কটকৈরিবক্তৈত ।' 

মী 

»। বলয়। ৩। চক্র । ৪ ! রাজধানী । ৪1. 
সৈন্য | ৫। ত্র । ৬ | গিবির' সেনাসমি- 
বেশস্থান ; _“বিকট কটক কাটি |” 

৪ 8 । ৮। সামুদ্দিক লবণ । 

৯। বঙ্গরাজ্যের বিভীগবিশেষ । শিৎ- ১ 
“সহআানীক নামাঙ্গৎ চকার কটকহৎ করে। 

অন্তি কল্যাণকটকবাস্তন্যো তৈরবো 
নাম ব্যাধঃ । ৩ স চ দিখ্রিজয়ক্রমেণাগত্য 

চন্দনভভাগাতীরে সমাবাসিতকট কে বর্ততে ।' 
কটকট (কট দ্বিত্ব _প্রকারার্থে। বিহু) নিহ) 

অত্যন্ত | ২। ডিন ৩। সর্ষরবোতি- 

কুপ্ত ।:৪ | সৎ, পুং, মহাদেব । শিৎ- 
«“কটকটায়চ 1 ৫1 শন্দবিশেষ । শিং - 

"ততঃ কটকটাশবন্দো বন্তব হু মহাশ্মলো:। 
কটকার (কট মাহুর-কু করা + অ.ঘ 4) 

_-ক) সং, পুৎ, বর্ণশঙ্কর জাতিবিশেষ, 
যেজাতি মা?ুর প্রাস্তত করে । শ্রিং- ১ 
“শুদ্রায়াৎ বৈশ্যতশ্টৌর্ধযাৎ কটকার: হাতি 

ভি? ।” 

কটকোল কট নিষ্ঠীবনজল- কোল সং- 
স্থানাধার, পমী- হিং) সং, পুং, নিষ্ঠীবন 

পাত, পিকদান। 

কটখাদক কেট অধিক বা শব- খাদক [খাদ 
খাওয়1+ অকণক;- ক] ভক্ষক, ৬ঠী- 

ব») সং, পু, কাক। ২ । শৃগাল। ৩। 
কাচক্লস। ৪ । বিং, ত্রিৎ, পেটুক। 

কটক্কট (কট শব-কট দাহ কর+অ 
(অন্)-ক ) সং, পুহ' অগ্নি। শিং-১ 
“কটক্কটায় ভামায় নমঃ পঞ্চপলায় চ।”” 
গণেশ । ৩। (কালাগ্রিদরূপ )শিব। ৪। 

স্বর্ণ । ৫ | চিত্রক বৃক্ষ । 
কটক্কটেনী ;. সৎ, স্ত্রী, হরিপ্রা, দারুহরিদ্রা। 
কটফান (কট দেহাবর্তন দান, ৭মী- 

হিহ/-২, পু, হরির পার্খবপরিবর্তন । শিং 

৯ 

৩৯৮ 

ূ 
কটঈজরা; 

পাতা 
পাশে 

-৯৭প্রান্তে ভাঙ্রপর্ষে মাসি এ একাদশ, 
সিতেহছানি। কটদানং ভবোন্বিষ্ো ছা, 
পূজা প্রবর্তীতে 1” 

কটপুতন (কট শব-পৃতন যে শনের 
পবিত্রতা বিস্তার করে.+য়া _ হিৎ) সং, পৃং, 
প্রেতবিশেষ | শিৎ - ৯ 'অমেধ্য কুণপামী 
স্যাৎ চচত্রিয়ই কটপৃতনঃ । 

কটপ্রী (কট অধিক - প্রা গমনকরা+, 
ক্ষিপ -ক কথন কট আর্থে শ্বাশান। শা. 
শানবাসী বলিয়। সং, পু, মহাদেস। ২। 
যক্ষবিশেষ | 51 রখপিশেষ 1 ৪.1 বিদ্া. 
ধর। ৫। পাশক্রীড়ক । ৬1 কুমিবিশেষ। 
৭: কটক্াার ' ৮ কটকাবরণ। 

কটভঙ্গ কট - ভঙ্গ, ৬ষ্ঠী - যু) সৎ পুহ) হাত 
দিয়া শসা ছেদন করা ।২। সৈন্য ভগ 
দ্বার! রাঁজাদির বিনাশ | ৩ । (৫মী হিং 

| 
ূ 

ূ 

- 
[ 

১ 
| 

যাহা ভইতে সৈন্যের ভঙ্গ হয়, রাজভূত্য 

বিশ্েব। 
কটভী ; সং, ল্টীৎ) কজ্যোাতিল্মতী লতা, নয 

ফটকী লতা । 

কটন্ব (কট + অন্মংঅন্বমচ)- বাঁদনার্ে) সং 
| পু, রে শিশেব। ২। বাণ। 

শিৎ, কটভুর], কটকী । কটন্গর। ; 

| কটতুর ; সং, পুৎ, শ্যোনাকবৃঞ্ষ | ২। কটলা 

বৃষ 
২, স্শং, রাজবলা, গদ্ধভাছুলা। 

২। হস্তিনী। ৩। কলম্ষিকা। ও । গোলা। 

৫ ডি ৬। মুর্ববা । 

কটশর্করা ; সং, স্ীং, গান্গেষ্ঠী লত।) নাটা। 

কটা কটাসিক়! (দেশজ) বিৎ, কক্ষ গোৌরবর্ণ, 
কটাদিয়া রং । ২। সং, জ্্রীৎ, কট্কী । 

কটাক্ষ (কট গমনকারী- অক্ষি চক্ষুঃ) 
সং, পু, নয়নের প্রাস্তভাগ দ্বারা দর্শন, 

অপা্ছদর্শন, আড়গুষ্টি, অপাজ । শিৎ- ১ 

“কটা *র্টিহস্তীৰ তিথ্যগ্রাজান মৈক্ষত | 

২। কাম্তাকটাক্গবিশিখাঃ 1” 
কটাগ্রি (কট বেষ্টনাদি-_ অগ্সি, ৩য়া- ষ) 

সংপুৎ, বীরণা্দি বেষ্টরন দ্বারা জাত অগ্নি। 
শিৎ-১ “রাজপত্বাভিগামী চ দক্ধব্যান্তে 

কটাগ্মিনা।” [বেণার যূল, খদ্খসে ! 
কটায়ন কেট - অয়ন, ৬ষ্ঠী -ষ) সহঃ ত 

৯১ 



এপি তিপিশািশপা পপপিশিপপাঁাটিটিশিশীপাস্ি শীত ৮০ পাপী পপি 

টি কেট অধির ইত্যাদি আহ: নন 
হন. আঘাত, কর14- অঅ. ড) - ক) সং১পুৎ, 

দুগ্চান্ধি জ্বাল দিবার পাত্র, কড়া । শিৎ - ৯ 
“অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে স্থষ্্যাপ্সিনা 
রাত্রিদিনেন্থলেন ' মাসর্ত,দববশপরিঘট্টনেন 
ভূতানি কালঃ ধচতীতিবার্তা ।- 1» । ভাজন! 
খোলা । ৩ । কচ্ছপের খোলা । ৪1 শিশু- 
মহিষ । ৫1 দ্বীপবিশেষ । ৬1 নরকবিশেষ। 
প্ | করব, । ৮1 কৃপ। 

কটাহঘ্বীপ; ১সং, পুহ, দ্বীপবিশেষ | 
কটি, কটা (কটু গমনকরা+ই-ম্) সৎ, 

পুৎ-স্মীঘ, কোমর, কাকালি। ২। হস্তি- 
গণ । 

কটিত্র।কটি কোমর -ত্র[ত্রে তাণকরা 
+অ'ড)- ক | যে রক্ষা করে) সৎ, ক্লীৎ 
কটিবস্্। ২। কোমরবন্ধ। ৩ । চন্দহার, 
গোট, ঘুন্সী। শিৎ-১ “স্ফুরৎ কিরীট- 
কেয়ুরকটি ত্রকঙ্গণম্ 1” 

কটিপ্রোথ (কটি_পোথ্  প্রচুরহওয়া 4+ 
আ- প্রৎ ) সৎ, পুৎ, কটদেশস্থ মাৎস- 
পি, পাছা, পৌদের পেলো । 

কটিভূষণ (কটি _ ভূষণ, ৬ঠী-ষ) সৎ, ক্লীৎ, 
কটির ভূষণ, কী, চক্রহার । 

কটিল্ল; সৎ, পুং, কারবেপ্, করেলা, উচ্ছ। । 
কটিবন্ধ (০৫), কটি বদ্ধ বন্ধনকর14+ 
অ(অল্)-৭/ সং, পু, কোমরবন্ধ। যে 

হ্ত্রাি দ্বারা কটি বদ্ধন করা যায়, শ্রোণি- 
বন্ধ। ২। ভুগেলে-_পৃথিবীর মধ্যন্ছান- 
নেষ্টিত কলিত রেখা । 

কটিশীষ্ক কেটি- শীর্ষ মস্তক বা প্রধান 
ঘশ1+ক- সংক্জার্থে) সংপুৎ, কটি দেশ, 

কোমর । |কটিদেশের কফবাতিক শুল। 
কটিশুল কেটি -শৃল, ৬ঠো-ফ) সং, পুত, 
কটিশৃঙ্খল1 কেটি কোমর-শৃষ্খলা শি- 

কল, ৬ঠী _ষ) সং, স্ত্রী, কটিধাধ্য ক্ষুদ্র- 
ঘুণ্টিকা, কোমরের ঘুর | 
বে (কটি-হৃত্র সৃতা, ৬ষ্ী _ ষ) সং, 

ক্টিবন্ধ ।২ | চন্দ্রহার, গোট, 
রা যে.হৃত্র দ্বারা কটি বন্ধন করা যায়। 

কটাতল ) সহ, পুং, কটিদেশধার্ধ্য নু খড়গ, 
বাকা হাড়া ।, 

কটার ) € কট জি টিন | 
কটারৰক / সৎজ্ঞার্থে ২য়-পক্ষে + কগ্-_. 
গার্থে) সং, পু -ক্ষীৎ, কটি, কোমর । 
২। পৃং, জন । ৩। কন্দর, শিরিগহ্রর | 

কটু কেট গমন কর1+উ _ ক) বিৎ্, ভ্রিহ, 
ঝাল ।২। তিক্ত ।৩। কথায়: ৪. বিস্বাদ, 
বিরস। ৫। পরশ্রীকাতর । ৬। অশ্রিক্, 
কর্কশ ) ষখা--কটুবাক্য । ৬। উগ্র,তীস্ক ; 
ঘথা-_কটুরস। ৭ | উদ |৮1স্করভি । ১০ । 

দুর্ন্ধ। ১১। কুৎসিত । ১২।€+উ-- 
স্ব) অকার্ধ্য। ১৩। সং, পু, কটুতা। 
শিৎ- ১ “মপ্তচ্ছদক্ষীরকটু প্রবাহমসহ্য 

 মান্ত্রায় অদমৃ 1” ২ "শ্রবণকটুনিনাদমেক 

বাক্যৎ বিব্ক্রঃ 1” রেঘু)ি। ৩ “কঠমাকুঃয়ি 
ষ্যামি কটুক্তিবচনে পটু ।” স্মীৎ, লতা । 

কটুক (কটু+কণ্_ বর্ণে ) সং, কীৎ, ত্রিকটু, 
শু'ঠ পিপুল মরিচ এই তিন। ২। পুৎ, 
সুগন্ধি তুপ। ৩। অলাবু,লাউ । ৪ । কটু- 
রস। ৫। পটোল। ৬ । আকন্দগাছ । 4 ॥ 
কুটজ বৃক্ষ । ৮ রাজসর্ধষপ | শিৎ- ১ “যো? 
জিহ্বাগ্রথ বাধতে উদ্বেগ জনয়তি শিরো! 
গৃহীতে নাসিকাঞ্চ স্াবয়তি স কট্কঃ 
(রস) 1” 

কটুকন্দ ( কটু _ কন্দ, ৬ঠী- হিৎ) সং, পু 
শিগ, বৃক্ষ, সজিন। গাছ। ২। আদ্রক, 
কমা ॥ ৩। লশুন। 

কটুকা (কটু +কণ - সংজ্ঞার্থে ) সং, স্ীৎ, 
কট্কী। ২। তান্কুল, গান । ৩। রাই- 
মরিসা। ৪ । তিক্ত 'অলাবু, তিত্ লাউ । 
শিং-_ ১ “কটীচ ৬, তিক্তা কুষ্ণভেদ। 
কটুস্তরা |” 

কটুকীট ) (কটু ভক্কানক কীট কমি, 

কটুকীটক পোকা + কণ্ _ স্গার্থে) 0 
মশক, মশা । 

কটুগ্রাস্থি কেটু'- গ্রন্থি, ক ছিহ) সং, পুত) 
পিগ্পলীমূল । ২। শু%যমুল। 

কটুক্ষাশ কেটু _কাণ, ৬ষ্ঠী_ হিৎ) সৎ, পুং, 
টিট্রভপনক্ষী । 

ক্ুঙ্ছদ (কটু -ছদ, রী, হি) মং, পু, 
উগরবৃক্ষ । 

টি কটু + তা ভাবে) সৎ, টা উ্্, 

সি পপি শ্পীপপস্পাশী শীি্পী শীট শট 



কট [৪০০ ] কঠ 

তীক্ষতা। ২ । অপ্রিয়তা, বার্ধন্য, পরু- | কটকটে (দেশজ) সং, স্পষ্টবক্তা, চালাক। 

তা । [ভূনিম্ব । ২। জগন্নাথ দেবের প্রমাদবিশেষ । 

কটতিক্তক 7; সং, পুৎ, শণবৃক্ষ, চিরাতা | ২। 
কটুতুণ্তী; সৎ, স্্রীং, লতাবিশেষ । হ। তিক্ত 

বিনা | 
কটুতুন্বী ; সৎ, স্্রীঘ, তিৎলাউ । 
কটুত্রয়; সৎ, ক্লীৎ, ত্রিকটু, শুঠ, পিপুল, 

মরিচ । 
কটুদলা ; সং, স্ীং, কর্কটা, কাকুড়। 
কট্রনিষ্পাব ; সং, পুৎ, নদ্ীনিস্পাবধান্য । 
কটুপত্র ; সৎ, পুৎ, পর্পট, মিতার্জক । 
কটুপত্রিক ; সং, স্মীৎ, কণ্টকারী জাতীয় 

বৃক্ষ । 
কটুপাক কেট - পাক, ৬ষ্ঠী - ছি) বিং, বি, 

লবণাক্ত । (পটল । 
কটুকল (কটু _ ফল, ৬ষ্ঠী _হিৎ) সং, পু, 
কটুফলা ; সং, স্ক্রীং, শ্রীবললীবৃক্ষ, কটফলবুচ্ষ। 
'কটুভঙ্গ ; সং,পুহ, শুঠী । ২। আর্ক, আদা। 
'কটুভাষী (-ষিন্, কটু-ভাষী যে বলে) 

বিৎ, ত্রিৎ, ষে *্টুবাক্য বলে । 
'কটুমঞ্জরিকা কেটু তীক্ষ _ মঞ্জরী) সৎ, স্কীৎ, 

বপামার্গ। [দ্রব্য । 
কটুমোদ ; সৎ, ক্লীৎ, জবাদি নামক সুগন্ধি- 
(কটুভ্তরা ; সৎ, স্টীং, কটকী, গন্ধভাছুল্া1। 
কটুর,; সৎ, ক্ষীৎ, তত্র, ঘোল । 
কটুরব কেটু-রব শন্দ, ৬ঠী-_ হিং) যা, 

পু, ভেক, বেড । 
কট্ুরোহিণী ) সং, সৎ, কটকী । 
কটবার্তাকী ; সং, স্্রীহ, শ্বেতকণ্টকারী | . 
কটুবীক্জা ; সৎ, স্্রীৎ, পিপ্ল লী, পিপুল। 
কটে।রা (কট আবরণকরা+ গরন্-ক, 

আপ্ -স্্রীৎ) সং, স্মীৎ, মঞ্স্বপানপাত্র, 
মাটির বাটা, বড় খুরি, কট্রা । 

কটোল ; সৎ, পুৎ, চণ্ডাল। ২। করস । 
কটোলবীণ। )সং,স্্রীৎ, বীণাবিশেষ, কেন্দুড়া। । 
'কট্কট্ (দেশজ) “সং, অব্যক্তশব্দ, পীড়াদ্দ্যো- 

তক শন্দ। 
কর্টকি ; সঙ্ঃ গুহ গধধিবিশেষ । 

কট্কিন। (কঠিন 'শব্দজ ) সং, কঠিনতা, 
শক্কাই। ২। এক বত্সরের জন্ত জমি 
ইজারা দ্রিজে তাহাকে কট কিনা কহে । 
8 

প877218 1৭1 
৮২ এ শা ্ 

রেটে রি রিনার রা মাররতায়ের রা লরি রাড 

কট্ফল (কট. কটু শব্দজ-_ ফল, য়ং_ ম) 
সৎ,পুৎ বৃক্ষবিশেষ. ফলবিশেষ, কায়ফল। 
লা-_স্্রীং, গামীর বৃক্ষ ।২। বৃহতী । ৩। 
কাকমাচী। ৪ । দেবদালী। ৫ | বার্তীকী। 
৬। মগেব্নার | 

কট্মটি (কেশজ) বিং, কঠিন, শক্ষ, দুরূহ । 
কট্ার। কট +ক্ত- ভাবে _ ধ গমন করা+ 

অন - ক) সং, পৃৎ) কাটারি । 
কটন (কট অঙ্গ, ৬ঠী-হিং) সৎ, পং, 

শ্যোণাক বৃঙ্গ) সোনাগাছ । ২ । স্বর্যনৎশীষ় 

দিলীপ রাজা । শু । বিৎ) পিহ, যাহার 
ভান কঠিন, কঠনাজ। 

কটর (কট. বর্ষণ করা+বর _ প্র ) সং, 
ক্লীৎ, তত্র । শিৎ- ১ “দপধ্রস্তনসনসান 
তক্রৎ কটরমুচ্যতে )" ২। দধির সর। 
৩ । ব্যঞজন । 

কটার ; সং, পু, কাটারী, অস্মবিশেষ । 
কঠ (কঠু তংস্ত হওয়া 1 আতন্)_ ক) 

সং, পুখ, ফুনিবিশেষ ; ইনি দৈশল্পায়ণের 
শিষা, ইহার শিষ্যগণ সাসবেদাধ্যাগী 
ছিলেন। ২ কঠ শাখাধ্যায়ী । ৩। (+ন 
-ম্বটি ঝরেপ | ৪ 1 উপনিষদ্বিশেষ। 

কঠকোপনিষদ ; সং, স্ম্রীং, তর্কবিতর্কপর্ণ 
উপনিষদবিশেষ । 

কঠর (কঠ রেশ -র,রা লওয়া বা দেওয়! 
+আঅ- ক) বিৎ, রিং, কঠিন । 

কঠবল্লী; সং,ক্সীঘ। অথন্ববেদের অন্তর্গত 
উপনিষদ্বিশেষ ;) ইহ] ছুইভাগে বিভক্র । 
প্রথম খানিতে লিখিত আছে; নাচি- 
কেতা যমকে কহিয়াছিলেন যে, ণ্মতুার 
পর মনুষ্য বর্তমান থাকে কিনা?” তা- 
হাতে তিনি উন্তর করিয়াছিলেন) “জীবন 
ও মৃত্যু উভয় স্বতন্ত পদার্থ। সত্যন্জানই 

কেবল ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া 
মন্থষোর জীবন মৃত্যুর তস্য বুঝ্ঝাইয়া 
ছেয়।” 

কঠশ্রত্যুপনিষদ্ ; সৎ, স্্রীৎ, টা 
আরপ্যকের এক খানি পরিশিষ্ট ; ই্হ' 
গরঙ্দয রচিত । 



কঠে। [ 

সপ পিপিপি শিকষপীশপাপিশাপাপশাচ 

ঠোকৃরা । 

৪*১ ] 

পপ পাস্পসপী পাপা পসপপী পপ পপ পপ শাদা এসপি সপে শিপ পপ পাকা জপ পপ 

কঠাক্ ; সৎ, পুৎ, পক্ষিবিশেষ । ২1 কাঠ- । কঠোল (কঠ. +ওল€ওলচ্) _ ক) বিৎ, ব্রিৎ, 

কণ্ঠন, দুঢ, শক্ত । | 
কঠিঞজর (কঠিন দৃট, শক্ত -জ জীর্ণ হ- | কড় কেড় ভক্ষণ করা, দর্প কর+অল্) 

হওয়া/ অ(অল্) _প্রৎ। নিপাতন) সং, 
পুৎ, তৃলসীগাছ । ২। পলাশবৃক্ষ । 

কঠিন (কঠ দেখ, ইন- ক) বিং, ত্রিৎ, দৃঢ়, 
শক্ত) ষখা-কঠিন মন্তিকা। ২ ।নিষ্টর, 
নিয় ; যথা -তাহার জ্দয় বড় কঠিন। 
৩। ষাহাকে সহজে তুষ্ট বা বশ করিতে 
পারা যায় না; ষথা- তিনি বড় কঠিন 
লোক । ৪ । যাহা 'অনায়ামে বুঝিতে পারা 
ষাম় না, ছুরূহ, ছুশ্রোধ; যথা-_-কঠিন 
পুস্তক | ৫ । তীক্ষ, চঃসহু ; যথা--কঠিন 
দণ্ড । শি২-_১ “ন বিদীধ্যে কঠিনা খলু- 
শ্লিয়ঃ 1” কফেমার)। ৬ । বিষম, ভয়ানক) 

যথা--“সে বড় কঠিন ঠাই, শুক শিষ্যে 
দেখা নাই |” ৭। না ক্লীৎ -ক্্ীৎ, পাত্র- 
বিশেষ | শিৎ- ১«নিতাস্ত কঠিনাৎ রজং 
মম নবেদ সা মালসীমৃ ।” নিকা, নী- 
জী, কাঠখড়ি । ২। রামখড়ি । শিৎ- ১ 
«“কঠিনীঃ ক্ষিণোতি 1৮ হ “খপণিজনগণনা- 
রস্তে ন পততি কঠিনী সসম্ভস! যস্য 1” 

কঠিনতা (কঠিন + তা-ভা) সৎ, স্স্রীৎ, 
কাঠিন্য, কঠিনত্ব, দৃঢ়তা । ২ । ছুব্হতা, 
দর্ন্বোধতা। ৩। নির্বোধতা । ৪ । নির্দম্বতা, 

নিষ্রতা। ৫ । তীস্তা, ছঃসহতা । ৬ । 
ভয়ানকতা ৷ টানা 

কঠিনপৃষ্ট ( কঠিন _পৃষ্ঠ পিট, ৬চী _হিৎ) 
সৎ, পু, কচ্ছপ । 

কঠের (কঠ.+এর(এরক্)-ক ) বিং, ত্রিৎ, 
কচ্ছ জীবী, দরিদ্র । 

কঠোর (কঠ দেখ, ওর্ওরন্) _ ক) বিৎত্রিৎ, 

কঠিন, দৃঢ়, শক্ত । ২। পুর্ণ । ৩। জরঠ । 

শিৎ-১"কঠোরদৎশৈর্মশকৈকপক্রতঃ।” ২ 
হেমন্ত সময়েহতিকঠোরবাত সংস্পর্শবেপ 
মানকলেবরম্ 1” ৩ “কঠোরহদযে। রামো- 
হস্মি সর্ববৎসহো। বৈদ্ষেহী তু কথৎ ভবি- 
ব্যতি।”' ৪ *“কমঠপৃষ্ঠ  কঠোরমিদৎ ধনু 

স্মধুরমুত্তি বসো রঘুলন্দন ।" ৪ । সং, লীৎ, 
'কঠিনব্রত, কঠিন নিম; যখা-.“তিনি 
খড় ক্ঠোর করিভেন।” 2: 

_শ্ম) বি) ত্রিৎ, ভক্ষ্য | ২। অল 
ক) উন্মন্ত। ৩ । অক্ষ। ৪ | দেশজ) সৎ, 
গালার বালা, করভূষণ, কটক। ৫1 মৎ- 
স্যাদি ধরিবার স্ত্রবিশেষ | 

কড়ক কেড়, পৃথকৃকর1 + তক - প্রৎ্) সৎ, 
ক্লীং, করকচ লবণ । | ূ 

কড়কচ (দেশজ) সং, করকচ লবণ, সামুদ্রিক 
লবণ । [সড়ান। ২ । গজাল। 

কড়কন (দেশজ) সৎ, ক্ষত শুক্ষ হওন। মু 

কড়ঙ্কর 7 €(কড় ভক্ষণ কর 4 র- গু । 

কড়ঙ্গর / অঙ্গ- আগম 1 অথবা কু করা 
থচু-ক।২্য়পক্ষে_গু উদগীরণ করা 
+খচ্_ ক) সৎ' পৃ, তুঁষ, কড়া, ভূষি। 

কড়ঙ্গরীয় কেড়ঙ্গর কুড়া+ ঈয়পৌয়) _ প্র) 
বিং, ত্রিৎ, ভূষিভক্ষক, কু ড়াখেকো | শিৎ 
-১ “নীবাবপাকাদি কড়ঙ্গরীট্য়ঃ |” (রঘু) । 

কড়ম্ব কেড়, পৃথকৃকর1+4-অন্বঅন্বচ্)ট_ম্্) 
সং,পুৎ, শাকাদির ভাটা । ২। (4অন্বচ _ 
ক) অগ্রভাগ । ৩। অস্ফুর ।৪। কড়ি । ৫। 
কদল্ম ৬ বাণ। ৭1 ( দেশজ ) বংশের 

অবলম্বন স্বরূপ শিশু, যে শিশুর মৃত্যু 
হইলে বংশ রক্ষার আর উপাস্ধ নাই। 
স্বী-_স্মীৎ, কলমীশাক । 

কড়রা দেশজ ) বিং, শক্ত, কর্কশ, দৃঢ় । 
কড়া দে শজ) সং, কপর্দক, কড়ি ।ৎ। ধাতু 

নির্মিত বলয় ।৩। কটাহ। ৪। দেশবিশেষ ; 
ইহা এশাহারাদ প্রফেশের একটি নগর, 
গঙ্জার দক্ষিণপশ্চিম উপকূলে ইহা অব- 
স্িত। ইহার দৈর্্য প্রায় এক. ক্রোশ। 
এই স্বানে.একটি প্রাচীন দুর্গ আছে । ৩৭ 
কশ্ম করিলে শরীরের কোনভাগে শক্ত 
ফোস্কা ; যেমন-_হাতে কড়া পড়িক্াছে:। 
৪ | বিং, কটু, শক্ত । ৫।কউগ্র। | 

কড়ার কেড় ভক্ষণকর! ইত্যাদি +আরন্ _ 
ক) সং, পু, পিঙ্গলবর্ণ । ২ । বিং, ভ্রিং 
পিঙগলবর্ণবিশ্রিষ্ট । ৩ । (দেশজ) সং, কাল 
নিরূপপ | ৪ | অঙ্গীকার, শ্বীকার । ৫ । 
ক্ষতাদি স্থানীয় প্রলেপ। ৃ 

প্সি 

চিনি নে পু রা) রি 



কণ [৪০২ ]. | ূ কণু 

স্পা 
_______. লিলা 

কড়ি দেশজ) সং, কপর্দক । ২। আড়কাঠ, 

আড় । ০০৪ 

কড়িয়াল (দেশজ) বিং, ধনী, অর্থবান, আড্য । 

কডলী ; সং, স্মীৎ, আধ্যগণের ষন্তবিশেষ । 

কড়ে (দেশজ) বিৎ, কনিষ্ঠ, ছোট, ক্ষুদ্র । 

২। শরীরের কোনভাগে ছাঙ্গুলি স্পর্শদ্বারা 

লোমাঞ্চ করা ; যথা 

“শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে। 

_ খাওয়াইভে জাগাইতে হয় দিয়া কড়্ে 1" 

কড়.কড় (দেশজ) সং, কঠিন দ্রব্যের শন্দ | 

কড় খা__স্ততিপাঠক বন্দিবর্শ যে সকল গান 
, কণাকণি-_-কাণাকাণি দেখ । 

সহকারে রাজাদির গুণকীর্তন বা স্ততি- 

৮ লাল পপি পপ শিপ পা সপ পপ শপ দা পাপা 

ৃ 
ূ 
ূ 

বার করে তাহাকে কড় খা কহে ; যথা-_ ' ূ 
' কণাটার | ঈটন ও অরন্_ প্রৎ, মং 

ধাড়ী গায় কড়খ। ভাড়াই করে ভাড়।” 

কড় চা যোবনিক) যে কাগজে প্রত্যেক প্র- ূ 

নার উন্থুল বাকী প্রভৃতি হিসাব ভিন্ন ২: 

ফর্দে লিখিত হয় তাহাকে কড়চা কছে। 

কড় মড় দেশজ) সং, কঠিন দ্রব্যের চর্্বণ : 

শব্দ । 

কণ (কণ সংক্ষেপ কর1+অ- প্র) সং, ॥ 

পৃ পা, লী, নিকাস্তরীৎ, বস্তর অত্যস 

আৎশ । ২। স্থ্ম্ম অংশ, রেণু গুড়া । ৩1. 

কুস্তীরমক্ষিকা | ৪ । পুং, শস্যের ক্ষুদ্রাংশ 

বিশেষ।শিৎ- ১তগ,লকণান্ বিকীধ্য |” 

২ঘআনন্দাশ্রুকণান পিবস্তি 1” ৩ “(পবনঃ) ! 

কণবাহী মালিনীতরজাণাম্ 1” ৪ “উদ্া- 

নানাৎ নবজলকণৈর্য,থিকাজালকানি |" 

(মেঘদূত )। পা স্ীৎ, স্ফকলি | ২। 

জশরক | ৩। পিপুল। 

কণগুগ্গুলু ; সং, পুখ, গন্ধদ্রব্যবিশেষ । ২। 

মহিষাখ্য গুগ্গুলু । 

কণজীর ; সং, পু, শ্বেতজীরক, সাদা জিরা 

ূ 

কণতক্ষ ; (কণক্ষজ্, কপাদ দেখ, ভক্ষ, ভু 

কণভুক্ / [ভুজ ভোজন করা+অ অন) 
*(কিপ্)- ক]) সৎ, পুৎঃ কণাদ দেখ। 

কণভক্ষক (কণ পিপুল - ভক্ষক যে ভ্খৎ 
করে, ২য়া1-ষ) সৎ, পু) পক্ষিবিশেষ 
ভারিট পক্ষী । 

কণলাভ (কণ লাভ, €মী-_ হিং) সৎ) গং 
পেষণসাধন যন্ত্রবিশেষ, জীত1। ২। আবন্ 

কণশন্ কণ+শদ্-_ বীপ্নার্খে) অঞ্, আ? 
অল্পে । শিৎ- ১ “তদিদৎ কণশে। বিক' 

ধ্যতে পবনৈভন্ম কপোতকর্ব,রৎ ।"(কুমা 

কণাটীন 7 (কণ- অট. গমন করা. 

থঞ্জন পক্ষী । 

কণাদ (কণ অআঅঙ্স-_ অর্দ ভোজন করা? 
(ন্সন্)- ক। যিনি গল্ল আহার করে 

২য1- ষ, কিম্বা এই মুন পরমাণুর রি 
আঁবিদ্রত করেন বলিয়া কণাদ নাম হই 
সং, পুহ, বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা খ 
২। কাশ্যপ মুনি । ৩1 শ্বর্ণকার, সক? 
৪ । চটক 

কণিক (২. অল্প+ইকফিক)-_পির্দা 

নাথে / সৎ, পুৎ কণা । হ। গো 
ময়দা। ৩। অতি সুস্কাংশ । ৪ শ: 
৫। নীরাজনবিধি । 

কণিক1 (কণা 4 ক _ প্রৎ ) সঙ, আত, 
কণামাত্র । 

কণিত (কণ্ শব্দ করা+ তক) ভাঁ। 
ক্লীৎ, রোদন, আর্তনাদ । 

কণিশ (কপ অল্প+শ- প্র) সং £ 
শস্যের মঞ্জরী, শীষ । 

কণজীরক (কণজীর + ক.কণ্)-_ অক্পার্থে ) | কণিষ্ট কেণ+ইষ্ঠ- অত্যর্থে) বিৎ।ত্রৎ, ৭ 

সং ক্লীৎ, ক্ষুদ্রজীরক । অপেক্ষায় ক্ষুদ্র হীন অথবা নিকষ্ট। 

কণপ কেণ' লৌহখুটিকা_পা পান করা ; কণীচি (কণ্ নয়ন মুদ্রিত করা + ঈচি 

' +অ(ড)- ক) সৎ, পু যন্ত-বিশেষ, ব- 
স্ছক। শিৎ-_ ১ “অয্মঃকণপচক্রোশ্ম ভূশু- 
৩,যদ্যতবাহবঃ |” 

কণভ (কণ অন্নি-ভা দীপ্তি পাওয়17 

.. 'আকে)- ক; সং, পুৎ, জ্যোতির্ময় কীট- 
.. বিশেষ । 

সংজ্তার্থেট সৎ, জ্্রীৎ, ৩1, কচ । 
শন্দ। 

কণীয়ান্ কপীয্বস্, কণ অজ +ঈয়দ- 
ত্যর্থে বিৎ, ত্রিৎ, মতিক্ষুদ, অতি 
ছোট । ২। কনিষ্ঠ । গর 

কণুই কেফোনি শব্ধজ) সং, বাহুর অ. 



| স্ট 
০ পাশপাশি + টেল হস্ত 

কণে কেণ্. গমন কর1+ একে)- প্রহ্)। 
তৃপ্তি । “কণেমনসীশ্রদ্ধা প্রতিাতে 1” 

৮৮ কণেক্ কেণ্ গমন করা +এর, একর 

প্র) সং, স্্ীঘ, বেশ্যা । ২। করিণী ।৩। 
পৃ, কণি কার বৃক্ষ । [তুষারবৎ্শীতল। 

কণকণিয়। (দেশজ ) বিৎ, অতিশয় শীতল, 
কটক কেণ্ট. গমন করা+অক.ণক)- ক) 

সং, পুৎ _ ্লীৎ, কাট । ২। ক্ষুদ্রশক্র | ৩ 
মতস্যের অস্থি । ৪1 ন্যায়ে-_দোষোক্তি। 
শিৎ--১ “এবৎ ক্ষুদ্র কণ্টক1 উ্বর্তব্যাঃ |? 
৫1 কর্ধন্থান। ৬। দোষ । ৭1 বেণু। ৮। 

বিগ্ব, ব্যাঘাত । ৯। রোমাঞ্চ । ১০ | হুঁ 
চাগ্র । ১১ । যাহা ক্ষতিকর বা বিরক্তি- 
জনক । ১২। কেন্দ্র! শিখ - ১ 
দ্যনকম্্ীণি কেক্যুক্তপ্) কণ্ট কং।?” 
বিং, ব্রি, যে কষ্ট দেয়, যে অসুখের 
কারণ ছইয়া উঠে, ক্লেশদ্ায়ক । 

ক টকদেহশ €(1001)77023971000 ১ ধাহাদের 

দেহোপরি কন্টক থাকে ; ষথা-ষ্টারফিস্ 
(3121081)) 1 

ক'্টকন্রম কেটক ক্রম, য় স) সৎ, পুং) 
কণ্টকপ্রধান বৃক্ষ, শাল্সলী বৃক্ষ । “দৈতেষ- 
চন্দনবনে জাতোহয়ৎ কণ্ট কত্রমঃ 1” 

কণ্টকপক্ষক ৫4০57601767) ষাহাদের 

পৃষ্টে ডানার পুরোভাপে এক বা ততো- 
ধিক অস্থিশলাকা থাকে; ষথা-_-টৈমতস্ত১ 
খরসল।া মৎস্য ইতখাি | 

কণ্টকপ্রাবৃতা ; সৎ, স্মীৎ, ঘ্বৃতকমারী । 

১৩। 

কণ্টকফল (ষাোহার কণ্টকযুন্ত ফল, 
কণ্টকিফল ৬ষ্ঠী-হিৎ) সং, পুৎ, কী 
কন্টকীফল ঠালগাছ। ২। ধৃতরাগাছ । 

৩। গোক্ষুরগা ই । ৪ । গাবভেরেও্ড গাছ । 
৫। ক্লীৎ, কাঠাল । 
কি ) সং, সস, বার্তাকী, বেগুণ । 
কণ্টকারিকা 1 কে' ক কাটা-খ গমন 
কণ্টকারী | করা4অ--প্রথ। ঈ- শ্ত্রী- 

লিক্ষে। ক- যোগে কণ্টকারিকা ) সৎ, 
স্িহ। সনামধ্যাত বৃক্ষ, কণ্টশীকারী | - 

কণ্টকাশন কেন্টক - অশন ভোজ্য | যাহার 
আহার কণ্টক, ৬ঠী _ হিৎ) সৎ১পুৎ, উর, 

দশ | 

3 লগ্রান্ু 

| ৪০5 | ] 

| কউকিত কপ হে বি্রিং, 
যাহাতে রোমাঞ্চ হইয়াছে, রোমাকিত 
যথা--কণ্টকিত কলেবর 1. ২। যেখানে 
কণ্টক জন্মিয়াছে, কণ্টকমুক্ত । শি - -১ 
“প্রীতি কণ্টকিত ঢহখৎ ।” ক্ষীর) 1 

কণ্টকিল কেন্টক+ ইল - “অভ্ঞযর্থেণ সং, পু 
বংশবিশেষ, বেউড়বাশ । 

কণ্টকী কেন্টকিন্, কণ্টক কীট! বা ক 
অশ্ছি+ইন্ _ অজ্তযর্থে) সৎ, পুৎ, অতস্য- 
বিশেষ । »। খর্জরাদি বৃক্ষ । ৩। বেউড়- 
বাশ । ৪ 1 বিহ , ক্রিৎ, কণ্ট কযুক্ত । 

কণ্টল েণ্ট কন্টক শব্দজ -_ল [লা গ্রহণ 
করা বা পাওয়া +অ(ড)- ক) যেপায়) 

সং, পুৎ, বাবলাগাছ। 
কণ্টাকল (ফেপ্টকফল দেখ) 

গাছ । 

কণ্টাহ্বয় ; সং, ক্লীৎ, পছ্ঘের গেঁড়ো । 
ক (কণ্ শন্দ করা+ঠ- ক) সং, পুৎ, 

মদন বৃক্ষ | কৎ, ঠ1, ঠশী স্ত্রী, গলদেশ, 
গল ২। কঠর্বনি । ৩। নিকট ।শি২-- ১ 
“কে বাবধ্য বাসস |” ২ কণ্ঠে নিপীড়- 
ফন্মারয়তি । ৩ “নিকুদ্ধকঠো ন শশাক 
ভাঁষিতুৎ।” ৪ বিকচসরসিজায়1হ .স্ভোক- 
নিমুক্তকঠৎ নিজমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং 
বৃস্তজালমৃ।”, 

কঠকুণিকা কেঠ গলা-কুণ, শব্দ করা+ 
8 | কণ্ঠের ন্যায় যে ধ্বনি করে) 

২, স্পীৎ, বীণা । 
কঠগত, কঠ্ঠাগত কেঠ- গত গিক্াছে, আ- 

গত আসিয়াছে, ৭মী -ষ) বিং, ভ্রিৎ, 
কঠপধ্যস্ত আগত, কঠপধ্যজ্ত উপস্থিত ] 

কঠ গে) গতপ্রাণ; দেমী _হিৎ ) বিৎ, ভ্রিৎ, 
যাহার প্রাণ কণঠপধ্যস্ত আসিয়াছে, যা 
হার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হই- 
যাছে। [গলার নলী। 

কণ্ঠনালী কে- নালী, ৬ঠী - হিং) সৎ, স্ট্রীৎ, 
কঠনীড়ক ; সৎ, পু২, চিল্পনক্ষী। 
কঠনীলক ; সৎ, পু, মহাদেব । ২। উল্তা। 
কণ্ঠপাশক কফেঠ-পাশক কঠ বন্ধনার্থ শৃ- 
অল বা রজ্জ্) সং, পু, হস্তীর গলবে্ন 
রজছ। টা 

২, পুৎ, কাঠাল 



পপ 

কণ্ড 1 

কঠভূষা (কঠ গলা _ভূুষা 
রী, স্ত্রী, মালা । ২। ছার । ৩। 
চিক । 

কগ্মণি (কণ্ঠ -মণি রত, ৬ঠী-ষ) সৎ, 
পুৎ, কণ্ঠে ধারণীয় রত্ব। 

কণম্ৃত্র ; সৎ, ক্রীৎ, মাল্য । ২ আলিঙ্গন 
বিশেষ । শিৎ- ১ 'যৎ কুর্দাতে 

 বল্পভস্য স্তনাভিঘাতৎ নিবিড়োপত্বাতাৎ, 
পরিশ্রমার্তাঃ শনকৈর্বিদধীস্তৎ ই 
গ্রবদস্তি তজচ্ঞাঃ।” ২ “তশ্য নির্দ়রতি- 
শ্রমালসাঃ কঠসুত্রমপদিশ্টা যৌফষিতহ ?? 

কগ্স্ছ কেঠ-_ শ্থাস্থ। থাকা+অ ড)- কা যে 
থাঁকে) বিং, ভ্রিৎ, মুখস্থ, যাহা বিলক্ষণ 

'্াভ্যাস করা গিয়াছে । ২।ষাহা কে 
প্রবেশ করে, যাহার গলাধ্ঃকরণ হুয়। 

কঠাগি €(কঠ- অগ্নি [আগুন] জগ্ররানল, 

৬ঠী _হিৎখ। যাহার কণ্ঠে জঠরানল অর্থাৎ 

পরিপাক শক্তি আছে) সং, পুৎ, পক্ষী । 
কাল কেঠ গল1- অল. ভূষিত কর! ই- 

ত্যাদ্দি+ অ- প্রথ্) সং, পুৎ, শরণ, গল. | 
২। যুদ্ধ । ৩ | উষ্ী। ৪। অরিত্র। 

কণ্ঠিকা, কণ্ঠ কেহঠশী+ক _ প্রহী সৎ) স্বীৎ, 
একহালি মালা, কগ্ঠভরণ । ২ 1 অগের 

কঠবেষ্টন-রজ্জ । ৩। বৈষ্ণবেরা কণ্ঠে যে 
কাষ্ঠমাল। ধারণ করে; যথা-“"তুলসীর 

কগশ গলে ।?? 

কণ্ঠীরব (কঠ্ কগঠ-রব শব্ধ, ভষ্ঠী 
হি) সৎ, পুৎ। সিংহ । ২7 মত্তহস্তী । 
শিখ- ১ “কঠীরধ মহাগ্রহেণ |” (দশ- 

কুমার) 1৩ । কপোত। বী- স্ত্রী, বাসক 
বৃক্ষ । 

রূঠেকাল (কণ্ঠে গলদেশে কাল কুষ্ণ- 

বর্ণ । বাহার কণ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন আছে, 
৬্ঠী-হিৎ। সমুদ্রমস্থনোখ বিষ পান 
করিয়া ইহার কণ্ঠে নীলবর্ণ চিত হয়) 
সৎ, পুৎ, শিব, নীলকণঠ | . 

কঠ্য কেঠ+ ষঙ্ণে) _ ভবার্থে বি, ত্রিং, ক 

হইতে উচ্চারিত বর্ণ, অ, আ, হু।২। 
কগ্সংক্রাত্ত । 

কণ্ডন € কন্ভ্ নিজ্বঘ করা + অন(খআনট)- 

ভা) সং, ক্লীং, তুঁবনিষ্কাদন, কাড়ান। 

৪০৪ ] 

আভরণ, ৬্ী 

পপি 

শিৎ_ ১“অথপতিতাৎ তও,লকগুন প্রদিস্ব- 
চি 

গাত্রীৎ ।” | 

কগুনী কেগুন দেখ, অনঞ্সনট)-৭। ঈ- 
স্্ীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীৎ। উদৃখল, উখলি ।১। 
মুনল। শিৎখ-১ “কণুনী চোদকৃত্তশ 
বধ্যতে যাস্ত বাহয়ন্।' [বিশেষ । 

কগুরীক ; সৎ, ১ মধ্যে বিপ্র- 
কণ্ড, (কণ্ু, +উ- ভা) সৎ,পু্। মুনিবিশেষ | 

ইনি কণু মুনির পুত্র । রা ইনি গোমতী 
নদীতীরে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ক- 
রাতে দেবরাজ ভীত হইয়া ইন্ঠার তপ- 

ভঙ্গের জন্য প্রম্নোচা নামক ঘঅপ্নরাকে 
প্রেরণ করেন, পরে খষি সেই অপ্দরার 
নূপলাবণ্যে এবৎ উহার ভাবে বিমোহিত 
হইয়া তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়া! বহুকাল 
তৎ্সমভিব্যাহারে যাপন করেন । পরে 

প্রায় সহত্রবর্ষ অতীত হইলে একদা 
সায়ৎকালে সন্ধ্যাবন্দনার উদ্যোগ করাতে 
প্রয্মোচা পরিহাস প্রসঙ্গে, বহুকালের পর 

তাহার ষে সন্ধ্যোপাসনা? মনে পড়িয়াছে 
তাহা] স্মরণ করাইয়া দ্িল। তাহাতে 
খষির চৈতন্যোদয় হওয়াতে তিনি তা- 

হাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোভ্তমক্ষেত্রে 
গমন করেন এবৎ তথায় উদ্ধাবাহ হইয়া 
কঠোর তপশ্চরণ পূর্বক সিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ২। ক্লীৎ, চুলকান। 

কণ্ড, কণ্ড,তি, কেও চুল্কান+*(ক্কিগ্, 

ভিক্তি)- ভা) সং, জ্্রীৎ, চুল্কান। শিং 
-১ “ম্বগীমকণ্ু,য়ত কৃষণসারঃ | ॥” ২ “ক- 
পোলকণু,ৎ করিতির্বিনেতুম্ ।” ।” কেমার)। 
২। সড়সড় করা । ৩। পাচড়া। 

কণু,য়ন কেও, চল্কান+ফড্যে)+অনট টি 
তাঁ) সং, ক্লীৎ, চুল্কাঁনা। ২। জড়সড় 
কর! | ৩ । পাচ্ড়া। শিৎ-১ “কও যনৈ- 

দর্ঘশ নিবারণৈশ্চ 1” রেঘু)। 
কগু,য়মান (কণ্ড, দেখ, 'আনশোন) -ক।য' 

ম-_ আগম ) বিৎ, তরি, কগু,য়নকারী, 
ঘর্ষণকারী, যে চুলকাইতেছে । শিৎ-ঃ 
“কগু,্বমানেন কটহ কদ্ষাচিৎ্ধ।” (রঘু)। 

কণড,য়। (কণড ,+যড্যে)+অ টি সং, স্ত্রীং 
চুল্কান | 



ক 
টু) 

ও] 

ক রা কেণ্ড,-রা 
ক। যে কণ্ড, দেয়, ২য়া--ষ) সং, স্ত্রী, 

আলকুশী গাছ। 
কণ্ড,ল (কণ্ড, লা গ্রহণ কর14 অ(ড)- 

ক) বিৎ, ত্রিং » কণ্,যুক্ত, যে গাত্র কণ্ড,য়ন 
করে এবং যার বা যাহাতে চুলকানা 
হইয়াছে । 

কণ্োল (কন্ড রক্ষাকর1+4 ওল -_ণ, 

কণ্তোলক তজার্থে । যাহাতে ধান্যাদি 

রক্ষিত হয়। ক-যোগ কত্ডোলক) সং, 
পুং, নল এবং বংশাদ্িরচিত ধান্যাদিপা, 
ডোল | ২। (4+ওল- ক) উষ্র। 

কণ(কণ্ শব্দ করা + ব-ক, সং, পু, 

মুনিবিশেষ ; ইনি পুরু-বংশীয় অপ্রতি- 
রথের পুত্র । ইনি কণ্-গোত্রীয়গণের 
আদি এবং শুরুষজুর্বেদী ছিলেন । মালিনী 
নদীতীরে ইহার আশ্রম ছিল। ইনি 
যজুর্বেদীয় কাণুশাখা প্রণয়ন করিয়!- 
ছিলেন ।ইনি পুরুবধশীয মহারাজ দম্মন্থের 
পত্ী শক্ুন্তলার পালকপিতা । শিৎ-- ১ 
« কণাশ্রমৎ ততোগচ্ছেছ্ শ্রীযুষ্টং লোক- 
পুজিতৎ |” ২। ক্রীৎ,পাপ। 

কণন্ুতা (কণু-মুতা কন্যা, ৬চঠী-ষ) 

সং, স্্ীং, শকুত্তলা। ইহার উৎপত্তির 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, পুর্সেবে বিশ্বা- 
মিত্র খষি কঠোর তপস্যা করায় দেবরাজ 
ভীত হইয়া তদীয় তপোভজের জন্য 
অপ্সরা প্রধানা মেনকাকে প্রেরণ করেন । 
পরে সেই চারুহাসিনী বূপবতী রমণীর 
হাব ভাবাদি দর্শনে বিশ্বামিত্রের ধ্যান 
ভঙ্গ হয়। তখন তিনি তপস্যা পরিজ্যাগ 
করিয়া সেই কামিনীর সহিত দ্রিনযামিনী 
বিহার করিয়াছিলেন, ততৎসহযোগে মে- 
নকার গর্ভ হয় পরে জে যথাকালে একটি 
কন্য!1 প্রসব করিয়া শ্রী কন্যা মালিনী 
নদ্দীতীরে পরিত্যাগ পূর্বক সুরলোকে 
প্রস্থান করে। প্র সময়ে শবুস্ত অর্থাৎ 
পক্ষিগণ পঙ্জ বিস্তার করিয়া এ কন্যাটিকে 
রক্ষা করিয়াছিল, পরে কণুমুনি এ কন্যা- 

ক গ্রহণ ও প্রতিপালন করিযাছিলেন। 
তজ্জন্য উহাকে কণহ্তা বলিয়া থাকে। 

৪০৫ )] 

দান কর1+০(ক্িপ্)_ শকুস্ত কক রক্ষিত হুওয়ার্তে প্র কন্যার 

কতি 

২০০ পশাসপ শ পাপা পা পা, পশলা 

নাম শকৃত্তলা হয়। পুরুবংশীয় ছুম্থাপ্ত 
রাজা গান্ধর্ববিধানে এ শকুস্তলার পাণি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কণাশ্রম (কণ্ - আশ্রম, ৬ষী_ _ষ) জং, পুহঃ 
কণ্ম্ুনির আশ্রম । ইহা মালিনী নদীতীরে 
শ্থিত। ইহা! আদি ধশ্মারণ্য বলিয়া প্রথিত 
আছে । এই স্থানে প্রবেশ মাত্র মনুষ্যের 
সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। 

কণ্ম্মতি ; সং. স্্রীৎ, শুরু-যভুর্সেদ হইতে 
সংগৃহীত গ্রস্থ-বিশেষ। কণুমুনি ইহার 
প্রণেতা ৷ 

কত (কতি শন্দজ) বিৎ, কিয়, পরিমাণ বা 
২ধয। জিজ্ঞাসা । ২। (কৈ শব্দ করা 4 

অত- ক) সৎ, পুং, মুনি-বিশেষ । ৩.) 
কতফল, নিশ্খলী ৷ 

কতক কেতি শব্দজ) বিং, কতিপয়, কএক, 
কিছু। ২।(ক জল-তক প্রকাশ, 
৫মী-_ হিৎ। এই ফল বর্ষণ করিয়া জলে 
দিলে জল পরিক্ষত হয়) সং, পু, কত- 
ফল, নিশ্খীলী। শিৎ-১ “কতঞ্চ ফলং 
মৈত্র্যৎ জলনির্মলতাকরমূ ।” 

কতচেতা ; সং, পুৎ, মুনিবিশেষ । 
কতদ্রেণ ; সৎ, পুৎ) সিদ্কুরাজ্যের অন্তর্গত 

নগরবিশেষ । 

কতম (কিম + তম(ডতম)- বহর মধ্যে 
একের নির্ধারণার্থে) বিং, ভ্রিৎ, অনেকের 
মধ্যে কেবা কোন বন্য বা বাক্তি। শিৎ 
- ১ "কতমেন পথা যাতা দস্যবঃ |” 

কতর (কিম +তর(ডতর) দুয়ের মধ্যে এ- 
কের নিষ্ধারণার্থে) বিৎ, কি, ছুয়ের মধ্যে 
কে বা কোন বস্ত বাব্যক্তি | শিং- ১ 
“উভাবিমাবাটে) । কতরা কতর। অনযো- 
রাঁট্যতী।” ২ “কতরো। ভিক্ষাৎ দদ্াতি, 
দ্বাস্ততি, দাতা 1” 

কতি (কিম + অতিভেতি) -পরিমাণার্থে। কি 
সংখ্যা পরিমাণ ইহার) বিৎ, ত্রিৎ, কত, 
কিয়ৎপরিমাণ, কষজন। শিং-১ “নন 
কতি পিতরো দ্ারাঃ পুত্রাঃ পিতৃব্য পিতা- 
মহা মতি বিততে সংসারেছস্থিন্গণ্ডাী 
স্ভব কোটঘ়ঃ ।' 



কথ 

সপ পাপা পিসী পপ 

কতিচিৎ (কতি কত+চিৎ - অসাকল্যার্পে) 
অৎ, কতিপয়, কতকগুলি । 

কতিথ কেতি+থ - যোগ) বিং, ত্রিৎ, কতি- 
বিধ, কত প্রকারের । 

কতিপয় (কতি+কঅয়-প্র২ৎ। প-আগম) 
বিং, ত্রিৎ, কিয়তসংখ্যক, কতকগুলি । 
শিং-১ “অপি কতিপয়! এবৈবৎ জমুদ্ধাঃ 
শ্যঃ 1” ২ “মাসান্ কতিপয়ান্ 1” 

কতিবিধ (কতি- বিধা প্রকার) বিৎ, ত্িৎ, 

কতিথ, কত প্রকারের । 
কতিরা ; সৎ, স্ম্রীৎ, নগরীবিশেষ । দিল্লী প্র- | 

দেশে বেরেলী হইতে প্রায় ৪* ক্রোশ 
দখিণপুর্বব দিকে ইহা অবস্থিত । 

ককুণ; সং,পুৎ রামকপুরি । ২। পানা। ৩ টু 
হুগন্ধিরৃক্ষ | 

কন্তোয় কে কৃৎসিঅ- তোয় জল । কুল 

কৎ) সং, ক্ীং, মদ্য। 
কথৎ (কথম, কিম +থম্ _ প্রকারার্থে ) অং, 

কিরূপে, কি প্রকারে, কি প্রণালীতে । শিং 
-১ পহারক্ষিতানি বেশ্বাঁনি প্রবে্৯ৎ কথ- 

মুৎখসহে 1” ২1 কেন, কি জন্যে । “সানু 
বন্ধযাঃ কথৎ ন হ্থ্যঃ সম্পঙ্দোহুপি নিরা- 
পদঃ 1” ৩ । প্রশ্ন । “সবতে কথমেতহ 17 

৪ | সম্তরম। “কথমহো ভবান্ জয় মাগতঃ।” 
৫ | নিন্দ! | “কখৎ নাম তত্র ভবান্ ধর্থ 
মত্যক্ষত |” ৬। অস্ভাবনা। 

দুরং ব্রজ।” ৮। আহমাদ, হর্ষ । “ভাদয 
মে কথমপি বন্ধুদর্শনৎ সঞ্জাতমৃ 1” ৯। 
ষত্বু। শিং ১ “কথং চিরয়সে দত রামস্য 
কুশলৎ বদ ।”" 

কথক (কথ্ বলা+অক(ণক)- ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, বক্তা, বর্ণ নাকারক। ২ । কথোপজী বী, 
যে অর্জন সমক্ষে পুরাণ ব্যাখ্যা করে। 
৩। নাটকবর্ণনকর্ত1। 

কথস্কথিক কেথৎ-কথ্ বল1+অক€ণক)-_ 
ক। কথৎ অর্থাৎ কি প্রকারে এই কথা ষে 
বলে, ২য়া _ ষ) বিৎ, তরি, পুষ্টা, প্রশ্নকত্তী, 
জিজ্ঞাসক '। | 

কথগ্কারমূ (কখমৃ-কারমৃ (কু কর1+ অম্ 
চেণম্)- প্রং] করিয়!। কথমূ অর্পাৎ কি 

পর্ . 

[৪০৬ ] 

“মহৎ কথৎ | 

ন বিশ্বাস ভূমিঃ 17? ৭। ঘণা। “কখমত্র | 

কথা 

রূপে করিয়া) অত, কেমন করিয়!। শিং 
৪ কথস্কারমনবলম্থা কীর্তিদর্টামপিনি 
হতি .” (মাঘ)! মা 

কথপন ] (কথম্ +চন, চিৎ - অসাক. 

কথপ্চিৎ ল্যার্থে; অং, কোন প্রকারে 
কোন উপায়ে, কোন যোগে, কোনকপে 
শিৎ _ ১অধঃকথঞ্চিজু তভূমিভাগঃ 1” 

কথন (কথক দেখ, অন.অনট)-ভ1) সং 
ক্লীৎ, কথা, উদ্ি, কহন, বলন । 

কথনীয় (কথক দেখ, অনীয় _শর্ব) বিং,ডিং 
কথিতব্য, বক্তব্য, কথ্য, বলিবার যোগা 
শিৎ _ ১ “তস্মৈ মহেখরোটিজর্ষা কথনীয় 
কথ। তৃয়া।” 

কথমপি কেথম্ _.অপি, দ্বং - স) অং, কাট 
কোন প্রকারে ।২ । গৌরবে । ৩। অতিশ। 
রূপে । ৪। দৃঢরূপে। ৫। অতিষত্ে। শিং 

- ৯ বিস্জ্য কথমপ্যুমামূ | ২ “কথম 
পিচিরণোপলৈশ্চলন্তিঃ |” ৩“কথমপি গরু 
শোক! মাদদমূ মাঙ্ষলিকাঃ |” (ভটি)। 

কথভ্তাব (কথমৃ কিং শম্দজ- ভান প্রকা- 

রার্থে) সং, পু, কি. প্রকার । ২) লিং 
তি, কিরূপ ভাবাপন্ন। 

কথন্কৃত কেখম ভরত হইয়াছে) বিং, পিং 
কিপ্রকাল্ »ূপ। 

কথা কেথ্ বল1+ অ(ড)-- ভা)সং, সত্রীৎ 
উদ্ভ্ি | ২ | উচ্চারণ। ৩ । গল্প, উপাখ্যান। 
৪ । সত্যমিশ্র কলিত গল্পগ্রন্থ । শিং-১ 
“তেন সন্ত্রান্তাঃ কথয়স্তি মিথঃ কথা? ।' 
২“কিমিতি মম কধাবিরক্তোহুন্যাসক্তো 
ভবান্।” ২... 

কথাস্তর (কথা -অস্তর অবকাশ, ৬ষ্ঠী_ষ) 
সং, ক্লীৎ, কথাবসর | শিং --৯ “ল্মর্ভবো 
হুন্মি কথাম্তরেষু ভবত11”” ম্বচ্ছক) | ২ 

বাদাস্তর, বাক্যাস্তর ৷ ৰ 

কথাপ্রসঙ্গ (কথা - প্রসঙ্গ প্রস্তাব, ৬ঠী _২ 
+৬ী _ হিৎ) সৎ, পৃৎ, কথার প্রস্তাব ব 
আর্ত ।২। কথোপকথন । শিং - ১৯"কথা 
প্রসঙ্গেন জনৈঃ রুদান্তাৎ 1” (কিরাত) 
৩।গল্পকারক। ৪1 বঞ্1। ৫। বিষবৈদা 
সাপুড়ে। ৬। বাতুল। ৭। অত, কথা 
কথায়, কথা হইতে হইতে) কথাক্রমে 



কথো। 

যথা” কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন |? 
শিৎ- ১”কথাপ্রসঙ্গেন মিথঃ সখীমুখাৎ 1" 

কথাপ্রাণ (কথা - প্রাণ [প্র- অন্ বাঁচা 
অতল) ক] কথা দ্বারা যে জীবিক। 
নির্বাহ করে) বিৎ, ভ্রিং। কথোপজীবী, 
নাটকাচাধ্য | 

কথামুখ (কথা _ মুখ, ৬ষ্ঠী-ষ) সং, ক্লীৎ, 
গ্রন্থপ্রারস্তবিশেষ । 

কথারস্ত কেথ। - আরম্ভ, ৬ঠী - ফ) সং, পুখ, 
কথার আরম্ভ | 

কথাশেষ কেথা _ শেষ, ৬ঠী _ ষ) সং, পুত, 
কথার সম্পূর্ণ তা, কথাসাঙ্গ ৷ 

কথাসরিৎসাগর ; পু, গ্রস্থ-বিশেষ ; 

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ধদছেবের সময়ে সোম- 
দেব ভট্ট নামক একজন কবি রাজমহিষীর 
চি্তবিনোদনার্থ পৈশাচী ভাষা হইতে 
স্কতভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়া- 

ছিলেন । কৌশন্বী নরপতি বৎসরাক্গ পুত্র 
মহাত্মা! নরবাহন দন্েের জশ্মবৃহ্াস্ত চরিত 

বর্ণনই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় । 
কখি কের শঙ্দের অপন্রংশ) কোথা, কোন 

প্জানে ; যথা 

“ইহার রূপ দেখি নবীন আকুতি । 
নটব্র নেশ পাইল কথি 1" গোবিন্দদা স)। 

কথিত (কথক দেখ, তড্তি)-ম্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ, উক্ত, যাহা? বলা হইয়াছে । ২। ব- 
িত। ৩ । ব্যাখ্যাত। ৪ | উচ্চারিত। ৫। 
সং, পু, বিষুত । শিৎ-_ ১"সংসারভূতঃ ক. 
খিতঃ 1” ৬ । (4স্ত - ভা) ক্রীং, কথন । 

কথিতপদতা €(কথিতপদ+তা--ভা) সৎ, 
স্লীং, কথিত পক্ষের পুনক্ুল্লেখ, একবার 
ষাহা বলা হইয়াছে পুনরায় তাহাই বলা। 
২। আলক্কারিক দোষবিশেষ, পুনরুস্তি- 
দোষ। ্ 

কথীকুত (কথা-কু করা+তক্তে) -্, ঈ 
- অভূততন্তাবার্থে), বিৎত্রিৎ, কথামাত্রাব- 

ও 

5 

শিষ্ট । শিৎ _ ১অবগম্য ক্ষখীক্তৎ বপুঃ 1৮ 
কখোদঘাত (কথা _উদধাত, ৬ঠী _.ষ ) সৎ, 

কথার প্রস্তাব । ২। প্রস্তাবনা-বিশেষ। 
কথোপকথন কেথা - উপকথন, ৭ম - ষ) সং, 

ক্লী) বাক্যে বাক্য, উল্কি, প্রতুযুক্ষি, কোন 

৪০৭ ] ১ কদ 

বিষয়ে ছুই বাক্মধিক জনে একত্র হইয়া 
বিবেচনা বাদান্বাদ ব1 আন্দোলন রর! । 

কথ্য ] কেখক দেখ, য, 'অনলীয় _স্) বিৎ, 
কথনীয়) ত্রিৎ, বক্তব্য, কহিবাঁর উপযুক্ত । 
কদ (ক জল -দ [দা দান করা+4 আআ. ড) - 

ক! ষে দান করে) সং, পু, জলদ, মেখ। 
২ । বিৎ, ত্রিং, জলদায়ক ' ৩। সুখদাঘ্ক। 

কদক (ক মেখ-ক যেকরে।যে মেঘের 
ন্যায় ছায়] অর্পণ করে) সং, পুং, বিতান, 
চাদোয়া। 

কদক্ষর € কু কুৎসিত - স্সক্ষর বর্ণ ) সৎ, 

ক্লীৎ, কুৎসিত অক্ষর, বিআী। লেখা । ২। 
(৬ষ্ঠী _ হিৎ) বিৎ ভ্রিৎ, ষাহণর অক্ষর হস্ত- 
লিপি কুৎসিত । 

| কক্ষপগ্রি কে মন্দ_ অগ্ি, যু২- স) সৎ, পু» 
1 মন্দাপ্সি, অগ্রিমান্দ্য । ২ । ৬্ভী-_হিৎ) 
র বিৎ, ত্রিৎ, যাহার আঅগ্রিমান্দ্য হইয়াছে, 

মন্দাগি যুক্ত । 
কদ্র্ধধা € কদর্ধবন্, কু কুৎ্সিিত _ অধবন্্ 

| রাস্তা, যু. স) সৎ, পু, নিন্দিত পথ, 
_কুত্সিতবত্ম? কুপথ । 
কদন (কদ্-ডি৩-ুকর্দি ব্যাকুল হওয়া, বিনাশ 

কর1-4 অন(অনট্)-_ ভা সং, ক্রীৎ, মারণ, 
বিনাশ । ২। পাপ। ৬।যুদ্ধ। ৪ । মর্দন 
৫ । পীড়ন। ৬। অবসাদ । শি২ং- ১ “তথ 
প্রনানাৎ কদনৎ বিদধুং কক্ষনপ্রিষ্াঃ |” 

কদম (কু কুঙদিত -_ অন্গ, ষৎ-স) সং» 
ক্লীং, কুত্সিত অন্ন, নেকট ভাত | ২। 
জন্বন্ত আহার দ্রব্য । শিং ১"শুলী কদ- 
ন্র।শানাত্ 1” 

কদমভোজী (- ভোজিন্, কু অন্র_ভুজ্ 
খাওয়া 4 ইন্(পিন্)- ক) বিং, ভ্রিং, ষে. 
কদন্ন ভোজন করে, জখ্ন্য আহার জ্্রব্য 
তক্ষণ করে । ৃ 

ক্দপত্য কু কুৎ্দি২ - অপতট, ক্ুং-স) 
সৎ, পু, মলপুত্, কুসম্ভান। ২। ভেষ্ী- 

হিৎ) বিং, ত্রিৎঃ যাহার জঅজ্ভান মন্দ, কু- 
পুতবিশিষ্ট |  শিৎ-১ “কদ্পত্য স্বতং 
ছঃখৎ ন্বেন বিল্গাতি ছুর্ভরম. 1 - 

কদম (কদন্ম শকজ) বৃক্ষবিশেষ। ২1 অ- 
হিম; ষথা-সবে পুজে পীরের কদম।”? 

সা পিপিসেশী 

স্পা শপ পপি 



কদ 

কদন্ব, কদশ্বক কেদূ ব্যাকুল হওয়া ক্ন্য 

(অন্বচ) _ ক কণ্ যোগে কদল্গক। অথবা 

কদৎ বর্ষাকাল _ বাগম কর] বোধ করান 
+অ-প্রৎ । যে বর্ধাকালকে জানায়,ংয়। 

_ষ) সং, পু, নাম প্রসিদ্ধ বৃক্ষ | ২। 
ক্লীৎ, কদন্ব পুষ্প । ৩। কেছি বিস্তীর্ণ হও- 

যা+অন্বচ _ ক) সমূহ । শিৎ - ১ছায়া- 

, বদ্ধকদন্বকৎ মুগকৃলৎ রোমন্থমভ্যস্যতু 1” 
২ *প্রখু কদশ্ম কদশ্বক রাজিতমূ। (রঘৃ) 

কদশ্গগোলকন্যায়__ন্যায় (১৩) দেখ । 
কদর (ক জল ইত্যাদ্রি_দু বিদীর্ণ করা7- 
অঅল) -_ প্রৎ) মং,পুৎ, কাঁটা বাবলা । ৩। 
করাত । ৩। কড়া; জামুড়া । ৪ | যত । ৫। 

দরদ । ৬। কী, পাযস, ছেঁড়াপায়স। ৭। 

ক্ষুদররোগবিশেষ । 
কদর্থকে কুৎসিত _ অর্থ বিধেয়, প্রয়ো- 

জন, ৬ষী _ হিৎ) বিংঘ্রিৎ, ব্যর্থ, নিরর্থক । 
২। কুৎসিত অর্থকারী । 

'কদর্থন কেদর্থ দেখ, অন€অনট )-_ ভা) সং, 
ক্লীৎ, কুৎসিত অর্থকরণ ; যথা -_-“আসিয়া 
মদন দেয় কদর্গন অন্তরে জালায় উকি ।'* 

'ককর্বিত (কু কুৎসিত - অর্থিত, [অর্থ-ঞ্ি 
শক্ত _ শব] অনিষ্ট) বিৎ, ত্রিৎ, বিড়ন্িত। 

"২ ।দৃষিত 1 ৩। ঘ্বণিত । ৪ | বিফলীক্ুত। 
'শিৎ - ১তভ্রষ্ঠভূষপকদর্ষিতমাল্যঃ।” 

“কদরাঁরুত কেদর্থচি_ কৃ+ তক) _ শ্) বিৎ, 
বিৎ,ধিকলীকূত | ২। মন্দীরুত । শিং-১ 
“কেশৈঃ কদখাঁকুতবীর্ধযসারঃ 1” 

কদর্য কে কুৎসিত _অর্থধা শ্রেষ্ঠ) আধি- 
কারী) বিৎ, ত্রিৎ, কুৎসিত । ২। লোভী । 
৩। কৃপণ । ৪ | ক্ষুদ্র, নীচ । শিৎ--১ 
'কসাকআানৎ ধর্মকৃত্যক্ পুর দারাংশ্চ পীড় 
সন । লোভাৎ ঘঃ সঞ্চিনোত্যর্থান স কদধ্য 
ইতিস্মৃতঃ 1”, 

'কদ্দধ্যতা € কদর্য্য +তা1- ভাবে ) সং, স্ত্রীৎ, 
জন্বন্যতা, অপকুক্টত।, মন্দতা। । 

কদল (ক বাম্ু-র্দল, ভেদ করা+ 
ক্ল্)-ন্্র। যে বায়ুকর্তৃক দলিত হয়, 
শয়া _ঘ, অথবা শীতবীধ্যদ্বছেতু ষে বায়ু 
রোগ দলন করে, ২য়া-ষ) সং পু) রক্ত 
বৃক্ষ, কলাগাছ । ২ । রীৎ, তত্ফল। লী 

| | | ৪০৮ ] 
নন 

_কীং, কলাগাছ । ২। কলা। ৩। মৃগী, 
বিশেষ । ৪1 পতাকা ।.৫। হস্তীর উপরের 
নিশান । ([পুৎ, রস্তামূল. কলার এটে। 

কদলীকন্দ (কদলী-_কন্দ, ৬্ঠী-ষ) সং 
কদলীকুন্থম কেদলী _কুম্কুম, ৬ষী -য সং 

লী, কদলীপুষ্প, মোচা । [খোড়। 
কদলীদণ্ড (কদলী _ দণ্ড, ৬ষ্ঠী _ ষ) সৎ, পৃৎ, 
কদা (কিম্+দা-কালার্থে। কিম-ক) 

১ কথন, কোন্ সময়, কবে । শিং-১ 

|  “কদাবারাণস্তামিহ হরধুনীরোধসি বমন্।” 
২ “কদাকাহঠ্ঠাৎ গমিষ্যামি কদাদ্রক্ষ্যাথি 
শঙ্করৎ |”? 

কদাকার (কু কঝ্ুতৎসিত- আকার গঠন। 
কু-ু ক) বিৎ, ত্রিৎ, যাহার আকার কুৎ- 
সিত, কদর্ধ্যকার 1 ২। বিশ্ী। 

কদ্দাকারতা কেদ্বাকার +তা৷ - ভা? সং, স্মীং 
কদ্দাকার হওয়া, ক্দাকার দেখান। 

কদাখ্য কে কুতৎসিং- আখ্যা নাম, ৬ঠা 
হিৎ) সখ পুহ» বৃক্ষবিশেষ, কিড়,। 

কদ্দাচ কেদাচন শন্দজ) অৎ, কদাচিৎ, কখন 

কদ্দাচন, কর্দাচিৎ 'কদ14 চন, চিৎ অসা- 
কল্যার্থে)ট অৎ. কোন সময়, কখন। শিং 
৯. € চডব্যামুদিতশ্চজ্জো নেক্ষিতব্যঃ 

কর্দাচন। 

কদাচার €(ক-আচার আচরণ ) সং) পুং, 
কুৎসিত আচার, অভদ্র আচরণ ।২ | বিং, 

ত্রিৎ, কদ্দাচারী ; ষথা-- 
“কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, 

সদ! কদ্দাচারময় |” অনমদা)। 

কদাচারী কেদাচারিন্, কদাচার+ ইন্.ণিন্) 
-অভ্যযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ যাহার আচার 

মন্দ, অসদাচারী । রিণী, স্ত্রীৎ - ঈপ্ । 
কদদীপি কেদা- অপি নিশ্চয়) অং, কখনই ) 
ঘথা-“আমি তাহার বাটাতে কদাপি 
যাইব না1” ২ কোন এক সময়ে; যথা - 
“তিনি এস্থানে কদাপি আদিতে পারেন। 

কহ্ক্তি (কু-উত্তি, যুৎ- স) সৎ, স্ীং, 
মন্দ উক্তি, টুউক্তি আন্লীল উত্ভি । 

কছুক কু ঈষৎ - উষ্ণ) ম্বৎ _ স্) বিৎ। গ্রহ, 
ঈষতৃষণ, অল্সতপ্ত । শিং-১ “শ্বসন্ কছ্' 
ফৎ পুরমাবিবেশ 1" ভেটি)। 



রা বকে কত রথ, য়হ_ রর সহ, পৃঃ 
কৃৎসিত রথ । শিৎ”-১ “যধি কদ্রথবন্গীমং 
বতগ্ ধবজশালিনম।” ভেটি)। 

আগম। মস্ত) বিৎ, ত্রিৎ, শিক্ষলবরণ। 
ভ্রু, দ্রে_ _স্ক্রীহ, ঘক্ষগ্রাজাপতির কন্যা, কশ্যপ 

ঝষির ভার্্যা, সর্পজননী, নাগমাভা । শিং 
--৯ পকজ্রন্ত সযুবে নাগান্।” 

কদদ (কু কুৎসিত -বদ [বদ বলা1+খঅ 
অেন)- কা যে বলে, যৎ- সী বিং, ত্রিৎ, 
কৃৎসিতবক্তা, অশুদ্ধবক্তা, ছুর্বাকৃ, মন্দ- 
কথক । শিৎ- ১ “যেন জাভৎ প্রিয়াপাযে 
কন্বদৎ হখসকোকিলৎ 1” ১। কটুভাষী। 
৩। ছুঃশ্রবশবযুক্ত । শিং_১ “বাপ্িদাৎ 
বরমকদ্বদে! নৃপঃ 1” মোখ)। 

কনক (কন দীণ্তি পাওয়া + অক-_ ক) 
সৎ, ক্রীৎ, স্বর্ণ । শিৎ-১ “কনককুণ্ডল- 
বান কিরীটীহারী ।” বিষুধ্যান) । "অদ্বে-। 
ঈটবোঃ কনকসিকতামুষ্টি নিক্ষেপগুটৈই | ৮ 
(মেঘ)। ৩ “অদ্্যাপিতাৎ কনকচম্পকদাম 
গৌরীহ 1” ছচৌর)। ২ । পু, রক্তবর্ণ পু- 
স্পের বৃক্ষ, পলাশ প্রভৃতি । ৩। কিৎগুক 
বৃক্ষ । ৪1 ধুস্ভ,রবৃক্ষ | ৫। লাগকেশরবৃক্ষ । 
৬। কাঞ্নালবৃক্ষ । ৭। কালীয়বৃক্ষ। ৮। 
চম্পকবৃক্ষ ৷ ৯। কাসমর্দবুক্ষ | ১০ । কণ- 
গুগ্গুলুবৃক্ষ । ১১। লাক্ষাতরু | 

কনকক্ষার কেনক ক্ষার ক্ষরণ । যাহার সৎ- 
যোগে কনক ভ্রব হয়) সং, পুত, সোহাগা । 

কনকদণ্ড কেনক - দণ্ড । নুবর্ণময় দওড যাহা- 
তে আছে, ৭মী_হিৎ) সং পুৎ রাজ- 
ছত্র। 

কনকর্নজ ; সং, পু, রর পুত্রবিশেষ । 
২। *্ষ্ী_ -হিহ) বিং, ত্রিৎ, যার ধ্বজা 
স্বর্ণ ময়, স্ুবর্ণপ্বজ । 

কনকপল কনক-পল মাংস। কনকের ন্যায় 
বাহার মাংস, ৬ষ্ঠী_হিৎ, মধ্যপদলোপ) 
সং, পু, মত্স্যবিশেষ। ২। কর্চতুষ্টয্রূপ 

 পলপরিমাণ। 
কনকপত্র কেনক ফনকনির্মিত - পত্র পতী।- 

কারভূষণ, বং স) বিৎ,ত্রিৎ, সুবর্ণ নির্ষ্িত 
কর্ণের অলক র/কাপগাত ॥শিৎ _ ১'জীবেতি 

৪০৯ রা ৃ 

মঙ্গলবচঃ পরি কোপার, | 
কনকপত্রমন্মলপত্ত্যাঃ /* '২কনকপত্রীল | 
স্কৃতিযা ই 

কনকপ্রভ! কেনক - প্রভা। হশ্রক্ছার ন্যায় 
যার দীপ্তি, ৬্ঠী-হিং, মধ্যপদলোপ ). 
সৎ, আ্ত্রীৎ, মহ্থাজ্যোতিগ্মতী লতা । ২। 
নারীবিশেষ। 

কনক প্রসবা ; সৎ, জ্্রীহ, অররেডতী। | 
কনকমধ্ধ (কনক + ময়মের়ট১-বিকারার্থে) 

বিংত্রিৎ, র্ণময়। কনকনিশ্মিত । শিৎ - ১ 
আধত্তে কনকময়ন্ত বত্র লক্ষ্মীয 1” 

কনকরত্তা ; সং, জীৎ, কনকবর্ণ রস্তাবিশেষ । 
কনকরস ; সৎ, পু, হরিতাল। 
কনকশিল) সং, পুৎ, পর্ন ভবিশেষ 3 পুর্বসমু- 

দ্রের উত্তরতীরে ইহ অবস্থিভ। এই কনক- 
প্রভ পর্ধত ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত। এই 
স্থানে সহত্রশীর্ষ অনস্তদেব বিরাজমান । 
ইহার শিখরদেশে অনস্তদেবের চিহচন্বরূপ 
একটি পিশিরক্ষ তালতরু বিদ্যমান ছিল 
এরপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

কনকস্থত্র ; সৎ, ক্লীং, কনকনিন্মিত কৃত্র, 
সোণার তার, স্বর্ণহৃত্র (বাজু। 

কনকান্দ ; সৎ, ক্লীৎ। স্বর্ণ ময়কেসুর, সোপার 
কনকাচল (কনকময় - অচল পব্বত, ক্ৎ-_ স) 

সং, পু, হেমাভ্ি, সুমেরুপর্বত । ২। 
হেমশৈলাদি ;যথ। _“কুচ কনকাচল পারে, 
শোভে তি মোতিমহারে ৮ 

কনকাঞ্জলি। সং, আ্্রীং, মাঙ্গলিক দান- 
কনকাঞ্জলী | বিশেষ। বঙ্গরাজ্যে এইরূপ 

মাঙ্গলিক প্রথা আছে যে, দেবপ্রতিমা 
বিসক্জনকালে সধবা গৃহস্বামিনী বেশ- 
ভূষান্বিতা রমণীগণের সহিত প্রতিমা 
বরণ করিয়া স্বীয় বস্মাঞ্চল প্রসারণ করেন, 
এ সমধে গৃহস্বামীকে প্রতিমার পশ্চান্ভাপ 
হইতে অলঙ্গিতভাবে মুদ্রাধুক্ত তণ্ড,লপৃর্ণ 
পাত্র উৎক্ষেপণ পুর্বক ফেই বস্ত্রাঞ্চলে 
নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহাকেই কনকন- 
জলি কহে, গৃহস্বামিণী এই কনকাঞলি 
অঞ্চলে জড়িত করিয়া মন্তকে ধারণ 
পুক্বক জলধার৷ দিয়া গৃহ প্রবেশ করেন । 
বিবাহযাতাকালেও এইরূপ নিয়মে কন- 

৫২. 



কন্ত | ৪১০ ]. কন্দ 

কাঞ্জলি দানের প্রথ। প্রচলিত আছে । ২ | | “প্রেষ আকুল, গোপ গোকুল, 

কনকপূর্ণ অঞ্জলি ; যখ1--* স্কুল কামিনী কন্ত।'€গোবিদদদাম 

“আনন্দে গঙ্জার জলে কান দান কৈল।। ২। কীৎ, চিত্ত ।৩.। হ্বদয়। ৪। (কমৃ+, 

কনক অগ্জলি দিয়া গজ 1 পার ছৈলা।' 

কনকাযু ; সৎ, পু, খ্বতরা্ট্রের পুরবিশেষ । 

শিৎ ১ উগ্র সুধোভীমরেতাঃ কনকাস্থ্ | 

দদ্ ঢাযুধঃ । : | 

কনকালুকা কনক - আলু, জলপাত্র, কণ্- 

দার্থে, আপ্ _ স্ত্রী, ৬ী -ষ) সং, ্রীৎ। 

নর্নণকলস, সুবর্ণের ঘট, শুবর্ণভূঙ্গার,বারি | 

কনকাহ্র (কনক - আহ, আহ্বম্ম নাম। 

কনকাহথয় হু, প্ুৎ) ধুতুরা প্রাহ্ছু ॥ ২। 

নাগকেশর বুক্ষ। 

কনখল; সৎ, পু, কুকক্ষেত্রের উন্তরশ্ফিত 

গঙ্গাদ্বারসমীপস্থ তীর্থবিশেষ । শিখ ১ 

“ততঃকনখলে স্বাত্বা ভ্রিরাত্রোপষিতো নর: । 

অশখমেধমবাপ্নোতি শ্বর্ণলোকঞ্চ বিন্দতি 1” 

কনিষ্ঠ কেন দীণ্তি পাওয়া ইষ্ট _ প্রহ। 

 কিঙ্গা কণ অল্প+ইষ্ঠট-প্রৎথ । ণ-ন। 

অথব। মুবন্, অজ-+ ইস্ট _ প্রথ । যুবনৃ, আল 
কন) বিং, ত্রিং, অনুজ । ২। অতাঙ্গস। 
ত। ক্ষুদ্র, ছোট । ৪1 ব্যসে ছোট, অন্য 
ঘঅপেন্ষধ। যার বয়স অল্প । ৫1 মহাদেব: 
শিং- ১ “জ্োষ্ঠায়চ কনিষ্ঠায়চ |” ক্দ্রা- 
ধ্যায়।। ষ্টা_ স্বীৎ, কনিষ্ঠ অঙ্গুলি, কড়ে 
আঙক্ষুল। 

কনিষ্টতা কেনিষ্ঠ + তা _ ভ1) 
নিষ্ঠ হওয়া, বয়সে অল্পতা 

কনী (কন দীপ্তি পাওষা+অঞ্সেন্)ট- ক। 
ঈপৃ- স্ত্রীলিঙ্গে) সং,স্ত্রীং, কন্যা, ছুহছিত1। 

কনীনিকা (কন্ দীপ্তি পাওয়া+ঈন- ক। 
কণ্_ ক্পার্ধে । আপ্ --জ্রীং) সংসম্্ীৎ, চক্র 
তারা । ২। কনিষ্ঠান্গুলি।৩ | কনিউা'ভগিনী । 

কলীয়ান্ (কশীয়স্, কনিষ্ঠ দেখ, ঈয়প--_ 
অত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ। সর্বকনিষ্ঠ । শিৎ - ১ 
“কখং কনীয়ানহসুৎসহেষমূ রি € ভট্রি) শু 

“কৃুলত্রবানহৎ বালে কনীয়াৎসৎ ভঙ্জন্দ 
মে 1”) ২। জতিক্ষুদ্র । ৩। কনিষ্টভ্রাতা বা 
ভগিনী । প্পোজিফে কনীয়সী)। 

কৃত্ত কেন ইচ্ছা কা তু শত জথজ্ঞার্থে) 
রা শা, গুহ কন্দর্প 1 

চা সুুখৎ, ক 

র ূ 

| 
| 

ৰ 

-- অস্তযর্থে) বি, ত্রিৎ, হুথান্বিত। 
কন্থা। (কুন ক্লিট হওয়1--ঘ্মা। _ প্রুং। কু 

ক।ক্মথবা কমু অভিলাষ করা+থন- 
স্।শীতার্তেরাঘাহ/কে আপিজন বাইন 
করে) সৎ, আ্ত্রীহ* জীর্ণবস্ত্রর চত আচ্ছাদ 
কাথা । শিৎ- ১ "বস্ত্র জীর্ণশতখগ্ুম 
কন্মা ৷” ২"জীর্ণপলাশ স্থহতিকুতাং ক 
বসান 1৮ ৩ িক্ষা প্রাণ স্য রক্ষার্থং ক 
শীতনিবারিন্ী।” ২। সুন্ময়ভিত্তি। কাথ 

কন্দ কেন্দ ঘআর্দহওয়া+ অ.অল্)-ম্ম; 
পু _ ক্লীৎ, মুল, আলু প্রভৃতি । শিং 

“কল্নমূলফলাশিনাম্ব ২। (ক জগ 
পণ [দ1 দ্রানকরা+ ড/- ক। যে দেয়): 
মেঘ । ৩। যোনিরোগবিশেষ। ৪। কণু 

কন্দ গুড়,চী ; সৎ» রখ, সু৬চীবিশেষ। 
কন্দট (কন্দ 4 অটন্ _ ক) সং, ক্রীৎ, শ্বেত 

পল, সাদাসুটছি। [ডঃ 
কন্দফলা ছে স্ীৎ, ক্ষুদ্র কারবেলী, 6 

কন্দমূল ২, ক্ষী। সুলক । 
কন্দর (কৎ জল দূ বিদীর্ঁহওয়।+5 

_ ক) সপ্ত স্ত্রীত, রাও রী ত্রাও 
কত্রিম কিন্বা অকৃত্রিম সজল বা নি 
অথবা গৃহাকারে পর্বতের গহ্বর । শি 

. ১নিহ্বদস্তে সুরজইবচে্ কন্দরেধু, 
স্যাৎ 1৮6৫) । ২1 (ক গজমন্তব 
বিদবীর্ণহওষ!। + অ(অল.)_ ৭) পুন? 
৩। ক্লীহ, আদ্রক, আদা ' ৪1 ও? 
পৃঞ্জন গক্গর। 

কন্দরাল সৎ, পুং, গর্দভাওরৃদ। 
কন্দরালক / প্লিক্ষবৃক্ষ, পাজুড়গাছ: 

আ[খোট বৃক্ষ | 

কন্দরোন্ডবা; সং স্ত্রীৎ, 
কন্দর্প (ক ব্রহ্জাকে -1 

অ.অন্)-ক। খিনি 

বরেন, কিন্বা কঃ রগ 

না সন্দীপিত করেন “কৎ ন 
কন্দর্পহ” ) সৎ/ পুত কামদে ৯ 

ইনি প্রজাপতির মানস হইতে দা 

কৃদ্র পাষাণ 

সন্দীপ্ত ৭ 
্রদ্ধাকেও সদ 
কাহাকে। ক 



কৎ বপরাঘি' হলিযাছিলেন বলি বলিয়া সর ] 
শখ ইহ্থীর নাম: কদ্দর্প রাধিয়াছিলেন। | 
তিনি ইস্থণকে খলিক্াছিলেন, পুত্র! তুমি ! 

যেমন 'অতিযৃণ্ত হইলে, তেমনি একটা | 
কাজ করিও,“ কঙ্ধাচ ত্রিনেত্রের ধবণ 
করিও লা ।” কিজ্ঞ ইনি অতি দর্পবশতত 
মহাদেবের তপোভঙ্গ করাতে ভন্দীভূত 
হন। পরে মহাদেব, ব্হ্মাদি দেবগণের অ- 

ঘুনয়ে 'যপিও অন অঙজহশীন হইয়াছেন, 
তথাপি তিনি প্রাণীমাত্রের চিত্বে বিরাজ ক- 
রিতে পারিবেন” এই বরদান করিয়াছিলেন। 
শিৎ-_ ১কৎ কর্পয়ামীতি মদাজ্জাতমাত্রো 
ভগাদ চ। তেন কন্দর্্প নামানৎ তৎ চকার 

চত্বন্মীখঃ | ২ “্দৃষ্টে বতাঁমতুদ্রনস্য কন্দর্সঃ 
সমজায়ত |" ৩ “তত্র নিশ্চিত্য কন্দর্প- 
মগমখ পাকশাপনহ |” »। সঙ্গীতোক্ত তাল 
বিশেষ । শিং --১ দত্রয়োবিংশ তি বর্ণাজ্যি- 

ধর্বঃ কন্দর্পনৎজ্ঞক? | বীরে বা করুণে বা 
স্যাৎ খগ্ডতালে বিধীয়তে 1” ৃ 

চ্দ্কৃপ কেন্দর্প _ কৃপ, ৬ষ্ঠী _ষ) সং) পুখ, 
যোনি, আ্ীচিহ্ | 

চন্দর্পকেলি (কন্দর্প- কেলি, ওরর্ধ _ ষ) ৃ 

রং 2 

পৃং, কামহেতুক ক্রীড়া । ২। প্রহ্সন- ৃ 

বিশেষ । 

ন্দর্সজীব ( কন্দর্প _জীব্-্িল জীবি+-অ | 

(অন)-গণ। যাহার ম্বারা কাম বৃদ্ধি হয়) 
১ পু, পনসফল 

* 

কনদর্পমথন (কন্দর্প -মথ্ পীড়ন করা, নাশ 
করা 4 কান(অআনট)- ক ) সং, পুহ, মহা | 

দেব ।২ ।কামনিবারক লন্ত । 
চদর্রমুষল ) দং, পৃৎ, পুক্ুধ-চিহচবিশেষ । 
চদর্পশৃঙ্খল কেপদর্প_ শৃঙ্খল, ৬ষ্ঠী _ঘ) 
পৃ রতিবন্ধ-বিশেষ । শিহ-১ ৫ নী 
পদদ্বয়ং স্থাপ্য কাস্তাস্যোরুদ্বয়োপরি। কটি- 
ঞেদ্দোলয়েদাশু বন্ধঃ কন্দর্পশৃঙ্খলঃ 1” 

চ্দল (ক হুখ-দল ভেদ করা+অ- 
প্রৎ ) সং, ত্রিৎ, কলধ্বনি। হ । (কন্ছ+ 

কলচ্-_শ্ম) গণেশ । ৩1 (+কলচ - 
| তাবে উপরাশ্ন। ৪. 6 কঙ্্ কমনীয় _ 

পল পক) 
| ল্_ 'ধি) পুত, কলহ, বিবাদ । ৬। যুদ্ধ । 

রা ৪১৯ ] রর 

শৃতন ক্হ্যুর। ৫।€কন্দ+ 1 

হ সির 
8০ - ক ন্ ৩৯ ছি ০ 

এ রি টা এ ১৮37 ।. রর 

8০, :০ রর 4 পু 

ঠা রর 1 

এ রি ৮ অসুহ 5) ফেল সুল-ল 
গ্রহণার্থ লাধাতুন্স)অপহশ$৭১*।(ক বাস 
_দ্বল দঙ্গিত। যেবান্ধু ঘার? দলিত ছয়) 

ভৃমিকদলীবৃক্ষ ।১১। পতাকা ৯২। পন" 
বীজ । ১৩। ক্লীৎ, 72 কী 
মুীবিশেষ | 

কন্দলিয়া (দেশজ) যে কন্দল করে। 
কন্দলী ) সং, স্ত্রী, শু্বামুনির জানুসন্ভুতা 

কন্য।। ইনি অতি কন্দণপ্রিক়া থাকাতে ই 
এঁ নামে প্রসিদ্ধা হন। ষখন ওর্বমুদি 
হর্বাসাকে এ কন্যা সম্প্রদান করেন, 
তখন তিনি তাহাকে তদীয় অপরাধ ক্বম। 
করিবার অনুরে'ধ করাতে তিনি তদীয় 
শত দোষ মার্জন করিতে স্গীকার করিয়ু!- 
ছিলেন । তদন্ুসারে বিবাহের ছল দিন 
মধ্যেই সেই কন্দলীর শত ক্মপরাধ পুর্ণ 
হব । ত্পরে তিনি খষির অপরাধে ভক্মী- 
ভূতা হন। দেহাস্তে বিষ্ণুর প্রসাক্ষে সেই 
কন্দলী কদলীবৃক্ষূপে জন্মগ্রহণ করেন । 

 কন্দবদ্ধন ; সৎ, পথ শৃরপ, ওল । 

। কন্দবল্পী ; সত, স্ত্রী, বনধটাকর্কোটকী । 
কন্দবনথুল1 ; সং, জ্ত্রীৎ, ত্রিপর্ণিক1 । 
কন্দশৃরণ কেন্দ শরণ । এই.ছুই শব্দের এ- 
কই অর্থ) সৎ, পুৎ, ওল্। 

কন্দসার ; সৎ, কী, নন্দনবন । 

চি, ] ক্কেন্দ, পমনকরা+-উদড 
কন্দু,কন্দ্ব__স্ত্রীৎ _ধি। স্- লোপ) সৎ, 

ত্রিৎ, লৌহ্ময় পাকপাত্র, কড়া, তাওয়া । 
শিৎ_ ১“কন্দূপক্কানি তৈলেন পায়স্ৎ ঘি 
শন্তবঃ। দ্বিজেরেতানি 2 
কৃতান্যপি |”; 

কন্দুক 1 (কল্দ, রোদনকরা+উ-_ ক। কণ্ 
কদ্দ,.ক _স্বার্থে। অথবা উক, উক্ষ--ক) 

সং, পুহ। গেওুক। খেলিবার গোলা. । ২। 
ভাট? । শিং_ ১ করাতিত্বাতোখ্বিত কম্ছু- 
কেরৎখ। (দু) ২ “সস কল্দুতক£ কত্রিম- 

পুত্রকৈশ্চ 1” কার) । ৩ । ভ্রয়োদ শাক্ষর- 
যুক্ত অতিজগীট জাতীয়ছন্দ ) ইহার দ্বি- 
তীষ্ব, তৃতীত্ব, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম, 
একাদশ, দ্বালশ ও ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু | : 

কন্দুকেশ্বর ; সং,পুৎ, কাশীস্ছ শিবলিক্রবিশেয। 



পেপসি পপ কাপ 

কন্যা 

কন্দোট ) সং, ক্রীৎ, নীলপদ্ম । ২। গুদ গত | 
পদ্দা, হাঁদি। | 

কন্দোত ; সৎ, পু শেতপদ্ম । 
কন্ধর কং মন্তক,জল-ধর [ধু ধরা7+ক্সম |. 
(খ)-- কা যে ধারণ করে, ২ম়া- ষ) সং, 

পুং, রা- স্ত্রী, শ্রীবা,কাধ। ২। পুহ১মেখ । 

৩। মুস্ত, মুখা।৪ । মারিষশাক, নটিয়াশাক। 

শিৎ- ১"কবাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধ কন্ধরঃ।”(রঘু। 
২ “উত্কন্ধরৎদাকুক ইত্যুবাচ 1 

কন্ধি কেম জলকে বা মস্তককে--ধা ধারণ 
কর1+ ই - ধি) সং.পুৎ,সমুদ্র | স্সীং,গ্রীবা । 

কনাকা কেন্যা+আকারের পুর্বে অক - 

স্বার্থে) সৎ, স্ত্রীৎ, পুত্রী, আত্মজা, 
তনয়।, স্থাতা । ২। দ্দশবর্ষবয়স্কা কুমারী । 
৩। অবিবাহিতা! স্ত্রী, নারী । শিৎ _ ১আষ্ট্র- 
বর্ধাভবেদেগীরী নববর্ধাচ রোহিণী । দশমে 
কন্যকা প্রোক্তা অত উদ্জধংরজঃস্গলা ।” 
(স্মৃতি)। ৪ | নায়িকা-বিশেষ। 

কন্যকাজাত কেন্যকা - জাত [জন্ জন্মান 
+ত(€্ত)-_ কা] উৎপন্ন, ৭মী -ষ) বিৎ, 
ভিৎ, কানীন, ষে কন্যকাগর্ডে জন্মগ্রহণ 
করে ; যথা ব্যাস, কর্ণ প্রভৃতি । শিৎ- 
১ “কানীনঃ কন্যকাজ তো মাতামহজুতো 
মৃত2 177 [পুং, কন্যার পতি, জামাতা । 

কন্যকাপতি €ন্যকা _ পতি, ৬ঠী- ষ) সং, 
কন্যা (কন্ শ্রীতহওয়া ইত্যাদি+ষ-ক। 
আপ্ - স্ত্রীংৎ। অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে 
ইচ্ছ! কামনা করিতে পারে বলিষা তাহা- 
দিগকে কন্যা কহে) সং, স্ত্রী, তনয়া, 
আত্মজা। ২। দশমবধ বয়স্কা অবিবাহিতা 
কুমারী । শিৎ-১ “নরেজ্র কন্যাস্ত মবাপ্য 
সৎপতিমৃ ।৮ রেছু)। » । স্বতকুমারী । ৩। 
সুললা । ৪। বারাহীকন্দ । ৫। বন্ধ্যা- 

 কক্ধেটকী | ৬। মেষাদ্দি াদশরাশির অন্ত- 
গত ষষ্ঠরাশি। ইহা! 
উত্তরফম্তনীর শেঘ 
পার্ত্রয়,হস্ত। এবৎ 
চিত্রার প্রথমার্ধ- 
যুক্ত | ইহার 'আ- 
কৃতি “জলে শস্য কনা জাজ 

ও অগ্সিধার্িণী নৌকাশ্থিতা কুমারী। ই-: 

হাতে  অন্সিলে শাক্সবিশারণ, ভি 
সম্পন্ন, সর্প ও হুরতপ্রিয় হয় ।” র্ 
চত্রক্ষরযুক্ত প্রাতিষ্ঠাজাতীয় ছন্দ; ইহা? 
চারি বর্ণই শুরু; যথা--« ভাস্বৎ কন 
সৈকা ধন্যা 17. 

কন্যাকাল কেন্যা _ কাল, শরঠী_ রন র্ 

অবিবাহিতা নারীর দশম বতসর। 

কন্যাকৃজ.কন্যা-কুজ্জ কুজো । যেখানে 
কন্যাপপ কুক্স। হইয়াছিল, ৭মী _হিৎ। প্র 
সিদ্ধ আছে--ঘে কুশনাভ রাজার একশ 
পরম সুন্দরী কন্যা ছিল, পবনদেব ৫ 
রালকন্যাগণের রূপলাবণ্যে মোহিত হ 

ইয়া তাহাদিগের নিকট শ্বীয়াভিপ্রা 
ব্যক্ত করিলে তাহার] তদীয় কামন 
পুর্ণ করে নাই, তাহাতে সমীরণ করো 
তাহাদিগের মধ্যদেশ ভগ্ন করাতে তাহার 
কৃজজা হয়। তদবধি এ. স্থান কান্যকু 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে) সং, পুৎ, কাপ্য 
কুজ্জদেশ। 

কন্যাকৃপ ; সং. পুৎ, তীর্থবিশেষ । 
কন্যাট কেন্য। কুমারী অট. গমন কর 

+অপ্েঞ) -ভ1) সৎ, পু, নারীগণে 

বাসভবন এ,স্গুছ। 

কন্যাতীর্থ , 4২ ক্লীৎ, কুরুক্ষেত্রশ্থিত তীর্থ 

বিশেষ; এই তীর্থে জান করিলে সহ 
শোদ্দানের ফললাভ হয় । শিৎ- ১ কন্যা 
তার্থে নরঃ স্সাত্বা গোসহঅফলং রা 

কন্যাদান কেন্যা _ দান, ২য়1- ষ) সং, 

বিধিপুর্বক বরহস্তে কন্যাসম্প্রদান, টু 

ন্যার বিবাহ ছেওয়া। 

কন্তাদৃষণ ; সং, ক্লীৎ, কুমারী-ধর্ষণ। 
কন্যাধন কেন্য। _ ধন, ৬ষী-ষ) সং, 

কন্যকাবশ্ছার় লক্ধন, স্ী-ধন রে 

এই ধনে ভ্রাতা অধিকারী হ্য়। 
কন্যান্তঃপুর (কন্যা _অস্তঃপুর ) সং, লং 

অস্তঃপুরের ঘে অংশে রাজকুমারী বাঃ 
করেন । 

কন্যাপতি €(কন্য1- পতি সামী, ৬ষ্ঠী _ 
সৎ, পুৎ, জামাত, জামাই । 

কপট কে ব্রহ্মা - পট. গমন করা, আচ্ছা 
দন করা + আ--শ্রৎৎ | যে ব্রদ্ধাকে! 



আচ্ছাদন কহে কি ব ক মস্তক -পট 
বক্র । যাহা অন্মকে পটের নায় আচ্ছাক্ষক) 
সংপুৎং কী, ছল । ২ । শঠত1, বঞ্চনা, 
চাতুরাঁ, হূর্তত্া, প্রতারণা । ৩। মায়া । 

কপটচারী (-চারিন, কপট -চর চলা + 
ইন্ধিন্) - ক) বিৎ, ত্রিং, যে কপটবেশে | 
চলে, ছদ্মবেশী, কাপটিক, কপটবেশী । ২। 
যে কপট ব্যবহার করে, যে অন্যের সহিত 
সরল ব্যবহার করে না, শঠ. ধূর্ত, প্রবর্ধক। 

কপটপটু কেপট _ পটু, মী) বিং, ত্রিৎ, 
কপটতায় দক্ষ । ২। এজ্জমরজালিক। 

কপটবেশ “কপট _ বেশ, য় স, সং, পু, 
ছদ্বেশ। 

কপটবেশী (- বেশিন,কপট বিশ: প্রবেশ 
কর1+ইনৃ(ণিন্ট-_ ক) বিং ত্রিং, ছগ্ব- 
বেশী, কপটাচারশ । 

কপটা (কপটিন, কপট +ইন্- অস্তযর্থে 
বিৎ, ত্রিৎ, কপটকারী. প্রতারক + 

কপর্দ 1 কে [গঙ্গার] জল কিন্বাক সুখ, 
কপর্দক / মন্তক-পৃ পালন. করা+দ- 

প্রৎ। কণ্-দ্বার্থে। অথবা ক-পু+বিচ 
ভাবে-কপর্--দ দৈধাতুজ 4 অ.ড) 

. ক সৎ, পু, শিবজটা । ২। কড়ি; 
(ইহা স্থবর্ণবর্ণ হইলে তাহাকে সিংহী, 
ধঅবর্ণা হইলে ব্যান্ত্রী, পীতপৃষ্ঠাদিতোদর! 
হইলে মগী, শ্বেতবর্ণা হইলে হৎসী এবং 
নাতিদীর্খিকা হইলে তাহাকে বিদস্ত। বলা 

যায় । শিং-১ “মিতাণ্যমিত্রতাৎ যাত্তি 
যস্য ন স্থ্যুঃ কপর্দিকাঃ 1” ২ “ষদ্যহমিমখ 

শক্ত, শরাবং বিক্রীয় দশকপর্দান্ প্রাপ্মেমি 
কপদ্দা (কেপদ্দিন্, কপর্দ+ইন্ _ অস্তার্থে) 

সৎ) পু, শিব । ২। একাদশরুদ্রের এক 

জন; খণ্বেদে--ইনি বায়ুগণের জনক 
বলিয়া বর্ণিত আছেন । 1711 অনুমান 
করেন, ইনি অগ্নি বা ইজ্ের রূপাস্তর | পু- 
ষাকেও এই নামে জভিছিত হইতে দেখা 
যায় । ৩। বিৎঃ ত্রিৎ, জটাঘুক্তমাত্র । দিণী 
_জ্ীৎ-ঈপ্ঃ পার্কতী । শিৎ _১"ণাল 
ব্যালবলয়৷ বেনীবন্ধ কপর্দিণী হারান্ুকা- 

(রিী পাতু লীলয়াপাব্বতী জগৎ।', 
কপাট, কাট (ক . বাধু-. পট ₹ পি 

সং, পু. রী পু সিগোতিত 

রণ । শিৎ--১ “স্বগস্বারকপাটশটিমপট 1 
২ “উদ্ঘাটকে। ভবতি যন্ত্র ঘুড়ে কপাটে 17, 

কপাট (কপাট -_হন্ আঘাত করা 
_-প্রৎ্) বিৎ, ত্রিৎ; যে কবাট ভগ্ম করিতে 

সক্ষম। ২। সং, পুৎ, চৌরবিশেষ 1 
কপাল (ক [লক্ষপাহেতু] মস্তকন্ম স্থত-_ পাল 

(পালি+ অ(অন্)- ক] যে রক্ষা করে, ২য়! 
_ষ্) সং,পুৎ _ ক্লীষ্ষকরোটি, মাধারখুলি। 
২। ললাটদেশ । ৩। অনৃষ্ট। ৪1 ঘেছুই 
ভাগ যোগ করিয়া কলনী নিম্মীণ করে, 
কর্পর, কলসের অদ্ধাংশ, খাপ্রা। খোল।। 
৫। জনতা । ৬ ।ভিক্ষাপাত্র । শিং _ ১ 
“ কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলযসহায়তা। 
সমতা চৈবসর্বন্মিন্নেতনুক্স্যলক্ষণমূ । ?” 
৭।(কপ্1কালন্ _শ্ম) সমৃহ। ৮। কুষ্ঠ- 
রোগবিশেষ । 

কপালভৃৎ কেপাশ-ভৃৎ [ভু পালন করা+ 

*ক্িপ্)_ ক] যে ধারণ করে। ষিনি কপা- 
লের মালা অর্থাৎ হাড়ের মাল ধারণ 
করেন, ২য় -ষ) সং, পুৎ্, শিব । ২। 
তিক্ষুক। ৩। বিৎ, ব্রিং, কপালধারী । 

কপালমালী (_ মালিন্, কপালমাল।+ ইন্ 
_অস্ত্র্থে। ধাহার কপালমালা অর্থাৎ 
হাড়ের মাল! আছে) সং, পুং, শিব । 
শিৎ-১ “কপালমালিনে নিত্যৎ স্বর্ণ- 

মুকুটায়চ ।” নী--জ্জীৎ, দুর্গা । 
কপালমোচন ; সংক্লীৎ, কাশীস্থ তীর্ঘথবিশেষ, 

পুক্ষরতীর্থ; এইখানে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্ত- 
কের কপাল মোচিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়) 
এইজন্য উহাকপালমোচন নামে প্রসিদ্ধ । 
মতান্তরে বর্ণিত আছে-_ রঘৃকুলতিলক 
রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যমধ্যে ক্ষুরান্ত্র বারা এক 
রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়। দূরে ক্ষেপণ 
করেন । ক্ষঈনাক্রমে এ কপাল মহোদর 
নামক এক আীষির উরুদেশে বিদ্ধ হয়। 
তাহাতে বহুদিন তিনি ক্লেশভোগ করেন, 
পরে তিনি মুনিগণের পরামর্শে সরত্বতীর 
নিকটস্থ ওঁশনস নামক তীর্থে গমন এবং 



কপি: 

৮ জপ শশািস্পাশপাস্ীে্সপীলীি শ
াপীীিপপাশাশপাসপিসপটিপাশীশীীতি 

তথায় জান করাতে ধৃতপাপা হুন এবং 
তাহার উরু-দেশস্ত সেই কপাল তথাঘ় | 

পতিত হয়। তদবধি এই শ্থান কপালমো- 

চনতীর্ঘ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ' 

কপালস্ফোট ; সৎ, পুৎ, পিশাচ-বিশেষ ; ই- 

হার উপাখ্যান এইরূপ কথিত আছে-_ 

যষুনাতীরে গোবিন্দস্বামী নামক এক ব্রা- 

দ্দণ ছিলেন । তাহার অশোকদত্ত ও বি- 

জয়দত্ত নামক ছুই পুত্র ছিল । কালক্রমে 

গোবিন্দ ঙ্গামী সপরিবারে কাশী মে বাশ 

করেন । তথায় এক সন্গ্যাসীর সহিত তা" 

৪8১৪ 

1 

] কপি 

স্পা 
শিপ পি 

ক-পা. রক্ষণ করা+ ই -প্রৎ) সৎ, পু 
বানর । শিৎ- ১ “দদর্শ বুন্দানি কপান্স ্ 

(ভট্টি, । ২। বিষু্জ । ৩1 গন্ধবর্বিশেষ | ৪. 
বরাহ । ৫। আম্ৃল1। ৬। কপিলবর্ণ। 

কপিকন্দুক (কপি-কন্দুক গোলা) সংক্লীং 
মাথার খুলি । | 

কপিকেতন (কপি - কেতন পতাকা চিহ্ন। 
ধাহার রথে কপি চিহ্ু০ আছ, ৬ী- 

হিৎ) সং, পুং, কপির্বিজ, অশ্র্রন। শিং 
-১ পক্গান্তপুক্বমিদৎ বাক্যমক্রবীৎ কপি- 
কেতন2ঃ 1”? 

হার সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার প্রমুখাখ 1! কপিঞ্ল (কু পিন্জ্4 কলচ _ ক। সং' পৃং, 

তিনি জানিতে পারেন যে, কিয়দ্দিনের | 

জন্য তাহাকে কনিষ্ঠ পুত্রের পিয়োগযা- । 

চতকপশশী | ২ । গৌরবর্ণ তিন্ভিতি পঞ্গী। 

৩। মুনিবিশেষ, পুঙরীকের সুজ । 

তনা সহ্য করিতে হইবে । অতঃপর একদা! । কপসিতৈল ; সং, রীৎ, তুক্চস্ক নামক গন্দদ্রদ্য। 

তাহার কনিষ্ পুন বিজয়দত্ত রাত্রিযোগে কপিখ, কবিখ (কপি-স্থ [্থা থাব1+অ 

জররোগে শীতার্ত হইদ্রা শ্বশানাপ্রির উ- 

ভ্তাপে শীত নিবারতণর উদ্দেশে শ্বশানে 

গমন করে । & সময়ে তথায় শবদাহ্ হাই- 

তেছিল । বিজয়দত্ত বালচাপল্য প্রবুক্ত 

(ড)- ক] যেখাকে। প্রায় কপিরা এই 

বুক্ষে ফাকে । সং, পুহ, কয়েতবেল বু । 

» | (কপিপ বস) ক্রীৎ্। তত্কল । শিৎ- ১ 

“অন্নৎ কপিখখ শ্লেম্মাণৎ শময়তি । 

কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা সেই চিতানল মধ্যগত কপিখত্বক্ ; সৎ, ক্লীৎ, এলবালুক । 

শবকপালে আতাত করে, তাহাতে সেই ; কপিখপপাঁ ; সৎ্স্্রাৎ, বৃক্ষবিশেষ, কপিখানী। 

শব-কপাল হইতে বসা বিনিগতি হইঘা 

তাহার মুখমধ্যে পতিত হওয়াতে এ ব- 

সার স্বাদ্গ্রহমাত্র তাহার কপালস্ফোট ত্ব 

প্রান্তি হইল । তখন তাহার পিতা শো- 

কার্ত হইয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন । 

পরে বহুকষ্টে সেই বিজয়দত্তের পিশ চত্ব 
হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছিল । 

কপালিক। (কপাল +ইক(্িক)- অর্থে) 
সৎ, স্মীৎ, ল্ুদ্রকপাল। ২ । খাপ্রা। ৩। 

দত্তরোগবিশেষ। 

কপালী ( কপালিন্, কপ।ল+4ইন্- অস্ত্য- 

এথেঁ। ধাহার' কপালমাল। অর্থাৎ অআস্থি- 

মালা আছে ) সং, পুথ, শিব । শিখ ১ 

“তন্মাল্যভম্ম নৃকপাল্যভবৎ, পিশাচ: 1” 

২1 জ্বাতিবিশেষ, ব্রাঙ্মণকন্তার গর্তে 'ও 

ভীবর রসে জন্ম । ৬ ।বিং, ত্রিৎ, যার 
কপাল ভাল. বার অদৃষ্ট ভাল, ভাগ্যবান; 

যথা__কপালী পুরুষ । লিনী _স্্ীং, ছুর্গা। 
কশি কেপ, কাপা+ই-_ক, সৎজ্ঞার্ধে। কিন্মা 

কপিধবজ কেপি- পক্জ] চিহ্ত | যাহার রথে 
কপি চিহ্চ ক এছ, ৬ঠী-হিৎ) সঙ) পুং, 
অজ্জন, মধ্যম পাশুব। 

কপিনাম। ; সৎ, পুৎ্ঃ শিলারম । 
কপিপিপ্পলী ; সং, স্ত্রী, রক্তাপামার্গ । ২। 

স্ষ্ধ্যাবন্ত বৃক্ষ । | 

কপিশ্রিয়্ (কপি--প্রিয়, ৬ঠী-_ষ) সং, পুহঃ 
কপিখরক্ষ । ২। আম্রাতক বৃক্ষ,আমড়াগা্। 

কপিল, কবিল (€(কমৃ বাধ! কর।4ইল_ 

ক। ম-প। কিন্বা কপি ৰাঁনর7ল 

অস্তযর্ে। যে কপির ন্যায় রঙ) বিৎ, ত্রিং, 

পিঙ্গলবর্ণ-যুক্ত । ২। পীতের আভাঘুস্ত 

কুষ্ণবর্ণ। শ্রিৎ-১ “হেম কপিলা কেশ ॥? 

৩ । সৎ, পু, পিক্সল রঙ । ৪ সাংখ্য- 

দর্শন-প্রণেতা মুনি ; ইনি কর্দম প্রজা 

শতির পুত্র, দেবহুতি গর্ভসন্ভৃত । ভাগবত 

মতে-_ইনি পঞ্চম অবতার । এই দ্সবতারে 
নষ্টপ্রায় নিখিলতত্ব শান্দ্রের নিশ্চিতিসাধন 

সাংখ্যশান্্র প্রচার করেন। রামায়ণে _ইন্্র 



কপি 

০ 
পপি শপাশপাপিশ 

সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্কে অশ্ব হরণ ক- 

রত ইহ্ারপার্থ্বেরক্ষা করেন; ইনিই অগ্ন্য- ! 
ব্তার বলিয়! প্রসিদ্ধ । শিৎ-১ “কপিলং 
পরমর্ধিঞ ঘৎ প্রাহুধতয়* সদা । অন্নিঃ স 
কপিলো নাম সাংখ্যষোগ প্রবর্তকঃ 1” ৫। 
মেকুপশ্চিমাস্থিত একটা পর্বত । ৬ । নাগ- 
বিশষ ।৭ | নগ্ররীবিশেষ) ইহার পুন্বনাম 
কপিলবাস্ক। ৮। বিষুণ। ৯। দৈত্যবিশেষ । 
১০। অগ্নি । ১১। কুকুর | 

কপিলছ্যতি (কপিল-দুযৃতি দশপ্তি, ৬ঠী 
_হিৎ্) সং, পুধ, স্ৃ্ধ্য । ২। বিৎ, ত্রিখ 
কপিলবর্ণ কাস্তিবিশিষ্ট । 

কপিলদ্রাক্ষা ; সং, স্ত্রীৎ, মুদ্বীকা, কিমমিস্। 
কপিলদ্রম ; সৎ, পু, কাক্ষীনামক ুগন্ধি- 

কাষ্ঠ । (বিশেষ । 
কপিলশিৎশপা ;) সং, স্ত্রী, শিংশপাবৃক্ষ- 
কপিলস্মতি ;. সং, স্ত্রীং, কপিলপ্রাণীত ম্মু তি। 
কপিল! সির -অস্তযথে) সং, ্ত্রীৎ, 
দিক হস্তিনীবিশেষ, পুণ্ডরীক নামক দিগ- 
গজের পত্তী। ২। কামধেনু । ৩। শিংশপা- 
বৃক্ষ । ৪ । সুগন্ধিদব্য। ৫। ধেনু ।৬। জ- 
লৌকা। ৭ | নদী-বিশেষ। 

কপিলাশ্ব (কপিল পিক্গলবর্ণ-- অশ্ব ক্বো- 
টক, ৬ঠী _হিৎ। ইজ্দ্রেরই এই বর্ণের অশ্ব 
আছে) সং, পুৎ, ইন্দ্র । ২। হ্ছ্র্যযবংশীয় 
রাজা কুবলয্বাশ্ের পুত্র । 

কপিলোহ্.কপিল পিঙ্গলবর্ণ_ লোহ্ লৌহ) 
সং,ক্লীৎ, পিত্বল, পিতল । 

কপিবল্লী কেপি-বল্লী লন্ডতা। যাহার বললী 
কপিলোমের ন্যায় লোমে আচ্ছাদিত, 
৬ঠা-_ হিং) সং, স্ত্রী, গজপিপুল । 

কপিশ (কপি+শ- অস্তযর্থে। ষে কপির 
ন্যার রঙ) সং, পুত, নীলপীত মিশ্রিত 
বর্ণ । ২। বিৎ, রিং, মেটিয়াবর্ণ, পাশুটে 
বর্ণ। শিৎ-_-১ “সন্ধ্যাভ্রকপিশস্তস্য বিরা- 
ধোনাম রাক্ষসঃ |” শী-_ক্লীৎ, রী, ম্দ্য- 
বিশেষ । ২। শাস্ত্রী, নদীবিশেষ | ৩। 
মাধবীলত।। ৪ পিশ।চমাতা। 

কপিশাঞ্জন ; সৎ, পুৎ, মহাদেব । 
কপিশীর্ষ (কপি-_শীর্ষ মস্তক ) সং, ক্লীং, 

প্রাকারাগ্র, প্রাচীরের মাথা । 

৪১৫ ] কপো! 

কপীতন কেপি-তল ঘেবিষ্তার করে। যে 
কপিদিগকে আশ্রয় পেয় বা খাওয়ায়, ২য় 
ষ) সৎ পুং, আমড়া গাছ.। ২। গন্ধ- 
পিপুল । ৩ । শিরীষবৃক্ষ ।. 

কপীন (কৌপীন শবজ) সং, গুহদেশা চ্ছাদন, 
কণ্পী, অন্তর্বাস: । 

কপীন্ত্র (কপি-ইন্ত্র প্রধান, ৬ঠী-ষ- 
নির্ধারাথে) সং, পু, স্প্রীব। ২। হনু- 

মান্। | 

কপুষ্টিক। (ক- পুটি+কণ্। আপ্্_স্ত্রীং) 
সং, স্ত্রী, মস্তকের উভয় পার্খস্থ কেশ- 
গুচ্ছ ! 

কপুচ্ছলকে মস্তক-পুচ্ছ+ল[ল! গ্রহণ 
করা+অড১)১- ক] যেলয়। মস্তকের পু 
চ্ছের ন্যায়) সং, ক্লীৎ চুড়াকরণ সংস্কার । 

কপুষ কে সি -পুয় ছুর্ণন্ধ হওয়া + 

অ(অন্)-- ক) বিং, ত্রিৎ, কুৎসিত । ২। 
হুগীন্ধ | 

কপোত কে বাম্ব-পোত নৌকা। যে বায়ুর 
পোতের ন্যায়। অথবা কব রড্কর1+ 
ওত - প্রৎ) সং, পুং, পারাবত, পারা । 

২। পক্ষী । ৩।ফনকপোত, ঘৃঘু'। তী-স্ত্রীং, 
কপোত-স্ত্রী; যথা “কপোত কপোতা 
বাধি নীড়, থাকে সুখে ।” 

কপোতক ; সং, ক্লীং, সৌবীরাঞ্জন। 
কপোতচরণ ; সং, স্্ীং, নলীনামক গঙ্দদ্রব্য | 
কপোতপালিকা (কপোত-পাল্ রক্ষা 
কপোতপালী কর।+ অক, অ-ক। 

আ, ঈ--স্ত্রীলিঙ্গে। যে কপোতদ্িগকে 
রক্ষা! করে, ২য়া-_ষ) সং, স্ত্রী, বিটস্ক, 
পায়রার খোপ । ২। চিড়িয়াখানা । 

কপোতরোমা ;) সৎ, পুত, শিবিরাজার পুত্র । 
কথিত আছে-__পৃর্ষে তিনি পাত্র মাংস 
প্রদান করিয়া শরণাগতকে রক্ষা? করিয়া- 
ছিলেন । অগ্নির বরে তাহার দন্ষিণপার্খ 
হইতে এ পুত্রের জন্ম হয়। 

কপোতবন্ক! ; সৎ, স্্রীৎ, ব্রাহ্মী বৃক্ষ । 
কপোতবণী ; সং, ব্টিৎ, হুক্ষ্ৈলা। 
কপোতন্ত্তি কেপোভ- বৃত্তি আটচিরণ। ক- 

পোতেন ন্যাজ আচরণ। কপোতেরা অদ্য 
আহরণ করিষ? অঞ্চয়, কারিংত পারে, না) 



কফ 

সৎ) স্ত্রী, সঞ্চয়রহিত জীবিকা, অদ্য জ- 
য় করিয়া কল্য স্থিতি না রাখা । ২। 

(৬ঠী-হিৎ, মধ্যপদলোপ । যাহার ক- 
পোতবৃস্তির ন্যায় বৃত্তি) বিং, ত্রিং, ক- 
পোতবৃততিযুক্ত সঞ্চয়হীীন বৃত্তিসম্পন্ন । 

কপোতারি (কপোত- রি শত্রু, ৬ষ্ঠী-ষ) 
সং, পু, শ্যেন পক্ষী, শিকারী পক্ষী । 

কপোতেশ্বর ; সৎ, পুৎ, মহাদেব? পূর্বে ইনি 
কুশশ্থলীতে বিঞুতর. আরাধনা করিয়া ক- 
পোত সদৃশ কৃশ হন, তাহাতেই তাহার 
নাম হয়। দ্বিতীয়তঃ অগ্রিপুরাণে উক্ত 
আচছে-__একদ। হর পানস্বতী কপোত ক- 
পোণতীরূপে বিহার করাতে শঙ্কর কপো- 
তেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছিলেন । 

কপোতেশ্বরী ; সং, স্ত্রীং, পার্বতী । 
কপোল (ক মুখ- পোল [পোলি বৃহৎ 
হওয়ান1স- ক] যে বৃহত্ হওয়ায়। যে 

মুখকে বৃহৎ হওয়ায়, ২য়া-ষ। কিম্বা কপ্ 
কাপা+ওল- ক, সৎজ্ঞার্থেঞ সং» পু, 
লী-_স্ত্রীং, জানুরক্ষিণী। ২। গণ্ডদেশ, 
গাল। শিৎ- ১কপোলকণ্ড,। করিভির্বিনে- 

তুম ।” 
কপোল-কল্পন1 ; সং,স্ীৎ, বাস্তবিক নহে কে- 

বল রচন। করিয়া! বলা, গালগল্স। 
কপোল-কক্সিত ; বিৎ ত্রিং, যাহার বাস্তবিক 

সত্তা নাই কেবল কল্পন৷ করিয়। বর্নিত বা 
উক্ত। 

কপ্চান (দেশজ) সং, পক্ষিদের বুলি ধরণের 
উপক্রম | 

কফ (ক জল-ফল. নিপ্পন্ন হওয়া+অ 
(ড)-ক। যে জল দ্বারা নিষ্পন্ন, ওয়া -_ ষ) 
সং» পু, স্লেঙ্থা, শরীরস্থ ধাতুবিশেষ | 

কফকুর্চিকা (কফ-_ কুচি? কা গাঢ় ছুগ্ধ) 
সৎ, স্ত্রী, লালা, থুথু, সিকৃনি। 

কফণি, কফোণি কে স্থখ-ফণ গমন করা 
+ই-_ ক, সংজ্ঞার্থে) সং,পুৎ_ স্ত্রী, কণুই, 
বাহুর নিম্ন্ছ গ্রন্থি । 

কফনিঃসারক (800996০7205) ঘষে সকল 
তষধ দ্বারা কফনিঃসারণ করে। 
বি সৎ, পু, 'পিশীতগর বৃক্ষ । ২। 

ত্রিৎ, গ্লেস্মাবৃদ্ধিকারক । 

৪১৬ ] কম 

কফবিরোধি ; সং, ক্লীৎ, মরিচ । 
কফাস্তক ; সং, পুং বব বৃক্ষ | 
কফারি (কফ- অরি ক্র, ৬ষঠী_ ষ) অং, 
পু শুঠ। 
ক কফিন্, কফ4ইন্-_ অ্ত্যর্থে) বিং, 

২১ কফযুক্ত । ২। সং, পু, গজ । 

তি ক মন্তক-বধ বধ কর +1+অ- 
প্র।কিন্বা ক জল-বন্ধ বন্ধন করা 
+অ- প্রৎ) সৎ, পুৎ- ক্লীৎ্, ক্রিয়াযুক্ত 
নিমস্তক দেহ, কন্ধকাটা; প্রবাদ আছে - 
সমর সময়ে অযুত গজ, নিযুত তুর, অদ্দ 
শত রথ এবং দশকোটি পদ্দাতি নিহত 
হইলে এক কবন্ধ জন্মে; যথা--“আইল 
কবন্ধ, ভূত পিশাচ, দ[নব।”” শিৎ-১ 
নাগানামসুতৎ তুরঙ্গনিযুতং সাষ্ধীং রথানাং 
শতং পত্ভীনাৎ দশকোটয়ো৷ নিপাতিতা একো! 
কবন্ধোর্ণে। তাদৃকৃ কোটি কবন্ধনর্তনবিধো 
খেলচ্চলৎ খেশিরস্ভেষাৎ কোটিনিপাতনে 
রঘুপতেঃ কোদ্বশুৰণ্টারবঃ |”; ২ “তে 
নিকৃত্তভুজস্কপ্ধাঃ কবন্ধাকৃতিদর্শনঃ। নদস্তো 
ভৈরবান্নাদ্রান্নিপতত্তি স্ম দ্বানবাঃ |; ৩ 
“প্রাযো মস্তকনাশে সমরমুখে নটতি ক- 
বন্ধঃ 1১, ২।(ষন্ক নাই বলিয়।) পু, রানু । 
৬। ধূমকেত় ।৪। কদ্র। ৫। জনন্ছানবাসা 
রাক্ষসবিশেষ ; ইনি রাম লক্ষণের হস্তে 
নিহত হন। ৬। উদর । ৭। ক্লীৎ, জল। 

কবুতর €(কপোত শবজ ) সং, পারাবত; 
প্রায়রা । 

কবুল যোবনিক) স্বীকার । 
কবে (কদাশব্মজ) অং, কথখন্, কোন সময়ে । 

কজজা (যবনভাষা ) সং, কপাট যোজক 
লৌহাক্ষি রচিত কল। | 

কুক্জী যেবন ভাষা) সং, হত্ডের উপরিভাগ, 
করপৃষ্ঠ। [ময়ে। 

কভু কেদাপি শব্ধ) অং, কখন, কোন প- 
কম (কম্ বাধা কর।+ অজঅন্)-্) নে 

কমনীয় গুণ । শিৎ--১ "ভীম 
শুপৈঃ1৮ ২ “নবৎ বয়ঃ কাতস্তনিদৎ রা / 
২। (দেশজ) তুল্য, সর্ুশ ) খা 
“ফেবা করে কামশরে কটাক্ষ্ব সম। 
কটুতায় কোটী কোটী কালকুট কম।' 



কম ॥ 

পিপি শিলা 

কম (কমূ ইচ্ছা করা + বিচ_ ক) অহ, 
পাদপুরণ। ২ ।জল। ৩]। মস্তক। 9। 
শখ ৫ | মঙ্গল । ৬ নিন্দা। 

কমঠ কেম ইচ্ছাঁকরা ইত্যাদি 4+অঠ-ন্্, 
সংক্জার্থে) সং, পু, কচ্ছপ । শিং-১ 
“কমঠপৃষ্টকঠোরমিদথ ধনু মধুরমূর্তিরসৌ 
রঘুনন্দনহ।'? (মহানাটক )। ২। বাশ । ত। 
দৈত্যবিশেষু। ৪। শজারু। ৫। পু ক্লীৎ, 
সন্ত্যাীদের জলপাত্রবিশেষ । ঠী _স্মীৎ, 
কচ্ছপ, কচ্ছপতার্ধ্যা | 

কমণ্ডলু ক ব্রহ্মা, জল-মণ্ড ভূষণ_লা 

দানকর1+উউডু)-_ ক, সহন্তার্থে) সৎ, পু) 
_ রীীং, সন্নাসী বাঁত্রহ্ষচারীদের মৃণ্মষ বা 

কাষ্টময় জলপাত্রবিশেষ । শিৎ- ১ “বৈ- 

ণদীৎ ধারয়েদ্ঘন্টিং সোদকক্ কমগুলুহ |? 
মেনু)। ২ “কমণ্ডলুৎ কপালেন শিরদাচ 

মজাবতা।” তেত্রি)। ২। পুৎ, অশ্বথ বৃক্ষ । 
৩। ব্যক্তিবিশেষ। 

কমন কেম বাগ্1 কর14+ অন - ক) বিৎসিৎ, 
কামুক.লম্পট । ২1 (+অন - ন্ম)অভিরূপ, 

রম্য, মনোহর, কমনীয় । শিং ১ “ত্রি- 
ভূৰনকমনৎ তমালবর্ণৎ রবিকরপ্নৌরবা- 
"্রং দধানময্।” ৩। সং, পৃত, ব্রহ্মা । 
৪1 অআশোকবৃক্ষ । ৫। কামদেব। 

কমনন্ছদ্র (কমন রম্য-ছদ পক্ষ, পাখনা, 
৬ঠী --হিৎ) সং, পুত, কাকপক্ষী । 

কমনীয় (কমন দ্রেখ, অনীয় _ শ্) বিৎ, ত্রিৎ, 
রম্য, সুম্পর, মনোহর । শিখ -১ “রমণী 
কমনীয়কপোলতলে 1,” ২ । অভিলষণীয়, 
স্পৃহণীয়। . 

কমনীয়তা কেমনীয়+ তা-ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, 
অভিলষণীয়তা, স্পছণীয়তা । ২। মনো- 
হরভা, চিত্বরঞ্জকতা, সৌন্দর্য । 

কমন্ধ; সৎ. রীৎ। জল । ২। কবন্ধ। 
কমর (কম্ +অরচ _ ভা) বিৎ, ত্রিৎ, কামুক । 

কমল €কৎ জল-_ অল্. ভূষিত করা+অ 
.. 'অন্)--ক) জং, ক্সীং, পদ্য । শিৎ_১ “নল 

কমলং কমলস্র় দত্ভাসি ।” ২ “নবাবতারং 
কষলাদিবোৎপলমৃ।”২। আশ্রয় ।৩। (কম 

৪১৭ ] 

কিউ সপ লা সক 

কম 

৯২ পিসি সপ 

৬। দারপপক্ষী। ৭। তালবিশেষ ! শিং _ 
১ “উন্ডে। মলয়তালেন লঘুমধ্যে স্কুরেদ- 
গুরুঃ। সপ্তদশাক্ষৈর্য,ক্তঃ কমলোহয়ং 
ভগবানকে 1” লা_জ্ত্রীৎ, (কমল পদ্া+ 
অ-তভ্তযর্থে। সাহার হস্তে নিয়ত পদ্থ 
আছে অথবা ক ব্রক্ষত্ব-ম শিবত্ব 
[এখানে “ক,ম' শন্দ ভাবপর] ল! যে দান 
করে । ধিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব পদ দ্বান ক- 
রেন, ২য়া_ষ) লক্ষ্মী। ২। বরম্ম্বী। ৩। 
হিরণ্যকশিপুর পত্বী, প্রশ্বাাদের জননী,নাম 
কষাধু। ৪ | নদীবিশেষ । ৫1 কমলালেবু । 
শিং১ “রভাফলৎ তিস্ভিড়ীকৎ কমল) 
নাগরঙ্গকৎ । ফলান্যেতানি ভোজ্যানি 
এভ্যোহুন্যানি বিবর্জঞায়েৎ্, 1” 

কমলকীট; সৎ, পুৎ্, কীটবিশেষ, কমলবর্ণ 
কীট । 

কমলকোরক €(কমল- কোরক, ৬্ঠী-_ 
সং, পৃং, পদ্বের কুড়ি । 

কমলকোব (কমল পল্ম-কোষ কুড়ি, 
৬গী--ষ) সং, পু, পদ্বের কলিকা, পদ্বের 
কুঁড়ি; ষ্।_-“কমলকোধ তৃল্য কোমল 
করল দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিব 
রোদন করিতে লাগিলেন 1১? 

কমলজ (কমল-জ [জন জন্মান+ক্অভে) 

_ক) জাত) সং, পুত, বিষ্ঠর নাভিকমল- 
জাত, ব্রহ্মা । ২ । ব্লীৎ, রোহিণী নক্ষত্র । 
৩। বিংত্রিং, কমল হইতে সাহা! উত্পন্ন, 
পদ্গজীত (েদ্দবাদি) । 

কমলযোনি কেমল পদ্ঘ [নিষুখর নাভিপদ্] 
-যোনি উতপত্তিস্থান, ৬ষ্ঠী- হিৎ) স্ধঃ 

পুৎঃ পদ্দুযোনি, ব্রচ্মা । 
কমলষণ্ড (কমল পদ্ব-ষণ্ড সমুহ) সং 

ক্লীৎ, পদ্মস্মূহ । 
কমলাকর কেমল--আকর খনি, উতৎপত্তি- 

স্থান, ৬চী-_ষ) সৎ, পৃ) পল্মাকর, থে 
জলাশয়ে অনেক পদ্থ জন্মে । ২ 1 প্র 
সমুহ শিৎ-১- “হরিদশ্বঃ কমলাকরানি 
চ।” (রদ্বু)। ও। কমলাঁকরভষ্ট নির্মিত 
স্মতিনিবন্ধবিশেষ । 

ইচ্ছাকরা +অল(কল)-স্্, সংজ্ঞাথে) জল। | কমলাপতি ( কমলা _পতি, ৬ী_ব) ন 
৩। তাত্্র। ৪ ০০৮ পু, মৃশবিশেষ । পু, লক্ষ্মীপতি, নারাস্খ । 

৫৩ 



কম্য [ ৪১৮ ] কন্দো 

টি 
১ 

কমলালয়] কেমল পদ - আলয় গৃহ, ৬্চী ূ ২, (কন্ব+ কল - ক) নাগবিশেষ। ৩ 

_ হিৎ) সৎ, স্্রীথ্, পদ্বালয়া, লক্ষ্মী; যথা-_ উত্তরীয়বন্স । ৪ । উত্তরাসঙ্গ। ৫। কৃমি। 

«কমল! কমলালয়। [81 ফাম্পত্তি ৷ সাকা, গলকন্বল। ৭। মুগ-বিশেষ। ্ 

কমলাসন (কমল পদ্ঘ- আসন, ৬ঠী_ ?  র্লীং, জল। 
হিৎ । স্ষ্টিকালে ব্রন্ষ। বিষুণর নাভি কমলে | কন্দলবান্ কেম্বল _ বঙ্(বতু) _ অস্ত্যর্থে) ৫ 

জন্মিয়াছিলেন) সৎ পুৎ) ব্রহ্মা । ২ । কীৎ, নিৎ, কন্মলবিশিষঞ্ট, যাহার কম্বল আছে 

পদ্মাসন | শিৎ-_ ১ “কম্থলবস্তৎ ন বাধতে শীতম্।' 

কমলিলী (কমল + ইন্-সমৃহার্থে) সং | কম্গলহার কেলগল-_হার [জ হরণ কর- 

স্্রীং, পদ্ঘিনী, পদ্বের ঝাড় । শিৎ-১ | অ.ঘঞ২- ক] যে হরণ করে) বিং, ত্তি 

কমলিনী মলিনী দ্িবসাত্যযে শশিকলা | কম্বলহারক, কম্বলাপহারী | ২। সৎ পু 

বিকলা ক্ষণদান্ষয়ে | ঝষিবিশেষ । 

কমলোন্তর কেমল-উত্তর উৎকৃষ্ট, অত্য- ! কম্মলিবাহাক ) সং, ক্লীৎ, বৃষবহনীয় শকট 

ত্বম। যাহ? কমল জদশ উতৎ্কু্) সং১ক্লীৎ, , কম্মলী-কম্মলিন্, কন্দল গলকন্বল +ইনৃ- 

কুক্থৃত্ত পুপ্প, কুম্থম ফুল । অস্তযর্থে) সং, পুৎ, গলকম্মলবিশিষ্ট বৃষ 

কমিত। কেমিত, কমূৃ ইচ্ছা করা+ত তন); ২। বিৎস হিঃ কম্মলবিশিষ্ট । 

_ ক। ই-- আগম) বিং, ত্রিং, কামুক । : কঙ্গীতায়ী; সৎ, পু শঙ্খচিল । 

কম্প €কম্প্ কীপা+ অ€ংঅল.)-- ভা) সখ, | কন্মি (কমৃ ইচ্ছা কর14বি-প্রৎ) ম' 

পুৎ, কাপনি | ২। লড়ন | শিৎ_- ৯৫নিরাত ূ স্ীৎ, দর্কি, হাতা । ২। বাঁশের পাব্। 

বিছ্যছুক্ষাদৈস্সাসঃ কম্পাদিকারকঃ 17 ূ কন্দু কেন গমনকরা +14উ-- ক, সৎক্দাথে 

কম্পন কেন্প্ কাপা + অনজজেনট)- ভা) সৎ. পু২_ কী, শঙ্খ ) যথা--নাদিল ক 

হ, ক্লীৎ, কীপনি। ২।€(+অন্--ক) অন্বুবাশি রবে 1” ৯২। পু, শব্ুক ৩ 

বিৎ, ত্রিৎ, কম্পযুক্ত । ৩। (কম্প-ডিল [ হস্তী। ৪ | (কম +বুক্বশ্্) বলয়। € 

কম্পি+ অন - ক) কম্পকারক । “ঞকম্প- অন্ভুরীয়। ৬ ।.কর্ষর্রবর্ণ। ৭1 অলঙ্কা 

নেনানু চকম্পিরে তুরাঃ।” লা স্্রীং,সেনা। বিশেষ শখ ১ কন্বুকেয়ুরধারিণে 

কম্পমান কেম্প দেখ, আনোোান)- ক । ম- নিক্ষকঞযঃ আলদ্ক ত£ 77 ৮ । গালদেশ।« 

আগম) বিৎ, ত্রিং, যে কাপিতেছে, কম্পা- ফাঁপা হাড় । ৯।ম্বু। ম্ব_ক্্রীৎ, গরীব 

স্বিত। [বাষু। | ১০1 বি, ভিং, চিত্রিত, চিত্রবিচি 

কম্পাক (কম্প দেখ, আক - প্রৎ) সং, প২, কর্বব,র১ নানাবর্ণ। | 

কম্পিত কেম্প দেখ, তাক্ত) _ ক) বিৎ, ত্তিৎ, | কন্বুকগ্তধ কন্তু-_কঠ। ঈপ্-জ্ীলিঙ্গে, ২ 

কম্পযুক্ত। ২। ভীত। ৩।(+ক্ত _স্ম) চা- হিং) সৎ, স্ত্রী, যে নারীর গ্রীবা শটে 

লিত। “অতিচপলকপিকুলকম্পিত কম্পি- ন্যায় রেখাত্রয় যুক্ত | ্ 

ল্লচ্যুতপল্পবফলশবলৈঃ ।”কোদ্ম্বরী)। ৪। | কন্দুগ্রীব কন্তু শঙ্খ-গ্রীবা ঘাড়, ৬্ঠী 

(+ক্ত- ভা সৎ, ক্লীৎ, কম্পন, চালন। হিহ) বিৎ, ভরি যাহার গ্রীবা শঙ্খের ল 

শিৎ_ ১ “অনোকহাকম্পিতপুষ্পগদ্ধিঃ 1” রেখাত্রয় যুক্ত € কবিরা আচরাচর শ 

কঞ্প্র (কম্প দেখ, রক, শীজার্থে) বিৎ, সহিত গ্রীবার তুলনা! দ্বিয়। থাকেন; ঘথা 

ৎ, কম্পিত, চলিত । ২1 ভীত । _ “কন্ধুত্রীব গ্রলম্থিত মন্দারের মালা । 

ক্র ; বিং, ত্রিৎ, কর্ববরবর্ণ, চিত্রবর্ণ। কন্ধুপ্রীরা (কন্ছু শঙ্ঘ-_গ্রীরা শ্বাড়। রঃ 

কম্থল কেম ইচ্ছাকর+ কল-_শ্ম। ক-ুব। স)সংক্ত্রীং,শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয় যুক্ত গ্রী 

নিপাতন। কিম্বা ক মস্তক, জল ইত্যাদি | কন্বোঙ্গ (কন্ব্ গমন করা + ওজ_ 

ভাবল, বলবান্ হওয়া+ অ-প্রৎ) সং, | সৎ, পু, শহ্ঘবিশেষ । ২। দেশবিশে 
 পুৎ্ন্বনামখ্যাত মেষাদিলোমরচিতত্মাসন। ৩। হস্ষকিবিশেষ । 



কর 

কত কেমূ ইচ্ছাকর1.+ র-ক, শীলার্থে) 
বিৎ, ত্রিং, অভিলাষী, কামুক, মৈথুনেচ্ছাঁ- 
যুক্ত 1২1 (1+র-শ্মট কমনীয়, মনোহর । 

কয়লা (ষবনভাষা) সং, অঙ্গার, অলাত, দগ্ধ- 
কাষ্ঠ। 

কয়াধু; সৎ, স্প্রীং, জন্তান্বুরকন্যা, হিরণ্যক- 
শিপুর পত্তী, প্রহাদজননী ৷ 

কর (কু করা+অ(ল)-্প্ম অথব? কু 
নিক্ষেপ করা) সং, পু, কিরণ | শিৎ - ১ 
“অবলম্বনায় দিনভর্ত, রমূপন্নঃ পতিষ্যতঃ 
করপহশ্রমপি |? ২“ দিন্করঃ করৈস্তা প- 
যতে জগত 1” ৩৫দশশত করপারী (বিধুঃ)।” 

১। করকা, বর্ষোপল । ৩ রাজ্যের শান্তি 

স্থাপন এবৎ সৌাগাবৃদ্ধির জন্য রাজ। 
প্রজাদিগের নিকট যে আর্থ গ্রহণ করে, 
রাজস্দ | শিং ১ “তথালালো গ্রহীতব্ো 
রাষ্াপ্াজ্ৰকার্দিকঃ কর ৮ ৪ 
(1 অল্_ণ। যাহার দ্বারা কম্পন করা ঘায়) 
হস্ত! ৬। হুস্তি শুণ্ড। 

বিষয় ।৯। (কু করা+ট--ক) কর্তী। 
১০ ।(€(উপপদ পৃর্দে থাকিলে ) কারক, 
জনক ; যথা-স্থথকর ইত্যাদি। 

করক ক বধকরা+অক'ণক) - প্র, আথনা 

কর+ কণ্) সৎ পুং দাড়িন্ব বৃক্ষ | ১। করঞ্জ- 
বৃক্ষ । ৩. পলাশবৃক্ষ । ৪। কোবিক্ষারবুক্ষ । 
৫1 বকুলরুক্ষ | ৬। করীরবৃক্ষ | ৭। রাজার 
কর 1 ৮ | পক্ষী-বিশেষ । ৯1 (করক 4 ষঃ) 
দাড়িন্ব। ১০ | পাত্রবিশেষ । ১৯ | পু 
ক্লীৎ, কম্গুলু। ১৯ । নারিকেলমালা.। কা 
_ পুখ-স্ত্রীং, বর্ধোপল, শিলা । 

করকলঙ্গণন্যায়-ন্যায় ১৫) দেশ। 

করকচ ( হড়ক শন্দজ ) সৎ, লদণ বিশেষ, 
সামুদ্রিক লবণ ৷ 

করকচি (দেশজ) বি, কোমল, অপুষ্ট। 
করকচ্ছপিকা ; সং, স্বীৎ, কৃশ্মমুদ্রা | শিৎ - ১ 

“করকচ্ছপিকাৎ কুর্ঘ্যাৎ কর্মামন্ত্রেণ সাঁধ ক। 
তত্র সংস্কতপুস্পেণ পুজয়েদাত্মনোবপুও।” 

করকজী--করগথ ; যথা 

“চুড়ি কনক করকঞ্জে ।” বিদ্যাপতি) । 
করকণ্টক কের হস্ত -কণ্টক কাটা) সং, 

স্ব, নখ । 

| শুক । ৫1 : 

শ। গাতায়। ৮11 

কর ৪১৯ ] 

করকপুর; সং, পু,  বেহারদেশশ্থ নগর- 
বিশেষ; এই নগর পানা হইতে ৮৩ 
ক্রোশ দক্ষিণপূর্বের বুঙ্গেরের নিকট স্থি। 

করকলিত (কর-কলিত বত) বিং, ত্রিৎ, 
কর দ্বারা ধৃত ; ষখা- 

“করকলিতামসিবরাভয়মুণ্ডে 1 

করকা; সং, স্ক্রীং মেঘ হইতে পতিত প্রস্কর 
ভাবাপন্ন জল, মেধজাত শিলা, শিল্; 
যথা--“করকা সহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল ।” 

করকান্ম (করকা মেঘভব শিলা - অক্ষি 

| আক্ষ, ৬ষী _ হিহ। মধ্যপদলোপ ) বি, 

: , মেঘজাত শিলার ন্যায় যাহার চক্ষু 
ূ ক | 
করকাস্তঃ (করকাস্তস্,করক নারিকেলমালা 

_-অভ্তস জল। যাহার মালার মধ্যে 
| জলীয় পদার্থ থাকে, ৬পী-_হিং। নারি- 

কেলের মধ্যগত জল করকের নায় শীতল 
ৰ হওয়াতে এই অর্থ উত্ত আছে) সৎ, পুৎঃ 

নারিকেল গাছ । 
করকোষ্ঠী; সৎ, স্ত্রীং, করস্িত রেখ! ; এ 

সকল রেখা পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ 
জীবনের শুভাশুভ ঘটনা নির্দেশ করিয়। 
থাকে, জুতরাৎ এ রেখা দ্বারা কো্ঠীর 
কাধ্য হইল এই নিমিত্ত উহাদিগশকে 

|] করকো্ঠী বলে। 
করগবীজ ( করগ করল শন্দের অপভ্রংশ রঃ 

বীজ ) সং, ক্লীং, নারিকেলের খোল) 
যথা - “দশম মুকুতা জিনি কুদ্দ, করগ- 
বীজ জিনি কর। 

করগ্রহ (কর হস্ত-গ্রহ গ্রহণ, ৭মী _ হিং) 
সং, পুং, পাণিগ্রহণ, বিবাহ । ২। হস্ত ধা- 

রণ। ৩। প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণ ৷ 
করগ্রহারভ্ত কের - গ্রহ- আরভ, ৬ষী--ষ) 

সং, পু, রাজন্গ্রহণের আরম বা সুত্র- 
পাত পুণ্যুহি, পুণ্যা)। শিং ১ “কুর্যা- 
দনুক্তানি সমীহিতীনি, করগ্রহারভ্রমগি 
প্রজাভ্যঃ |” 

করগ্রাহ কের-_গ্রাহ্ গ্রহণ করা+4- অযেণ্) 
- ক) বিৎ,জ্রিং, যে করগ্রহণ করে। ১। 
পাণি-গ্রাহক, পতি, ভর্তী । ৩। যে রাজন্র- 

| কাদায় করে 



কর [ 
রি পি সিশপপীপশীশীস্পিপপাশািশিীপাাপিশিা পাপী পাশে? 

এাপেশিশািতিসি সপ 
এলো 

রর শশা? 

করগ্রাম ; সং, পু নগরবিশেষ ; ইহা গোন্দ 

জাতি-রাজপানী । গোন্দবন প্রদেশস্ছ বক্র 
পুর হইতে ৬৪ ক্রোশ উন্ভতরদ্দিকে স্থিত । 

করঘর্ণ কের হস্ত- তর্ষণ |ঘ্বষ, হ্বর্ষণকরা 
+ অনংঅনট্) না) ত্বব) সং» পুঙ, দধি 

মন্থন দও । ২। ক্লীৎ, হস্তঘধণ । 

করছ্ক কে করা+ অঙ্ক _ সংজ্ঞার্থে অথবা 
কু বিক্ষেপ করা 4 আঙ্ক-_ ধি) সৎ, পু?, 

কমগুলু ৷ ২। শরীরান্ছি। ৩ নারিকেলের 

খোল । ৪1 মস্তক । ৫। মাথার পুলি । ৬। 

ল্িক্ষাপার । ৭। খুঙ্গি, ভিপে, কৌটা । 

শিৎ- ১ “ তান্বলকরক্ষবাহিনী। * ৮। 

ইক্ষুবিশেষ | | ৃ 

করক্ষ (করক্ক শন্দজ) সৎ, জলপাত্রবিশেষ ; 

(বৈষ্বেরা জলপাত্রকে সাধারণতঃ কর 

বলিয়া থাকে) ; যথা. 

“কমগ্ডলু তু্দীকল কর পিবারে জল 
হাতে আশা হিক্গুল বরণ ।”(অন্নদ1) 

করচ্ছদ ; সং,পুৎ, শাখোটবৃক্ষ, শেওড়াগাছ । 
করজ (কর হস্ত-জ [জন জন্মান + অ 

(ড)- ক] উত্পন্ন) সৎ্পুৎ, নখ । ২। বিৎ্, 

ত্রিৎ, হস্তজাত । ৩ । কে তুখ -_ রন্জ্বতিও 
রৎকরা ইত্যার্দি + অ(অন্)-_ ক) করঞ্জ 
বৃক্ষ ৪ । ক্লীৎ, ব্যান্রনখধ নামক গন্ধদ্রব্য | 

করজোড়ি কের_জুড় বন্ধন করা + ইন্ 
(পিন্)- সংষোগার্ধে) সৎ, পু, বৃক্ষ বি-; 
শেষ, হাড়জোড়া । 

করঞ্জী, করঞজক (ক- রন্জ রাগ করা1+খ 

(অন্) _ ক, সংজ্ঞার্থে । কণ্ _ ক্গার্থে) সৎ, 
পুৎ, কর্মৃচা গাছ । 

করট কে আত্মাা-রট োষণাকরা +তঅ 

€অন্)-- ক. সংঙ্গার্থে। যে আপনাকে ত্ো- 
ষণা করে, ২য়া - ঘ, কিন্যা ক কর14 আট 
_ গু) সং, পু, কাক । শিৎ- ১বরমিহ 

গঙ্জাতীরে.শরটঃ করটঃ ।” ২ । হস্তিগণ্ড । 
শিহ-১ “ কথৎ গ্রভিন্নকরটৎ হস্তিনৎ 

বনগোচরৎ ।। ৩। কুন্তুবুক্ষ, কুহমফুল- 

গাছ.। ৪.1 বাদ্যযস্ত্র-বিশেষ । ৫। একা- 

দশাহাত্রান্ধ.। ৬ । রিৎ, ভ্রিৎ, নাস্তিক । ৭। 
নিন্দ্যজীবী। টা-স্ট্রীৎ) কে + অটন্-শ্) 
হুঃখলোহ্যা গবী, যে গাই কষ্টে, দুগ্ধ দেয়। 

৪২০ ] কর 

পপ পপ স্পা পাস এপ 
শশা 

করটক কেরট +কণ্ _ ফ্োগ) সং,পুৎ, কাক। 
করটা কেরটিন্, করট + ইন _ তস্তযর্থে, সং. 
পু হস্ত |. 

'করটু ; সৎ, পৃ, পক্মীবিশেষ। ২। করকটিয়া। 
করণ কে করা 4 ্সন(অনট)- প) সং, ক্রীং 

কারকবিশেষ, যাহ দ্বার কাধ্য নিষ্পন্ন হয় 
২। কাষ্যের প্রধানমাধন, কারণ। ৩ 

বালবাদিকরণ । ৪। পঞ্চ কর্শেক্তিয় পদ 
জ্ঞানেক্িয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই ত্রয়োদশ 
ইক্ক্রিয় । ৫ । শরীর । ৬। ম্ছান। ৭। শ্বেত্র। 
৮ । (+অনট্ _শ্ম) কার্য । ৯। (+ঘনট 
- ভা) করা, অনুষ্টান । ১০ । হস্ত দ্বারা 

লেপন । ১২ । নুত্যগীতে-- করাদ্যভিনয়। 

শিৎ--১ “নৃত্যবাদিত্রগীতানাহ প্রয়োগ 
ভেপিনাম্ । অংস্থানৎ তাড়নৎ রোধঃ কর" 

ণানি প্রচক্ষতে 1” ১৩। যে গায়কের সর 

কর্কশ তাহার নাম করণ। ১৪ | (কু+অন্ 
_ ক) পু শৃ্রপর্ভদাত বৈশ্য পুত্রঃকায়স্থ, 
করণকায়েত । 

করণক ; বিৎ, ত্রিৎ, দিয়া, দ্বার। (পূর্বববন 
কোন পদের সহিত বহুক্রীছি সমাস ন 

করিলে ইহার প্রয়োগ হয় ল)। 

করপণত্রাণ কের” ইব্ড্রিয় ত্রাণ 

কলা, মক” । 
করণা ; সং+স্তীৎ, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, এক প্রকা, 

বুহজ্জাতীয় শুধির যন্ত্র; ইহ1 ভারতবধ 

পারস্যে ব্যবহ্গত হয় । ইহার আর এব 
নাম কর্ণ; ইহার দৈর্ধ্য ১৫ ফিট ; ধ্ব 
অন্ত্যস্ত তীক্ষু ॥ 

করণাধিপ কেরণ ইক্ডরিয়_অধিপ, ৬ষ্ঠী-য 
২, পু, ইন্দ্রিয়াধিষ্টাতা দেববিশেষ 

প্রত্যেক ইক্জিয়ের এক এক দেবতা ;) যং 
-.শোত্রের অধিষ্ঠাভা দ্বিকৃ, ত্বকের বা; 

নেত্রের সুর্ধ্য, রসনার প্রচেত| ইত্যাদি । 
করণী (87৫8, করণ দেখ, ঈপ্ _জ্্রীলিগে 

সং, জ্ীৎ, জুক্্রূপে। ঘে রাশির মুল বি 
ক্ষত নাহয়। ৮ 

করনীয় কে করা+-অনীয় এ) বিৎ, তরি 

কর্তব্যকাধ্য, যাহা? করা উচিত | 21 € 

ধানে করা উচিত.) ঘখ1--সে আমাদিণ 
করণীয় ত্র । 

রক্ষণ সং 



কর [৪ 

করণ (কু করা অও্ড _ সৎজ্ঞার্থে) সং,পুত। 
খড়া। ২। পেটারি। ৩। টৃকৃরি খুজী, বাপি, 
চুপড়ি, ঝুড়ি, কৌটা! প্রস্ততি । ৪ । মধুচক্র, 
মৌচাক | ৫1 কে+অগুন্-ক) কারগুব 
পশ্থশ । ৬। শৈবালবিশেষ । ভ1- জী, 

যকুতৎ্যোগ। 

করণিক কেরণ্ড +ইক্ষিক) _ ইদমর্থে) বিৎ, 
ভ্রিং,ষে সকল জীবের উদরে চশ্খময় করণ - 
বৎ থলি আছে । [সং,পুৎ, মৎ্স্য। 

করণ্ী কেরণ্ডিন, করণ ++ ইন্- অস্ত্যর্থে) 
করতল কের হস্ত-তল নিম্ন স্থান, ৬্ঠী 

_ষ; সৎ, পুৎ-ক্লীৎ, হস্ততল, হাতের 
তেলো । ২। হক্ত। শিং - ১নখানি বিধু- 
শঙ্গয়া করতলেন তণ্যারূণোতৎ 7” 

করতাল (কর হুস্ত- তাল গানের পরিমাণ, 

৬ঠী -_ষ) সং,ক্রীৎ, লী - স্পীৎ, 
ছুই করের পরস্পর অভি্বাত, 

ছুই করতলের পরম্পর অভি- 
খাতে যেশব্দবা বাদ্য হয়, 
করতল ধ্বনি, হাততালী । 
২। কাংস্য নিশ্দ্িত বাদ্যযস্ত করতাল। 
বিশেষ ; এই বাদ্যযন্ত্রের দুইথণ্ড দুই হস্তে 
ধরিয়া পরস্পর অভিদ্বাতপুব্বক বাদ্য করে। 
শিৎ- ১ “উচ্চাটনলীয়ঃ করতালিকানাৎ দা- 

ন।দিদানীৎ ভবতীভিরেষঃ 1” (নৈষধ)। 
করতালী (কর-_ তাল, ৭মী- হিং, আ্ীলিজে 

-ঈপ্) সৎ, স্্রীং, ছুই করতলের পরস্পর 
অভিত্বাতে যে বাদ্যবা শব্দ হয়। 

করতোয়া কের হস্ত- তোয় জল। গৌরীর 
বিবাহকালে শঙ্কর-করতলপতিত তোয় 
হইতে এই নদী হয় অথবা কর [শিবের] 
হস্ত--তোয় জল-+অ- অন্ত্যর্থে) সং, 
স্ত্রী, স্বনামপ্রসিদ্ধ নদী ; এই নদী অতি 
পবিভ্রা ; শ্রাবণে স্মার্তপণ ন্দীদিগকে রজ- 
জল। বলিয়া খর্জন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু 
কেবল, এই নদী বর্জনীয়া নহে। শিৎ_ ১ 
“অথাদেৌ কর্কটে দেবী ত্রযযহৎ গঞ্জ রজ- 
সবল! । সরর্া রক্তবহা। নদ্ব্যঃ করতো য়ান্ধু্া- 
হিনী, ২*করতোয়াৎ কুরঙ্গে চ.িরাজো- 
€পাহ্িততানরঃ অশ্বমেধ্মাপ্রোতি প্রজ্গাপতি 
কৃত বিদ্বিঃ 1” 

করদ (কর-_ঘ্ [দা জান কর আঅনড)-- 
ক]ষে দান করে) বিং. ব্রিৎঃ ষে অন্যকে 
কর দেয়, করপ্রদ । শিং-১ “কফ ইমে 
পুথিবীপালাঃ করদান্জব পার্থিব।” ৯ “উন্ধ- 
রণার্থ হস্তদায়ক ।” দা স্্রীং, গুঞ্জর প্র- 
দেশের খিরাদের দক্ষিণস্থিত নগর । 

করদঈকত (করদ-কুত করা হইয়াছে । ঈ 
_ মাগম) বিং, ত্রিৎ। ষাহাকে করদ করি- 
যাছে, যাহাকে করদানে সম্মত করিয়াছে । 

করপ্ধম; সৎ' পু ইক্ষাকুবৎশীয় খলীনেত্রের 
পুত্র। ইহার প্রক্নত নাম সুবর্চাঃ। তিনি 
নান। গুনশলী প্রজারঞ্জন ভুূপতি ছিলেন । 
কালক্রমে ধনক্ষয় হইলে শক্রগণ তাহার 
রাজ্য আক্রমণ করে, ততৎ্কালে তিনি 

শত্রুদলের নিকট করছ্বয় সংপুটিত করিয়া 
তন্মধ্যে মুখমারুৎ তণাগ করাতে ইহার 
শর্রেগণ পলায়ন করে; তদবধি করন্ষম, 
নামে বিখ্যাত হন।' 

করন্যাস (কর--ন্যাস, ৭মী-ষ) সৎ, পু» 
তশ্ত্রোক্তন্যাসবিশেষ ; মন্ত্রসহকারে কর- 

চিহ্ছে অক্গুষ্ঠাদির অর্পণ | শিৎ ১ “জজ. 
নাসং করন্যাসো বীজন্যাসম্তখৈবচ |” 

করপক্ষ (172750-17256) কর অর্থাৎ হস্তই 

ষাহাদের পক্ষসরূপ; ঘথ1--বাছুড়ার্ছি । 
করপত্র কের-পত্র পাভা। যে কর পত্রের 

ন্যায়, ১মা _হিৎ ) সং, কী, ক্রেকচ, 
করাত । ২। জল ক্রীড়া । 

করপত্রবান্ কেরপত্রবৎ্১ করপত্র করাত 4+ 

বত্বেতু)- অজ্ত্যর্থে । করপত্র সমৃশ যাহার 
পত্রকাণ্ড) সৎ, পু, তালগাছ: । 

করপল্পব কের -পল্পব শাখা, ৬ী -ষ) সং, 
পুং _ ক্লীৎ, পল্পবসদৃ শ কর, নবপল্পবের ন্যায় 
শোভাযুক্ত কর, অতিশয় কোমল ও নাল 
আভাযুন্ত কর । ২। অঙ্গুলি, করশাখা । 

করপাল (কর- পাল [পল--পালি + 
অল 9] হে রক্ষণ করে) সং, পু) খর, 
তরবার । ২। হস্তবটি:। ৩। ফৌট।'। 

করপালিকা 1.(কব হস্ত- পাল্ বক্ষাকর। 
করপালী এঅক প্র, অথবা! কর- 

পালশ- ক-- যোগ) সখ, স্ত্রী, মুগন্র গ্ধাকার 
হুস্তত্দ ও, সো] । ২। চোরা, ৩। মুদগ্গর | 

টা. 48৭১ ॥ ০০ খু 
লুল ১০০1০. 



] কর 

১০০০০৯১৯ ্ 
শা পপি 

করপীড়ন (কর- পীড়ন, ৭মী-হিৎ) সং, 
ক্লীং, পাণিগ্রহ, বিবাহ । শিৎ- ১ম্ত- 

পরিণয়াৎ ষণ্ম।সাস্তঃ স্বতাকরপীড়নমূ )” 

২«করপীড়ন বিধেরনম্তরমূ ।” 
করপুট কের _-পুট থলিয়া, বগলী, ৬্ঠী-- 

ষ) সৎ, পৃ, বন্ধাঞ্জলি, যোড়হাত । ২। 
বিনয় সৌজন্য সন্মান প্রভৃতি দেখাইবার | 
নিমিত্ত ছুই কর যোগ করা; ষথা-_কর- 
পুটে নিবেদন । 

করপ্রদদ (কর -প্রর্দ যে প্রদান করে ) বিৎ, 
ঘ্রৎ, করদাতা । 

করভ কে করা 1+ অভ - সংক্জার্থে, ভআথব। 

কর- ভা দীপ্তি পাওয।4 ভা ড-- ক) 
টং, পুৎ, মণিবন্ধ হইতে কনিষ্টাম্্লি প- 

ধ্যন্ত করবহির্ভাগ । ২। (কু নিস্টীর্ণহওয়া 
+ অভচ্-শ্মঃ সৎজ্ঞার্থে ) হস্তিশাবক ; 

যথা--“অঙ্গদ করভ কর্ভী সম নববলে 
বল |” শিৎ-১ * করভোৌক্ক রতিপ্রচ্গে 

'দ্বিভীয়ে পঞ্চমে পাহহ 1? ৩। উষ্টশাবক । 
৪1 উদ্ট্রী। ৫। অশ্বতর | ভী--স্দীৎ, হুস্টি- 

শাবকম্মী ; যথা অতিথি আদিত নিত্য 
করভ করভী |” (মেঘনাদ) | 

করভীয় (করভ+ ঈয়নৌয়)-_ সৎপালনার্থে ) 
বিৎ১ত্রিৎ,করভপালক 1২ । করভসম্বন্ধীয়। 

করভূ (কর- ভূ হওয়া +০(রিপ)- ক) 

সং, পুং, নখ । 
করভূষণ কের হস্ত-ভুষণ আভরণ, ৬্ী 

_ষ্)ট সৎ, র্লীহ। কম্কণ । ২ । হাস্থাভরণ । 
করমর্দ কের হত্ত_মদ্ মর্দনকরা + অ 

(আল) -পণ। যাহা করদ্বারা মন্দিত হয়) 

সৎ, পৃ, করগুবৃক্ষ । ২। করদ্বারা মর্দন । 
করমর্দক 7 সৎ, পুৎ, পাণি আমলা । ২। 

করমৃচ! । ৰ ্ 

করমাপ! ফের করাক্গুলিপব্ব মাল! শ্রেনী) 
সৎ, স্ত্রী, জপসংখ্যাঁনিরপক করাঙ্গুলি 
পর্র্ব ; শক্তিতউপাসকগণ অনামিকার ম- 
ধ্যম পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, মুলপর্ব্ব, 
কনিষ্টার মূল, মধা ও অগ্র, পরে অনামি- 
কার আগ, পরে মধ্যমার আঅগ্র, মধ্য ও 
যুল এবৎ তীর মূল এই. দশপর্ষবে জপ 
করিবে । শিখ- ১ গমারভানামি কামধ্যং 

৪২২ )] 

স্পা কপি 

০. শশী শীলা শাঁিীটাঁাঁক772৫:টীঁ লট শার্শা এসি 

কর 

স্প্যান ২ 

দক্ষিণাবর্তয়োগতঃ তর্জনীমূল পর্ধ্যস্বং 
করমালা প্রকীর্তিতা।”? | ্ 

করমুক্ত (কর মুক্ত, ৫মী-ষ্) বিং, ত্রিং, 
কর হইতে মুক্ত, হস্তচ্যুত, করত্যক্ত। 

করন্বম কে করা1+ অন্মচ্ - সংজ্ঞার্ধে, অথবা 

ক জল-রন্ব্ শব্দকর! ইত্য!দি+অ 
_ প্র) সং, পুঙ মিশ্রণ | ২ । বিং, ত্রিৎ, 
মিশ্রিত । 

করিত কেরম্ব+ইত নি ইদমর্থে) বি ছিহ, 

মিশ্রিত । ২ । মিলিত | ৩: খচিত! 
শিৎ-১ «“মপ্ুকরনিকরকরন্দিতেতি 1 

করস, করম্তক €(ক জল -রন্ভ প্রেৰণ 

করা ইত্যাদি 1+ অ(ব্বএঞ)-শ্্ব। ক- 
যোগে করস্তক) সং,পুৎ, দধিমিশ্রিত শক্ত, 
শিৎ --৯ “ধানাঃ করস্তঃ শক্তবঃ পরিবাপঃ 
পয়ো! দধি 1” 

করভ্তি ; সং, শ্বীঘ্, যছহবৎশীয় রাজাবিশেষ। 

“করস্তিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্ত দা স্রজঃ। 

কররুহ (কর-_কুহু যে জন্যে, ৭মী-ব 

সৎ, পু, নখর, নথ । ২। অন্গুলি। শিং 

_৯ “বামশ্চাস্যাঃ কররুহ পৈমু্যমানো 
মদদীয়ৈঃ |” মেঘদৃত) । ৩। করবাল। 

করপ্িকের হন্ঠ এখদ্ধি সম্পত্তি, সদদ্ধি) 

সৎ, আ্ীৎ, প্রসম্পত্তি । ২। (পমী হি) 

করতালী, হাততালী । 
করবাল কের- বাল শিশু। হস্তের শিশুর 

ন্যায় অথবা বালকের সমান হওয়া, অথবা 
বল্্-প্রিঃবালি বলবান্ হওয়া 4 
(অল্)-৭) সং, পৃ নখ । ২। খা, তল 
বার। “শন্তিশ্চ বিবিধ শ্তীক্ষ 1; করবালাংশ 
নির্মলান্ ।” লীনী _স্ট্রীৎ, করৰাজিনী গো 

করবী কের [এখানে কর শব্দে মূল] মুল -ব 

ঘেব্যাপে। যে মুল দ্বারা ব্যাপে, ওয়ান 

ষ) সৎ, স্ত্রী, স্বনাম প্রসিদ্ধ পুষ্প। 
করবীর কেরবী দেখ, বীর শৌর্ধ্য প্রকা* 
করা4 ক্স -প্রৎ | হয়-মারক বলিয়া ৫ 
মূল দ্বারা আশ্বের প্রতি শৌর্ধ্য প্রকা? 
করে, য়া -ষ) সং পু "হ্বনাম -প্রাসি। 

পুষ্প বৃক্ষা। ২ । খঙ্জা। ৩ ভোগবত 

বাসী নাগবিশেষ । ৪ 1 দৈত্যবিশেষ । ৫ 

শুশান 1 ৬ | দেশবিশেষ | 9 ক্লীৎ। পু 



কর। [ ৪ করি 

বিশেষ । ৮1 তীর্থবিশেষ । শিৎ - ১ “কর- 

বীরপুরৎ আ্বাত্ব1 বিশালায়াৎ কৃতোদকঃ।” 
রী_স্জ্রীং, অদিতি । ২। উত্তম গবী। ৩। 
একপুত্রা স্ত্রী ॥ ৪ । পুল্রবতী স্ট্রী 

করবীরক কেরবীর - ক কৈ ধাতুজ) সং, পু, 
অর্জন বৃক্ষ । ২। কে-যোগে করবীরক) 
থজী । ২। করবীর মূল। 

করম মারনিক। টা ভাগ্য । 

করমোদা ; স্মীং, নদীবিশেষ । 
করলা কনের শব্দজ) সং, লঙ্গা উচ্ছা, 

তিক্ত ফলবিশেষ। 
করশাখা কের-_ শাখ!, ৬ষ্ভী _য) সব, জী, 

অঙ্গুলি, আঙ্গুল। ৃ 

করশীকর কের হস্তিশুও -_ শীকর মদজল 
বিন্দু, ৫মী-ষ) সং, পুৎ, হস্তিশণড নিঃ- 
সত জলকণা। 

করশুদ্ধি কর-শুদ্ধি শোধন, ৬ঠী _ষ) 
সৎ, স্্রীৎ, “ফট? এই মন্ত্র দ্বারা হস্তশোধন | 
শিৎ-১ “আদাবৃষ্যাদিকন্যাসঃ করশুদ্ধি- 
স্ভতঃ পরহ'।” 

করশুক (কর হস্ত-শুক শস্যাদির শ্- 
ক্কাগ্র ভাগ, শু য়া) সৎ, পুৎ, নখ। 

করহুত্র (কর - স্তর, ৬ঠী-ষ-) সৎ, ক্লীৎ, 
হস্তের স্থাত্র। ২। বিবাহারদ্দি মাঙ্গলিক 
কাধ্যোপলক্ষে হস্তে বধ্যমান সুত্র | 

করহাট কেরহ [ক জল-রহ্ ত্যাগ করা] 
পদ্ম আট ষযেগমন করে বাযাহ। দ্বারা 
গমন করে) আঅখবা কর হস্ত-হট্ 

দীপ্তি পাওয়া বা ভূষিত করা+অ- প্রৎ) 
সং, পু পদ্ম প্রভৃতির মুল। ২। মদন 

বৃক্ষ । ৩। দেশবিশেষ । ৃ 
করাঙ্গন (কর রাজস্ব-_ অঙ্গন শ্থান, ৬ষঠী 

-ষ) সঙ, ক্লীৎ, রাজস্ব গ্রহণের শ্থান। 

করাঘাত (কর হস্ত- আঘাত, ৬ঠী-ষ) 
সং, পুৎ করের আম্বাত, চপেটাঘাত, 

চীপড় মার । ্ 
করারোট (কর হস্ত-আ-রুটু দীপ্তি 

পাওয়া +অ _ প্রৎ) সং, পু, অঙ্জরীয়। 

করাল কের -ঘঅল্. পারক হওয়া + অতন্) 
ক) সৎপুৎ, জনকবংশীয় রাজাবিশেষ। 
২ ধুলা], ৩.। তৈলবিশেষ, গর্জন তৈল। 

করাক্ফোট (কর- আক্ষফোট, ওয়া 

৪। ব্লীৎ, কৃষ্ণ তৃলসী। ৫ বিৎ, ত্রিৎ, 
বৃহৎ । ৫1 মহৎ । ৬।উচ্চ। ৭1 ভয়া- 

নক। শিৎ-১ “ব্যাকীর্ণকেশরকরালমুখা 
মুগেন্দাঃ 1 ২. £কালীৎ করালবদনাং- 
ঘোরামূ |? ৮। দন্ভতর। ৯। ব্যাপ্ত | লা- 

জ্জীং, অনস্তমূল। লী-ন্ত্রীং, চত্ডিকা, 
পুতনালালা, অগ্রিজিহ্বা । 

করালউৈরব ; সং, পু, তন্তবিশেষ । 
_ষ) সং 

পৃৎ, করাখাত দ্বারা তাড়ন, তালঠোকা । 
করিক ) সং, পুৎ, বিটখদ্ির । 
করিকর করি হস্তী-কর হস্ত) সং,কীৎ, 

হস্তীশুগ্ড | 
করিকা (কর+ইকফ্জিক)_ প্রৎ। আপ্ 

স্্রীলিঙ্গে) সং '্মীং ১ নখরেখা, নখের চড়: । 

করিকুত্ত (করিন্_কুস্ত, ৬ষী-ষ) সং, পুত, 
হস্তিকৃম্ত। ২। গন্ষচুর্ণ। | 

করিজ (করিন্ হস্তী-জ জাত, €মী-ষ) 
সৎ, পুৎ, হস্তিশাবক । 

করিপ কেরি-পা পালন করা +অডে)-- 
ক) সং, পুৎ, হস্তিপালক, মাহুত। 

করিপথ (করি -পথ, ৬চী-ষ) হস্ভিগমন- 
যোগা পথ। ২।দেবপথ। ৩ । দেশ- 

বিশেষ । [হস্তিবন্ধনস্তত্ত, আলান। 
করিবন্ধ €(করিন্_বন্ধ বক্ধগন ) সৎ, পৃ, 
করিম যোবনিক) করুণাময়, ঈশ্বর । 
করিমুখ (করিন্_সুখ। ধাহার হস্ভিসদৃশ, 

মুখ, ৬ঠী_হিৎ) সং, পু, গণেশ । ২ । 
(৬চী _ ষ) ক্লীৎ, করীর মুখ । 

করির (কৃ বিক্ষেপ করা হি 
করীর ইরন্, ঈীরন্- সংক্তার্থে) সহ), 

পুত ক্রীৎ। বংশাঙ্কুর, বাশের কৌড়া। 
২ । পুং, ঘট । ৩। বৃক্ষবিশেষ। রা, বী- 
স্ত্রী, (+ইর _- ক) হুস্তিদন্তের মুল । 

করিরত ;) সৎ, ক্লীৎ, রতিবন্ধবিশেষ । শিৎ 
২১ িগতস্তনভুজা হ্যমত্তকা মুন্্রতাৎ স্বয়- 
মধোমুখীত স্থ্িয়ং 1” ২। গজরমণ । 
১ €করি-শাবক, ৬ঠী-ষ) 
করিম্ত / জং পু, হস্তিশীবক । শিং 
৯. « যাবৎপঞ্চান্দমেকন্মিন্ করভঃ 
কলভোহুপিচ।/? 



পপ পস্পাপ শশী পপ স্পিশ 

করিষ্যমাণ (কু করা+স্যমীন- ক, ভবি- 
ফ্যৎকালে । ই- আগম) বিৎ, ভ্তিৎ, যে 

করিবে । 
করী (করিন্, কর শু৩+ ইন্_ অজ্তার্সটে ) 

সৎ, পুৎ, হত্তী । শিৎ ১ “বৃধহিতৎ করি- 
গরভির্ভঘিতৎ |” ২ “ক্ারিকরিহরণার্থথ যোজ- 

নানামশীত্য। লীল1।” ৩ “ কটপ্রভেদ্েন 
করীব পার্থিব ।" রিণী-স্্রীং - ঈপ্, হস্তিনী । 

করীল্দস (কেরিন্- ইন্দ্র প্রধান, শ্রেষ্ঠ ) সৎ, 

পৃৎ, হস্তিশ্রেষ্ঠ, উত্তম হন্ডী। 
করীষ কে নিক্ষেপ করা ইত্যাদ্ি+ঈষন্ _ 

শ্, সংব্রার্থে) সং,পুৎ _ক্লীৎ, শুক্ষ গোময়, 
ঘটে । শিৎ- ১"করীষমিষ্টকাঙ্গারান্ শর্করা 
বাল্রকাস্তথা ।” 

করীষক্কষকেরীষ-_ কষ ক্ষেপণকরা4+ অ(খ) 
-_কৃ, ২য়া-ষ) সং, পুখ, শুক্ষ গোময 
রাশির উত্ক্ষেপক বায়ু । 

করীষাগ্ি কেরীষ _ অগ্নি আগুন । এইদ্ব্য 
সচরাচর হিন্দশ্ছানে জ্বালানি কাষ্টের ন্যায় 
ব্যবঙ্গত হয়) সৎ, পু, ঘুঁটের আগুন । 

করুই দেশজ) সং, গোলা, ভাগ্ার, দ্রব্যা- 
পার । 

করুণ (কৃ বিক্ষেপ করা-+উনউেনন্) - ৭) 
জং,পুং, রসবিশেষ, করুণারস, প্রিয় ব্যক্তি 

বা বস্তর বিনাশ 'অথবা অনিষ্ট ঘটিলে এই 
রম হায়, ইহাতে শোক ম্বাধষিভাব। 
ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলী, যোগিয়া, 
খট্ গান্মার। বিভাষ, দেবগিরি, কক্ুভ, 
লাই] প্রভৃতি রাগরাগিনী এই রসের 
উপযোগী বলিয়া বর্ণিত আছে । শিৎ 
-১. “ করুণাবিমুখেন মুভ্যুনা | 7” ২ 

“ব্কিটততৈকরূণঙ্গনৈরিয়ম |” (কুমার )। 
২। বৃক্ষবিশেষ । ৩। অনুগ্রহ। ৪104 

উন্- রদ) বিৎ, ত্রিং, পরছুঃখে ছুঃখিত, 
পরের ছুহখ কেখিয়া যার কষয়ার উদ্দেক 
হয়; ঘখা--করুণন্বদযষ় । ৫। শোক শ্বটিত, 
শোক সৎক্রাস্ত ; যথা_ককণরস । ৬ । যা- 
হাতে শোকের উদ্রেক হয়, যাহা দেখিলে 
বা শুনিলে মনে করুণার উদয় হয়; যথা 
ক্ষরণ বিলাপ। ৭। (4+উনন্ _ ক) ককণা 
লেবুর গাছ। | 

] কর্ক 

ককষ ; সৎ, পুৎ, দ্বেশবিশেষ । পুনে দেব 

রাজ বৃত্রান্ুরুক খধ করিয়। ব্রহ্গহত্যা 
পাপে লিগু হওয়াতে ছেবগণ এই স্থানে 
কলসপূর্ণ গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাইয়াছি. 
লেন তাহাতে তিনি নিক্ষলুষ হন। তদবছি 
এ স্থান করুষ নামে বিখ্যাত হয়। 

করুণা (কক্রুণ 4 আপ্ _প্্রীৎ) সৎ, স্ীং, য়া, 

কপা, কাকরুণ্য । ২। অনুগ্রহ । ৩। পুলস্থা 
মুনির কনিষ্ট| কন্যা; জ্যোষ্টার নাম মিতা 

ককণানিদান কেক্ুণা -_নিদান আধার, ৬ঠ 
_ষ) বিৎ, টিৎ, দয়াবান্, দয়াবিশিষ্ট 
যাহার হাদয়ে দয়া আছে । শিং -১ “ক- 
রুণানিদান বিতর করুণাম্ |” 

করুণাময় (করুণা _ ময়মেয়ট )-_ অজ্ত্যর্থে) 
বিৎ, ব্রি, দয়াময়। যী _ক্স্রীৎ, দ্ষয়াময়ী। 

করেটু (কু কুৎসিত বা ক জল-বরেট 
শব করা+উ- প্র । কুক) ৎ, পু”, 
_স্্ীং, কক রেটপন্ষীী । 

9২. 

করেণু কে কর1+ এন _ ক) বিৎ, তিৎ, দীন, 
শোকার্ত । ২। পুত, হত্তী । পু, গুকা-_্ীৎ, 
হস্তিনী। শিৎ--১ “গজায় গণ্,়ষজলং 
করেণুং ।”কুমার)। হ। কবেণুভির্ষস্ত ণাল- 
ভঙ্গাঃ। রেছ।। 

করেণুকা € করণুীঁক স্বার্থে । আ-ক্সী- 
লিঙ্গে) সং, স্ত্রীৎ, হত্তিনীী। 

করেণুহতী ; সং, জ্ীৎ, নকুলভার্খ্যা। ইহার 
গর্তে নিরমিত্রের জন্ম হয় । 

করোট _ পুহ কে মস্তক- 
করোটি, করোটা _ক্ত্রী২ / কুট রক্ষা কর 

+ অন্ন, ই, ঈ- ক) সং, শিরোহশ্টি 
মাথার খুলি । শিৎ-১ বপুষি ভটকরো 
টিন্যন্তকীলালসিম্ফুঃ 1” 

কর্ক কে কর1+ক- ক) সৎ, পু, শুভব 
অশ্ব । ২। শ্িল। ৩। দর্পণ । ৪। জল। ৫ 

কাকড়া । ৬। অগ্রি। ৭। সৌন্দর্য । ৮ 
কর্কটরাশি। ৯। কণ্টক। ১০। ন্ট, কুচ 
কলস 1.১১ । ব্বক্ষ বিশেষ ১২ | বিং১ন্ভিং 
শুভ্রবর্ণ। ১৩। উত্তম, শ্রেষ্ঠ । 

কর্কখণ্ড €কর্ক শ্বেভাশ্বযুক্ত _ খণ্ড ভূমি 
খন্ড, ৭মী _ ছিৎ) বিৎ, ব্রিৎ, ফেশবিশেষ 
যে দেশে শুভ্রবর্শ অশখ প্রাণ্ড হওয়া যায় 



রা কক ৰ 

৮৫০০০১০০১০০ 

কর্কচির্ভটী (কর্ক উন  ভির্ডভটী, যব - স) 

সধঃ জ্্রীৎ। সাদ! 

কক ট, ককটিক কের্ক ই 

ক, সংজ্ঞার্থে। 

কণ্ স্বার্থে) সৎ | 
পু, কীকৃড়া 1. ২। ছি 
পক্ষি-বিশেষ, ক- 
কটিয়া পক্ষী । ৩। 

লাবুবুক্ষ । ৪1 কন্কঘট । 

পদ্বকন্দ । ৫ | মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে 

চতুর্থ রাশি; ইহা পুনর্ধবস্থর শেষপাদ 
ও পুষ্য। এবং অশ্রেষার 

যোগে হইয়া থাকে । 

ইহার গধিদ্দেবতা কু- 
লখরক । ইহাতে জ- 

ন্মিলে ভোপী, সর্নজন- 

প্রিয় এবৎ সজ্জনভক্ত 

হয়। 
কর্কট (রাশি)। 

টি, টী, টিকা-জীং, কাকুড়। 

২। সপাঁবিশেষ । শু1 কলসী। শিৎ-১ 
“তৌ গের্দভশৃগালোৌ) চ বৃতিভঙ্গৎ কত 
কর্কটিকাক্ষেত্রেষু প্রবিশ্য ততৎফলভক্ষণৎ 
দে্চ্ছয়া কুত্বা! 1”? 

ককুটক্রান্তি (1০710 ০1 0900০৮7) সৎ, স্ট্রীহ। 

নিরক্ষরেখা হইতে ১৩1০ অংশ উন্তরে 

যে অক্ষরেখা আছে। 

কর্কটশৃঙী; সৎ, জ্্ীৎ, বুক্ষবিশেষ। ২। 
কাক্ড়া, শিজাগাছ । 

ককন্ু_ পু (কর্ক শ্রেষ্ঠ ধা ধারণ 

কক্ষদ্ধ, তি উ- ক, সং- 

জ্ঞার্থে। কেহ বলেন কর্ক শব্দের অর্থ 

কঠোর কণ্টক ) সং, কুলগাছ, বদরীবৃক্ষ । 

শিৎ_ ১"কর্কন্ফলমুজ্চিনোতি শবরী মুক্তা- 
ফলাশক্কয়া /* 

ক্র (কর্ক সৌন্দধধ্য+অরনৃ_ ক) সং, 
পুৎ, আর্শি। ২। কীকর, দ্ুটিৎ। ৩। 

মুগর ।৪ | কের্ক সৌন্দর্যা_র [রা দান 
করা+অংড)-ক] ছে দান করে) বিং, 
ত্রিং কক্কশি। ৫। কঠিন, ঘৃঢ়। শিৎ--১ 

পকিৎলে। বর্কর কর্ষনৈঃ প্রিযশতৈরাক্রম্য 

বিজ্রীয়তে ।” রী-স্ত্রীৎ, জলপাত্র, ঘটী। 
২। ষনল জলপার, গাড়, বদৃনা । 

বি ] 

ককরাঙ্গ কেন কঠিন -অঙ্গ দেহ,৬ষী 
- হিৎ) সং,পুংখঞ্জনপপ্ী, কালকণ্ঠপক্ষী। 

কক্করান্থক; সং, পুহ, অন্ধকৃপ । 
করাল; সং. পৃ _ ক্লীৎ). পক, চ্র্ণ- 

কুস্তল। 
ককরেট (ক্র কঠিন-ইট গমনকরণ, 

হওয়া+অ প্র) সং, পুখ, গলহস্ত, 
গলাটিপি । 

কক্করেটু (কক্কশে কঠিন ইত্যাদি-রেট 
শব করা। নিপাতন) সং, পুৎ- স্্রীৎঃ 
করেট্ দেখ, করকটি য়া পক্ষী । 

ককর্শ কের্ক হাস্যকরা1+1শ _ প্রং) বিৎ, 
ত্রিৎ, কঠিন। ২.। নির্দয় । ৩ 1 অতিশয়। 
৪। পরুষ, শ্রুতিকটু ; যথা _কর্কশবাক্য। 
৫।ভ্রুর।৬। সাহসী। ৭। কোমল নয়, 
মণ নয়; ষথা--কর্কশগাত্র । ৮ । কৃপণ । 
৯। খরম্পর্শ বিশিষ্ট । ১০। সং) পুত, বৃষ্ষ- 
বিশেষ, করগীবৃক্ষ। ১১। ইক্ষু । ১২। খঙ্গা। 
১৩। খরম্পর্শ। শ্িৎ-১ “ ককর্ানি চ 
পত্রাণি লেখনার্থে প্রদ্দাপয়েৎ।” ২কৈবত্ 
কক শকর ।” ৩“রাক্ষপাঃ কোপকক্ক শাং।” 

-_ স্রীঘ, শক্ষিতব্যতভিচার। স্্রী। ২। 
বৃশ্চিকালী বৃক্ষ | 

কক্কসার (কর্ক-সার স্থিরাৎশ) সং, রীৎ, 
দ্বধি- মিশ্রিত শক্ত, । 

ককর্ণাক কেক শুভ্রবর্ণ_ঞ্। গমনকরা বা 
হওয়া1+উ _ ক) সং, পুং, কুম্মাও, পাকা 
কুমূড়া কেকণার শন্দও হয়)। 

কর্কেতন ; সং, ক্লীৎ, রত্ববিশেষ । ইহা ঈষৎ 
তাজ ও পীতের আভাবুস্ত অগিব্, সমু 
জ্বল । ইহা কাঞ্চনময় পত্রে বেছ্িত করিষা 
ধারণ করিলে সমস্ত রোগের শাস্তি হক্স 

কর্কোট 7 কর্ক+ওট-_ ক) সং, পৃৎ, কক্র- 
কর্কোটক | গর্ভজাত নাগবিশেষ ) এই না- 

গের রর কীর্ভনে কলিভয়ের নাশ হয়। 

শি২-১ “কর্কোটকস্য নাগস্য কমযুস্তযাঃ 
টা চ। খতুপর্ণস্য রাজর্ধেঃ কীর্ভনং 
কলিনাশনং |”, ২। বিশ্বৃক্ষ। ৩। ইন্ষুদ। 
৪। ফলল্তা-বিশেষ, কাকরোল। ৫। 
কাকুড়গাছ। [সৎ, ক্লীৎ হরিতাল। 

কর্চর কেব্ রৎকরা+উর-_ প্রৎ। ব্র্চ) 

৫ সি 



কর্ণ [ 
পিক স্পা টিপ শশ্িীাশিীশী 

নি 

_-০ শশী চি 

কর্চরিকা ₹, সী, পুরিকাবিশেষ 

কর্ন কচুরী। 

কর্চচ,র (কর্জজ+উর-শ্ম ) সখ, ক্লীৎ, স্বর্ণ । 

২ কর্র রবর্ণ। ৩ । গঙ্ষীর । ৪ | লিং, 
৪১. 

রি, কর্ববরবর্ণবিশিক্ট ] 

কর বিদেশজ) সৎ, ণ ধার, দেন | 

কর্ণ (কর্নি শ্রবণকরা1+ অতল্)-প। ৫ষ 

_ ইব্ডরিয়ের দ্বারা শন্দ শ্রবণ করা যায় ) অথ, 

পুৎ,শ্রবণেকি্ব।২। (+অল্- ক) হাইল, 

ঈাড়। ৩। (কু করা+ন-ক) কুত্তীর 

অবিবাহাবস্থায় শৃর্ষ্যের ওরস-জাত-পুত্র, 

অসরাজ।৪ । কে বিক্ষেপ করা+ন_ 

ক্র রেখাবিশেষ, (701820:৮) যে সরল- 

রেখা দ্বারা চত্ভুর্জের ছুই সম্মখন্থ কোণ 
সৎযুক্ত হয়। ৫। (77১1১991556 ) 

ভূজকোটিতে সংলগ্ধ দীর্ঘভুজ । 

কর্ণক কর্ণ-ক কৈধাতুজ + অ(ড) _ ক) 

বিৎ, রিং, নিয়স্তা । ২। কর্ণধার । 

কর্ণকণ্ড,; সৎ, পু, কর্ণ রোগবিশেষ । 

কর্ণকী্টী কের্ণ_ কীট । বিশেষতঃ এই কীট 

কর্ণকুহরেই প্রবিষ্ট হাইঘা থাকে) সৎ, শ্ীৎ, 

কীটবিশেষ, কীণকোটারি । 

কর্ণকুহর (কর্ণ _কুহর ছিদ্র, ৬ষ্ঠী-ষ স-, 

ক্লীং, কর্ণের ছিদ্র, শ্রবণেক্দিয় গোলক । 
কর্ণকুপকশ্বসেক € 37010 2িয ) সাহারা | 

জলে কাণকুয়া দ্বারা শ্বাফ লয়, ঘগা-_জলজ 

শন্দ,ক 1 

কর্ণকূমি ; সৎ, পু, রোগনিশেষ। 

কর্ণগুথ কের্ণ_গৃথ বিষ্টা, মল ৬ষ্ঠী-ফ্) 

সৎ, ক্লীৎ, কর্ণ মল, কানের খল্। 
কর্ণগোচর (কর্ণ_ গোচর, ৬ঠী-ষ) লি, 

স্ব", কর্ণের বিষ কর্ণদ্বারা যাহা গ্রহণ 

করা ষায়। শ্রুতিগোচর,. আব্ণযোগ্য । 

কর্ণগ্রাহ (কর্ণ হাইল-_প্রাহ [গ্রহ গ্রহণ 

কর1-+4অ.হপ)-- ক] যে ধারণ করে) সং, 
পুৎ, নাবিক, কর্ণধার । 

কর্ণচ্ছিদ্র? সং, ক্লীৎ, কর্ণরন্দ, কর্ণসুলাদি । 

শিং ১ ““কর্ণচ্ছিৈর্ব্মীনৎ কীটৎ ক্েদ- 
মলাদি বা।” 

কর্ণজলৌকা (কর্ণ জলেকস,, কর্ণ _জলৌক্ষস্ | 

জোক) মহ, স্ব কাণকোটারি | 

৪২৩ 1]. কর্ণ 

_ শী িপীপপচাশ্ীশ্পাশাাশশিিশিশাশিইিস্সিও 

কর্ণজাহ কের্খ+জাহ- ইদমর্থে) সৎ, কীং, 
কর্ণমূল। “কর্ণ জাহবিলোৌচন 1” ভেট্রি)। 

কর্ণজিৎ কের্ণথ- জিৎ [জি জয়করা 4 ০ক্ষিপ) 
_ ক] যে জয় করে, ২য়! -ষ । মহাভারতে 
_কুকুক্ষেত্রযুদ্ধে কুরুপক্ষীয় কর্পণকে অজ্জনি 

বধ করিয়াছিলেন বলিয়!, কর্থজিৎ নাম 

হইল ) সৎ, পুৃৎ) অজ্জ্ঞন। 
কর্ণদর্পণ কের্ণ_জর্পণ আর্শি) সৎ, পুৎ) কর্ণ, 

ভূষণনিশেষ, কাঁণতড় কা । | 

কণধার কর্ণ হাইল- ধার যে ধরে, হা 

_ষ) সং পুখ, শীবিক, কাগারি, মাছি! 

শিৎ_ ১৭ অকর্ণধারা জলধো নিপীবে 

তেহ নৌরিব ।', ২ “কর্ণধার পৃথিনী 
শন্যেব প্রত্তিভাতি মে । গতে দশরথে স্বর্গং 
রামে চারণ্যমীশিতে 1? 

কর্ণনাদ (কর্ণ_নাদ, ৭মী-_ষ) সং, পুং 

কর্ণমধ্যে শবিশেষ, অন্গুলিদ্বারা আচ্ছা 

দিত কার্ণ আঞ্জাত ভো ভে! শন্দ । 

কর্ণপথ 'কর্ণক্ূপ - পথ, যৎ--স) সং, পুত 

কর্ণমধ্যে শব্দ প্রবেশযোগ্য পথ । 

কর্ণপরম্পরা ;) সৎ, জ্ীৎ, শ্রবণপরম্পরা এব 

কাণ হইতে আর এক কাপ, এক জনে 

নিকট হইতে অন্যে শুনিয়া অন্য এ 

জনকে 55) এইরূপ পরস্পর কাণাকাণি 

«তৈতনৈব চ ক্রমেণৈষ গতঃ কর্ণপরম্পরাম 

কর্ণপালী ( কর্ণ _পাজ্ রক্ষা করা, পাল 

করা অ-প্রৎ। ঈ-জআ্ীলিজে) স 

্্রীং, কর্ণ ভূষণ, কাপরালা কর্ণফুল প্রভৃতি 
২। শর্ণকর্ণ। 

কর্ণপিশাচী ;) সং, আ্ীঘ, তঙ্ত্রোক্ত দেব 

বিশেষ । ইনি কঞ্ংবর্ণ!, রক্কেক্ষণ।, ত্রিনয়ন 

খরা, লম্মোদরী, রক্তব্জিহিরিকা, উম 
জটিল? ও শবহৃদয়বিলাসিনী। অর্ধ রাত 

সমদ্মে দগ্ধমীনবলি_ প্রদ্দদনকরত ইহ 

পুজ1 করিতে হয় । ৃ 

কর্ণপুর (কর্ণ পুর [ পুরু পৃরণরুরা ৭ 
'আন্) কা ঘে সম্পুর্ণ করে, য় -ষ » 

পৃ, ক্র্ণভূষগ । ২। নীলোত্পল । ইহা। দ্ব 

গান্ধারজান্তির কর্ণভুষ! সম্পাদিত হ 
শিং -১ “বিলম্থি নীলোতপলকর্ণ পুরা 

রেঘু)। ৩। শিরীহনৃক্ষ: । ৪1 শেকিবৃগ 



কর্ণ। | 
্প্পপীপপ্পাশী্পীশিদত পাশা পাপপক্পাটী তত পাশে শিশিট শক শি 

কর্ণতূষণ কের্থ _ ভূষণ [ভূষ ভৃষিত, করা 4 

অন(জ্জনট )-.ক] ঘে ভূষিত করে, ২য়া 
_ষ) সং, ্লীৎ, কর্ণাভরণ। 

কর্মমল (কর্ণ কর্মস্থ-_ মল, য়ং--স) সং, 
লী, কাণের মল, খল। 

কর্ণবংপ কের্ণ কর্থাকার- বংশ বাঁশ, ৭মী 
_ হিৎ) সৎ, পুৎ, কর্ণাকার বাঁশ যাহাতে 
থাকে, মঞ্চ । 

কর্ণবেধ (কর্ণ _বেধ বিদ্ধকরণ, *ঠী-ষ) 
মং, পুৎ, সংস্কীরবিশেষ, চুড়াকরণ, এই 
খস্কার বিহিত অনুষ্ঠান পূর্বক কাণ 

বিধান। কর্থবেধের বিধি শান্দে এইরূপ 
নিন্দিষ্ট আছে; যথ1--“ন জন্মমাসে নচ 
চৈত্রপৌষে ন জন্মতারান্ু হুরৌ প্রহুণ্ডে। 
তিথাবরিক্কে নচ বিষ্টিযুক্ষে কর্ণস্য বেধে! 
নসমানবর্ষে |? 

কর্ণবেষ্ট (কর্ণ_ বেষ্ট বেষ্টন কর1+'অ(অন্) 
ক) সৎ, পু, (নিগ্ষে দ্েখ)। 

কর্ণ বেষ্টক._ পু (কর্ণ -_বেষ্টক, বেষ্টন 
কর্ণবে ,ন - ক্লীৎ ) যে বেষ্টন করে, ২য় - 
ষ) সং, কর্ম ভূষণ, কুণডল। 

কণশপুলী (কর্ণ _ শক্ল কর্ণছিদ্র, ৬ষ্ঠী - 
ষ) সং, স্ট্রাং, কর্ণ-বিবর, কর্ণ-ছিন্র। 

কর্ণশুল (কর্ণ --শ্ল, ০ঠী-ষ' সৎ) পুৎ, ক- 
পেঁর বেদ্বন1, কর্ণের যাতনা । 

কর্ণহীন কর্ণ _হব্বন, ৩য়া- ষ) বিৎ, ভ্রিৎ 
বধির, কালা । ২। চচক্ষ*দ্বারা অবণের কাধ্য 
হয় বলয়) সং, পুং, স্ 

কথাকর্ণি (কর্ণেতে কর্ণেতে এই মঙ্্রণা হয়, 
মা - হিং) সং, র্লীৎ্ কাণাকাণি, পরম্পর 

ুন্ফুসনী। 
কণ।ক।ণক। (কর্থাকুর্ধি+ ক - যোগ) সং, ত্রৎ, 
কাণাকাণি কর । 

কর্ণাট (কর্ণ কাপ, রাজকুযার _ অটু গমন 
করা-4-অ.দ্বএ) _ ক) সং,পুৎ, দেশবিশেষ, 
দরা্নিড়ের উত্তর পশ্চিম শ্ছিত প্রসিদ্ধ 
দেশ ।টা-স্তীঘ, কেরা +ফ-ঈপ্্) ই 
দেশের আট । ২1. কর্ণাটরাজমহিষী। শিং 
১০৫ ুরধি, দ্বদাতি বামচরণৎ ক- 
পাটবাজপ্রিত্বা (ভন্তট্)। ৩। রাশিনী- 
বিশেষ, মালব রাগের পত্বী । ৪ | কাব্যের 

৪২৭ |] কণণ 

রীতিবিশেষ । ৫। মহারণ্যগত চিত্রকুটাদি 
সপাপীপশিশীপসি 

পর্কবত । 

কর্ণাটশিখর কর্ণাট -শিখর, ৬ঠী-ষ) সং, 
ক্লীৎ, মহারণ্য মধ্যগত চিত্রকৃটাদি পর্ধ- 
তের চূড়া; যথা--“বানরগণ কর্ণাটশিখর 
ভগ্ন করিলেন।” 

কর্ণাটিকা (00010) কর্ণট দেখ। 

কর্ণি, কর্ণী (কর্ণ +ই, ঈপ্ _ প্রৎ ) সং, স্ত্রীৎ, 
কর্ণাৎশ । 

কর্ণিকা কের্ণ কাণ+ইক(ফিক)- প্রৎ । ক- 
জাথে) সৎ্স্মীৎ, কর্ণভূষণ, কেরাপাত । ২। 
(কর্ণ +ণক - প্রহ, আপ্) পুস্পমধ্য । ৩। 

হস্ত্ি শুগ্ডাগ্রব্তাঁ অঙ্ুলি আকার দ্রব্য । 9 । 
পদ্দবের মধাস্থ বীজকোধ ; ঘথা-_“বিকসিত 
পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে । অন্নদা)। শিং 
_ ১'যস্যামবস্থিতঃ সর্বাতঃ সৌবর্ণঃ কুল- 
শিরিরাজে| মেুছ্বাপায়া মসমুন্াহঃ কর্ণিকা- 
ভিতঃ।?? ৫ | বোটা । ৬ । লেখনী । ৭। 

কুর্িনী। ৮। হস্তের মধ্যাঞ্ুলি ৷ ৯। আগ্মি- 
মস্থনবৃক্ষ । ১০ | অজশৃক্গীবৃক্ষ । 

কর্ণিকাচল (কার্ণকা পগ্মের বীজকোধষ _ 
অচল পর্নত। ইহ1 পৃথিবীর মধ্যস্থালে 
থাকাতে পদ্মপরের ন্যায় আদর্শ হুইয়। 
অংশবৎ দেখায়) সং) পু, সুমেরুপন্বত । 

কর্ণিকার (কর্ণিকা কর্ণভূষণ -ধ গমনকরা 
4 অঅন্) _ ক) ম২,পুৎ, বৃক্ষবিশেষ,আর- 
গ্রধরৃক্ষ | ২1 (কর্ণিকার 4) রীৎ, পুষ্প... 
বিশেষ। শিৎ-১ “বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণি- 
কারৎ ছুনোতি নির্গন্ধতয়! ম্ম চেতঃ 1” 

কণিশক্; সং, পুৎ, বেধনাস্ত্রবিশেষ । 
কর্ণী (কর্ণিন্, কর্ণ 1 ইন্-_ অস্তযর্থে ) বিৎ, 

ত্রিং,কর্ণযুক্ত | ২। কর্ণসন্বন্ধীয়। ৩। দীর্থ- 
কর্ণ ।৪। পুত, কুটিলাবযবযুক্ত শরবিশেষ ; 

যথা--নিশিতকণণ। ৫। সপ্ববর্ধ পর্বতের 
মধ্যে পর্বতরিশেষ। 

কণ্ণুরধ (কর্ণা কর্ণৈকদেশ -রথ যান, 
৬ঠী _ষ) সং১পুৎ, থা - স্ট্রীৎ, স্কন্ধবাহ্যান, 
স্্রীলোকের গমনার্ঘ বস্ত্র আচ্ছাদিত শন 
গাড়ি বা ভুলি। শিং-১ ক্রোম 
রঘুবীরপত্থীমৃ।” 

করণ্ণ্ুত কেণী এই রালকুমাক়ের- আন 



হুত পুত্র, ৬ষী-য) সৎ, পুৎ অধথুরা 
দেশের স্গনাম প্রসিদ্ধ রাজা, কৎসাতুর । 
শিৎ-১ “কর্ণীভুতকথেব সন্গিহিতবিপুলা- 
চলা।” ২। তস্কর। ৩। তক্করশান্মপ্রস- 
ভঁক | শিৎ - ১ “কর্ণীহতং করটকই স্তেয়- 
শাস্বপ্রবর্তকঃ 1” 

কর্ণেজপ কের্ণে কাণেতে _জপ্ পুনঃ পুন- 
রুচ্চারণ করা+অ অন্)--ক) বিং, ত্রিৎ, 
খল, যে অন্যের দোষ বা অপরাধ জানিতে 
পারিলে প্রভুর অথবা রাজপুরুষদিগের 
গোচর করে, গোয়েন্দা । ২ । যে কুমন্ত্রণা 
দিয়া মনোভঙ্গ করিয়া দেয়, যেকোন কথ। 
বলিয়া অন্যের উপর হিংসা, ঘ্বেষ বা বিরাগ 
জন্মাইয়! দেয়, কুপরামর্শদায়ক । 

কর্ণেন্দ (কর্ণ- ইন্দ্ু চন্দ্র) সং, পুৎ, অদ্ধ- 
চক্রাকৃতি কর্ণভূষণ। 

কর্ণোপকর্ণিকা (কর্ণ _উপকর্ণ, ৭মী _হিৎ, 
কষোগে। এক কর্ণ হইতে অন্ত কর্ণে 
যাহা যায়) সং, স্স্ীং, পরস্পর শ্রবণরূপ 
প্রবাদ, কাণাকাণি । শিৎ-_ ১কর্পণোপকর্ণি- 
কয় আ্তাপবাদক্ষুভিতজদয়ঃ |” 

কর্ণোর্ণ (কর্ণ উর্ণ।, ৬ষী _ হিৎ ) বিং, ভ্রিং 
যাহার কর্ণে ভর্ণাধিক লোম আছে । ২। 
সৎ, পু, মগবিশেষ । শিৎ-_ ১ “কণোর্ৈ- 
কপদাশ্বাসস্য নির্জইৎবৃকনাদ্ভিভিঃ 1” 

কণ্য (কর্ণ 1 যফ্্য)- ভবার্থে) বিং, ত্রিং, 
যাহা কর্ণ হইতে জন্মে মেলাদি)। 

কর্তন কেৎ ছেদন করা+ অন(অনট্) _ ভা) 
সংক্লীৎ, ছেদন, কাটা । ২। কাটনাকাট?। 

নী-স্্ীং, যাহা দ্বারা কর্তন কক যায়, 
কাচি। 

কর্তরী, কর্তরিক (কর্তন দেখ, অরন্_প। 
ঈ-স্ত্রীলিজে। ক- যোগে কর্তরিকাঁ" সং, 
স্্রীহ, কাটারি। ২। ছুরি । শু । পত্রীকুত 

ত্বর্ণাদির কর্তনোপায়, কাতুরি 1 ৪ 1 ছে- 

নার্থ অস্্রবিশেষ, কীচি। ৫1 অরন্_ 
্) বাণপুত্খ |. 

কর্তব কে্তব্য শবজ কি?) গীতাদিতে 

কর্তব্ 5 সুরের নান। প্রকার কৌশল প্র- 
দর্শন । 

কর্তব্য কে করা+ তব্য--শ্ম) বিংত্রিৎ। কর- 

[ ৪২৮] কর্তা 

নীয়, করপাছ, করিবার যোগ্য। ২ | উ- 
চিত, বিখেষ / (শিখ পি প্প্র তর্নিঃমত্ব 

বনৎ কর্তব্যম্থ।” ৯+কর্তব্যা তপসে মতিঃ। 
কর্তব্যতা ( কর্তব্য + ত1-- ভাবে ) সৎ, স্ত্রী, 

বিখেয়তা, 'চিত্য, উচিতকাধ্য । 
কর্তা (কর্তৃ, কু করা+তৃতিন্)_ক, “ঘ। 

করোোত সঃ”? ) বিং, ত্রিৎ, কারক-বিশেষ, 
ষেকরে, যে কোন বিষয় বা কর্ম সম্পন্ন 
করে; কত্তা পঞ্কবিধ বলিয়া নিদিষ্ট। 
শিখ ১ পক্রিয়ামুখ্যো ভবে কর্তা হেতু 
কত্ত গ্রয়োজকঃ। অন্ুমস্তা গ্রহীতা চ 
করত! পঞ্ধবিধঃ স্মৃতঃ |” এই কর্তৃপদবাচ্য 
পুরুষ আবার ত্রিবিধ বলিয়া কথিত; যথা 
সাত্বিক, রাজস ও তামস; মুক্তসঙ্গ, নির- 
হাক্ারী, ধৈর্য ও উতৎসাহসমন্বিত এবং 
সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার পুরুষ সা- 
ত্বিক কর্তা; রাগবিশিঃ, কশ্মফলাভিলাষা 
লুদ্ধ, হিৎসাত্মক, অশুচি এবং হষশোক- 
সমন্বিত পুরুষ রাজসকর্তা; এবৎ আত্ম- 
জ্ঞানলাভের চেষ্(বিহীন, শঠতাপুর্ণ, ছল 
বিশিষ্ট, আলস্যপরায়ণ, বিষভুকৃ, দীর্ঘস্বতা 
ও স্তব্ধপ্রকূতি ব্যক্তি তামসকভ1 বলিয়া 
নির্দিষ্ট আছ | ২। কাধ্যকারক | ৩। প্র- 
পেতা। ৪ 'বধাতা। ৫ । প্রভু । *। অধ্যন্। 

«| সং, পুখ, বিধাতা । ত্র _স্ত্রীং, প্রধানা 
স্রী', গৃহিণী । 

কর্তীভজা--কিছুপিন পুর্ধ্বে বাঙ্গাল! দেশে 
চৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ অথবা উহার 
শাখান্বরূপ আর একী সম্প্রদায় সংস্থা- 
পিত হইয়াছে, তাহার নাম “কর্তীভজ। 
যদিও ঘোষপাড়া নিবাসী সপেগাপ-কুলো- 
স্তব রামশরণ পাল এই ধর্ম প্রচার করেন, 
কিন্ত এক উদাসীন, ইহার প্রবস্তক বলিয়৷ 
বিখ্যাত হইক্ষাছেন। তাহার চরিত্রবিষয়ে 
পরস্পর বিরুদ্ধ নান উপাখ্যান আছে; 

তাহার কোন আখ্যান সব্বতোভাবে 

বিশ্বাস কর! যায় ন।। তাহার নাম আডউল- 

টা | এ স্ম্প্রদ্ায়ী লোকে এ উদ্দাসীনকে 
ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করে এবৎ চৈতন্য 
সম্প্রদায় প্রবর্তক গৌরাক্গের সহিত অ- 
ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করে। কৃষ্ণচান্্র 



গৌরচঞ্,  ক্আউলেচক্ত্র,। ভিনেই এক, 
একেই তিন। রি 

কর্তিত কেরন দেখ, ত(ক্ত)-_ন্) বিং, ভ্রিং, 
ছেদিত, যা? কাটা গিয়াছে, ছিন্ন । 

কর্ভ, কাম (কর্ভমূ করিবার নিমিত্ত - কাম 

ইচ্ছা ৬ষী_ছিৎ । মূ লোপ) বিৎ, ত্রিং, 
চিকীর্ধ্, করিবার পিমিত্ত যাহার ইচ্ছা 
হইয়াছে, করিতে উদ্যত । 

কর্ৃৃকা (কত ছেদন করা7+তৃন্, ক- প্রৎ) 
সৎ, স্ত্রী, ক্ষুদ্র খড়গ । শিৎ-১ “হাস্য- 
যুক্তাৎ ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্ ।” 

কর্তৃত্ব কেও +ত- ভা) সং, ক্লীৎ, প্রভৃত্ব, 
আধিপত্য । ২1 অধিকার। ৩1 কারকত, 

সাধকত্ব। 

কর্তৃবাচ্য (কর্তৃ-বাচ্য উক্ত) বিং, ত্রিৎ, 
উক্তকর্তৃক, কথিতকর্তী1। 

কর্দ ( কর্দম দেখ, অ(অন্) 
কর্দম, কাদ। । 

কর্দন কের্দ, [কুৎসিত শব্ধ করা] এই প্রকার 
শব্দ করা4+ অনসনট্)-_ ভা) সং, ক্লীৎ, 
উদরের শব্দ, পেটের ডাক | ২। কুৎসিৎ 
রব। ৩। শিশুর শব্দ । ৪1 পুং, কাক। 

কর্দম কের্দ কুৎসিত শব্দ করা+অম -ক, 
সংজ্বার্থে ) সং, পু, পক্ষ, কাদা । ২। 
পাপ। ৬ । ক্রীৎ, যোহার সেবনে উদরে 
কুৎসিত শন্দ হয়) মাংস । শিৎ- ১“রসা- 
নাং কর্দমা নদ্যো বভূবুঃ 1” ২ পপাদো 
নৃপুরলগ্ধকর্দমধারিণৌ |”? ৩“কৃত্বা রুধির 

- কর্দমম্ ৮ ৪ 1 প্রজাপতিবিশেষ, কপিলের 
পিতা । ৫। ছায়া । শিং ১বেদষু কর্দমঃ 
শবেচ্ছায়ায়াৎ বর্ততে স্কূটমৃ। বভূব কর্দ- 
মান্ধালঃ কর্দমস্ভেনকীত্তিতঃ ।” 

কর্দমাটক কর্ম [পক্ষ] ও চলা- অট গমন 
কর14 অক _ ধি) সৎ,পুৎ, বিষ্ঠা নিক্ষেপ 
করিবার স্থান, আস্তাকুড়। 

কর্দমিত ফেন্গঈম 4 ইত - ইন্দমর্থে) বিং. ত্রিং, 
কর্দমযুক্ত, পঙ্কিল, কর্দমাক্তি ।. 

- ক ) সহ, পথ 

কর্গট পৃহ কীৎ) কেপ পারক হওয়া147 
কর্সটি _্ীৎ | অটন্_্্র) সৎ, জীর্ণ 
কর্সটিক1- স্ত্রীৎ ) অথবা ছিন্ন পরিচ্ছদ । ২। 

পুলাতন নম্্র। ৩।নেকুড়া। ৪ । মলিন 

| [ ৪২৯ ) 
৮:৮2) 1 ? 

্ 5 বাতি ভু. ৃ 

কাপড়। ৫। (কক বিপক্ষ 
_র্_ুকর -পট' ৬ঠী -ষ) করবন্্র। ৬ 
্্মাদ্দি মার্জনার্থ হস্যাশ্থিত, বস্ত্র । ৭) 
পব্বতিবিশেষ ৷ ইহ? নাভিমগুলেল্প পুর্ব 
দিকে, ভম্মকূটের দক্ষিণে অবস্থিত । এই- 
খানে শমন অধিষ্িত আছেন। নন. 

কর্পট'ক ককর্পটন্, কর্পট+ইক, ইন্ 
কর্পটী - অন্তযর্থে) বিং, ত্রিৎ, 

কর্পটিধারী, ভিক্ষুক । 
কর্পটধারী € _ধারিন্, কর্পট-_ধারী ষে 
ধারণ করে) বিৎ, ত্রিৎ, যে জীর্ণ অথবা! 
ছিন্ন পরিচ্ছদ ধারণ করে । 

কর্পর (কুপ্ পারকহওয়া+অরন্ _ক) সং, 
পুৎ, মাথার খুলি । ২। কটাহ। ৩। অস্তর- 
বিশেষ। ৪ ।ম্বন্নয় পাত্রের অংশ। ৫। 
খাপ্রা । ৬। কৃর্ম্ের পৃষ্টাশ্ছি | ৭। ওঁডুম্বর। 

৮। অস্ত্রবিশেষ, কাত। শিৎ - ১কুলালোহ- 
হম্ প্রকৃত্যা । মদৃগৃহেহুনেক কর্পরাণ্যাসন্।” 
২ গাহর্পত্যাৎ কর্পরেণছ্বলভ্তমগিমাদায় ।” 

কর্পরাংশ কের্পর _ অংশ) সৎ, পুৎ, থাপ্রা, 
খোলাকু চি। 

কর্পরাল ; সৎ, পু, কন্দরাল, পর্বতজ পীলু- 
বৃক্ষ, আখ রোট । 

কর্পরাশিন্ (কর্পর-অশৃু ভোজন কর1+ 
ইন্ণিন্)- ক, ৭মী _হিৎ। যিনি কর্পরে 
ভোজন করেন) সং, পু, বটুক ভৈরব । 
শিং-১ শ্িশানবাসী মাংসাশী বর্পরাশী 

_মখাত্তকৎ ।” বেটুকস্তব)। 
কর্পাস কে করা ইত্যাদি+পাস -শ্্ট সং, 

পুৎ_ক্লীৎ, কাবাস তুলা । সী--স্ত্রীৎ 
কাপাস গাছ। 

কপূর (কর্পট দেখ, উর-ণ) আখ, পু 
ক্লীঘ, শনামপ্রসিন্ধ শুভ্রবর্ণ গঙ্গদ্রব্যবিশেষ। 
শিৎ-১ “কপুরিপুরপরি পূর্ণমুখখী |” 

কপুরিতিলক1; সং, স্ত্রীৎ, উমার সখীবিশেষ, 
জয়া । 

কপুররমণি কেপূরি মণি রত্ব) সৎ, পুত, 
মূল্যবান প্রস্তরবিশেষ | 

কপূরিরস কেপুরিজপ- রস, ৭মী _ হিং) ন 
পুং, পারদ ।. 

কপুরস্তব ; সৎ, পু, শ্যামাস্তববিশেষ,। 



কর্ম্ম [ ৪৩০ ) কর্ম 

কর্দ্র 7) (কর্ষং গমনকরা ইত্যাদি 
কর্ব,র ) উর, উর-র্) সৎ, ক্লীহ, স্বর্ণ । 

২। জল । ৩। বিং, ি৪ৎ, বিচিত্রবর্ণ বন্য । 

৪ | (4+উর, উর- ক) পুৎ, দৈত্যবিশেষ । 
৫1 রাক্ষস । ৬।পাপ। ৭।শটী। ৮। 

কর্চর, কীচা। ৯। হুরিভ্রী। ১০। হরিতাল 
বৃক্ষবিশেষ । রা-_স্ীত, দুর্গী । 

কর্ন রিত € কর্ব,র+ইতত- ইদমর্থে) বি, 
ত্রিং, নানাবর্ণে রঞ্ভিত, শবলিত । 

কম্ম (কমন, কু করা+4 মন্ _ শ্, যাহা করা 
যায়) সং, লীৎ, কার্য, উত্ক্ষেপ অবক্ষেপ- 
ণাদি ক্রিয়া ; ইহা ভ্রিবিধ ; যথখ।-সাতিক, 
বরাজস ও তামস। ফলাভিভাষশুন্য যে 
কণ্্ তাহাই সাত্তিক।--কাষনাপূর্ণ যে 
কর্তন, তন্মধ্যে হিংসার্দিসৎযুক্ত তামম। 

তঙ্থ্যতীত কামনাপুর্ণ কার্য রাজস। ২। 
চুক, পাপ, পুণ্য । ৩.। কারকবিশেষ। 
শিৎ_ ১“মনসা নশিশ্চয়ৎ কৃত্বা ততে। বাচা- 
ভিধীযর়তে। কর্ণ! ক্রিয়তে পশ্চা ।”৯”যে- 
স্বান্ত ঘাদ্দশৎ কর্ম ভূতানামিহ কীর্তিতম্ |" 

কর্মাকর (কর্মন-_কর[কু করা4ট-ক] 
যে করে, ২য়া _ষ ব্্ত্রিৎ যে বেতন গ্রহণ 
পুর্রবক অন্যের নিকট কম্ম করে, পরিচারক, 
ভৃত্য । ২।ষে কোন কন্খ করে, কর 

নিক্ধাহক। ৩। কারিকর। ৪ । পু, ষম- 
বিশেষ । ৫। কেশ্মকারও হায়)। শিৎ-১ 
“কশ্্রকরাঃ স্থপত্যাদয়ঃ 1” ২ পিষ্যান্তে- 
বাদিভৃতকাশ্চতুর্ণ স্তধি কম্মরুৎ । এতে 
কন্মকরাঃ জ্তেষ12 1? 

কর্ম্মবকরী ; সৎ, আ্ত্রীৎ, দাসী । ২। যুর্বালভা। 
বিশ্বিকালতা । 

কস্মকর্তী কেন্দ্র কর্তী যে করে) বিং, ত্রিৎ, 
বাহার মাতৃপিতশ্রাদ্ধ অঞ্ধব। পুত্রকন্যাদির 
বিবাহ প্রস্ততি কম্ম উপস্থিত । ২ । ব্যাক- 
রপে-ন্ষে স্থলে কর্মাই কর্তী হয় । 

কশ্মাকর্তৃবাচ্য ; সং পুৎ, যে স্থলে কর্ম 
কম্তার তুল্য ক্রিয়! সম্পন্ন করে, তাহাকেই 
কর্ম্মকর্তৃবাচ্য কহে'; ষথা-পচত্তা ভু- 
'্যতেখশাকঃ |” যে শাক পাক কক্িতেছে 
দেই শাক ভোজন করিতেছে, এস্বলে 
শাক্ষে পাকক্রিয়া ও ভোজনক্রিঘা উভভষ্ব 

বিদ্যমান থাকাতে কর্তার তুল্য ক্রি 
সম্পন্ন বলিয়া প্রতীতি হুইল । শিং-১ 

ক্রিয়মাণজ্ত যৎ কন্মন্যযমেব প্রসিধ্যতি। 
করৈঃন্দৈগূউপংকর্ত, কণ্মকর্তেতিতদ্বিঢঃ।' 

কর্ম্মগত কেন্দ্র _গ্ণত প্রাপ্ত, ৪র্ঘাঁ_ষ) বিং, 
ত্রিৎ, কর্্মজন্য প্রাপ্ত, কর্খ্মনিবন্গন উপ- 
স্থিত, কশ্মান্থনারে আগত ; যেমন-_কর্ধ- 
গত ফল, কর্্গত দোষ ইত্যাদি । 

কর্মকাণ্ড কেশ্মন্্ কর্তব্যতা 'প্রতিপাদ্ক - 

কও) সং. পুৎ- ক্লীৎ, কন্ত্সমূহ । ২। 
বেদাংশবিশেষ, যাহাতে কম্খ্বকাণ্ডের নিষয় 
নিকপিত আছে । 

কন্মকার কেন্্ন্_রু . করা+অধেণ্) _ ক) 
সংপুৎ। কামার, লৌহকার | ২। বুষ | ৩। 

বিৎ,ত্রিৎ, কম্মকারক | ৪। ষেবেতনলইয়া 
কম্ম করে, ভূত্য । 

কশ্কারী (-কারিন্, কর্ন -কু করা+ইন 
(ণিন্)- ক বিং, তরি, যে কত করে, ক- 
কারক ৷ শি২-১ “তান্ বিদ্দিতা ভুচ- 
রিতৈরগ্টৈ স্তৎ্কম্ত্রকারিতিঃ । (মন । 

কম্্রকীলক ; সং, পু, ধোপা। 
কন্মক্ষম (কর্খ্ব- শাম, ৬ঠী-_ষ) বিৎ, ভিছ, 

কন্মপট, কণধ্।দক্ষ, যাহার কাধ্যে নিপু 

পতা আছে শিং - ১আত্মকম্মক্ষ মং দেহ 
ক্ষান্রোধশ্ম ইবাশ্রিতঃ )”? রেছু)। 

কন্ধক্ষেত্র কে্ব _ ক্ষেত্র, ৬ষ্ঠী-_ ষ) সং, ক্লীৎ। 

কম্ম্নানুষ্ঠানের স্থান, ভোগভূমি | ২। ভারত" 

বর্ষ । এই স্থানে মনুষ্য যে কামনায় কন্ম 
করে তদ্বিষয়ে সিদ্িলাভ করিতে সমর্থ হয় 

কশ্মচারী €(কম্চারিন্, কন্মন্_ চর গমন 
করা+ইন্.পণিন্)-_ক) বিৎ, ত্রিৎ, বেতন 
গ্রহণ পু্বিক ফেক্মগ্ভের কর্ম করে 

কর্্মজ কর্্মন-জ উৎপন্ন) সং, পুৎ, কলি' 
ষুগ্ন। ২। বটবক্ষ । ও বিৎ, ব্রি, ক্রিয়া 
জন্য । ৪। কম্মজাত। 

কন্্রজ্ঞ ( কর্ন _জ্ঞ- জান অড)-ক. 
বিৎ তরি, যে কর বুষে); কোন্ সম 

কোন্ কর্ম কর্তব্য অথবা কিরূপে কো? 
কম্্র করিতে হয় কিংবা কি উপায়ে কো? 
কর্তন সম্পন্ন হইতে পারে তাহা যে বিল 
ক্ষণ লুকিতে পারে। 



কর্শা 

পি 
এপাশ পিপি 

এপীশপীণপালতা 

কশ্মঠ (কর্ন +$- তৎ্কুশলার্থে) বিং, ত্রিৎ, 
কর্মকশল, কর্ম ক্ষ, পারক। 

কর্মণ্য কর্ন + বকে) _ প্রং) বিশ্ভ্রিৎ, যাহা 
কোন কর্মে লাগে, কন্মযোগ্য | ২। কশ্মঠ, 
কর্মদ্রক্ষ । প্যা-্ত্রীং, বেতন। 

কর্্ণ্যত। (কর্খুণ্য 1 তা - ভাবে ) সৎ, স্ীঘ, 
কর্ধানির্রবাহে পটুতা, কর্ম্মনিকর্পহে নৈ- 
পুণ্য ২1 কোন কাজে লাগা । ৩। কর্ম 
পযোগিততা । ৪ । প্রয়োজন যোপিতা। 

কর্মণ্যভূকৃ(-ভুজ্, কর্মণ্য ভূক ষেভোগ 
রে, *য়া-ষ) বিৎ, ত্রিং, বেতন গ্রহণ 

পুর্ব যে কম করে। ১। বেতনোপজীনী । 
কর্মতাগ খন _ ত্যাগ, ২যাষ) সং 

পুৎ, বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করা । ২। বিষয় 
হইতে বিরত হওয়া । 

কর্মদক্ষ (কর্ন দক্ষ পটু, ৭মী - ষ) বিৎ, 
বিৎ, কন্ম্রনিব্বণহে যাহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য 
আছে, কশ্মণিপুণ, কাধ্যপট | 

কর্খাদ্ট ( কর্ন _ কর্দ্হুষ্ট, শয়া-ষ) বিৎ, 
ত্রিং, কর্ম দ্বারা দূষিত । ২।ঘে জববর্দ। 
আসং্পথে চলে, যে জন্বদা অসৎ কর্ম 
করে, ছুশ্চরিত্র, ছুক্বম্মা । 

কম্মদোষ ( কর্ন _ দোষ, ৬ঠী-ষ ) অৎ, 

পু, ক্মের দোষ, অসৎ কন্মের অনুষ্ঠান 
জন্য দোষ। ২। পাপ, অপরাধ । 

কশ্মধারয় কেপ্ন্, ধঞ্রিঃ-ধারণ করা ণ- 

ক) মং, পু, সমাসবিশেষ, সমান সমান 
বিভক্তিক বিশেষ্য বিশেষণ পদশ্টিত 
অমাজ্। 

কম্মনাশ। ; সৎ, স্প্ীং, নদীবিশেষ, বেহার ও 
কাশীর মধ্যস্থিত একটা ক্ষুদ্র নদী । এই 
নদীর জলম্পর্শে সমস্ত পৃণ্যকর্ম্বের ক্ষয় 
হইয়া যায় । ২।( কর্্মনাশকশন্বজল ) যে 
কর্ম নষ্ট করে। 

কম্মন্দিন (কর্ন কর্ম 1+অদ্দ্ বন্ধন করা 
+ইন্(শিম্ )- ক) বি ভ্রিৎ, অস্ধরী । 
₹। ভিক্ষুক। 

কর্মপথ কেন্ম_পথ৬ঠী- সং, পু ক- 
শ্বের পচ্ধতি | শিৎ--১ “কারেন ত্রিবিধাং, 
কশ্ম বাচাচাপি চতুর্বিধং মনস্সত্রিবিধব 
দানকপ্মপথাৎভ্ত্যজেত্, 1১, 

৪৩১ ] 

পো স্পেপপপাপাশপা শেপ পিসি পাশপাশি াাাশাীশীশী ীিাীশাশিটিটিািীসীশ্ীশ্াশ্শাশীশী শী স্পেস টিটি 1 

কর্মীভোগ (কর্ন কর্দ্ম_ ভোগ" 

কর্মাযুগ (কর্মন্_যুগ সভ্য, তেতা, 

কর্ম 

প্এপাপিপাাশিপাশিশীশিপিশশাটীিতাপিপীশী পপি পাশা িীীপশিপিপাপপাপপসপাপাশ 

কম্মফল (কর্ম্মন _ ফল, ৬ষী- -ষ) সৎ, ক্লীং, 
হখ বাহুখ। 

কর্ধ্ভুষি (কর্ন - ভূমি পৃথিবী ।. 'আর্য- 
দ্রিপেক্ কর্মকাণ্ডের শ্বান, ৬ঠী- যী সৎ, 

স্্রীঘ, আর্ধ্যাবর্ত, ছিমালধ শু বিদ্ধ্য পর্ধ্ব- 
শ্চের মধ্যবস্তাঁ দেশ। ২7 ভারতবর্ষ । ৩। 
কষ্টভূমি। ৪ । কার্যক্ষেত্র। 

সৎ, 

কন্ষের ফলাভাগ । ২1 কোন বিষয়ে বুখা 
কষ্ট পাওয়া, অনর্থক কষ্ট পাওয়া । 

৯ 

কর্মামুল (কর্ন মূল গাছের গোড়া, ইহা 
ধন্মধকর্্মাদিতে ব্যহত হয়) সং, ক্লীৎ, 
দর্ভ, কুশ। 

দ্বাপর, 

কলি- এই চারি কাল? সৎ,ক্লীৎ, কলিষুগ ॥ 
কর্্মষোগ ( কর্ম -ষোপ, ৭মী _ষ) সৎ» পু» 

বেদলিহিত অর্দ্েন্ে কৌশল । শি- ১ 
“তম্মাৎযোগায় যুজ্যন্গ যোগঃ কর্ম হুক্ষৌ- 
শলৎ। কর্ম্মণো বুদ্ধিযুক্তা হি ফলংত্যক্ত! 
মনীষিণঃ |” ২। চিকুশুদ্ধিজনক বৈদিক 
কর্ম; ইহা দ্বিবিধ ; নিক্কাম গু সকাম, 

নিক্ষাম কম্ম আজ্বজ্ঞানের কারণ ও সকাম 
কর্ম ভোগের ক্কারণ। কিন্ত মানবমাত্রকেই 
অগ্রে সকাম কন্মে অর্থাৎ কামনানিশিষ্ 
হইয়া ক্ষেবদেবীর অর্চনা প্রভৃতি কার্যে 
প্রবৃত্ত হইতে হয়। এইরূপ কন্মষোগে 
চিন্তশুদ্ষি হইলে আর কামনা থাকে না, 
তখন মানব আত্মঘজ্জীনের সাধক নিক্কা 

কন্মুষোগে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে । পরে সেই 
শিক্ষাম কন্দ্মরযোগে জ্ঞান লাভ হয | মেই 
জ্ঞানবলে ব্রদ্দসাক্ষাংৎকার পধ্যন্ত হইজে 
পারে । এই জন্য আর্ধাশাঙে কশ্বযোগ 
প্রধ্যনরূপে বর্ণিত ছইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্ড- 
নকে বারখরার কগ্মযোগের উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন; যখা-“নিক্বতৎ কুরুকম্ম্ম তু 
কঙ্মজ্যায়োহ্যকপ্খণঃ শরীরষাত্রাপি চতে ন 
প্রতসিগ্ধ্যেষ কম্প্রণত 1” ৩।.কম্মরূপ ষোগসাধন” 
ঈশ্ঘর প্রাণ্থির জন্য কশ্্মাবলস্বন। 

কর্ম্যোগী কেন্রযেগ+ ইন্(নিন্) -আন্ভার্খে) 
বিৎ, ত্রিং, কর্মযোগে রত, বৈদিক কণ্্া- 
চরণে প্রবৃত্ত, ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য. ধ্যান, 



৫ . 

রা 
ধারণাদ্দি কপস্যান্ নিধুক্ত । শিং ১ “মম | কর্মসচিব কেন -সচিব মন্ত্রী' সং, পু 

কন্ম্ানুবর্তৃস্তে মনুষ্য পার্থ নিত্যশই ॥ 
কণ্ধররগ ) সৎ, পুৎ _ক্লীৎ, কাম্রাঙ্গাগাছ । 
কর্ম্বশ কেরন কর্ম বশ, ৬ঠী-ষ) বিং, 

ত্রিৎ, কর্ম্মের বশ, কশ্মের অধীন, কন্মের 
অনুরোধে ষাহাকে থাকিতে বা চলিতে 
হয়। ২। অসৎ, পুত, কম্মানরোধ, কাধ্য।- 
নুবোধ। 

কম্মবশতঃ কেন্খ_ বশ+তস্, সণ্ডম্যর্থে) অধ, 
কম্মবশে, কন্মান্থরোধে কাধ্যান্ুরোধে, 
কাধ্যবশতঠঃ। ্ 

কন্মবিপাক কেনম্মন-বিপাক পরিণাম) সং, 
পু, কর্্মজন্ত ফলভোগ, অনুষ্ঠিত শুভাশুভ 
কম্বের পরিণাম । [ক্রিয়াকরণ। 

কর্্মব্যতিহার ; সং, পু, পরস্পর একজাতীয় 
কর্মশালা কেন্্ব_ শাল।, ৬ঠী -ষ) বিৎ ত্রিৎ, 

কন্মস্থান । ২। শিলাদি কাধ্যের আলয়। 
শিৎ- ১ “গত্বাতু তাৎ ভার্গবকন্ধ্রশালাম্ ।” 

কর্্মশীল কেন্মন্ _শীল যুক্ত, ৩য়! _ ষ) বিৎ, 
তিৎঃ. কম্্ননির্র্বাহে যার চেষ্ট। আছে, যে যত্ব 
পূর্বক কাধ্যসম্পন্ন করে, পরিশ্রমী, যে যত্ব 
ও পরিশ্রম সহকারে কাধ্য নির্বাহ করে । 

কণ্মশুচি €কন্মন কম্ম_শুচি, ৭মী- ষ) 
বিং, ত্রিৎ, যাহার কশ্শ সকল নির্দেষ, যে 
কথন দোবাশ্রিত কনম্ম করে না, যাহার 
কন্মে কেহ কখন দোষ দেখিতে পায় না, 
যে কখন গহিত কন্মে প্রবৃত্ত হয় না। 

কম্্শূর কেশ্মন্ শুর দক্ষ, ৭মী _ ষ) বিৎ, 
ত্রিৎ, কন্মঠ, কম্ম দক্ষ । | 

কম্্রশৌচ (কর্ন কর্ম _ শৌচ, ৭মী _ ষ) 
সং, ক্লীৎ, কন্মবিষয়ে নিদ্দোষতা, কখন 
কোন গহিতি কর্ম না করা। 

কম্মসংন্যাস কেন্মন্ কম্ম-সংন্যাস সম্যক 
ভ্যাগ, ৬ঠী _ষ্) সৎ, পু, কর্মের ফলাভি- 
সন্ধি না করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্ধা 
পরিতাগ, বিষকস্থখে বিরতি | 

কণ্্রসংন্যাসী (- স্বৎন্যাসিন্, কষ্ধ্রসৎনযাস + 
ইন্(ণিন্)- ভবার্ধে) বিৎ্$ত্রিৎ, কন্মতযাগী, 
ফল কামনা বর্জিত হইসা যে নিদ্ত্য নৈ- 

শৃষিস্তিক সমস্ত কার্ধ্য ত্যাগ করে। ২। 

হ্বংন্যামযাশ্রমগ্রাহী । | 

৪৩২ ] 

কণ্ম নির্বাহ বিষয়ে যে সহায়তা ক 
কশ্মের বাহুল্যবশতঃ তল্সিন্বাহ বিষয়ে * 

হাধ্য করিবার নিষিত্ত যাহাকে নিযুক্ত ক 
যায়, সহকারী । 

কর্ম্মসান্ষণী কর্্মসাক্ষিন্, কর্ম্মন্ _ সাঙ্গিন্ € 
ত্যক্ষঘর্শা। ধিলি সমুদয় কর্ম প্রত্য' 
দর্শন করেন ) সং, পুৎ, ুরধ্যাদি নয় 
শিখ -_ ১ “্র্ধযঃ সোমো ঘমঃ কালো ' 
হাভূতানি পঞ্চচ। এতে শুভাশুভসে 
কন্মণেো নব সাক্ষিণঃ 1” 

কণ্্মসিদ্ি (কণ্ন কর্ম _সিদ্ধি, ৬ঠী-ষ 
কাধ্যসিদ্ধি। ২। ইষ্ট অনিষ্ট ফলপ্রাপ্ঠি 
শিৎ-১ “ককন্ম সিদ্ধিং পুনরাশশংসে। 

কর্মশন্ত্র (কর্ম - স্তর, যং- সস) সং, কী 
কম্মরূপ স্ব; ষথা- 

«কে রাখিতে পারে যারে কর্মরত টানে 
কন্মপ্থান (কম্_ স্থান, ৬ভী-ষ) সংকী 

কাধ্যস্থান, ক্মক্ষেত্র । 

কর্্া্গ (কম্মম -অর্গ, ৬ঠী-ষ) সং, রী? 
বিহিত যাগার্দি কশ্মের অঙ্গ । 

কন্মাধ্যক্ষ কের্ন্ট - অধ্যন্ষ ৬ঠী _ ষ) বিৎত্রিং 
কাধ্যের সন্যক্ষ, ক্রিয়াসাক্ষী, কৃতাক' 
বিষয়ের পর্ষবেক্ষক | 

কম্মান্নরপ (কর্ম কর্ন কর্ম অনুর 
৬ঠী-ষ) সৎ, পু, কশ্মের অনুব্ধপ, কর্ণ 
সদৃশ, কশ্মোপযোগী ; যথা -“কম্মানুর 
যত বা পরিশ্রম অর্থাৎ সেই কর্ম নির্বা 

করিতে যেরূপ যত্ব বা পরিশ্রম আবশ্তক 

২। যেমন কর্ম তদনুরূপ, যেমন কর্ম্ম তা 
উপযুক্ত, কর্ম্মানুষায়ী ;) যথা কর্ম্মানুক 
ফল অর্থাৎ যেমন কর্ম তার উপমুক্ত ৭ 
অনুযায়ী ফল। 

কম্মানুষ্ঠান কেরন কর্ন _ অনুষ্ঠান, ৬ঠী- 
ষ) সং, র্লীৎ, কন্মের অনুষ্ঠান, কম্মে 
সুচনা, কর্ম্ধের আর্ত, কার্খ্যারস্ত। ২ 
কাধ্যানুষ্ঠান | ৩1 কণ্মনির্বাহ, কর্দমবুসম 

ধান, কম্মমম্পাফন। 

কন্মীস্তর ( কর্ন কর্ম অন্তর অন্য, ঘ 
- স) সৎ, ক্লীং, অন্য কর্ণ্ম,। অন্য 
কাধ্যাস্তর । 
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কর্মাস্তিক কের্্_ নস্তিক) ও, কী 
কর্্মকর। ্ূ পদ লি. 

করার € কি উন ক্ষ! কমন) 
ক্ষ, স্ত্তার্থে) আহ, পু) জে বী, 
কামার ; ফা কর্রপরিমার্জিত হুর্্য- 
বশ্িসষ প্রভ স্বয়ন্বাণে তাহাকে বিদ্ধ কবি" 
লেন।” ২। (4'অন্-প) বাশ-বিশেষ, 
বেউড় বাশ । ৩। কামরাঙ্গ! গাছ । 

কর্মারস্ত কেন্খু্ন _আরভ্ত, ৬ষ্ঠী _ষা সৎ, পু, 
কর্মের আরম্ভ, কারধ্যারভ, কর্মানুষ্ঠান । 

কর্াহ্হ (কর্মন্ . কর্্ম-জহ্হ যোগ্য) বিৎ, 
জিৎ, কন্ধ্মযোগ্য, ক্রিয়ার উপসুক্ত 3 যথা-- 
কর্মীহ্হ কাল । ২1 যাহা কোন কম্মে 
লাগে; যথা_-এ বন্ত কন্্ীহ্য বটে। ৩। 
কর্্মনির্বাহে সমর্থ, কশ্মণ্য, কর্মক্ষম । 

কন্মিষ্ঠ কেশ্রিন্ + ইষ্ট _ অভ্যর্থে) নিৎ, ভ্রিং, 
কাধ্যনির্বাছে বিলক্ষপ তত্পর, ঘে সম্পূর্ণ 
বত মনোষোগ ও পরিশ্রম মহকানে কার্য 
সম্পাদন করে। 

কম্মিষ্ঠতা (কর্ষি্ঠ+তা1- ভাবে) সং, স্্রীৎ, 
কাধ্যনিন্বাহে বিলক্ষরণণ ততৎ্পরন্তা, জম্পূর্ণ 
যত মনোষোগ ও পরিশ্রম সহকারে কাধ্য- 
সম্পাদন । ূ 

ক'্মী কের্মিন্, কর্্মন্+ইন্-_ অজ্তযর্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, কর্মক্ষম, কাধ্যদক্ষ । ২। কম্খ্রকারী । 
শিং-১ “কন্মিভ্যশ্চাধিকোষোপী তস্মাদৃ- 
যোগী ভবার্জভুন ।” 

ক্মেন্দী ( কর্মেন্দিন্) সৎ, পুৎ, ভিক্ষুক, 
জম্গযালী | 

কশ্মেক্রিয় ( কর্ন - ইন্দ্রিয়, ৬ঠী_ ষ) সং, 
ক্লীৎ, কর্ম্র-নিনর্বাহের ইন্দ্রিয়, ঘষে সকল 

ক্রিয়ের সহায়তাম্ব কন্ম্-নির্বাহ হয়। 
বাক্,পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ 
প্রকার বাছোেজ্জিয়। শিং: ১ “জ্ঞানেক্ছ্রি- 
যার্থাঃ শব্দাদ্যাঃ স্মৃতাঃ কর্টেন্দিয়াণ্যপি। 
বাকৃপাশিপাদপাযুন্ধু সতজ্ঞান্যান্র্ম নীঘিণঃ ।' 

কর্ষট (করব, দর্প করা+ক্মট_ প্রং) অং, 
পুং, ছুইশত গ্রামের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র 
নগর বা গ্রাম, যেখানে গিয়া সন্নিহিত 
জনগলনাসিরণ জব্য, জি বিক্রয়াদি দ্বার! 

খাপল করে 1 | 

৫৫ 

[ ৪ 

কর্ধবর, কষে. বধ হু হে সহ, 
 পুহঃ ব্যাত্র। র । রাজাদ। 1 রং হিজু- 
পত্র । ২। শিবা । 

কর্কর ) করব উজ তা 
কর্রণর সৎ, ক্রীহ, হর্ণ। ২-। জল: ৩ । 

হ্ লি। ৪। পু রাক্ষস ।৫। পাপ। ছ। 
বিং, ত্রিৎ, নানাবর্ণ। 

কর্বরিত ( কর্ধ.র/ইত- ইদমর্থে ) বিৎ, 
তরি, চিত্রিত, নানাবর্ণে রঞ্জিত, শবলিত । 

কর্শিত (কুশ-্রিঃকর্শি সুক্মকরান, ক্ষীণ 
করান +তক্ডেি)-ম্ম্ব) বিৎ, রি কশ্ী- 
কৃত, দুর্বলীকৃত। 

কম্ষ (কষ ভূমিচসা+ অ(অল্) - ভ।) সৎঃ 
২-ক্রীৎ, কর্ষণ। ২। €(+অল-ক্খ্ব) 

তোলক পরিমাণ। শিৎ-১ “দশাদ্ধগুঞীৎ 
প্রবদ্ভ্তি মাষৎ মাধাহ্বয়ৈঃ ঘোড়শভিশ্চ 
রুষমৃ ।”' ৩। পু২, বিভীতক বৃক্ষ |. 

কর্ধক (কর্ষ দেখ, অক্নক)- ক) বিং, তরি 
ষে ভূমি কর্ষণ করে, ষে কৃষিকর্্ম দ্বার 
জীবিকানির্ববাহ করে, কুষিজীনী, কৃষাণ, 
চাসা। ২। যে আকর্ষণ করে, আকষধক। 
ত। (9912197127)815১ ) যে সকল পন্ষী 
নথ দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া আহার অস্ষে- 
ষণ করে। 

কর্ষণ (কর্ধ দেখ, অন(অনট্)- ভা ) সৎ, 
ক্লীৎ, কৃষিকর্ম, লাজলাদি দ্বারা ভুম্যাদ্ি 
খনন, চাস । ২। আকর্ণ, টানন । শিৎ _ 
১ ণভজ্যমানমতিমাত্র কর্ষণাৎ্ |” রেছু)। 

২ “শরীরকধণাৎ্ প্রাণ।2 ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাৎ 
যথা ।” নী--জ্জ্রীৎ, শীরিণীবৃক্ষ | | | 

কর্ষণীয় কের্ষ দেখ, অনীম্ব-ম্ম) বি ভ্রিৎ, 
যার কর্ষণ করিতে হইবেক বা কর! জআব- 
শ্যক অথবা কর্ণের যোগ্য । 

কর্ধাপণ কের্ধ- আপণ ঘাকে ক্রয় করা যায়) 
সং) পু, ষোড়শ পণ পরিমাণ (কোহন)। 
শিৎ-১ “ধেনুঃপঞ্চভিক্সাচ্যানাৎ মধ্যানাৎ 
ত্রিপুরাণিকা । 50555 
প্রবর্তিত 1 

কর্ষিত (কর্ষধি খনন করা+তক্ে)_ ক্র) 
বিৎত্রিৎ, যাহাতে, কর্ণ কর! হইয়াছে, 
যে ভূমিতে চাষ দেওয়া গ্রিষ়াছে, কৃষ্ট। 

9 খা এটি 
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পিপিপি শীশপিপাশপোসপীীপপী পপি পি ৩ ০ 

কর্ষী কেবধিন্, কর্ষ দেখ, ধ ইন্নিন্)-_ ক) বিৎ, 

পিপি পপ সস 

শমী -_ ছি) সৎ, পুত, কোক্ষিল। হ।-ক- 
ত্রিৎ খকর্ষণকারক । শিং ১ “ভন্ে 
রমামুখরশৃঙ্খলকর্ষিণত্তে |? (রঘু )। ২। 
মনোহর, মনোরম, মানোজ্ক । খিণী _ স্ত্রী, 
(4ইন্- ণ,যাহা হবার? টানা যায়) কবিকা, 
খলীন, অশ্বের মুখবন্ধনরজ্ছুশ্ছিত লৌহ । 
২। ক্ীরিণী বৃক্ষ । 

কর্ষ, তকৃষ ভূমিচসা ইত্যাদি+উ-্, 
সংজ্ঞার্থে ) সং১পৃৎ, করীষান্সি, ঘু'টের আ- 
শুন । জ্্রীং, কৃত্রিম ক্ষুদ্র জলাশয়, কুল্যা । 
২। ইঞ্টখাত। শিৎ--১ * চতুরঙ্গ ৮ পৃথ্ন 
স্ভাবদত্তরাস্তথাধঃ খাতা বি্তস্ত্যায়তাস্তি শ্রঃ 
কর্ষ,ঃকুর্ষযাৎ। কু সমীপে অগিত্রয়মুপস মা- 
ধায় পরিস্তীর্ধ্য তত্রিিকস্মিননহুতিত্রয়ৎ 
জুহয়াৎ”” অর্থাৎ শ্রাদ্ধকর্ত|! পিতৃলোকের 
শ্রাদ্ধকালে চতুরজ,ল ভূমির পর পর বিত- 
স্ডি প্রমাণ তিনটা অধঃথাত কর্ষ, অর্থাৎ 
কৃত্রিম খাত প্রস্তত করিস্তা তৎসমীপে প্র- 
থমে ত্রিবিধ অগ্নিকরণ ও কুশীস্তরণপুর্ববক 
পিগুদান করিবে। ৩। (+উ- ভালে ) 
কৃষি। [লময়, কখন্। 

কর্হি(কিমৃ+হি- কালার্ে) অং, কোন্ 
কহিচিৎ (করি+চিৎ -- অসাকল্যার্থে) অং, 

. কদাচিৎ, কখনও, কোন সময়ে । 

কল (কল্ শবা করা, গণনা কর11+ অ.অন্) 
- ক, অথবা ক-লা গ্রহণকর+ অ.ড) 

ক) সৎ, পু, মধুর অস্ফ,ট ধ্বনি, ঘে 
শন্দে স্পষ্ট বর্থ উচ্চারিত হয় না কিন্ত 
শুনিতে মধুর; ষথা কোকিলের কলরব) 
ভ্রমরাদির গুন্ গুন্ শব্দ। শিং-১ “সা- 
রটৈঃ কলনিত্রাদৈঃ |”? ২। আ্রোতের মধুর 
অব্যক্তধ্বনি; যথা--'উথলিল উৎস 
কলকলে ।” ৩। সালবৃক্ষ ৷ ৪। রীং, শুক্র। 
€ | কোলিবৃক্ষ । ৬ । বিৎ, ত্রিৎ, মধুরা- 
স্কট (রব)। শিং-১ “কলিতললিতবন- 
আালমূ । 'জেয়দেব) । ২*করকলিম্ত কপালঃ 

কুম্তলী দত্তপাপি31,, ৭।(কল+অল্-_শ্) 
অজীর্ণ ।৮। (দেশজ) যন্ত, কাপুড়েকল, 
ময়দার কল ইত্যাদি। 

'কলকঠ ফেল মধুরধধনি - কঠ গল!। যাহার 
কে কলনিনাদ অর্থাৎ মধুর রব জ্সাছে, 

৮ পাশাপাশি শীট 

 পোত। ৬ । হখস। ঠ -ন্দ্রীৎ। যাহার ক$ 

হইতে কলর্ধবনি নির্গত হয়, স্বশ্বরবত্তী। 
কলকল (কল দেখ, দ্বিরুক্তি) সং,পুৎ, আকুল 

শব্ধ, সমবেত বহু লোকের মিশ্রিত শব্দ, 
কোলাহল, গোলমাল। শিৎ _ ১তদগমন- 

জানন্দলসতৎ্কল'কলারবাঃ । ৮” ২ “ কেকি- 
ক্রীড়া কলকলরবঃ |” ৩প্রবলমারূতোজজ,- 
তসলিলচলতরক্গসংঘট্রজনিত কলকলার- 

বায়াঃ গেক্গায়া2) 1” ২ । সালনিধ্যাম । 

কলগী যৌবনিক) শিরো ভূষণ, কিরীট ; যথা-- 
“মাণিক কলগী তোরা চক়ৃমকে হীরা ।” 

কলক্বোষ (কল ঘুষ শব্দ করা+ অ(অন্) 
-ক। যে কলরব ঘবোষণ! করে, ২য়! _ ষ) 

সৎ, পুৎ, কোকিল। 
কলঙ্ক (ক ব্রহ্মা, সুখ ইত্যাদি _লন্ক্ ম- 

লিন কর1+7+অ _ প্রৎ অথবা কল +4-*(ক্কিপ্) 
-ক- অঙ্ক ) সৎ) পু, চিহ্ন, তাআদি 
পাত্রের দাগ । ২। অখ্যাতি, ছুর্নাম। ৩। 
অপযশঃ | ৪। লৌহাদি ধাতুর মল, মর্চযা 
শিং- ১ “বিদ্্য। কলক্ষরহিতা |” ২ “ধার 
নিবদ্ধেব কলঙ্করেখ। 1”? 

কলক্কষ (কল কলরব - কষ, শব করা+ 

অ-প্রৎ সহ পুখ) সিংহ । ঝা স্্রীৎ 
হাততালা। 

কলঙ্ককর (কলক্ক-_কর [কু করা+খঅটে 

-ক] থে করে) বিং, ভ্রিৎঃ যাহাতে কলহ 
জন্মে; যথা--কলম্ককর কম্ম। 

কলঙ্কিত 7. কেলক্ষিনৃ, কলম্ক+ইত, ই; 

কলস্কী -_ অন্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, কলঙ্গ 
যুক্ত, যাহাতে কলম্ক হইয়াছে, অযশে! 
তাগী। ২। অপবাদগ্রস্ত । শিং- ১কলঙ্গ 
জায়তে বিন্বে তির্ধযগুযোনিশ্চ নিম্বকে । 
৩ । চিহচমুক্ড্র | ৪1 লৌহমলবিশিষ্ট | সি 
_জীৎ -ঈপ্, আপবাদগ্রস্ভা 

কলম্থুর (কলম শব্দকে _কুর্ শঙ্ব নির্গ 
কর1+7 অ-- প্র২)-সৎ, পুৎ, আবর্ভ, জলে 
পাক । 

| কলঞ্জ (ক- লন্জ বলা +অঅন্)-ক 

সংপুৎ-ক্লীৎ তাত্কৃট, দস্তা ভাম/ক 

শিৎ-১ “কলঞজসংযেষ্টনধূমপানাৎ সং; 



কল 

দম্তগুক্ধি যুখরোগহানি: 1” ৩। বিংত্রিৎ 
বিষাস্ত্রবিদ্ধ (পশুপক্ষ্যাদি)। শিং-১ “ন 
কলঙ্জৎ ভক্ষয়েত |” 

কলট ; সং, ক্লীং, গৃহাচ্ছাদন, চাল । 

কলতূলিকা ) সং, স্ত্রীৎ। ইচ্ছাবতী, কামুকী । 
কলত্র গেল নিংহুত হওয়া 1 আত্র-_-প্রং। 
গ-ুক। কিম্বা কল ক্ষীণ- তরে পালন 
করা + অ(ড) _ ক) সং, ক্লীৎ, ভারা, স্ত্রী 
হ। নিতন্গ, কটি । শিং- ১'কলব্রভারেন 
বিলোলনীবিন1 1”? ৩। জতঘন। ৪ | ছূর্গ। 

কলপৃত, কলধৌত ; সৎ, ররীৎ, স্বর্ণ। শিং ১ 
থ্যন্তাৎ কপোশৈঃ কলধোৌতধামস্তসেষু 
ভেজে মণিদর্পণ শ্রী 1) ২। রৌপ্য। ৩। 

মধুর ধ্বনি । 
কলর্ধধনি কল -রধবনি শব) সং,পুৎ, পারা- 
বত। ২। কোকিল । ৩। ময়ূর । ৪ | অ- 
ব্যক্ত মধুরধবনি ৷ 

কলন _ক্লীৎ 7 কেল্ গণন। করা ইত্যাদি 
কলন! _ স্ত্রী / +অন(নট্)-_ভা, আপ্ 

স্ত্রী) সৎ, ধারণ, পরিধান । ২। 
গ্রহণ। ৩। দর্শন। ৪1 গণন। ৫। 
জ্ভবান। শিং-১ “লোকানামস্তকৎ কালঃ 
কালোহন্যকলনাত্মকঃ 1” ৬। গ্রসন, গ্রাস । 

শিং- ১ “কলনাৎ সর্ধভূতানাৎ পকালঃ 
পরিকীর্ভিতঠ 1” ৭। ল্ভ্যল। 

_শ্ষুট চিহ্ত। ৯1 দোষ ।১০। শব্দ করা । 
১১ । গর্ভে মিশ্রিত শুক্রশোদিত, ভ্রণ ৷ 
১২। পুং, বেতসবৃক্ষ । না-ক্স্রীং, বশী- 
ভূতত্ব, বশতা। শিৎ- ১করালৎ যৎক্েড়ৎ 
কবলিভবতঃ কালকলনা ।” ২ । আমোচন 
বা অবমোচন। শিং_১ “পিচ্ছাবচুড়া 
কললামিবোরঃ 1, 

কলন্দর ; সৎ, পুং, বর্থসঙ্কর জাতিবিশেষ । 
কলপ (দেশজ) সং, কৃষ্ণবর্ণ কাই, লেই। 
কলত (কল 1জ্সভচ-শ্্ অথবা কর, কল _ 

ভা দীপ্তি পাওয়1+অভে)_ ক) সং, পুৎ, 
ত্রিংশদ্বশীয করিশাবক । শিং- ১মুদার- 
মস্তে কলা! বিকস্বরৈঃ |” ২। উদ্শাবক | 

৩। ধত্তুরবৃক্ষ। 

কলম (কল্ গণনা করা ইত্যাফি+অম _ 
শর) অৎ। পু, ধান্য-বিশেষ, হেমস্তধান্য, 

[৪৩৫ ] 

৮। (অনট্ 

কল 

শালিধান | ২। বাছা দ্বার] লেখা বায, 
লেখনী । ৩। (+অম-ক) চৌর। ৪ । 
ধূর্ত । ৫ । (দেশ) বৃক্ষার্দির পাখা। 

কলম। (যাবনিক) মহন্মদীয়ানদ্বিগের অঙ্গ- 
শুদ্ধিকর কোরাণোক্ত ভজনাবিশেষ। 

কলম্ব কেড় ভক্ষণ করা ইত্যাদি + অস্থক্ _ 
ক) সং, পুৎ, বাণ ; যথা1--“উড়িল কলম্ব- 
কুল অন্বরপ্রর্দেশে ।” ২। কদন্য বৃক্ক। ৩। 
(+অন্বক্ _ম্ম) শাকের ভাটা । 

কলম্বিকা, কলম্বীকে মস্তক -লন্ব্ হওয়া, 
বিশ্রাম করা+1+অ(অন্)ট- ক) সং, স্ত্রী, 
কলমীশাক ৷ ২। শ্রীবাপশ্চান্গাড়ী । 

কলরব (কল মধুরাশ্কট-রব ধ্বনি, ৬চী 
-_হি২+য়ৎ - স) সং, পুৎ, কপোত, কবু- 
তর, পায়রা । ২। কলকলর্ধধনি। ৩। 

কে।কিল। 
কলল (কল গণন1 কর1-4-অল _ শ্ম) সং,পুং 

- ক্লু), জরায়ু; গর্ভাবরণচর্ত্্ম। ২। ভ্রপ। 
কললজ ; সং, পু ধুনা। 
কলবল ; বিৎ, ত্রিং, শব্দকারী ; ষখা-_ 

“পরদল কলবল ভূতল টলমল ।"জেয়্দা)। 
কলবিষ্ক (কল মধুরধ্বনি-_বন্কু পমন 

করা ইত্যাদি +অ(অন্)-.ক। নিপাতন) 
সংগপুহ। চটক, চড়.ই পক্ষী। ২ বৃক্ষ বিশেষ, 
ইক্দধবরৃক্ষ । ৩। কলন্ত, লান্থন, দাগ । 
৪ । শ্বেতচামর । 

কলশ (কল মধুর অব্যক্ত শব্দঘ-_- শে! 
কলস | তীক্ষুকরা+ অড)-ক। ২ পক্ষে 

-ক জল-লমস্ ভ্রীড়াকর+ অন্ন্্) 
ক্ষ) সং, পু --ক্লীৎ, ধাতু অথবা ম্ৃত্তি- 
কাষ নির্মিত বৃহৎ জলপাত্র, স্ঘট। 

কলশপোতক 7; সং, পুৎ, নাগবিশেষ 1 
কঙগপি, কলশী 7 (কল- শো তীস্ক কর! 
কলসি, কলসী / 1+ই, ঈপ্_ক্স্রীৎ। ২য়. 

পক্ষে, ক জল-_লস্ ক্রীড়া করা4ই-_. 
ক, ঈপ্ _ স্্রীং) অং, রী, ঘট, ঘী। ২। 
পৃষ্সিপর্ণী, চাকুলিয়্া। 

কলমোদধি কেলস _উদধি) সংপুৎ, সমুদ্র । 
কলহ (কল ুশ্রাব্যশন্ম-_হ্ বধার্থ হন 

৷ শধাতুজ 1দ্মডডে)--ক, ২য় হ) সং, পুৎ 
ূ প্লীৎ বিবাদ, বাকড়া। ২। যুদ্ধ । শিৎ--১ 



ু কলা [ 

(পপ 

বিধিৎসতহঃ কলহমবেক্ষ্য বিদ্বিষঃ। 
পু, খড্জাকোষ | ৪1 পথ । ৫। ভগ্ডতা । 
শিৎ_ ১৭পুত্রেঘু পুত্রৈ মোকলহো! ন ভবি- 

ষাতি । ভবস্তি ভেদ জ্কাতীনাৎ কলহাশ্চ । 

২ “কৃর্বস্তঃ, কলহৎ শোরৎ পক্ষিপোহুস্য 
রথাগ্রাতঃ |” 

কলহুংস কেল মনোহর শব্দ-হুংস। 
স্রবিশিষ্ট হংস, য়ৎ - স) সং, পুং, রাজ- 
২স।২। বালিহাস। ৩। ভুদেব, খ্রাহ্ধণ। 

৪। রাজশ্রেষ্ঠ, উত্তম রাজ । ৫। ব্রহ্ম ৬। 
পরমাত্মা । ৭। রাগিণী-বিশেষ। ৮ । ছন্দো- 
বিশেষ ? ইহা! ত্রয়োদশ অক্ষরযুক্ত, ইহার 
৩য়, ৫ম, ৯ম, ১শ, ১৩শ বর্ণ গুরু । 

কলহুকার (কলহ -কার কু করা+ অ(ষণ্) 

_ ক] ষে করে) বিৎ, ত্রিৎ, বাগ্যুদ্ধকারী | 
কলহপ্রিয় কেলহ প্রিয়) সৎ, পু, নারদ- 

মুনি। ২। বিৎ, ভিং, ঘে সন্দদা কলহ 
ভালবাসে । য়া- স্ত্রী, সারিকাপক্ষী। 

কলহাস্তরিতা (কলহ - অস্তরিতা আচ্ছা- 

দ্বিতা, ৩য়া _ ষ) সং্স্্ীং, নায়কের সহিত 
কলহানস্তর অন্ুতাপিনী স্ত্রী, যে নায়িকা 

মানভরে নায়কের উপর কুপিতা হইয়া 
আস্তরে থাকে ও অনুতাপ করে, ক্রোধ 
শাস্তির কারণ ষে পতি নানাবিধ প্রিয় আঅ- 
থচ ছলবচন রচনা করিতেছেন, উহাকে 
আরোপিত দোষ দ্বারা দৃরীকুত করিয়া 
পশ্চাৎ তাপযুক্ত অর্থাৎ “কেন তাহাকে 
তিরস্কার করিলাম,” “কেনই বা স্থানাস্তরে 
গমন করিতে বলিলাম” যে নারী এইপ্রকার 
দোষকীর্তুন পূর্বক পশ্চাৎ তাপযুক্ত হয় 
সেই নারীর নাম কলহাস্তরিতা। শিৎ _ ১ 
“চাটুকারমপি প্রাণনাথৎ দোষাদপাস্যঘা । 
পশ্চান্তাপমবাপ্রোতি কলহাস্তরিতা তু সা।” 

কলা কেল্ শবকরা+ অজেন্)_ম্ম। আপ্ 
-_ স্্রীৎ) সং, স্ত্রীৎ, চন্দ্রের ষোড়শভাগ, 

চত্রোর যোলভাগের একভাগ ; শিৎ - ১ 
“ অমাদিপৌর্মাস্যস্তা' যাএব শশিনঃ 

-কলাঃ। তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ঘোক্ষশৈব 
...বরাননে |” খা 

১ শু ১1) ত। 

--ীশিশিশা্ি তু চি এ 

০০১ 
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গা 
শিশু লু 

চতুঃষি কলা-_ন্ৃৃত্য, গীত, বাদ, নাট্য, 
আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ, তওুলকুস্থমা- 
বলি বিকার, পুত্পাস্তরণ, হশনব মনাজরাগ, 
মান্ভূমিকাকর্ব, শয্যারচন, উদকবাদ্য 
উদ্দকঘাত, চিত্রাযোপ, মাল্যগ্রন্থনবিকল্প, 
শেবরাপীড়যোজন, নেপথাযোগ, কর্ণপত্র- 

ভঙ্গ, গন্ধযুক্ষিঃ উ্ষণযোজন, এীজরজাল, 
কৌমারযে গ, হস্তলাখব, চিত্রশাকপুপভ- 

ক্ষ্যবিকারক্রিযা, পানকরসরাগাসনযোজন, 
স্চীবাপকন্্মাদি, স্ুত্রক্রীড়া, প্রহেলিকা, 
প্রতি মালা, ছুর্ববচকষেোগ, পুস্তকরচন, না- 
টিকাখ্যায়িকাদর্শন, কাবাসফস্যাপূরণ, প. 
ট্রকা-নেত্রবাণবিকদ্ধ, তুকুরকর্্মাদি, ত. 
ক্ষণ, বাজ্বপিদন!, রূপ্যরত্বপরীম্মণ, ধাতুবাদ, 
মণিরাগন্ছান, আকরজ্ঞান, বৃঙ্ষামুর্দোদ- 
যোগ, মেষ-কুক,ট-স্বক যুদ্ধ-বিধি, শুক- 

মারিকা প্রপালন, উত্সাদন, কেশমাজ্জন 
কৌশল, অক্ষর মুষ্টিকাকথন, ম্্েচ্ছিত- 
কবিকলপ, দেশভাষাজ্জান, পুষ্পশ কটি কা- 
নিমিত্ত জ্জান। যন্মাতকা, ধারণমাতিকা, 
মৎপা্য, মানমীকাব্যক্রিয়া, ক্রিয়ালিকলপ, 
ছলিতক্শোগ, " শাষছন্দজ্ঞান, ব্গোপ- 

নাদি, দ্যত ২াকর্ষক্রীড়া, বালকক্রীড়- 
নক, বৈন।ফিকীবিদযা, বৈজন্িকাবিদ], 
বৈতালিকাবিদয1 । শিৎ- ১ পীতবাদ ৭, 
কুশলাঃ নৃত্যেষু কুশলাস্তথা। উপায়ঙ্গ, 
কলাজ্ঞাশ্চ বৈশিকে পনিনিষিঠ1১ (যো. 
বিতঃ)।” ২ চিঠ্5 ষষ্ট্যল মদত কলাক্ঃন 
মমান্ভূতৎ 1” ৩ “সকল কলাপারং গতে” 

হুমর শক্তিনাম বাজ11” ২। অল্গমমঘ! 

৩। লেশ, অংশ । ৪1 কালের অৎশবিশেষ; 

আষ্টাদশ নিমেষে এককাষ্ঠা, ত্রিংশৎ্ৎ ক।ঠার 
এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় একক্ষণ, দ্বার্দশ 
ক্ষণে একফুহুর্ত, ত্রিৎশ হমুহূর্তে অহোরার। 

৫। কপট । ৬ । বিভূতি 1৭1 জামর্থ্য।৮। 

ক্্রী-রজঃ । ৯। আঙ্থ্যা ॥ ১০ । শৌর্ঘযাদি 

গুপ। ১১।কলন। ১২। টাক্ার নুদ ।১৩। 

(+ছন্-ক) বিভীষণের জ্যেষ্টা কন্যা 

অরীভিপত্তী । ১৫। নৌকা । 

:এচন্দরে সবে যোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তাব। ৷ কলাই ( কলায় শা ) দং কড়াই, হি 
-ক্ধচস্্ পরিপূর্ণ চৌষটি .কলায় |” | বিশেষ |. 



কলা ! 

কলাকুল ফেলা আকুল মাত্রাপরিমাণে 

যাহা অধকুল করে) সংক্লীৎ, বিষ, হলাহল। 

কলাকৃশল ফেল! কুশল) বিহু, ত্রিৎ। নৃত্য- 

শীক্ষা্দি চতুঃষ্টি কলায় নিপুণ | 
কলাকেলি ফেলা কপট-কেলি যে ক্রীড়া 
কৌতুক করে) সং, পু কামদেব। 

কলাম্ছুর ; সৎ পু সারসপক্ষী । ২। (কলা 

ছল-অন্কৃর, ৭মী-হিং) স্তেয়শান্ প্রব- 
তঁক মুলদেব, কস। 

কলাচিকা, কলাচী ; সং,স্্রী, কফোণি হইতে 
মণিবন্ধ পর্ধযস্ত প্রকোষ্ঠ, হস্ত । 

কলাদদ (কলা শিল্পবিদ্যা-দ [দা দান 
করা+অ.ড)-ক) ষে দান করে অথবা 
কলা অখ্শ-তআদ ষেগ্রহণ করে। 
অলঙ্কার গঠন করিতে দিলে তাহার অংশ 
গ্রহণ করে বলিয়া) সং, পু, স্বর্ণকার। 

কলাধর কেলা ধর [ধু ধারণকর1+অ(অন্) 
_ক] যে ধারণ করে, ২য়।- ষ) সং, পথ, 

ভে [গজান । 
কলান দেশজ) সং, যোগকরণ । ২। কচ্যান, 
কলানাথ-জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধব্ব ;) ইনি 

সোমেশরের নিকট সঙ্মীত শিগগ করেন । 
কলানিধি কেলা- নিধি আধার, ৬ষ্ঠী- ষ) 

সং, পুং, চল্গা। শি২- ১কলানিধিঃ পুণ্য- 
চয়খ দদাতি |? 

কলাপ€কলা-আপ্ পাওয়া+ অ(ষপ্্)- ক) 
সং, পুৎ্) ভূষণ । শিৎ- ১ “মুক্তাকলীপন্ত 
চন্ক্তিলস্য ।' কুমার) । ২। মযুরপুচ্ছ। 
শিং-১ “বর্হে আলম্িতশ্চজ্রকিরণঃ 
কলাপৈঃ |” ৩ ।তুণ। শিৎ-১ 'কিলাপ 
শন্দেন শরপুর্ণ। চন্্মময়ী ভন্মোচ্যতে 1” ৪ । 
সমুহ, রাশি । শিৎ- ১ “ব্যালোল কুস্তল- 
কলাপবতী।” ২“অর্থং বিনা নৈব কলাকলা- 
হ প্রাপ্জসোতি- মর্তভোহুত্রমনুষ্যলোকে 1" 

৩ “ যুক্তাকলাপীক্ৃতদিদ্কুবারম্ 17 ৫। 
উত্তর । “কলাপতিত্বাৎ, কঙ্দাপঃ 1” ৬ । বি- 
দন্ধব্যক্তি। শিং ১ “বিদদ্ধায়াঃ কলাপেন 

 মুখসত্তোগধক্ধাদহ। ++: প ।ক্কাঞ্ধী, কটি- 
(ভূষণ, চজহছায় প্রিং-৯ "রসনাকলাপ 
স্যশেন বধু, 1” মোব্ষ)। ৮৭ ধনু | শিহ- ১ 
নকুলস্য কলাপোহযৎ পঞ্চশার্দ, লল- 

৪৩৭ ] 

ক্ষণঃ | প্র" ৯1: কার অস্মধিশেষ, 
নারাচাল্স। শিৎ--১খিডগাংপ্চ জিঞুান্ 

ৃ রা কলাপাৎশ্চ মহাধলান্ 1” ১০। 
শর । শিং ১“কলাপিনো ধন্কুম্পাণি শো- 
ভমানোৌ দিশোদশ 1” ১১। গ্রামবিশেষ ) 
এখানে মহারাজ শাস্তন্ুর পুত্র কেবাপি' 
এবং ইক্ষাাকুবংশজাত মরু যোগবল- 
সমদ্বিত হুইয়া বান করিতেন । শিং - ১ 
“দেবাপিধোগমাস্থায়কলাপগ্রামমাস্িতঃ |” 
১২। ব্যাকরণ বিশেষ । 

কলাপক ( কলাপ+কণ্ স্বার্থে) সৎ, পুত, 
কলাপ। ২। হস্তিকণ্ঠবন্ধনরজ্ভু। ৩) ক্লীৎ, 
মিশ্রিত চারি শ্লোক । “কলাপকৎ চতুর্ডিশ্চ 
পঞ্চভিঃ কুলকংস্মৃতম্ 1”? ৪ । সমূহ । 

কলাপী কেলাপিন্, কলাপ মযুরপুচ্ছ+ইন্ 
_অস্তার্থে)ট সং, পুৎ, ময়ূর । ২। কেল 
মপ্ুরধবনি_- আপ্ পাওয়া+ হন্(ণিন্)_ 
ক) কোকিল। শিৎ- ১"ষস্মিন্কালে ময়ুরাঃ 
কলাপিনো ভবস্তি স উপচারাৎ কলাপী |” 
২ “কাৎশ্চিৎ (ময়্রান্) প্রিয়াভিঃ জহি- 
তান্ ভ্রমমাণান্ কলাপিনঃ।” ৩। বৈশ- 
স্পায়নান্তিবাসিবিশেষ। 

কলাভ্ৎ (কলা-তভৃৎ্ [ভু পোষণ কর1-4-০ 
(কিপ্)-_ক)] যে পোষণ করে) সং, পুৎ 
চন্দ্র। শিং-১ “ কলাচ সা কাস্তিমতী 
কলাতভৃতঃ।” ২ ।শিলী। শিৎ- ১“দশা- 
বাখ্যৎ পৌরমধ্যৎ পঞ্চান্বাখ্যৎ কলাু- 
তামৃ 1, ৩। শিব। 

কলাম্বিকা কেল|-অন্ব গমন কর1+অক 
_ প্রৎ্) সঙ জ্ীৎ, খণদান, ধারপেওয়া। 

কলা ক বাযু-ল গ্রহণ করা, দ্বানকর। 

+ষ্€যক্)-ক 'অথব। কল- জয় গমন 
কর14অঅন্)_ ক) নর পু লাই, 
কড়াই। " ৃ 

কলায়ন € কলা- অয়ন সমন সং, .পু২, 
নর্ভক। -. 

কলালাপ (কল মধুর _জ্সালাপ কখন)শব্দ, 

ছ্ঠী-হিধ+্ঠী-ষ) সং» পুৎ। ভ্রমর | 
২1 মধুর আব্যক্ষধ্বনি । ৩।'মধুরালাপ। 

কলাবধূ; সং: স্্ীৎ নবপত্রিক, লবছুর্গা । 
শারদীয়া হুর্গাপুজার প্রথমদিনে সির 



কলি 

বধূর ন্যায় এ পত্রিকাকে বগ্রালস্কার ও 
1সন্দ্রা্দি ভূষণে বিভূষিতা করিয়া গৃহ 
প্রবেশ করাইবার বিধি আছে, এইজন্য 
ইনি কলাবধ্ নামে প্রসিদ্ধ! হইয়াছেন, 

অশিক্ষিত অজ্ঞান ব্যক্তিগণ ইহাকে 
গণেশের পত্বী বলিয়া উল্লেখ করে, কিন্ত 
বন্ধতঃ তাহা নহে । ইনি নবছুর্গা, এক 

এক পর্রিকাতে এক এক দেবীর অধিষ্ঠান 
আছে ; যখ! --কদলীর ক্রহ্মাণী, হরিদ্রোর 
ছর্গা, ধান্যের লক্ষ্মী, কচির কালিকা, 
মানকের চামুণ্ডা, জয়ন্তীর কার্তিকী, 
দ্বাড়িমীর রক্তদস্তিকা, অশোকের শোক- | 
রহিত! ও বিশ্বের শিবা অধিষ্ঠাত্রী দেবী- 
রূপে নির্দিষ্ট] আছেন । যথাক্রমে ইহাদি- 
গেরই পুজা করিতে হয়। 

কলাবান্ কফেলাবৎ্; কল1+বৎ(বতু)- অস্ত্য- 
খেঁ/ বিং, ত্রিৎ, যে ব্যক্তির সঙ্গীতবিদ্যাষ় 
নৈপুণ্য ও পাঙ্ডিত্য আছে, কালোয়াত । 
২। কলাবিশিষ্ট । ৩। সৎপুৎ, চক্র । বতী 
_ স্ত্রী, তুন্ুরু গন্ধর্ধের বীণা । ২। রাজা 

বৃষ্ভাম্গুর পত্বী, কান্যকুজ রাজকন্তা । 
ইহার গর্ভে রাধিকার জন্ম হয়। ৩। 
নায়িকাবিশেষ । 

কলাধিক (কল - অবি+ কণ) সং,পুৎ, কুকুট, 
. কুক্ষুড়া। 
কলাবিকল (কলবিষ্ক দেখ) সং, পুৎ, চটক, 

চড়ুই পাখী। . 
কলি (কল্ গণনা করা ইত্যাদদি+ই -ক) 

সং, পুথ। দ্বেষ। ২। চতুর্থষুগ | শিৎ- ১ 

“কলেরংশত্য সংজজ্জেভুবিতুর্ষ্যোধনঃ 1? ২ 
“যদ! স্দানৃতৎ ভন্দ্রীনিভ্র1 হিৎসা বিষাদনৎ। 
শোকমোহ ভন্মং দৈন্যৎ স কলিম্ত তদা 
স্মৃতঃ 1” ৩। ক্রোধের গুরসে তদীয় ভগ্মী 
হিৎসার গর্ডে ইহার জন্ম হয়। ইনি অতি 

জজুগুপ্িত, ক্ুষ্দবর্ণ, তৈলাভ্যন্ত, কাকতু- 
ল্যোদ্র, বিকটঝন, লোগজিহ্ব, পৃতি- 
শক্ষপুর্গা । নিজ তরী হুরুক্িকে বিবাহ 
ক্ষয়েন।ইহ্থার ভন নামে পুত্র ও মৃত্যু 
লাম কন্যা ছয়। ও. যুদ্ধ। ৫1 কলছ। 
৮৯০ । বৈষ্ব্দিগের তিলকের প্র- 

- হাহা ভিন প্রকার । ফুলের 

[ ৪৩৮ ] কলি 

কলির ন্যায় ব্আগা ও গোড়া সরু যে 
তিলক, তাহা কলি; ইহাই জর্বাঙ্গতুন্দর 
হইলে রস-কলি নামে অভিহিত হয় 
হরিণের শিৎএর ন্যায় ডালপালাহুক্ত 
অর্থাৎ মার্থা চেরা! ছোড় কাঠের ন্যাক়) 
যে তিলক, তাহা মুগ, অথবা মগের বর্ণের 
ন্যায় ৩।৪ প্রকার স্বতন্ত্র রংএ যে তিলক, 
তাহা হাতের পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারা থাবা 
মারিয়া যে তিলক দেওয়] হয় তাহাই বাখ- 
ধাবা তিলক । লি,লী,লিকা -- স্ত্রীৎ, কোরক, 
মাস্ফ,ট পুষ্প ) যথা-_পুশম্পের কলি, কমল- 
কলি । ২। পদসভ্ভভিযুক্ত রচনাবিশেষ । 

কলিক ; সং) পুং, ক্রৌঞ্চপক্ষী, বক। 

কলিগ (কলি কলহ ইত্যার্দি- গম গমন 
কর1+ অ(খ)-_ ক) সং, পুৎ, দেশবিশেষ, 
উত্কলের দক্ষিণ দ্রাবিড় পর্যস্ত সমূদ্র- 
তীরস্থ দেশ । শিং-১ “জগন্নাথাৎ সমা- 
রভ্য কুষ্ণাতীরাস্তসংপ্রিয়ে । কলিল দেশ: 
সংপ্রোক্তে। বাস মার্পপরায়ণঃ |”? &। বলির 
পুত্র, তৎ্পত্ধী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমার 
ওরসে ইহার জন্ম হয় । ইনি কলি দেশ 
স্থাপন করেন । ১। পূতিকরজবৃক্ষ ! ৪। 
ধূম্যাটপক্ষী । “| কুটজবৃক্ষ | ৬ | শিরীধ- 
বৃক্ষ । ৭ । প্রীক্ষবৃক্ষ | ৮। বৃক্ষবিশেষ | ঈ। 
(কলিঙ 4) বিং,ত্রিং, কলিঙ্গদেশজাত। 

-স্প্ীং। নিতশ্িনী, হল্পরীস্ত্রী। ২ |ত্রি- 
ব, তেউড়ী। বিশেষ। 

কলিজা (দেশজ ) সং, বক্ষঃস্থলের গ্র্থি 
কলিগঞ্জ ; সৎ, পুং, তৃণ-নিশ্মিত আসন, টাচ, 

দ্ররম1, মাহৃর প্রভৃতি । 
কলিত (কজ্ . গণনা কর! ইত্যাদি + ত(ক্ত) 

রদ) বিহ) ভ্রিং। জ্ঞাত । ২ । ধত। ৩। 
৪। প্রাপ্ত । ৫। উপাঞজ্জিত । ৬। গণিত। 
৭। অনুগত | ৮। ম্াশ্রিত। ৯। পৃথকৃকৃত | 
৯০ । বিচারিত । ১১। বন্ধ। ১২। উদ্ত। 
১৩। গৃহীত । শিৎ- ১“কবকছি 
কুওলী দডপাপিঃ 1” ১১৭ নট ॥ 

কলিক্রম (নলশরীরে প্রবেশকলে ছিদ্রানু- 
সন্ধানার্থ কলি এই: বৃক্ষে জশ্রিয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ) সং, পু, বিভ্ীতক বদ! 
বয়ড়া। রা | 



কলু এ 

কলিন কেলি-দ “দা'ধাতুজ+আঅআ(খ)- ক) 
সং, পু, সুর্য । ২ । পর্বভতবিশেষ ;) এই 
পর্বত হইতে যমুল। নদী নির্ণত হওয়াতে 

কালিন্দী নামে প্রসিদ্ধ আছে । ৩। বি- 
ভীতক্বৃক্ষা। ৪1 হার্ধ্য। 

কলিন্দকন্] (কলিন্দ পর্বতবিশেষ, 

সলনি] হিমালয়ের একদেশ--ন- 
কলিন্দজ। ন্দিনী কন্যা, ৬ঠী-ষ। 

এই নদীর উত্পত্তিষ্থান কলিন্দপন্বত) 
সং, স্ত্রীৎ, কলিন্দকন্য1, যমুনা, কালিন্দী। 

শিৎ-১ “কলিন্দকন্তা মখুরাঁৎ গতাপি 
গল্গোন্বি সংসকজঅলেবভাতি 1” ূ 

কলিপ্রির কেলি কলহ -প্রিয়, ৭মী-_ষ্) 
সং, পু, নারদ । ২ । বানর। ৩। বিভীতক 
বৃক্ষ । ৪ । বিৎ, ত্রিং, কলহপ্্রিয় । 

কলিষুগ ; সং, ক্লীৎ, চত্র্থযুগ ; ইহার পরি- 
মাণ ১২** দ্বিব্যবৎসর অর্থাৎ ১২০০ ৯ 
৩৬০-০৪৩২০০৩ বৎসর । তন্মধ্যে ১৯৩৮ 

সম্বতে ইঃ ১৮৮২ ৮২ বহু ১২৮৮১ শক 
১৮০৩ ৪৯৮০ বৎসর গত হইয়াছে ॥ স্ুতি- 

রাখ খীঃ ৩১০১ পুহ অন্দে কলিযুগের 

আরত্ত হইয়াছে । মাখী পুর্ণিমাতে শুক্র- 
বারে এই যুগের উৎপত্তি । কম্থীী এই যুগের 
অবন্তার। এই যুগে ত্রিপাদ পাপ ও এক- 
পাদ পুণ্য; মনুষ্যেরআয়ুক্ষাল অঙ্টাধিক 

শতবর্ষ । এই যুগের অধিষ্ঠীত1 কলি। 
কলিল (কল গণন! কর! ইত্যাদি +ইল-_ 

পা) বিং, ত্রিং,। গহন, যাহার ভিতরে প্র- 
বেশে করিত্তে পারা যায় লা । শি২--১ 
“দা! তে মোহক্ষলিলৎ বুদ্ির্ব্যতিতরিষ্যতি। 
২। মিশ্রিত । শিং-১ “লোকালোকী 
কলোহুকল্কষকলিলোহলিকুলালকঃ 1” 

কলু (দেশজ) দৎ। তৈলিক, তৈলকারজাতি । 
কলুনী (ফেশজ) সং, কলুর ভারা, - তৈল- 

কারের জী । | 
কলুষ কেল্ গমনকরা ইত্যাদি +উউধ উন) 

- ক) দং+ক্রীৎ, পাপ । শিং -_-১*ত্যটজৈনৎ 
কবুষভারৎ |” ২। বি, ত্রিং, কোলা, 
মদাবিল, অলিন। শিং-১ “কঠস্তত্িত- 
শান্পৃত্ভি কলুষঃ.1” ৩ । কষাস্িত। ৪। 
অসমর্থ । শিং-১ এ ভাবাববোধ' কলুছা 

৪৩৯ ] কচ্ছি 

দরয়িতেব রাত্রো।” ৫1 ছুঃখিত।%।গহিতি। 
জারি উজ পুহস্ত্রীং, 
মহিষ । | 

কলুষিত (কলুঘ+৯ত-- প্র) বিৎ, ব্রিৎ 
মলিনীকৃত। ২। পাপযুক্ত | ৩1 দৃষিত। 

কলেবর (কলে বীধ্যতে, শুক্রেতে -বর 
শ্রেষ্ঠ, আবৃত । ইহা শুক্রেতে নির্মিত, 
অথবা শুক্রোত্পন্ন বনস্ধর মধ্যে পবিত্র ) 
সং, র্লীৎ, শরীর, গাত্র । শিং -১ “শরীরে 
জর্রীভূতে ব্যাধিগ্রস্ভে কলেবরে। ওঁষধৎ 
জাহুবীতোযৎ বৈদ্যোনারায়ণঃ স্বয়ং”? 

কন্ক কেল্ গণনা করা ইত্যার্দি+ক-স্ম) 
সং, পু ক্রীৎ, খলি। ২। কর্ণমূল। ৩। 
মল, বিষ্ঠা । ৪ | কাইট | ৫। শিটে। ৬। 
প্রতারণা । ৭।দ্বত্ত; অআহস্কার। “ তপো 

ন কক্ষোহ্ধ্যয়নৎ ন কন্ধঃ স্বাভাবিকো। 
বেদবিধি নঁ কন্বহ | প্রসহ্া বিত্রাহরথৎ ন 
কন্ক ভ্ান্যেব ভাবোপছক্তানি কক্ষ 1৮” গ। 
ঘ্বৃত তৈলার্দি পাকে দেয় ওষফধি দ্রব্য। 

শিৎ-১ “দ্রব্যমাত্রৎ শিলাপিষ্টং শুক্ষৎ বা 
জলমিশ্িতৎ । তদেব বুরিভিঃ পুর্বৈ্ৈঃ 
কলন্ক ইত্যভিঘীয়তে 1, ৮1 কুক্ষতাসাধন 
চূর্ণদ্রব্য । শিং--১ “তাৎ লোধ্কল্কেপ 
হৃতাঙ্গতৈলাম্ 1” ৯। বিভীতকবৃক্ষ । ১০। 
তুরক্ নামক গন্ধদ্রব্য। ১১ । পাপ । ১২। 

বিৎ, ত্রিং, পাপিষ্ট । ্ 
কন্কন কেন্ক-ঠ্িঃ- কক্ষি+ অন্জেনট)-_ ভা) 

সং, ক্লীৎ, কলহ । ২। দণ্ড, অহক্কার। ৩। 
শঠতা । ৪1 €+অনট্-_ শি জা ৫ 
কথন, শিটে। 

কন্কফল ; সং, পু, দাড়িস্বৃক্ষ। 
কন্ধলানী (কলকল শব্জ) সৎ, জঙলত্বোতের 

শব, কলকলধ্বনি। 

কক্ষি, কন্ধী (কক্কিন্, কল্গু গহ্দন করা+কি 
_ক -কল্ক+ইন্পিন্)-ক) সৎ, পুৎ, 
বিষ্ণর দশম অবতার, কলিষুগের শেষে 
ভাবী অবতার । ভাগবতমতে-_ ন্বাবিংশ 
অবতার । ইনি কলির শেষে শক্তল-েশ্ব ল- 
পুর? )-বাজী বিষুধশ1 বিষুচষশে)-লাম। 

স্রাহ্মণের খওঁরসে জন্ম গ্রহণ কারিবেন। 
চৈজ্র মানের শুক্লান্বাদশীতে ইঞ্ছার, জন্ম 

1. 



হইবে । ইনি ভার্গবের নিখিল শাস্ত্র শিক্ষা 

করিয়া মহার্দেবের নিকট. হইন্তে - সর্ব 

অশ্ব ও সর্ব শুক লাভ করিল? ॥ জন" 

কক্কি। 

মরু এবহ স্বীয় দাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া 
বর্ণাশ্রমধর্দ্ম পুনঃস্থাপনে বদ্ধপরিকর হই- 
বেন। পরে দেবত্ত অশ্বে আরে*হণ পু 
বর্বক দেবদত্ত অসি লইয়! শ্লেচ্ছগণকে 
সমূলে নিমূল করত, অশ্বমেধবঙ্গের 
অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণারূপে সমগ্র ধরা 
ব্রাহ্মণসাৎ করিবেন । পরে মহাপ্রলয়ে 
পৃথিবী ধ্বংস হইবে ও ইনি অন্তর্ধান 
করিবেন । শি২- ১ “কৃন্কিশ্চরিষাতি মহীং 
সদা দল্যুবধে রতঃ। ২ “জনিতো 
বষ্। যশসা নানা কন্কি জর্গিংপতিহ 1” ৩ 
“কল্ধী বিষ্ণুযশ। নাম দ্বিজঃ কালপ্রচো- 
দিতঃ ॥ উত্পহ্স্যতে মহাবীর্ধ্যে। নৃযূনং 
মহাপরাক্রমঃ | সম্ভৃতঃ সম্ভল গ্রামে ব্রাঙ্গ- 

ণাবসথে শুভে 17 ৪ “সমতল গ্রামমুখ্যস্য 

ব্রা্ষণস্য মহাত্সনঃ । ভবনে বিষুণ যশসঃ 
কন্ষিঃ প্রাছুর্ভবিষ্যতি 1”, 
“সজলজলদদেহো! বাঁগবেগৈকবাহঃ 

ক্ষরধৃূত করবালঃ সর্ষলোকৈ কপালঃ । 
কলিকুলবলহস্তা সত্যধর্্ব প্রণেতা 
কলর কুশলখ বঃ কন্কিরূপঃ সভূপঃ 1” 

কেক্ষিপুরাণ)। 
৯  "জচািযহদিধনে কলয়সি করবালং 
টি কিমপি করালঘ। 

ক জগদীশ হ হরে ।” জেয়দেব) | 

58. / আগ ০১. 

8 কস ১০ 
5 এ রি সি 

কল্সক (কুপ্ 

কলতকরু, কলক্র 
কল্পত্রম্, কল্গরৃক্ষ 

রে অনুত্ভাগবত নামে তির 

খ্যাত! ইহাতে কহিলেন বিবরণ বর্ণিত 
আছে, 2: 

কল কেপ্ পারক হওয়া +কবল্)_ সর্ব 
-অল্) সৎ, পুৎ, বেদান্ত গ্রস্থ-বিশেষ, ষে 
শাস্ত্রে বৈপিক ক্রিদ্বার বিবরণ আছে।২। 
গুরাণমতে- বর্ষার এক অহোরাত্র; 

৪১৩২৩১০০০০০ বৎসরে বর্ষার একদিন 

ও এই পরিমাণে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়, 
দিবাভাগে ব্রহ্মাণ্ড কষ্ট হয় ও বিদ্যমান 
থাকে, রাত্রিতে লয়প্রাণ্ত হয় । ৩। প্রলয়। 
শিং-১ “ইখং যুগসহত্রেণ ভূতসংহার 
কারকঃ। কলে আ্াঙ্ষমহঃ প্রোক্তৎ শন্বরা 
তস্য তাবতী।”” ৪ । সকল, প্রতিজ্ঞা) 
যথা -নবম্যাদি কল । ৫। বিকল্প । ৬। 
পক্ষ ; যথা--মুখ্য কল, নিকৃষ্ট কস । ৭। 
হায়। ৮1 নিয়ম, বিধি) বিধান । ৯ | বেদ- 

বিধি-বিতশেষ। ১০ । অভিপ্রায় । ১১। (+ 

(অল্-_ ক) কলবৃক্ষ। ১২1 ভি (কোন 

শন্দের পরে প্রয়োগ করিলে ) তঙ্মদৃশ, 
তার তুল্য; যথ।-__ প্রভাতকল। রন্ধনী, 

মৃতকজ পুরুষ ইত্যাদি 
হর্দন করা+অকংণক৭-ক, 

সৎক্কার্থে; সংঃ পুৎ, নাপিত । ২। বিং, 

ত্রিৎ, ছেদনকারী । ৩। কল্পনাকারক । ৪। 
রচক । ৫ ।আরোপক। 

(ক্স মানস, অভি- 

প্রায় তরু, ক্র, ক্রম 

রৃক্ষ_্পাদপ । কল্লাস্ত স্থায়ী বৃক্ষ, ৬ষী- 
য। এই বৃধ্ষের নিকট যে বস্ত প্রাথনা 

করা খায়, তাহাই পাওয়া যায়, এই নিমিত 
অত্যস্ত দ্ধাতাকেও “কল্পতরু' বলিয়া থাকে) 
সৎ, পু অভীষ্ট-ফলপ্রদ স্বীয় বৃষ্ষ, 
সমুদ্রগত মথোনোদ্ভুত তরু, কল্লাস্ত হইলে 
সমুদ্রগত হওয়াতে এই নাম হুইয়াছে। 
শিৎ-- ১ “নিগমকল্পতরোর্গলিতৎ ফলং। 
হ্ “কবিকল্পক্রম ।” ৬ “নমামি দেব সুর" 
কজবৃক্ষৎ ধনুর্ধরমূ (৮, 

কন কেন্গ দেখ, অন(নট্) _ভা) সংরীং, 
না-_জ্ট্রীৎ, রচনা, আরোপ 1 ২1 উদ্ভাবন, 

বাত্তধিক যে বিষয়ের সত্য! নাই ফেই বি- 



বয়ের সমতা খ্বটাইয়াদেওয়! অথবা লওয়া; 

যথা-পোষকঞ্জলা। শিৎ-১ “ কাচিৎ 

বিশ্ববিশেষকজনপরা |” ২ “ইয়ং স্যা্ঘৎশ- 
কল্পনা! 1 ৩। দল্তাবনা ; ষথা।--ষে বিষয়ের 
কজন! ছিল তাহার কি হইল। শিৎ-১ 
« স কলপনৎ দ্বিরদগণৎ বরখিমঃ 1” ৫। 

সঙ্কল্প,মানস ; যথা--আমি এই কঙ্গনা 

00৪৪৯. 
কল্পিত € কপ-ঞ০- 

- 8 হা এ টি ৪ , 

দু ০ 5 রর টু ৭2 

টু 1 কু হর 12858 25 *7 

] | 2 লা ৮, হন ছি) ' 
রি ই ৫০ হর নন ॥ 

. ৬ রর ৰ টা, নি 
, ্ . জহর উন, বরাত ডি দ০১৮2 চট, 

টি ০ ্ ৪ 

ত্রিং, যার কক্মনা করা: ধিাছে, রচিত, 
উভাবিত। ২। সম্পাদিত 1.1 সঙ্গিত 1. 
৪1 দ্বত্ত। ৫ । আরোপিত যথা-- কল্পিত 

বস্তু ।৬। নিশ্চিত, অবধারিত । ৭। রচিত। 
শিং-১ প্রজাপতি কলিতষ্জ্ঞভাগম্ 1৮ 
৮। সং, পু, যুদ্ধার্থ সর্জিত হস্তী | | 

করিয়াছি । ৬। মনন । ৭ | সামর্থ্য । ৮। | কলিত-ধর্ম্ম ; সং, পুং, অনীশ্বরে ঈশ্বরজ্ঞান। 
পর্ধযাপ্তি। ৯। ছেদন ।১* ৷ (+ অনট -শ্ম) | কল্ী কেজিন্্, কল্প +ইন্(ণিন্)-_ক ) বিৎ, ৰ 
নায়কের আরোহণপার্থ হস্তিসক্গজীকরণ। 

কলনাশক্তি ; সৎস্্ী, যে শক্তি দ্বারা কবিগণ । 

রিং, রচক, আরোপক । ২। বেশকারক। 
৩। সং, পৃ, নাপিত । 

নৃতন নূতন বিষয় সকল উদ্ভাবিত করেন । | কল্ায কেপ্ঞিকলি1+যষ -শ্বুট সং, ক্লীহ, 
। 

কলপার্দপ (কল্প মানস, অভিপ্রায়-পাদপ 
বৃক্ষ, ৬ী _ ষ) সৎ, পুৎ, কলতরু, অভীষ্ট- ৰ 

ফলপ্রদ স্বগীয়বৃঙ্ষ । শিৎ - ১মুষা ন চক্রে- ! 
শহুকল্লিতকল্পপাদ্ঘপঃ |” (নৈষধ)। | 

কলপপাদ্পদান--মহাদ্দানবিশেষ 1 পুণ্যাহে 
কাঞ্চনমষ্ নানা ফলসমন্বিত লানাভরণ ও 
বিহগাদিভূষিত কল্পপাদপ রচনা করিয়া 
যথাবিহিত বিধানে দান করিতে হয় । 

কলপপাল (কল্প [শ্ুরাবিধান] সংকল্প _পাল 
রক্ষক, ২য়া-যষ। যে শুরা ও স্থুরাপাষী- 
দিগকে রক্ষা! করে) সৎ, পুৎ, মদ্যজীবী, 
মদ্য-বিক্রেতা, শৌগ্ডিক, শুঁড়ি। 

কলপলতা ; সখ, ক্ত্রীং, মহাদ্ষানাস্তর্গত দ্বর্ণ ক- 
লিত লতাকার দ্ানীয় দ্রব্যবিশেষ। ূ 

কলহৃত্র ; সং, ক্রীৎ, বৈদিক কম্মান্ুষ্ঠানের 
প্রতিপাদ্ক হ্ত্র । ইহাতে মমুষ্যজীবনের 
দৈনিক ক্রিয়ার বিধি এবং বৈদিকক্রিয়। ূ 
পদ্ধতি, শ্রুতির মর্খীন্থসারে বিবৃত ও ূ 
ব্যাখাত হইয়াছে । দৈনিকক্রিয়ার বিধি : 
গৃহাহ্ত্র বা সানয়াচারিক হার নামে খ্যাত 
এবৎ বৈদ্িকক্রিয়া পদ্ধতি শ্রৌতস্ত্র 
নামে খ্যাত । 

কান্ত (কজ অদ্ধার ছিন-অস্ত শেষ, | 
*ঠী-ষ) জং, পৃং, ত্রহ্ষা দ্বিবাবসান, 
বুগাস্ত,প্রলয়কাল। “জলে কলাস্তবাসিনঃ।৮ ূ 

৯ মতলব পলি 

রচনীয়, আরোপ্য, অনুষ্ঠেয় । ২। বিধেয় | 

শিৎ- ১ “কালোপপন্নান্িথিকল্গয ভাগম্ 1” 
| কল্মষ (কশ্ম- সে। নাশ করা+অডে)-ক। 

নিপাতন) সং, ক্লীৎ, পাপ । শিং - ১ “ব্য- 

পেত কলাষে। নিত্যৎ ব্রহ্মলোকে মহী- 
য়তে।” ২। হস্তপুচ্ছ। ৩। পুৎননরকবিশেষ | 
৪ । বিৎ,র্িং, মলিন । “জন্মন্যক্ষে ষদিস্যা- 
তাং বারে ভৌমশনৈশ্চরৈ ৷ সম মাসঃ কল্মযো 
লাম মনোছুঃখপ্রদ্ায়ক |”, ৫। পাপিষ্ঠ । 

কল্মাধ কেল [কল্ গমন করা ইত্যাদি-+০ 
(কিপ্্)- ক] গমন -মষ্ হানি করা+- 
অফষণ্)_ক।যে অন্ত বর্ণকে নষ্ট করে) 
সং, পুৎ১ বিচিত্রবর্ণ। শি২-১ “অশ্বাৎ 
স্তিস্তিরিকল্মাধান্ ।” ভোরত)। ২। শ্বেত 
কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ । ৩। কুষ্ণবর্ণ। ৪ । দৈ- 
ত্যবিশেষ । ৫ রাক্ষস। ৬। অগিবিশেষ । 

শিৎ-১ “তে জাতবেদসঃ সর্ষে কল্মাষঃ 
কুতমহস্যৃতঃ |” ৭ । নাগবিশেষ | শিৎ- ১ 
“নীলানীলোৌ তথা নাগৌ কলাষশবলো 
তথা |” ৮ । বিৎ, ত্রিং, এ বর্ণযুক্ত। 

কলাষক (কল্মাফ কৃষ্বর্ণ বিশিষ্ট _ কঠ, ৬চী 
-হিৎ। জমুদ্র মস্থনকালে হলাহল পান 
করিয়া ইহার কঠদেশে নীলবর্ণ হওয়াতে 
ইনি এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন) সং, 
পুৎ, নীলকঠ, শিব । | 

কমাম্তশ্ছায়ী € -স্থাক়িন্, কলাস্ত- স্থায়ী | কল্মাষপাদ ; সৎ, পুৎ, রাজ। সৌদাস ; ইনি 
যে ধাকে)বিংত্রিৎ, যাহ] প্রলয়কাল পধ্যস্ত 
থাকে, যাহ? প্রলয়ের পুর্বে বিনষ্ট হয় না, 
চিরস্থায়ী । “কজান্তশ্থাষিনো গুণাঃ 1” ূ 

বশিষ্টপুত্র শক্তির অভিশাপে রাক্ষসত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি কল্মাধী নদ্দীর 
তীরবত্ঁ ভূগুর শিষ্য । 



কলা 

পাপা 

নি ও গণনা করা ইত্যাদি +ঘযক্ত)- ! 

২, ক্ীৎ, প্রাতঃকাল । ২। গতদিন। 

ত। নানী দিন। ৪ মধু। ৫1 লগ্- 

বিশেষ । ৬। কেলা +ফ্্য) বিং, ত্রিং, স 
ভ্জিত । ৭। সমর্থ ।৮।তুস্ছ ।৯।দদুা। ৯০। 

অত্যুন্তম | ১১ । কল্যাণকর । ১২ । বধির) 

বাগিকজ্িয়শ্রবণেক্দিয়রহিত, বোবা, কালা । 

ল্য।--স্ট্রীং) শুভবাক্য, কল্যাণবচন | ২। 

মদ্য। ৩। হরিতকী। 

কল্যজদ্ধি কেল্য প্রাতঃকাল-জদ্দি ভো- 

জন) সং, স্ত্রীৎ, প্রাতরাশ, প্রাতর্ডোজন । 

কল্যত্ব কেল্য শুস্থ+ত্ব_ ভাবে) সং, ীৎ, 

আরোগ্য) স্বাস্থ্য | 

কল্যপাল (কল্য [মধু) মদ্য-পাল যে 

পোষণ করে ) সৎ, পু, শৌস্তিক, শুড়ি। 

কল্যবর্ত কেল্য প্রাভঃকাল, বৃৎ-ঞ্রঃলবর্তি 

অবলম্বন করা, আশ্রয় করা+4অ(অল্)- 

শ্) সং, পুহ), প্রাতর্ভোজন । 
কল্যাণ €(কল্য হুস্থ-_ অণ্ হওয়া, শব্দ 

করা+ অল) _ত্্). সং, ক্লীৎ, মঙ্গল। 
শিৎ-১ “তদ্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাম্ ।? 
২।ন্র্ণ।৩ | সুখ ।৪ | হিত। ৫1 সমুদ্ধি। 

৬। রাগিণীবিশেষ। ৭। (কল্যাণ+) 

বিৎত্রিং, সুখী । ৮। সাধু। ৯। শুভদ। 
১০। শুভযুক্ত । পী- স্ত্রী; বসতরী। 

কলাণকব।কল্য।শ-কর [কু করা+ অ(ট) 

_ ক] ষে করে) বিং, ভ্রিৎ, যাহা হইতে 
কল্যাণ হয়,শুভকর,মঙক্গলকর, শুভজনক । 

কল্যাণকৃৎ (কল্যাণ শুভ -কৃৎ যে করে, 

২য় ষ) বিৎ, ত্রিৎ, শাক্সরবিহিত কাধ্য- 
কারক । শিৎ-১ “নহি কল্যাণকৃৎ্কশ্চি- 
দুর্গতিৎ তাতগচ্ছতি |” 

কল্যাপযোগ ; সৎ, পুৎ। জ্যোতিষোক্ত যা- 
ত্রাস, গ্রহযোগবিশেষ । শিং-- ১"কল্যাণ- 
যোগে! ভূপস্য যাতুঃ কল্যাণকৃন্তবেৎ |” 

কল্যাণবৎ ( কল্যাণ+ ব্(বতু)- অস্ত্যর্থে ) 
বিং, ত্রিঘ, মঙ্গলযুক্ত, কল্যাণবিশিষ্ট । 

কল্যাণালয় কেল্যাণ - আলয়, ৬ষঠী -_ ষ) বিং, 

ভ্রিং, কল্যাণের স্থান, যাহার কল্যাণ 
প্রার্থনা কর! যায়, কল্যাণাম্পদ, কল্যাণীয়, 
মঙগগলাস্পদ, মঙগলালয় । 

কব 

কল্যাণাম্পদ (কল্যাণ -আস্পদদ, ৬ষ্ঠী_ ষ 
বিং, ত্রিং, কল্যাণালয় দেখ । 

কল্যাণীয় (কল্যাণ + ঈয়(পীয়) - জন্যে) 
বিং, ত্রিং, কল্যাণালয় দেখ। 

কল্প (কল অব্যক্ত শা করা 7 'অ(অন্)_ 
ক. বিৎ, ত্রিং, বধির, কালা। 

কল্প! (দেশজ) বিৎ, তুষ্ট, শঠ। ২। অবাধ্য । 
কল্লোল (কল্প “দখ, গল-ক) সং, পুং, 

মহাতরঙ্গ । ২ । আনন্দ । ৩। বিৎ, ত্রিৎ, 
শক্র । শিং-- ১ কালিন্পীজলকল্োল কো- 
লাহল কুতুহ'ী । ২আমুঃকল্পোললোলমু।' 
৩ “জল কল্লোলৈঃ প্লাব্যতে মে শরীরম্ ।” 

| ৪ £সমুদ্রকল্লোলঃ | 
কল্লোলিনী (কলোল+ইন্ - অস্তযর্ে, ঈপ) 

সং, স্্রীহ, নূদী। 
কল্লোলিনীবলভ (কল্পোলিনী _ বল্পভ, ৬টি 

-_ ফ) সং, পু সমুদ্র | 
কবক (কু+ অক - ক) সং, পুত, ছত্রীক। 

কবচ (কু শব্ধ করা+ অচ- ক, অথবা ক 
বায়ু-বন্চ বঞ্চনা করা+ক- ক) সং 
পৃহ_ ক্রীৎ, জন্বাহ, সাজোয়া। শিং-১ 
“যথাশান্প্রহ্থরাণাৎ কবচং প্রতিবারণমৃ।' 
২। মন্ত্রবি.শিষ, বিস্ব নিবারক তক্তোক্ত 

মন্ত্রবিশেষ লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে, 
যে এ মন্ত্র ভূঙ্জপতে লিখিকা*শরীরে ধারণ 
করিলে কোন বিষ্ম ঘটে না। শিং-১ 
“ববন্ধকবচংদৃঢ়ম।” ২ “প্রাপাধশ্চরিত্র কব" 
চান্ ধারয়স্তি পরস্স্রিয়ঃ ।'' ৩ “কুঞ্জীরান্ কব" 
চাঁবৃতান্ ৷” ৩ । পু, নাগর] বাদ্যযন্ত্র । ৪! 

গদাভাগুবুক্ষ ৷ 
কবচপত্র (তন্ত্র শাস্টে ভূঙ্পত্রে কবচ লিখি" 

বার বিধি থাকাতে স্টহার নাম কবচপএ 

হইয়াছে সং, ক্লীং, কবচ লিখিবার পত্র 

ভূর্জপত্র । 

কবটী ( কবচিন্, কবচ-ইন্_ অন্থ্যর্থে 
বিং, ত্রিৎ, কবচধারী। 

কবরী (ক জল- বয় গমন করা+ই; 
(খিন্)-ক । থে জল হইত্ডে গমন করে 
৫মী- হিং) সং, রী মত্স্যবিশেষ 

কইমাছ। ৃ 
কবর (কু শল্ল করা+ব্রংঅরন্)_ 



কবি [ 

পাঠকালীন শব্ধ নির্গত হয় বলিয়া) বিৎ 
রিৎ। পাঠক । ২। কর্ববরবর্ণ। ৩। স- 
স্পৃত্তত | ৪ । খচিত।€ 1 কে মন্তক-_ 

র আচ্ছাদন করা+অ-প্রৎ) কেশ- 

বিন্যাস । ৬ । ক্লীৎ, লবণ ( জলসম্পর্কে 
দ্রেবীভাষ হইয়া জলবপে পরিণত হয় 
বলিয়া) । ৭। অল্প দর্শনমাত্রে মুখ হইতে 
জলক্ষরণ হয় বলিয়া) | 

কবর (কবর দেখ, আপ) সং, স্পীৎ, খর- 
পুপ্প1, বাবুই । শিং -১ “কবরীনুতোমল- 
জাদ্রমিব ব্যাকীর্ণমাল্যকবরাৎ কবরীৎ 
তবণ্যাঠ |” | 

কবরী (কবর দেখ, ঈপ্প--স্মাং) সং, স্সীৎ, 
কেশবিন্যাস, চুলের খোঁপ। । ২। বাবুই । 
৩। হিঙ্গের পাতা । 

কবর্গ; সং, পুৎ, একস্সানোতপন্তিক ককা- 
রাদি পঞ্চবর্ণ, ক, খ, গ, ঘ, উ, ইহার 
উচ্চারণ কঠ বলিয়া কবর্গ নামে প্রসিদ্ধ । 

কবল (ক জল- বল্ বলবান্ হওয়1+ অ 
(অন্)-প। যাহার দ্বারা আত্মা বলবান 
হয়)সং,পুং, গ্রাস । শিৎ- ১“আ বাদ বন্তি- 
কবটলস্তণানাম্ 1” ২ “হরিণৈঃসশস্পক- 

বলৈঃ 1” ২ । দ্রব্যবিশেষ। শিৎ- ১ 

“বাতপিন্ধ কফস্বস্য দ্রব্যস্য রুবলমুখে ।” 
২। মত্সাবিশেষ, বেলেমাছ । 

কবলিত কেবলি [নাম ধাতু] গ্রাস করা+ত 

(ক্)--স্ম) বিং, ত্রিং, যাহা] গ্রাস করা 
গিয়াছে, গ্রস্ত, কৃতগ্রাস। ২। ভক্ষিত । 
৩। ব্যাপ্ত । 

কবলিকা (7০515০০, কবল + ক(কণ্)_ 

ইদ্মর্থে) সৎ্ক্ত্রীৎ, গুঁষধবিশেষ, পুজ্টিশ্। 
শিং -.১“ততঃ কষ্ষেনাচ্ছাদ্য নাতিসিঞ্ষীৎ 
মাতির্ষাৎ কবলিকাৎ দত! বস্্পটেন 
বন্ীয়াৎ 1”, 

কবলীকৃত (কবল -_কু করা +তক্তি)-_ 
ঈ- আগম। খিৎ, ব্রিৎ, গ্রস্ত । 

কবাট. (ক বায়-বট  বেষ্টন করা7+অ 
(ষণ)- ক) বিৎ, ত্রিং, দ্বারের আবরণ । 

কবি(কব্ স্যতি করা ইত্যাদ্দি+ইনৃ-ক;' 
অথবা কু খবা করা+ইন্- ক) সৎ, পুং, 
কাব্যকর্তী, .যাছার কাব্য রচনা! করি- 

৪৪৩৪৩ | 
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শপ পা 

শপ পা পস্পা্ীপী পিসপোী 

কৰো! 

বার শক্তি আছে । ২।বাল্সীকি। শু। 
পণ্ডিত । ৪7 স্থর্য্য। ৫ । শুক্রাচারধ্য । ৬। 

৭। কক্ষিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা | ৮। সের্স্বজ্ 
হেতু) ব্রহ্মা । শিং-১ “কবিমনিষী পরি- 
ভূঃ ব্বয়ভুঃ ।? ২ “চতুরে। ত্রাঙ্গণস্যাদ্যান্ 
প্রশস্তান কবযে! বিছুঃ। .৩ “কবিষশ£ 
প্রার্থী ।” নি, বী _ হ্ীপং, লাগাম । 

কবিক (কবি দেখ, ক-যুক্ষ হইল) সৎ, 
ক্লীৎ, কা _ক্স্রীৎ, লাগাম 1 ২। কইমাছ । 

কবিকল্সদ্রম ; সৎ, পুৎ, বোপদেব কুত ধাু- 
পাঠ গ্রস্থবিশেষ । শি২-১ “কবিকল্প- 
ক্রমোনাম পটদ্যেন্স্পাদ্যতেহ এব 1” 

কবিকলপলতা ; সং, স্্ীৎ, কাব্যরচনা শি- 
ক্ষোপযো গী গ্রস্থবিশেষ । 

কবিকা কবি+ককেণ্্)-_ স্বার্থে) সং, স্ত্রীৎ, 
লাগাম । ২। পুস্পবিশেষ। ৩। কবয়ী, 
কই মত্স্ত । 

কবিজ্যেষ্ঠ (কবির মধ্যে জোষ্ঠ প্রধান, নি- 
দ্বারার্থে ৬ষ্ঠী _ষ্) সৎ, পুৎ, বান্ীকিমুনি । 

কবিতা (কবি +ত1-- ভাবে) সংস্ট্রীং, কবিত্ৃ, 
কবিকৃতি । ২। শ্লোক । শি২ৎ-১ “কেষাৎ 
নৈষা ভবতি কবিতা কামিনী কৌতকায় ।” 

কবীরপন্থী €(কবীর- পন্থী পথিন্ শব্জ ) 
বৈষ্ণব সম্প্রদ্দা-বিশেষ; “ কবীর এই 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । রামানন্দের দ্বাদশ 

শিষ্যের মধ্যে কবীরের নাম সর্বাপেক্ষা- 
অধিক প্রসিদ্ধ । তিনি অকুতোডয়ে 
তাতৎ্কালিক হিন্দু ও মুসলমান ধন্মের 
উপর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কবীর- 
পন্থীদিগের সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্থর 
প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অধিক ।” (ভ্ারত- 
উপাসক সম্প্রদায়)। [কার। 

কবুলতি (যাবনিক) রসিদ, স্বীকার, অজী- 
কবুলাবেশী (যাবনিক ১) কোন জমীর জম! 
নিরিখমত গুজস্তা জমা অপেক্ষা হত 
অধিক দেওয়ার অঙ্গীকার করা যায় শ্ডা* 
হাকে কবুলাবেশী কহে । 

কবোষ্ কু ঈষৎ_ উষ্ণ, যং-স। কন 
কব) বিং, ভ্রিৎ) ঈষছুষ্ ; ঘথা-_-“কযোষঃ 
ফেলিল কৃধির 1” শিং_-১.“পয়ঃ পুর্বৈর্বঃ 
সনিংশ্বাসৈঃ কবোক্ুমুপতুজ্যতে | 

+*. । শশী শিপন পেশ 



কশে [. 
স্পপপপপসপাপিপিজপপসেেপনপালপ 

কব্য (কু শব্দ করা ইত্যাদি +ষ- -_শ্মা) সহঃ 
ক্লীং, মত পিত়ঁলোককে দেয় খাদ্য ভ্রর্য 
যথা- “দেবতারা যনুষ্য কর্তৃক বিধি 
রা প্রদত্ত হব্য কব্য হ্গারা পুজিত 

ইয়। পরিবর্জিত হইয়া থাকেন 1” শিৎ 

১ শ্যন্তযন্তেন সদাশ্মস্তি হব্যানি ত্রিদি- 

বৌকসঃ । কব্যানি চৈব পিতরঃ কিংভূতম- 
ধিকৎ ততঃ 1”? 

কব্যবাহ ) কেব্য+বাহ, বাহন যেবহন 
৮৫ / করে, বহ+ অ(ষণ্), অন(অ- 
নট) ক, ২য়া 
এ নে কব্যবাহনায় স্বাহা ।?; 

কশকুত্স ; সং, পু, ব্যাকরণপ্রণেতা ঞষি- 
বিশেষ । তশ্প্রণীত ব্যাকরণ কশকুকস 
নামে প্রসিদ্ধ । 

কশম্ কশ গমন করা 1 অ.অন্)-ক । যে 

নিষ্ষে গমন করে) সৎ, ক্লীৎ, জল 
কশা, ষা, সা (কশু 

'মাপ্- জ্্রীলিঙে) সং, স্্ীৎ, চাবুক । শিৎ 
2 

বন্মুনিমূ ।॥, ২ “সম্যক কশাত্রয় বিচারবতা ৷ 
নিযুক্ত 1 (মাঘ)। ২। লাগাম । 

কশার্থ কেশা কশাধাত- অহ যোগ্য, ৬ঠী 
_ষ) বিৎ, ত্রিং, কশাঘাতযোগায, কশী- 
তাড়ন যোগ্য । 

কশিপু, কমিপু কেশ বধ করা+পু-প্রৎ। 
নিপাতন) সং,পুৎ, ভন্নবস্তর, গ্রাসাচ্ছাদন। 
২.। শধ্যা । শিং-১ “কু প্তিঃ কশিপুভিঃ 
কান্তৎ পর্যযন্ক ব্যজনাসনৈঃ 1” ৩। আসন- 

বিশেষ । শিং- ১ “কিচিচ্ছয়ে বরোপন্ছে 
তৃণপর্ণাশ্ববেশ্বস্থ । ক্কচিৎ প্রাসাদপধ্যঙ্কে 
কশিপৌবা যথেচ্ছয়। |” 

কশেরক ; সং, পু যক্ষবিশেষ । 
কশের ] কে-শু হিৎ্সা করা+উ-ক। 

[»লএব । কস্1+এক ক) সৎ, 

_ক্রীহ, পৃষ্টের অন্থি, মেরুদণ্ড । কু, 
রে াত্ীৎ তৃণমুল-বিশেষ, কেশুর। ২। 

 জন্বুদ্বীপের অংশবিশেষ । 
কশেরুক (কেশের+ক- যোগ) বিৎ, ত্িৎ, 

হধেসকল জীবের মেঞ্দণ্ড আছে। ২। 
সৎ, পুহ  রীং, কশের, কের | 

৪৪৪ ] 

ষ) সং, পুং, অগ্থি। শিহ 

বধকরা-+ অ(আন্)-ণ। ! 

“অত্বান কশয়। মোহাতদা রাক্ষস ! 

সপ্ত ০ নিউরন 
এস শপ 

কশেরকা রুষেন্ুকা €( ৮78০) কশের 

দেখ. কণ্ _ যুক্ত হুইল, আপ্) জং, সতী, 
মেরুদণ্ড! 

কশ্চন, কশ্চিৎ, € কঃ+চন, চিৎ - অসাক. 
ল্যার্থেট সং, অৎ, কোন ব্যক্তি, কোন 
লোক, কেহ । শিং- ১ ““দমধোষস্থতেন 
কশ্চন প্রতিশিষ্টঃ প্রতিভানবানম ।” 

| কশ্থাল, কমস্মল (কশ্ু গমন করা1+মলচ্- 
ক) সং, ক্লীৎ, মুজ্ছ্ঠয মোহ । শিং 

| “কুতস্তাকশ্বলমিদৎ বিষমে সমুপন্ডিতমৃ।" 
ৃ ২ “তদ। মে কশ্বালোহভবৎ্ |” ২। পাপ। 
| ৩ ভুরাচার | ৪ | বিৎ, ত্রিৎ, ছুষ্ট, পাপী। 
| ৫। মলিন । ৬। কুৎসিত । 

| 
1 

কশ্মীর (কশ্ গমন কর1+মীরন- ক) স 
পুৎ, দেশবিশেষ, কাশ্মীর দেশ । 

। কশ্টীরজ )-( টা কশ্মীর - 
। কশ্মীরজন্ম। | জন্মন্ উৎপস্ত্বি, ৬ষ্ঠী- 

হিৎ) সংঃ পু, কুমকুম ।শিৎ-১ কু 
মক্ণৎ রক্তৎ কাশ্বীরৎ পীতকং 

বরমূ ।” 
কশ্ঠ কেশ আঘাত করা, শাসন করা 

_ শট সৎ, 315, অশ্ব-কটি-দেশ, অশের 
মধ্যভাগ । ১1 কেশ, শব্দকরা ৷ মদ্যপান 

হেতু যথেষ্ট শব্দ করে বলিয়) মদ্যবিশেষ। 
৩।€ কশা1ষ্য -শ্ম) বিং, ত্রিৎ, কশা- 
াতযোগ্য, কশাহ। 

কশ্ঠপ (কেশ্য মদ্য-পরপা পান করা+অ 
(ড)- ক]। ইনি কশ্য অর্থাৎ মদ্য পান 
করিতেন বলিষা ইহার কশ্যপ নাম হইল! 
সং, পুত, সুনিবিশেষ ; ইনি মরীচির পুত্র, 
ব্রহ্মার পৌত্র ও দেব দৈত্য প্রভৃতির 
পিতা । ২ । মৃগবিশেষ । ৩। মত্স্যবিশেষ। 

কশ্তপনন্দন কেশ্টপ -_ নন্দন, ৬ষী -ষ) সং, 
পুং, কশ্ঠাপের পুত্র গরুড় । 

কষ কেষ্ হিৎসাকরা, আস্বাদ্দনকরা, পরীক্ষা 
করা +অজল্)-_ ধি) সং, পুৎঃ কষ্টিপাথর' 
যে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়। কর্ণের পরীক্ষা! করা 
যায়। শিং-১ “কষপাধাণনিভে নত" 
স্তলে।” (নৈষধ)। ২। হব্ণরেখের কষে 
নিবেশিতা 

 কষণ কেষ, 

| 
। 

ূ স্কুমৎ 

[ 
] 

হিংসা কর1+ অন(খেনট) ভা 



২ রুহ, বর্ষণ ।. ভর কম্পনি- 
রম মহাহির্ডিং ।” (মাছ) । ২। কগু,য়ন । | 
৩। কষা, প্রস্তরে ব্বর্ষণ করিযাঁ পরীণক্ষা 
করা । ৪ 1 কেষ+ অন - ক) অপর । ৫€। 

(দেশজ) সৎ, টানিয়া বন্ধন । 
কষনী (দেশজ) সৎ, ধমৃকানী, আটনী । 
কষা (কশ। দেখ) সং, জ্ট্রখৎ) চাবুক । শিং - ১ 

“কুচ্ছেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িতঃ। ২। 

(কষায় শব্জ ) সং, কটুরস | ২1 বিৎ 
ব্যয়কুঠ । 

কষাণি (দেশজ) সং, ক্লেদ । ২। নিত রস । 
8৮5২ ন্ঃ রাজা ক) সং, 

পুৎ-_ক্লীৎ, রস-বিশেষ, কষারস । হ। 
সী কাথ। ৩। স্থগন্ধ লেপন দ্রব্য ৷ 
৪ | নির্যাস! ৫1 সৌরভ । শিৎ-১ 

“ ব্রাগে কাখে কষায়োহক্ী নির্ধ্যাসে 
সৌরভেরসে 1” ৬ । বিলেপন । ৭। অঙ্গ- 
রাগ। শিৎ-১ “কর্ণার্পসিতো। লোধকষায় 
রুক্ষে 1” কুমার) । ৮। পু, শ্যোনাকবৃক্ষ । 
৯। কলিষুগ । ১০ | রং । ১৯। বিং, ত্রিখ 
রক্ত পীত মিশ্রিত বর্ণ, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ । 
“চুতাঙ্ষুরাস্বাদ কষায়কঠঃ1” ১১ । রঞ্জিত। 

১৩। লোহিত । ১৪ । সুশ্রাব্য । ১৫। শু 
রভি। ১৬। যাহার আনাদ কষা । ১৭। 
অপটু ] 

কষায়িত কেষায়-ড- কষায়ি+ ত(ক্ত) _ ম্ম) 
অথব। কষায় রং+1ইত্ত- অস্ত্যর্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ অনুজম্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত, ছোবান। 
২। রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণ । ৩। বিলেপিত। 

৪। কুতলোহিত ; যথা--“রোষকষায়িত- 
লোচন।” শিৎ-১ ““নিদ্রাকষাষিত বিপা- 
টল লোচনেষু।” রঘু) । ২ “অমুনৈবকষা- 
ফিতস্তনী।” 

কষায়ী ( কষায়িনৃ, কষায়+ইন্ _ অজ্ত্যর্থে ) 
সং, পু শালবৃশ্ষ 4 ২। খর্জ.র কৃষ্ণ । 
৩। লকুচবৃক্ষ। ৪1 বিং,'জ্িং) ক কষায়যুক্ত | 

কষি (ক হিৎসা করা+ ই প্রৎ) বিৎ, 
ত্রিৎ, হিৎসক। ২। (দেশজ) দীর্থসরল 
রেখা, “--” এইক্প চিৎ 

কষিত (কষ দেখ, ত(ক্ত)-_ _ম্) বিং১গ্রিং,যাহা। 
কষা গিয়াছে, যাহার পরী হইয়াছে । 

ক্ঙ্ছে হস কা শী জনন ) 

সং, কলীং, ক্রেশ, যন্্রখা। (ছুঃখ ।- শিৎ-১ 
“একস্য কষ্টস্য ন ধাবদত্ম 1” ২ “দস 
হি কষ্টতরো রিপৃঃ1৮ ৩ “ইত :কষ্্রতরৎ 
কিংনু |? ২। (+ক্ত-ক.) বিহু, তত, 
ক্রিষ্ট। ৩। ছুঃখজনক |. শিং-১ “বন্ধানি 
ন কণ্টানি পরপ্রেষ্যত্ব মেবচ 1” ২ “কষ্টা- 
বৃত্তি পরাধীন! কষ্টবাসো নিরাশ্রয়ঃ | 
নিধনে ব্যবসায়শ্চ সব্বকষ্টা] দরিদ্রত1 1” 
৪। কুৎসিত। ৫। গহন। 

কষ্ীকলন1; সং, স্্ীং, কষ্টে কলনা, সহজে 
যে কল্পনা করিতে পারা ষায় না। 

কষ্টকলিত (কষ্ট _কলিত) বিং, ত্রিং) কষ্টে 
কলিত, যে বিষয়ের কষ্টে কনা কর! 
গিয়াছে । 

কষ্টকারক কেঞ্ট ক্রেশ_-কারক কত্তী, কা- 
রণ) সং, পু, সংসার । ২। বিং, ভ্তরং, 
করেেশজনক । 

কষ্টজীবী (_জীবিন্, কষ্ট -জীবী ষের্বা- 
চিয়া থাকে) বিৎ, ত্রিৎ, ষে কষ্টে জীবিকা 
নিব্বাহ করে, যে কষ্টে দিনপাত করে। 
২। ষে অনেক কষ্টভোগ করিয়াও বাচিয়। 
থাকে। 

কষ্টদ (কউ-দ [দ1 দান করা+আঅড)_ 
ক]যে দেয়) বিং, ত্রিং, ষে কষ্ট দেয়, 
ষাহাতে অনেক কষ্ট আছে। 

কষ্টরিপু কষ্ট কষ্টসাধ্য রিপু শক্রু, য়ং 
- স) সং, পুৎ, ষে শক্র কষ্টে আয়ত্ত হয়। 

শিৎ-১ “প্রাজ্ঞ কুলীনৎ শৃরঞ্চ দক্ষৎ 
দাতারমেবচ। কৃতজ্ঞং ধ্ৃতিমস্তঞ্চ কষ্টমাহ- 
ররিং বুধাঃ 1১ (মনু)। 

কষ্টশ্রিত (কউ -শ্রিত আশ্ব্িত, ২য়া- ষ) 
বিং,ত্রিং, ষে কষ্ট পাইতেছে। ২। যে 
কঠোর ব্রত করিতেছে । 

কষ্টসহ কেষ্ট-সহ্ সহন, ২য়া- হিং) বিৎ, 
ত্রিং, ক্রেশসহিষ্, ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ। 

কষ্টসাধ্য (কষ্ট - সাধ্য; বিৎ, ভ্রিং, ষাহা! বিন! 

কষ্টে নির্বাহ হয় না, যাহা অনেক কষ্টে 
সম্পন্ন হয়, ক্লেশসাধ্য ৷ 

কষ্টসৃষ্ট্রে কেউ _সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ শব্দের অপত্রৎশ) 
ক্রিং-বিং, অতিক্লেশে, মহায়াসে। 



কহুল। [ 

০০১০ শিশীশিশপীপী পপ িশীস্পপাপীশিাীশ্প তিশা টি 

কষ্টস্থান ( কষ্ট _ স্থান, ৬ষঠী _ষ) সৎ, ক্লীৎ, 
কষ্টের শ্থান, ছু:খের স্থান। 

কষ্ট! কেষায় শন্দজ) সং, কষা। 

কষ্টি (কষ দেখ, তিক্তি)- ভা) সং, স্্রীৎ, 
কষ, পরীক্ষা করা, কষণ । ২। (4ক্তি_ 
ধি) কষণপ্রস্তর, কষ্টিপাথর। 

কঙস্ দেশজ) সং, স্ক্কণী, মুখের প্রাস্তভাগ । 

কসনোতৎ্পাটন কেসন কাশরোগ - উৎ্পা- 
টন উন্মুলনকারক, ২য়া- ষ) সং, পুত 
বাসকবুক্ষ । শিং- ১ধেন তেন প্রকফারেণ 
বাসকঃ কাশনাশ কঃ |” 

কসাম্মু; সং, ক্লীৎ, পিতৃগণের উদ্দেশে কব্য- 
দানকালে দেয় জল । 

কস্কঃ (কঃ- কঃ) পৎ, পু, কোন্ কোন্ 

ব্যক্তি 

কন্তীর (কপ গমন করা, নিপাতন । অথবা 
ক- তীর কর্ম সমাপন করা 1+অ- প্রৎ) 
২১ পু _ ক্লীং, রঙ্গ, রাঙ্ধাতু | 

কম্তরিক।, কল্ত,রিকা কেস গমন কর! 
কল্তরী, কম্ত,রী +তুর' তৃর-ক। 

কণ্-_ যোগে কম্তরিকা, কস্ত,রিকা । আপ্, 
ইহার গন্ধ দূরে গমন করে) সৎ, স্ত্রীৎ, 
মগনাভি ; যথা 

“কলন্তরী কেশরে, চন্দনে কি করে, 
যন করে মাখ ছাই ।” 

শিৎ- ১ “কপিল পিঙ্গলা কৃষ্ণ! কস্ত,রী 
তিবিধা ক্রমাৎ। নেপালেহপিচ কাশ্মীরে 
কাম ভূপেহুপি জায়তে ॥ কামভূপোন্ভবা 
শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমাভবেৎ । কাশ্মীর 
দেশ সম্তব1 কল্রীহ্যধমা স্মৃতা ॥"* 

কন্বর (কস্ গমন কর1+ বর(বরচ্)- ক) 
বিৎ, তরি গমনশীল | ২। হিৎসক । 

কন্মিন্কালে (কশ্যিন্ [সগুম্যত্ত কিম শব্দ] 
কালে কফালেতে) অং, কোন্ সময়ে । 

কহন (দেশজ) সং, কথন, উল্লেখন, বাক্য- 
প্রয়োগ । 

কছর (ক হুর্ধ্য _ হয়, অশ্ব, ৬ী _ ষ্) 
গুহ, হুর্ষেযের অশ্ব । 

কহ] (দেশজ) বিং, কথিত, উক্ত, বলা। 
কহুলার (ক জল-- হার মুক্তাদির মালা, 
. এছ ফ | ল্-আগম অথবা ক জল- 

8৪৬ ) কাচী 
শশী শিশীশ্ীশীপিসস্টীত পশিপ্পি সপ্ত 
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হলাদ হ্ষ্ট হওয়া + অন্ _ ক) সং, ক্লীং, 
শ্বেতাৎপল, হু দি। শিৎ- ১ “আহ্লাদি 

কহছলারসমীরপাহিতে |” 

কহব (ক জল- হের আহবান কর।+অ 
_ প্রৎ) সৎ, পুত, ক্রৌঞ্চ, বক। 

| কাই দেশজ) সং, লেই, কলপ, মণ্ড। 
কাইট (দেশজ) সং, কক্ক, শিটা, মলা, খাদ। 
কাউর (দেশজ) সং, ব্রণবিশেষ, খা; বাল- 

কের পদাদিতে এই তা হয়। 
কাওয়ালী (কাবালী শবকজ) তালবিশেষ। 
কাওরা (দেশজ) সৎ, নীচজাতি বিশেষ । 
কাস (কৎস দেখ; অঅ ষ), য.ষ্ট্য)-_ 

কাংস্য ক্গার্থে) সং,পুৎ - ক্লীং,পানপাত্র। 

২। মিশ্রধাতুবিশেষ, তাঅরঙ্গমিশ্রিত ধাতু, 
কাস! । ২। বাদ্যযপ্ত্র বশেষ, কাসী। 

কাংস্যকার কোত্শ্য কার [কু করা+ ষণ - 

ক]যে করে, ২য়! - ষ) সৎ, পুৎ, কাংসা- 
বণিকৃ, কাসারী । 

কাক (কম্ক এবৎ কক্ষ শব্দজ) সং, কঙ্ধ- 
পক্ষী । ২। কক্ষদেশ, বগল । 

কাকই কেন্কতিকাশব্দজ) সং, চিরুণী । 
কাকড়া কর্কট শব্দ) সৎ, কুলীর, কক ট। 

কাকর কেন্কর শ *ক্গ) সং, কুল্স,ই। 
কাকরোল (দেশজ) সং, ফলবিশেষ। এই 

ফলের উপরিভাগে পনস ফলের ন্যায় 
কাট। আছে। 

কাকাল (দেশজ) সৎ, কটি, কোমর । 
কাকুড় কেক টি শব্জ) সং) অপকুফুটি । 
কাচ (কাচ শকজ) সং, বালি ও এক প্রকার 

ক্ষার দ্বারা উৎপন্ন বস্ত বিশেষ, পরকলা, 
গ্লাস । ২। নিকৃষ্টমণি ।শিৎ-১ “ত্াকরে 

পদ্ম রাঁগানাং জন্ম কাচমণে কুতঃ 1" 
কাঁচিকড়া ; সং, তিমিশৎস্যের দত্ত স্থানে এক 

প্রকার কোমল অস্থি আছে ইহাই কাচ" 
কড়া নামে খ্যাত । 

কাচলি, ফাচুলি € কঞ্চলিকা শব্ঘজ) সৎ) 
স্ত্রীলোকের অঙ্গরক্ষিণী, স্তনাচ্ছাদক বস্ত- 
বিশেষ । 

কাচা! দেশজ) বিৎ, অপক, অপরিণত । 
কাচী দেশজ) সং, কর্তরিকা, ছেদ্বনী। ২। 

বিং, অপর, অসম্পূর্ণ । 



কাক 1 
০ ৮৮৮ শশীকলা কপিল এ পাপ পাকি 

কাজি (কাঞ্জিক শব্দজ) ং, পর্ধ্য ,ষিতানের 
অন্নজল, আমানি। 

কাটা (কণ্টক শব্জ) সৎ, বাবলা, শাই 
প্রভৃতি বৃক্ষের গাত্রস্ছ সুচি । ২। মত্ন্তের 
অস্থিবিশেষ । ৩। পীড়াকর দ্রব্য । ৪। 

কুদ্র শর ৷ 

কাটাল (কণ্টবীফল শবজ) সং, পনস। ২। 
বিং, কণ্টকময়। 

কাঠী দেশজ) সং, জালস্থ লৌহবর্তল। 
২। শুকপন্ষীর গলরেখা। ৩। সর্পের 
গলরেখা । 

কাড়--তীরবিশেষ। 
কীড়ন কেগন শব্দজ) সৎ, নিষ্তষকরণ, পরি- 

ক্বারকরণ। [শ্মলীকুত ৷ 
কাড়া কেণিত শব্দজ) বিং, পরিক্ষত, নি- 
কাড়ি দেশজ) সং, রাশি, টিবী। ২ । তাল- 

কাষ্ঠ। 
কাত, কাথ (দেশজ) সং, ভিত, প্রাচীর । 
কাহ্ড়া (দেশজ) সং, ভগ্ন প্রাচীর, জীর্ণ 

দেওয়াল । [আভ্তরণ । 
কাথা (কন্থা শব্দজ ) সং, জীর্ণ বস্মরচিত 
কাদন, কাদ। ক্রেন্দন শব্ধজ) সৎ, রোদন, 
বিলপন । 

কাদা, কাধা (দেশজ) সং, কুল, তীর । 
কাধ (স্কন্ধ শকাজ) সং, কন্ধর, ভারবহনের 

ক্থান। [থরথর করণ, লড়শ। 
কাপন, কাপা, কাঁপনী (কম্পন শব্দজ) সং, 
কাসর কাংস্ত শব্দ) সং, কৎস নিশ্মিত 

বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । 
কাসা কোংস্য শব্ধজ) সৎ, রাখতাম মিশ্রিত 

ধাতু । [বণিক । 
কাসারি (কাংস্যকার শব্জ) সং, কাৎস্য- 
কাক, কাশ (কৈ শব করা+ ক-ক। 

কিন্বা কা 
কৈ শব 

করা+অ- 
শ্রৎ।.. ষে 

কা” এই ডি... শা করে৷. 

অথবা সক কাক ্ ৰ 

কুৎসিত অব্য গমনকরা 1 অজেন্)_ ক) 

৪৪৭ 

৮ পাপী পীর শিশ্ন শশী এটি টি শিিশশিশীটি তি পিপাসা, 

| 

[ কাক 
পপি পীশ শী িতিশিশ আসতালি জন আতা পিপিপি পাস পীপিসপাপপ 

সৎ, টি স্বনাম সম প্রসি পক্ষী । শিং-১ 
“কাকাঃ কিমপরাধ্যন্তি হৎসৈজ্জগ্চেযু শা- 
লিষু 1” ২ “কাকমাংসৎ শুনোক্ছিষ্টৎ স্বল্প 
তদাপি দ্ু্লভমৃ।” ২। বরাটকের ৪র্থাংশ। 
৩।(ক জল-অক্ গমনকরা 4 অফ্জন্) 
-_ ক) দ্বীপ-বিশেষ । ৪1 তিলকবিশেষ । 
৫। ঈষত্ জল । ৬। (বে কুতৎ্সিৎভাবে 
গমন করে) খঙ্জ। 

কাকচিপ্া1 ) (কোক-চিঞ্চা অগ্রভাগ । 
কাকচিঞ্চি 1 যাহার অগ্রভাগ কাকের ন্যায় 

কাকচিক্ষী) কাল, ৬্চী-হিৎ) সৎ, স্ত্রীৎ, 
গুপ্তা, কুচ । 

কাকচ্ছদ কোক ছদ পাখনা। কাকছদের 

ম্যায় ছদ অর্থাৎ পাখনা ৬ঠী - হিং, মধ্য- 
পদলোপ) সং, পুং, খঞ্জনপন্ষী। 

কাকজভ্যা ; সং, জ্রীং, বৃক্ষবিশেষ, কেউয়। 
ঠেঙ্গা ৷ 

কাকজন্বু 7 কোক কাকবর্ণ-জন্বু জাম 
কাকজন্ব, / ফলবিশেষ) সত্ত্রীৎ, ক্ুদ্রজাম। 
কাকতক্সা । জং, স্ত্রী, কাকের মত নিদ্রা, 
কাকনিদ্রা ) অতি সতর্ক নিদ্রা । 

কাকতালীয় কোক -তাল ফলবিশেষ+ঈয় 
ণীয়)-তুল্যার্থে। অথবা কাক এখানে 
কাকগমন- তাল এখানে তালপতন + 

ঈয়--তুল্য!র্থে। কাক গমন এবং তাল 
পতনের ন্যায় ইহা কাক ও তাল বিষয়ক 
এক গপ্রকে লক্ষ্য করিতেছে) বিৎ, ত্রিং, 

হঠাকূত, অকম্মাৎ্ফুত। ২। ন্যাক়ুবিশেষ, 
কাকের আগমন ও তালের পতন এ উভ- 

ষের ষেরূপ কার্য কারণ ভাব কল্পনা! কর! 
যায়, সেইরূপ বাস্তবিক কার্ধা কারণ ভাব 
না থাকিলেও সমকালীন বলিষা অথবা 
তাদদশ অন্ত কোন কারণ বশতঃ কার্য 
কারণ ভাব কল্পনা করা শিং-১ “ভদ্দি- 
দৎ কাকতালীয়ৎ বৈরমাসাফ্িতৎ তয় |" 
২ “কাকতালীষ ছেবদত্তম্ত বধ: ।” 

কাকতালীর স্তার--গ্যাষ ৩৫) দেখ । 

কাকতিত্তা ক্কাকষাংসবৎ তিক্ত বলিযা) সং, 
স্রীং, গুঞজাকল, ঝুঁড। 

কাকতিন্দুক ; সৎ, পুৎ, কু'চিলিয়া। 
কাকতুণ্তী কাক ঈষৎ জল-তুণ্ড বধ 



কাক ূ 

শিপ তি শাশীশাশিীশিতিসশিশাশীঁিশিশিশাীশীশ লি শীত 

করা+অযেণ) _ প্রৎঈপ্_ক্সীং) সংম্মীং, | কাকফল (কোকের প্রিয় ফল) সং, 
রাজযোগ্য পিস্তল, গিণ্টি করা পিতল | ২। 
বৃক্ষবিশেষ, কৌআড়োড়ী । 

কাকধ্বজ (কোক ঈষৎ জল, বাম্প-ধ্বজা 
ধবজস্বরূপ, ৬্ঠী-হিৎ) সং, পুৎ, বাস্প 
যাহার ধ্বজস্বরপ হইয়াছে, বাড়বানল, | 
সমুদ্রস্থ অগ্নি। ২। ধবজার উপর কাকচিহু 
অস্কিত ; ষথা-_-“কাকর্ঘজ রথারূঢ় ধূমের 
বরণ ।”? 

কাকনামা কাকনামন্,কাক - নম্-ঞিঃল নামি 
নত করান+অন্কেনিপ)-শ্ম। কাকের 
আরোহণে উহা! নত হয় বলিয়া) সৎ, পুং) 
বকবৃক্ষ | 

কাকনাসা ; সৎ, স্টীৎ, বিকঙ্ষতবৃক্ষ, বইচ- 
গাছ, (কাকনাসার ন্যায় উহার ফল কুষ্ণ- 
বর্ণ বলিয়া এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে) । 

কাকপক্ষ (কাক-পক্ষ পালক ।যাহ] কাক- 

পক্ষের ন্যায়, যৎ- স) সৎ, পু, শিখণডক, 
মন্তকের ছুই পার্খে কেশ রচনাবিশেষ। 
২। কাকের পক্ষের মত উভয় গণ্ডে লম্ব- 
মান অনতিদীর্ঘ সল্প কেশ, কাণপাটা, 
জুঙ্গী। শিৎ-_ ১ “বৃত্তচুড়শ্চলে কাক-। 
পক্ষকৈঃ1” ২ “কাকপক্ষ ধরমেত্য যা- 
চিতঃ |” ৩ “কাকপক্ষ ধরেহুপি রাত্ববে ।” 

কাকপদ (0০919) সং, ক্লীৎ, পতিত অক্ষর 
উপারভাগ্গে লিখিবার সময়ে যে স্থান 

হইতে তাহ! পাঠ করিতে হয়, তৎ্স্চনার্থ | কাকলী 
অর্পিত কাকপদাকার চিহ্ত, *-*। ২। 
শিরংশ্হি ত কাকপদাকার কেশ, শিক্কা ৷ ৩। 
রতিৰন্ধবিশেষ । [কোকিল । 

কাকপুন্ছ €(কাক-পুচ্ছ লেজ) সং, পুত, 
কাকপুপ্ত কোক পু প্রতিপালিত, ওয়! - 

ব। প্রসিদ্ধি আছে, কোকিল কাকের নীড় 
হইতে তঙ্জান্তীয় ভিম্ব অপসারিত করিয়া 

- স্বীয় ভিন্ব তথায় স্থাপন করে এবং কাকী 
নিজ ভিম্বজ্ঞানে তাহ! প্রতিপালন করে) 
সং) পুং- স্ত্রী, কোকিল । 

কাকপুস্প ; সং, ক্লীৎ, গন্ধপর্ণ । 
কাকপেয় (কাক - পেয়, ৩য় ষ) বিৎ ভ্রিং 

কাক রর্ভৃক পেয়, কাকে থে জল পান 

99৮ ] কাক 

২২ পগাপাপীসি এ শশা শোশোশাশিীিতিন শীত পশশ শব শি, 

পু, নিম- 
গাছ । 

কাকবন্ধ্যা (কাক--বন্ধযা, রখ স। মধ্যপদ- 
লোপী। যে কাকের ন্যায় একমাত্র পুত্র 
প্রসব করে । কাকী যাবজ্জীবনের মধ্যে 
কেবল একটা সন্তান প্রসব করে, এই নি 
মিস্ত একপ্রসবিনী স্ত্রীকে কাকবন্ধ্যা বলে) 
সংস্ীৎ, একমাত্র প্রসবিনী, একগর্ভা, থে 
স্্ীর এক মস্তানের পর দ্বিতীয় গর্ভ হয় না। 

কাকবলি (কাক-বলি উপহার, ৪ - ষ) 
সং, পুঙ। কাকের ভোজনোদ্দেশে উৎচ% 
অন্নাদ অন্াদি)। 

 কাকভীরু (কাক-ভাক, ৫মী-ষ। কাক 
হইতে যে ভয় পায়) সৎ, পুৎ, পেচক। 
২। বিং, রিং, কাক হইতে ভয়প্রাপ্ত। 

ক(কষব; সং,পুৎ, তণ্ডলশূন্য ধান্),আগ্ডা। 
কাককুত (কাক-রুত শব্দ, ৬ঠী-ষ) সং, 

ক্লাৎ, কাকের শব্দ, কা-কা রব) এই রব 
ঘবারা মন্ষ্যের শুভাশুভ ঘটনা সংস্চিত 
হয্ব। 

কাকরুহা; সংস্ত্ীং, শুন্যজাতবৃক্ষ, পরগাছা। 
কাকরূক ;) বিৎঃ 1৫ লগ্ম । ২। ভীরু । ৩. 

ন্ধিন। &। 4 পু, পেচক। 
কাকল (কু অঁষধ২-কল্ শব কর + ঘ 

- প্র) সৎ, ক্লীৎ কঠভূষণ, কণঠমণি। 
কাকলি ] (কাকল দেখ, ইন ক) সংস্ত্রীং 

হস্ম অথচ মধুর অন্ফুট মধুর 
ধ্বনি । ২ 'পন্মী ০ভৃতির হুক্ষ্ম মধুরশব । 
শিং-১ “কোকিল কাকলীরবঃ। ৩। 
মধুরধ্বনির নাম কাকলী । ৪ দৃরস্থিত 
যন্ত্রসমূহের একত্রীভূত মধুর অন্,টধ্বনি) 
যথা---.“অনত্ত বসস্ত বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি, 
কাকলি লহুরী মরি।” (মেতবনাদ)। ৫। 
রত্ববিশেষ ৷ ৬। যন্ত্রবিশেষ । 

কাকলীরব (কাকলী মধুরধ্বনি-রব শব্দ) 
সং, পুং। কোকিল। শিৎ--১ “"সহুকার 
কিশলয় মকরন্দা স্বাফল, রক্তকণ্ঠানাৎ কা- 
কলীকলকলেন ।” (দশকুমার)। 

কাকলাম (কৃকলাস শহব্বজ ) সৎ, সরট, বড়, 
জেঠী। [বক ফুলের গাছ। 

কাকশীর্ধ (কাক-শীর্ষ মন্তভক) সং, পুং 



কাকু [ 

শেপীসপাপাশসপা পপ পিপিস 

কাকা ( দেশজ ) সং, পিভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 
৩। কাকানাসা- 

লতা । ৪ । কাকোলীবুক্ষ। ৫1 কাকজভ্যা- 
খুড়া । ২ । কাকের শব 

বৃক্ষ । ৬। রক্তিকালতা । ৭। মলপুবৃক্ষ। 
৮। কাকমাচীবৃক্ষ । 

কাকাক্ষিপৌলক ) সৎ, ক্রীৎ। ন্যায়বিশেষ, 
কাকের একমাত্র চন্ষুঃ ষেরূপ উভয় গোল- 
কেই চক্ষুর কার্ধ্য সম্পাদন করে, সেইরূপ 

এক বিষয়ের সহিত উভষ্ের সম্বন্ধ থাকিলে 
কাকাক্ষিগোলক ন্যায় হয়।-_ন্যাষ় (১৬) 

দেখ। 

কাকাতুক্া ; সং, পক্ষিবিশেষ। 

কাকাতুয়।। 

কাকারি কোক -অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী_ফ) সং) 
পৃ, পেচক। 

কাকাল (কাক - অল্ পারকহওয়া+ অ(অন্) 
-ক, অথবা “কা কা”'-ল 'লাধাতৃুজ 
কিম্বা কা-কল্ শব্ধ করা। যে “কা'এই 
শব্দ করে) সং,পুৎ, দ্রোণকাক, দ্ড়কাক ।. 

কাকিণী, কাকিনী (কক চঞ্চল হওয়া + অন 
(অনট)-ণ। ঈপ্, নিপাতন ) সং, স্ত্রীৎ, 
বিংশতি কপর্দক, ৫ গণ্ডা কড়ি, একবুড়ি। 

শিং- ১ "বরাটকানাং দশকন্বয়ং ঘৎ সা 
কাকিনী।” ২। মানদণ্ড, কাঠানল । ৩। 
কুচ।৪। এককড়া। 

কাকী, (কাক দেখ, ঈপ্ _স্ত্রীলিক্গে ) সং, 
॥ বায়সী । ২। লতাবিশেষ। ৩ । ষে 

গাকের হ্বর কাকবত কর্ষশ । ৪ | (জে- 
খজ) পিতব্যপত্থী, খুড়ী। | 

কাকু(ককু চঞ্চল হওয়া + উ(উশ্) -. ক) সং, 
স্্রীৎ, তত্ব শোকাদ্দি দ্বার! বিকৃত কঠধবনি। 
২। বক্রোক্তি। ৩। দৈন্যোক্ষি । শিৎ _১ 

৪৪৯ ] কাক্ষ 
চি 

“ভিন্বকধব নিত: কাকুরিত্যভিধী র়তে।” 
৪। সঙ্গীতে --স্বরবিকার অর্থাৎ বদ হার 

হওয়ার নাম কাকু । ৫1 জিহবা! । 

কাকুত্ন্থ ] (ককুত্দ্ছ দেখ, অফ), ষফ্জো) 
কাকুস্থ্য _ অপত্যার্পে) সং, পুৎ, শী- 

রামচত্র প্রভৃতি ককুৎ্স্থবংশীয় রাজা । 
শিং-১ “কাকুতস্থমালোকফতা নৃপা- 
পামৃ।” ২ “অসজ্দনেন কাকুৎস্ঃ প্রযুক্ত- 
মথদৃষণমৃ )? (রঘু)।২। পুরঞীয়রাজ । 

কাকুদকেকুদ্ মন্তক-+৮ অফ) _ প্রৎ। অথব। 
কাকু-দ “দাধাতুজ+ অ'ড)- ক! কাকু 

স্বর উৎপন্ন হয় বলিয়া) সং, ব্লীৎ, তালু । 
কাকৃক্ষি (কাকু-উক্তি বাক্য, ৩য়া- ষ) 

সং. শ্্রীং) কাতরবাক্য 1 ২। বক্তোক্তি। 
কাকৃতি (কাকুক্তি শবজ) কাতরোক্তি, 

খোদোক্তি। 

কাকেক্কু কোক - ইক্ষু আক্) সং, পু, শর, 
খাগড়া। ২। তণবিশেষ। ৪1 কাশবিশেষ। 

কাকোদর (কাক কু কুৎসিত- অক গমন 

করা + অ(অন্)-ক] বক্তগামী_ উদর 
পেট, ৬ষী - হিং) সং, পুত, সর্প, সাপ) 

ষথা__“কাকোদর স্দ। নতত্রশিরঃ।” শিং 
-১ “কাকোদ্দরো। ষেন বিনীতদদ পঠি।" 

কাকোল (কাকু দেখ, ওল-_ ক, সৎজ্ঞার্ধে) 
সং,পুৎ _ ক্লীৎ, কুক্চবর্ণ স্থাবর বিষ, গ্রল। 
শিৎ-- ১“কাকোলং উগ্রতেজঃ স্যাৎ কষঃ- 
চ্ছবি মহাবিষমূ 1” ২। পুং, দড়কাক। 
শিৎ-১ “ বকক্ৈব বলাকাঞ্চ কাকোলং 

 খঞ্জবীটকমৃ।” মেনর বচলে ইহাদের মাংস 
অভঙ্ষ্য)। ৩। শৃকরবিশেষ | ৪ । সর্পবি- 
শেষ।৫। কুলাল। ৬। ব্লীৎ, নরকবিশেষ। 
(যেখানে কাকভক্ষণ করে) । 

কাকোলি 1 (কু ঈষ-কল্ শব্দ করা 
কাকোলী / + ইছইন্)-ক) সং, স্ত্রীৎ, 

হুষ্ষা মধুরাম্ষুট ধ্বনি। ২.। জরনাশক 
উঁধধবিশেষ । 

কাকৌল্কিক। (কাক _ উলৃক পেচক-+-কণ্, 
আপ্) সং, স্্রীঘ, ফাক ও পেচকের স্বাতা- 
বিক শক্রতা। . 

কাক্ষ থে কুৎসিত বা ঈন্ঘৎ _-জঙগি চক্ষুঃ 
শখ (ষ্)-- প্রহ। কুস্ক।। ব্বাখবা হজ 



কান [ 

অক্ষ) সং, রলীৎ, কটাক্ষ । ২। বিং, ত্রিৎ, 
কুৎসিত চক্ষুঃ। শিৎ-১ “আজ্ঞালাভো- 
মুখোদৃরাণ কাক্ষেণানাদরেক্ষিতঃ।” 

কান্ষী কক্ষ তণ প্রভৃতি+অফ্কে)_ ইদমর্থে। 
ঈ-ক্দ্রীলিজছে)ট সৎ, রলীৎ, সৌরাষ্রদেশের 
মুন্টিকাঁ। ২। অরহর কলাই। 

কাক্ষীব ; সং,পুৎ, শোভাঞ্জন বৃক্ষ । ২। গৌ- 
তম হইতে ওশনরী নামক শুদা-গর্ভে 
জাত পুত্র। 

কাক্ষীবান্ ; সং, পুখ্, দ্ীর্ঘতমা নামক খধির 
শর. 'গর্ভজত পুর্রবিশেষ । ২। গৌতমের 
পুত্র, চগ্ডক্শিকের পিতা । 

কাজ্ণীর কোজজ্ অভিলাষ করা4-ানীয় 
_ক্ধ) বিং, ভ্রিৎ, আভিলষণীয়, বাঞ্শীর়, 
স্পৃহণীয়, আ।কাজক্রণীয়। 

কাজা (কাজক্ষ, বাছা! করা+ডঙ- ভা 
২, মী, অভিলাষ, বাসা, ইচ্ছা, স্পৃহা। 

কাভিক্রিত (কাজ্জা দেখ, ত(ক্ত)-_ ভা) সং, 
ক্লীৎ, অভিলাষ । ২। (শক্ত-শ্বা) বিং 
ত্রিং, অভিলফিত, বাণ্থিত, আকাতিক্রিত | 

, কাজাল, কাঙ্গালী (দেশজ) বিৎ, দরিদ্র, নিই, 
ধনহীন । ২ । 'গ্রার্থী, ভিক্ষুক) যথা 
“যৌবনে অন্যান ব্যয় বয়সে কাঙ্গালী।” 

কাচ (কচু চকচক করা, দীপ্তিপাওয়!, বন্ধন 
কর1+ অ.ঘএ৪)-_ ৭) সং,পুধ, বালি ও এক 
প্রকার ক্ষার দ্বারা উৎপন্ন স্বচ্ছ উজ্জ্বল 
ভঙ্গপ্রবণ বস্ত-বিশেষ, কাচ, গেলাস, 
পরকোলা। শিৎ-১ “কাচ-মুল্যেন বি- 
ক্রীতো হস্ত চিস্তামণি মিয়া ।”? ২ “"কাচ- 

. স্কটিকপােষু।” ৬ “কাচঘটী।” ৪ “কাচ 
ভাজন।” ২। মণিবিশেষ, কাচ | শিৎ -- ১ 
“আকরে পদ্মরাগাণাৎ জম্ম কাচমণেঃ 

কুতঃ |” »। শিক্যা, শিকে | ৩। নেত্ররোগ- 
বিশেষ । ৪। ক্রীৎ, মোম । ৫। কৃষ্ণবর্ণ লবণ। 

- ৬ । (দেশজ) কাজনিক বেশ, ছদ্ম, ছল। 

কাচন কেচ বন্ধন করা+জআল-ণ। ক- 

যোগে কাচনক, পুং) সং, কলীৎ। যাহ! দ্বারা 
শ্রত্রাদি আটা বায়, গাল! প্রভৃতি । । 
(কো কিমৃ শব্দের স্ত্রীলিজে)চন- অসা- 

. কল্যার্থেটসং, কোন্ স্্ো)। শিং ৯ব্যুড়া 
কাছন কন্যকণ খলু ময়া ভেনাস্মি তাতা- 

18৫০ ] 

বিং,তিং, কাচের ন্যায় যা 

সি 

ধিকঃ। ৩। (দেশজ) সং, ধোৌতকরণ। 
৩। ক্গালন। ৪1 কপটবেশ ধারণ । 

কমচনকী (কাচনকিন্, কাচনক+ ইন্_ অ- 
স্ত্যর্থে) সং, পুৎ, লিপি, পত্র । 

কাচভাজন কোচ-ভাজন পাত্র, ৬ঠী -ষ) 
সং, ক্লীৎ, কাচপাত্র, কাচের বাসন । 

কাচমল (কাচ ক্ষারমন্তিকা - মল, ৬ঠী - ষ) 
সৎ, ক্লীৎ, ক্ষারমুত্তি কাযুক্তলবণ। 

কাচর (কু ঈষৎ্-চরু গমন করা+ 
(অল্) -ভ। ) বিৎ, তি) পীতবর্ণ। 

কাচস্থালী; সংখীৎ, পারুলগাঁছ। ২ কাচ 
পার। 

কাচা (দেশজ) সং, 

২; বিখ, খোঁতিকরা, 
কাচা (কাচ - আগ +ষ অঙ্ষ,৬্ঠী --ভিৎ) 

হার চক্ষুঃ। 

শতন্ খণ্ড বঙ্গলিশেম। 

প্রক্গালিত । 

২। ২ পু) বক । 

কাচিত কোচি শিকায় ঝুলান+ তংক্ত)_ 
সম) বিং, ভিৎ, শিক্যে আরোপিত, শিকায় 
তোলা । 

কাচিৎ কো+4চিৎ--'অসাকল্যার্থে) সং, জ্ীং, 
অনির্দিষ্টা নারী শিৎ-১ “গোপীভ্," 
বিরহবিধুরাঁক ' ও দিন্দীবরাক্ষী।” 

কাচিম €কচ্ ঞ্রিলুকাচি বন্ধন করান+ 
ইম(ইমন্)-- প্রৎ) সৎ, পু, দ্বেবকুপোদ্দব 
ভঞ্জকরুক্ষ । 

কাছ (দেশজ ব1 তীরবাচক কচ্ছ শবাজ কি 
হইতে পারে না ?) বিং, নিকট, মমীপ। 
২। সৎ কুল। 

কাছ। (কচ্ছ শন্দজ) সং, পুরুষের পরিহিত 
বস্সের শেষভাগ । [বিচার্ছল। 

কাছারী (পারস্য ভাষা) সং, ধম্মাধিকরণ, 
কাছিম কেচ্ছপ শব্দজ) সৎ, কমঠ, কুম্মী। 
কাছী (দেশজ) সং, স্কৃলরজ্জব, কচড়া দ্ড়ি। 
কাছে (সণডম্যন্ত) ক্রিৎ-- বিৎ, নিকটে, সমীপে, 

সন্নিধানে । 
কাজ, কাঘ (কাণ্য শব্দজ) সং, ক্রিয়া কন্ম। 
কাজর (কজ্জল শববজ, হিন্দী ুকাজর, দে 

শীয়- কাজল) অঞ্জন ; যথা! . 
“চকিত,চকোর জোরি: বিধি বান্ধল 

কেবল কাজর পাশ” 



পপির 

(কাঞ্চি [ ৪৫১ ] 

কাজল কেজ্জল শব্খজ) সং, অঞ্জন, চক্ষুর কাকি, কাকী টু কন্চ্ বন্ধন করা, দীপ্তি 
লেপন দ্রব্য। পাওয়া + ই- পট) জখ, ' স্ত্রীৎ) মেখলা।, 

কালি পোরব্য ভাষা) সং, যবন জাতীয় বিচা-  চল্দহার, গোট । শিং -.১ “সকরাবলশ্বন 
রক ব1 ব্যবস্থাপক বা পুরোহিত । বিযুক্তগলতৎকলকাঞ্চি কাঞ্চিদকণ ভকুণঃ | 

কাজিয়াৎ (ষাধনিক কাজির কার্ধ্য । মোখ) | ২ “কাক্ষীগুপস্থানমনিন্দিতাষাঃ 1” 

কাজল! (7০৫৪০ ) যদ্ধি ক্রমনিয় ধরাতলের | ২। (+ ই-ক) পুরী-বিশেষ ; ইহার 
উপর দ্য! প্রব্যটীকে ঠেলিয়া না তুলিয়া আধুনিক নাম €৫0০9019%9117 ৩০ 
ধরাতলকে সেই দ্রব্যের নীচে দ্িষ1 চালনা! 702007701)016510) জাক্ষিণাত্যস্থিত দ্রাবিড় 

করাযায় তাহাহইলেও দ্ব্যটি উন্নত হইয়া; রাজ্যের রাজধানী; ইহা মাজ্দাজের 
উঠিবে। পরন্ত ক্রমনিয়, ধরাতল এইক্সপে কিয় দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত । 
প্রযুক্ত হইলে তাহাকে কাজলা কহে। এইখানে ছুইটি মন্দির আছে ; একটিতে 

কাঞ্চন (কন্চ্ দীপ্তি পাওয়া + অন-_ ; বিষ্ণুর ও অপরটিতে শিবের প্রতিম্জি 
ক) সং, রীং, স্র্ণ। শিং-১ “যদ্িদৎ | আছে । তদনুসারে ইহা বিষ্ুকাঁঞ্ধী ও 
নির্গতৎ তস্যাস্তগ্ুজান্বুনদ প্রভঘ্ । কাঞ্চন শিবকার্পী এই হুইভাগে বিভন্ত। ইহা! 
ধরণীৎ প্রাপ্তৎ হিরণ্যমভবত্তদ1 |” ২। অপ্তমোক্ষ-দায়িকা পুরীর মধ্যে একটি 
পুস্পবিশেষ, কাঞ্চনপুষ্প । ৩। চম্পকপুম্প। পুরী । শিৎ-১ “অযোধ্যা মখুরা মায় 
৪1 ধন । ৫1 হরিতাল । ৬। ধান্য-বিশেষ । কাশী কাঞ্চিরবস্তিকা ৷ পুরী দ্বারবতীচৈব 

৭। দশশ্তি। ৮ । পু, কাঞ্চন পুষ্পের বৃক্ষ । 1 সপ্তৈতা মোক্ষদাস্রিকাঃ 1” | 
৯। চম্পক বৃক্ষ । ১০। নাগকেশর বৃক্ষ । কাঞ্ধীপদ কোক্ধী যেখলা- পদ দ্ছান, ৬চী 

১১ । কোঞ্চন +২) বি, ত্রিৎ, কাঞ্চ নবর্ণ, _ষ) সং, ক্লীৎ, জঘন 1 ২। নিতশ্ব। 
অর্ণময় । নী-_স্মীং, হরিদ্রা । ২। স্বর্ণক্ষশরী | কাঞ্জিক, কাঁঞীক -- ক্লীৎ (কে জল অথবা 
বক্ষ । ৩1 গোরচনা। কারঞ্জিক1, কাজী _ সৎ কু কুৎসিত -- 

কাঞ্চনকর্দলী ; সং, স্ত্রীং, চাপাকলা!। অন্জ্ গষন করা ইত্যাদ্ি+ইক-ক) 
কাঞ্চনকন্দর (কার্চন-কন্দর গহ্বর, ৬ষ্ঠী] সং, কাজি, আমানি, পর্যযধিতান্নের অস্্- 

সপ সস 

শী শিশির শী শিশাীশিপাশীশীপ্পিশাাশীশীশীশীীশী? টি তিিশি 

১ সস ১ 

_ষ) সং, পু, স্বর্ণের খনি । জল । শি২- ১ “কাঞ্জিকৎ রোচনৎ কুচ্যৎ 
কাঞ্চনগিরি কোঞ্চন- গিরি পর্বত, য্ৎ- পাঁচনৎ বহিনদীপনমূ 1: কাঞজিক দ্রেশভেদে 

স) সৎ, পু, সুমেক পর্বত । ২। দানার্থ; অতি প্রিয়বন্ত বলিষা! গণ্য ; যণা_মদ্র- 
কল্িত স্বর্ণাচল, কাঞ্চনময় পর্বত | দেশীয়ের! সর্বসত্যাগ করিতে পারে ত- 

কাঞ্চনপ্রভ ; সং, পুৎ, উ্লবংশীষ রাজা- | থাপি কাঞ্জিক পরিত্যাগ করিতে পারে লা। 
বিশেষ । শিৎ- ১মএ্রীমান্ ভীমস্তদায়াদো | কাটন (কর্তন শব্দঘজ ) সং, ছেদ্বন, হানন। 
রাজাসীৎকারঞ্চনপ্রভঃ |”, (কাঞ্চনপ্রভেব ২।বিদ্দারণ। শু । খনন। 

প্রভা । ৬ষ্ী--হিৎ, মধ্যপদলোপ ) বিং, ! কাটনা কের্তন শব্দজ) সৎ, স্ুত্রকর্তীন, হত 
ত্রিং, কাঞ্চনপ্রভার ন্যায় যার প্রভা আছে, ূ কাটা 
'কবর্ণপ্রভাসম্পন্ন ৷ কাটনী ( কত্তনী শব্দজ ) সং, সত্রনিন্মীণ- 

কাঞ্চনাক্ষ ; সৎ, পু, ত্ৈতাবিশেষ। শিং কারিণী। .. (কটৃতা, কাক শ্য। 
কাঞ্চনাক্ষঃ কপিক্ষন্ধো ব্যান্রাক্ষঃ ক্ষিতি- | কাটব্য ( তাবে সৎ, ক্লীৎ, 
কলনঃ।” ২1 কেনঞ্চন কাঁঞ্চনবর্ণবৎ - অন্গ | কাটা (কর্তন শব্দজ) বিং, ছেদ্িত, কর্তিত । 
অক্ষি শব্দজ) বিংত্রিৎ, যাহার চক্ষু স্বর্ণবর্ণ। | ২ | সৎ) কাটন দেখ । | 

কাঞ্চনসন্ধি কোঞ্চনবৎ ছভেদ্য সন্ধি, ৬ষ্ঠী- | কাটান পুর্ষেে দেখ) সং, খাপন, ক্েপণ । 
হিৎ, মধ্যপদলোপ ) সং) পু, স্বর্ণবৎ ২ জলের পথ করিয়া দেওন, কর্তন । 
দুর্ভেদ্য সন্ধি, যে সন্ধির ভেদ করা কঠিন । ৩। বশ্শীকরণাদি মন্থের প্রতিশ্রীসব মস । 



কাঠ 
নি র 

্প্প্পপ্পীপপপাসপনকীপী তি পপ পাপা পপি 

কাটানী পর্বে দেখ) সং, কর্তনের ফুল, | 
(কাক্ডান । কাটানের বেতন! 

কাটারী ( কর্তরী শবজ ) সং, ছাত্র, দা, 
কাটি! দেশজ) সং সর্পাঘাত, সর্প্দৎশনের 

ক্ষাত। [খণ্ড । 

কাটশী (দেশজ ) সং, কুচি, ক্ষুপ্র তণাদির 
কাট্য কোটা শব্জ) বিং, উল্লজ্য্য, খগুনীয়। 
কাঠ কোষ্ঠ শব্ঘজ) সং, দারু, ইন্ধন । 
কাঠগড়। 'কাঠ গড়া নির্মিত) সৎ, বৃতি, 

বেড়া । ২। পিতৃ শ্রাদ্ধাদি কিম্বা কোন 
সমারোহ উপলক্ষে সমাগত কাঙ্গালী প্রতৃ- 
তিকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দানার্থ যে স্থানে 

আবদ্ধ রাখা হৃয়। 
কাঠ্ঠোকুর1 (কাঠ -ঠোকুরা যে ঠোকর 

কাঠ ঠোক্র। । 
মারে ) সং, পক্ষিবিশেষ। 

কাঠনেকার (কাঠ কাষ্ট শবাজ - মেকার 

নাক্কার শবজ । নীরস কাষ্ঠবত্ নেকার) 
সং, শুক বমন, উকি । 

কাঠবিড়াল (কাঠ কাষ্ঠ শব্দজ-_ _বিড়াল। 
কাষ্টারোহী [রক্ষা 
রোহী] বিড়াল/সং, 
কাষ্ঠটমার্জার, ইহার 4টি 
পৃষ্ঠে ৪টা কৃষ্বর্ণ তা 
ডোরা আছে; প্র- ২ 

বাদ এইরপ যে খু 
দ্রেতাযুগে শ্রীরাম এ টি এরি 
যখন বানরটৈন্য কিঠিনিাল। 
সহায়ে সাগর বন্ধন করেন, তখন বহু- 
সংখাক কাঠবিড়াল বালুকার উপরিভাগে 
লুর্ঠত হইয়া সেতুর উপর আগমন পূর্বক 
তাহাতে স্ব স্ব গাত্রসংলপ্র বালুকা ক্ষেপণ 
করিতে ছিল, তৎ্কালে বানরসৈন্যের বৃক্ষ 
পর্ধবতাদি লইফ্া গমনাগযনের ব্যাখা 
হওয়াতে হনুমান তাহাদিগকে বিনাশ 

করিতে আরম্ত করিলে তাহার! শ্রীরামের 

[৪৫৯ ] কাপ 
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 শ্বরণাপক্স হয়, জখন ময্জাময় রাম তাহা 
দিগের পৃষ্ঠে করকমল প্রদান করিয়া 

প্মতগ়্ প্রদান করেন, তয়বধি তজ্জাতীয় 

মাত্রের পৃষ্ঠে এপ চি হুট হইয় 
থাকে । 

কাঠর! কোষ্ঠাগার শক), সং, কষ্ট নির্টও 
গৃহ) বেহ্িত স্থান। 

কাঠরিয়া দেশজ) কাষ্ঠচ্ছেদক, কাঠকাট]। 
কাঠ (দেশজ) সং, প্রস্থে ৪ হাত দীর্থে 

৮* হাত অর্থাৎ ৩২০ বর্গ হস্ত পরিমাণ 
ভূমি, ৩২০ টা হাতকে চৌকা ভূমি। 
২। ধান্যার্দির পরিমাণ পাত্র, রেক। 

কাঠাকিয়া (দেশজ ) সং, শতাবধি কাঠ 
গণনা । [আকুতি, ঠাট । 

কাঠাম (কাষ্টময় শব্দজ) সং, বংশাদি রচিত 
কাঠিন্য কেঠিন দৃঢ়, শক্ত+ষ(ষ্য)-_ তা) 

সং, ক্লীৎ, কঠিনতা, দিত । শিং-১ 
সীতেমাকুরুসন্্রমক মুছুনা কাঠিন্য 

সঙ্গীকৃতং |” (উদ্ভট )। ২ । নির্দায়তা। 
(13591917998) যে গুণ থাকাতে এক বন্ধ 

অন্ত বন্ধ দ্বারা ফহস। অঙ্গিত হয় না। 
কাঠিন্যকল; স. পুধ কপিখবৃক্ষ । 
কাড়ন (দেশভ, সৎ, বল হ্বারা গ্রহণ, অপ- 

হরণ) লুঠ । 
কাড়া (দেশজ) সং, বাদযবিশেষ, একপ্রকার 

বাহিদ্বপরিক আনন্ধ-যন্ত্র; ইহার একমুখে 
চশ্মাচ্ছাদনী আবদ্ধ থাকে । ইহা গলায় ঝু- 
লাইয়! বাজাইতে হয়। পুর্র্বকালে রাজা- 
দিগের বহির্গমন সময়ে বাদিত হইত । 

অদ্যাপিও পুজাদির সময় বার্দিত হয়। 
২। বিৎ, লুঠিত। 

কাণ কোণি নয়ন মুদ্রিত করা+ অ(ঘঞ 2 
ক) সং, পু, কাক | ২ । বিং, ভ্রিং, এক 
চক্ষুহখন । শিং -_ ১ “কাণহ বাপ্যথবা খ৪ 
অন্যৎ বাপি তথাবিধমূ ।” ৬। (কর্ণশবজ) 

২, শ্রবণেন্ট্রিয়, শ্রুতি । শিৎ-১ কা 
পেন চক্ষুত্থা কিংবা চম্থ্্পী ়িৰ কেরলম্। 

কাণকাট। (কাপ কর্ণ শবাজ _ কাট] কর্তন 
শব্ধজ) বিৎ, যে কাণ কাটে, এতদ্দেশীয় 
রম্ণীগণ বালক বানিক1 রোদন করিলে 
তাহাদিগকে কাশকাটার ত্স দেখায় । 



| কা" ৫ ৃ | 

পলক পাপা তি শসপিস্সিশা 

কাখকুয়া (কাধ পুরা কপ 

শঙফাজ) মাছের ফুল্কা। 
কাণকোটারি কের্ণকীটি শবষজ) জীটরিশেষ * 
কাণখড়কিয়া (কাশ কর্ণ শব্দ _ খড়কিয়া 

সতর্ক) বিৎ, শ্রবণে সতর্ক |. 
কাণথুকণি, কাশধুক্ষী কোণণ _ খুক্ষী শলাকা) 

সং, কর্ণমল নির্গতকরপণের যন্ত্র, কর্ণ- 
শোধনী । 

কাণপাটা কোণ-পাটা পট্ট শকজ) সৎ, 
জুলী, কর্ণের নিকট লম্ঘিত কুণ্ডল। ২। 
কাণের নিমস্থ অংশ 

কাণপাতল,- ল! কোণ - পাতল)--ল1! পুকু 
নহে । যাহার কাণ পাতল। অর্থাৎ যাহার 
কর্ণ কথার ভার বহন করিতে পারে না) 
বিং,যে অন্তের কথা অন্তের নিকট বলে । 

কাণমল। কের্ণমল শবজ সং, কাখের মলা, 
কর্ণমল, খল । ২। কর্ণমর্দন, কাণ ভাক্তিয়! | 
দেওয়া, কাণন্ুটি । 

কাণমূতা ( কাণ-- মৃতা 

কর্ণমূল, কর্ণের নিকট । 
কাণ! কোণ শকজ) বি, এক চক্ষুহীন | ২। 

পাত্রাদির ধার, কিনারা । 
কাণাকাঁণি কের্ণাকর্ণি শবজ) সং, গোপনে 

পরামর্শকরণ, কর্ণে গুপ্ত কখা বলন। ২। 
প্রায় পরিপূর্ণ হওন ) যথা-যমুনা হইল 
কাণাকাণি। [ভ্তাপ । 

কাণাচ, কানাচি দেশজ) সং, গৃহের পশ্চা- 
কাণাৎ (কাশুপট শব্দজ) সং, তান্বু, তাবু, 

কাপড়ের খ্বর। 
কাণি (ক্বেশজ) সং, জীর্ণ বস্ত্রথণ্ড, নেকড়া, 
কাণ্ড (কন দীপ্তি পাওয়+ড-ক। অ 

-77) সং১ পু ক্লীৎ। বৃত্ত, কৌটা । ২। 
নাল। শিৎ-১ “কাণ্ড নালমু।” ৩। 
গাছের গুড়ি, বৃক্ষের স্কন্ধের থে বংশ 
হইতে সর্ধপ্রথম শাখা নির্গত হয. শিং 
--৯ “বৃক্ষকাওড মিতোভাতি 1 ৪1 গুজ্ছ। 
শিং-১ “কাণ্ডাৎ কাণাছ প্ররোহভীহ 1” 
৫1 বাঁড়। ৬। বাশ। শিং-১ “'দবিষং 
কাওমার্দায় ষুগয়ামাস বৈ সৃগমূ 1?) ৭1 
অবসর । ৮। খাকৃক্া-বিশেষ। ৯। সমুহ । 
শিৎ-১ “(ভেজঃ) খক্জোন ভূশতীস্মেণ 

মূল শন্দজ ) সং, 

চা নট], 

পাটি 

[ছিস্ন বসন। 

রে তত বি ০ হিরন বুনে 
১ পউরুতরং মুগদুশঃ ককলল্য কান রে 
১১। জল । ১২। অধ্য, প্ান্থপ্পর ৰ ১. 

ষখা-- মধুকাণ্ডং, শ্রান্ধ কাম” চিত 
প্রশৎখসা । ১৪ প্রস্তাব; বেঙ্ন-ঞ্আ- 

ঘোখধ্যাকা্ড, লক্কাকাণ্ড 1” ১৫। প্রকরণ 1 

১৬ । জলা । ১৪ নিজ্জনস্থান | ১৮। 
ব্যাপার, খ্বটনা ; বথা_-“ক্রিয়াকাণ্ড 1” 
১৯। কুৎসিত । ২০ । অশ্ব । ২১।বিৎ, জিৎ, 
নিজ্জন ।২২। নীচ। ২৩। পাপিষ্ঠ। 

কাণ্ডকাণ্ডক (কাণ্ড -দ্বিত্ব । ক- যোগ) সৎ, 
পৃৎ) কাশ ভৃপ, কেশে । 

কাগুকার ; সং, ক্লীৎ, গুধাকবৃক্ষ, আপারি- 

গাছ । ২ বিৎ্, ভি, বাণকারক, যে শর 
নিশ্মাণ করে। 

কাগুগোচর (কাণ্ড-_ গোচর, ৬ঠী _ হিং । 
মধ্যপদ লোপ) সৎ, পুং, নারাচাস্ত্র, লৌহ 
নাল। 

কাগুগ্রহ (কাণ্ড অধ্যায় গ্রহ গ্রহণ, 

জ্ঞান, ৬ভী-ষ) সং, পু, প্রকরপবোধ, 
উপশ্ফিত বা! প্রস্তাবিত বিষয়ের স্বরূপ বা 
অবস্থ। আনা, কোন্ বিষয়ে কিরূপ করা 
ব1 বলা উচিত তাহার জ্ঞান, কাগুজ্ঞান | 

কাঞ্খগ্রহরহিত (কাণ্ড - গ্রহ রহিত ) বিং, 
ত্রিৎ, যাহার কাগুগ্রহ নাই, বার প্রকরণ 
বোধ নাই, উপস্থিত বা প্রস্তাবিত বিষে 
ঘার ফোন জ্ঞান লাই, কোন্ বিষয়ে কিরূপ 
বলা ধা করা উচিত যে তাহা কিছুই 
বুঝে না। 

কাগডচারী (8০803০0798, কাগুচারিন্, কাণ্ড 
_চারী ষে বিচরণ করে) যাহারা বৃক্ষ- 
কাণ্ডে বিচন্ঈগ করে ; ষথ।-_কাঠ্ঠোক্করা, 
কাকাতুয়া, ন্যুরী, টিয়া প্রভৃতি । 

কাগুজ্ঞান (কাশ্ড অধ্যায় _ জ্ঞান, ৬ষ্ঠী_ 
ঘ) সং, ক্লীং, প্রকরণতোধ, বিবেচনা । ২। 

সুলতান, মোটামুটিজ্কান; বখা-সে 
লোকটার কাশুল্তান নাই । 

কাগুতিক্ত (কাণ্ড তিক্ত তিত) 

ভুনিস্ব, চিদ্বেত] । 
কাণপট (কা্ড দিজন, গুড়ি-পট বস্তা) 

সৎ, পুৎ, ঘধনিক1, পর্দা । ২। কাণাৎ, 

ৎ১ পুত, 



কাণু 
৮ সপপাীদিশিশি শশী তি 

তান্বু, তাবু । শিৎ-১ “ততঃঙ্গমেবাগার- | কাপ্যাক্ন (কাঁপা. কণের অপতা _ অমন 
মালীয় কাগপটপরিকঙ্ষিপ্তে বিবিক্তো- 
দেশে ।” (দশকুমার) | 

কাওপৃষ্ঠ কোও বাণ _ পৃষ্ঠ পিট) বিৎদ্বিৎ, 
শর্তাজীব । ২। ব্যাধ । শিৎ _ ১পকা গুপৃষ্ঠি- 
শ্চিরং কাশৎ অধ্রিব পরিবর্ততে।” ২। দুশ্চ- 
রির) নিন্দ্যজীবী। শি--১*ম্ববুলং পৃষ্টতঃ 
কুত্ব। যো বৈপরকুলং ব্রজেহ। তেন ছুশ্ঠ- 
রিতেনাসৌ কাগুপুষ্ঠট ইতি স্মৃভই |” ৩। 
সৎ, পু, বৈশ্যাপতি | ৪ । ক্রীৎ, কণণধনু। 

কাগুর্ধি কোণ্ড বেদভাগবিশেষ - খষি, ৬ী 
_ষ) সৎ, পু) বেদভাগবিশেষের মীমাহ- 
সক ঝখষি; যথা--কন্মকাণ্ড বেদভাগের 
বিচারক জৈমিনি, ব্রহ্মকাণ্ড বেদভাগের 
বিচারক বেদব্যাস, ভক্তিকাণ্ডের বিচারক 
শাণিল্য। 

কাণগলাব € কাণ্ড বৃক্ষস্কন্ম-_ লু ছেদন 

কর।+ অজেন্)- ক) বিৎ, ত্রিং। বুক্ষন্ন্ধ- 
“ছ্দনক, বৃক্ষস্ন্ধকর্তনকারী । শিৎ--১ 
“কাগুলাবোব্রজতি 1” 

কাঁওবান্ (কাগ্ডবৎ্, কাণ্ড বাঁণ+ বত্বেতু) 
_- অস্তযর্থে) বিং,ভ্রিৎ, কাণ্ীীর,তীরন্দাজ | 

কাগুবারিণী (কাণ্ড রিপু-বৃঞ্রিল্বারি 

নিবারণ করা + ইন্পিন্)ট- ক। ঈপ্- 
স্ত্রী) সৎ, স্ত্রীৎ, ছু, নাম আ্মরণমাত্র যিনি 
বাণ নিবারণ করেন। শি২-১ “ম্মরণাৎ, 
বারয়েৎ বাণান্ তেন সা কাগুবারিণী 1? 

কাগুবীণা ; সং, স্ত্রী, বৃক্ষপ্কন্ধের ন্যায় স্থুল 
বীণ। | ২। চাগ্ডালবীণা । ৩। শরময়ী- 

বীণা । 
কাওসদ্ি কোড খড়ি, বৃস্ত- সন্ধি মিল, 

৬ষ্ঠী_ ষ) সং, পুৎ, পর্ব, গ্রন্থি, গাইট। 
কাগারী কের্ণধারী শব্দজ কি?) সং. কর্ণ- 

ধার, নাবিক, মাজী। 
কাণ্ডীর কোণ্ড বাণ, গাছের গুঁড়ি ইত্যাদি 
+ঈর- প্রথ) বিৎ, ত্রিং, তীরন্দাজ । শিং 

- ৯"কান্ডীরঃ খাড়াকঃ শাঙগ 1,ভেটি)। 
২। নিন্দযজীবী | ৩। সং,পুৎ আপাৎগাছ্ । 

কাণ্ (কণ্ +অ(ষঃ)-- অপত্যার্থে) বিৎ্ ত্রিৎ, 
কণ্-সন্বন্ধীয | ২। কণ্মসম্তান। 

পু, যজুর্বেদীয় শাখাবিশেষ | 
৩ সহ 

৪8৫৪. 

এ পাপী ০৯৯ পা যে কপিল সপ াশিট শীট িশিপাপ শী ৯ শপ শী পস্্টীশিউপ? সপ ১১০২, ০: ০ পি. 

যা কাতা 

আধার, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) বিং, রিং, কণ্গোর- 
* জাত, কণবংশ হইতে উৎপন্ন । 
কাতর কে ঈষৎ, মন্দরূপে_তর [তু পার 

হওয়।4 অঅন্)- ক] যে পার হয়।কু 
--কা) বিংত্রিৎ, ব্যাকুল, অধীর, হুঃখিত। 

২। ভীত, ভীরু | ৩। চঞ্চল। ৪ | নিবশ, 
আকুল, বিহ্বল, অভিভূত । শিং-১ 
£“চেতসা কাতরেণ ।” ২পণ্ধৃত দ্বৈধভানকা- 
তরং মে মনঃ |” ৩ “কুলজনদর্শনকাতনং 
হা চক্ষুঃ 1?) ৪ ঠরিতিকাতরেণ মনস|।? 
৫ পপ্রতাপকারকাতরমতি 1” ৫1 সং, পুং) 
কাতলা মাছ। ৬। কে জল-আ-ত 
ভাসা 1 অ ৭) উদ্ভূপ, ভেল।। | 

কাঁতরতা কোতর +ত।1 _ ভ।) সং, স্ত্রী, কা- 
ত্য দেখ । 

কাতখ্য (কাতর + যষ্য)-- ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
কাতরত।, ছুঃখ। ২। ভীারুতা। 

কাতল (কাতর দেখ. রশল) সং, পু 
কাতলা মাছ। [দড়া। 

কাতা (দেশজ ) সং, নারিকেল ছোপার 
কাতান (কর্তন শবজ ) সং, দাত্র, দা, 

কাটারী 
কাতার-_ শ্রেণী, পৎক্তি, সারি সারি “সন্মুে 

সেপাই কত কাতার ।” 
কাতারি (কধারী শব্দজ কি?) সৎ, ঘট 
তিজেল।- রী (কতিরী শব্দজ) ভন 
বিশেষ, পর্ণ রৌপ্যাদির ছেদনাস্ত্ু । 

কাত্তি (কত্তরিকা শব্দজ) শঙ্খছেদণান 

শাকের করাত । [[ক্রীং, কুৎসিত তৃণ 
কাতণ কু কুৎ্সিত- তৃণ। কু২-লকা) মং 
কাত্য (কত মুন্বিশেষ+ যয )- অপ 

ত্যার্থে) সং, পুং, কাত্যায়নমুনি । 
কাত্যায়ন কোত্য কাত্যায়নমুন+জ্ণাদন_ 

্ার্থে) সং, পুৎ, ধন্মশাক্স প্রবক্তা, ধন্দস: 

হিতাকারক মুনিবিশেষ । ২। বরকুচি, ব্য 
করণের বাত্তিককার । নী, নিকা_স্ত্রী 
ছুর্গ1। মহিবাস্থুর বধের জন্য হিমান্ডিস্থ ক 
ত্যায়নাশ্রমে ব্রক্ষী, বিষুং-ও মহেশ্বর তরে, 
হইয়া স্ব স্ব দেহ হইতে: ইহাকে দ্জ 
করেন । 292২ 



কাছ, | 
পি 

কাদস্বর (কাদপ্ৰ : কদমকুল-_.র [রা দান 
করা+ অ.ড)-- ক] যেপায়)সং,ক্লীৎ, ঘ্র্ধির 

০ 

ইনি মহর্ষি কাত্যায়ন কর্তৃক অগ্রে পুজ্িতা 
হন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে 
ইনি উদ্ভৃতা ও শুরু সগুমী অষ্টমী ও 
নবমীতে পুজিত। হুন। দশমীতে মহিষা- 
হ্বরকে বিনাশ করেন । »। অদ্ধরৃদ্ধা কাষায়- 
বস্মা বিধব1 আী। শি২-১ “পঞ্চাশৎ- 
বর্ষদেশীয়াৎ বীরাৎ সংস্থিতভর্তৃকাৎ, 
বদস্তি কাত্যয়নিকাং ধৃতকাধষায়বাসসম ।” 
৩। ভৈরবী । 

কাত্যায়নবীণা--কাত্যাষন কষ্ট শত ততন্তর- 
বিশিষ্ট বীণাবিশেষ । 

কাত্যায়নী-তশ্্র ; সৎ, ক্লীং, কাত্যায় শী পুজা 
মন্্রার্দি বিধায়ক শিবপ্রণীত তন্ত্র ৷ 

8৫৫ ] কান 
পম সপ 

সর। ২» (কদশ্বকোটরে জনে বলিয়া কাদ- 

বর) মদ্যবিশেষ। শিৎ-১ “নিষেব্য মধু 
মাধবাঃ সরসমন্র কাদম্বরমূ |” ৩. ইক্ষু 
গুড় । রী-স্ত্রী, সরন্বতী। ২। স্্রীপর্ষী । 
৩। শারিকা। ৪ । কোকিলা। ৫। পুষ্ভিকা- 
বিশেষ ; কৰিবর বাণভষ্ট কর্তৃক ইহার 
কিয়দংশ প্রণীত হয়, পরে তাহার পুত্র 
উহা সমাপন করেন । ইহাতে মহাশ্বেতা 
ও পুণুরীকের প্রেমবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে । 
৮1 (কু নীল-অন্বর-কাদন্যর, অর্থ 
বলরাম +ফ, ঈপ) সুরা, গৌড়ী-মদিরা । 
শিৎ--১““কাদম্বরী মদবিঘুর্ণিত লোচনস্য 
যুক্তৎ হিলার্গলভৃতঃ পতনৎ পৃ্থিব্যাম ।” 
ভেভ্ভট)। 

কাদন্বধ্য (কাদন্থরী মদির1+ ষঞ্জযে) -- ভ- 
বার্থে। সৎ, পুং, কদমগাছ । 

কাদন্বিনী (কাদম্ব কদমকুল+ইন্-_ সমু- 

কান্যায়ণীপুত্র ; সং, পু, কার্তিকেষ । 

কাত্যায়নীর্রত--কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশে 
কত্বব্য ব্রতবিশেষ ; হেমস্তকাজের প্রথম 

মাসে নন্দব্রজের কামিনীগণ, নন্দ-নন্দন কু- 
ধুকে স্বামীকামনায়,অকণোদয়ে কালিন্দীর 
জলে স্নান করিয়। জলের সন্নিকটে বালু- 
কামষী প্রতিমূর্তি গড়িয়া, গন্ধমাল্যাদি 
ষোড়শোপচারে ভগবতী কাত্যায়নীর পু- 
জারূপ ব্রত করিত । যোগেশ্বর আ্ীকুষ্ণ 
তাহাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, তাহা- 
দ্বিগের অনুষ্ঠিত কাধ্যের ফলদান মানসে, 

হার্থে। মেঘসমুহকে শুবুবর্ণ কদম্বপুস্পের 
ন্যায় ছি করে বলিয়া কাদন্থিনী না 
হুইল) সং, স্ধট্রীৎ, মেঘমালা, মেখশ্রেণী। 
পিং-৯ ৭ অনদীয়মতিচুস্থিনী ভবতু কাপি 
কাদহ্ি'।”, 

কাদা (কর্দম শব্দজ) সং, পক্ষ, পীক। ২। 
স্শীলোকদিগের পুন্ন্বিবাহের সংস্কারকে 
কাদা বলে। 

কাদাখেড় কাদা-খেড়, খেঁউড় শব্জ) 
পুনর্ধ্বিবীহের সময় কাদা মাখিয়া ষে 
খে'উড় পাঁচালী প্রভৃতি গান হয় তাহার 
নাম কাদাখে ড়ু। 

কাদাচিক কেছাচিৎ কোন সময় + কপ - 
যোগ) বিং, ত্রিং, যাহা ক্ষাচিৎ ঘটে, 
কদাচিছ্ত্পপন্ন, যাহ! সচরাচর ত্বটে না। 

কাদ্রবেয় কেজ্ কশ্যপতা ধা সর্পমাতা+ 
এফংফ্েঃয়)_ অপত্যার্থে) সং, পু, কক্র- 
সম্ভান,। অর্প। শিং-১ খকান্্রবেকাশ্ 
বলিনঃ সহজ্বমমিতৌজসঃ 1” 

কানক (কনক+ অ(ষ) -বিকারার্থে) বিৎ, 
ত্রিং,. কনকনির্মিত, . ছুবর্ণসন্বন্ধীয়। ২ 
সং, ক্লীং, জয়পালের বিচি । 

একদিন, ষেমন তাহার প্রতিদিনের ন্যায়, 
তীরে বসন রাখিয়া অবগাহনার্থ জলে 
নামিয়াছে, অমনি তাহাদের বসনগুলি 
লইয়াকদন্বরৃক্ষে আরোহণ করিলেন । 

কাথিক কেথ।+ ইক(ফ্িক) _ পটুতার্থে) বিৎ, 
তরি, কথারচনা বিষয়ে পটু । 

কাদম্য (কদন্ব1 অফ্ঞে)- ভাবে অথব। ক্দৃ 
-ঞ৪-কাদি+ অন্মচ-ক) সং, পুৎ, 
কদন্ব-বুক্ষ। ২) ই্ষু। ৩। গ্ঠামপক্ষ 
কলহৎস, বালিহাস। ৪ । বাণ। শিং--১ 
কাদন্বানামেকপাট রূসীব্যৎ ।মাখ)। 
৫ | ক্লীৎ, কদশ্বপুষ্প । ৬। কদন্বস্মুহ | ৭ । 
বিং, ত্রিৎ। ক্দন্বসন্বন্ধীয় । শিং_১ কা 
দন্বমর্তোদগিত কেশরঞ্ 1” কব] _ স্ত্রী, কল- 
হতজী ; ; যথা--উত্তরিলা প্রিয়ংবদ্দা কোদন্বা 
যেমতি. অধুদ্বরা) ২। 1 ক্পু্পীব্ষ 

 যুণ্িরী। . 



কাস্ত 

কানন (কালি দীপ্তি জান | 
_ম্ঘ, সৎজ্তার্ে) সংক্লীং, বল। [শিখ ১ 

"শীতোবায়ুঃ পরিণমন্্িভা কাননৌতুস্বরা- | * 
পাম 1 মেখদত)। ২ “পুশ্যগন্েন 
কাননমূ ।” ২। গৃহ । ৩। (ক বক্ষ 

আনন মুখ, ৬ষী--য) ব্রহ্মার মুখ । 
কাননারি কোনন _ অরি, ৬ষী _- ষ) সং, পুং, 

শমীবৃদ্ষ । 

কানীন কেন্তা অনুঢ়া+ অফে১)- অপত্যার্থে। 

নিপাতন মথবা কন্য1।+ ঈন€নীন) _ প্রৎ) 
সং, পুৎ, নী -স্ত্রীং, অবিবাহিতা কন্যার 
গর্ভজাত পুর বা কন্তা। ২ । পুৎ্, ব্যাস । 
৩।কর্ণ। শিৎ-১ “পিতৃবেশ্মনি কন্যা 
তু ষং পুত্রৎ জনয়েৎ রহঃ। তৎ কানীনৎ 
বদেন্নাম্া বোড,ঃ কন্যাসমুদ্তবং |” 

কানুন (কাত্যায়নী বীণার অপন্রংশ ) ইহা! 
একপ্রকার বহুততত বাদ্যযন্ত্র । ইহার আধু- 
নিক দৈর্ধ প্রায় ছুই হস্ত, প্রস্থ একহস্ত ও 
বেধ অদ্ধ হস্ত। ইহা সুমিতে রাখিয়া 
বাজাইতে হয় । 

কান্থনর্গোই ) (পারস্য কথা ) মুসলমান- 
কানগৌই রাজত্বকালে ভূ-সম্পন্তির 

এক প্রকার রেজিষ্টার ছিলেন। কোন্ স্থানে 
কত ভূমি, কোন্ ভূমির কিরূপ উর্বরতা, 
কাহার কত ন্যাধ্য কর, ইত্যাদি হিসাব । 
এই কশ্্চারী রাখিতেন এবং আবর্শযক 
মত তাহা নবাব, দেওয়ান ও দ্ারোগাকে 
জানাইতেন। আধুনিক কাশ্ুনগো পদের 
কাজ ঠিক এইরূপ না হইলেও ক্সনেকটা 
এই মত বটে। 

কাস্ত কেম বারা করা+ তক্তে)_ প্ম) বিং 

ত্রিৎ, প্রিক্ব, কমনীয় । ২। মনোরম । শিং 
-১ “ভীমকান্তৈনৃপিগুণৈঃ ॥” রেঘু)। ৩। 
শোভন । শিং- ১ “নাত্র কাস্তমুপগীতত্বা- 
য়া ।” ৪1 চল । ৫। বসস্তকাল। ৬। 

(ক আন্ত) কচ । ৭। সং, পুৎ, আামী। 
৮। কেন দীপ্তি পাওয়া4ক্ত-_কন্ুকস্ত 
++) জ্লীঘ, কষ্ছুম। ৯। লৌহ ।ভ্বা_ 
শ্রী, ভাধ্যা । ২। আীবিশেষ, আন্দরী রী । 
শিৎ”১ ৭ কস্চিৎকাভ্তাবিরহওকপী |?” 

ও] শ্রিয়ঙ্কুলতা । ৪) নাগরমুখা । ৫) প্রত্তর 

ক্ষাস্তি 

আর্থ হইলে ্ য চজ্জ অয্ষস শব্দের সহিত 
যুক্ত হয়? বা হাখকাত। চন্তকান্ত, 

 আনরস্কাজ ইত্যাক্ি। : 
কাস্তপক্ষী কোম্তপক্ষিনূ, কাস্ত মনোহর_ 

পক্ষিন্ পাখী) সৎ, পুৎ, ময়ূর । 

কাস্তায়াস _ ক্লীৎ ( কাস্ত _অয়স্4অ 
কাস্তলৌহ _ পৃ -ঘোগ। অযস্থান্ 

দেখ) সং, অয়স্কাস্ত মপি। 

কাস্তার €(কান্ কাংশ্চিৎ্শবকজ [ কাহা, 

দিগকে]_ ত- -ি-তারি গমন করান+ 
অঅন্)_ক। ষে কাহাদিগকেও যাইতে 

দেয় না) সৎ, পুৎ - ক্লীৎ, ছুর্গমপথ ; যথা 
কেমনে কহিব সে কাস্তার কান্তি আমি।' 
(মেঘ), । শিং-১ “কাতারে বাক্ষণান 
গাশ্চ ঘঃ পরিত্রাতি |” ২। গহন । ৩। বন 
জন্গল । ৪ | যেখানে লোকালয় নাই, যে 

খানে কখন লোকের সমাগম হয় ন। শিং 

-১ ফিহুর্দোষৎহি কাস্তারৎ বনমিত্যভি 

ধীয়তে | ৫ । গহ্বর । ৬ । কোস্ত কম 

নীয় রস-ঞ্চ গমন করা, প্রদ্দধান কর 

+ অ অন) -ক) সৎ, পুৎ, ইক্কু 
বিশেষ, সহী আউক। ৭।বাশ।৮ 
হুভিক্ষ । | 

কান্তি কোস্ত দেখ, তিক্ডি)- ভা) সৎ, স্ত্রী 
শোভা, দীপ্তি । শিং--১"রূপযৌবনলালি 
ত্যৎ ভোগাদ্যৈরঙভূষণমৃ। শোভাপ্রোত 
দৈবকান্তিমন্মধাপ্যায়িতা:যতিঃ । কারি 
রেবাতি বিস্তীর্ণ দীপ্তিরিত্যভিধীয়তে । 
“রাত্রৌো দ্ীপশিখা কাস্তির্ভানাবুজিতে 
সতি। লাবণ্য, এঁজ্জ্বল্য। ২। সৌন্দয 
শিৎ-১ “বদ্ধ ইবার্বৎসিত বর্ণকাস্তেঃ। 
৩। কামনা । ৪ । ইচ্ছা । ৫ কমনী 

স্্রী। ৬। দুর্গা । শিৎ-১ “লেক্ষীর্বা লল, 
বাপি ক্রমাৎসা কাস্তিক্ষচ্যতে |" ৭ 
চক্সরকলা। শিৎ- ১ *কলাঁচ' সা কার্তি 
মতীকলাভ়ূতঃ।” ৮ । কামশক্তিবিশেষ। 

কাসত্তিক (কাস্তি-ক কফৈধাতুজ 1+অডে)-৭ 
সং, জ্সীৎ, লৌহবিশেষ, কাস্তিলৌহ । 

কাম্িদ (কান্তি, দীপ্তি, লাবপ্য- দা । 
দান করে ন-আ.ড)-- ক) সং, ক্সীহ, পি 
২। ম্বৃত। ৬ । বিং, ভ্রিৎ, শোন্ভাদায়ক । 



তন ঃ 

ঘা 
আব তত 28 চর 

মর টি 5 বনি তু এ 

কসভিদাঘ়ক কোম্তি- -ম্বায়ক [দা নিরি
িা 

শঅকনেক)”ক] খে ক্ষান করে.।, । এই 
গন্দ্রব্য গানে মাথিলে কেহের লাবণ্য বৃদ্ধি 
হয়) সৎ, ক্রীং, কালীয়ক গন্ধদ্রব্যবিশেষ 1 
২। বিৎ, ব্রিং, শোতাদায়ক। 

কাস্তিভূৎ কোস্তি-ভূ ধারণকর141০ক্কিপ) 
_-ক।কাস্তি নামক কলা বা লেশ ধারণ 
করেন বলিয়।) সং, পুৎ, চক্র । ২। বিংঃ 
ত্রিৎ, কাস্তিধারক, শোভাবিশিষ্ট | 

কান্তিমান্ (কান্তিমৎ, কাস্তি+মত্বমতু)_ 
অস্তযর্থে) বিং) ত্রিৎ, কাস্তিযুক্ত, দীপ্তি- 
শালী। “উপমান্মতৃদ্বিলাসিনাৎ করণংষন্ব 
কাস্তিমত্তয়া |” (কুমার) । ২। কোস্তিনামক 
কলাবিশিষ্ট বলিয়া) সং, পুৎ, চক্র । ৩। 
কামদেনবিশেষ। মতী -_জ্জীৎ, চত্তরকলা। 
শিং-- ১কলাচ সা কান্তিমতী কলাভৃতঃ।” 

(কুমার) । ২। অপ্দরাবিশেষ ; যথা--বিপু- 
্মতী কান্তিমর্তী লীলাবভ্যুৎপলাবতী |” 

কান্দ কেন্দ+অং্ঃ)-- ভবার্ধে) বিং ত্রিং, 
কন্দভব, কন্দজাত, কন্দসম্বন্ধীয় ৷ 

কান ( কন্দর্প+ অং.) -_ অপত্যার্ধে) সং, 
পু, কন্দর্পপুত্র । ২। বিং, ত্রিৎ, কন্দর্প- 
সম্বন্ধীয় । 

কান্দৰ (কন্দু ভত্জনপাত্র 1+অ(ব) _ পক্কা- 
থে) সং, ক্লীং, ভক্ষ্যদ্রব্যবিশেষ, পক্কান্ন, 
মিঠাই প্রভৃতি । 

কান্দবিক কোন্দব+ইক(ফ্ক)- নিষ্পন্নার্থে ) 
বিংদত্রিৎ পিষ্কাদি বিক্রেতা, কুটিওয়ালা, 
মিঠাইকর । 

কান্দিগ্ভূত কোম্_দিশং_ভূত প্রাপ্ত । 
নিপাতন। কা দ্বিশৎ যামীত্যাকুলঃ 
কাস্তিগ্ভৃত;) বিং, ত্রিং, কোনদিকে যাই 
এই বলিয়া! হতাশ । শিৎ _১৭স কথক্চিভ- 
সানতস্মাছিযুক্তে ব্রাচ্মষণত্তদা। কাংদিগ্- 
ভুতো জীবিতার্ধী প্রহুজ্াবোস্তরাং দিশং 1” 

কান্দিশীক কোম্ৃ-দিশ্ দিকৃ+উঈক(ফীক) 
_প্রৎ। “কাং দিশৎ ন পশ্যতীতি কান্দি- 
শীকঃ”? ভক্বে এমত পলায়ন করে যে কোন 
দিক দেখিতে পায় না) বি, ত্রিং, ভয়ে 
পলায়িত, ভয়ক্রতত | ২ । কেন বৈরুধ্য, বি- 
কলতা 4 শ্বেঞ্ট তাবে ইন্-কান্দি 

-শীক কা রা ঞ্ঁ জেট 
শষ শীক বৈরি শিক ১ সহ 
লাৎ প্রলয়োজাতঃ 23881012 এ 
কোরশীখণ্ড)। 

কান্যকুক্জ (কন্তা-_ কুজ+অ খঃ)-: - শর) সং, 
পুং, কনোজ দেশ কেন্তাকুজ দেখ)।২। 

কোন্যকুজ-+%8) অততব্রত্য ব্রাহ্মণ, কনোজ- 
ব্রাহ্মণ । 

কাপ (দেশগট বিংত্রিং,কৌতুককারী ; যথ।__ 
“কেহ বলে এ এল শিব বুড়াকাপ । 
কেহ বলে বুড়াটা খেলাও দেখি সাপ ।” 

২। ছদ্ববেশ, কপটি । 
কাপটিক (কপট শঠত! ইত্যার্দি+ইক 

(ফ্ক)- ইদমর্থে) সৎ, পু) ছাত্র । ২। 
বিৎ ত্রিং, কপট-ব্যবহারী, শ$, ধূর্ত । 

কাপটয কেপট+যংফ্ণ্য)- ভাবার্ধে) সং, ক্লীৎ, 
কপটতা, শঠত1। 

কাপড় (কর্পট শব্দ) সৎ, বন্ধ, বসন, অন্বর | 
কাপথ কে কুংমিত-পথিন্ বা পথি, ম্বং 

-স 1 কু-কা) মং, পু» কুপথ, কুঙনসিত 
রাস্তা । শিং_১ “আস্থাতুৎ কাপথং ছুষ্টং 
বিষমৎ বহুকণ্টকমূ 1” ২। দ্ানববিশেষ। 

কাপালিক (কপাল ন্রকপাল+ইক(ক্চিক) 
স্বার্থে) সৎ, পুং, বামাচারত্ব তান্ত্রিক । 

ইহারা চিতাভস্মে দেহ আবৃত করেন, 
অস্থিমালা! গলদেশে ধারণ করেন, 
কপালে অঙ্গারের দাগ দিয়া থাফেন, 
ব্যাস্রচ্্ম পরিধান করেশ, হক্তে নর- 
কপালের অর্ধ-ভাগ ধারণ করেন, এবং 
তদ্দবারা তাহাদের ভোজন পাত্রাছির কাধ্য 
নির্বাহ হয় । ইহারা জর্ধবদ1 ব্ষপ্টাধবনি 
করত সর্ধক্ষণ কালী ও ভৈরব নাম উচ্চা- 
রণ করেন । শিং- ১ “অখতীর্থ করা গ্রণীঃ 
প্রতশ্হে বহুকফাপালিকজালকৎ বিজেতুম্।” 

২। জাতিবিশেষ, কপালি। ৩।৬বিং,ত্রিৎ। 

কপাপ-সংক্রাস্ত । 

কাপালী (কাপালিন্, কপাল-+ইন্- 
অস্তযর্থে) সং,পুৎ১ শিব । শিৎ- ১অজৈক 
পাচ্চ কাপালী গ্রিশক্কুরজিতঃ শিবঃ 1”? 
২। বিং, ত্রিং, ব্রতার্থ ব্রহ্মকপালধারী 
লিনী-স্ত্রীৎ, বেশ্যা । ২। নাপিতপত্বী ( 



টিটি তি 7712574
7755 

শিং-১ দনটী কাপালিনী বেশ্যা কুলটা | বি, ভিং, কপিঙ্মধীয় | ২1 (1 ফেয়_ 

নাঁপিতাঙ্গন! ৮” তেত্ত্রসার) | ভবার্থে) কপির অপত্য.। ৩। কপিবংশীয়। 

কাপাস কোর্পাস শ্জ) সং তুলা |: |. -ক্সীং, কপিকর্স্র। ২। কপিসমূহ। 

কাপিশ “কপিল +অ.ষ্৯)- অপত্যার্থে) সং, | কাপোত (কপোত পায়রা +অ (ফ)-সমূ 

পু, কপিল প্রণীত সাৎখ্যশাক্স । শিৎ- ৯ হার্থে) সং, ক্লীৎ, কূপোত সমূহ, পায়রার 

“19 হুনিষ্দোগাজ্জগ্রা হস্ডাকোধর্মভৃভাখবরঃ বাঁক। ৎ 1 (কপোতেরা শ্বষ্প সংগ্রহ করে 

যোগশাস্ত্রঞ্ নিখিলৎ কাশিলকব ভারত 1” বলিব) কপোতবৃত্তি, উপ্নবৃত্তি। শিং-১ 

২। সাংখ্ামতাবলম্বী। ৩1 বিৎ ত্রিৎ। | “কাপোতীহ বৃত্তিমাস্ফিতঃ 1” ৩ । সৌবী- 

 পিঙ্গলবর্ণ। রঃ রাঞ্জন। ৪ । ক্ষণারবিশেষ। ৫ | বিং, ভিং, 

কাপিলেয় ( কপিল +এয়ক্চেয়) _ক্পত্যা- | কক্রুররর্ণ । . .. 

থে) সৎ, পুৎ, কপিল নায়ী ব্রাক্ষণীর গর্ভ- ; কাপোতক (09115150১99, কাপোত 4 কণ্_ 

জাত পুত্র। ২। কপিশ-শিষ্য, পঞ্চশিখ | সাদৃশ্যার্ধে; পারাবত ও তস্সদৃশ পক্ষী, 

নাক খষি। (মহর্ষি কপিল ও তাহার যথা--পাদ, ঘুঘু ইত্যাদি। 

পরী ইহাকে পুত্রভাবে প্রতিপালন ; কাপ্যকর কুৎ্সিত-আপ্য প্রাপ্য_ 

করিয়াছিলেন বলিরা )। কাপ্য -'প-কর যে করে। কু কা) সং, 

কাপিশ (কপিশ! মাধবীলতা4+ অ.)- পৃং) - স্বকৃত পাপ প্রকাশ করিয়া বলে। 

ভবার্ঘেট সংর্লীৎ, মদ্যবিশেষ, মাধবীলতা- ২ । বিত্রিং, পাপকারী। 
কাফল কু কুৎ্সিত--ফল, ৬্ঠী-ষ) সং. 

পুৎ, বৃক্ষ বিশেষ, কট ফলের গাছ । 
কাফর (যাবনিক) নাস্তিক। পৌনভুলিক 

ধন্মাবলন্দী । মহণ্মর্দীয়ানেরা শীয় ধর্শু 
ব্যতীত অন্য ধন্মাবলম্বীদিপকে কাক; 
বলিয়া ধাকে। 

জাত মদ্য । শী-দ্্রী, দেশ। 
কাপিশায়ন ফেপিশ মেটিয়াবর্ণ বা কাঁপিশী 

দেশ আয়ন ফোয়ন) _ স্বার্থে) সং, ক্রীৎ, | 
তদেশ জাত-মাঁধবীলতা1 ও পুস্পঙাত 
মদ্য। শিং-১ “কাপিশায়ন শুগন্ধি 
বিঘূর্ণন্।”মোহ)। ২। দেবতা । নী -স্্রীৎ, 
ছ্রাক্ষালতা ৷ | 

কাপিশেয় কেপিশ + এয কেঘ্)-_ অপত্যার্ে) 
সৎ, পুং, কপিশাপুত্র পিশাচ । 

কাপুরুষ কে কুৎমিত--পুরুষ, যখ-স।্ু 
কা) সং, পুৎ্, অসার ব্যক্তি, কুৎসিত 

পুরুষ, যাহার মান অপমান বোধ নাই, 
যে অনায়াসে তিরস্কার ব1? অবমাননা 
সহ্য করিয়া থাকে, নিন্দিত ব্যক্তি । ২। 
ভীতম্বভাঁব বা সাহুসহীন । শিৎ_ ১ম স- 
সতষ্টঃ কাপুকুষঃ স্বক্পকেনাপি তুষ্যাতি। ২ ক।কিবৃক্ষ । 

. পমেধাবিনশ্ড পুরুষাত সমরেধু শুরা । আ্্ী ২। আশাবরী, গুর্দরী ও উভৈরবীধো 

সংনিধে। পদ্মকাপুরুষা ভবস্তি ৮, উৎপক্ষ রাগিণীবিশেষ । 
কাপুরুষত্ব - কলীং ভিডি ত।- : কাম (কম-ঞিঃস্কামি ইচ্ছা করান+ 
কাপুরুষতা - স্কীৎ 4 ভা) সং, ভীতন্বভা- স্েন্)-_ক) সং, পু, কক্দর্প। শিং 

বতা, সাহস হীনক্কা ; অনায়াসে তিরস্কার |: “দদর্শ পৃষ্ঠতঃ কামৎ পুষ্পবাণৎ ধনুর্ধারং 
বা অবমাননা! সহ্য কর্রিম্বা থাকা? মান ২।ক্ীং, রেতঃ। ৩। ফোমস" অ(ফ) 

অপমান বোধ না থাকা । অস্ত্যথে) বলরাষ। ৪ 1 (কষূ . অভিপ 
্ঞাপপর পি বানর 1 কে ইদমর্থে) করা নত ঞ) ভাবে ) ইচ্ছা, বা 



কামনা। চন 'ঈংকযমূলো কাষো 
বৈ হজ্ঞাঃ সংকজসর্তবাঃ 1” ২ পসক্কান- 
কামস্য তর্খেতি কাম” রেঘু। ৫। 
তভিলাষ। ৬। অন্থরাগ, স্ত্রী ও পুরুষের 
সম্তোগপ্রবৃত্তি, সন্তোগলালসা! । ২। মনের 
যে ধর্ম থাকাতে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর 
সন্ভোগে প্রবৃত্তি ও অভিলাষ জন্দে। শিং 
১ "লু জাতু ফামঃ কামানামুপভোগেন 
শাম্যতি 1” ২ “কামো যে ভুঞ্গীত ভবান্ 1” 

কামকলা ফোম-কলা অংশ) মং, জী, 
রতি, কন্দপর্পিত্ী । ২ । কামশাস্ত । | 

কাঁমকাম ফোম কাম্যবস্ত -কমূ ইচ্ছাকরা 
+অধেণ্) -ক) বিং, ত্রিং, ইচ্ছান্তিলাধী, 
যে ইস্ট বন্য লাভের ইচ্ছুক । শিৎ-১ 
“এবং ভমীধর্্মনু প্রপন্নাং পতাগত্ং কাম- 
কাম! লভস্তে 1” গৌতা)। 

কামকার (কাম কার [কু করা41+ (ষণ,-- 
ক] যে করে) বিং, ব্রিৎ, বখেচ্হৃক্রিয় | ২। 
ক্লীং, ইচ্ছার গতি, ইচ্ছার প্রসর | 

কামকুট (কোম-_কুট প্রধান । কামোদ্রেক 
যাহার প্রধান, ৬ষ্ঠী- হিং) সং, পুত, 
বেশ্বাপ্রিয, নাথ | ২। বেশ্যাবিভ্রম । ! 
৩। স্স্রীবিদ্যায় মন্ত্রবিশেষ। ূ 

কামকুতৎ (কাম-কু করা+০(কিপ্্)- ক); 

বিংত্রিং, কাম্যকারক । ২। অতীষ্টদ[য়ক। ৰ 
৩। সং, পুৎ পরমেশ্বর । শিং-কামহ। 
কামকৎ্কাস্তঃ কামঃ কামপদঃ প্রভুঃ।” 

কামকেলি (কাম শুরত- কেলি ক্রীড়া, 
কৌতুক, ৪র্খা--ফ)বিং, তিৎ, লম্পট । 
১। উপপতি, জার । ৩1 সং, পুহ, ক্সী ও 

পুরুষ কামের বশীভূত হইয়া পরস্পর যে 
ক্রীড়া কৌতুক করে, সুরত, রতিক্রীড়া । 

কামগ, কামগম 7? কাম ইচ্ছাপূর্ধবক _গ 
কামগাধী: :/ [গমূ গমনকরা+ অডে) 
ক] যে গমন করে। ২য় পক্ষে গম 
গমনকব1+- আল্). ভাবে । তয় পক্ষে 
-ফামগামিল্, গম্ + ইন্শিন্)-ক ) 
বিং, ভরিৎ, ইচ্ছান্থলারে শীত্র ও জর্বত্র 
গমনক্ষম। শিং-১ “কাযগেন চ সোমেন 
শাস্বঃ পুনকপাশফহ |. 

কাখগিরি। কোম  কাঁসপ্রধান - গিরি চিত 

গং. টক বর 'কা- 
রূপস্থ পর্বত বিশ্বের্খ 1:71 ' ; 4. $ 

কামচর কোম ইচ্ছাপূরাকীঞচর : স্বেগমন 
করে) বিং, ত্রিৎ, অ্দাখথা কী 1১২11 গথসহা- ্ি 
চারী। “তাং নারদঃ কাখচরহ কাত: 

কামচার € কাম ইচ্ছাপূর্বক চার ণৃচন্ছা 
গ্রমনকরা 4 শেঞ)-ভাকে] আঁটরশ) 

সং, পৃ, আপন ইচ্ছা! অনুসারে চলা, 
ষখেচ্ছাচার, গ্রেচ্ভাচার । শিৎ-5. ধম 

কামচারো মধ শক্ষনীষঃ 1” ২1 (৮র+ 
অ(ষণ্)-_ ক) বি, তি গ্থেচ্ছাভারী । 

কামচারী কোমচারিন্, কাম ইচ্ছাপুর্ধবক _ 
চারিন্ চির গমন করা +ইন্(পিন্) ক] 
যে গমন করে) বিং, ত্রিৎ, খেব্যক্কি আপন 
ইচ্ছান্ুসারে চলে, শ্গেচ্ছাচারী । ২। যে 
কামের বশীভূত হইয়া চলে, লম্পট- 
স্বভাব। ৩। সং, পুং, গরুড় 1 শীস্্ীং, 
শেচ্হাচারিপটী। 

কামজ কোম-জ [জন্ জন্মান+অডে)- 
ক] ফে'জন্মার, ৫মী -ফ)বিংভ্রিৎ,কামজাত 
ব্যসন ; ইহা] দশবিধ ; ব্থ।-_“মৃগয়াক্ষো 
দিবাস্বপ্রঃ পরীবাদঃ স্ীয়োষদ্দ$ ॥ তৌর্ধ্য- 
ত্রিকৎ বৃথাঢ্যাচ কামজো দশকে গণঃ 11 

কামজান কফোমজ ব্যসন- আন প্রাপক, 
 হয়!-ষ) বিৎ, ভি, কামোদ্দীপক নেক 

চন্দন বনিতা কোকিলরব গ্রত্ভৃতি )। ২ ॥ 
পু, কৌকিল। ৫ 

কামজিৎ কোম-জিতৎ[জি জয় করা+* 
(ক্কিপ্)_ ক) সৎ, পুৎ» রেপে কামদেবকে 
জয় করিয়াছিলেন বলিয়া) কার্তিকেয়। 
২। (কামদেবকে ভশ্মীভত করিব? যিনি 
জয়ী হইফ্কাছিলেন) মহাদেব । ও। (ক্ত্রী- 
খসর্গ বর্তদনহেতু) জৈনছেববিশেষ | 

কামভাল (কাম- তাল, গ্বানের পরিমাণ 
অথবা ভাল (তল-ঞ্রি-তালি উদ্দীপন 
করান + অধেণ্)-ক |] কামোদ্দীপক 
সঙ্গীত বিশেষ । কবির কোকিলের গানকে 
কামের উত্তেজক-স্বরূপ বিবেচনা করেন 
বলিক্া) সৎ, পুং। কোকিল । 

কামতিথি ; সৎ, আ্রীং, কামপুজার রিনি, ; 
তিথি, মদনত্রম্বোদশী | পেত 



রনি [ ৪৬০ কাম 
৯০টি পাস 

কামদ কোম কামনা দা দান্করাশ-ব্স 

ডে)_ক) বিৎ, ত্রিৎ অভীষ্-দাত1, যে 

অন্যের অভিলাষ পুর্ণ করে, ষে প্রার্থিত 

বন্ত দান করে, কামষপএ্রদ । 

কামদা কোমদ দেখ) বিং, ভ্ত্রীৎ, যিনি ভক্তের 

সমস্ত কামনা সিদ্ধ করেন, কামদায়িনী, 

অভীষ্টদাত্রী । ২। সং, স্্ীৎ, কামধেনু। 

কামহুঘা! 37 কোম কামনা-ছুহ পুরণ 

কামছুহ্ করাঁ+অ(ক)-ক, আপ. ! 

্য়-পক্ষে -ছুহ+ক্িপ.-ক | ইহার নি- 

কট ঘেব্যপ্ফি যাহা প্রার্থনা করে তৎক্ষণাৎ 

তাহ] পায় বলিয়া) সং, স্ত্রী, অভিলফিত 

দাষিনী গবী, কামধেনু। শিৎ- ১সর্দকাম- 
ছুম্বাৎ পৃর্থীৎ ছুহহুঃ।” ২ “সর্বকামহ্ঘাৎ 

কামন ১ (ফামি ইচ্ছা করান, 
কাময়ন 1 আনশান), তৃতেন্)- ক)বিং, 
কাময়মান ( ত্রিং, কামুক, লম্পট, অভি- 
কামযষিতা * লাধুক। 

কামনা কোমন দেখ, আপ. -- স্্রলিজে) মং, 
স্ীং, ইচ্ছা, বাসনা, বাস, মনোরথ। 

কামপত্রী ; সং, জ্ীং। কামদে বভার্ধ্যা, রতি। 
কামপাল (কাম কন্দর্প অভিলাষ-_পাল 

যে পালন করে। ভ্রাতৃজ বধলিয়। যিনি 
কামকে পালন করেন, কিন্বা বিলাঙ্ী 
বলিয়! যিনি অভিলাষ সিদ্ধ করেন, ২য়া 
_-ষ) সং, পৃৎ, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ । 

কাম্পীঠ ; সৎ, পু _ক্রীং, কুপাদির উপরি- 
ভাগে বদ্ধন্থান, পাড় । 

ধেনুমূ।” ২ “অবেছিমাৎ কামছুশ্াৎ প্রস- | কামপুর কোম অতীষ্ট-_পুরি যে পনণকরে 
মামৃ।”(রঘু)। 

কামদেব কোম- দেব; যৎ- স) সং, পুথ, : 

ব্রহ্গার মানসপুত্র । মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ 
করিয়া ইনি অনর্গ হন। কৃষ্ণের ওরসে 
রূক্সিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । 

কামধর ; সৎ, পু, কামরূপস্ছ মহস্যর্ধজ পর্দ্ব- 
তশ্ষিত সরোবর বিশেষ ৷ আধ্যশাস্সে উন্ত 

আছে, মানব এই সরোবরে ম্লান করিলে 
ধূতপাপা হইয়! শিবলে!কে গমন করে। 

কামধুক্ কোম হীচ্ছাঁধুক্ক [দুহ. কোহন ; 
করা, পূরণ করা+০€্কিপ) -ক] গ্রোহন 
কর্তী। যেখানে. মনোরথ পুর্ণ করে) 
সৎ, ক্লীৎ, স্বর্গ । 

কামধেন্ধ কোম কামপ্রতিপাদিক1 - ধেনু, 
যখ-স। এই ধেন্ুর নিকট যে ব্যক্তি 
যাহা প্রার্থনা করে সে তৎক্ষণাৎ তাহা 
প্রাপ্ত হয়) সৎ, জ্্ীঘৎ, অভীষ্টদায়িক। 
ধেন্ু । জমদগ্রির কামধেনুর নাম নন্দা; 
ঘঙ্গিরার কামধেমুর নাম শ্ুনন্দ ; ভর- 

' দ্বাজের কামধেনুর নায়ুহ্ুরভি ; কশ্যপের 
_ শ্ুশীলা ; বশিষ্ঠের ননগিনী। 
কামধেনুতন্ত্র; সৎ, ক্লীৎ, শিবনির্র্িত তন্ত্র- 
বিশেষ ।, 
কামধ্বৎসী4 _ ধ্বংজিন্,কাম কন্দর্প _ধ্বৎস্ 

নাশ করা + ইন্(ণিন্)- ক) সৎ, পু, 
মহাদেব। এরা 

: 

+অ(ষণ)- ক, ২য়া-ষ) বিৎ, ত্রিং, 
অতীষ্টপ্রক। * 1 সং, পুৎ, পরমেশ্বর । 
শিৎ-১ কামপুরোম্ম্যহুহৎ নৃণাম্ | 

কামপ্রদ কাম -প্রর্দ যে প্রদান করে, ২ 

-ষ) বি ত্রিংঃ অভীষ্টদ্দাতা ২। পুং 
রতিবন্ধবিশেষ শিৎ-১ দ্বৌপাদে গ্বশ্ 
হলগ্নৌ ছিপ লিঙ্গং ভগে তথা । কাম. 

য়ে কামুকঃ প্রীত্যা বন্ধঃ কামপ্রদে 
হি জ্ঃ। ৩। পরমেশ্বর । শিৎ--১৭কান্ত 
কামপ্রদ্দঃ প্রভৃঃ ৷ 

কামম্ কোম দেখ, অমৃ -প্রৎ) অং, সম্মতি 
২। যথেষ্ট । ৩। পর্যাপ্ত । ৪ । সম্যকৃ। ৫ 
অতিশয় । ৬। ইচ্ছাপুর্ববক | ৭। অন্য 
ঈর্ধ্যা। ৮। ভূশ । শিৎ_ ১"মনস্বী মিয়ত 
কামৎ কার্পণ্যৎ ন তু গচ্ছতি ।” 

কামমহ কোম কন্দর্প_- মহ উৎসব, ৬ 
_ষ) সৎ, পথ কামের উত্সব, চৈ 
পূর্ণিমা তিথিতে এই মহোথ্সব হয়। 

কামরূপ কোম ইচ্ছ!-রূপ আকৃতি) » 
পুং$ ভারতের প্রাচ্য দেশবিশেষ । আস 
অঞ্চলন্িত | ইহা? কামপীঠ, র' 
পী$, দ্বর্ণপীঠ ও কৌমারপীঠ, এ 
চারিপীঠে বিভক্ত । এই খানে কামাৎ 
দেবী আছেন। শিং ৯"সর্কত্র বির 
যাহং কামরূপে গৃহে গৃছে 1 হ।ধি 
ত্রিৎ, মনোজ্ঞরূপ, হুন্দর।। ৩। স্বেম 



গাম 1 
পূর্র্বক রূপধারী । শিং-১. জানামি 
তাৎ প্রকতিপুকষৎ কামরূপ মখোনহ | 

কামবপী, (কামরূপিন্, কাম ইচ্ছা -বূপ 
আকূতি+ইন্ _ অজ্তযর্থে) সং,পুৎ, বিদ্যা 
ধর। -২। রিং) ভ্রিৎ, যেব্যক্তি ষখন 
যেরূপ ইচ্ছা হয় তদনুরূপ বেশভৃষা করে, 
স্বরূপ । ৩1 ল্গেচ্ছাপুর্বক রূপধারণ- 
সমর্থ । শিং_১ “ সার্ধমাশ্ড নিচেতব্যৎ 
হরিভিঃ কামরূপিভিহ 1 ৪ 1 ব্দ্যাধর। 

কামরেখা (কাম কাম ব্যাপার _ রেখ! 
পওন্কি) ৭মী - হিং) সৎ, আ্ত্রীৎ, বেশ্যা । 

কামল কোম ইচ্ছা-লা আনয়ন কর1+ 
অ(ড)-ক 'অথবা-ল লস্ধাতুজ) সং 
পুৎ,বসম্তকাল | ৩। মরুভূমি । ৪ 1(কাম+ 
ল- অন্তন্র্থে। বিৎ, ত্রিৎ, কামুক, কামী | 

লা-পুং-স্ত্রী, কোম- লু ছেদন করা+ 
অ(ড)- ক, আপ্) পিত্তের বৈগুপ্য-নিবঙ্গন 
রোগবিশেষ, কাওল। এই রোগে চস্কু ও 

অন্যান্য অবয়ব হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। 

কামবৎ কোম+বহ (বতু)-_ অজ্তযর্থে) বিৎ, 
ত্রিং, অভিলাষযুক্ষ | ২। মৈথুনানুরাগ 
বিশিষ্ট । তী-স্ত্রীৎ, শিং-১ “ত্যাগঃ 

কামবতীনাং হি স্ত্রীণাৎ সন্ভিবিগহিতিঃ?। 
৩। দারুহরিদা!। | 

কামবৃত্ত কোম যথেউ _বৃন্তঃ ৬ঠী- হিং) 

বি ত্রিৎ, যথেচ্ছাচারী | 

কামশর (€কাম-শর বাণ) সৎ, পুৎ, 
কন্দর্পের বাণ। ২। (আজ মুকুল কামশর- 
রূপে নির্দিষ্ট থাকাতে) আত্বুক্ষ । 

কামশক্তি কোম কন্দর্প-_শক্কি, ৬ঠী- ষ) 
সং, স্ত্রী, কামপত্বী । রাখবভট পদার্থ- 

দর্শে-কামনাম্িকা পঞ্চাশদ্বিধা বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

কামশান্ত্র ; সৎ, স্্রীৎ, স্বর্দির প্রতিপাক 
শান্স। শিং--১ ঞঅর্থশান্্মরমিদৎ প্রোক্তৎ 
ধর্মশাস্মমিকংমহতখ। কামশাপ্মমিদং প্রোক্তৎ 

ব্যাসেনামিতবুন্ধিনা ।', ২। রতিশাস্ত। 
কামসখ (কাম-সখ সখিশবজ, ৬ঠী-_ষ) 

সং, পুৎ, কামদেবের সখা বসস্তখাতু। ২। 
্ আনবৃজ, ই [পুত অনিরুদ্ধ । 

ক্কামহত কোম _স্ুত পুক্র,৬চঠী-হ্) সৎ 

৪৬১ ] 

১ 

কাম কোষ অতীত: প্রসব করা 1০ 
(ক্রিপৃ--ক) সংখন্্রীৎ) কাঅমাতাকুজ্জিণী | 
. । বি, ভিং, অভীষ্ট য়  ম্পিং__ এ 

কিমত্রচিতরং যদি কানু. 1 রেঘু । ৩। 
পু) বাহদেব । [শাস্মবিশেষ । 

কামতুতর ; সং, ক্লীঘ, কামব্যাপারবোধক 
কামন্্তি ; সং, শ্ীৎ, মন্্রবিশেষ | প্রতিগ্রহ 

দোষ শাস্তির জন্য দানবিশেষ, গ্রহণাস্তে 
এই মন্ত্র পাঠের বিধি আছে। 

কামাক্গী (কোম শোভন - অঙ্ষি, ৬ী _ হিৎ) 
২১, স্ত্রীঘ, দেবীবিশেষ। ২। তত্ত্রোক্ত 

মন্ত্র বিশেষ । 

কামাই (যাঁবনিক) 
কন্মের অকরণ । 

কামাখ্যা কোমা- আখ্যা নাম) সৎ, স্্রীং, 
সতীদেবীর ধোনিপীঠরূপ স্থান ও তদ্ষধি- 
ষ্টাত্রী দেবীবিশেষ । শিং - ১ *শ্রীভপবানু- 
বাচ। কামার্থমাগত1 যস্মান্মযা সাগ্ধং 
মহাগিরো । কামাখাা! প্রোচ্যতে দেবী 
নীলকৃটে রহো! গতা। কামদ। কামিনী 
কামা কাস্ত কামাঙগদায়িনী। কামাঙ্গনাশিনী 
যস্মাৎ কামাধ্যা তেন চোচ্যতে 1” 

কামাঙ্ধুশ কোম-অন্কুশ ডাঙছশ, পলব) 
সৎ, পুঘ, নধ। ২। পুৎ-চিহৃত। 

কামাত্মা €কোমাত্বন্, কাম প্রধান- আত্মা, 
৬ঠী -হিৎ) বিং, ত্রিং, কামাকুলচিত্ত, 

কামের নিতাস্ত বশীভূত ।২। ষে ফল 
কামনা করে, ফলকামী। 

কামান (দেশজ ) সং, ক্কুরি-কন্মকরণ। 
- নী, ক্ষৌর মূল্য, স্ুরি কর্টের বেতন । 

কামানল ফোম - অনল) সং, পু, কামরূপ 
অগ্নি, অতি প্রবল কাম, কামাগ্সি । 

কামান্ধ কাম _ঘঅন্ধ চক্ষহীন) বিং, ত্রিং 
কামমুদ্ধ) কামন্বারা জ্বানহীন, কামের 

২, অনাগমন, নিয়মিত 

নিতান্ত বশীভূত, কামবশতঃ কর্তব্য 
বিবেচনা শৃষ্ত । ২। সং, পুং, ফেহুরব 
কামোদ্দীপক বলিয়া) ফোকিল। 
৮১১১৬ কাম _ আয়ুদ্ জীবন । 
থে শ্মেচ্ছায় বিদ্যমান থাকে) সৎ, পু, 

গরুড়। 
কামাযুধ কোম _ আঘুধ, ভ্চী-ব। কাম- 



কামু 
ক 

পলাশী নান ০: 

দেবের তস্তথ্বে আত্মমুকুল কামান্ত্র বলিয়া) 
সং,পুৎ, আত্মবৃক্ষ | ২। ক্লীং, কামদেবান্স । 

কামাবসাধ্িতা রত ইচ্ছ। 
কামাবশায়িতা | -অবসায়ী [অব- সে! 

নাশ কর1+ইন্(ণিন্)ট-ক] যেনষ্ট করে, 
যে ইচ্ছা নষ্ট করে+তা-_ভাবে। হয়- 
পক্ষে _শী শয়নকরা+ ইন্ণিন্)+ তা- 
ভাবে) সং, ্ীৎ, ঈশ্বরের এশ্বধ্যবিশেষ, 
ইচ্ছাবসানশক্তি, আপনার সর্দ্ঘকামনা 
পূর্ণ করিবার ক্ষমতা | ২। ইক্জিয়নিগ্রহ- 
শক্তি । শিং-১ “কামান্ দেচ্ছয়া অব- 
সায়য়িতুৎ শীলমস্য কামাবসায়ী তস্য 
ভাবঃ । ইতি জারহন্দরী ॥” 

কামার (কম্খ্কার শবন্দজ) সৎ, জাতিবিশেষ, 
সাহারা লৌহের কর্ম করে। 
কামারণ্য কোম মনোহর- অরণ্য, যৎ- স) 

সং, ক্লীৎ, হান্দর ৰন। 

কামারি কোম -অরি শত্রু, ৬ঠী-ষ) সৎ, 
পুং, মহাদেব । 

কামার্ত কোম - আর্ত, ৩য়া- ষ) বিৎ, তি, 
কামদ্বারা পীড়িত,কামের নিতাস্ত বশীভূত, 
কামাতৃর । শিং-১ “কামার্তাহি প্রকৃতি 
চপলা চেতনাশ্চেতনেষু। (মেঘদৃত) | 

কামিত (কামি হইচ্ছাকর1+ তরক্ত)-_ শ্ম) 
বি, ত্রিং, প্রার্থিত । ২। ঈপ্দিত। 

কামী কোমিন্, কাম+ইন্ - অস্ত্যর্থে) বিৎ, 
ত্রিং, কামবিশিষ্ট, কামুক । শিৎ-১ 
“স বভূব ততঃকামী তমা সার্ধীমকামর]1।” 
২। সং, পুৎ, (অতিশয় কামুক বলিয়া) 
চক্রবাক। ৩। কপোত। ৪। চটক : ৫। 
সারস। ৬ । চন্দ্র । নী-স্্ীৎ, অতিশয় 
কামবুক্তা নারী । শিং-১ “কেষাৎ নৈষা 
ভবতি কবিতা কামিনী কৌতুকায় | 
ভীরু স্ত্রী । ২ ্ট্রীমাত্র । ৩। মদিরা। ৪। 
৫ । (সুন্দরবর্ণতৃবিধায়) দারুদ্রিদ্রো । 

কামীন (কাম +ঈন নৌন) _ প্রৎ) বিৎ,ত্রিধ, 
কামান্ুগত, কামুক । 

কামুক (কম ইচ্ছা কর14-উ ক€ঞ,ক)--ক) 
বিং,ভ্িং, রমণাভিলাধী । ২। আঅভিলাধী | 
বিলাসী । ৩1 সং, পুং, অশোকবৃক্ষ । 
| ক্মতিযুক্তলতা, মাধবীলতা। ৫ । চটক। 

৪৬২ ] কামা 

কা-স্ত্রীৎ, ভোগাভিলািণী, ইচ্ছানতী। 
কী-স্ীং, রমণাভিলাষিণী। শিৎ--১ 
«“বোধয়িত্বা শুভৈর্বাকৈযৈঃ কামিনীমিব 
কামুকঃ |” 

কামেশ্বর কোম-__ঈশর প্র, ৬ঠী-_য) সং, 
পৃৎ, পরমেশর । রী-ক্স্রীহ, (দিনি কামের 
ঈশ্বরী অর্থাৎ বাসনার মুলবীজ) ভৈরবী 
বিশেষ । অন্পপূর্ণার মন্ষের মণ্যে শ্রীলাক 
মারা প্রভৃতি বীজের ন্যায় কামবীজ ও 
আছে । শি২-১ “কামেশ্বরীচ কুদ্রাণাং 
পুদি সিংহাসনে শ্িতা |” তেন্ত্রসার)। 

কামোদক (কাম ইচ্ছা-উদক জল) 
সং, ক্লীং, যত বাক্তির উদ্দেশে পেচছ।- 
ক্রমে প্রদত্ত জল। 

কামোদ1; সৎ, স্সীৎ, বাগিণীবিশেষ। 

কামোপহত (কাম--উপহত, ৩য়া-- ষ) বি 
ত্রিৎ, কাম প্রবল হইয়! যাহার বুদি আ. 
চ্ছনন করে। 

কাম্পিল, কাম্পীল, (কম্প্ কীাপা+ 
কাম্পিল্য, কাম্পিল্ল, ইল, ঈল, ইলা, 

ইল্ল _প্রৎ,অথবা কম্পিলা-ল্লা নদীবিশেষ 
1+ষ্গা, »-_প্রৎ) গস. পুং, দেশবিশেষ। 
২। শুগি জ্ব্যনিকপষ। ৩ | লতাবিশেষ । 

কাম্ববিক কেন্ু শখ 4 ইক (ফিওফ) _ নিষ্প- 
শ্নার্থে ) সং, পুৎ। শঙ্খকার, শাখারি । 

কান্ধন € কম্বল 4 অ(৯)- আচ্ছাদনার্থে ) 
সং, পুৎ, কন্মলাবৃত রথ। 

কাশ্ধোজ (কম্বো উত্তরদেশ + অফ) 
_জাতার্থে, স্বার্ধে) সখ, পুহত কন্থোজ 
দেশীয় অশ্ব। ২। পুন্নাগরৃ্ধ | ৩। দেশ- 
বিশেষ । ৪1 যবন জাতিবিশেষ। (সগর 
রাজা ইহার শিরোমুণডন করিয়াছিলেন, 
যথা-_অগ্ধাংশকালাং শিরসো সুগ্ডযিত্বা 

ব্যসঙ্জয়ৎ। যবনানাৎ শিরঃসব্বং কান্থো- 

জালাং ত্য ভ1 ইতি হর্িবংশঃ |) ৫। 

শ্বেত খদি'র, পাপ্ড়ি খয়ের । 
কাম্য কেমৃ-ঞিঃলইচ্ছাকরা 7 - শর্ট বিং, 

ত্রিৎ, ভোঙ্য 1 ২1 অভিলবণীক। ৩। ষাহা 
ইচ্ছ1 হইলে কক্স] যায়, যাহা না করিলে 
নয় এপ. নছে, এ্রচ্ছিক। ৪1 কমনীয়, 
হুম্দর | ৫ ।'সংক্ীৎ,বআন্ভীউকর্্দ | শিৎ_ ১ 



কায় 

প্যহকিকিৎফলমুদ্দিশ্য মিভরানিজদা দির 
ক্রিয়তে কায়িকৎ যচ্চ তত্কাম্যৎ পরিকী- 
ভতৎ ॥” 

কাম্যকবন--ইহা! সরক্গতী নদীতীরে অবস্থিত 
ছিল। পাশুবেরা এইখানে বহুদিন বাস 
করিয়াছিল । 

কাম্যদান কোম্য কমনীয় বা অভিলষণীয় 
_ দান, ৬ঠী-ষ অথবা ৪র্ধা_ষ) সং, 
ক্ীহ, কমনীয় বস্তর দান কিম্বা কামনা 
হোহুক দান। শিৎ-১ “অপত্যবিজয়ৈ- 
শ্বর্্যস্বগার্থৎ ঘত্ প্রদীয়তে । দানৎ তৎ- 
কাম্যমাখ্যাতমৃষিভিধ ন্দচি স্তকৈঃ।” 

কাম্যকল (কাম্য-_ফল, ৬ঠী- ষ) সং, ক্রীৎ, 
কাম্যকম্প্ের ফল। 

কাম্যমান কোম্য দেখ, আন শান) শ্ম,ভা। 
য,ম- আগম) বিং, ত্রিং, প্রার্থযযান। 

কাম কে ঈষৎ--মম্ন, যং_স) সং, র্লীৎ, 
অল্পঅম্নরস। ২। বিংত্রিং ঈষৎ অক্পরস 
যুক্ত | 

কায় কে ব্রহ্মা অয় গমনার্থ, ই" ধাতুজ । 
যাহ? ব্রহ্মা হইতে গমন করে, কিম্বা যাহা 
ব্রহ্মাতে গমন করে অথবা চি একত্র 
করা+অ(ঘেঞ)-_ম্ম) সৎ, পু২ং--ক্রীৎ, 

শরীর, দেহ । শিং-১ “কায়েন মনসা 
বুদ্ধ কেবলৈরিক্িয়েরপি । যোগিনঃ কন্ম 
কুন্ভ্ভি |” ২। সমুহ । ৩। লক্ষ্য। ৪ । 
ভাব । ৫ গৃহ । ৬ ।ত্রহ্ধা । ৭। স্গীভা- 

বিক অবস্থা ।৮। মূলধন । শিং-১ “কা- 

য্াবিরোধিনী শশ্বৎ পণার্ধাদ্যা তু কা- 
ষিকা।” ৯।(ক+ষ) প্রজাপতিদেবত 
কচকু-বিবাহাদি । ১০। ক্লীৎ, করতলস্ছ 
কনিষ্টান্কুলির অধংস্থান, মনুষ্যতীর্থ। 

কায়ক্লেশ কোয়- রেশ) সং, পুৎ, শরীরের 
পরিশ্রস ; যথা_-অথব্যয়ে অক্ষম কায়- 

ক্লেশ দ্বারা যাহ? হক, করিতে প্রস্তত 
আছি। 

কায়কেশে কোষ - কেশ) অং, টে করছি, 
যোগেযাপ্ে ; যথা-_কাক়্ক্ষেশে দিন্পাত 
করা । 

কায়মান কোয়-মা, 
-ধি) 

পরিমাপ করা +অনট, 
সংযত, পর্ণকুটার 1 ২ । উপকার! । 

৪৬৩ ] কার 

কায়স্থ কোয় শরীর-শ্হ [স্থা থাকা+ অ 

ডে) ক] যে থাকে, ৭মী _ষ) সহ, পুহঃ 
আম্মা। ২। জাতিবিশেষ, সর্ব্বোৎকৃই শুদ্র- 
জাতি, ব্রহ্মার কায় হইতে এই জাতির 
জন্ম। শিৎ-১ 'ব্রহ্মকায়োন্ধবো যম্মাৎ 
কায়শ্ছেো! বর্ণ উচ্যত্তে 1” ২ “নানা গোত্রশ্চ 
তদ্ব-শ্ঠা1ঃ কায়স্থা ভূবি সৃম্তি বৈ।” পেদ্া- 
পুরাণ) । কোন মতে কায়স্ব জাতি শুদ্রপদ 
বাঁচয নহে, ক্ষত্রিয়।চারসম্পন চিত্রগুণ্ডে র 
বংখশজ অসংস্কত ক্ষতিয় বলিয়া উক্ত । 

শিৎ-১ “কায়স্থেনোদরশ্থেন মাতুর্মীঘসৎ 
ন খাদিতৎ। ন্ তত্র করুণা রাজন্ কিন্ত 
ছেতুরদত্তত। ॥” স্বা-স্বশৎ) কারস্থ স- 
জাতি । ২। হরিতকী । ৩। ধাত্রীবুক্ষ 1 €। 

কাকোলী। ৫ । এলাছ্বয়। ৩। তুলসী । ৭। 
আমলকী । 

কাযা (কায়শবজ) সং, শরীর, দেহ । 
কায়িক কোয়+ ইকফ্ক) _ কৃতার্থে) বিৎ, 

ঘিং, শর'রে যাহা ঘটে বা শরীরসতক্রাম্্ 
যথা কায়িক কুশল, কায়িক অস্থান্ছ্য; 
শরীর দ্বারা যাহা! জম্পন্ত ছয্বু;) যথা-_ 
কায়িক চেষ্টা, কায়িক পরিশ্রম । শ্িৎ- ১ 
“কায্িকৎ ৰাচিকৎ চৈৰ মনসা সমুপার্ডি- 

হ। তত্সন্বৎ নাশমায়াতি তমঃ হুধ্যোদয়ে 
যথ।।৮ ২ “বাচাবাচাকৃতং ক্র কাষে- 
নৈবহু কাৰ্বিকৎ।” কা স্ত্রী, ধনের 
বৃদ্ধিবিশেষ। | 

কার (কে করা1+অঘএঞ)-ন্ম ) সং, পুহ, 
কার্য । ২। নিশ্চন্ন। ৩।যত্ব। শিং_-১ 

“স্কারনানারকাস। |” (মাব্ব)। 8104 

ঘএঞ্-- ভাবে) করণ। ৫। (+ষণ-ক) 
বিং,ত্তিৎ। (ক্র পরের পরে থাকিলে) 
কর্ম-কর্ত। ;) যথা-স্বর্ণকার। কুত্তকার 
ইত্যাদি । ৬। (কৃ হিত্সা কর14+ অহ্েএ) 
ভাবে) বধ । ৭1 (+ঘএ- শর) পুজো- 
পহার, বলি। ৮। (+ঞ- ক) যতি 1৯1 
হিমালয় । রা-জজীৎ, কে-ঞ্ি_কাঁরি ক- 
রান+ অ(জন্)-ক, আপ্ স্ত্রীং) সত, 
স্ত্রীং, দুত়ী,। ২1 সুবর্ণকারিকা । শ। (কু 
বিক্ষেপ করা + অ(্ঘএ২) -- ধি) কারাগার । 

কারক (কু. করা+-অকণেক) _ ক) বি, 



কার, 

ব্রিং, কর্মকারক । শিৎ-১জগতাঁৎ কা 
রকঃ কৃষ্ণ ।” ২ “গুরোর্বচনকারক্কঃ 1” ২। 
ক্ীৎ, ক্রিয়া নিমিত্ত ছয়. প্রকার কারক, 
ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্য হয়; ষথ--- 
কর্তা) কর্ম, করণ, সম্প্রদান,. 'অপাদান, 
অধিকরণ এই ৬। রিকা _স্ত্রীৎ। পদ্য । 

কারকুন-__যে কর্মচারী জমাজমী উতুল তহ- 
শীলাদির কাগজ প্রস্তত করে । 

কারণ (কারি করান+ অন(অনট)-- ৭) সং 
ক্লীৎ, হেতু, নিমিত্ত, বীজ ।২। যাহা হইতে 
কাধ্য উৎপন্ন হয়) সাধন; যথা - ঘটের 

কারণ মৃত্তিকা ; যাহার ঘত্তে কার্ধ্য নির্ববাহ 
হয়; যথা--তঘটের কারণ কুস্তকার ; যাহার 
সহযোগ ভিন্ন কাধ্য নির্বাহ হয না, 
যথা - ঘটের কারণ দণ্ড চক্র সলিল শ্ত্র 
প্রভৃতি, বনের কারণ তন্ত্র প্রভৃতি । 
যাহা হইতে কোন বিষয়ের ঘটনা 
বা উদ্ভব হয়; ষথা--ধশ্ম হৃখের কারণ, 
অপর ছঃখের কারণ, কোধ অনর্থের 
কারণ, মিথ্যা কথন অবিশ্বাসের কারণ। 

হেতু নিমিত্ত, ষথা,-তিনি কি কারণে 
অসন্তষ্ট হইলেন বলিতে পারি না। 
উদ্দেশ, প্রয়োজন, যথা _ তুমি কি কারণে 

আসিয়াছ বল। ৩। (করণ 4) ইন্দ্রিয়। 
৪ | করণনামক কায়স্থজাতি । ৫। দেহ। 

৬। (কৃ বিক্ষেপ করা+নট্)_ ভ1) 
বধ। শিৎ- ১যেন বিনা যন্ন ভবতি তৎ্- 
ক্ষণমূ । ২ কারণৎ ব্রিবিধং সমবাধ্ি, অসম- 
বাষি নিমিত্তঞ্চ, যখ।-_ত্ঘটানাৎ কপালদ্বয়- 
সংযোগ: বস্সাণাৎ তস্ত সংযোগঃ পিতুঃ 
পুত্রো। জায়তে।” ৭। গীতবিশেষ; বাদ্য- 
বিশেষ । ৮। অহ। যেহেতু, ইহার হেতু এই 
যে, ষখা-আমি আর তার সুখাবলোকন 
করিব না কারণ সে আমার সহিত অতি 
অসন্বযবহার করিয়াছে । 

কারপজল ; সং, রীং, ব্রহ্মা্ড সষ্টির হেতু 
ভূতজল । কৃষ্টি পূর্বে সমস্ত ইজ্জিয়ের 
অগোচর একমাত্র ভগবান্ বিষ বিদ্যমান 

ছিলেন, তৎ্কালে অন্য কিছুই ছিল না, 

পরে শ্গেচ্ছাক্রমে ভাহা হইতে ত্রিগুণময়ী 
স্বামীর প্রকাশ হয়, তখন তিনি মণ্ডণ 

[ ৪৬৪ 4 কার 

হইয়া! সেই মান্াতে স্বীয় বীর্দ্যরূপ চৈত- 
ন্যের আধান করেন। : তত্পরে সেই 
মায়াশক্ি ব্রক্মাণ্ডের বীজন্ববূপ মহত্ত্ব 
উত্পাদন করেন। সেই মহত্বত্ব হইতে 
সাত্বিক রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ 
অহস্কারের সৃষ্টি হয়, পরে যথাক্রমে 
সান্তবিক অহঙ্কার হইতে মন .ও হীর্য়া- 
ধিষ্টাত্রী দেবগণ, রাঙ্গস অহঙ্কার হইতে 
দশ ইন্দ্রিয় ও তামস অহক্কার হইতে 
পণ) মহাভূত ও তাহার গুণ জমুন্তত 

হইয়া থাকে, ষে সময়ে এই চতুর্বিংশতি 
তত্বসমন্থিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় সেই জম- 
য়েই ভগবান গর্ডোদদক নামক জলের 
হষ্টি করেন। এ জলের নামই কারণ- 
জল, তত্কালে এ জলই ব্রহ্গাণ্ডের চতু- 
দক খ্বেরিয়া থাকে, পরে তাহা হইতে 
অণ্ড উখ্খিত হয়, এইজন্য জল হইতে 
আদি ক্ষ্টি বলিয়া কথিত আছে। ভগ- 
বান্ প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া! তন্মধো 
বীলভূত ব্রহ্মাণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন, 
ইহাকে কারণঙ্গল বা কারণামৃত কছে। 
“অপ এব সসর্জ1.4। তাস্ববীজমপাস্ছজ২। 

কারণমালা; স., গ্ত্রীং, অর্থালঙ্কারবিশেষ, 

উন্তরোক্তর পদার্থের প্রতি পুব্ব পূর্ন 
পদার্থ যদ্দি হেতুত্বরূপে উপন্যস্ত হয়। 

কারণা (কারি হিহসাকরান + অন্ _ ভা) সং 
ক্্রীং, তীব্র বাতনা, গাঢ়বেদনা, নরকভোগ। 

কারণিক (কারণ কার্যয+ ইক ফিক) 

ইদমর্থে) বিং, ত্রিংখ পরীক্ষক | ২। 
বিচারক । ৩। বিং, ত্রিৎ, কারণসম্বন্ধীয় । 

কারণীভূত (কারণ সত হইয়াছে । হী 

আগম) বিৎ, ত্রিং, কারণন্গরপ, ষে থা 
যাহ। কারণরূপে উপস্থিত হুইয়াছে। 

কারণোত্তর কোরণ -- উত্তর) সৎ, ক্লীং, অভি- 
যুক্ত বিষয় প্রথমতঃ সত্যত্বরূপে অঙ্গীকার 
করিয়া! পশ্চাৎ প্রতিকূল কারণ প্রদর্শন 
রা তৎখগ্ডন, যথা-+জফুকের . নিকট 
আমি খণী ভিলাম বটে, কিন্ত সেঞণ 
পরিশোধ করিয়াছি । এই ভূসম্পত্তি পুর্ষে 
ইহার ছিল. বটে কিন্ত দশ বৎসর 
আমার অধিকার হইয়াছে ইত্যাদি । 



বং ৮ 1 

কাঁরশুব (কোর করখ্ বিতর জল _ বা গমন 
করা, সঞ্চারণ করা +অ(ড)-:ক) সহ, পুংঃ 

শাস্ত্রী, হংস-বিশেষ, খড়হাস। শিৎ-১ 

রি হৎসকারগুবোদ্গীতাঃ সারসাতিরতা- 
তথা ।” [পৃ করম্ধ মপুত্র । 

কাঁরঙ্ধম কেরন্গম +অফ্ে)-- অপত্যার্থে) সং, 
কারন্ধমশ (কারস্ধমিন্, কারম কাধ্য-_ধষিন্ 

[খা অধিসংযোগ করা + ইন্পণিন্)-- ক] 
যে অগ্নিসংযোগ করে) সং, পুং, কাৎখসা- 
কার, কাসারি । 

কারমিহিকা) সৎ, স্্রীৎ, কপুরি। 
কারযিতা কোরষিত, কারি করান 4+ততেন্) 

- ক) বিৎ, ত্রিৎ। ঘে অন্তরকে কোন কম্ম 
করায় । [করে) সং, পুৎ, কাক। 

কার (কা অনুকরণ শব-রব যে শব 
কারবার ধোবনিক) কর্ম, কার্য, বাবসা । 
কারবী (ক জল- আ-রু গমন কর1+ 
অ.অল্)--ভ1। ঈ-স্্রীলিক্ষে) সং, স্তরীৎ, 
ময়ুরশিখা, রুদ্রজটা। ২। কেলে-জীর1। 
শ। মৌরী। ৪ । হিলের পাতা । ৫। ছোট 

করলা । 

কারবেল্প 7 কোর নিশ্চয়_বেল্স যেগমন 
কারবেলক ) করে। ক- যোগে কারবে্ল্পলক) 

সং, পৃৎ, করলাগাছ । ল্লী- স্ত্রীৎ, উচ্ছে। 
কারসাজি দেশজ) ছল, কপটত! ৷ 
কারস্কর (কার বধ-কর[কু করা+খ 

(ভ)- ক] যে করে) সং,কীৎ, বুক্ষবিশেষ। 
কারা (কৃ বিক্ষেপকরা + অধেঞ্)-_ ধি। 

যেখানে অপরাধীরা বিক্ষিপ্ত হয়) সংযস্তীৎ, 
বন্ধনস্থান, বন্ধনাগার । ২। বন্দন। ৩। 
বীণার অধঃশ্থিত কাষ্ঠময় ভাগ । ৪। 
পীড়া।৫। (কু কুৎসিত -খ ইচ্ছাকরা 
+ আল্ -ক অথবা ক-ঞ্িঃলকারি করান 
+অঅন্)-ক, আপ্) দৃতী, কুট্রিনী। 
৬। হুবর্ণকারিকা ৫ 

ৃ কারাগার (কারা বন্ধন- আগার 'আলয়, 
৬ী -ষ) সৎ, ক্ীৎ, যে স্থানে রাজা অথবা 
রাজপুরুঘদিগের আদেশক্রমে অপরাধী- 
দিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, গার, জেল- 
খানা । শিং ১*রিপুঃ কারাগীরং কলক্মতি | 
৮ তং কেলিকলখা | 

বলার _ ওপ্, এর কারাগুপ্র কোর 
ষ) বিৎ। তরি, কারাগার্থ। কযেদী। ূ 

কারাপথ ; সং, পুৎ, দেশ-বিশেষ ; পুর্বে 
লক্ণ-পুর অঙ্গ ও চত্রাকেত্ ই দেশের 
অধীশ্বর ছিলেন । | 

কারায়িকা ; মং, স্ত্রীং, বলাকা! কঞ্েকী 
কারাবর (কার-অবর নিকৃষ্ট ) সং, পু, 

চর্দধ্কার, মুচি | 

কারাবাস (কারা বন্ধন-বাষ, ৭মী-ষ) 
সং, পুং, কারাগারে রুদ্ধ হইয়া! খাক1। 
২। কোরা-আবাম আলয়) কারাশার 1 

কারাবেশা কোরাবেশ্ান্, কারা বন্ধন -_ বে- 
শান আলয়) সং, ক্লীৎ, কারাপার । 

কারি (কু. করা+ই(পি)- পম) সৎ, স্ট্রীৎ, 
»কারধধয, কর্্মা। ২।শিলকর্ধ্ম। ৩। প্রশ্না- 

খ্যানবিষয় । শিং-১"কাৎ কারিমকাধাঃ।” 
৪ । (+শি- ক) ত্রিখ, শিলকারী। 

কারিকর কোরি শিল্পকর্্ম-কর যে করে, 
২য়া_ ষ) সৎ পৃং, যে কোন প্রকার শিল- 
কন্ম করে, শিলী। 

কারিকা কব! কৃ করা+4ক্অকপেক)--ডা | 
আ-স্্রীলিক্গে। অলুই) সহ, ত্রীৎ, বিব- 
রণশ্লোক, শ্লোক ময়বৃত্তিবিশেষ, স্বাক্ষর 
বৃত্তিদ্বার। বহুবর্থ জ্ঞাপিকা কবিতা । ২। 
নটী। ৩। কত্রাঁ। ৪। শিজকর্খ্ব । ৫। সৎ, 
ঘ্ব। ৬। চ্দ, বৃদ্ধি । ৭। যাতনা । ৮। 

কৃতি, কার্য ।৯ 1 মর্যাদা । 
কারিকুরি কোরিকারিতা শব্ষজ কি 1) শিজ- 

কাধ্যের চাক্চিক্যকরণ, শুদ্বশ্যকরণ, যা- 
হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তাহা করা । 

কারিত (কারি করান+ তংক্ত)- শমী) বিৎ, 
ত্রিং। যাহা করান শিয়াছে। শিং-_১ 

“কারিতাস্তে যতোহতত্ত,ৎ কঃ স্কোতুৎ 
শক্তিমান ভবেৎ।”' দেবীমাহাত্ব্য)। 

কারীরী ; সং, স্ত্রী, যাগবিশেষ। 
কারীষ (করীষ+অ(ফ) _ সমুহার্থে) সং, 
ক্লীঘ, করীষসযূহ, ঘু' টের রাশি । 

কারু কে কক্সা+উ(উণ্)-_-ক, ৩ । থে 
চিত্র লেখ্যা্দি কর্ম করে ) সং, পুৎ, বিশ্ব 

 ক্া। ২1 ত্রিৎ, শিঙকারক ।৩। মিক্াতা। 

৪। কর্তী। শিৎ-১ “তক্ষা চ তশ্রবায়শ্চ 



কার্ত [ 

নাপিতো। রজকস্তথা। পঞ্চমশ্চশ্মকীরশ্চ- 

কারবঃ শিলিনো। মতাঃ1” ২ পনিত্যং 

শুদ্ধঃ কারুহক্ঃ 

ককুক্রিয়। ; সৎ, স্্রীং, শিল্পকাধ্য। 

কারুজ (কাক শিল্প বা শিল্পকারক-_জ 

[জন্ জন্গীন+অ.ড)-ক) জাত ব৷ 

উৎপন্ন) সং,পুৎ, শিল্পজাতবজ্ত । ২। গাত্রন্ছ 

তিলার্দি চিহ্ন । ৩ । গিরিমাটী । ৪। 

বল্ীক। ৫। ফেন। ৬ ।করিশাবক । 

কারুণিক কেরুণা4+ইকর্ষিক)_ প্রভবত্যর্ষে) 

বিৎ, ত্রিৎ, যাহার ককুণ। আছে, অন্যের 

দুখ দর্শনে যাহার ছুঃখ বোধ ও দয়ার 

উদয় হয়, দয়ালু । 

কাক্ুত্তী ; সৎ) স্ত্রী, জলৌকা, জৌক। 

কারুণ্য কেরুণা4 যয) _ স্বার্থে) সং, কী, 

ককণা, দয়া । 
কাকুষ্য (করুষ+যঞ্জ্যে) _ পালনার্থে ) সখ, 

পুত করুষ দেশাধিপতি দস্তবত্র। ২। 

ক্লীৎ, নেত্রমল ৷ 

কারোন্তর কোর সুরাপাচন প্রক্রিয়! _ উত্তর 
উদ্ভূত বস্ত্র, ওয়া_ষ। অথব। কার কাধ্য 
_উত্তর অত্যন্তম। উন্মস্থানে উন্তর | 

কারোত্তম শব্দও হয় ) সং, পু, আরামও। 

মদের অগ্রভাগ । ২। কৃপ। 

কাক শ্য কেক শ+ঘ(ক্ে) -_ ভাবে) সৎ্ক্ীৎ, 
কাঠিন্য। হ। নির্দযুত1। শিৎ_ ১"আশ্লেষ 
লোলুপবধৃস্তনকাক্ শ্যসাক্ষিণী ।” (মাঘ) 

কার্তবীর্ধ্য ক্বেতবীর্ঘ্য এই রাজপুত্রের পিতা 
+ অফ) -অপত্যার্থে। কিন্ব! কৃত [কৃত 
সম্যক শব্দ করা1অ(ষ)-_ ভাবে] সংশ- 

ন্দিত_বীর্ধ্য বীরত্ব । যাহার বীধ্য স্শ- 

ব্বিত হইয়াছে, ৬ষ্ী _ হিৎ) সং, পুৎ+ কৃত- 
বীর্য্যের পুত্র, নৃপ-বিশেষ ; ইহার নাম 

অজ্জ্বন। ইনি সহত্রবাহ বলিয়! বিখ্যাত । 
ইনি হৈহয়গণের অদীশ্বর ছিলেন । রাবণ 

দ্বন্তবযুদ্ধে ইহার নিকট পরাজিত হুয়। এই 

ভূপতি জমপগ্িকে বিনাশ করাতে পরশু- 

রাম ইহার প্রাণসংহ্ার করেন। মাহিক্ষতী 
ইন্থার রাজধানী ছিল। প্রবাদ আছে যে 

ইহার নাম কপ্িলে হৃত ভ্রব্য পৃনঃপ্রাণ্ত 

হাওয়া যান্ু। | 

৪৬৬ ] 

কার্তস্বর (কুতন্গর 
ইদ্রমর্থে: কিম্বাকৃত্গর [কৃত-দ্বর শব্দ 

কার্তান্তিক ( কৃতাস্ত 

কার্তি 

কার্ভৃবীরধ্যারি ( কার্তবীর্ঘ্য _ অরি, ৬ী-ষ ) 

সৎ, পুখ, পরশুরাম । 

খুনিবিশেষ 4 অ(ক)- 

বেদপাঠক+ অফ্জে)- ইদ্রমর্থে। ইহাকে 

দর্ণ দক্ষিণা দেওয়। যায বলিয়া অর্ণের 

নাম কার্তন্বর হইল) সং, ক্লীধ সর্প । শিং 

_১ “স্ তণ্তকার্ত গরভাম্মরান্বরঃ ॥ ২। 

ধুস্ত,র। 
দৈব +ইক(ফ্িক)_ 

জ্কানার্থেট সং, পৃৎ, দৈবজ্, জ্যোতির্িদ্, 

জ্যোতিঃশান্ষজ্ । 

কান্তিক কোর্তিকী কস্তিকানক্ষত্রযুক্তা! পৌ- 

মাসী +অ(্ঃ)-- তদৃযুক্তমাসার্থে ) সং, 

পুৎ, স্বনামপ্রসিদ্ধ মাস; দ্বাদশ মাসের 

মধ্যে সপ্তম মাস। এই মাসের পুর্ণিম 

কৃত্তিক! নক্ষত্রযুক্ত । এই মাসে হুধ্য তুলা: 

রাশিগত হন। এই মাস পবিত্র বলিয়। 

উক্ত আছে। হিন্দুশীস্্মতে এই মামে 

প্রচ্যাষে গঙ্জান্গান, বিষ ও তুলমীর 

অর্চনা এবহ হরিগুণ শ্রবণ কীর্তনাদি 

করিলে বিশেষ পুখালাভ হয়। এই মাসে 

হিন্দপন্প্রদায় শ্বাকাশে দীপদ্দান করিয়া 

থাকে । ২। কেন্তিকা7-ফ) ষড়ানন । ৩। 

বিৎ, ত্রিং, কার্তিকমাস-সন্বন্ধীয় । শিং- 

১ “কার্তিক মার্গশীধোৌশরৎ ।” 

কার্তিকিক (কার্তিক দেখ, ইক(্িক) _ 

স্বার্থে) সৎ) পু, কার্তিক মাস । ২1 (7 

ঝিক _ ইদমর্থে) বিং, ভ্রিং,। কার্তিকমাস- 

সন্বন্ধীয় । 

কার্তিকের কৃত্তিকা নক্ষত্রবিশেষ+ এ 

(ফে়)_ অপত্যার্ধে। কুমারকে স্তন্যপান 

করাইয়া কৃণ্তিক! প্রতিপালন করিয়া 

ছিলেন বলিক্বা। তাহার নাম কার্তিকের 

হইল) সৎ, পু, কুমার, বড়ানন। শিং 

--৯ ঠতৎ কুমারং ততো জাত" দৃষ্।. 

সেম্্বা ঘরুদ্গণাঃ । তা ্লীরপ্রদানার্থ, 

কর্তিকাঃ সংন্যযোজয়ন্ । তাঃ ক্ষীরৎ ও 

দেবন্ত সময়েন দছুত্তদা। স্যাদম্মাকম, 

পুল খ্যাতো নান্ধেতি রাখব। অগ্ঠোন? 

পিধতস্তাসাৎ তনয়দ্য সুখানি হ
ট । সম 



কার্শ্ম 

(ভূবনৃমহাবাহো: ষগ্মখস্সেন বিশ্রুতঃ | ত- 
তম্ত দেবতা উচুঃ কার্তভিকেয়ঃ ইতি প্রভুঃ। 

কার্ডিকেয় প্রশ্থ (কার্ত্িকেয় প্রস্থ মাতা, 
৬ঠী -ষ) সং, স্ত্রী,» কার্তিকের জননী, 
পার্বতী । 

কার্তিকোতৎসব (কার্তিক স্বনাম প্রসিদ্ধ 
মাস- উত্সব) সৎ, পৃ, কার্ভিকীপূর্ণিমা | ; 

কাৎল্স্য (কেৎল্দ সকল+যষ্জয)-_ ভাবে) 
সং, ক্লীৎ, সাঁকল্য, সমুদায়। ২। সম্পু- 
তা । শ্িৎ-১ “তন্নিকোধত কাক্েতিন 
দ্বিজাগ্র্যান পঙক্তিপাবনান্ 17 (মনু। 

কার্পট € কর্পট 1) সৎ, পুৎ, জু, জৌ। 
২। বস্মথণ্ড, লাত! কানি । ৩। বিং, ত্রিৎ, 
কারধ্যাধর্ণ, উম্মে ওয়ার | 

কার্পটিক (কর্পট+ইকর্চিক)" বিচরণার্থে। 

যেকাষায় বস্মখও ধারণ করিয়া বিচরণ 
করে) বিৎ, ত্রিং, তী । শিং--১ 
“বিশ্রান্তকার্পাটি ক প্রন্ষ,টিতচরণপূলিধুসরঃ।" 
২। মর্খ্বজ্ঞ ৷ 

কার্পণ্য কেপণ+ য স্*্য)- ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
কুপণতা, ব্যয়ক্গতা, দারিদ্র 1 ২। দীনতা, 
দৈন্ত । ৩। কাতরতভ1। শিৎ_ ১ “কার্পণ্য- 
দোষোপহৃতঙ্গভানঠ 17” ২ “মনস্বী জিষতে 
কাঁমৎ কার্পণ্যৎ ন তু গচ্ছতি ।” 

কার্পাস কে করা+ পাস- সংজ্ঞার্থে । খল 
আর) সং, পুং, কাপাসগাছ । ২। কের্পাস 
1+ষ, জীপ) ক্লীৎ) তুলা । ৩। কোর্পাস +) 
বিৎ, ত্রিং, কার্পাসনির্ষিত, কার্পামজাত । 

কার্পাসধেনু ; সৎ, জ্ত্রীৎ, কার্পাসমথত্রনির্দিত 
বস্তার! নির্্মিত। ধেনু ; ইহা দান করিলে 
ইঞ্জলোক লাভ হয় । বরাহপুরাণে এইরূপ 
বস্মনিশ্মিত ধেনু দানের বিধি আছে । 

কার্পাস-নাসিক। ; সং) স্্রীৎ, তর্ক, টেকো। 
কার্পাসিক কোর্পাস +ইক(জ্দিকট _ ইদমর্থে, 

অথব! ক-ষোগে কার্পাসিক) বিৎ, ত্রিৎ, 
কার্পাসহৃত্রে নির্টিত । শিৎ-১. “শতং 
দাসী সহজ্রাণাৎ কার্পাসিক নিবাজিনামৃ।” 
২। কার্পাসসৎক্রাস্ত ৷ | 

কার্পাসী কোর্পাস দ্ধ, ঈ-_স্ত্রীলিজ্ধে) সং, 
স্রী,কাপামগাছ । [কর্্শীল, পরিশ্রমী । 

কার্ম কেরন +ক্সফে)- শীলার্থে) বিৎ, ত্রিং, 

৪৬৭ ] 

| 

কার্য 
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কারণ ( কর্ধন্+ অফে:) _হিতার্থে) সৎ, 
লীৎ,* যুলকর্ম্ম, মন্ত্র তত্তাদি দ্বারা বশীকর- 
ণাদি, যাছ করা। শিৎ_১ “ধোৌতৎনদ্যা 
কিশিদ্মথবা .কাম্মণী মাথ্রীণাম্।” ২। 
মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ । ৩ বিং,. ত্রিং, কম্ম- 
শিন্দাহে নিপুণ, কার্ধ্যদক্ষ । 4 [কামার। 

কাশ্মার (কম্মার +অ.স)- আার্থে) সৎ, পুত, 
কার্ট্িক, € কর্ন কার্ধ্য, £ শিকার +ইক 

(ষিকি)- ইদমর্ে) বিং, ত্রিং, যাহার উপর 
কমর করা গিয়াছে, যে বস্স্াদির উপর সুচী 
দ্বারা রক্ত নীল প্রভৃতি বর্ণের সুত্রে ফুল 

অথবা অন্ত শ্রকার কাজ করা যায়, বিচিত্র 
বেক্সাদি) । ২। নিশ্মিত । 

কার্মাক (কম্মন্1+উক _ প্রৎ) সহ১ক্লীৎ, ধনুক । 
শিহ_ ১ “কার্শকেণে গুণিনা বাণঃ 
সক্গানমেষ্যতি 1” মোষ)। ২। পু 

ক্লীৎ, বাশ । ৩। মহানিন্ব । ৪1 হিত্জল। 
৫ | শ্বেত খদির | ৫ । ধন্ুরাশি। শিৎখ- ১ 

“কাশ্মুকৎ তু পরিত্যজ্য ঝষৎ €মকরং) 
সংক্রমতে রবিঃ।” ৬। বিং, ত্রিং কর্ম" 
সম্পাদক, কম্মন্বক্ষ। [আসনবিশেষ । 

কার্মকাসন) সৎ, ক্লীৎ, কুদ্রাঘামলোন্ত 
কাধ্য (ক করা+ষ ত্যণ )-- ভা, ম্ম। যাহা 

করা যায) সং, ক্রীৎ, কর্ম, কাজ; যথা 
বিনা যত্বে কোন কার্ধানির্বাহ হয় না। ২। 

নিমিস্ত, প্রয়োজন ) যথা--কোন্ কার্যের 
উদ্দেশে তিনি আসিয়াছিলেন । ৩1 হেতু । 
৪ | ফল, উপকার ; ষথ। -ব্থা পরিশ্রমে 
কোন কাধ্য দেখে না। ৫।বিবাদ্ঘ। ৬। 
অপুর্ব । ৭। বিং, ত্রিং, কর্তব্য । “'উদ্য- 
মেন হি সিধ্যস্তি কাধাণি ন মনোরখৈ2 1”, 

কার্যযকারণভাব ; সং, পু, সম্বক্ষাবিশেষ, 
কার্ধ্ের, সহিত কারণের ও কারণের 

। সহিত কার্ধ্যের সম্বন্ধ । 
৷ কাধ্যকাল কোর্ধ্য _ কাল, ৬ঠী-ষ) সৎ, পুৎ, 

কার্ধ্যের সময়, ঘে সময়ে যে কর্ম করা 
উচিত বা আবশ্যক । 

কার্ধ্যকুশল (কাধ্য -কুশল, ৬ঠী-_ষ) বিং, 
ত্রিৎ, কাখ্যজ্ঞ, কাধ্যদক্ষ, কর্ট্মে পট) 

কাধ্যক্ষম কোর _ ক্ষম, মী ষ) বিৎ, ত্রিৎ 
কাধ্যনির্ববাহে সমর্থ, কর্মক্ষম । 



কার্য ৬ কার্যে 

কার্ধ্যচিস্তক ( কার্ধ্য - চিন্তি+সক(ণক)-- 
ক) বিং, ত্রিৎ, কাধ্যচিজ্কাকারী, ঘে কর্তব্য 
কৃতাকৃত বিষয়ের আলোচন করে । শিং 
_ ৭ ধর্মমজ্ঞাহ শুচয়োহুলুব্ধাঃ ভাবেয়ুত কাধ্য- 
চিস্তকাঃ1” 

কার্ধ্যদর্শন (কার্য - দর্শন, ২য়া-ষ) সং, 
ক্লীৎ, কাধ্য দেখা, কার্য নিব্বর্শহ করা; 
প্রকৃতরূপে কাধ্য সম্পন্ন হইতেছে কি ন৷ 
তাহার ভত্বাবধান। 

কার্ধ্যদশাঁ কোর্ধযদর্শিন্, _দৃশ্ দর্শন করা4, 
ইন্পিন্) _ ক) বিংত্রিৎ, যে কার্য দেখে, 
যে কায সম্পন্ন করে; কাধ্য প্রকতরূপে 

সম্পন্ন হইতেছে কি না, যাহার উপর 
তাহার তত্বাবধানের ভার থাকে । 

কাধ্যদ্বেষ (কাধ্য _দ্বেষ, প্রদ্বেষনল 
কাধ্যপ্রদ্ধেষ ঈর্ষা, ঘ্বণা) সৎ, পুৎ আ- 

লস্য, কার্যনিব্ব্হে বিরাগ বৈমুখ্য অযত্ব 
বা অমনোযোগ। 

কার্ধযনির্াহু কোধ্য _ নিক্ধাহ, ৬ী _ ষ) সং, 
পুং, কার্ধ্যনির্বাহ) কাধ্যের সমাধা, কর্ধ- 
নির্বাহ; কাধ্যনিষ্পত্তি। 

কাধ্যনিব্বাহক (কাধ্য _নির্বাহক সম্পা- 
দক, ২য়া-- ষ) বিৎ, ত্রিৎ, ষে কাধ্য নির্বাহ 
করে, যার যত্বে কার্য নির্বাহ হয়, কাঁধ্য- 
সম্পাদক, কাধ্যসমাধায়ক। 

কাধ্যনিপ্পত্তি কোর্্য _নিষ্পত্তি, ৬ঠী- ষ) 
সংস্দ্রীং, কাধ্যের মীমাংসা, কাধ্যনিব্ৰাহ, 
কার্ধযস্মাধা। 

কাধ্যপুট কোধ্য অভিপ্রায়, কারণ ইত্যাদি 
_পুট্ [সংলগ্ন হওয়া] নাশ করা+অ 
(অন্)-ক) সং, পুৎ, নিচ্জ। ২) 
ভন্মস্ত। ৩। অনর্থকর । 

কার্ধ্যবশ (কাধ্য-বশ, ৬ঠী-ষ) সৎ, পুৎ, 
কাধ্যের অনুরোধ, কল্মবশ, কন্মানুরোধ। 
২। বিৎ, ত্রিৎ, কন্মের বশীভূত, কার্ধ্য- 
নির্বাহের অনুরোধে বন্ধ। 

কাধ্যবশতঃ € কাধ্যবশ+ তম্_ সপ্রম্যর্থে) 
অং কাধের অনুরোধে, কর্মবশতঃ | 
কার্ধ্যশেষ ক্যোর্য্য _ শেষ, *ঠী _ষ) সং, পুৎ, 

ক্মারন্ধ কশ্মের সমাধান । হাকাধ্যের শেষ, 

কার্ধয অরশিউ থাক।। 

কার্য্যসমাধা কোর্য _ সমাধা, ৬চী -ষ) সং, 
স্ত্রীৎ। কার্ধ্ের সমাধা, কাধ্যনিপ্পত্তি, 
কাধ্যনিন্দাহ, কার্ধাসমাধান। 

কার্ধ্যসমাধান (কার্য -_ সমাধান, ৬ষী-ঘ) 
২ ক্লীৎ, কার্ধ্য নিষ্পাঁদন, কাধ্যসাধন ! 

কাধ্যমমাধায়ক (কার্য - সং- আ- ধা-ঞ্ি 
স্ধায়ি সম্পন্ন করা+4+অক(ণক)- ক) 
নিৎ, তরি, যে কার্যযের সমাধান করে । 

কাধ্যমম্পাদক ( কাধ্য - সং পদৃ-ঞ্িঃল 
পা্দি সম্পন্ন করা+ দক 'ণক)- ক)বিৎ, 
ত্রিৎ, যে কার্ধ্য সম্পন্ন করে, কাধ্যনিব্ৰা- 
হক। 

কর্যযসম্পাদন (কার্ধ্য - সম্পাদন, ৬ঠী- ষ) 
সংক্লীৎ, কার্ধযনিস্পন্তি করা, কর্্মমাধান । 

কার্ধযমাধন (কার্য _ সাধন, ৬ঠী- ষ) সৎ, 
র্লীৎ, কার্ধ্য সিদ্ধ করা, কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া 
লওয়া বা দেওষ়।। 

কার্ধ্যসাধক (কার্য সাধু সিদ্ধ করা+অক 
(ণক)- ক) বিৎ, ত্রিং, যে কার্ষ্য সাধন 
করে, যে কাধ্য সম্পন্ন করিয়া লয় বা 
দেয়। ূ 

কাধ্যসিদ্ধি কোধ্য কীয় অভীক _ সিদ্ধি, ৬ঠী 
_ষ্) সং, স্ত্রী". অতীঈ-সিদ্ধি। শিং 
১ “বিন্তৎ ব্রন্গণি কার্যসিদ্ধিরতুলাশক্রে 
হুতাশে ভয়মূ 1”, ২। কর্তব্য কর্ম্মনিষ্পত্তি। 

কাধ্যাধিপ কোর্ধ্য -অধিপ অধ্যক্ষ, ৬ঠী_ 
ষ) বিংত্রিৎ কাধ্যের অধ্যক্ষ, কন্মাধ্যক্ষ । 
২। পু জ্যোতিষে--লঙ্ম হইতে দশম- 
স্থানের অধীখ্বর | 

কাধ্যন্থিত (কার্য - অন্বিত যুক্ত, ৩য়1- ষ) 
বিৎ, তরি কর্ধীনুক্ত, কর্মবিশিষ্ট । 

কাধ্যান্বরোধ (কাধ্য-_ অনুরোধ, ৬ষী-খ) 
সং, পু, কর্মের আয়োজন, কার্য্যের 
উদ্যোগ । [কার্ধ্য, কম্মান্তর। 

কার্ধ্যাস্তর (কার্য অত্তর) সং, ক্সীৎ, অন্য 
কাধ্যারস্ত € কার্য - - আরম, ৬চী- ষ) ১ 

পৃৎ, কর্ত্ধারস্ত, কার্ষেযর প্রথম অনুষ্ঠান । 
কাষ্যোত্হুক (কার্য _উক্চম্ুক, ৭মী-ষ) 

বিৎ, তরি, কার্থয নির্বাহে ব্যগ্ন তথ্পর বা 

খতুন্দীল। 
কার্যোম্ধার (কার্য _ উদ্ধার, ৬্ভী- ষ) দত, 



কাল | 

পিরিতি 

পু, কার্য সাধন করা, কাধ্য সিদ্ধি করিয়। 
লওয়া । 

কার্ধ্যা কোর্যিন্,কাধ্য + ইন্ণিন্) - অস্তযর্থে 
বিং,ত্রিৎ, কার্ধ্যার্ধী । ২। উমেদার। 

কার্য (কৃুশ ক্ষীণ+য:ফ্য)- ভাবে ) সৎ, 
ক্লীং, কৃূশতা, ক্ষীণত! | শিৎ _ ১ “নির্বন্ধস- 

জাতরুঘার্থকার্শ্যম্ 1” €(রঘু)। ২। পুহ, 
কাধ্য ।৩। সালরক্ষ | ৪ । কচুর । ৫। লকুচ। 

কার্ধাপণ কের্ষ তোলকপরিমাণ +ষ - আপন 
ব্যবহার) সৎ, পুৎ--ক্লীৎ, ১৬ পণ, কাহন। 
শিৎ- ১রূপ্যকর্ধকৃতব্যবহার দ্রব্যৎ । লো- 

কেতু তন্মুল্যে ষোড়শপণসমুদায়ে কার্ষা- 
পণস্যোপচারেণ প্রবৃত্তি); 

কার্ষধিক কের্ষ তোলকপরিমাণ, কর্ধণ+ইক 
(ফিক)- ইদমর্থেট সং, পুৎ্, একবুড়ি, 
পাচ গণ্ডা। ২। এক তোলা । ৩ ।কৃষক। 

কাষ্। (কৃষ্ণ +অ +)-_ ইদমর্থে ) বিং, ত্রিং, 
কুষ্ণসন্থন্ধীয় । শিং--১ “কাষ্জেঠণ পত্রিণ। 
শক্রুঃ স ভিনহৃদর়ঃ পতন্ ।” রেদ্ু)। ২। 
কৃষ্ণমূগসন্বস্ষীয় ।শিৎ-১ “কাচ রৌরব- 
বাস্তানি চন্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ 1” মেনু) | ৩। 
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্বন্ধীয় । শিৎ-- ১ “কাষ্জৎ 
বেদমিমৎ বিদ্বান শ্রাবয়িত্বার্ঘমন্,তে | ”' 
 । কৃষ্ণসার মগ, মুগী । 

কাষ্*ায়ন কেষ্চ+ আয়ন সাঁয়ন)-_ অপত্যা- 

থে) সং, পুৎ, ব্যাসের বংশজাত পুরুষ । 
কাফি, কেঞ্।+ ই) _ অপত্যার্থে) সং১পুখ, 

কৃষ্ণের পুত্র । ২। কামদেব । ফণা শতাবরী। 
কাল (কল গণনা করা+1+ঘ অন্)ট_- ক) 

সং, পু, সময়; চক্র ও হ্ধ্যকে অবলম্বন 
করিয়া ইহার বিবিধ বিভাগ হইয়াছে । 
২। রাগ রাগিণী গাওয়ার সময়; যথা-_ 
“তান মান বাদ্য তাল, নৃত্য গীত ক্রিয়া- 
কাল ।” ৩ । অবসর। ৪। যম। ৫। মৃত্যু, 
মরণ, প্রাপতত্াগ্ব। এ। শনি ।৭। কোঁকিল। 
৮। শিব, সর্ধসংহারক কুত্র, কিত্যতা বিধায় 
পরমেশ্বর । শিৎ-১ “অন্যানাৎ জনকং 
কালে। জগ্তামাশ্রয়ো মতঃ ৷ পরাপরত্ব 
ধীহেতুঃ ক্ষপাদিঃ ষ্যাহুপাধিতঃ।* ২ “অ- 
নাদি নিধনঃ কালো কুদ্রঃ সন্কর্ষণঃ স্মবতঃ। 
কলনাৎ, সর্বতানাঃ, স কালঃ খারিরী | 

৪৬৯ ] কাল 

ভিতঃ |” ৩ “নায়ৎ কালো *বিলন্থিতুম্ ৷” 
৪ ““স্কন্ধেনাপি বহেচ্ছক্রুৎ কালমাসাদ্য 
বুদ্ধিমান” ৯। বিষুণর কনস্তমুর্তি । ১০ । 
কাসমর্দ । ১১। রক্তচিত্রক। ১২1 (কু 
কুৎসিত -অল্ ভূষিত করা4+অন্-ক). 
কুষ্ণবর্ণ। ১৩ । বি, ত্রিৎ, কঙ্ঝবর্ণবিশিষ্ট । 
১৪ । ক্লীং, লৌহ । ১৫। কন্ধোলক । ১৬। 
কাশীয়ক | লা-স্ত্রীৎ, নীলগাছ। 

কালক কেল্ গণন! এ -ক। 

যে শুভাশুভ গণনা করে) সং, পুৎ্, জতুক, 

জড়র। ২। কালকাশন্দার শাক। ৩। সর্প- 
বিশেষ, ঢোড়ামাপ । ৪1 (কল প্রেরণ 
করা+ণক-ক। যে সমস্ত রক্ত প্রেরণ 
করে ) ক্লীৎ, যকুৎ রোগ । ৫€।কোল+ক 
কেণ্)- সংুক্তার্থে) বিৎ্, ত্রিৎ, কৃষ্জবর্ণ- 
যুক্ত । 

কালকচু ; সৎ, স্ত্রীৎ, কষ্ণবর্ণ কচুবিশেষ | 
কালকণ্জ ; সং, বল, নীলপদ্ধা। ২। দানব- 

বিশেষ) শ্রিৎ-১ “পৌলোটমঃ কালক- 
গ্রেশ্ হৃইপুষ্টেরধিডিতমু |” 

কালকটক্কট (কাল _ কটক্কট, য়খ-স) সং, 

পুৎ, শিব । “বৈণবী পটবী তালী খলী 
কালকটক্কটঃ 1” 

কালকঠ (কাল - কণ্ঠ গলা, ৬ী_হিং) 
সং, পু, নীলকঠ, শিব । ২। ময়ূর । ৩। 
খঙ্গন। ৪ । চড়ুই । ৫। দাত্যুহপঙ্ষী। 

কালকণরখ; সং, ্্ীৎ, অলক্ষী | 

কালকলপ (কাল- কল তৎসদৃশ' বিৎ, ভ্রং, 
কালসদৃশ,ভীষণ ;ষথা--“কালকল্প ভীম ।” 

কালক1; সং, স্ত্রীং, কালকেয় নুরের 
মাতা । 

কালকীল ; সং, পু, কোলাহল । 
কালকু$ (কাল সময়--কু্$ ব্যাহত, হুহখ 

দায়ক) সং, পু, যম। | 

কালকুট কোল যম-কুট্ নষ্ট কর1+ 
(অন্)- ক। যে ধমকে নষ্টা করে, ২স্তা 
_ম্ব। অথবা কাল মতুযু-কুট রাশি, 
৬ঠী_ষ) সহ, পু _ক্সীং, গরল, স্ছাবর- 
বিষ-বিশেষ ;. যখা--“ কালপঞ্চবটাবনে 
কালকুটে ভরা এ ভুজগে ।” শিং-১, 
“কালিমা কালকুটস্য নাপৈতি হব 



কাল [ 

পাশে সা 

মাহ ২ “ততে।! ছহর্য্যোধনঃ পাপস্ভদ্- 
ভক্ষ্যে কালকৃটকষ্ । বিষং প্রক্ষেপয়ামাস 
ভীমসেন জিঘাৎসয়া 1?" 

কালকুটি কোলকূট + ই.ফ্*) _ ভবার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, কালকুট হইতে যাহা উত্পন্ন হয়, 
বিষজাত। 

কালকৃৎ কোল সময়- কু [কু করা4০ 
ক্কিপ্)ট- ক] যে করে । যিনি সময়ের পরি- 
মাণ করেন) সং, পু সুষধ্য । ২1 পরমে- 

শ্বর। শিৎ- ১ “কালাত্মা কালকুদ্ধিভূঃ।” 
কালকত কোল-কুত করা হইয়াছে) বিৎ, 

তি২, সময়ে যাহা করে, কালে যাহা 
'্বটিয়া উঠে ; ষথা-_-কাঁলকুত খণ, অর্থাৎ 
এতর্দিনে পরিশোধ করিব বলিয়া যে ধণ 
করা যায় । ২। কালে যাহা করে, মনুষা 
যত্ব করুক নাকরুক ইচ্ছা? করুক ন1! করুক 
কালে ঘটিয়। উঠে; যথা-মন্ুষ্যের মৃত্য 
কালকৃত । ৩ । যথাকালে কৃত, যে কাধ্যের 

ষে প্রকৃত সময় সেই সময়ে কৃত। ৪। 
কালিক নিয়মে যাহা করা হয় 1 শিৎ- ১ 
“সর্সংকালকূতৎ মন্যে কালো! হি বলবন্তর2” 
৫1 (কাল-কুত, ৩য়া_ হিং । যৎ কর্তৃক 
'কালের পরিমাণ হয়) সৎ, পুখ, সুর্য । ৬ । 
(৬ঠী-হিৎ) পীড়া-বিশেষ । শিৎ-_ ১ 

“কালে কালকৃতে! নশ্যেৎ ফলভোগ্যেন 
নশ্যতি ।,? (যাজ্ঞ)। ৮ 

কালকেতৃ-_ইন্্রপুত্র নীলান্বর মহাদেবের 
'শাপে ধশ্বকেতু নামক এক ব্যাধের পুত্র 
হইয়া মনুষ্যরুপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করি- 
যাছিলেন তাহার নাম কালকেতু । 

কালকেয় (কালকা4+ এয় €ফেয়)-_ অপত্যার্থে) 
সং, পু২, বহুৎ, কালকাগর্ড-সস্ভুভ অতি 
হুর্দান্ত মহাপরাক্রাস্ত ষষ্টি সহত্র অন্থরগণ- 
বিশেষ । শি--১ 4কালকেয়৷ ইতি খ্যাত! 
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কালকেশী (_ কেশিন্, কাল-_ কেশ, ঈপ্_ 
্্রীং, ৬ষ্ী_হিহ) সং, স্ত্রী, যে নারীর 
কেশ কৃষ্ণবর্ণ । 

কালক্ষেপ কোল _ ক্ষেপ, ৬ষ্ঠী_ হী সৎ, পু, 
কর্তব্য কর্মের কাল লঙ্ঘন করা; ছল 
করিয়া সময় বাহিয়! দে ওয়1) কাল কাটান | 

৪৭০ ] কাঁল 

্পপপাতি 

কালক্ষেপণ ; সং, ক্লীৎ, কালক্ষেপ দেখ। 
কালখঞ্জন (কাল রুষ্বর্ণ-খন্জু গমন 

কর1+ অন - ভা) সৎ, টি যকৃং, কোগ- 
বিশেষ । 

কালখণ্ড কোল কৃষ্*বর্ণ- খণ্ড অংশ, মং 
_ স) সং ক্লীৎ্ঃ যকুৎ্, রোগবিশেষ । 

কালগন্স। ; সং, স্তীৎ, কালিন্দী নদী । 
কালগন্ধ; সং, পু) কালাগুরু, কৃষ্ণচন্দন। 

২। কালের লেশ। 

কাঁলগ্রন্থি কোল সময় গ্রন্থি সন্ধিন্তান, 
গঁইট, ৬ঠী _ষ) সং, পু, বৎস র। 

কালশগ্রাস কোল _ গ্রাস, ৬ষ্ঠী _-ষ) সং, পুং, 
কালের গ্রাস, মৃত্যু । কাল মুখ ব্যাদান 
করিয়া আছে সময় উপস্থিত হইলে জীব 
জন্তু তাহার মুখে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ 
প্রাণত্যাগ করে । সকলই কালে লীন হর 
এই নিমিত্ত কালকে সকলের গ্রাসকত্ত। 
বলিয়। বর্ণনা করিয়া খাকে । 

কালঘট ; সং, পু, জনমেজযের সর্পসযে 
তিক ব্রাহ্মণবিশেষ | 

কালক্কষত (কু-কা ঈষৎ - অলঙ্কুত ) বিং, 
ত্রিং, অল্প ভূসিভ । ২ । সং, পু, কাল- 
কাহ্ন্দা। | 

কালচক্র (কাল চক্র, রেপক)। যখ- স, স 
কীৎ, চক্রবৎ ভ্রমণশীল কাল। দিবাভাগের 
পূর্ববাহ্চ মধ্যাহ্ন ও অপরাহুছ এই তিনটি 
কালচক্রের নাভি, সংবৎ্সর পরিধতসরাদি 
পঞ্চ উহার অর অর্থাৎ শলাকা, এবং 
ব্সস্তাদি ষট্ খতু ইহার নেমি অথা* 
প্রান্তভাগের বলযরূপে বর্ণিত আছে, 

এই কালচক্র অক্ষয়, বারবার ধারা- 
বাহিকরূপে ইহা ঘৃর্ণিত হইতেছে । শিং 
-_ ১ “অহস্সিনাভিঃ সুর্ধ্যস্ত ত্তেক চক্রস্য 
বৈ স্মৃতৎ অরাঃ। সংবত্সরাঃ পঞ্চ নেয্যঃ 
ষড়্ তবঃ স্মৃতাঃ1”(মত্স্তপুরাপ)। ২ “কাল, 
চক্রমিবানিশৎ পরিবর্তনত্বাৎ ।” 

কালচিস্তক কোল-চিস্ত-ঞিঃস্চিত্তি চিতা 
কর1+অক(ণক)-_ ক) বিং, ব্রিংও থে 
কাল চিন্তা করে, জ্যোতির্বি, দৈবজ্ঞ। 

কালচিহচ কোল _ চিহ্ন, ৬ষী _ষ) সৎ ক্লীৎ 
মৃত্যুর চিহ্ন, মরণের লক্ষণ । 



কাল 

যে সময় বুঝিয়া কর্ম করে, অবসরক্ঞঞ । 

২। যেকার্যের যে সময় তাহা যে জানে; 

যে বৃথা কালক্ষেপ করে ন!; যে কালের 

গৌরব বুঝে, যে বৃথা! সময় নষ্ট করে না। 
শিৎ- ১অত্যারড়োহি নারীণামকালজ্ঞো 

মনোভবঃ1”(রঘু)। ৩। কালকলাজ্ঞানযু 

জ্যোতিষিক। ৪। কালবিৎ । ৫1 সৎ, পুৎ, 
কুনু । 

কাশক্ষান (কাল _জ্ঞা+অন“অমনট)-ণ) 

সৎ, ক্লীৎ, জ্যোতিংশাস্্র । ২ 1(+নট্ - 

ভ]1) যোগ্যসময়দ্বান । 

কালগ্র (কাল সময়, মৃত্যু-জর (জ. জীর্ণ 
করা+অ(খ)- ক] ষে জীর্ণ করে) সখ, 

পু, মুত্যুঞ্জয়। শিব । ২ । পর্তমতবিশেষ ; 

এই পন্দতে দেবহ্দ্ধ আছে । তাহাতে 

ল্গান করিলে সহজতর গোদানের ফল হয়। 

৩। দেশবিশেষ,কালিগুর। ৪1 যোগিচক্র ৷ 

রী_ স্ত্রীৎ) চণ্ডী, দুর্ণা । 
কালতম (কাল +তম --অতিশয়ার্থে) বিং, 

ত্রিৎ, অতিশয় কুষ্তবর্ণ। 
কালব্রয় কোল _ত্রয় তিন সংখ্য1,৬ষ্ঠী _ষ্) 

সৎ, ক্লীৎ, ত্রিকাল. বর্তমান অতীত ভবি- 
ফ্যৎ এই তিন কাল। 

কালত্রয়জ্জ কোলত্রষ _জ্ঞক [জ্বা জানা +অ 

(ড)- ক] ষে জানে) বিৎ, ত্রিৎ, যে ব্যক্তি 

বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ এই তিন কালের 
যাবতীয় ব্যাপার জানে, ত্রিকালজ্ঞ । 

কালব্রয়দর্শন কোল _ত্রয়_দর্শন, ২য় ষ) 
সংক্লীৎ, ত্রিকালের সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ বৃ 

দর্শন, ত্রিকালদর্শন। 
কালত্রয়দশখু (- দর্শিন্, কালব্রয় _দৃশ. দর্শন 

করা+ইন্পিনৃ) ক) বিৎ, ত্রিং, যে 
ব্ক্কি ভ্রিকালের সমস্ত বৃত্তাস্ত প্রত্যক্ষবৎ 
দেখিতে পায়, ভ্রিকালদর্শর্শ । : 

কালত্রয়বেদী (-বেদিনৃ,. কালব্রয়_বিদ্ 
জীনা+ইনৃণিন্) - ক) বিং ত্রিৎ, কাল- 
ত্রয়জ্ঞ দেখ! . 

কালদণ্ড; সৎ পু, কালপ্রান্ত দণ্ড । ২। 
জ্যোতিযোক্ বারাদি মোগবিশেষ | ঙ।. 
যমের হও ।. 

কালজ্ঞ (কাল -জ্ঞক যে জানে) বিং, ত্রিৎ, 

কাল 

স্পেল এ 

কাল কোল সময়, যম- ধর্ম ক্রিয়া, 
৬ষ্ঠী_ষ) সং, পুত, মুত্যু, কালের ধর্শ, 
কালক্রমে যাহা অবশ্য ঘটিবে। শিৎ- ১ 
“স রাজা শাস্তনুধামান্ কালধর্খমুপেকি- 
বান্ ।; ২। সময়ের প্ভাব, যে সময়ে 

যাহার 'ঘটন। বা উৎপত্তি অবধারিত আছে, 
যেমন বর্ধাকালে বৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে উন্তাপ 
ইত্যাদি । 

কালনিয়োগ কোল - নিয়োগ, ৬ঠী - ষ) সৎ, 
পুৎ, কালের নিয়োগ, কালকৃত আজ্ঞা । 

কালনিধ্যাস (কাল কঞ্চবর্ণ নির্যাস কাথ, 
য় দস) সহ, পু, গুগগুল। 

কালনেমি; সৎ, পুৎ, রাক্ষ সবিশেষ, রাবণের 
মাহুল। রামায়ণে বর্ণিত আছে, এই 
নিশাচর রাবণের আচ্ঞায় হন্মানকে 

ভূলাইবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্দতে বাস 
করে, পরে হনুমানের হস্তে ইহার বিনাশ 
হয়। ২। দানবিশেষ । ৩। হিরণ্যকশিপুর 
পুত্র; ইনি দেবগণকে পরাজিত করিয়। 
স্বয় দেহা চারি অংশে বিভক্ত করত, 
একাকী সমুদ্রা় দেবতার কাধ্যভার বহন 
করিযাছিলেন। পরে নারায়ণের হস্তে 
নিহত হয়। এই দীন্ব কংসক্ধপে অবতীর্ণ 

হইয়াছিল। 
কাল্পর্ণ ; সং, পুং; তগরবৃক্ষ । 
কালপর্য্যস় (কাল-পধ্যয়, ৬»ঠী-ষ) সং, 

পু কালের বৈপরীতা, কালের বিপরীত 
গতি, শুভকালের অশুভদায়কত্ব অশুভ- 
কালের শুভদ্দায়কত্ব। 

কালপুরুষ (কাল ষম _পুক্ুষ, ভী_ -ষ) 
সং, পুংঃ মের সহকারী, যমের ভৃত্য । 
কখিত আছে, ইনি দেবগপের আজ্জায় 
রামচন্দ্র সভার আগমন পুর্ববক তাহার 
সহিত কথোপকথনে প্রবুস্ত হন। তৎ- 

কালে লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হওয়াতে 
রামের প্রতিজ্জানুসারে ভিনি রাম কর্তক 
বর্জ্জিত হইয়াছিলেন । ২ । জ্যোতিঃশাস্সে 
--শুভাশুভ জ্ঞাতার্থে জন্মলগ্পাদি হ্বাদশরাশি 
কলিত। ৪ । পুকুষাকৃতি নক্ষত্রসমূহ। 

কালপৃষ্ঠ (কাল কৃষ্ণবর্ণ_ পৃষ্ঠ পিট। যে 
কালপৃ্টবিশিষ্ট) সৎ, পু কম্কপন্সী। ২। 



ম্গবিশেষ । ৩ । ক্লীং, কর্ণের ধক ) যথা 

- “যবে কর্ণ কালপৃষ্ঠধারী এড়িল! একাত্ম 
বাণ রক্ষিতে কৌরবে 3 (যেছনাদ) ৮ 

ফালপেষী ; সৎ, স্্রীৎ। আযামাহ | 
কালপ্রভাত কোল _ অক্াত, নী ছি) 

সং, ক্রীৎ, শরৎ কহ. 
কালপ্রবৃত্তি কোল _ প্রবৃত্তি, ৬ী_ ষ) সং, 

স্্রীৎ, কার্ধাবিশেষে কালের উপন্ফিতি | 
কালতৈরব (কাল-- ভৈরব ভয়, তীর 1 
ফে-ভাবে, ৫মী-হিহ) সহঃ পুহ। 
লপিবাংশজাত ভৈরববিশেষ । কালভৈরবের 
উৎপত্তিবিষয়ে এইরূপ পৌরাণিক ইতি- 
নৃত্ত প্রসিদ্ধ "আছে যে, পুর্ষেে ব্রহ্মার পঞ্চ 
মুখ ছিল, তিনি কন্যাভিগমন পাপে লিশ্ত 
হইয়া শিবতত্তক্ঞান লাভার্থ কাশীধামে 
আগমন করিলে কাশীশ্বর দেবাদিদেব 

স্বীয় আংশে কালভৈরবের স্ব্রি করিয়! 
তাহার প্রতি কাশীধাম রক্ষার ভারার্পণ 
পূর্বক এই বর প্রদ্দান করেন, বৎস শ্যে 
ছুস্কতকারী এই স্থানে সমাগভ হইবে, 
তৃম্ি তাহার দণ্ড বিধান করিবে । ভগবান্ 
ভবানীপতি কালসৈরবকে এই বর প্রদান 
করিলে তিনি বাম করের নখাগ্র ত্বার 
সেই ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদ্দন করেন । 
তদবধি ব্রহ্মা চতুশ্্খ হুইফাছেন এবং 
কাশীধামের যে স্থানে ব্রহ্মার সেই 
অভ্ভকটি পতিত হইয়াছিল, সেই স্ছান 

. ক্ষপালমোচন তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
কালমান কোল _মান, ৬ঠী-ষ) সং, পুৃৎ 

কালের পরিমাণ । ২ । কষ্চতুলসী । 
কালষবন ; সৎ, পুং, যবনরাজবিশেষ । শৃল- 

পাণির নিয়োগে গার্্যভাধ্যান্ডে ইহার 
জন্ম হয়। শিং-১ “মানুষ্যাৎ গার্গা- 
ভার্্যায়াখ নিয়োগাচ্ছ,লপাণিনঃ। স কাল- 
যবলো নাম জজ্জঞে রাজা মহাবলঃ ।" 

কালযাপন (কাল- যাপন, ৬্ঠী-ষ) সঙ, 

ক্লীৎ, কাল ক্মতিবাহন, কালক্ষেপণ, কাল- 
কাটান ।২। দ্িনপাত করা; বখা-_কষ্টে 

 কালষাপন হইতেছে । ৩। পোকধাত্রা 
নির্বাহ করা; ঘথা--ধন থাকিলেই দ- 

চ্ছুন্দে কালযাঁপন হয়। 

| কানিবপনোরে হুড রি হাজি রিতা রাশি ঘব(পঞ্চাশ তম 

)। কালরাত্রি কান সবু- _ কারি, ঙ্চী- ষ) 

সহ জীং, সংহারহাচক রাত, ষে রাত্রিতে 
যৃত্া লা বিপক্ ব্বটে, ভক্মীনকরাত্রি, কলপাশ 
সারি । শিৎ- ১ “সা তু কালং হাঃ 

মরণৎ তছ্ুপলক্ষিতা রাত্রিঃ কল্পাস্তরাত্ি, 

রিত্যর্থঃ 1” হ “সদ্য বাত্রিং প্রভা নিদ্রা 
কাররাতিউ তের চ।” ৩ « কালরাত্রীন 
ভুতানাৎ সর্ষ্বেষাং ছুরতিক্রমা |, ৪কাল- 
রাত্রিমহ্থারাত্রিমেণহরাত্রিশ্চ দারুণা।” 
২। ভঙগবতী'র শক্তি-বিশেষ। “সা ছর্ণা 
শন্ষিভিঃ ₹.ৎ কাশীতর ক্ষতি সর্্ঘতঃ। তাঃ 

প্রধতেন "পুজা কালরাত্রিমুখাঃ নবৈঃ। 
কালরুদ্র  লরূপ -কুজ্র, স্ব - স) মং, পুং, 
কালা স্বরূপ কভ্রদেব। শিৎ-১৭ ঘা: পুরঃ 
কাল ফদ্রস্য নানাশ্ত্রীশত সন্কু লাঃ 1১ 

কাললবণ ; সং, ক্লীৎ বিটলবণ। 
কালবেলা (কাল শনি- বেলা, ৬ঠী-য) 

সংও স্ত্রী, শুভ সময়বিশেষ, যে গময়ে 
কোন কর্ন করা বা কোন কর্ম করিবার 
নিমিত্ত স্ছানাস্তরে ষাওয়া! বিধেষ নছে। 
শিৎ-১ এক্রিয়ানহকালবিশেষঃ। রা 
রব্যার্ষিবারে কালস্য' শনেত্বত্তদৃষামার্দরপ 
বেলা । যথা__রবে দিবা পঞ্চম যামাপ্ 
নক্ত্যৎ ষষ্ঠযামান্মূ । সোমে দ্বিবা দ্বিতীয় 
যাং নকুৎ চতুর্পযাৎ। কু':জ দিবা ষষ্ঠ ঘাং 
নক্তৎ দ্বিতীয় যাৎ। বুধে দিবা তৃতীয় যাং 
নক্তৎ সপ্তম যাৎ। গুরো দিবা সপ্তম খাং 
নক্তৎ পঞ্চম যাখ। শুক্রে দিবা চতুর্থ যা: 

নক্তৎ তৃতীয় ঘাৎ। শনৌ দিবা প্রথম 
যামার্ং নক্তং তেব । ইতি দীপিকা । 

কালশুদ্ধি কোল _ শুদ্ধি, ৬ষ্ঠী - ধ) সঙ, স্ত্রী 
কালের শুজ্ধি, কাল শুদগ্ধথাকা। 

কালশেয় 7 কেলশী, সী+এয়(ফে়)- 
কালসেয় / ভবাত্ণ। যাহা কলসীতে ন 

স্থন করিয়া উদ্পন্ন হয়) সৎ, ক্রীৎ, খোল 

কালসর্প (কাল কৃষ্বর্ণ_অর্প, য় 
সং, পুৎ, কুষ্সর্প, কেউটেসাপ । 



সহ্য হয় বি 
ব্যাাত বি । হ। | দিলা নিও টপ 
বিশ্ক্ত বাঁউগ্কাত হর না, এক্ষণে নয় পক্ষে 
হইবেফ রলিলে ষে অসন্মত হয় ন!। 

ফালসার কোপ: কৃষ্বর্ণ সার স্থিরাংশ) ১ 58 এ: [ কালাতিক্রুম কোল _ _ক্মতিক্রম, ৬ষঠী -হ) সং, 

বাললার। ৰ 

সং, পু, কৃষ্ণবর্ণ হরিণবিশেষ, কৃষ্ণসার | 
২। ক্লীৎ, পীতচন্দন। 

কালহ্ত্র কোল [কল্ গণনা করা7+অ -_ 

প্রৎ] গণনা -শ্ুত্র হ্থতা, শাসন। ক- 
যোগে কালতুত্রক শব্দও হয়) সৎ, ক্লীৎ, 
নরকবিশেষ; ইহা! প্রতপগ্ততাম় । যে 
ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনিষ্ট বা তৎসদৃশ গুকু- 

তর পাপ করে, তাহাকে এই স্থানে যন্ত্রণ! 
ভোগ করিতে হয়। শিৎ- ১তত্ কুলাল- 

চক্রশ্রত্রচ্ছেদনরূপহৎ ।+, 

কালস্বঙ্ধ (কাল কৃষ্চবর্ণ-স্কন্ধ গাছের 
গু'ড়ি, ৬ঠী -হিৎ) সং, পৃ, তমালবৃক্ষ । 
২। তিলুকবৃক্ষ। ৩ । জীবকক্রম। ৪. ছুষ, 
খদির। ৫€। উদুম্বর ৷ 

কালা (কল শব্জ ) বিৎ, বধির, শ্রবণেকজ্িয় 
হীন। ২ । (কালশন্দজ) কৃষ্ণবর্ণ। ৩। সৎ, 
স্ত্রী, নীলিনী। ৪ । কক্চত্রিবৃতা । ৫1 ম- 
জিষ্ঠা। ৬। কালিয়াকড়া । ৭। অশ্বগন্ধা |; 
৮। পাটলাৃক্ষ ।. 

কালাগুক্ক কোল - অগুরু, য়ং_-স) সৎ, রং, 
কষ্ণবর্ণ হুগ্দ্ধিকাষ্ঠবিশেষ, কষ্ণচদ্দন। 

কালাগি (কীল সর্ধবসংহারক _ অগ্সি, য় 
স) সং, পুত, সর্ধঘৎছারকফ অনল, প্রল- 
্াগি ; খা-“কালাগি সদূশ ফাবান্ি বে- 
ডিল দেশ ।”' (মেঙনী )। ২। পঞ্চমুখ 
রুজাঙ্গা। শিৎ-১. “পপ্ঠৃবক্তহ স্বয়ং ক্র 
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নহি নাষগ: বা আবাসন | 
_ অভক্ষ্যস্য চ তক্ষণাৎ।শ্ুচারত 'সর্বাপা 

|  পেভ্যঃ পঞ্চবন্ত ম্য ধারশীহ1৮ 
কালাদি কুন; মত, পুহও অহারিকানিকজ ;. | 

ইনি নিক়্তিকূপ খটিবসতর খারী্রফল 
_ স্ভভতকেই সমান 
ইনি কাহারও অনুকূল ও প্রতিকূল নহেন।, 

পু, কাললজ্ঘন। [কালাতিক্রম দেখ । 
কালাত্তিপাত (কাল -_ অতিপাত ) সং পুৎ 
কালাত্যয় (কাল-অত্যয় বিনাশ) সৎ; 

পুৎ১ সময় নষ্ট হওয়।, সময় বচ্ছিয়া যাওয়া। 
কালানুনাদী (_ নাদিন্, কাল [শীত বসস্তাদি] 
তু অনুনাদ্দিন যেগান করে বা শব্দ 

করে) সং, পুং, ভ্রমর ।২। চটক। ৩। 
চাতকপক্ষী । 

কালানুভাবকতা! (77205165 ০1 ৮17৪ ) সং, 
স্ত্রীৎ, যে বৃত্তি দ্বারা কালের অনুভব হয় । 

কালান্থসারি _ (কোল কুষ্ণবর্ণ_ 
কালাম্ুসাধ্য _র্লীৎ / অনুস্থ সরৃশ হওয়া 

+ণিন্_-ক, য(খ্যণ্)-_শ্) সৎ, পার্বতী 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ, শৈলজ। ২। কৃষ্ণচন্দন। 
৩। শিখশপাবুক্ষ, শিশুগাছ্ছ । ৪। তগর। 

কালান্তর (কাল-- অস্তর মধ্য,অন্য ইত্যাদি) 
সৎ, ক্লীৎ, সময়াস্তর, অন্যকাল, অন্য সময; 
কোন অতীত কাল অথবা আগাম কাল; 
যথা__এ কালে নয় কালাস্তরে হইয়াছিল 
অথবা হইবে। 

কালাস্তরবিষ (কাল সময়- অন্তর পশ্চাৎ 
ব।পরে-বিষ। ষাহাদ্ের কেবল সময়ে 
সময়ে বিষ থাকে) সং, পু, যে সকল 

জন্তর বিষের প্রভাব দৎশনকাঁলের বহু- 
কাল পরেও প্রকাশিত হয়, যখা--মৃষিক 
প্রভৃতি ৷ 

কালাপ (কলাপ+ অ(ষ)-_-ভবার্ছে) সং, 
পু সর্পের ফণা । ২ ।বিৎ, ত্রিৎ, কলাপ- 
ব্যাকরণবেস্তা । 

| কালাপোশ _কৃষ্ণবর্ণ বন্ত্াচ্ছার্ষিত। 
কালামুখ (কোল-_মুখ) ধিক্কার। ২। নিলজ্জ ; 

যথা- “আমীরে মিলিল পতি কাল! কালা- 

সুখ)” ব্সেমদা)। 

চাশিত করিতেছেন। 



কালি [8৭৪ ] কালি 

কালা়স (কাল -_অয়ন লৌহ+অ(ফ+)- 
স্বার্থে) সং, ্লীহ, লৌহবিশেষ । শিৎ- ১ 
“বন্ছিনা ভ্রাব্যমাণৎ কালায়সং নিষিকণত্তি।” 

কালাবৎ কেলাবৎ শব দেখ) সংঃপুখ, যাহারা! 

কেবল প্রুপদ্দ, ত্রিবট প্রভৃতি উত্তমরূপে 
গান করিতে পারে, একিন্ড যন্ত্র বা নৃত্যার্দির 
নিয়ম ভাল জানে ন তাহাদের নান 
কালাবৎ্ ! 

কালাশুদ্ধি  কাল-_ অশুদ্ধি, ৬ঠী-_ষ) সং, 
স্ত্রী, ব্রতনিয়মাদি কন্মষোগ্য কালের 
শুদ্ধি ন! থাকা, কালশুদ্ধ না থাকা । 

কালাশৌচ (কাল-_ অশৌচ অপনিত্রত]1) 
সৎ, ব্লীৎ, মহাগুক নিপাত হইলে যে কাল 
ব্যাপিয়া শরীদ অশুচি থাকে । শাক্সানু- 
সারে মহাগুকু নিপাতে সংবৎ্সর কালা- 
শৌচ। [সগ্ধলন। 

কালি কোল শবজ) সং, মসী। ২। একত্র 
কালিক (কাল কুষ্খবর্ণ, সময় ইত্যাদি + 

ইক্জিক)-ভবার্থে, অথবা ক- প্রৎ) 
বিং, ত্রিখ। সাময়িক, কালকৃত, কালসং- 
ক্রাস্ত । ২। সময়োচিত। ৩। (কে জলে 

_অল্ গমনকর1+ইকন্ _ ক) সং, পু, 
ক্রৌঞ্চ, বক । ৪ । র্লীং, কৃষ্ণচন্দন | 

কালিক। (কাল কৃষ্ণবর্ণ+ইক - প্র ) সং, 
স্ত্রী দেবীবিশেষ, ক

ালী । শ্িৎ ও “কা ণ 

লিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল কৃতাশ্রয়া ।” 
২। ঘনাবলি, মেঘমালা । ৩। কুজ্ঝটিক!। 
৪ | চণ্িকা। ৫।কৃষ্কবর্ণ। ৬। রোমা- 
বলী। ৭। স্ট্রীকাক | ৮। শ্যামাপক্ষী 1৯। 
শৃালী। ১০। মসী।১১। বিছুটি। ১২। 
পটোলশাখা । ১৩ । শুরা । ১৪ । কিস্তি- 
বন্দী । ১৫। কলঙ্ক । 

কালিকাপুরাণ ; সং, রীং, কালিক! দেবীর 
মাহাত্ব্া্দি প্রতিপাদক পুরাণ-বিশেষ ; 
অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে একখানি । 

কালিকাশ্রম 7 সং, ক্লীৎ, বিপাশানদী তীরন্ছ 
তীর্থবিশেষ। শিৎ _ ১“কালিকা শ্রমমাসাদ্য 
বিপাশায়াৎ কৃতোদয়ঃ1” | 

কালি (কলিঙ্ত দেশবিশেষ+ অ(ফ)-- 
 ভবার্ে) সং, পুৎ। কলিক দেশের রাজা বা 
তত্রত্য অধিবাসী । শিৎ-_ ১ “প্রতিজগ্রাহ 

কালিঙ্গস্তমন্ৈর্গজ সাধন ।'রঘু)। ২। বিং, 
ব্রিং, কলিনদেশজাত ।৩। কু লিঙ্গ) 
হন্ডী। ৪ ।সর্প। ৫1 লৌহবিশেষ। ৬। 
কীকুড়, তরমুজ । 

কালিঞজর--আলাহাবাদ প্রদেশস্থ এক পর্বত 
ও তদুপরিস্থ নগরী) এ নগরে কালতৈরব 
নামে এক দেবমুর্তি আছে। 

কালিদাস (কালী হুর্গা- দাস, ৬ঠী-ষ। 
ঈ--ই) সৎ, পু, স্বনাম খ্যাত মহাকবি, 
বিক্রমাদিত্য রাজার সভাস্থ নবরত্ব প- 
শিতের মধ্যে সপ্তম রত্ব, রঘুবৎশ কুমার- 
সম্ভব নলোদয় অতিজ্ঞান শকুস্তল বিক্র- 
মোর্বশী মেঘদূত প্রভৃতি গ্রস্থকত্ত]। 

কালিন্দী (কলিন্দ পর্বতবিশেষ, হিমালয়ের 
একাংশ + অ(ফ)-_ ভবার্থে। ঈপৃ-স্ত্রী 
লিঙ্গে) সৎ, স্ত্রীৎ১ যমুনা নদী । ২। কৃষ্ণের 
পত্বী। ৩। অসিত রাজার পত্বী। ৪। এক 
জন অন্থরকন্যা। ৫। রক্তুত্রিবৃৎ । 

কালিন্দীকর্ষণ (কালিন্পী যমুনা _ কর্ষণ [কুষ, 
কর্ষণ করা দ্পন.ঘনট্)- ক] যে কর্ণ 
করে। যিলি ঢল দ্বারা কালিন্দীর গতি- 
রোধ ক ছিলেন) সং, পু, বলদেঁৰ, 
বলরাম 

কালিন্দীভেদন (কালিন্দী যমুনা তেদন 

|ভিদ্র ভেদ কর1+ 'আনংঘঅনট )_ ক) যে 
ভেদ করে। যিনি লাঙ্গলদ্বারা যমুনাকে ছিন্ন 

ভিন্ন করিয়াছিলেন, ২যা-ষ) মংঃ পু২ 
বলদেব, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ । 

কালিন্দীসোদর কোলিন্দী - সোদর, ৬ঠী-য) 
সং পু যম। ূ 

কালিম! (কালিমন্, কাল+ইমন্-_ভাবে, 
সৎ, পুৎ, কৃষ্ণতা, মলিনতা। শিং 
“স্বানমানমতিকালিমালয়াঃ |” মোষ) । 

কালিয় (কাল কৃষ্বর্ণ+ইয্_ প্রং) সং 
পুৎ, নাগবিশেষ ; গরুড়ের ভঙ্ষ্য হ? 

করিত বলিয়া ইহার সছিত গরুড়ের য় 
হয়। সেই যুস্কে কালিয় পরাস্ত হইয 
কালিন্দী নদীগর্ডে আশ্রয়গ্রহণ করে 
গরুড় সে স্থান ছুর্গম বোধে ভীরে বসি! 
ক্ষুধায় কাতর হইয়া একটী মাছ ধরিয়া থা 

জলস্তস্তকারী সৌভরি খধি নিষেধ করেন 
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ন্জোলেস ভি এই 
অভিসম্পাত, করিলেন “অদ্য হইতে 
তোমার পক্ষে এই হৃদের জল বিষ হইল, 
স্পর্শমারেই প্রাণ হারাহবে।” এগ্িকে 
সৌভর্বির অভিশাপ, ওদিকে কালিয়ের 
ভীষণ বিষে & জল একবার জীবের খ- 
পেয় হইয়া উঠিল । একদিন সেইশ্যানে 
গোচারণকালে সমস্ত গোপাল তৃষ্ণাতুর 
গো ও গোপগণ সেই জল পান করায় 
সকলেই প্রাণ হারাইল । কৃষ্ণ তদ্দর্শনে 
কদম্ববুক্ষ হাইভে কালিয়দমনার্থ কালি- 
নদীর কালীদহে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। 
এবং ছষ্টমতি কালিয়ের সহিত ঘোরতর 
মুন্ধ করিষা, নৃত্যচ্ছলধ্ে তাহার সহজ ফণা 

মর্দন ও চুর্ণন করিয়া তাহাকে দমন ও 
তথা হইতে স্বদর সমুদ্রে নির্াসন ক- 
রেন। ভাগবতে উন্ত আছে-ধিনি পরাতে 
ও সন্ধ্যায় ইহা কীর্তন ও শ্রবণ করেন 
উহার সর্পবিষ ভয় থাকে না। ২। বিৎ, 
ত্রিং, কাল-সন্বন্ধীয় ; যথা__ 
“লুকাইয়া দ্রশমুর্তি সতী হৈলা সতী । 
গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালিয় মুরতি ।” 

কালিয়দমন (কালিয়_দমৃ দমন করা+ 

অন অনট) - ক) জং,পুৎ, বাক্ুদেব, কৃষ্ণ । 
২। (৬ষী -ষ) কালিয়ের দমন । 

কালিষ্ঠ (কাল কৃষ্ণবর্ণ+ ইষ্ট _অত্যর্থে) 
বিং, ত্রিং, অত্যন্ত কাল । 

কালী কোল কৃষ্ণবর্ণ+ঈপ্ৃ--স্্রীলিলগে। খিনি 
অবস্থা ভেদে কুষ্ঞবর্ণা অথবা কাল সং- 
হার_ঈ কত্রাঁ। খিলি সংহার-কারিণী ) 
সং, স্ত্রী, কালিকা দেবী, শিবের আ্্রী; 
ইনি চণ্ড'বথের সময় উৎপন্ন হন এবং রক্ত- 
বীজের শোণিত পান করেন । দক্ষজ্জে গম- 
নের সময়ে সতী এই মুর্তি ধরিয়াছিলেন। 
শিব কালন্রূপ তাহার শল্ি । ২। কুষ- 
বর্ণা স্ত্রী। ৩। অতস্তগন্ধা । ৪ | নবমেত- 
শ্রেণী। ৫। কৃষ্ণপক্ষের রা । ৬ । অগ্ি- 
জিহ্বাবিশেষ । ৬। (কাল শব্জ) লিখনের 
উপাদান বিশেষ, মসী। ৮। অধশঃ। ৯। 
কষ্ধবণ। রি 

[কাশীচী ; সৎ, স্্রীৎ, যমের বিচারস্থান | 

কালীতনয় € জে টু হশের 
পূরর। কালী দেবীর প্রিয় বলিয়া কালীতনয় 
নাম হইল) সং, পু, মহিষ 1: 

কালীন (কাল+ঈন(নীন) _-ভকার্থে): বিং, 
ত্রিং, কালে যাহা টে বা! উত্পপন্ন হয়।. 
এই শব্ের স্বতগ্্র প্রয়োগ হায় না, অন্ত 
শন্দ সমভিব্যাহারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; 
যথা-_পুর্বকালীন বৃত্তান্ত, উত্তরকালীন 
লোক, গমনকালীন আদেশ, ইত্যাদি । 

কালীয় (কাল কৃষ্ণবর্ণ+ঈযষ(নীয়) _ ভ- 
বার্খে) সৎ, স্্রীৎ, কৃষ্চন্দন । 

কালীয়ক (কাল কষ্ণবর্ণ+ঈয়পীয্)_ 
ভবার্থে। কণ্ _ যোগ) সং, ক্লীৎ, কুমকুম । 
২) পুত, পাব্ব তীয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ, দাকু- 
হরিদ্রা। ৩। শৈলজ। [কলুষতা। 

কাল্দষ্য কেলুষ1ষ-ফ্য)-- ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
কালেয়কোল বা কলি + এয (ফ্েয়)_ ভবার্থে) 

সং, ক্লীৎ, যকৃহ। ২। কৃদঙ্চন্দন। শিখ - 
১4 আশ্তানকালেয়কতাঙ্গরাগান্ ।” ৩। 
ফ্েয়-আপত্যার্থে) পু, দৈত্যবিশেষ। 
৪ । বিং, ত্রিৎ, কালসন্বস্ধীয়, কলিকাল- 
সম্বন্ধীয় । 

কালেশ (কাল_ঈশ, ৬ঠী-ষ) সৎ পু 
(কালপ্রবর্তক বলিয়া) হুর্ধ্যে। ২! শিব । ৩। 
মকারবর্ণ ।৪। কালেশ্বর । শিং-১ “বি- 
ফুরীশস্ততোহাস্তঃ কালেশঃ পৃথিবী ততঃ” 

কালোদক; সং, ক্লীৎ, ভারতপ্র সিদ্ধ তীর্থ- 

খিশেষ । শিং-১ পকালোদকং নন্দি- 
কুণ্ডৎ তথাচোত্তরমানসমূ ।” 

কালোগু (কাল_উপ্ত) বিং, ভ্রিং, উপযুক্ত 
সমষ্ষে যাহার বপন করা গিয়াছে ; ষখা-__ 
কালোপগ্ড বীজ উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে । 

কালোয়াৎ কেলাবৎ শবের অপভ্রংশ) যিনি 
কলা বা গীত বাদযাদি বিদ্যায় বিশেষ 
পারদশর্ী তিনি কলাবৎ বা কালোষ়াৎ। 

কাজ ] কেল বিধান, বেদ্বিধিবিশেষ + 
কালপক /অ() _ ক। (কণ্)_স্বার্থে। ধন্মাদি 

কার্যে এক উপকরণস্থরূপ যাহার গাছ 
অগ্সিতে প্রদত্ত হয়) সং, পুৎ, কাচা 
হলুদ্দ। 

কাজনিক (কজনা+ইক(ক্জিক)--ক্কতার্থে) 
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বিৎ, ত্রিৎ, খাহা বাস্তবিক নহে কনা | গ্রন্থ পাঠ করিলে অনির্র্চণীয় প্রীতি 
করিয়া লওয়া যায়, অবাস্তব, আরোপিত, | জন্মে, রসযুক্ত বাক্য, কবিতা ; যেষন-_ 

অসুলক; যথা-_কাল্সনিক বৃত্তান্ত । ২। কুমারসম্তব, রঘুবংশ ইত্যাদি | ৪। রহস্তা- 
যাহা ছলনা করিবার নিমিত্ত করা যায়; কথা৷ ব্যা স্ত্রী, বুদ্ধি । ২। পুতনা । ৫। 
যথ!-কাজনিক বেশ | ৩। যাহা যে উ-] বিং)ভ্রিৎ। কবিসন্বন্ধীয়। শিৎ - ১ “নাটক 
দেশে বা অভিপ্রাস্ে করা উচিত তদনু- বিবিধা কাব্যাঃ কথাখ্যায়িক কাবিকাঃ।” 

যাখী, নহে ; যথা--কাল্পনিক দ্বান। ৪1 | কাব্যচন্ত্রিকা ; সংস্্রীং, অলঙ্কার গ্রস্থাবিশেষ, 
মনের সহিত করা নয়, আন্তরিক নয়; |] এই গ্রন্থ কাব্য লক্ষণ প্রকাশ নিধনে 
যথ।_-কাক্পনিক যত্ব, কালনিক জ্ততিখাদ। | চক্ররিকাঙ্করূপ বলিয়া উক্ত নামে কণিগ 

কাশ্য কোল সমশ্র+যাষ্য)--ভবার্ে) বিৎ, | হইয়াছে । 
ত্রিংকালিক। ২ ।ক্লীং,প্রত্যুষ। ল্যা -স্্রীৎ, : কাব্য প্রকাশ (কাব্য প্রকাশ, ৭মী- হিঃ, 
যে গবীর গর্ভগ্রহণকাল উপশ্মিত হইয়াছে । | যাহাতে কাব্যের স্বরপাদি লক্ষণ প্রকান 

কাবচিক (কবচ বর্+ইক(ফ্চিক)-_ ধার ৰ আছে ) সং, পুৎ মন্মটভট্ট- প্রণীত অল- 

| 

ূ 
ণার্থে বিৎ,ত্রিং, কবচধারী যোদ্ধ,গণ। কার গ্রন্থবিশেষ। 
২। ক্লীৎ, কবচধারিমমূহ । কাব্যরমিক (কাব্যরস1+ইকংফ্কি) টিজ্ঞা- 

কাবাই-_বুককাটা জামা । তার্থে) বিৎ, ভ্রিং, কাব্যরমভক, থে কাবা, 
কাবার কে মস্তক বা জল- আবার [আ২-বু রস জানে । 

আচ্ছাদন করা+অবণ)_ ক] মে আচ্ছা- | কাব্যলিক্ষ ; আঙ, ক্রীৎ। অর্থালক্গীরবিশেন। 

দন বা রক্ষা করে) সং), কীং, শৈবাল, ! যেদ্যলে বাক্যার্থ অথবা পদার্গ অপরাথের 
শেওলা । রী- স্্রীং ছত্র, টেকে1। | হেতু গরূপে প্রতিপাদিত হয়। 

কাবাল-্বাহারা কেবুশ খেরাল, তেলেনা ূ কাশ, কাস কোশ দীপ্তি পাওয়।+-অ.ছন। 

প্রভৃতি গান করেন তাহাদিগকে কান!ল না রতি নিরব জান 
কহে । পার্থে) ম্। শা, কেশেফুল। ২ পুত, 

ক।বালী কোওয়া লী) কাবালশ্রেণীভুন্ত গার 

কের! প্রায় এই তাল ব্যবহার করেন 
বলিয়া ইহার নাম কাওয়াজী | 

কাবু (বাবনিক) বশীভূত, আন্ত! 
কারক কে জল অথবা কু কুৎসিত - | 

বু আচ্ছাদন করা+ককৃ- প্রৎ) অং) 

কামরোগ ।৩। কেশেতৃণ | শিৎ - ১৭কেশ: 
কাশশ্ুনক বিকাশঃ 1” ৪1 (4 অন্-তা। 
প্রকাশ । ৫ । গতি । শিং-১ “কাশাশ্র- 

লালাবিলঃ বেদ্ধঃ)।”' ৬। মুষিক | ৭। বিং) 

গং, প্রকাশমান। ৮ । শোভমান | 

কাশন্দি কোশমদ্দ শন্দজ) সং,আমের আচার । 

পু, চক্রবাক। হ। কুকুট। কাশি (কাশ দীপ্তি পাওয়া+ঘ 

কাবের (কব রৎ্কর14+ এরকৃ_স্বার্থে। অ। কাশকা। (অন্)- ক, ঈপ্। কণ্, আপ্। 

-আ) সং, রী, কুস্ছুম । কাশী সৎ, স্ত্রী, বারাণসী। ২। 
কাবেরী (ক জল-বের শরীর-+4 অঃ) (কাশ শন্গজ) কাশরোগ । কাশি শব্দ পু 

_ঈপ্) সং, স্্রীৎ, ড্রাবিড়দেশ প্রবাহিতা ; লিঙ্গও হয়। শিং--১মাগধান্ কাশীনাথ 
নদ্দী;কুর্গ প্রদেশ হইতে উখিত হইয়া | কোশলান্ ।+ ২ “আআঠঃকাশিবাসিজনতামনু 
পূর্ববাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে ।২। (কু বঞ্চিভাহ ভুৎ্।” ৩। বিং,ত্রিৎ, প্রকাশশীল। 

-বের শরীর, ৬ঠী- হিং) বেশ্যা । ৩। | ৪। কাশরোগঘুক্ত 1 
হরিদ্রাবিশেষ। | কাশিরাজ । (কাশী  বারাণসী _রাজন্ 

কাব্য (ককি+4যফ্য)- স্বার্থে, ভাবে) সং, | কাশীরাজ ] রাজাবা শাসনকর্তা 4 অ(ষ) 
 পুং, শুক্তাচার্ধ্য । »। ্রীৎ। পদ্যে বাগদ্যে | প্রৎ্) সংখপুখ, নুপ-বিশেষ | ২। দিবোদাস। 

কবি প্রণীত গ্রস্থবিশেষ, কবি-প্রণীত যে; ৩] ধন্বস্তরি | | 
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কাশীনাথ (কাশী বারাণসী _নাথ প্রভূ, 
৬ঠী-ষ) সংখ পৃৎ, শিব। শিং” ১ 

« কাশীনাথৎ সমশ্রিত্য কুতঃ কালছয়ং 
নৃণামূ।” 

কাশীশ কোশী-ঈশ প্রভ্) সং, পুখ শিব । 
২। দ্িবোদাস। ৩। কাণীর অন্যান্য রাজ- 
গণ। ৪1 রীৎ হীরাকস। 

কাশ্মীর (কাশ, দ্রীপ্তি পাওয়া +মার - প্রংঃ 
কিম্বা কণ্মীর 4+অফঞ্ঞঃ) _নিবাসার্থে) সং, 
পু, দেশবিশেষ। ২। ক্ীৎ্ পদ্বের মূল । 
৩। কুস্কৃম । ৪1 উদ্ক, সোহাগ! । ৫। বিৎ, 
ত্রিৎ, কাঁশ্ীর দেশজাত বন্য । ৬। তত্রত্য 
রাজা বা অধিবাসী । রী-স্ট্রীৎ, গাভ্তারী। 
র1--স্ত্রীৎ, অতিবিষা। ২। কপিলদ্রাক্ষা! ৷ 

কাশ্মীরজ, কাশ্মীরজন্মন (কাশ্ীর-জ যে 
জন্মে, ৭মী-যষ) সং, ক্ীৎ। কুস্কবম । ২। 
পঞ্থমূল। 

কাশ্য ; সৎ, ক্রীং, অদ্য । 
কাশ্যপ কেশ্যপ 4 অফে) -_- অপত্যার্থে) সং, 

পুৎ, কশাপমুনির বংশীয়, গোত্রবিশেষ | 
২। কণাদমুনি। ৩ । মুগবিশেষ । ৪ | অ- 
কণ ।৫ | ক্লীং, মাংস। 

কাশ্যপি কেশ্যপ+ই(্ষি)) _ অপত্যার্থে) সং, 
পু) স্র্য্যসারথি' অরুণ । ২। গরুড় । ৩। 

কেশ্যপ + ই.ফি)- দেয়ার্থে। পরশুরাম 
পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া ক- 
নিয়া কশ্যপকে তাহা দ্রান করেন) পি, পী 
_স্স্রীৎ, পৃথিবী । 

কাশ্যপেয় কেশ্যপ মুনিবিশেষ+ এয়৫ফেয়) 
-অপত্যার্ে) সংপুৎ, হৃধ্য । ২। গরুড়। 

কাষ (কষ, কর্ষণ কর।+ অ.ঘএ)-_৭) সং, 

পুৎ, কষ্টিপাথর | ২। খবিৰিশেষ । 
কাষায় (কষায়+ অ(৫)- ইদ্দমর্থে) বি, 

ত্রিং, কষায়রক্ত, অন্ুজ্্বল রক্তবর্ণ রঞ্জিত। 
শিৎ-_ ১৭কাতায়ন্ার্বৃদ্ধ! যা কাষায় বাস- 
নাহধবা1।” বিশেব্যও হয়)। 

কাষ্ঠট কোশ্ দীপ্তি পাওয়া + থক্থন্) _ 
সংজ্ঞার্থে। যাহার ছারা অনি দীপ্তি পাটির ই 
ক্লীং, কাঠ । শিৎ- ১৭যখ। কাষ্ঠঞ্চ কা 
সমেয়াতাং মছোদখে । সমেত্য চ ব্যপে- 
রাতাৎ তদ্বন্তুতদমাগমঃ।" 

৪৭৭ ] কাষ্ঠা 

| কাঠঠক কোষ্ঠ কাঠ +কণ্_ ত্াগ) সহ গীত, 
'অগুক্, ভুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ ॥.২। বিংজিং, 
কাষ্ঠযুক্ত ৷ 

কাষ্ঠকীট কোষ্ঠ কাঠ - কীট কমি, পোকা, 
৬ষ্ঠী _ষ) সং, পুহ, ঘুণ । 

কাষ্কুট্ট (কাষ্ঠ_ কুট, ছেদন করা ত্ৰ 
(অন্)- ক) সং, পৃ, কাঠুঠোকর1। 

কাষ্ঠভুস্ড্য ভিডি তা ভিত্তি) সৎ, ক্লীৎ, 
কাষ্টমন্ ভিত্তি; ষথা-__“ কাষ্ঠকুভ্যসম 
দেহ ।” 

কাষ্ঠকুদ্দাল কোষ্ট কাঠ-কুদ্দাল কোদা-. 
ইল, ৬ঠী _ষ) সং, পু, নৌকার্দির জল 
সেচনার্ঘ কাষ্টনি্ষ্িত পাত্র, কেঠো। 

কাষ্ঠতক্ষ ১ কোষ্ঠ কাঠ-তক্ষ ছেদন 
কাষ্ঠতক্ষ | করা বাকাষ্টাদি চাচা 4 
কাষ্ঠতক্ষক ) (ক্িপ্), অধেণ্), অকণেক)-_ 

২, পুত, শ্ত্রধর, ছুতার | 
কাষ্ঠতন্ত (কাষ্ঠ কাঠ-তন্ত [তন্+তু- 

খজ্জার্থে) যেবিস্তার করে) সং, পু, 
কান্ঠকৃমি, ঘুণ । 

কাষ্ঠদার ঠ কাষ্ঠপ্রধান _ দ্বার, য্ৎ-_ 
স) সং, পুৎ্, দেবদারু । 

কাষ্ঠফলক ; সং ক্লীং, কাষ্ঠনিন্দিত ফলক, 
বোর্ড প্রভৃতি । 

কাষ্ঠমঠী কোষ্ট কাঠ-মঠী পু্জ, 
সং, জ্্রীং, চিতা । 

কাষ্টময় (কাষ্ঠ+ময়ময়ট)-__সংষুক্কার্থে) 
বিং১ত্রিং, কাষ্ঠনর্ষ্িত। ২। কাষ্ঠতুল্য কঠিন 
হৃদয়, লির্দয় । শিৎ-১ “ছুর্দশাঃ কেচি- 
দ্বাভান্তি নরাঃ কাষ্টময়া ইব 1”, 

কাষ্ঠমল্প (0০77) কাষ্ঠ কাঠ-মন্র পা- 

ত্রবিশেষ ) সং, পু, শবযান, ষে গাড়ী বা 
খাটে করিষ়। মড়া লইফা যায় । 

কাষ্ঠলেখক (কাষ্ঠ-লেখক যে লিখে বা 
ঘক্ষর ক্ষোদে) সং, পুৎ) ঘুণ | 

কান্ঠা কোষ্ঠট+ আপ্-জ্জীং) সৎ, আ্ীৎ, দিক, 
প্রদেশ । শিৎ১ “আপু্কামাণঃ পিষ্টভিঃ 
কাষ্ঠাভিরিবসোহুত্বহমূ ।”২। অষ্টাঞ্*শ নি- 
মেষাস্বক কাল, হুম সময় । শিং-১ 
“কলাকাষ্ঠাদিরপেণ পরিণামপ্রায়িনি |” 
৩। সীমা । শিং-১ “পরা হি কাষ্ঠা 

আলম) 



কানু 

তপসন্তয়া পুনঃ (৮ ৪। স্থিতি । শিং-১ 
“কোষ্ঠাৎ ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাব- 
লোকনঃ 1৮ ৫ | উত্কর্ধ । শিং-১ “কা- 
াগতঙ্গেহরসানুবিদ্ধমূ ।” ৬ দাক্ুহরিদ্রো। 
৭। কশ্ঠাপপত্ঠীবিশেষ । 

৪৭৮ ] কিৎব 

পিপিপি টি, 

কাস্তি (কুৎসিতা-হ্ছতি গতি, স্বং_স) 
সং, স্ত্ীঘ, কুৎসিত গতি, মন্দগতি | শিং 
--১ ন্ কাক্ছত্যা গ্রাম প্রবিশেহৎ |” 

কাস্তিয়া দেশজ) সং, ধান্য ছেদনার্থ অস্- 

বিশেষ, শস্যকর্তনী। 

কাষ্ঠান্ুবাহিনী (কোষ্ঠ_অন্বু জল-- বাহিনী | কাহণ কোর্ধাপণ শব্জ) সং, ষোড়শ পণ। 

যে বহন করে) সং, স্ত্রীঘ, দ্রোণী, জল- 
সেচনী | 

কাঠিক। (কাষ্ঠ +ইক, আ- অল্লার্থে) সং, 
স্্রীৎ, ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড, কাটা ; যেমন-_াঁবং- 
শতি কান্ঠিকা। 

কা্ঠীলা (কু ক্ষুদ্র- অস্থি হাড়] কাণ্ড- 
ল। পাওয়া বা অধিকার করা+ আ -_ প্রৎথ। 
যাহার কাণ্ড কোন কাধ্যকারক নহে) সৎ, 

স্্রীং, কদলীগাছ। 
কাসনিৎ কোস-জিৎ [জি জয়কর1+০ 

(কিপ্)-ক] যে জয় করে) বিং, ত্রিং, 
কাসনাশক । স্ট্রী, বামনহাটী। 

কাসমর্দ কোস কাশরোগ -মর্দ যে 

কাশমর্দ নাশ করে) সং, পু, কালকা- 
সান্দা গাছ ।২ । কাশন্দি, আচার । 

কাসর কে জল_আাঁ-স্ত গমন করা+ 
অ(অন্)ট_-ক। যে জব্বদা জলে গমন 
করে; এই জন্ত জলময় স্থানে থাকিতে 
ভাল বাসে) সৎ, পুৎ। মহিষ । 

কাসার (ক জল--আ-স্ক গমন করা + 

অধে ঞ) _ ধি) সং১পুং, সরোবর, পুক্করিণী, 
মহাজলাশয় । ২। দণগ্ডকছন্দো-বিশেষ । 
৩। পক্াম্নবিশেষ । শিৎ- ১ ণঘ্বতে তণ্তে 
বিনিঃক্ষিপ্য কটাহে পাচয়েম্মনাক্ | তত- 
স্ত্র বিনিঃক্ষিপ্য খণ্ড ভাগসমৎ পচে । 
ততশ্চাকৃষ্য তত্পাত্রে ক্ষিত্যা সম্যক হুচি- 

কণে । চতুরস্ত্রীকৃতৎ হ্যেতৎ ভবেৎ কাসার- 
হজ্ভকৎ ।”? ূ 

কাসীস (কাস গমন করা+ঈস(ঈসন্_ 
ক, সংজ্ঞার্থে) সৎ, কী হীরাকস । 

কাশ কেস্ গমন করা বা! দীপ্তি পাওয়া 
অথবা কাস্ রোগহেতুক কুৎ্ছিত শব্দ 
করা+উপ্ - সংজ্তার্থে) সৎ স্ব্ীহ আস্পই 

বাক্য । ২। শক্তি অস্ত্র। ৩। দীন্তি। ৪। 

খুদ্ধি। ৫1 রোগ। এ 

কাহল (ক সুখ, মস্তক ইত্যাদি_-আ_ 
হল্ কর্ষণ করা বা ভাগকরা অথবা কু 

২সিত-- হল্ কর্ষণকরা, লেখা 1অ অন্) 
_ ক) সং, পুখ, কুক্গুট | হ। বিড়াল। ও । 
(+অল্- ভ1) কোলাহল । ৪1 বৃহ ঢক্কী। 

৫। ক্লীং, অব্যক্ত বাক্য । ৬ ।বিং, ত্রিং, 
ভূশ। ৭। শুক্ষ ।৮। খল। লা _-জ্্রীৎ,বাদ্য- 
ভাগডবিশেষ, এই সকল যন্ত্রকে শর বা 
তিণপ্বজ দিয়া বাজাইতে হয়। ২।লী- 
স্ত্রী, অপ্নরাবিশেষ | ৩। তক্ুণী, যুবতী । 

কাহার (স্বন্ধাবার শবজ ) সং, যানবাহক,) 

বেহারা ;) যথা 

“কাহার প্রভৃতি যারা ছুটিয়া পলায়। 
তার! দাত বাহু কাদে উভরায়।” 

কাহার্বা__তালবিশেষ, ইহাতে দুইটা তাল 
ও পাঁচটা মাত্রা আ:ছে। 

কাহিনী (দেশজ , সৎ, বিবরণ, গল্প । ২। 
প্রস্তাব। 

কাহিল যৌবনিক) বিং, দুর্ব্বল, শ্ীণ, কৃশ। 
কি কিমৃ শজজ ) সর্ব, জিজ্ঞাসাঁবোধক 

শবা। ২। আশ্চর্য্য বা বিশ্মযবার্থ। 

কিংরাজন্ (কুৎ্সিত-_রাজন্ রাজা, য় 
স) সৎ, পুৎ, অন্দরাজা। ২। নিন্দিত নৃপ। 

কিৎবক্রব্য (কিম্- বক্তব্য কথনীয়) বিং, 
ব্রিং,কি বলিতে হইবে বা বল! উচিত। 

কিৎবক্তব্যবিমুঢ় ককিম্ _ বক্তব্য _বিষুঢ়, ৭মী 
ষ) বিৎ্ ত্রিৎ। কি বলিতে হইবে বা বলা 
আবশ্যক তাহার নির্ণয়ে অক্ষম । 

কিৎবক্তব্যবিবেচন1 (কিমৃ - বক্তব্য _ বিবে- 

চনা, ৬ষ্ভী _ষ) সৎ, স্ত্রীং, কি বলিতে হ- 
ইবে বা বল! উচিত তাহার বিবেচনা। 

কিংবদত্তি (কিম কোন-বদ্ বলা 
কিৎবদক্তী শ অভি, . অন্ত- ভাবে, 

ঈপ্ ) সৎ, স্ত্রীৎ, জনশ্রতি, জনরব | ২। 
পিপিবদ্ধ না হইয়া মুখপরস্পরায় বহুকাল 



কিন্ক [ 

চলিয়া আস1। ৩। লোকাপবাদ । শিৎ-_ ১ 

“প্রবর্তিত বীভৎসকিংবদস্তি কাঃ।' 

কিংবা কিমৃ _ বা) অৎ, বা, অথবা, পক্াভ্তর- 
বোধৰক শব । ২। বিকল্প। 

কিংবৈদয (কিম কুৎসিত _ বৈদ্য) সৎ, পুৎ, 
কুৎ্মিত বৈদ্য, বৈদ্যশান্পে অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তি । 

কিংশার (কিম কিবাকখন-শং বধ করা 
+উ(৭)_ সৎক্ঞার্থে) সৎ, পু, শস্যশৃক, 
শস্যের শুয়া। ২।বাণ। ৩। কঙ্কপক্ষী। 

শিং১ « শূর্পশোধিতকণকিংশারুকাং 
স্তগুলান্।” (দশকুমার)। 

কিংশুক কিৎ বিতর্ক- শুক পক্ষিবিশেষ। 
শুকতুণ্ডের ন্যায় পুষ্প বলিয়া ইহার পুষ্প 
কি “শুকপম্ী” এই বিতর্ক হেতু ইহার 
নাম কিংশুক) সং, পুৎ, পলাশবৃক্ষ | ২। 
কলীৎ, তৎ্পুস্প। শিৎ-১ “ অবিজ্ঞায় 
ফল যে! হি কর্ম ত্ববোনুধাবতি | স শো- 
চেৎ ফলবেলায়াৎ যথা কিংশুকসেবকঃ |” 
২ “কিংশুকৈত শুকমুখচ্ছবিভিঃ 1” ৩। 
নন্দিবৃক্ষ । 

কিৎন্সিৎ (কিৎ -স্থিৎ, দ্বং - স) অঙ। প্রশ্ন। 

২। বিতর্ক | ৩। বিকল্স। 
কিকিদিব, কিকীদিব কিকি অনুকরণ 
কিকিদিবি, কিকিদীবি | শব্দ_দ্িব্ ক্রীড়া 
কিকীদ্িবি, কিকীদদীবি) কর1+অ, ই(কি) 

_-ক।যে “কিকি” এই শব্দ করে) সৎ, 
পু, স্বর্ণচাতক, সোণাচড়া । 

কিখি ; সং, স্ত্রী, শৃগালবিশেষ, খা্যাকৃশে- 
যালি। 

কিন্কর (কিং কিঞ্চিং-কর [কু কর1+অ 
(উ)-ক] যে করে) বিৎ, পু২_ ক্লীৎ, রা, 
রী- স্ত্রী, যে বেতন লইয়া অন্যের কম্মম 
করে, দাস, দাসী, ভৃত্য । কম্মকর । শিং 
-৯ অবেছিমাৎ কিন্কর ম্মুর্তেঃ 1? ২ 
'“সর্ষেষাৎ কিস্করঃ শৃদ্রে। ব্রাহ্মণস্য বিশে- 
বতঃ।”” ২। বিশ্বামিত্রের অনুগত একজন 
রাক্ষম । 

কিন্বর্তব্য (কিম কি- করতঃ কর। উচিত) 

৪৭৯ ) কিঞ্চি, 

কিন্কর্তরব্যবিচার কেম কফি- কর্তব্য -বি- 
চার) সং, পু, কি করিতে হুইবেক বা 
কর উচিত বা আবশ্যক তাহার বিচার । 

কিন্বর্তব্যবিমূড় কিং কি- কর্তব্য - বিমুডঢ়, 
৭মী-ষ) বিং, ভরি, কর্তব্যনির্ণয়ে 
সমর্থ । 

কিন্ককর্তব্যবিবেচন1 (কিস্ককর্তব্য-_ বিবেচনা, 
৬ষ্ী-_ষ) সং, স্ত্রীং, কি করিতে হইবেক 
বা করা উচিত বা আবশ্ঠক তদ্বিষয়ে 
বিবেচনা । ৃ 

কিন্কল; মং্পুৎ, সাত্বতবংশীয় রাজাবিশেষ। 

কিন্কিণি, ণী (কিং অনুকরণ শব্দ _ কিণ্- 
-কিণি শব্দকরা 1 অকে)-_ 
ঈপ)) সৎ, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র ঘ্টিকাুক্ত কটি- 
ভূষণ, ঘুঙুর। ২। কটিভূষণ । ৩। নি- 
কঙ্ষতবৃক্ষ? শিৎ- ১ “(রথেন) কিন্দিনী- 
জালমালিনা। কিঞ্ষিণী জালবাচালম্ (লে- 
স্কামূ।' ৪ । দ্রাঙ্গাফল । ৫। জলজন্বুবৃক্ষ । 
৬। দেবীস্ততিবিশ্ । 

কিন্কিণীকা ; সংস্ত্রীৎ, ক্ষুভ্রঘণ্টি ক1। শিৎ _ ১ 
“তমুবাহ বাহঃ সশব্দচামকর কিদ্কিণীকঃ ।” 

কি্ছিণীকাশ্রম , সৎ, পুৎ, তীথবিশেষ । শি 
-৯ “বৈমানিকউস্পৃপশ্তকিক্কিণীকা শ্রমে- 
তথা ।” 

কিন্কির (কিম কিক্চিম্মাত্র-কৃ ক্ষেপণ করা 
+অ(ক)- ক) সং, ক্লীং, গজকুত্ত । ২। 
পুং, কোকিল ।৩ 'ভ্রমর। ৪। অশ্ব ।৫। 
কন্দর্প। রা স্ট্রীং, রক্তবর্ণ। 

কিন্কিরাত (কিস্কিরা- অত [অত সতভ গমন 
করা + অঅন্,-ক যে সতত গমন 
করে বা থাকে) সং, পুৎ, রক্তাশোক 
বৃক্ষ । ২। কন্দর্প। ৩। কোকিল। ও । 
শুকপক্ষী। ৫। ঝাটীফুলের গাছ । 

কিছু িঞিৎ শবজ) বিৎ, কিয়ৎ, অল্প । 
কিঞ্চ (কিৎ-চ ও) ছৎ, আরে, আরে 

কিছু । ২। জমুচ্চম্ব। ৩। আরম্ভ। ৪। 

05 1৫1 সাকল্য। 

কিঞ্চন 7 (কিং+চন, চিত -_ অসাকল্যার্থে) 
কিঞ্চিৎ 4 অং, অল্প, কিছু, কিকিল্সাত্র বস্তা । 

বিখক্রিৎ, কি করিতে হইবে বা করা শিং-৯ « ত্বামকিঞ্চনগোচরমূ । ৮ ২।. 
উচিতবা আ+বস্ঠক। কোন্বস্ক । 



কিণ [ ৪৮ ৮. 
০ প-০ কেপ 

কিঞ্চলুক 
কিঞ্চুলুক কিঞ্ডি 

চলে) সং, পু মহী লতা, কেঁচুয়া কীট । 
কিপ্িদুষ কিঞিছ _ উষ্ণ, যৎ - স) বিখ্ত্রিৎ, 

কিছু উষ্ণ, কবোষ্ । 
কিঞ্চিদুন (কিঞিৎ উন, যু স) বিৎ, ত্রিৎঃ 

কিঞ্চিৎ ন্যন, কিছু কম । 
কিঞ্িন্মাত্র (কিঞ্চিৎ _ মাত্র) বিং, ত্রিং, কিছু 

মাত, অলমাত্র। 

কিঞ্চলক ; সং, পু, কীটবিশেষ, কেঁচো । 
কিগুল ) কিং কিঞ্চিং-জল্ আচ্ছা- 

| (কিং 

কিঞল্ক | দন করা7০(ক্রিপ্)- ক, কণ্্); 
সং,পুং, কেশর, ফুলের পাবড়ি, পুষ্পরেণু । 

২। (15৮18) পদ্মমধ্যস্থ কেশের মত সুমন 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ । ৩। কীৎ, নাগকেশর- 
পুষ্প। শি২- ১ “কেচিৎ কিজ্ক্ষসঙ্কাশাঃ 

কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ 1৮ ২ “পগ্মোদর- 

চ্যুতরজঃ কিপন্করূণতাৎ গটৈতঃ |” 
কিটকিট। মেলিনার্থ কিউরশব্দজ) বিৎ, মলিন, 

অতিশয় ময়লা । 
কিটি (কিট গমন করা+ই:কি)-ক, 

সংজ্ঞার্থে ) সৎ, পু, শুকর । 
কিটিভ €িটি শুকর-ত [ভা দীপ্তি পা- 
ওয়14-অ ড)-ক]ষে দীন্তি পায় অর্শাঙ 
সমতুল্য হয়) সং, পু, উকুণ। 

কিউ্র (কিট [গমনকরা] শরীর ইত্যাদি হইতে 
নির্গত হওয়া+ত(ক্ত,-শ্ম) সং, কীং) 
ধাতৃমল । ২। তৈলাদির কাইট। 

কিট্রাল কেট মলা-অল্ পারক হওয়া 
+অ- প্রৎ) সৎ পু, তাম্রকলস । 

'কিড়মিড়, কিড়মিড়ি (দেশজ) সং, দস্তের 
ঘর্ষণ শব, অব্যক্ত ধ্বনি । 

কিণ কেণ্ পাওয়া4+অজেন্)-ক। পুনঃ 
পুনঃ বহুন কিম্বা জ্যা খাত দ্বারা যাহ পা- 

- এওয়া যায়), সং, পুং, অর্ধবদ। ঘর্ধণা্দি ছারা 
যে বিকৃতি খটে, ঘ্বর্ষপচিহ্, কড়া, 
কালশিটে । শিৎ- ১ “কালস্যাজ'তয়া চ 
জীবরকৃতঃ ক্ষন্ধেন জাতঃ কিণঠঃ |” ২ 

এজযাথাতরেখ! কিণলাঞ্নেন ভুজেন)।” 
সু 1জুক্ষব্রণ। ৩। কাটবিশেষ। | 

নিপাতন। যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ | কিত ; সং, রী 

সন 

0.1... কি 

হুরার বীজবিশেষ । ₹। ক্লীং, পাপ। 
১ রোঁগাপনযন সংশয় জ্ঞান। 

২। পু, খবিবিশেষ | 
কিতবকি কিৎ- তব তোমার । কি তোমার 

পণ ? ইহা যে বলে. নিপাতন। অথব। 
কি4ক্ত- ভাবে, বা গমনকরা +অ'ড)- 

ক) বিৎ, তরি, ধূর্ত, প্রতারক । ২। দূযুত- 

ক্রীড়াকাগা, জুয়ারি 1৩ বিদ্ধ । ৪ | মনু। 

৫ পু ধুস্ত,র। ৬ । রোচননাম গম্ধদ্রব্য। 
কিতা--জমীর খণ্ডকে কিতা কহে। 
কিনন ক্রেয়ণ শন্দজ) সং, ক্রয়করণ, কেনা । 
কিনারা যোলনিক) সং,কৃল, ধার । ২। পার্শ। 
কিন্তন্ব (কিমৃ  কিন্ম্সাত্র- তনু শরার, 

৬ষ্ঠী -হিন্) মং, পুৎ, লুতা, মাকড়সা 
কিন্ত কি, তেদক) অৎ, পরন্ধ, কিং 

পুনঃ, অথচ, প্রথম কখিতের বৈপরীত্য বা 
সঙ্গোচনোশক শব্দ, পুর্ব বিষয়ে আহ্প্ধা 
আপন্তি ভাসম্মতি বৈপরীত্য প্রভৃতি বোধ 
নার্থ শক; যণা-আামি তাহার মহিত 
সাক্ষা্খ করি হ বটে কিদ্ভধ কাধ্য সকণ 

হয় নাই | 
কিন্ডন্ ; চস, পু২, বব প্রভৃতি একাদশ কর 

ণের শেষ করণ । ইহাতে জন্মিলে মানব 

শক্র মিত্রে অবিশেষ জ্ঞান ধন্মাধনে 

তুল্যজ্ঞান, এবং স্তবস্ততির বশীভূত হয়। 
কিন্দম; মং, পু, ভারতপ্রমিদ্ধ কৃপতীথ- 

বিশেষ । ২। একজন ঝষিপুত্রঃ মৃগন্ধগে 

সঙ্গমমকালে পাণ্ড, মৃগবোধে ইহাকে বা 
করেন। [পুৎ, নিন্দনীয় ভূতা। 

কিন্দাস কু কুৎসিত _ দ্বাস, য২--স) আম 

কিন্ধী (কিন্ধীন্) সং, পুৎ' অশ্ব । 
কিম্নর ,কিৎ কুৎ্সি২- নর মনুষ্য, য় 

স। অস্থের ন্যায় মুখ নরের ন্যায় শর 
বলিয়া কিন্নর নাম হইল) সৎ, পু, রী- 
স্্রীং, কিম্পুরুষ, দেবলোকের গায়ক । শিং 

১ “উদ্গাসাতামিচ্ছতি কিন্বরাণমৃ। 
২ “শোভয়স্তি চ তঙ্বেশ্া ব্রমমাণ! বরনিয়ঃ। 

যথা কৈলাসশৃঙ্জাণি শতশঃ কিৎনরীগণাঃ। 
৩ “সতরস্তাতিস্্িপুরবিজয়ো গীম্নতে কিং 
নরীভিঃ)” নিহিত 8 



নকল ) ] 

সং, পু) জুবের), বহ্যরাজা-। 1 
কিন কিং টি ক্জংঃ যংশয়হূচেক শিক ২ হা, 
প্রন 1 ৩1 বিতর্ক । ৪।-সাৃশ্য | ৫1 স্থান । |. 

কিমূ, কিৎ (কু কিম্বা কৈ শব্দ করা+ইম্.। 
(ডিমু) ক) অং, কুৎসিত (২1 প্রশ্ন ।৩ 1] 

ফুৎসা,নিশা $৪ । নিষেধ । ৫ । বিতর্ক । ৬।. 

হশয়। ৭. প্রয়োজনাভাব। ৮। সর্ধ্বৎ, 
নি কে,কি। শিৎ-১ “কিমিদ্ৎ বৈ. 
কৃতৎ কৃতমৃ ।” ২ “কিং হাদি মাম 1? ৩ 
“জাতিমাত্রেণ কিৎ কশ্চিৎ্, হন্যতে পু 
জ্যতে কচি |)? 

কিমপি কিমৃ _ অপি) অং, অনিশ্চিত । ২। 
অকারণ । ৩। অনির্বচনীষ । 

কিমর্থম্ কিম -অর্থ প্রয়োজন, অভিপ্রায়) 
অং) কেন, কি জন্যে, কি কারণে । 

কিমাকার (কিমৃ- আকার আকৃতি ১) বিং, 

ত্রিৎ, কি আকারের, কিরূপ । 
কিমিক্ছক ;বিং, ত্রিৎ, কোন ইচ্ছাবিশিষ্ট। 

২। কোন প্রকার প্রশ্নকারক । ৩। সং, ; কির (কু বিক্ষেপ করা+অ(ক)-ক। ষে 
ক্লীৎ, মার্কগডয় পুরাণান্তর্গত ব্রতবিশেষ ; | পোত্র দ্বারা ভূমি ক্ষেপণ করে) জং, পুং, 
এই  ব্রতে যে যাহা! প্রার্থনা করে, তাহাকে শুকর । ২। বিৎ ত্র, ক্ষেপণকারী । ৩। 
তাহাই অর্পণ করিতে হয়। মুবরাজ পরী- (+ক _ধি) পুত, প্রস্তভাগ । 

ক্ষিতের মাতা এই ব্রত করিয়াছিলেন । কিরক (কির+ক.কণ্) _ অল্পার্থে) সং, পু, 
কিমিব কেমৃ-ইব) অং, কি, কিই। ২। বালশৃকর। ২। লেখক। 

কিছু ।৩। কাহার ন্যায় । কিরণ কু বিঞ্ষেপ কর1+ অন:কন)- 

কিমু কিমু-+উ -প্রৎ) অত, সম্ভাবনা | ২। যাহ] বিক্ষিপ্ত হয়) মং,পুং, অংশু, চজ ও 
বিতর্ক । ৩। বিকল্প । হর্ষ্যের তেজঃ | শিং-১ “যথা হি. কিরণ 

কিষুত (কিমৃ _-উত) অং, প্রশ্ন । ২ ' বিতর্ক। ভানো। স্তপস্তাহ চরাচরম্ 1৮ ২ “রত্বাবলী- 

৩। বিকল্প। ৪। অতিশয় ।৫। উত্প্র্রেক্ষা । কিরণ ক্র ,রে পধ্যঙ্কে 1 ২। পেকন-- 

কিম্পচ ) (কিম্ [কিছুই নহে] কি_পচ, [| ক)ন্থধ্য। [অস্ত্যর্থে। সং, পুত, সত্য । 
কিম্পচাঁন | পচান+অংঅন্ন, শান- ক]যে | কিরণমালী (-মালিন্, কিরণমাল1+ ইন্ _ 

পাক করে) বিৎ, ভ্রিৎ, কৃপণ, ব্যস্বকৃঠ। কিরাটিক] (কির পর্ববতভূমি-অটিক। যে 
কিম্পরিমাণ (কিম কি- পরিমাণ) বিংওত্রিৎ, | ভ্রমণ করে যে পর্বতভূমিতে বিচরণ করে) 

কত পরিমাণের, কিয়ৎ । মৎ, জ্ীঘ। শারিকা পক্ষিণী। 
নাও ২ স্ত্ীৎ, প্রদিদ্ধ নঙ্বীবিশেষ । কিরাত (কির অব্যক্ত শব্বকারক -- অত [অং 

কিম্পুরুষ, কিল্পৃক্ষষ (কিং কুৎসিত - পুরুষ; গমনকরা1অ(অন্)--ক্ষ] যে গমন করে। 
নর, সং -.স) সং, পুৎ, দ্বেবযোনি-বিশেষ, অথবা কির গ্রামের প্রাস্তভাগ _ অত 

কির; ইহার স্ুবেরের অন্ুচর, এবং যে ঘাস করে । যাহারা গ্রামের প্রান্তভাগে 
সঙ্গীতকোবিদ 1:095৮৮০৮ এর ঠিক) বাসকরে।কিস্বাকির অবস্করাদি নিগ্ষেপ 
বিপরীত অর্থাৎ 09985৮ এরা অশ্বদেহ ) স্থান। ষে পধ্যস্তভূমি পধ্যন্ত বিচরণ করে) 

০১ “এষ খপু হে 
 পর্কবতত্তপসাৎ দিচ্ছি, 

ধের একপুত্র এবং কিনব ৰ 
কিম্পুরুষেখর (কিৎপুরুষ - ঈখর, এফ 

সং, পুৎ কিংপুরুষ বর্ধাধিপতি, কুষের ঃ 
কিন্তৃত (কিম কি--ভূত যে হুইক্জাছে ) 
বিং,ভ্রিৎ, কীদৃশ, কি প্রকার 1... 

কিয় কেমৃ+ষষ্বেতু) -পরিমানারে । নিপা- 
তন) বি, ত্রিৎঅং, কি পরিমাণ, কত। শিং 

-১ দকতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংন 
মে।” ২ “কিয়ুতী ভক্ষাশক্তিস্তে । স পুষ্প- 
দস্তঃ কিয়ত1 কালেনাম্থান্ুপৈষাতি ।” ₹। 
অল্প পরিমাণ, কিছু । 

কিয়া--প্রতিফল ; যথা 
্মআমারে যেমন মারিপি তেমন 

পাইবি তাহার কিয়া ।”” (অন্্ধা) | 

পাশপাশি িিাাটাশীশীীশীীশী ও 

পিপি ীশী শা শী শশী টাটা শশী শা ীসি। ১৯০০০০১০০ নি 



শখ) গন  একিলা, | 

_ জং, পু বনচর, বন্যজাতি, বযাখ, চুঙ্গড়। | ক কৃ. যিঙ্গেপ বক _ক) সং, 
২ । অল্সতনু। শিং-১. “পর্ধ্স্তাশ্রস্িভি- 

নিজস্য সদৃশৎ নায়ঃ *কিরাতৈঃ কৃতমৃ।” 
২ “ফল মুলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্্- 
বাসস: । ক্রু, রশক্সাঃ ক্রুরকতঃ।” ৩। ভু- 
নিম্ব। ৪। অস্বপাল, । ৫। দেশ- 
বিশেষ । শিং--১« তগ্তকুণ্ড২ সমারভ্য 
রামক্ষেত্রাম্তকৎ শিবে। কিরাতদেশো 
বিজ্ঞয়ে! বিদ্ধ্যশৈলেহবতিষ্ঠতে ।” 

কিরাতাশী (কিরাতাশিন্, কিরাত _ অশিন্ 
যে ভক্ষণ করে) সং, পুৎ, গরুড়) গেরুড়ের 
কিরাতজাতি ভক্ষণ বিষয় মহাভারতের 
ঘআদিপর্কে বর্ণিত আছে)। 

কিরাতিনী কেরাত+ইন্--প্রং) সং, স্ত্রীৎ। 
কিরাতদেশে যাহার উৎপত্তি স্থান, জটা- 
মাংসী। 

কিরাতী কিরাত দেখ) সং, স্ত্রী, ব্যাধী। 
২। চামরধারিণী । শিৎ-১ “নৌসংশ্রয়াৎ 
পশশ্থগিতাৎ কিরাতীমৃ 1” ৩। কিরাতবেশ- 
ধারিণী। ৪।ছুর্া। ৫ | গলা । ৬। কুট্রিনী। 

কিরি কু বিক্ষেপকর14+ ইক, সংজ্ঞার্থে। 
ধে পোত্র দ্বারা ভূমি ক্ষেপণ করে ) সং, 
পু, শুকর । ২। (যে জলক্ষেপ করে) 
মেঘ । 

কিরীট কে বিক্ষেপকরা4+ঈটকৌটন্)_ ক, 
সংজ্ঞার্থে। স্বর্ণময় বা রত্ব খচিত বলিয়া 
যে রশ্মি ক্ষেপণ করে) সং, পুৎ_ ক্লীথ্, 
মুকুট; শিরোভূষণ । শিং-১ “ববন্ধ চৈব 
মে মু্ছি। কিরীটমিদমুত্তমমূ ।” 

কিরীটা (কিরীটিনৃ,কিরীট +ইন্_অন্ত্য্থে। 
অভ্ঞ্ন বিরাটতলয় উদ্তরকে কহিতেছেন-_ 
“আমি পুর্ব্বে মহাবল দানবদলের সহিত 
ঘোরতর সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে 
দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া হুর্ধয সমুজজ্বল কিরীট 
প্রধান করেন, এই নিমিত্ত আমার নাম 

_কিরীটা হইয়াছে”) সং, পুৎ, অর্জুন । ২। 
বিষণ । ৩। বিং, রিং, কিরীটধারী। শিং 
--৯ “কিরীটিনং গদিনৎ বক্রহস্তং |” 

কিরে দেশজ) সং, শপথ, দিব্য; বথা- 
যেও না গো তার কাছে মোর কিরে 
প্রাণের |” ২ “আমার মাথার কিরে |" 

পুৎ রাক্ষসবিশেষ,- বকরাক্ষসত্রাতা। ২। 
নারেঙ্গী লেবু । ৩ বিং, ত্রিৎ, নানাবর্থ। 

কিন্মীরিজিৎ, (কিনার রাক্ষসবিশেষ _জিং 
যে জয় করে, হয়া ষ) সং, পুৎ) 'তীম- 
সেন। 

কিল কিজ্ প্রেরণ করা, আদেশ কর1+ অ 
(ক)- ক) অং, সম্ভাবনা । শিৎ- ১ “এবং 
কিলজনঃ কফখমতি ৷” ২। বার্ত।। ৩। 

প্রসিদ্ধি। ৪ | নিশ্চয়। শিৎ- ১শুর যোগী 
কিল কার্তবীর্ধ্য£ 1” ৫ । এঁতিহ্য। ৬। 

অনুনয় । ৭। অলীক। ৮। মিথ্য]। ৯। 
সত্য । ১০ । হেতু । ১১। তিরস্কার । শিং 
-১ “ততঃ কিল মহাবীর্ধেয। ভীস্ম: শাস্ত- 
নবে। নৃপান্। অধিক্ষিপ্য মহাতেজা স্তিত্রঃ 
কন্যা] জহার ত1217” ১২ 1 অকচি। 

কিলকিঞ্চিত (কিল ক্লৌড়া-কিৎ কিছু 

_চিত সংগৃহীত ) সৎ ক্লীৎ, নায়ক- 
সঙ্গ-জনিত হর্যহেতুক হাস্যব্রাসাদি, স্ত্রী 
লোকের ভাববিশেষ, নায়ক সমীপে নারি- 
কার এককালে নানা ভাবের উদয়। শিং 
_-১ গতন্য এক্ষণৎ সব্ধাভিলাষরুদি- 
তন্মিতাস্থয়' -১ক্রুধাৎ। সঙ্করীকরণৎ যৎ 

স্যাহুচ্যতে কিলকিক্িতং ॥ ইত্যলঙ্কার 
কৌস্ততভৎ |” |" 

কিলকিল (কিল ক্রীড়া, দ্বিত্থ) সং,পুহ, লা 
স্্রীঘ, বানরাদির হাস্যশবদ, হ্র্ধনি | ২। 
অব্যক্ত শব্দ । শিং - ১আসীং কিলকিলা 
শন্দ ভ্তম্মিন্ গচ্ছতি পার্থিবে |” ২ £প্রবল- 

কিলকিলাকোলাহুলমূখরিত হরিম্মুখ |” 

৩ “চক্র,ঃকিলফিলাধ্বনিম।” ২। নগরী- 
বিশেষ । 

কিলাট কিল - অটু গমন করা অ.অন্) 
_ প্রৎ) সং, লী, নষ্ গেছু পাক করিশে 
যেপিগাকুতি পদাথ হয়, আীরবিকতি । 

কিলাটা কিলাটিন্, কিল-_অট্ু গমনকরা 
+ ইন্িন্)_ ক) সং, পরৎ, বাশগ্াছ । 

কিলাস (কিল ক্রীড়া- আস ক্ষেপণ। অ 

থবাকিল- অন্ হওয়।+ অধেএঞ)- -ড1 
সৎ, ক্রীং, রোগবিশেষ, ছুলি। 

কিলাসগ্ম কিলাস+হন্্. বধকরা+ অ.টকু) 



যি ডি ৫ পনি খে তি টি 
॥ র ৪ রি নি ০৮11 

ক . খে 0 হা উদ 8ি । 

কিলিস্নক া 'কসফিলি- রা 

করা+অডে)--ক, কগ্) সং ্ীৎ, কট, 
মাঢুর। ২1পর্দা। এ সত, 

কিন্বিষ (কিল্ ক্রীড়! ভিত প্রং। 
অথবা কিল+ব, টিষচ-ক) সং, ক্ীৎ, 
পাপ। শিং - ১*পিতেব পুত্র ধর্মাৎ সংত্রা- 
তুমর্হসি কিন্ববাং ।” ২ “মমুচ্যাস্তে সর্ব কি- 
ন্িষৈঃ1* ৩ “কিন্বিষাৎ প্রতিমুচ্যতে |” 
২। রোগ | ৩। দোষ, অপরাধ । 

কিন্বী (কিন্বিন্) সৎ, পু, খোটক । 
কিশল, কিসল, (কিৎ কিঞ্চিৎ শল্ 
কিশলয়, কিসলয় / গমন করা + অ(অন্), 

অধ্কয়ন্)ট-ক) সংখ পুং- ক্রীং, নব- 
পল্লব, নৃতন পাতা, নবপল্পবধুক্ত-ক্ুদ্রশীখ। ; 
যথা-- «“ নব কিশলয়দল পরব নধর, 

শোভিত করেছে কিব! তরুলতিকায়।” 

শিৎ-- ৯ “অশোকান্নাগপুস্পাৎ *৮-তরুণা- 
দিত্যসংকাশান্ রটক্কিং কিসলক্ৈবতান্।” 
২ “অধর: 2 ?” ৩ পকিশলট়ঃ 
মলয়ৈরিব পাণিভিঃ 

কিশোর (কিম কি, শের শু গ- 
মন কর+ওর(ওরন্)- ক। থব। কশ্ রী 

ওরন্ _ ক) বিং, ত্রিং, শিশু, বালক । ২ 
আপ্রাপব্যক্ক,। এগার বৎসর অবধি পনর 

বহসর পধ্যস্ত। ৩। নবযুবা; যেমন--- 

কিশোর লক্ষ্মণ । ৪ । সং, পু) শুধ্য । £। 
অশ্বশিশু । শিৎ-১ 'রাজানখমাতরৎ চৈৰ 
দদর্শান্থুগতৌ পথি। নিবদ্ধ ইব পাশেন 

কফিশোরো মাতরং ঘথা |”, ২সা চিরস্যা- 
ত্মজং দৃষ্ট, মাতৃনন্দনমাগতমূ। অভিচক্রাম 
সংশ্গষ্টী কিশোরৎ বড়বা যথা ।” 

কিশমিশ যোবনিক) সৎ, মধূপক আব্কুরফল। 
কিছ্ছিন্ধ, কি্ষিন্ধ্য (কিথি বানর -ইন্ধ-ঞি 

স্ইন্ধি দীপ্তি পাওযান+অল্_ধি। অ- 
থবা কিম কি-ধা ধারণ করা+ কে) 
- ক) ং গুহ ওডদেশস্ছ পর্বতবিশেষ। 

কিদ্ধিদ্ধা ) সৎ, স্ত্রী, বালি-রাজধানী 

কিছ্িন্ধ্যা / স্মলেকে অনুমান ফরেন, 
এই নবী অধীর উত্তরে ছিল। শিং 

ল্ঠ. 

কিছু (কৈ শব্ধ কর+উচ্ষ _ 
- সহ) সৎ) পু, দি রা ৰ 

-স্্রীৎ স্বাধঘশ অঙ্গুলি প রি বিগত । 
২। কফোণির অধঃপ্রদেশ হইতে বনিবদ্ধ 
পর্যন্ত এক হত্য। শিং _ ১ধন্ুঃহষ্টসভুত্তস্য 

পঞ্চকিন্কু প্রযমাণতঃ।* ৩1 (কিদ্ক+উ- 
ক) বিৎ) ত্রিৎ, কুৎসিত । | 

কিক্ষ,পর্বব। (-পর্ববন্, কিচ্ছু, বিগৎ - পর্ধন্ 

্রস্থি, গ্বাইট, ৬ষ্ঠী _ হিৎট সং, পু, ইন্সুঘ। 
২। বাশ । ৩। নল, খাগড়া। 

কীকট-কেয্ কি-কট. গমন করা+অ 

অেন্)-ক।কিম্বা কনৃক্ গমন করা+ 

অট - প্রৎ। নিপাতন) সৎ, পু, অশ্ব ( ২। 
দেশবিশেষ, বেহার | ৩। পুৎ, বহুং, এই 

দেশের লোক । শিং-১ “সাধবঃ সমুদ্বা- 

চারাস্তে পুয়স্তেছপি কীকটাঃ 1” ৪ । বিৎ, 
তিং, কৃপণ । ৫1 দ্রিদ্র। 

কীকশ (কিমৃ-কশ শব্দ করা+ অ(অন্) 
-- ক) সৎ, পুৎ, চক্াল। 

কীকস (কিমৃু-কস্ গমন কর।4+অ(ন্) 
_ ক) সৎ, ঝুৎ, অন্ি। ২1 পু, কীট- 

বিশেষ । ৩। বিং, ত্রিং, কর্কশ, কঠিন । 
শিং- ১ “তম্মা্ধিমা উভঙ্বত্র পশবোবন্ধাঃ 
কীকসান্ু চ জক্রুু |? | 

কীকসাস্য (কীকস অস্থি-আম্য মুখ। 
যাহার মুখের গঠন অর্থাৎ চঞ্চু অস্থিময় 
ও কঠিন, ৬ঠী - হি) সং, পু, পয । 

কীকি কী অনুকরণ শব্দ-ফি [কৈ শন্দ 
করা+ইডি)-ক] ঘে শব করে। যে 
“কী” এই শব্দ করে) সং, পৃং, চাষপন্মী, 
নীলকঠ পাখী । ৰ 

কীচক-চীক্ শব্বকরা, স্পর্শকরা+ অক (ণেক) 
-ক। চীকৃ-কীচ) সংপুং, বাযুসংযোগে 
যে বংশ হইতে শব্ধ নির্গত হুয়। রঃ 
“কীচকৈর্মারুতপুর্ণরন্ধৈ.: কুজতিঃ 1” 
ধরষঃ পুরয়ন্ কীচকরন্ধ,ভাগান্ দীযুখো- 
খেল সয়ীরণেন।* (কুষার)। ২। কেক" 



রাজের পুত্র, ধিরাট ব্রাজার শ্যালক। 

৩। দৈতাবিশেষ। ৪ 1 নল, খাগড়া। ৃ 
কীচকজিৎ কৌচক জিৎ [জি জয়, করা; 

০ক্িপ্)- ক] যে জয় করে) সখ পুত 
ডি 

কীট (কীট বন্ধন করা, র কাক 
- ক) সৎ? পু কৃমি, পোকা । শ্িহ 

“কীটান্ুবিদ্ধ রত্ব ।” ২ “কীটক্ষু্ং সত 
কমৃ।” ২1 বিহ্ত্রিৎ, কঠিন “কীটোহুপি 
শুমনঃ সঙ্গাদায়োহতি সতাঁৎ শিরঃ 1” 

কীটদ্ব কৌট কমি, পোকা-স্ঘ হন নষ্ট 
করা+টকৃ-ক] ষে নাশ করে) সৎ, পুহ, 
ণন্ধক | ৯। বিৎ, ত্রিং, কীটনাশক । 

কীটজ (কীট কৃমি, পোকা -জ [জন জ- 

ল্মান+ অডে)- ক) জাত, €মী-ষ) সঙ, 
ক্টাং) রেশম | ২। বিং, তরি, রেশমী । 

_স্্রীং, লাক্ষা, লা। 
কীটমণি কৌখট-মণি রত্ব, ৭মী- 

পুং, খদ্যোত, জৌনাকি পোকা । 
কীটাণু (কীট _ অণু, ৭মী-ষ) সং, পু, 

চক্ষুর 'অগোচর ভতি ক্ষুদ্র কীট । ূ 
কীটাদ (01)99061৮072)কীট _ আদ যেখায়) 

সং, পূ যাহার! কীট ভক্ষণ করিয়া দেহ |. 
যাত্রানির্বাহ করে, ঘথা_ভুছুন্দরী প্রভৃতি || 

কীদ্কৃ (কীদৃশ,,কিম-দ্রশ দেখা+০ 
কীদুক্ষ (ক্ষিপ), সক, টকৃ_শ্বা। কাহার 

কীদুশ 9 ন্যায় দর্শন ইহার, ৬ঠী-হিৎ) 
বিং, ব্রি. কি. প্রকার, কেমন । শি 
১ “কীদুঘর্ণে হুপি বা দেবি কীদগ্রাপশ্চ 
দ্রশ্যতে । ২ “কীদশঃ সাধবো 
কেভ্যেো দন্ৎ মহাকফলমূ 1 কীদুশানাৎ চ 
ভোন্ব্যৎ তন্মে জহি পিতামহ 0" 

কীনাঁশ কিম কুতৎ্সিত- নশ ড্রিল পবহস | 
করা + ্সঘ্সেন)-ক) সং, পু যম । শিখ | 
১. পবিধেহি কীনাশশিলব হলাতিগিম।" 
(মাঘ)। ১1 বানরবিশেষ | ৩ । বিৎ, ক্িৎ, 

ক্ষুদ্র, নীচ । শিৎ-১ "য উদ্যতমনাদৃত্য 
কীনাশমভিযাচতে ।” ৪ | কৃষিন্মকারী, ক- 

ষক.। শিৎ-১৭কীনাশহকর্ধকঃ 1 কেল্পক- 
ডট )। ৫) লোভী । ৬! পশুদার্তক। 

2555 পয 

ষ) সঙ, 

৪ টাক ্ 

| কীর্ণকে বিক্ষেপ করা 7 তক্কে) _ 

বিপ্রাঃ 

বার্ডি 
রি 

কক? যে এই. শন করে) 
সং, পুহ/ গুকপক্ষণী। ২1 1 দেশবিশেষ, 
কাশ্মীর 1 ৩ টাক 1. 

রর) বিং 
তরি, বিক্ষিপ্ত (২ । ছিৎসিত। ৩। ব্যাণ্ত। 

৪ । আচ্ছন্ন। ৫ । নিহত । শিং _ ১ “শ্রম 
বিরাতমুখ ভ্রংশিভিঃ কীর্ণ বত” ২ “কীর্ণং 
শনৈরন্ুকপোলমনেকপানাম, ।,,মাঘ)। 

কীর্ণি কু ক্ষেপণ করা+-তি। কি) _ _ভাবে) 
সং, সৎ, ব্যাপ্তি । ২ বিক্ষেপ। ৩। হিং- 
অন । ৪ 'আচ্ছাদন। 

কীত্তক (কীর্তন দেখ, অক(ণক)- ক) বিং। 
তি) যে কীর্তন করে, যে বর্ণন। করে) 
উল্লেখক, নির্দেশক । 

কীততন কেহ প্রশৎসা করা4 আন(অনট্)_ 
ভ1) সং, ক্রীৎ, বর্ণন কথন ।২। গুণকথন। 
৩। যশহখ্যাপন । ৪1 কষ্*লীলাপিষয়ক অ- 

গীতবিশেষ । শিং-১ “তিদৃবর্দিসন্ধানকী- 
তঁনৎ করিস... স ভুয়োছত্যস্তৎ কোগৎ 

করিষ্যতি না-আ্ীহ । 

বীতুনীয় বৌর্তন'দেখ, অনীয়- শ্) বি, 

তিৎ, বর্ণলীয়, কথনীয়। ২। গণশীয়। 
কশন্তনারা দেশজ) কীর্তন গায়ক। 
নীর্তি (কীর্তন দেখ, তিক্কি)- ভা) মং 

শ্ীৎ, যশ? হ্াখ্যাতি । ২। মত বান্তির 

খ্যাতি । ৩। প্রসাঞ। শিৎ-১ “ন থে 
কীর্তি প্রণশ্যেত ।” ২ “কীর্তিৎ দাস্যামি 
তে পরাম্ ।” দানাদি প্র্ভবা কীর্তিঃ শৌ- 
ধ্যাদি প্রভবৎ ঘশঃ ইন্তি মাধবী | ভতএব 
যশং কীন্েবার্ডেদ্সাপি দর্শলাত্যশ কীর্তি 
প্রবিক্টো জীবমপি ন জীলতি ইতি কস্য 
চিৎ প্রয়োগঃ | জীবতঃ খ্যাতির্ঘশো মত 
খ্যাতিঃ কীর্তিরিতি কেচিত্ন্ন সাধু কী. 
তিস্তে নুপদৃতিকেন্তি প্রয়োগ দর্শনাহ। 

ইতি ভরত 17 
কর্তিত কৌর্তন দেখ, তন্ডে) _শ্ বিওত্রিং 

কথিত, উড 1 বির জা 
নির্দিষ্ট । | 

কীর্তিভাক কৌর্ডিতাজ, কীর্তি যশঃ- 
জজ সব! করা, ভজন! কর14, »(বিণ্) 



-ক) সহ, গুহ জোঁশাভার্য ) বা 

তং, কীর্তিযুজ্, সলশ্থী ছি 

নীর্তিমান্ কৌর্তিম, কীর্তি র 

মেহু)- অন্তর্থে )সং, পুত, ("বহে 

জোপুর । শিং --১. “কীর্তিমন্তৎ প্রথম- | বৃ 
জিৎ, কীর্ভিবিশিষ্ট 7. জৎ। ২ | বিৎ, 

বীর্তিবাস কৌর্তি-বাস যে বাস টা 
অথবা বাস পারিধেক্ব। যাহাতে কীর্তি 
সর্দদা বাস করে) বিৎ, ত্রিৎ, পরমষশস্থী। 
১। স্বনামখ্যাত কবি ; যিনি ভাষা রামা- 
যশ রচনা করেন, ইনি করিবাস নামে 
পরিচিত; ষথা_-“কীর্ভিবাস, কীর্তিবাম 
কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার ।”? 

কীর্তিশেষ (কীর্তি- শেষ, ৬ঠী-ষ) সং, 
পৃৎ, মরণ, মতুযু 1 ২। বিৎ. পরিৎ, মত | 

কার্তিস্তত্ত (01070770170) সখ) পুত টন 

বিশেষের শ্মরণার্থে অথবা কোন সাধু ব 
প্রধান ব্যক্তির নাম চিরম্মরণীয় করিবার 
নিমিত্ত নির্মিত সতাদি। 

কীর্ধ্যমাণ (কু বিক্ষেপ টার রে 
দ্র, ভা। , ম- আগম) বিং, ত্রিং, যাহা 
ইতস্ততঃ বিক্ষিণ্ত হইতেছে । 

কীল (কীল্ বন্ধন করা+ অ(ক)ট_-ণ। যে 
বন্ধন করে অর্থাৎ যাইতে দেয় না) জং, 
পু, শল্য, ছড়কো, খিল। ২। শঙ্কু, 
গোজ, খোটা। ৩। কনুই। ৪ । মুষ্ট্যাথাত। 
শিৎ-১ « কীটলঃ তুনিচিতাঃ রা ৬ 
৪। রূতিবন্গন বিশেষ । পুত, লা- স্ত্রী 
অগ্রিশিখা। ২। লেশ। 

কীলক ( কীল দেখ, কণ্ _দ্দার্থে ) সং, পুত, 
খোটা, গৌজ, ধিল। ২। দোহনার্থ বন্ধন- 
স্তস্ত। ৩। গোকদিগের গাত্রকণ্ড ফনার্থ 
প্রোথিত কাষ্ঠ।৪। তন্ত্রোক্ত দেবতাবিশেষ। 
£ ১ । ৬1 বর্ধবিশেষ | শিং -- ১ 

যস্তে সর্ধশস্যানি হৃভিক্ষৎনিরুপদ্রবযূ। 
মৌ কীলকে চ শুভং 
তবেৎ 1” ৬ ।.দ্বেবী-মাহাত্ম্য পাঠের পূর্ব্ব 
পাঠ্য স্তববিশেষ | শিৎ-১ « সর্বর্বষেত- 
দিন বস্ত মন্ত্রাণামপি কীলকমূ।” 

কীলন €ক্বীল্ বন্ধন ফরা+বঅন অনট্)- 
ভা) সৎ, ক্লীৎ, দৃট়ীকরণ, স্িরীকরণ 

আক 1. | 

- বস্তা । ইত? 

বীলিত €কৌল দেখ, ত(ক্ত)-_ 

গলখীলালথাযোজছলৈ- পুুয
োপহার- : 

বলিছ্িঃ) 1” ৩। অমৃত । শিং--
 

করে) সহ, পুহ জলি, সমুদ্র | 

কীলালপ কৌলাল রক্ত-পপা পানকরা 
+অ.ড)-ক] যেপান করে ) সং ঃপু, 
অঅ্প' ব্রাক্ছস ৷ । শিখ -- গস চ কা পা 

যন পরান্নৎ ভোন্ত মিচ্ছতি | |" ২1 কোক । 

শি বিৎ, তরি, 
বন্ধ, রুদ্ধ, বাধা। শিং১ « মন্থাদেবেন 
কীলিতমৃ |” ২।( +জ ভাবে ) ক্সীৎ, 
বন্ধন। 

কীশ (কি [ক বায়+ই(্ি)-_ অপত্যার্থে] 
হনুমান্-ঈশ স্বামী । যাহাষের হনুষান্ 
আধিপতি, ৬ঠী--হিৎ ) সৎ, পু, বানর । 

২। হৃষ্ধ্যে। ৫ । পক্ষী ।৪। বিৎ, তরি, নগ্, 

বিবস্ত্র, উলঙ্গ, নেউটা।। 

৷ কীশপর্ণ কৌশ বানর-_পর্ণ পত্র । কীশ- 
লোম তুল্য লোমশ পর যাহার, সী _ 
হিং) সং, পু, পাঁঁ ্ ীৎ অপমান বদ্ষ, 
আপাঁ্গছ। | 

কুকে শন্দ করা+উদ্ভে ক) সহ, রহঃ 
পৃথিবী । ২। কোন্ মতে-_ছাগম, লিগষ 
প্রভৃতি বেদ্গাঙ্গ-ব্যাখ্যা; যথা “কু-কথাস্র 

পঞ্চমুখ কগুভরা বিষ |” (অন্ন )। এ 
সন্বন্থে সয়ং শিব কহিব্বাছেন যে 

“শঙ্কর কহেন শুন পুর্ব্ধ সমাচার, 
একমুখ ছুই হাত আছিল আমার । 

খে আগম তোমার গুণ গাই, 
ছুই ভু উর্্ধ করি তোমারে ধেয়াই। 
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে, 
চারিমুখ দিলা তুমি আদরে আমারে |” 

৩। অংপাপ। ৪1 কফ্োষ। ৫। অমঙ্গল) ৬, 

১. পপ 

কীলালমমৃতমূ ।” ৪ । সু ৫। বি পণ্ড. 
কীলালধি (কীলাল জল-ধি যে খারণ 
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টা হি 

৬। মশা। ৭) কুত্স্িত। ৮1 নিন্দা। 

৯ ৯ ঈষৎ নিবারণ । ১৭1 ভূমিভাগ । শিখ 
-১ “নাগ্রিচিন্নরকৎ যাতি ন সংপুত্রো ন 

কপ্রদঃ।'? ১১। বিৎ। ত্রিৎ, নিন্দনীয় । 

কুআ, কোড (কৃপ শব্দজ কি?) সং, পাত- 
কোয়া, ই দ্বার] । [কুহেলিকা। 

কুআশা, কোয়াশ। দেশজ) সং, কুজ ঝটিকা, 
কুৎখশা-সা কুন্শ, দীপ্তি পাওয়া 1 -ভা) 

সৎ, স্দ্রীৎ, শোভা । 

কু'কড়ন €( দেশজ ) সং, সঙ্কোচন, জড়সড় 
হওন, কু্ঠিত হওন। [গুঞ1 1 

কুচ (কুঞ্চিক! শন্দজ ) সৎ, গুপ্তাপরিমাণ, 
কুঁচি, কুচা, কুচি দেশজ) সং, ক্ুগ্রকাষ্ঠটখণ্ড। 

২। মার্জনী, ঝাটাবিশেষ। 
কু 'চকি, কুচ্কি দেশজ) সং, উরু-সন্ষিস্থান। 

কু'জ কেজ শব্দ) সং, বক্রপৃষ্ট । ২। বিং, 
যাহার পৃষ্ঠ বক্র । জা-জলপাত্রবিশেষ। 

কু'জড়ানী (দেশজ) ফলমূল বিক্রয়কারিণী । 
স্্রীলিঙগেই এই শব্দটি অধিকতর খাটে । 
ফলমূল বিক্রয় প্রায় স্মীলোকেই অধিকাংশ 
করিয়া থাকে, আর ছোট লোকের ত্বরে 
স্ত্রীজাতিই কোন্দলে অধিকতর মজবুত । 

কূজী কেজী শবজ) যে স্সীলোকের পৃষ্ঠদেশে 
কুজ। ২। কেঞ্তী শন্দজ) চাবী; যথা _ 
সিন্দুকের ক জী ] 

কুঁড়, কু'ড়। (কণডন শবজ ) সং, তুষকণা, 
তুষের ক্ষুজ্াংশ । ২। পেষণপাত্র, যাহার 

উপর পেষণ করা যায়; যথা _প্নুতন ঘো- 
. উনা কড়া দিয়াছে বিশাই ঃ 

কুড়ি, ড়ী (কুটাল শবাজ কি?) সং, কোরক, 
কলিকা, মুকুল । ২। কুণ্ড, পাত্রবিশেষ । 

কুড়িয়া, কু'ড়্যা কেটার শব্বজ কি?) সং, প- 
ব্রোদ্দি নিশ্মিত গৃহ । ২। বিৎ, অলস। 

কুক্ষ কেন্দ শব্দজ) সং, স্ত্রধরের অস্ত্রবিশেষ। 
২1 পুষ্পবিশেষ । 

কু'দন কে্দনশকজ) সং, লম্ষন, লাফান। ২। 
সু দ্বষস্তে কাষ্টচ্ছেদন ৷ 
কুঁদল (কুন্দল শব্ঘজ ) সং, কলছা, বিবাদ, 

ৰক্ড়া ্ [স্থল বৃহৎ খণ্ড । 

্ কুনো ক্েক্ষ শকজ কি?) সং, গুড়ি, কাষ্ঠের ৰ 

ভি; সং, ক্লীৎ, মছ্য। 

কুকর সে হিং কর হস্ত, ৬ষ্ঠী-হিত) 
বিৎ। ত্রিহ। বিকৃতহত্ত, নৃলো, কুপা । বি 

ক কুৎসিত - কার্ধ্য, ৬ষ্ঠী হিং) কুৎ- 

সিত কার্ধ্যকারক, মন্দকম্্রকারী। ৩ [ (ক 

শও্ু কর হস্ত, ৬ঠী _ মহ) সং, পুং, 

শর্রের হস্ত । 

কুকর্খ্কারী (-কারিন্, কুকর্্ম-কু করা 

+ইন্পিন্)- ক) ধিং, ত্রিৎ, যে কুকর্ম 

করে। 
কুকর্্মশালী (কুকর্্মশালিন, কুকর্ম _ শালী 

শোভা পাওয়! + ইন্.ণিন্)- ক) বিং, 

ত্রিৎ, যে কুকশ্্ৰশীল, কুকম্মা, কুকর্্ান্থিত। 
কুকন্মা (কুকর্মবন। বিং, রিং, যে সতত কুক 

করিয়া থাকে । 

কুকন্মান্বিত € কুকপ্ম_ অন্থিত) ৩য়া_ 

তিৎ, কুকর্ম্যুন্ত, দুক্ষি যান্িত। 
কৃকম্মা (ঝুকম্মিন্, কৃুকশ্র+ ইন্ণিন)- 

বি, ত্রিং, যে কুকম্ত্থ করে, রা 

কুকীল (কু পৃথিবী - কীল শশ্কু, গোজ 
৬ষ্ঠী _ষ) সং, পৃৎ, পর্বত । 

কুকুড়া (কুক্কুট »জ; অহ, তাত্রচুড়, মুরগী 
কুকুন্দর (কু !শতম্বস্ছ ভূমি_স্কন্দ, গম 

করা, ব,।পা + অর- সংক্জঞার্থে । অথ 

কু কু নিতম্ব প্রদেশ-দূ বিদারণ ক 

4 +ঁঅখ)-ক।যে নিতম্ব ভূমি ব্যাগে 

ংকীং, দ্বিং, নিতশ্বের উপরিষ্থ আব 
কার কপ কছ্ছয়। 

কুকুভা ; সৎ, স্ত্রীং, রাগিণীবিশেষ । 

কুকুর, কুকুর কে আর কুরু পরিত্যা 

করা+অ.খ)ট_-ক। যযাতির অভিশা 

যাহাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছি 
অথবা কুক লওয়17 উর-_ক) সং,পু 
যছুবংশীয় ক্ষর্রিয় । ২। বহুৎ, দশাহ্দেশ 

লোক । ৩।( কুকুর টা কুন্ধুর শবাজ 

গ্রাম্য মগ: কুস্তা । 

কুকূল €কু পৃথিবী কুল তট হত্যা 
অথবা কু কু+উলচ,-ক) সং) ক 

শঙ্কুদ্ধারা, সংকীর্থ গর্ভ। হ।বর্্া।। 

পুহ।, তুষানল। শিং-১ কু 
রাশৌতদস্থু জদয়ং পচ্যত ইব।” ২ অ 
কচ কুকুলাগিঃ কর্কশ! মদঘনাহুললঃ । 

য) বিং 
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ভূমি তা চড়ান়, ২য় য অধরা ক » 
 (কিপাক, কুট ছেদল করা ব্কে) 

_ ক/সং পু, টী- সত্রীং, কুন্ুড়া । শিৎ-- ১ 

“যুদ্ধং চ প্রাতরুখানৎ ভোজনৎ সহ্বন্ধ- 
ভিঃ। প্লিষমাপদৃগতাৎ রক্ষেচ্চতুঃ শিক্ষেত 
কুহুটাৎ।” ২ 1 তৃণোন্কা | ৩। স্ফলিজ 
টা-স্ত্রীং, অনৃভাচরণ । টী টিকৃটিকী। 

কু₹ুটক কুট + কণ্ - যে!গ)সং,পুৎ* কক্ুট। 
২। শুপ্রের ওরসে নিষাদীর গর্ভজাত স- 
্বীর্ণ জাতিবিশেষ । 

কুকুটব্রত (কুকুট কুকুড্া ব্রত উপাসন]। 
কুক্কুটারা বন্ধ্যাত্ববিহীন বলিয়া! কুকুটব্রত 
নাম হইল) সং, ক্লীং,ভাদ্র শুক সপ্তমীতে 
মস্তানার্থ স্ত্রীলোকের কর্তব্য ব্রত, ললিতা - 
সপ্তমী ব্রত। শিং-১ “ভাদ্রে মাসি 
সিতেপক্ষে সপ্তম্যাৎ নিষমেন ষা। মাত 
শিবৎ লেখয্রিত্া মণগ্ডলে চ সহাম্বিকৎ পুজ- 
য্েছ্চ তদ1 তস্য। দুপ্প্রাপংনৈব বিদ্যতে |” 
২ । অন্তাচরণ ব্রত। 

কুকুটমণ্ডপ ) সৎ, র্লীৎ, কাশীস্থ মুক্তিমণ্ডপ 
স্থান। 

_কুক্ধুটশিখ কুকুট _ শিখা, ৬ঠী _হিৎ) সং, 
পু কুহ্স্তবৃক্ষ । ইহার পুপ্প কুকুট শিখার 
ন্যায় হয়। 

কুকুটাসন ; সং, ক্লীং, রুদ্র যামলোক আসন 
বিশেষ, ইঞ্টসাধনবিষয়ে এই আপন প্র- 
শস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। 

কুদ্ধৃভ (কুক্ক অন্বকরণ শব্ঘ_কু শব্দ করা 
+ভ(ভক্)_ ক) সং, পৃং, বন্য কুকুট। 

কু্ধুর, কুকুর (কুককু গ্রহণ করা+কুর-_ 
সংজ্ঞার্থে।_কুর্-_কুর শব্দ কর+অ 
-প্রং। অথবা কুক+০(ক্কিপ্)-ক, কুর 
+ অ(ক)--ক) সংপৃর্ রী - শ্্রীৎ, গ্রাম্য- 
মৃগ, কুকুর, কুত্তা, কুব্ধরী । 

সক্রিয় (কু কুৎসিত--ক্রিয়া কার্ধ্য, ৬ী 
_ হিৎ) বি, তরি, ইনস্ীিত, মন্দকর্ম- 

কারক ।. . .. 

হক্ষি (কুষ নির্গত হওয়া +কৃসি)_ক) 
সং) পুহ, গর্ভ, । উদ্দরগহর, কৌোক। ২। 

কুক্ষিত (কুক্ষি-জ যে. এ ? 
সংপৃঙ্গর্ডজাত সন্ধান । আআ, 
কষ কেক্ষিমব উ্রকে -. তরি র্... 

হণ কর11ইছি)-ক] বেদে) রি. 
তিং, পেটক; দেবতা অতিথি আত্মীয় 
জনকে বঞ্চনা করিস যে কেবল অনা 
দরু পরিপুরপ করে, কুপণ |. 

কু্ষিরন্ধ, কুক্ষি মধ্যপ্তাশ _ রন্ধ, জে 
ঠা _ হিৎ) সং, পু, যাহার মধ্যস্াগে 
ছিন্ছ আছে, নল। 

কুপ্িশুল ; সং, ক্রীং, হুশ্রতোক্ শুল যোগ- 
বিশেষ, কুক্ষিগত শৃল। 

কুমকুম (কুনৃক্ক লওয়া+উমডেমকৃ) স্ব) 
সং, পৃৎ। কাশ্ীরদেশঞ্ গন্দ্রব্যবিশেষ । 
২। ক্লীং, কাশ্মীরদেশজাত পুপ্পবিশেষ, 
কুহম ফুল। শিং-১ দকুঙ্কুন্সপস্ককল- 
ফ্কিতদেহা |”, ২ ২ “কুস্কুমার্ডে তশ্ডাঃ পরো - 
ধরযুগে। ৩ “কাশ্মীর দেশজে ক্ষেত্রে 
কুঙ্ু মৎ যন্তবেদ্ধি তৎ। হুক্ষকেশরমার্তৎ 
পল্পগদ্ধি তহুত্তমম, ॥ বাহলীকদেশসংজাতং 
কুক্কুমৎ পাণ্ডরৎ ভবেৎ। কেতকীগন্ধযুক্তৎ 
তন্মধ্যমৎ হুক কেশরম.। । কুস্কুমং পারসী- 
কেয়ং মধুগন্ধি তদদীরি'তম্ ঈষৎপাণ্ড, র- 
বর্ণং তদধমৎ স্কুলকেশরম 1৮. 

কুচ, কুচকুচে সংকুচিত হওয়া+ অ.ক)-- 
ষ্্) সং, পুং, যুবতীর স্তন, পয়োধর । 

কুচক্র (কু _ চক্র, রং স) সং, পুৎ, চক্রান্ত, 
কুমস্ত্রণা। 

কুচক্রী ( কুচত্রিনূ, কুচক্র + ইন - অস্তর্থে 9 
বিং, হিং, বে কুমস্ত্রণায় লিপ্ত থাকে, 
চক্রাস্তকারী। ২।যে জকলকে কুমন্ত্রণা 
দিয়া বেড়ায়। 

কুচণ্তী ; সং, স্ত্রীং, যুর্মালত!। | 
কুচন (দেশজ) দং, খণ্ড খণ্ড করণ, ছেদ্ন। 

২। কেঞ্চন শব্দজ) কু'কুড়ন। 



কুজ 

কুচনী কলে অধিবাসীদিগকে কৌচ 
বলে) কোচস্্রী, বেশ্যা ; যথা - 

“নিজ অঙ্গ যদি মোর অন্গে;ুকিলাইবা, 
কুচনীর বাড়ি তবে কেমনে যাইবা ।” 

কুচন্দন (কু কুৎসিত, নিকৃষ্ট _ চন্দন । গন্ধ 

হীন বলিয়া) সং, ক্লীৎ, রক্তচন্দন। ২। 
কুমকুম । [ফিল। 

কুচফল (কুচতুল্য বলিয়া) সং, ক্লীৎ, দাড়িন্ব 
কুচর কু নিন্দনীয় চর ঘে গমন করে) 

বিৎ, ভ্রিৎ, পবশিন্দাকারী । 

কুচর্ধ্যা কু কুৎসিত - চর্ধযা আচরণ) সখ, 
ক্রীৎ, গ্রহিতি আচরণ । ০। কুরীতি | 

কুচাগ্র ; সৎ, ক্লীৎ, স্তনাগ্রভাগ । ২। বোৌটা। 
কুচিক, ) সঃ পু স্ত্রীহ, মত্স্যবিশেষ) 

কুচে। 
কুচেল কে কুৎ্সিত- চেল পরিজ্ছদ, ৬ ৬্ঠী 

_হিৎ) বিং, ভি, যাহার পরিধানবন্ম 

অতিশয় জঘন্য । ২ । (য় স) সং, পু 
কুৎসিত বস্ । 

কুচ্ছ ; সং, ক্লীং, কুমুদ । ২ । চ্ছ1- কুৎ্সা- 
শব্দজ) সং, নিন্দা, অপবাদ, দুর্ণাম। 

কুছ (কিঞিৎ শন্মজ) বিৎ, কিছু, অল্প । 
কুজ (কু পৃথিবী-জ [জন্ জন্মান+অ 

(ড)- ক] যে জন্মে, ৫মী-ষ) অঃ পু, 
অঙ্গলগ্রহ । ২। নরকাক্থুর । শিৎ- ১"যথা 

স নরকে! জাতো ধরাগর্ডে মহান্বরঃ |” 
শ। রুক্ষ । জা-জ্্রীৎ, কাত্যারনী দেবী । 
২। সীতা। ৩। (কুজ শন্দল) বিৎ, বক্রু। 

91 সং, জলপাত্রবিশেষ। 
কুজপ (কু-জপ. জপ. করা+ অ(অন্) - 

ক) বিং, ডিং, কুৎসিত জপকারক। 
কুজভ্ত (কু-জত্ত দন্ত, ৬ঠী-_হিৎ) বিৎ) 

ত্রিৎ, কুৎসিত দত্তযুক্ত | 

কুজভ্তল | (কু পৃথিবী-জন্ভ নষ্ 
কুজভ্তিল ; করা+অল, ইল--প্রং) সং, 

পুং» সিদেল চোর । 

কুজাষ্উম কেক _ অষ্টম, ৬ী _ হিৎ) সং, পু) 
ষোগবিশেষ); যাহাতে মক্গলগ্রহ জন্ম লগ্লা- 
ব্ধি অষ্টম স্থানে স্থিতি করে । ৰ 

কুজ্ঝটি, টী, টিকাক রি উৎ উত্ধা 
ঝট মিলিত হওয়।+ ই - সংজ্ঞার্থে। 

কুর্চন (কুঞ্চ, 

কুঞ্জ ১কু 

৪৮৮ এ] কুঞ্জ 

অথবা! কু+০ক্বিপ)-ক, ঝট +ই-ক 
ক-ন্সার্থে। যে জল বাম্পরূপে উদ 
মিলিত হয়) সং, জ্্রীৎ, কুয়াসা । 

বক্র গমন করা, সঙ্কুচিত হ 
ওয়14 অনঅনট্)-_ ভা) সং, র্লীৎ, য 
স্বোচ করিয়া আনা । ২। বক্রুকরণ। শি' 
-_১ ককুর্ধ্যাৎ শিরাগতৎ মুল শিরাকুঞ্চন 
পুরণমৃ |? ৩। অনাদর। ৪। শেররোগ 

বিশেষ । শ্রিৎ - ১ “বাতাদ]। বর সঙ্গোচ 
জনয়স্তি যদ] মলমৃ। তদা দ্রষ্টৎ ন শর্রোটি 

কুঞ্চনৎ নাম তদ্বিহুঃ।?? 
বুঝি” কুপণী কে, সন্কুচিত হু ভি ক 

ঈপ্) সং্স্রীৎ্, অষ্টমৃষ্টি পরিমাণ, আটমুটা 

খুঁচি। শিৎ-১ “অআষ্টমুগ্রির্ভবেহ কুঞি 

কুঞ্চয়োহুষ্টৌ চ পুফলমূ ।?? 
কুপ্চিকা (কুঞ্চ, বক্র গমনকরা 4 অক, ণক- 

ক,আ1প্) সং১স্্রীং, গুগী, কু চি। ২ কঞ্চা 

কু'চেমাছ | ৩। চাবি । শিৎ-১ “উদ 
টিশী কুঞ্চিক1 |” 

কুঞ্চিত কপি দেখ, তন) _ ক) বি ছি 
বঞ্তাকৃত) নজীকৃত, কৌকড়ান। ২। সন্কু 

চিত । ৩। ছশ[দৃত। 
/ববী-জ যে জন্মে। অথন 

কুজ, অব্যক্ত শব্দ কর|4 বস. £)- 

আগম) সং, পুৎ _ক্লীৎ, লতাগৃহ্, উপ? 
বা অরণ্যে লতাদি দ্বারা আচ্ছন্ন স্থান 
২। হস্ভিহনু। ৩। হস্তিদত্ত। ৪1 ধাষি 

বিশেষ । শিৎ _ ১লতাকুঞৎ গপ্তম্মর বদি 
পুগ্ীং চপলয়ন্ 1” ২“কুঞ্জৎ সতিমির পু্ীৎ। 
৩ “কুজিত কুঞীকু'টারে '” (জরদেব)! 
“নীকুঞ্জনিত ্ৈশচ প্রামাদৈরুপশোভিত' 
(হিম্বস্তমৃূ) ১ 

কুগ্তর কু হস্ত্িশ€+র- আন্তার্থে) সং 

পুং, হ্তী । ২। (কোন শব্দের পরে প্রয়ো' 
করিলে) শ্রেষ্ঠ ; যেমন-_বীরকুঞ্জর | শিং 
১ “মিৎহশদ,লে লাগাদ্যাঃ পুং ২সিশ্রেষ্টথ 
বাচকাঃ।” ৩1 কেশন ৪ । দেশবিশেষ ৫ 

পৃথিবীর দক্ষিণদি্বত্তাঁ পর্দতবিশেষ । শি 
--১"চকার হানে ) কুঙ্জীরৎচৈব কুগ্জীর 

প্রতিমাকৃতিম.1” রা, রী- রী সি 
২। ধাতবী বৃক্ষ । | 



কুট | 
পপ পপ ০ আপি 

কুঞ্জরাশন কের হস্তী -অশন ভোজনীয়, 
৬ঠী-ষ) সং,পুং, অশ্বর্খবৃক্ষ । [বিশেষ । 

ফুঞ্জরাসন ; সং, ক্লীং, কদ্রযামলোক্ত আসন- 
কুঞ্জরাস্য (কুঞ্জর হস্তী-আস্য বদল) দ- 

ন্দিণ মহাসাগরে এক প্রকার মকর আছে 
তাহার্দের মধ্যে পুংজাতীর ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ 
দীর্ঘ দেখিতে হস্তীর শুড়ের মত এজন্ত 
তাহার! কুঞ্জরাস্য নামে খ্যাত। 

কুপ্ধল (কু কুতৎ্সিত- জল । এঞ- আগম ) 
সং, পৃৎকাজিক, কাজী, আমানি। 

কুপ্জিকা ; সঙ, স্ত্রী, কৃষ্ণচজীরক) কেলেজীরা । 
২। নিকুঞ্জিলাম্নবৃক্ষ । | 

কুট (কুট বক্র গমন করা+অকে)-ক) 
সং,পুৎ, কোট, ছুর্গ, গড় । ২। পাতর ভাঙ্গা! 
হাতুড়ী। ৩। পর্সত। ও বৃক্ষ । ৫। পু 
_ক্লীং, ঘট, কলসী। পুৎ। টি, টী-স্স্রীত, 
বাটা, বাড়ী । ২। কুড়ে । শিং-১ ত্র 
স্গাহা দ্বাদশসমাঃ কুটাং কতা বনে বসে ।” 
২ “প্রাসাদয়তি যঃ কুট্যাৎ।” ৩। (+অ 
কে)-ক)কুষ্টনী। ৪1 €(+ক- ভাবে) 
কুটিলতা। ৫। (দেশজ) তৃণ; ষথা-_ 
প্বতে করি কুট1।” 

কুটস্ক (কুটম গৃহক্ষে-ক বে করে অথবা 
কু গৃহভূমি -টঙ্ক আচ্ছাদন করা+ 

অ(্বএ)- ৭) সং, পুৎ, গৃহাচ্ছাদন, চাল । 
২। গিরিসমীপ | 

কুটজ (কুট শু -জ [জন্ জন্মান+ 
(ড)- কা] যে জন্মে, "মী -ষ। ,২) সখ, 
পু, গিরিমরি কা পুষ্পবৃক্ষ কুড়চীগ্রাছ | 
২। (কুট ক্ষুত্ত, ঘট -জ জাত) দ্রোণা- 
চাধ্য । ৩। অগন্তা । 

কুটজগতি ; স্ত, স্বীং, ছন্দোবিশেষ । 
কুটজপুটপাক ; সং, পুহ, চক্রেদত্তোক্ত অভি-. 

. সাররোগনাশক ওষধবিশেহ। 
 কুটজরস ) সং) পু, 'র্শরোগনাশক ওঁষধ- 

বিশেষ । | [বিশেষ । 
কুটজলেহ সৎ, পুৎ, অতিসারনাশক লেহ- 
কুটজবীজ ; সৎ, ক্লীৎ, ইন্দ্রধব । 

( ইটজা ; সং, স্ত্ীং, ছন্দোবিশেষ | 
কুটন [হেন শকজ) সং, খণ্ড খণ্ড করণ, 

চু্থন, গুঁড়ান। 

৪৮৯ ] 

সপস্পেপ সি পপ 

পাশা শা পীপসপেসাপিপসিপীশপাশ শশা াী্ীািশীটাািশীী শট লু 

স্পা পাপা পাপা পাাসসাপসপাশপপ্পাপপাা কপাল পাশাপাশি 

সটুটি 

কুটনা (পূর্বে দেখ) সৎ, পাকার্থ খণ্ড খণ্ড 
কৃত তরকারী । 

কুটনী (কুট্রনী শব্দজ ) জং, সজ্ঘটিকা, যে 
নায়ক নায়িকার সঙ্ঘটন করিয়া দেয়, দৃতী। 

কুটন্নট; সং, পু, শ্যোনাকবৃক্ষ । ২। বীৎ, 
কৈবর্জা মুস্তক, কেশুর। 

কুটপ কেউ গৃহ-পা পালন করা+অডে) 
_ ক) সৎ, পুৎ, গৃহদমীপস্থ উপবন । হ। 
কুড়ব পরিমাণ | ৩। মুনি । ৪1 ক্লীৎ, পদ্থ |. 

কুটর ; সংপুহ, মন্থানদ গুস্থ রজ্দু, বন্ধনস্তত্ত । 
কুটক্ু) ও পুং, বস্মগৃহ, কানাৎ। 
কুটল (কুট গৃহ-লা গ্রহণ করা, আচ্ছা 
দন করা4 অড) _ক) সৎ) ক্লীৎ, গৃহের 
চাল, ছাদ । 

কুটহারিকা (কুট কলসী - হারিকা 
লইয়া যায়) সং, স্ত্রী দাসী । 

কুটাধাত কেট হাতুড়ি- আঘাত, ৩য়_ 
) সং, পুৎ, হাতুড়ির আঘাত । 

কুটি €কুট্ বক্র হওয়14ই _সংজ্ঞার্থে ) 
মং, পু) বৃক্ষ | ২। দেহ । ৩। জল । 

টি, টী-ক্ত্রীং, ক্ষুদ্র গৃহ, কুঁড়ে । ২। 
(দেশজ, তৃণ। 

কুটিচর 1 কেটি,কুটী বক্রত, জল- চর [র্ 
কুটীচর / গ্রমন করা+টকৃ- ক] যে গমন 

করে) সং, পু২, জলজন্তবিশেষ, শুশুক। 
২। সন্ব্যাসীবিশেষ | 

কুটিত (কুট বক্রতা + ইত-ষুক্তার্থে ) 
বিং, ত্রিৎ কুটিল, খল। 

কুটিযা, কুঠিয়া (কু্ঠী শবজ) বিং, মহাব্যাধি- 
গ্রস্ত ৷ ] 

কুটিল (কুটি কোৌটিল্য1+ল-- অন্ত্র্থে। 
অথবা কুট +ইল ক) বিৎ, ত্রিৎ, বক্র 
শিৎ-১ “ ভ্রকুটাকুটিলাত্তস্যাঃ |” ২৭ 
ক্র,র ।৩।শঠ, ধূর্ত । ৪ । ক্লীৎ, তগরপুণ্প । 
লা-স্্রীঘ, সরস্বতী নদ। ২। রাধিকার 
ননন্দা ও আয়ানের ভগিনী । '৩। ছৃন্দো- 

বিশেষ । 97 গ্রন্ধদ্ব্যবিশেষ । 
কুটিলগ কুেটিল-গ্র[গম্ গ্রমন করা7+অ 

(ড)-ক)] ষে গমন করে) বিং, ত্রিং 
বক্রগামী । ২। সং, পু _ জ্ীং, র্প। গা | 
_স্স্রীঘ, নদী । ৃ | 

যে 



কুট | ৪৯০ ] কুট 
স্পিস্্াক্পিপপাশিসপীশিপীিশশশীশীিশশিলিত তি পিল শশী শসা পাপা শিপ পাপ 

শেপ শশা পি 

কুটীচক 7) কেুটী গৃহ-চক যে তৃপু হয়, 
কুটীচর / চর যেগমন করে) সং, পু 

পুত্রান্নজীবী, পুত্রের উপর যাহার জীবিকা 
নির্ভর করে । ২। ষতিবিশেষ । শিং-১ 
“চতুব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ । 
সঃ পরমহসশ্চ যোহুত্র পশ্চাঁৎ্ষ স উ ভমঃ।” 

কুটীমুখ ; সং, পুৎ, শিবান্থচরবিশেষ । 
কুটির (কুট দেখ, ঈর-হস্থার্থে । 

কুটীর. | অথবা কুটি, কুটা-রা দান 
কর14 অডে)- ক) সং, পুৎ, পর্ণশালা, 
ছোট্র, কু'ড়েখখর। শিং- ১ “কৃজিত- 
কুঞ্জকুটারে।” ২। বাসস্থান 

কুটুঙ্গক কেট [কুট বক্র হওয়া1+অ - প্রৎা 

. -অঙ্গ দেহ+ক-ফষোগ। নিপাতন) 
সৎ, পুৎ১ লতাগৃহ্ । ২। ছাদ, চাল। ৩। 

বংম্টাদিনির্ষ্রি ধান্যরক্ষণ পাত্রবিশেষ, 
ভোল। 

কুটুন্ব কেটুন্ব পোষণ করাঁ+ অ(অন্)- ক) 
হ, পু লী, জ্ঞাভি, যাহার সহিত 

বংশ সশ্বন্ধদ আছে । ২। পরিবার, পোষ্য- 

বর্ণ । ৬। যাহার সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ 
খটিয়াছে। ৪। বান্ধব । শিং--১ “কুটুন্বা- 
নাঞ্চ দ্বাতারহ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ 17 ২ 
“শ্বশুর কুটুন্বৎ সর্বহসোতসাহ২ৎ বভুব ।" 
৩ “বশ্যুধৈব কুটুন্বকৎ 1”, 

কুটুন্বব্যাপৃত কেটুম্ব পরিবারবর্গ _ ব্যাপৃতত 
যে[ভরণ পোষণাদি] কার্ধ্যাসক্ত হয়) 
বি, ত্রিং, পরিবারবর্গের প্রতিপালনে 

মনোযোগী । 
কুটুশ্িতা কুটু্ষিন্+ ত1- বিদ্যমানার্ে) সৎ, 

স্ত্রী, পারিবারিক সম্বন্ধ; কুটুশ্বসম্থন্ধ 
নিবন্ধন ব্যবহার । 

কুটুম্বী (কুটুম্িন্, কুটুম্ব +ইন্-_ অভ্যযর্থে) 
সৎ, পুং) গৃহশ্ছ | শিহ ১ ““দীলানাৎ ক- 
লবৃজ্ঞংস্ব ণফলনতঃ সহ্জনানাৎ কুটুন্বী।” 

হু “রিথকুটুম্বী।” মী -স্্রীৎ, কুটুম্ববি শিক্া, 
পতিপৃত্র দুছিতার্ষিবিশিষ্ট স্ত্রী, গৃহিণী । 
২ ।ক্টিরিণী হুপবিশেষ | 

কুটক €কুষ্টন দেখ, অক(ণফ)-ক) বিৎ, 
_ ত্রিৎ ছেদক ) যথা অশ্মকুটক। ২। সং, 

পহ. অন্ষবিশেষ; লীলাবতীতে এই অঙ্গের 

এইবূপ উদ্বাহরণ নির্দিষ্ট আছে---"এক. 
বিংশতিযুতৎ শতদ্বয়ং যদৃগুণং গণক পক 
ষচ্টিযুক্। পঞ্চবর্ষিিত শতদ্বয়োদ্ু'তৎ শুদ্দি- 
মেতি গুণকৎ বদাঁশুতৎ।”” 

কুট্টন কেষ্ট কাট1+অন(অনট্) - ভা) সং, 
ক্লীং, কাটন, ছেদন । ২ । খোড়ন। ৩। 

কুটিয়াফেলা । ৪ । দূষণ । নী-_স্স্রীৎ, দূতী, 
ষে স্ত্রী মধ্যব্র্তিনী হইয়া স্ট্রীপুরুষের বা 
ভিচার সভ্বঘটন করিয়া দেয়, কুটনী। 

কুউমিত কেট্র +জঅল্)- ভা অম ফেল 
করা+ ইত) সং, ক্লীৎ, নায়ক সংসর্গে ম 
স্তোষ হইলেও নিষেধার্থ মস্তকাদি সপ্চালন 
আ্ীলোকের বিলীসবিশেষ । শিৎ _ ১কেশ 
স্ভনাধরাদীনাৎ গ্রহে হর্ষেহপি সন্ত্রমাহ 
প্রাহুঃকুট্রমিতৎ নাম শিরঃ করবিধূননহ। 

কুটক (কুট কাট।1+ অকণেক), আব 
কুট্টাক | ফযোক)-- ক) বিং, ত্রিৎঃ ছেদক 

কর্তনকারী, ষে কাটে । ২। পথ, মত্হরগ 
কুট্রার; সং, পুং, পর্দাত। ২। ক্লীৎ, কম্বল 

৩। অন্ুবাগ,রতি । ৪1 কেবল। 
কুট্রিত কুট 4+তক্ত) -শ্ বিৎ, তিহ, ছে 

দিত, খণ্ডী ওত. 
কুট্টিম কুট দেখ, ইম-শ্ম ) আহঃ পুহ; 

ক্লীৎ, রত্বের খনি । শিৎ-১ “মণকুটি 
মভুষিতৈঃ (প্রামাদৈহ )1? ২। মস্ক 
ভূমি। ৩। চাতাল। ৪ বদ্ধভূমি, পাব 
মেজে । শিৎ- ১ "শাদ্বলোপচিতাৎ ভূমি 

যথা কাঞ্চনকু্রিমামূ |” ৫1 দাড়িম্ব বৃগ্ষ 
৬ । কুটীর, কুঁড়ে খর। 

কুট্রিহারিক! (কুটি মাংসাদি-জু হু; 

করা+4ইক, আপ্ শ্্রীৎ) সং, জং, দা 
ষে মাংসাদি কুট্রিত ভ্রব্য আহরণ করে। 

কুষ্টীর ) সং, পু, ক্কুজ পর্বত । 
কুট্মুল (কুট; কু ছেদন করাঃ 

কুভাল ফোলন্)- ক, সংজ্ঞার্থে ) ও 

পুৎ _ ক্রীৎ। ঈষৎ বিকসিত কলিকা,মুক্ 
ফুলের কুড়ি । শিং-১ রক্তোত্? 
প্রকরকুট্যল।' ২ । (+ক্লন্ _ ধি) 
নরকবিশেষ, ইহাতে মারকীরা রজ্দুষনত 
ভোগ করিয়া খাকে। 

কুট]লিত (কুটাল+ ইত- জাতার্থে) টি 



ক্ড় | 

্রিং, মুকুলিত, বাহার কুট]ল নির্গত হ্ই- 
যাছে। 

কু$ (কুষ্ঠ, শব্জ) সং, ভার 
শব্দকরা1ঠ-- প্রং | যেখানে পক্ষী শব্দ 
করে। কিন্বা কু পৃথিবী_স্থাঁ থাক1+4 
অ-প্রহ। স্থা-ঠ 1 যে পরথিবীতে থাকে, 
অথব1 কৃঠু ' ছেক্ন করা+অ-ক) সং, 
পুৎ। বৃক্ষ, মহীরুহ, পাদপ। 

কুঠর (কুঠ বেষ্টন করা+অর(করন্)-_ ধি) 
অং, পু, মন্থানদণ্ড, বন্ধনের স্তত্ত, ষে 
খঁটাতে মউনি বাধে । 

কুঠরী €কুটীর শদজ) সং, গৃহ, বেশ । ২। 
কামরা । 

কুঠাক্ক (কুঠু ছেদন করা+আক(আকুন্) 
_ সংজ্কার্থে) সহ পৃহ। কাঠঠোকৃরা। 

কৃঠাটক্ক (কৃঠ বৃক্ষ -আ-টনৃকৃ বদ্ধ করা, 
টাকা+ অভেল্)- ৭) সং, পু, কুড়ালি, 
বাইস, টাডি। 

কুঠার (কৃঠ বক্ষার্দি-খ প্রাপ্থহওয়া+ অ 
(ৰষণ) ক কিম্বা কৃঠ ছেদন কর1+ আর 
(আরন্)-ণ। যাহার দ্বারা ছেদন করা 

যার) সং) পুৎখ। রী, রিকা -জ্ীৎ, কুড়ালি, 
বাইস, টাঙ্গী । শিৎ--১ “মাতুং কেবলমেব 
যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বযমূ।” ২ “নত! 
গতাহৎ শরণৎশরণ্যৎ স ভৃত্যসৎসারতরোঃ 
কুঠারমূ 1৮ ২। পৃ, বৃক্ষ । 

কুঠারু কঠে বৃক্ষ_খঝ গমন করা+উ-- 
প্রং) সৎ, পুৎ, বৃক্ষ । ২। বানর । ৩। অস্ত্র- 
নিশ্মাণকারী । 

কৃঠি কেঠু ছেদন করা+ই _ সংজ্ঞার্ধে) 
সং, পুৎ, পর্বত । ২। বৃক্ষ । ৩। (পর্বতার্থ 

কৃঠি শকজ) ঠি_ঠী, সৎ, অট্রালিকা । 
৪। বাণিজ্যালয়। ৫। কার্ধ্যালফ । 

কুঠের কুঠু বেষ্টন করা+এর _সংজ্ঞার্থে) 
সং, পুই, অপ্ধি॥ ২ । ভূলসী, বাবুইতুলসী। 

কুঠক্ ; সং১.পুৎ, চামনের বাতাস 
কুড় কষ্ট শব্দজ) সং, কুষ্টবৃক্ষ, $উধধিবিশেষ । 

২। (দেশজ) বিস্বা; ঘথা--“কুড়বা কুড়বা 
ফুড়ব। লিজ ।” ও । বাশি । 

খৈগুন শন্বন্জ কি?) খনন, বিদারণ; যথা 

৪৯১ ] কুণ 

_-কোন নারী খেছে কুস্ডিছে নয়নদ্বয় ॥” 
৩। বিক্ষিপ্ত বন্ধ তুলিয়া লওষ | 

কুড়প ] (কুড় ভক্ষণ কর! ইত্যাদ্দি+অপ 
কুড়ব ) (কপন্), অন(কবনৃ)-- ধি) সং, পু, 

পরিমাণবিশেষণ, প্রস্থচতুর্থ ভাগ । ২। বৈদ্য- 
মতে ৩২ তোল । 

কুড়ল কুরর শবজ) 
বিশেষ। 

কুড়াপন্থী (এক কুণ্ডা অর্থাৎ এক কুঁড়েতে 
সমুদয় আহারীয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ক- 
রিয়া স্বমন্প্রদায়ী সকলেই একত্র সেই 
কুড়েতে ভোজন করে, এই নিমিত্ত ইহা- 
দের নাম কুড়াপন্থী) আগর! জেলার অস্ত- 
গতি হাত্রাস নামক নগরে তৃলসীদাদ নামে 
এক অন্ধ বণিক এই সম্প্রদায় সংস্থাপন 
করেন। ইহারা কোন মুর্ভির আরাধনা ন। 
করিয়া কেবল ইইদেবের উপাসনা করে। 
কর্ণে হস্ত দিয়া শব্দ শ্রবণ ও নাসিকাগ্রে 
দৃষ্রিপাত, ভ্রাকুটিধ্যান অর্থাৎ ভ্রর মধ্য- 
স্ছলবন্তী দ্বিদল পদ্মমধ্যে সত্য-পুকষ অব- 
শ্হিত আছেন এইরূপ মনে করেন । 

কুড়াল, কুড়ল (কুঠার শব্দজ) স্বৎ, পরশ, 
কুড়ালি। [(কুষ্ট শব্দজ) কুঠ। 

কুড়ি (দেশজ) বিং, ২০ জৎখ্য1, বিশ্ব । ২। 

কুড়িশ ; সংপুং, মত্স্যবিশেষ, কুড় চিমাছ। 
কুভ্য, কুড্য কভু রাশীকৃত কর+ষ:ক্যপ্) 

_ মম) সংজীৎ, ভিত্তি, ভিত, দ্েয়াল। শিং 
৯ “বৈদূর্ধ্যকুভ্যেষু শশিহ্যতিভ্যঃ 1” 
€মাধ)। ২। ছিটাবেড়া। ও ব্যগ্রতা । ৪ । 
(+কাপ্্- ভাবে) বিলেপন । ৫4 (কু + 
ভ্যন্-ভাবে) কৌতুহল । 

কুড্যচ্ছেঘী কুভ্যচ্ছেদিনৃ, কুডন দেয়াল _ 
ছেদ্দী যে ছেদন করে বা ভ্গ কষে) সং, 
পুহ, সন্ধিভেদী তস্কর, মি দেল চোর । 

কুভ্যচ্ছেদ্য (কুভ্য কেয়াল-ছেঘ্য ছেদ- 
নীয়, ভজ শীল) সং, ক্লীৎ, বেয়ালের গর্ত । 
২। প্ুং, খনফ । 

কুড়্যা (দেশজ) দ্বিৎ" মলম্ন । ২। কুষ্ঠরোগী। 

ৎ মত্স্যভো নী পক্ষি- 

| কুপন €কুণ্ 'শব্ষ করা+ অন(অনট )-- তা) 
ইড়ন (দেশজ ) অং, আহরণ, চয়ন। ২। |. সং, রাং, জা । ২16 দেশজ ) বেধন, 

বেদনা। রি 



কু ৃ 
পপ স্পা শিস পপ পপ পা 

পপ 

কুণপ (কণ্ শব করা4 অপ(কপন্)-ক। 
ব_ু) সং, পু -ক্লীৎ, মৃতশরীর, শব । 
শিং-১ “ কুণপৎ স্থাপয়ামাস লারদস্য 
বচঃ স্মরন্ 1” ২“ততঃস কুণপৎ দৃষ্ট1 সহসা 

সংন্যবর্তত |” ২। পু, পুতিগনদ, ছুর্গন্ধ । ৩। 
অন্ত্রবিশেষ, বড়সা | পী-জ্জীৎ, বিট্শা- 
রিকা, গুয়ে শালিক । 

কুণি, কৃণি (কুণ্ শবকরা, কুণ্ হঙ্কুচিত 
করা ই'- ক) বিং, ত্রিৎ, কুকাধ্যকারক । 

২।রোগাদি দ্বার বিকৃতহস্ত, ঝু পো। 

৩। সৎ, পুৎ, তুঁদ্গাছ । 

কুণী দেশজ) সং, কুনখ, নখ প্রানস্তভাঁগের 

 রোগবিশেষ । 

কুগ্ঠ (কুঙ$ আলস্য কর!+ অংঅন্)_ ক) 
বিং, ত্রিৎ, জড়, অলম | ২। সম্কচিত। 

৩1 ব্যাহত, প্রতিবদ্ধ । ৪ । ভোতা। ৫। 
অক্ষম, কাতর ; যথা-ব্যয়কুঠঠ | ৬। মূর্খ । 
৭| অকর্্ণ্য ! শিৎ- ১ “বিভাবসোস্তল্য- 

মন্ুঠমণ্ডলম্ ৮ *পুর্নৎ তপো বীর্য মহঃতু- 

কুষ্ঠমৃ।” 
কুঠক (কু দেখ, "মক ণেক) _. ক) বিৎত্রিৎ) কুৎ- 

সিত কর্ম্মকারী, মুর্খ । ২। সক্কোচবিশিষ্ট। 
কু্ঠিত কু দেখ, তক্তি) _ ক) বি, ত্রিৎ, 

লজ্জিত, সম্কুচিত, অপ্রস্থত, অপুতিভ। 
হ। কাতর, অক্ষম; ঘথা-ব্যয়কৃঠিত। 

কুণ্ড কেন্ড দ্াহকরা, রক্ষাকর।+ অঅল্) 

মু) সৎ পু জীবত্পত্তিকা স্ত্রীর জারজ 
পুর্ন । শিং-১ “পরদারেষু জায়েতে দো 

_স্থতৌ কুণ্ডগোলকৌ । পত্যে জীবতি 
_ কুগুঃস্যান্ম তে ভর্তরি গৌলকঃ। ২। €+ 

অল্-_-ধি) ক্লীৎ, কোন বজ্ত রাখিবার জন্য 
ভূমিতে যে গর্ত করা যায়, অগি রক্ষার্থ 

ভূমিনিষ্ঠগর্ত ; যথা-_-অগ্নিকুণ্ড দ্বুতকুণ্ড। 
ইহা! প্রয়োজনভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারের 
হইয়া থাকে (পঞ্চরাত্্র, বশিষ্ঠ, যামল, 
তিথি, মৎস্য, পিহ্গল ) ৩। কূপ, জল- 
পাত্র। ৪। দেবজলাশয় ; যথা-_অগস্ত্য- 

_ ক্ষুণ্ড? সপ্তর্ধিকুণ্ড। সোমকুণ্ড। শিৎ-১ 
 *ঙ্গান্তি মম গিরিকুণ্ডেষু।” ৫ 1 চৌবাচ্চা। 

, ১৬ । বৃত্তাকার, পরিমাণপাত্র ।. শিং-_ ৯ 

ধন্ভুবং কোফেন কুণ্তোস্বী 1? রেছু)। পুত, 

৪৯২ )] কুণ্ত 

শী -_- স্্রীৎ কলসী, ঘটা । ২। কমণ্ডলু 

ক্ীং, শী -_স্ত্রীৎ, স্থালী, পাকপাত্র। 

কুণ্ডকীট কুণ্ড জলাশয়বিশেষ ইত্যাদি _ 
কীট কমি, পোকা) সংঃ পুঁৎ চার্াক- 

মতাবলম্্ী । ২ । পতিত ব্রাহ্মণীপুত্র । ৩। 
দাসীতে রমণাভিলাষী ৷ 

কুণডুগোলক কেণ্ড স্থালী-গুড় রক্ষা করা 
+অকণেক)- ক)। ড-ল) সং, করীং, 
কাজি, আমানি। 

কু (কুন্ড. রক্ষা করা4+ অঙ্গ - প্রং) 
সং পুৎ) কুঙ্জী, লতাগৃহ। [খধধযিবিশেষ। 

কুণডজঠর ) সং, পুৎ্, কুণ্ডাকাঁর উদরবিশিষ্ট 

কুণডপাষ্য (কুণ্ড-পা পান করা 4 মংস্যণ্) 
_ধি) সং, পুৎ্, ষক্ঞবিশেষ । 

কুণ্ডভেদী (-ভেদিন্, কুণ্ড-ভিদ্ ভেদ 
কর1+ইন্ণিন্) _ ক) বিই, ত্রিৎ। কু 
ভেদকারক। ২। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রবিশেষ। 

কুগুল (কুণ্ড রক্ষা করা, শোভ] পাওয়া? 

অলকেলচ)-শ্) সং, র্লীৎ, কর্ণভৃষণ। 

শিং-১ “ত্রোত্রং শ্রাতেনৈব ন কুগুডলেন 

(বিভাতি)।” ২ “বসুধাৎ শৈলকুগুলামৃ। 
৩ “শুভে রৌঝ্মেচ কুণডলে |? ২। বলয়, 
কঙ্কণ। ৩, শায়ের বেড়ী। ৪1 বলয়াক্কৃতি 

বন্ধনী, গলার গলাসী। ৫ । সমুহ । 

কুণুলন! (কুওল-ঞি+অন- ভাবে, আপ্) 

সং, স্ত্রীং, বলয়াকৃতি বেষ্টন করণ, বেড়! 

দেওয়া । শিং_ ১"ফশিভাষিততাষ্যপকিকা 

 বিষমাৎ কুগুলনামবাপিতা।” হ। শজি- 

বিশেষ । ৩। পন্বান্ন-বিশেষ, জিলেপী। 

কুগুলী কুগুলিন্, কুগ্ডল কর্ণভূষণ4+ইন্_ 
অন্ত্র্থে। জর্প এবং অযুর পুচ্ছশ্ছ চক্ষু 
এই ভূষণের ন্যায় দেখায়) সং, পু, সগ। 

২। ময়ূর । ৩। (পাশান্ত্র আছে বলিয়া) 

বরুণ। ৪ । চিত্রমুগ । ৫ । বিৎত্রিৎ। কুণ্ডণ- 
ধারী, কুগুলবিশিষ্ট । নী-ক্্রীৎ, কুলকু 
লিনী শক্তি । ২। গুড়চী। ৩। কাঞ্চনবৃক্ষ । 

৪। কপিকচ্ছু। ৫ । সর্পিনীবৃক্ষ । ৬। জি- 

লেপী, মিষ্টান্ন । ৭। সর্পাঁ। 

কুগুশাযী (-শাযিন্, কু -শী শল্ন ক 
ইন্ণিন্) ক) বিৎ, ত্রিং, যে কুণ্ডে শয়ন 
করে। ২। সৎ, পুত, তরাষটর-পুত্রেবিশেষ 



কত ৪৯৩ ] কুন 

কুগডাশী কোশিন্, কুণড -অশ.. ভোজন | হৃতপ কে ঈষৎ-তপ তাপ, ৭মী _হিং 1 
করা+ইন্ণিন্)-ক ) বিৎ, ত্রিৎ, কুণড- 
গোলকের অন্নভক্ষক, যে ব্যক্তি জারজের 
অন্ন এবং গোলক অর্থাৎ উপপতি হইতে 
বিধবার গর্ভজাত পুরুষের অন্ন ভোজন 
করে, তাহাকে কুধিরাঙ্ধ নামক ঘোর 
নরকে পতিত হইয়া বিষম যাতনা ভোগ 
করিতে হয়; বিষ্পুরাণে কথিত আছে 

যথা“ রঙ্গোপজীবী কৈবর্তঃ কুণ্ডাশী 
গরদস্তথা । সুচী মাহিষকচৈব পর্দকারীচ 

যো দ্বিজঃ । আগারদাহী মিতদ্বঃ শাকুনি- 

গরম যাজকঃ। রধিরান্ধে পতস্ত্যেতে মোমৎ 
বিক্রীণতে চ যে 1” শিৎ-১ “অনমুতে 
জানজং কুণ্ডো মুতে ভর্তরি গোলকঃ। য 

স্তয়োরন্মন্ীতি স কুণ্ডাশীতি কথ্যতে 1” 
২। কোট্না। ৩। সং পু, গ্ৃতরাষ্-পৃত্র 
বিশেৰ । 

কুণ্তিক কেণ্ড জলপাত্র +কণ্ _ স্বার্থে)ক্লীৎ, 
_ক্্রীৎ, কমগ্ডলু । হ। তাঅকুণ্ড। ৩। 

স্থালী । ৪ ।কুঁড়ি। 

কুণ্ডিন কেণ্ড দেখ, ইন- ক) সংরীং, বিদর্ড- 
রা । ২ । পু, বহুং দেশ-বিশেষ। ৩। 
২, মুনিবিশেষ । 

কুণ্তী কুগ্িন, কুণ্ড+ইন্ - অন্ত্যর্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ কুগুযুক্ত । ২। রতুভাণ্ড ৷ ৩। স্থালী। 
“সাস্ত নিক্কসহআণি কুণ্ডিন্যো ভরিত1ঃ 

শুভঃ ।'+ 

কুশ্তীর কেণ্ড +ঈর _ প্রৎ) সৎ, পুত, মনুষ্য | 
কুণ্ডাদর (কুণ্ড - উদর, কুণ্ডের ন্যান্ধ উদ্দর) 

সং, পুৎ, নাগবিশেন্ধ । ২। বিং, ত্রিৎ, অপ্র- 
শস্ত উদরযুক্ত। 

কুতঃ (কুতস্, কিমৃ+তন্, পঞ্চমী স্থানে তস্) 
অং, কি নিমিত্ত, কোথা! হইতে। । 
কোথা । শিং - ১“কুতস্ত,মসিসংপ্রীপ্তঃ | 

কৃতন্থু (কু কুৎসিত, নিন্দনীয় - তনু শরীর। 
কেবল আটটা ফাত ও 'তিন পা খাকাতে 

বাহার শরীরের আকৃতি রাক্ষদব্ কুত- 
সিত, ৬ী-_ হিং) জৎ, পুখ, কুবের। ২। 
ত্রিৎ, কুৎজিত অবত্যবতিশিষ্ট। 

কুতন্ত্রী কে -কুখসিত--তন্ত্রী বীণা, য় -. 
স) সং, স্ত্রী) কুৎসিত বীণা । | 

[২। বিং+ত্রিৎ, বলবান্। 

এই সময়ে হুর্ধ্য অন্দীভূত হয়) সং, পুত, 
ক্লীৎ, দিবসের ১৫ ভাগের ব্ষ্টম ভাগ। 
প্রিংশদ্দও পরিমিত দিনমালের দ্বিতীয় 
প্রহরের শেষ দণ্ডাৰধি তৃতীয় প্রহরের 
প্রথম দণ্ড পধ্যস্ত কুতপ মুহূর্ত। এই 
সময়ে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের অনস্ত ফল 

লাভ হয়।“দিবস্যাঞ্টমে ভাগে মন্দীভবতি 

ভাস্করং স কালঃ কুতপো জ্ঞেয়ঃ পিতৃণাৎ 
দত্তমক্ষয়ুমূ 1?” ২। বাদ্য । ৩। ছাগলোমজ 

কম্ধল। ৪।কুশ। ৫1 পুৎ, হুর্য্য। ৬। 

অগ্রি। ৭। অতিথি । ৮। ভাগিনেয়। ৯। 
দৌহিত্র ৷ ১০। ব্রাহ্মণ । ১১। গৌ। 

কুতস্ত্য (কুতদ্+ত্যত্যেণ) _ শ্ছিত্যর্থে) বিং, 
ত্রিং, কোথা হইতে আগত । ২। কিরূপে 
জাত । 

কুতুক, কুতু শব্দ-কৈ শব্করা+ অ(ড) 
_ক) সং, জীং, কৌতৃহল, ওৎ্হুক্য। 
২। আনন্দ। 

কুতুপ (কৃত তৈলাধার+উপড়পচ্১_ ক) 
সং, পুং) ক্লীৎ। কুতপ। ২। পুৎ, চর্ম চম্খ- 
নিশ্মিত ক্ষুদ্র তৈলাদি পাত্র, ছোট কুপা। 

কুতু (কু কুতৎ্সিত-তন্ বিস্তার করা + 
উড্ভোে-ক।নৃ-লোপ। উ-০ সংকর 
নির্িত স্বেহপাত্র, মক, কুপা । 

কুতৃহল কুতু তৈলাধার+হল্ চমা+অ 
(অন্)- ক) সৎ ক্লীৎ, কোন বিষয় জানি- 
বার শুনিবার ব দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্রত। 
আগ্রহ বা ওঁঙম্থক্য। ২। বিৎ, ত্রিং, 
অদ্ভত,আশ্চর্য্যজনক । ৩। নায়ক নাক্সিকার 
ভাববিশেষ । শিং-১"রম্যবস্থ সমালোকে 
লোলতাস্তাৎ কুতৃহলম.।" 

কুতৃহলী (কুতৃহলিন্, কুতৃহুল + ইন্্_ 
_ অস্ত্যথে) বিং, ত্রিৎ, যাহার কৌতুহল 
জন্মিয়াছে, কুতৃহলরিশিষ্ট। ২। আনন্দিত । 
শিং- ১ “কালিন্দীজলকলোল কোলাহল- 
কুতৃহলী।” [ক্লীৎ, জলের পানা । 

কুতৃণ (কু কুৎসিত -তৃণ, য্ং-স) সৎ 
কুত্র কেম্+ত্র-প্রহ। জণ্তমী স্থানে ত্র) 
৮ বিৎ, কোথায়, ফোন স্থানে । 
শিৎ-১ “হ1 সীতা কেন হয মম বং 



গা কেন বা কুত্র ৃষ্া ।” 4৮... ।ক্ষোন ৃ ক 1. ভুমি বিকারণ। করে, বম] _ ষ) সং, 

বিষয়ে । ] সুমি খনন স্বস্ত্রবিশ্খেষ, কোদাইল। 
কুত্রচিৎ ( কুত্র ++ চিৎ - -অশাকগ্গা রঃ ক 2 শিং সা কুদ্দালৈ ্বাপরিষ্যস্তি 

'ক্রিৎ _বিৎ, কোন শ্ঠানে। কোথাও 1. চৌযধীঃ। ০০ "সখ লন্ সগরাত্মজাঃ-_ 

কুত্রত্চ (কুত্র+ত্য জআন্)_ -শ্যিত্যার্থে ) বি, | অসুস্থ শি 81522. 5 

তিৎ, কোথায় জাত, কোন স্থানে স্থিত । | কুর্দিন ; দঃ, কল, সাবনদিন, সুর্যের উদয়া- 

কুরাপি ক্ুত্র- অপি ও) অং, ক্রিৎশ- বিৎ, বধিপুনক্ষদয় পধ্যস্ত কালকে কুদিন কছে। 

কোন কোন খানে, কোন স্থানে । ২। ২। অন্দদিন, তিথি নক্ষত্রাদি দ্বোষধুক্ত দিন। 

কোন স্থানেই । শিৎ-১ “অস্থরেভ্যো | কুটি কু-দৃষ্টি জ্ঞান, য় স) সঙ, স্ত্রীং 
ভয়ৎ নাস্তি যুম্মাকং কুত্রচিৎ হ্কচিৎ 1” নাস্তিকমত, বেদবিক্ুদ্ধজ্ঞান। “ষা বেদ- 

কুৎ্স; সৎ, পুৎ, ঝষিবিশেষ, জপুত্র কৌৎ্স | বাহ্যাঃ স্মৃতয়ো। যাশচ কাশ কুৃষ্টয়ং।" ২। 
নামে বিখ্যাত। মিথ্যা দৃষ্টি । ৩। মন্দ দৃষ্টি, কুৎসিত দর্শন । 

কুৎ্সন _ক্রীৎ) কেস নিন্দ! করা+ অন | কুদ্দার 1 (কু পৃথিবী বিদারণ করা 

কুতৎ্সা-স্ট্রীৎ ) ঘেনট), অ-ভা) সং, কুদ্দাল +অষেণ)-ক, কু-দল্্7আ 

নিন্দা, গ্লানি, ভর্খদনা, দোষবীর্তন। শিৎ | বেণ্)_ ক) সং» পু, ভূমি-বিদারক যর 

_১ দনচাপি কশ্চিৎ কুক্ধতেহত্র কুহ- বিশেষ, কোদ্দাইল। ২। কোবিদরবৃক্ষ। 

সামৃ।” ২ “গুকুজুৎসামতিশ্চ যা ।” কুদ্বল ; সং, ক্রীৎ, পুষ্পমুকুল, ফুলের কুড়ি। 

কুৎ্সনীয় (কুৎসা দেখ, অনীয়_ন্্ম) বি, ! কুদ্য (কু বিস্তার করা7+য(ক্যপ) - ভাবে) 

ত্রিৎ, নিন্দশীয় । | সঞ্, ক্লীৎ্ ভি, দেয়াল। 

কুৎসিত পর্বে দেখ, তক্তি)_ স্ব) বিশ্ত্রিং। | ফুজন্ক, কুদ্রজ পৃথিবী _দ্রর্ম যে গমন 

নিন্দিত, ঘ্বণিত, অবক্তেয় ; মন্দ, জদ্বন্ত ; করে. সং ,গৃহবিশেষ,মঞ্চোপরিস্থগৃহ । 

সদদোষ, দোষযুক্ত ; বিশ্রী, কদাকার। কুধ (কু পুাখবী-পু ধারণ করা+অড/ 

কুথ কুখু যুক্ত কর-4অ(ক)-ক ।যেহশ্পী -ক। অথবা ফ্রু স্থির হই] থাক]। উ 

পৃষ্ঠে শ্লিষ্ট হয়) সং, পুং_ক্রীৎ, হস্তী। -_ লোপ) সং, পু২, পর্বত | 

প্রভৃতির পৃষ্ঠে আস্তরণার্থ ,চিত্রিত বস্ত্র বা। কুনথ (কু কু্সিত-_নধ) সং, পুং, ৮ 

কম্বল, ঝুল; যখ1-_“আরোহীসমেত কু- সিত নখরোগবিশেষ, নথকুনি। ২ । বিং, 

গরগণ অঞ্ঞীনের শরনিকরে ছিন্নকুথ ছিন্না- | তরি, এ রোগী, কুদ্ঘসিত নখযুক্ত । 

ভরণ ও পতজীবন হইল ।১ শিং ১ | কুনখী (কুনধিন্, কুনধ + ইন্ _ বিদ্যমানাণে; 

“কুথ।নাৎ কম্বলানাৎ চ রাঙ্কবাণাঞ্চ সব- বিৎ, ভরি) নখরোগধুক্ত, হি ন্খ- 

যান্।” ২ “আক্ষিগুকেতুকু সৈন্যগজ- | বিশিষ্ট । ২। সন্কুচিক্টন্থ ; যথা_-“মুরণ 
জ্ছলেন |? ২। পু, কুশতৃণ । শিং ১ হারী কুনখী ।” 
“ কুখাস্তরণতজ্েযু কিৎস্যাৎ হুখতরং ; কুনট ) সং, পুং, শ্যোলা কর্ক্ষ | ২। কুৎসিত 

ততঃ 1” ৩ । কীট । ৪1 কম্থা, কাথা । ৫। নট | টী-ক্ী,, মনঃশিলা। হ। কুৎসিত 

প্রাতঃ্সায়ী ব্রাহ্মণ । নটা।৬।ধন্যাক। ৪। নেপালদেশজ শিণা 

কুথুম ; সং, পু, সাঅবেশাখাবিশেষ। কুনলী কেনলিন্, কু কুৎ্দিত- নল খাগড় 

কুোদরী ; সং, স্্রীৎ, কুত্ত কর্ণ পৌত্রী, নিকুত্ত- ইত্যাদি ইন্_অন্ত্যর্থে সং, পু, বধ 

কন্যা, কীলকঞ্জ নামক রাক্ষসের পতী। বিশেষ, বকফুজের গাছ! . 

কুদরত (মাববিক) মহিমা, গৌরব । কুনাথ কে কুৎসিত _নাখ প্রভু, স্বামী, 
'কুষাল 7 কে ছ্ছনি_দল্ বিধান করা | রং স) সং পৃ ছুতলিত গা । শিং? 
কুমমান্ত 1. + জবেণ)_ক। ২য়, পক্ষে__ ;. * হতাম্মাহুৎ কুনাথেন নপুংসা বীর- 
কচ্ছাঙ্গ 41 কুক তূমি-উৎ্- দল্+ষণ্_ মানিনা।” | 



কুনাভি ( কু জঙ্গৎ-নাতি। লাছির ন্যায় 
আবর্তমান) সং। পুৎ। বাতমণ্ডলী, ঘুর্ঘমান্ 
বায়ু। ২ 1.নিবিবিশেঘ । 

কুনামা (ছুনাষন্, জু-লামনৃ, ৬ষী হিং), 
বিৎত্রি। অন্দ লামযুক্'যাহার নাম প্রাতঃ- 
কালে স্মরণ করিলে অমঙ্গল ঘটে, তি 
কৃপণ । [অসদাচরণ । 

কুনীতি কে. মন্দ- নীতি) সৎ, স্্রীৎ, কুচ্ধ্যা, 

কৃস্ত €কু কুৎসিত- অস্ত . শেষ, নাশ | 
কিম্বাক মন্তক-উন্দ 'আর্দহওয়া+ 
অ.অন্)-কফ। দ-্ত) সং, পুৎ পক্ষ- 
বিশিষ্ট বাণ। ২। প্রাস অস্ত্র, ভল্ল, খোচ,। 

কুম্তল (কুস্ত বাণ--লা গ্রহণ করা+ অডে) 

-ক) সৎ. পুৎ। কেশ, চুল। চি 
আপি গণুপত্তিহালকবুপ্লালী 1” ২ 
“ ব্যালোলকুস্তলকলাপবতী 1” ২ । পান- 
পাত্র ।৩। যব। ৪। লাঙ্গল। ৫। পুৎ,বহুৎ, 
দেশবিশেষ । ৬। গ্রবকবিশেষ । শিৎ - ১ 
“বর্ণে ফোড়শিভি কার্ধাঃ কুত্তলো লঘৃ- 
শেখরে । শৃজারে চ রসে প্রোক্মানন্দ- 
ফলদ্ায়ক£।” 

ক্ত্তলবন্জন (কুস্তল _ বৃধ্-ঞ্রি-বর্দিত করান 
+আঅন(অনট)-ক। ঘষে কেশকে বৃদ্ধি 
পাওয়ায়) সং, পু, ভঙ্গরাজের বৃক্ষ, ভীম- 
রাজ। 

সি কুস্তী (কুস্ত দেখ, ই, ঈ--স্্রীলিঙ্গে, 
অথবা কুস্তি কুন্তিভোজরাজ।+ অ-- 
দেয়ার্ে, ঈ) সং, স্ত্রীৎ, পাণ্ড রাজার পত্তী, 
ষছুবংশাবতংস রঘুদেেবের ভ্াতুষ্পত্রী । 
শূরমেনের কন্যা: শুরসেন, ্পীয় পিতগ্সার 
পুত্র অনপত্য কুম্তিভোজের নিকট প্রতি- 
জ্ঞা করিয়াছিলেন ষে, তাহার প্রথম 
সন্তানকে তাহাকে প্রদান করিবেন। তদ- 

হুানে শৈশবাস্থা হইতে পৃথা কেক্তি)-- 
কুস্তিভোজ দ্বারা পালিত হন তদনুসারে 
কুস্তি নামে বিখ্যাত হঞ্জ। শিং_ ৯ “তৎ- 
পিতা শৃরসেনরাদ্ তাৎ পৃথাৎ কু'স্ত ভোজ- 
রাজ্ছে দত্তবান্ অতঃকুস্তীতি বিশ্রুতা ৮ 
২ । পু দ্বেশবিশেষ। 

কুস্তীনয় ; সৎ, পু, যুধিষ্িরাদি পঞ্চপাগ্ডব | 
স্থল কুস্ছ, কেশ দেওয়া; বধ কর1+অন 

পুরা কও আদান, রি | 

কৌথান। কারান... 8. রি ৫ 

কুন্দ (কু ভূমি-উল্দ.. জা আরাম ডি 
(অন্)- ক। অথব! কু++ঈন্যক) মংখপুৎ। 
_ র্লীৎ, কু'দফুল নি ও 

২ “গোক্টীরকুনোশু- 2 

পালরজত প্রত 1" ৩ “তুষারকুদ্দেম্ননিটৈষ্চ 
বিধায় হাতা ।” 

 হারৈঃ 1 ২) গুহ কুবেরের নিধিবিশেষ | 
৩। বর্ষপর্দতবিশেষ | ৪ । কু'দফুলগ্াছ । 

৫1 (কু- দে ছেদন কর1-+ অ(ভ. -ক) 
পু _ ক্লীৎ, ভমিযন্ত্র কু'দের যস্ত্র। 

কুন্দন (কুদ্দন শব্দজ ) সং, ক্রীত, উস্ফন, 
আস্ফালন । 

কুন্দম (কু নীচ, নিন্দনীর (প্রাণী, যথা __ 

ইন্দুর]-দম ম্বেদ্রমন করে) সং, পু, 
বিড়াল । 

কুন্দমাল1 ; সৎ, স্ট্রীৎ, গ্রস্থবিশেষ | 

কুন্দর (কু পৃথিবী বিদারণ করা+অ 
ঘেন্)-ক। ষিনি ছিরপ্যান্ষ বধ কালে 
বরাহরূপী হুইয়া পৃথিবী বিদ্বারণ করিয়া- 
ছিলেন) সং,পুহ। বিজু : ২ । কলি দেশের 
তৃণবিশেষ। 

কুন্দিদী (কুন্দ কুঁদফল+ইন্_সমুহার্থে । 
ঈ--স্ত্রীলিক্কে । কুন্দপুস্পরাশির সহিত 
পদ্ম-সমুহের শুরুত্বের ঠিক সাদৃশ্য আছে 
বলিয়া) সং, স্ত্রী, পদ্মসমুহ । 

কুন্দল নি সং, কলহ, বিবা, ঝকুড়। । 

লিয়_ বিং, বিবাদী, ঝকুড়াটিয়া । 
কুন্দু কে বা দূ বিদীর্ণকরা+উডে)_ 

ক. স্ব - লোপ) সহ, স্ত্রী, মুষিক, ই'ছুর 
কুন্দুকু কে ভূমি-উন্দ ঘর কর+ক-_ 

ক) সংপু২-ক্ত্ীং, স্লামখ্যাত সুপক্ষিদ্ীব্য । 

কুন্দুরুক্বী ক ব্রহ্ষা-উন্দ [জর্ডঘ হওয়া) 
যজ্ভাভিষিক্ত হওয়া1কু-ক। উ-আ'- 
গম ।ক- যোগে কুন্দুকক+ঈ _জ্ীলিঙে) 
সহ, সত্রীৎ, কু 'দক্কী বৃহ্ষ 1 

কুপথ কু. কুৎ্নিত- পথ. পথিন্ শবজ ] 
রাস্তা) সং) পুৎ» জঘন্ত পথ, যে পথে 
চলিতে কষ্ট হুয়। ২। যে পথে চল! উচিত 

নয়, অসৎপথ। ৩। কুনীতি, অসদ্দা- 
চরণ । শিং--৯ বুপথপাষণগুমসমঞ্জীসং | ৃ 



কুপো! [ 

তপ্রবর্তয়িষ্যতি '* (ভারত) | ৪ । দানব- 
বিশেষ । “তথা নিকুত্তঃ কুপথশ্চ দ্বানবঃ।” 

কুপথগামী (-মিন্, কুপথ-গামী যে গ- 
মন করে) বিং, ভ্রিং, যে কুপথে চলে, 
যাহার চরিত্র বড় মন্দ। 

কুপথ্য কু-পথ্য উপযুক্ত ইত্যাদি ) সং, 
ক্লীৎ, অহিতকর পথ্য, যাহা ভক্ষণ করিলে 
রোগ জন্মিতে বা বাড়িতে পারে । শিং - ১ 
“কুপথ্যাশী বিনশ্যতি 1” [পাত্র । 

কুপা (কুতৃপ শকজ) সং, মসক, তৈলদ্বৃতাদির 
কুপাণি কে_পাণি হস্ত, ৬ঠী _ হিৎ) বিৎ 

তরি, যাহার হত্ত কুষ্ঠিত, বন্রহস্ত, কুপো। 

কুপিত কেপ রাগান্বিত হওয়া4ত'ক্)_ 
ক) বি ত্রিং, ক্রোধাক্বিত, ক্রোধী, যার 
ক্রোধ জন্মিয়াছে । ২। বিরন্রু, অসন্তষ্ট। 

কুপিনী (গুপ গোপন করা বা আচ্ছাদন 
করা+ইন্, ঈ- প্রং। গুক) জং, স্মীৎ, 
মাছের খালুই 1 ২। পুৎ, কৈবর্ত। 

কুপ্রিন্দ (কুপ্ বিস্তার করা+ইন্দ _ সং- 
জ্ঞার্থে) সং, পু, তন্তবায়, তাতি। 

কুপীলু ; সং, পু, কাকেন্দুবৃক্ষ, কুচিলা। ২। 
মাকড়াকেঁছু। 

কুপুত্র কু পুর, মং _ স) সংপুৎ, যে ব্যক্তি 
পুত্রের ধশ্ম প্রতিপালন করে না, যে পিতা 
মাতার সহিত অসদ্বযবহার্র করে, অসৎ" 

পুত্র, অবাধ্য পুত্র; ছৃশ্চরিত্র পুত্র, মন্দ পুত্র, 
'অসৎ্সভ্তান। শিং-১ “তাদ্ুশং ফল- 
মাপ্সোতি কুপুবেহ সম্ভরস্তমঃ ৮ (মনু)। 
২ “কুপুত্রেণ কুলতযথা 1” ২। কুপুর, 
৬ঠী _ হিং) বিৎ, ত্রিৎ, কুপুত্রযুন্দ, কুপুত্র- 
বান্, যাহার পুত্র মন্দ হইয়াছে । . 

কুপুক্তষ চকু পুরুষ, য়ং_ স) সং) পু) কু" 

সিত পুকুষ । ২। কাপুরুষ দেখ। 

কুপুয় কে কুদ্সিত-পৃয় ভাগ করা, চলা 
++অ(অন্)- ক) বিৎ, ত্রিং, জাতি ও 
আচারাদি দ্বারা নিশ্দিত। | 

কুশোষ্য কু পোষ্য) বিং, ত্রিৎ। নিজ পরি- 
বার নয় কিন্ত তাহাদের উপায়াস্তর নাই 

| বলিয়া যাহাদের ভরণপেষণের ভার 
হইতে হয়, অতি নিকট জ্ঞাতি ও কুটু- 
প্র অনাথা বিধবা স্ত্রী প্রভৃতি । 

৪৯৬ ] 

কুক্রন্ধ কে-ত্রহ্মন্+ষ্)' সৎ, পুত 

কৃতা সি 

কুপ্য খেপে, রক্ষা কর1+4+ব(ক্যপ)-র্শ। গা 

সক, নিপাতন) সং, ক্লীৎ, ত্বর্ণ ও রৌপ্য 
ভিন্ন আর সকল প্রকার ধাতু। 

কুপাশালা কেপ্য স্বর্ণরোপ্য-ভিন্ন ধাতু- 
শালা আলয়, দোকান ইত্যাদি, ৬ষ্ঠী- 
ষ) সং, স্ত্রী, স্বর্ণরৌপ্যভিন্ন ধাতুপার- 
নির্দাণগৃহ, কাসারির দোকান । 

কুবল (কু অল্প-- বল, ৬ঠী--হিৎ) বিংত্রিং 
অল্প বলযুক্ত। 

কুবলাশ্ব কুবেল _ অশ্ব, ৬ষঠী-_ হিৎ বিং)ত্রিং, 
হুর্ববলাশ্বযুত্ত । ২। সং, পুৎ, সুর্ধ্যবংশীয় 
রাজাবিশেষ। 

কুবের কু কুতৎমিত - বের শরীর । তিন পা 
আটটা দাত এই হেতু ইহার শরীর কুং- 
সিত, ৬ঠী- হিৎ। অথবা কুন্ব আচ্ছা, 
দন করা+এব-ক। যে ধন আচ্ছাদন 
করে) স্বৎ. পু, ষক্ষরাজ, ধনাধিপ। শিং 

_ ৯""বায়ুমার্কগেয় পুরাণে-_কুত্সায়াহক্ষি 
তিশন্দোহয়ং শরীরৎ বেরমুচ্যতে | কুবেরঃ 

কুশরারত্বাম্নাম্সা তেনৈৰ সোহঙ্কিতঃ। 
ইত্যমরটাকায়া ভরতঃ 1”, 

কুজ কু ঈষত্- উজ্জ'[উদ্জ, খজুহওয়া+ন 
(অল্)-_- ভ'; ঝবজুত1। যাহার ঈষৎ ঝজুতা 
আছে, ৬ষ্ঠা- হিৎ) বিং, ভরি, উচ্চপুষ্ঠ, 
কুজো। শিৎ- ১ “কৃতাস্তপাশবদ্ধানাং 
দ্ৈবোপহতচেতসাম। বুদ্ধয়ং কুজগামিন্যে! 
ভবস্তি মহতামপি |” 

বুজ্জক ; সং, পুৎ, বৃক্ষবিশেষ । 
কুজকণ্টক ; সং, পু, শ্বেত খদ্রির | 
কুজ্জা ; সং, জী, কংসের সৈরিদ্ধ বিশেষ) 

শ্র্কঞ্ণ ইহার পদে পদক্ষেপ পুব্বক চিবুক 
ধারণ করিয়া ইহ।কে সরল। ছরী করিয়া- 
ছিলেন । 

কুকব্জিক। ; সত্ক্রীৎ, অস্টবর্ধা কন্যা । ২। দেবী 
বিশেষ ; কুজিকাতন্তরে ইহার পুজার 
বিধান নিরূপিত আছে । 

অপকৃষ্ট 
ব্রাহ্মণ । 

কুভা (কু পৃথিবী _ভা, ৬) সং সত 
পৃথিবীর ছায়া । শিং--১রাহুঃ কুভামও 
লগঃ শশাঙ্কম 1” ২। ক্্সিত দীপ্তি 



কমা 1 ] কক ৪৯৭ 

কৃভৃৎ (কু পুথিবী_ভ্ ধারণ করা+* কুমারিকা ক্মোরী+কণ্_ যোগ, আপ্) লহ 

(কিপ্) -ক সং, পুত, চু পর্দ্দত | হ। | স্ত্রী, কুমারী, দ্বাদশবধাঁদা কন্যা । ২। 
সপ্তসংখা! 1 [কুশ্বা? নবসলিকা। ৩। স্ভুটললা 1 ৪ । (0815 

কমড়া €কুম্মাশড শবজ ) সং, ফলবিশেষ, 
কুমার কেমার্ জ্রীড়াকরা+ অ্জেন্)_ _-ক। 

অথবা কু কুতসিত-মার কন্দর্প, ৫মী 
হী ফা পু২, কার্তিকেয় ;) যথা _- 
“চলিশ কুমার যেন কুমার অটল।” শিং - ১ 
স্কই হটে! ভগবত! দেবেন ত্রিপুরারিপা । 
বিভর্তি চাপরাৎ সৎক্াৎ কুমার ইতি স 
গ্রহ্ঃ 1৮ ২  তদাহবজগ্মাতুঃ স্থাণুং কুমারা- 

বিব পাবকী 1” ২ । যুবরাজ 1 ৩। পঞ্চম- 
বর্ষায় বালক । শিং-১কৌমারং পঞ্চমা- 
কাস্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি |” ৪ । পুত্র। 
« | সিঙ্কুনদ । ৬। অশ্ববারকবৃক্ষ। ৭। 
শুকপক্ষী। ৮ । অহ্দপাসকবিশেষ। ৯। 
ক্রীৎ, বিশুদ্ধ স্বর্ণ খাঁটি সোনা । রী- 
স্লীং, অবিবাহিতা কন্ত1 । ২। ছাঁদশবর্ষায়া 
অবিবাহিত কন্তা । ষোড়শবধাঁয়! বালিকা 
পর্ধযস্ত আগমে কুমারী পুজনষোগ্য! 
কুমারী বলিয়া উল্লিখিত আছে। ৩। 
বালিকা । ৪ । কন্য।। ৫। রাজকন্যা । 
৬। দ্বতকুমারীবৃক্ষ । ৭। ছন্দোবিশেষ । 
৮ | রাগিনীবিশেষ | ৯1 কুস্তকার শব্দজ) 
জাতিবিশেষ । 

কুমারঘাতী (-খাতিন্, কুমার-হন্ বধ 
করা+ইন্(ণিন্)-_ক। হন্-ত্বাত) বিৎ, 
ত্রিৎ, শিশুহত্যাকারী, বালত্বাতক । 

কুমারভৃত্যা (কুমার-ভ পোষণ করা+4-ষ 

(ক্যপ্)-- ভা । ত- আগ্বম) সংস্মীঘ, বাল- 
চিকিৎসা 

কুমারললিতা ; সৎ, স্ত্রী, ছন্দোবিশেষ । 
কুমারবাহী (-বাহিন্, কুমার কার্ডিকেঘ 

-বাহী[বহ্ বহনকর1+ ইন্(ণিন্) _ ক] 
যেবহন করে। যে কুমারকে বহন করে, 

হয়া ষ) সং, পুৎ। অক । 
কুমারসস্তব; সং, ক্লীৎ, কালিদাস-প্রণীত 

কাব্যবিশেষ ; ক্কার্তিকেয়ের জন্ম বিবরণ 
অধিকার করিয়া ইহা! লিখিত হইয়াছে । 

সুমারস্থ কুমার হু প্রসব করা+-+(ক্চিপ্) 
ক) নি [টা গা । ২. হর্গাদেবী 

| 
ৰ 

0917701)) ভারতবধের ফক্ষিণস্ অন্তরীপ- 

বিশেষ । 
কুমালক; সং,পুৎ সৌবীরদেশ । [বিশেষ । 
কুমীর (কুস্তীর শব্দজ ) সং, লক্র, জলজন্ত- 
কুমীরকে1 ; কীটবিশেষ। 
কুষুদূ (কু পৃথিবী-মুদু হৃষ্ট হওয়া * 

(ক্কিপ্) -ক) সং,কীং, শ্বেতা্পল, ভুকি। 

২। রক্তপদ্ম । ৩। করব । ৪ । বিং, ত্রিৎ, 
ককপণ। 

কুমুদ €কুমুদ দেখ, অ(ক)- ক) জং, ক্রীহ, 
শ্বেতো্পল, হেল! হুি। “কুমুদান্যেব 
শশান্কঃসবিতা বোধয়তি পঙ্চজান্যেৰ ।”? 
২। রক্তপদ্ | শিং ১“কুমুদরুচিরহা সা ।” । 
৩। রৌপ্য। ৪। পুৎ, নৈধতি কোণের 
হস্তী। ৫ ।রামচজ্রের সেনানায়ক বানর- 
বিশেষ । ৬। সর্প বিশেষ | ৭। দৈত্যবিশেষ । 
৮। গরুড়পুত্র । ৯। কার্তিকমাস। ১*। 
কপুরর। ১১। গ্রুবকবিশেষ। দা-জ্জীৎ, 
জলের পানা । ২। গম্ভারীবৃক্ষ । ৩1 শাল- 
পর্ণীবৃক্ষ । ৪। ধাতকীবৃক্ষ । ৫। কট্ফল। 

কুষুদনাথ ( কুমুদ্ধ _ নাথ, ৬ষ্ঠী -ষ) সৎ, পুৎ) 
চন্দ্র । (চন্দ্রের প্রকাশে কুমুদের প্রকাশ 
হইয়। থাকে )। 

কুমুদবান্ধব ] কেমুদ _বান্ধব বন্ধু, ৬ঠী 
কুমুদানন্দ _ম্ব। _-আনন্দ, «মী- 

হিৎ। এই পুষ্প দিবসে মুদিত, ব্ান্রিতে 

শ্রক্ষ,টিত হয়) সৎ, পু নিশাকর, চর, 
চার 1 ২। কপুৰি | 

কুমুদবতী, কুমুদ্ধতী । (কুমুদ্ধ + বৎবেতু), 
কুমুদিনী ইন্_ সমুহ্ার্থে, ঈপ) 

সং, স্ত্রী, কুমুদের ঝাড়, কুমুদ্সমূহ । শিং 
-১ গগ্রপয়তি ষথা শশাঙ্কং ন তথাহি 
কুমুদ্বতীৎ দিবসঃ।”” ২ “অস্তরহিতে শশিনি 
'সৈব কুযুদ্ধতী মে মূষ্টিৎ ন নন্দয়তি সংম্মর- 
নীয়শোভা। /? ৩ ৭বীক্ষস্তেহন্য মিতঃ শ্কুটৎ- 
কুমুদিনী ফুল্লোয্লসন্পলোচনা ।” ২ । নদী- 
বিশেষ, এই লদদী বিদ্ধ্য হইতে উিত 

| হইয়াছে। | | 



টি এ 

কুমুদাকর কেমুদ _ আকর, ৬ঠী _ষ) অংপুৎ, 
বুদ প্রত্ৃতি। [পুহ। কুমুদবছল দেশ । 

কুমুদাবাস কেমুদ্দ - আবাস বাসস্থান) সং, 
হুছান (কুমুদ্ধৎকুমুদ 7+বৎ(বতু)_ অন্তযর্থে) 

বিংত্রিৎ। কুমুদ বহুলন্ছান । শিং ১হস- 
শ্রেণীঘু তারান্ু কুযুদ্বৎস্থ চ বারিঘু।” 

কুমের (10019010791) পৃথিবীর 

কুমেরুকেন্্র | দক্ষিণ প্রান্ত অর্থাৎ দক্ষিণ 
প্রবতারার ঠিক নিমস্থানের নাম। 

কুমেকবৃত (4১0077060-0915 9 সহ, ক্লীৎ, 

দক্ষিণমেরুর ৯৩।০ অআহশ উত্তরে ষে অক্ষ- 
রেখ! আছে । [দিঘী সমুদ্র । 

কুমেরুসমুদ্র ; সং, পুৎ, দক্ষিণ মেকর চতু- 
কুমোদক (কু পৃথিবী _মুদৃ নষ্ট হওয়া? 
অআকণেক)- ক) সৎ, পুৎ, বিষ । 

কুম্প কুন্পু আস্থাদন করা+ অ(অন্)_ 
ক) বিৎ, হিং, বক্রহস্ত, যাহার হাত বাকা, 
কুপো। 

কুস্ত কে জল -উনৃভ্ পুরণকর1+ অংঅন্) 
ক) মং, পুং, ঘট, কলস। ২। গজকুস্ত। 
শিং-১“তৈঃ কিৎ মককরীন্্কুতকৃহরে 
নারোপনীয়াঃ করাঃ1” ৩। রাক্ষমবিশেষ, 
কুস্তকর্ণের পুত্র । ৪1 পরিমাণ-বিশেষ। ৫। 
মেষাদি ছাদশ রাশির একাদশ । ইহা 
ধনিষ্ঠার শেষার্দ, শত- 
ভিষা ও পুব্বভাদ্রপদদের | 
প্রথম পাদত্রয় সংযোগে 
হয়। ইহার আকুতি ক- | 
সলধারা পুরুষ। ইহাতে 
জন্মিলে ধনবান্, অলস 
ইত্যাদি হয়। ৬ । বে- কুম্তরাশ্ি। 

শ্যার পুত্র। ৭। বেশ্যার উপপতি। ৮। কে 
বায়ু-উত্ত পুরণ, ৬ষ্ঠী - ব) নিশ্বীসরোধক 
চেষ্টাবিশেষ, কৃত্তক । সা - স্ত্রীৎ, বেশ্য। | 

৬ (কুস্ত+কণ্- যোগ । অথবা কুত্ত-.ক 
কৈধাতুজ) সং, পৃৎ, প্রাণবায়ুর নিঃসারণ 

ঘাআকর্ষণ নাকরিয়া কেবল অন্তরে ধা- 
রণ, মুখ ও নাসারক্ধ, বন্ধ করিয়! নিশ্বাস- 

রোধ, দক্ষিণ হত্ত দ্বারা নাসাপুটহয় ধারণ- 
এক্ষরত প্রাণায়ামাজ বামুস্তত্বন কার্ধা। 

কুক কে _ কর্ণ কাণ, ৬ষ্ঠী- হিং) সৎ, 

কুস্তি 

পৃঃ রাবণানুজ রা-বিশে, বিশ্রাবার 
পুত্র, নিকষাগর্ভসম্ভৃত। .. 

কু্তকার (কুতস্ত-কার ক করা: যণ) 
ক] ঘে করে, ২য়া--হ) সং, পুৎ। জাতি- 
বিশেষ, কুলালজাতি, কুমার ; এই জাতির 
টিশানজিশিষমে শাস্কারদিগের মতভেদ 

ত্বাছে ; যথ1--উশনাঃ বলিয়াছেন-- 
“বৈশ্যায়াৎ প্প্রভশ্চৌরাৎ্, কুত্তকারঃ ম 
উচ্যতে |” ২ ব্রহ্মবৈবঞ্রপুরাণে_মাল।- 
কারাহ চশ্রকাধ্যাৎ কুত্তকারো ব্যজায়ত।” 

কু্তকারিকা ; সং, স্্ীং, কুলখা! । 

কুত্তজ (কুত্ত জন্ জন্মান4+অ(ড,- ক) 

সং, পু, অগস্তামুনি | 

কুর্তজম্মন্ (কুস্ত- জন্মন্ জন্ম, যোনি 

কুস্তযোনি উত্পপত্তিশ্কান, সম্ভব উত্পত্তি, 

কুস্তসম্ভব এষী-_হিৎ | উর্ধশী-দর্শলে 

মিত্রবরণের রেতঙ্লন হইলে উহা কুন্তে 
পুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অগন্ত্যের জন্ম 
হয় এই জন্য ইন্তাকে কু্তসম্ভব বলে) 
সং, পুৎ, অগস্থ্য | ২। বশিষ্ট । ৩। দ্রোণা- 
চার্ধা । 

কৃত্ততুন্দী; সং, ২. অলাবুনিশেষ, লাউ! 
কুল্তদামী কেন দাসী) সং, সহ, দৃততী। 

কুটনী। 
কম্তদেশ ; সং, পু) হস্তীর মন্ভকোপৰি 

পিওাকার স্থান ; যখা - "কুত্তদেশে নারাচ 
নিক্ষেপ করিলেন ।?? 

কুস্তশাল (কুস্ত কলস-শালা আলম়' 
দোকান। কুত্তপাকার্থ ঘর) সং, স্ত্রীৎ 
কুতাদি নিশ্মাণগৃহ, কুমারের পোয়ান ঘর। 

কুম্তসন্ধি ( কুস্ত-সন্দি, ৬ঠী _ষ) সং' পুং 
গজকুত্তগ্বয়ের মধ্য বস্তা স্থান । 

কুস্তা কু কুৎসিত-উত্তা বৃত্তি, ভঠী_ 
হিৎ আপ্ স্ত্রীং) সং, স্্রীৎঃ রি 

কুষ্তাধিপ কেপ্ত _ অধিপ, ৬ঠী _য) সং, 
শনিগ্রহ । ২। বিৎ,ত্রিৎ, সা 

কুভ্তিকা (কুত্তী+ক _ খোগ) সৎ, স্ত্রীং, সু 
কলসী। ২। শৈবাল, জলের পানা । ৩ 
নেত্ররোগবিশেষ। 

কুস্তিল (কুত্ত + ইল প্রৎ। ক. 
কুন্তিলক ঠা যোগে কুল্িলক) সং, পু? 



লাগল তা 

ডা লু বা ক্ষ ছি 
পরের গ্রন্থের তাৰ: ও অভিপ্রান্গ অথব! 
পরবীয় রচনার কোন কোন অংশ লইয়া! 
আপন 'রচিত খলিষ! গ্রন্থ প্রচার করে। 
৩। শ্যালক । ৪। শালগাছ। ৫। শাল- 
মত্স্য। | 

কুস্তী ( কুক্তিন্, কুতত+ইন্_ ভারে )জৎ, 
পুহ হুত্ডী। ২ । কুভ্তীর। ৩। মৎস্যবিশেষ। 
৪1 গুগ্গুনু । 

কুত্তী কুত্ত দেখ, ঈ- অল্লার্থে ) সং, স্ত্রীহ, 
ক্ষুদ্র কলসী, দ্বটা। ২। বেশ্যা । ৩। উধ।। 
৪ । পাটলাবৃক্ষ । ৫। কটফল। 

কুম্তীনস (কুত্তী ক্ষুদ্রকলস-নস নাসিকা, 
৬ঠী-হিৎ। নাস] স্থানে নস) সৎ, পুহ, 
বৃহৎ এবং ক্র,রসর্প। সী- স্্রীং, রাবণের 
ভগানী রাক্ষসী, লবণের মাতা । 

কুম্তীনসি ; সং, পু, দ্বানবরাজ বলি। শিখ 
-৯ পসশ্বরস্য চ যা মায়া ষা মায়া 
নমুচেরপি 1 বলেঃ কুম্তীনসেশ্ৈব সব্বাস্ত! 
যোষিতো বিছুঃ 1” 

কুস্তীপাক (কুক্তী পাত্রবিশেষ পাক । যাঁ- 
হাতে পাপিদিগকে পাক কর। যায়) সং, 
পুং, নরকবিশেষ; অতীব উত্তপ্ত তৈলরাশি 
ইহাতে অনবরত টগ্বগ্ করিয়! ফুটিতেছে। 
যমদৃতেরা, যাহারা নিজদেহ বলিষ্ঠ হইবে 
বলিয়া অপর প্রাণী বিনাশ করত ভ্গণ 
করে, সেই পার্পীদিগকে জীবস্ত ধরিয়া 
অতি নিষ্টরভাবে ইহাতে ভুবায় ঘঅর্থাং 
সিদ্ধ করে। শিং-- ১ ঘ্যস্তিহ বা উগ্রঃ 
পশৃন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি 
তমপককরুণৎ পুরুষাদৈরপি বিগহিিমমুত্র 
যমানুচরাঃ কুস্তীপাকে তণডতৈল উপরদ্ধ- 
যতি |”. 

কুত্তীর, কৃত্তীল (কুভ্ভী মত্সাদি-র, ল 
[ রা লা গ্রহণ করা+আড)-ক যে 
গ্রহণ করেঃ ২য়া-ষ। কিম্বা কৃত্তিন্_ 

প্রেরণ করা অ(অন্)-ক) আৎ, 
পুহ, ছত্তি প্রবল অতি মি জলজন্ত 
বিশেষ, কুমীর। শিৎ-১ “সবৎসরত্ত 
কু্তীরস্ততো জায়েত মানব 1” ভোরত)।. 

কুষ্ধীরমন্ষিকা (কুত্ভীর কুমীর _মক্ষিকা 

মাছি টিন আকারের প্যাক ইহ 
'আকৃতি বলিয়া) সং, ক্রীৎ, কুর্গীরশোক| । 

) সং, জীৎ, কম্রঘামঘেক্ আশসন- 
বিশেষ । শিৎ-১ “পান্দোপরি 'পদংঘত্বা 
শীর্ধোপরি করছ্বয়ং। ভিষ্েন্দা্ৃতি্ডত মৌ 
কুস্তীরাসনযুচ্যতে |” | 

কুরদ্ষর, কুরম্কুর (কুর ব্যক্ত শব্দ ক 

যে করে ১ সং, পু, সারসপক্ষী । 
কুরঙগ, কুরঙ্গক (কু পৃথিবী _রমৃগ, 
কুরঙ্গম গমন করা+4 অ(অল্) 

-ক। অথবা কুরু শব্দ করা+ সঙ্গ 
অক্ষচ১)- সংজ্ঞার্থে । ৩য় পক্ষে ক্কু 

রঙ্গ-মা পরিমাণ করা+অ.ড)-- ক) 
সং পুৎ, ঈষৎ তাঅবর্ণ জন্ধ, হরিপ, মুগ! 
“কুরক্গমাতঙ্গপতঙ্ভৃঙ্গমীনা হতাঃ পঞ্চ- 
ভিরেব পঞ্চ |” শ। ক্লীঘ। তীথ্বিশেষ। 
শিং ১"করতোয়াৎ কুরজেচ ত্রিরাত্রোপ- 
ষিতো নরঃ। অশ্বমেধমবাপ্রোতি বিগাহছা 
প্রধতঃ শুচিঃ1” 

কুরঙ্গনয়না (কুরঙদ কুরঙ্গের ন্যায় নয়ন, 
৬্ঠী_ হিৎ, জ্ীৎ- আপ্) সৎ স্ত্রীৎ, মুগ- 
নয়নী, অুন্বরনেত্রা । শিৎ-১ “ক্ষিস্ত্েক। 
যমুনা কুরঙ্গনয়নানেত্রান্তুভিবদ্ধীতে । 

কুরমনাতি (কুর্ -- নাভি। ইহা মুগের নাভি- 
দেশে জন্সে)ট সং, পুহ+ মৃগমদ গশ্বান্দ্রব্য- 
বিশেষ, কম্তরী । 

কুরচিল্প ; সং, পু, ককট, কীকড়া। 
কুরট, (কু কঙসিত-রটু বল14দ্ম_ 

: অল্)--শ্ম 1 কিন্বা কুর্ + অট্সটন) -- 
স্। নীচ ব্যবসায়ী বলিয়া যাহাকে বর্ণন] 
করা যায়) সৎ, পু, চন্মব্যবসাধী, চামার, 
মুচী। 

কুরণ্ট কুরে শব্দ করা ৯ অপ্টঞ্জে্টল্) _ -ক) 
সং, পুৎ, বিন্টীবৃঙ্ষ | 

| কুরগড কুরে ছেদন কর17 আও অওুকৃ)- 

প্র । কিম্বা হ-রমু ক্রৌড়। করা7 অ 
ডে)-ক। যে বীর্ষয নষ্ট করে) সৎ, পুত, 
বদ্ধিশীল 'সুডকোধ, কোরণড | 

কুরয় কেম ছেক্ষন করা অর(দ্অবন্)-- ক। 

যে ককণাধবনি দ্বারা স্থৈর্য লষ্ট করে। 
 কিন্বা কু+ররক্রেরন্)-_ ক) সংপুহ। কুরল- 



কুরু 

পাখী, উৎক্রোশ পক্ষী, ঈগলপক্ষী । ২। 
মেষ । রী-_স্্রীৎ, ভেড়ী ; ষথা-_“ঘৃথবির- 
হিত কুররীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।” 
২। উত্ক্রোশপক্ষিণী। শিং- ১ “দেবী 
রোরয়মাণাং কুররীমিবার্ভাম্ 1” ২ততো 
মামনযদ্রক্ষঃ ক্রোশভ্তীৎ কুররীমিব ।” 

কুরল ; সং, পুৎ, কুরর পক্ষী । ২। অলক, 
চুর্ণ-কুস্তল। 

কুরব (কু কুৎসিত বামন্দ_রব যে শব 
করে) সৎ, পুৎ, কুৎসিত শব্দ | ২। দুর্নাম, 
কলঙ্ক ।৩। কুক্ুবক বৃক্ষ ৷ ৪। রক্তঝিন্টী। 
৫ | কুররাজ্যের একটী জনপদ ৬ । কৃ- 
রব, ৬ষী-হিৎ) বিং, ত্রিৎ, মন্দরবধুক্ত; 
কুৎসিত শব্দবিশিষ্ট। 

কুরবক ] (কু-কু রব করা + অক 

কুরুবক / -ক, উবউবড্)ট-প। কণ্-_ 
যোগে কুরুবক) সং, পৃ, ঝিণ্টীপুষ্প রক্ষ, 
ঝাটাফুলের গাছ; যথা_-“মাধবী মণ্ডপ 
পন্পে, কুরুবক শোভা করে ।', 

কুরম কু কুৎসিত _ রস) সৎ, পুৎ, মদ্য- 
বিশেষ । ২। কুৎসিত রস ৭ ৩। বিৎ, ত্রিৎ্) 
কুৎসিত রসবিশিষ্ট ৷ 

কুরু কেরে ছেদনকরা + উকে)-- ক,সহজ্ঞার্থে। 

বিনি অন্যান্য রাজাদের বীর্য নষ্ট করেন) 
সৎ, পুং' চন্রবংশীয় নৃপবিশেষ, সুধ্যকন্তা 
তপতীর গর্ভে সম্বরণের ওরসজাত পুত্র । 
শিং-১ “যে কে চ কুরুপাঞ্চালানাং 
রাজানঃ সবশোশীনরাণামৃ।” ২। কে করা 
'শউকে)- ধি) পু, বর্ষবিশেষ । ৩। পু 
বহুৎ, দেশবিশেষ। শিং - ১৭হত্তিন। পুর- 

মারত্য কুকক্ষেত্রা্চ দক্ষিণে । পঞ্চাল পূর্বব- 
ভাগে তু কুরদেশঃ প্রকীর্তিতহ । ৪ | 
শেকু-র্ট ওদন 1 ৫। কণ্টকারিক1। 

কুকককন্দক; সং, পুৎ-ক্লীৎ, মূলক, মূলো। 
কুরুকুলা ; সং, জী, শ্যামাশক্তি-বিশেষ। 
. শিৎ-১ “কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুলা 

_ বিরোধিলী 1” শ্যোমাকবচ)। 
কুরুক্ষেত্র (কুক-ক্ষেত্র ভূমি, ৬ঠী-ষ। 
অসাধারণ ধীঁশক্তি-সম্পন্ন অমিততেজা 
সুরুরাজ, ব্যক্তিগণ সেইস্ছানে কলেবর 
পার্জ জবিধা সরলাভ করিতে পারিবে 

[ ৫০৩০ 

১ স্পা পিসী শশী িশিসপীস্পীপিপসসস 

শা ীশীাশীীেশীশীশীীিীী ীশীশীা শিট শী  িঁ্রাবীবাবাীাাাাশীাাা7া 77777077777) 

] কুরু 

এই আশয়ে এইস্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া এই স্থান কুরুক্ষেত্র লামে প্রসিদ্ 
হইয়াছে) সৎ, ক্লীৎ, দিল্লীর নিকটবস্তর 
দেশবিশেষ, শ্থানেশ্বর, কুরুপাগুবের রণ- 
ভূমি । শিৎ-১ “কুকক্ষেত্রঞ্চ মতস্যাশ্চ 
পাঞ্চাল।ঃ শুরসেনকাঠ ৷ এষ ব্রহ্মধিদেশো 
উব ব্রঙ্গাবর্তীদনস্তরঃ।” ২ “কুকুক্ষেত্রং 
প্রয়াগঞ্চ ছিমাদ্রিৎ বিদ্ধ্যমন্তরা 1” ৩ ধ্বু- 
ক্ষেতৎ কুরুক্ষেত্র ম্বাদশযোজনাবধি।” 

কুক্রক্ষেত্রীয়োগ (কুরুক্ষেত্র -ষোগ মিলন) 
সং, পুৎ্, এক সাব্নদিনে (শৃধ্যোদয় হ- 

ইতে পরদিন স্ৃর্ষ্যোদয় পরাস্ত) যদি তিন 
তিথি, তিন নক্ষত্র ও তিন যোগ স্পর্শ হয়, 
তাহাকে কুরক্ষেত্রীযোগ বলে। 

কুকজাঙ্গল ; সং, পুৎ, গঙ্গাষবুনার অন্তধেদীর 

উত্তরভাগস্থিত জঙ্গলময় দেশ । কনিংহাম 

সাহেব বলেন, বর্তমান বিলুচিন্থানই প্রা 
চীন কুরুজাঙ্গল। বর্তমান খিলাতের ৩, 
ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন রাজধানী ছিল। 

শিং-১ “তস্য নায়াহভিখ্যাতৎ পৃথিব্যাং 
কুকুজাঙ্গলম।”” 

কুরুণ্ট কে কুৎ্নিত-কুন্ট্ দীপ্ডি গাওয়। 

1+অংঅন্)_ ক) সং, পু, ঝিপ্টীবৃক্ষ। 
ণ্টী_-স্ট্রীৎ, কাষ্টপুত্তলী, কাঠের পুতুল। 

কুরুত(কুরু ছেদন করা+উত(উতক্)-ম্ম) 
সং, পু বংশনিশ্মিত বৃহর্দাকার পাত্র। 

কুকৃতীর্৫থ; সং, ক্লীৎ, ভারত-প্রসিদ্ধ তীর 
বিশেষ । শিৎ- ১ “কুকুতীর্ধে নরঃ ছাতা 
ব্রহ্মচারী জিতেক্দিয়ঃ ! সর্দ্বপাপবিশুদ্ধাত্ব 

রহ্মলোকং প্রপন্্যতে 1” ভোরত)। 
কুরুম্ব ; সং, ক্লীং, কমলা নেবু। 
কুরুরাজ (কুক রাজ দীপ্তি পাওয়া7+৭ 

(ক্কিপ্১-ক। অথব। কুক - রাজী) ৬্ঠী- 

ষ) সৎ, পুৎ, ছুধ্যোধন । 
কুকুল) সং, পুৎ, ললাটম্থ্ চুর্ণকুস্তল। 
কুকুবংশ-_ চক্্রবংশের এই শাখা কুকুরাজের 

নামানুসারে অভিহিত হয়। 
কুরবর্ষথ ) সং, ক্লীৎ, জন্থুদ্বীপন্ছ উত্তরকুরন 

সংজ্ঞক বর্ধবিশেষ। . 
কুরুবিদ্দ কেক. কুরুদেশ _বিপা, লাভকর। 

+অশে)-ক। যাহা প্র দেশে পাওয়া 



কুল [ 

যায়) সং, পৃৎ _ক্রীৎ, পদ্ঘরাগ মণি। ২। 
মুস্তা, মুতা | ৩। মাষকলাই । 9 । দর্পণ । 
৫ ।হিঙ্তুল। ৬। শস্য। ৭। শীলগুচ্ছ। 
৮। দৃষদৃ । 

কুরুবিস্ব ; সং, পুং, পদ্গরাগ মণি । 

কুরুবিস্ত কেক দেশবিশেষ _বিস্ত বিস্তর । 
যাহা এ দেশে বিস্তর) সং, পৃৎ, চারি ভরি 
সোণা। 

কুকবৃদ্ধ (কুরু বৃদ্ধ, ৬ঠী _ষ) সং,পুং,ভীম্ম। 
কুরূপ্যকে কুৎসিত, নিকষ্ট _নদপ্য রৌপ্য। 

অথবা কু ঈষ২- রূপা তত্সদৃশ শুভ্র) 
সং, ক্লীৎ, রঙ্গ, রাহ । | 

কুর্দান ট্- কের্দ, কৃর্দ ক্রীড়াকরা, কৌদ। 
কুর্দন +জআন(অনট্)_ ভা) সং, ক্লীৎ, 

জ্ীড়। । » । আস্ফালন, কু দুনি। 
কুর্পর কেরে ছেদন কর1+পর- সৎং- 
কুর্পর জ্ঞার্থে, কিন্বা কুর্+ “ক্িপ্)- 
হলিরুরত হু: হল করার জাজের, 
ক) সং, পুৎ জানু | ২। কফোণি, কণুই | 

কুর্পাস কের্পর কফোণি- অন্ দীপ্তি 
কুর্পাসক / পাওয়া ইত্যাদি + অণ্থএ) _ 

স্থ। ক- যোগে কুর্পাসক) সং, পু - ক্লীৎ। 
কঞ্চুলিকা, কাছলি। শিং-১ পপ্র্েদ 
বারিসবিশেষ বিষক্তমঙ্গে কৃর্পাসকৎ ক্ষত- 
নখ ক্ষতমুৎক্ষিপত্তি ।(মাঘ)। ২ “মনোজ্ঞ 
কৃর্পাসকপীড়িতস্তনা ৷” (বত্বাবলি)। 

কুর্ধৎ কে কর1+ অতশেতৃ)-- ক) বিংভ্রিৎ, 
কর্মাকর্তী। ২। ফলোন্মুখ । 

কুর্ববাণ (কু করা+ আনশান)--ক ) বিৎ, 
তিং, ষে কার্ধ্য করিতেছে, ক্রিয়মাণ ৷ ২। 
সং, পুহঃ ভৃত্য । 

কুল (কু পৃথিবী-_ল গ্রহণার্থ লাধাতৃজ 4 
অ(ড)-ক। কিন্বাকুল্ একত্রিত হওয়া 
+অকে)-ক। অথব1কু+লকৃ্ _ ক) সং 

॥ বংশ ; ষথা-_যছুকুল, কুরুকুল । শিং 
- ১৫কিৎ কুলেন বিশালেন।” ২“জনকস্য 

কুলে জাত। 1 ২। গোষ্ঠী । ৩।জাতি। 
৪ । ভবন, গৃহ; থা “ককুলে পিতৃ- 

কুলে শ্বশুরকুলে বাষ।। ৫। জলপদ্দ। 
* 1 দেহ । প। ক্ষেত্রবিশেষ । ৮। দেশ । 

৯। মধ্যমহলম্বয়ে যত ভূমি কর্ষণ করা 

৫০১ ] 

্ 

যায়। ১০। বংশীয়। ১১1 সজাতীয় পাল, 
যুখ ; ষথা - মগকুল, পক্ষিকুল । ১৯) স- 
মৃহ। শিৎ_ ১আঅলককুলাবৃভানন 1” ১৩। 

বল্লালমেন প্রতিষ্ঠিত বংশমধ্যাদ1 | 
কুলক কুলে ব্শ-কৈ শব্দকরা, ঘোষণা 

কর] ইত্যাদি +অকন্)ট- ক। অথবা কুল 
+কণ্) সংঃর্লীৎ, এক কর্তা বা এক ক্রিয়া- 
পদঘটিত চতুরধিক শ্লোক সমুদয় । শিং 
১ দদ্বাভ্যাৎ যুগ্মৎ ইতি প্রোক্তৎ ত্তিভিঃ 
শ্লোর্টকঃর্বিশেষকমৃ। কলাপকৎ চতুর্ভিঃস্যাৎৎ 
কুলকৎ তরদনন্তরমৃ।”” ২। পটোললতা, 
পল্ত1 | ৩। পু, বল্মীক | ৪ 1 কুলশ্রেষ্ঠ 1 
৫1 হবরিদ্বর্ণ সর্প। ৬ । শিলীকুল প্রধান । 

কুলকন্য! ) (কুল _ কন্যা, কামিনী) সং, 
কুলকামিনী // স্ত্রী,সন্বংশজাতা স্্রী,কুলস্ত্রী। 
কুলকর্ম্ম (- কর্ম্নন্, কুল _কর্ম্মন্, ৬ঠী-ষ) 

সং, ক্লীৎ, কুলের নিয়মানুযায়ী কন্ত্। ২। 
কুলীনে কন্যাদদান। ৩। কুলের নিয়মান- 
সারে পুত্র কন্যা্দিগের বিবাহ দেওয়া । 

কুলকলস্কিনী কেল-_ কলঙ্ক +ইন্ _ অভ্তযর্থে, 
ঈপ্) বিৎওত্রিৎ, ষে স্ত্রীর চরিত্রক্দোষে কুলে 
কলম্ক জন্মে, কুলকলক্ককারিণী ৷ 

কুলকুণ্ডলিনী কুল কুলাচারীদের উপাস্য 
_ কুগডলিনী) সং, স্ত্রী, তন্ত্রশান্্ম প্রসিন্ধ 
মূলাধারস্থ সপপীতুল্য শক্তিবিশেষ, মুল1- 
ধার পদ্মে সর্পবৎ্ সাগ্ছত্রিবৃন্ডবিশিষ্টা 
শিরোপরিস্থভা, পদ্ঘনুণালমধ্যবর্তি .তৃক্ষ 
তন্তবৎ প্রকাশমান1 জগন্মোহিনী অথচ 
বরক্ষদ্বারমুখ মুখে ঈষৎ আস্মাচ্ছাদ্নকারিণী 
অথচ সেই মুলাধারে শঙ্াাবর্তসমা ও 

নবীনচপলা মালাবৎ দেদীপ্যমানা, 'আতি- 
হস] এবং কোমল কাব্যবন্ধরচনার বাক্য 
বা ভ্রমরমালার মধুর গুঞ্জন অপেক্ষাও 
মধুর অথচ অস্ফটকুজনকারিণী, এবং 
নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে জগৎস্থিত, জীবগণের 
জীবনদ্ায়িনী কুলকুগডলিনী শ্রক্তি বিরা- 
জিতা আছেন । শিৎ- ১ “কুলকুণ্ডলিনী 
দেবীমমৃতানন্দ বিগ্রহাং ধ্যাতবা ধ্যাত্বা! 
পুনর্ধযাত্ব। সর্ববসিদ্ধীশ্বরো ভবে 1" 

কুলক কলঙ্ক, ব্যাপিক্া থাকা 1 খে এ) 
শভাবে) সং, গং, করতভালী । 

পপ 



কু [ ৫০২ রা ৃ 

 কুলক্রমাগত ( কুলক্রম আগত, '৩য়া-ঘ) 
 বিৎ্/কিৎ, কুলনিয়মান্থসারে উপস্থিত, বংশ- 
পরম্পরায় আগত ।. কুলকর্খ দেখ । 

কুলক্রিয়া কেল ক্রিয়া, ওষ্ঠী খু) সং» শ্ীঘ 
কুলক্ষণ কে মন্দ _লাক্ষপ চিহচ) সং, ক্লীৎঃ 

মদাচিহ্চ, অশুভ চিহ্ত । ২1 বি, ভ্রিৎ, 

ম্বাহার লক্ষণ মা, মন্দ লক্ষণবিশিষ্ট । ণ 
-স্্রীৎ, যেক্সীর লক্ষণ সকল শুভন্চক 
নয়, দুর্ভাগা, মন্দভাগয] | ৃ 

ফুলক্ষয় (কুল--ক্ষয় নাশ, *্ঠী- ষ) সং, 

পু) বহশনাশ । ২1 বঘশ-মর্ধ্যাদালোপ । 
ক্স -সুিৎ শুকশিশ্বী । 

কুলস্ম কেল-হন্ নাশ করা+আঅ.টক্)-_ 
ক) বিৎ, ব্রিং, বংশনাশক, কুলক্ষয়কারী । 
শিং-১ ণজঙ্করো নরকাধৈব কুলম্বানাং 
কুলস্য চ।'? 

কুলচণ্ডী কুল বিপত্তি সমূহ- চণ্ডী কো- 
পন1। ধিনি বিপত্তিসমূহের প্রতি ক্রোধা- 
সবিতা অর্থাৎ বিপত্তি-নাশিনী) সং, তত্রীৎ, 
কুলইচণী। 

কুলজ ফেল বংশ-জ [জন্ জনম্মান+অ 
ডে)- কষে জন্মে, মী _ ষ) বিৎ, ভ্রিং 
স্কুল্গাত, সদ্বধশোৎপন্ন, কুলীন। 

কুলট কুল- টু গমন করা অ(অন্) _ 
ক) সং,পুৎ, কুলাস্তরগামী পুত্র, দত্তকাদি। 

কুলট। (কুল - অট গমন কর11+ অন্) 
ক, আপ্-স্্ীং। যে কুল হইতে গমন 
করে, €মী- ষ) সং, স্্রীৎ, অসতী স্ত্রী, 
ভরষ্টী। ২ ।কুলত্যক্তাঁ। ৩। অসতী। ৪। 
সভী-ভিক্ষুকী,। 

কুলতনয় (কুল কুলরক্ষক - তনয়, সং স) 
মেধ্যপর্দ লোপ) সং, পু, কুলরক্ষক 
সম্ভান, বশধর পুত্র । 

কুলতব্ড (কুল-_তন্ত হ্ুক্াংশ। কুলের 
তক্তর ন্যাক্) সং পুত সন্তান, অপত্য। 
শিৎ-১ “ সমবস্থাপিতৎ ভুয়ো যুস্মানু 

ুলতন্যু।” ৃ 
কুঙলতিথি; স্্রীৎ, চতুর্থী, অষ্টমী, ত্বাদশী ও 
চতুর্দশী । শিৎ-১ দদ্ধিতীয়! দশমী মী 

| ককুলাকুলমুদাহতম্। বিষমাশ্চাকুলঃ ্ৰে 

 শেবাশ্চ তিখয়ঃ কুলাঃ।” 

ছুড়ামশি, যাহার শে ও ক্বমতায় বংশের 

গৌরব বৃদ্ধি হয়? যেমস__রঘু-কুলতিলব 
কুলখ (কুল তট--স্থাঁ থাকা অডে)- 

ক) সং, পুৎ, ফলাক্সবিলেষ । 
কুপদৃষক ) (কুল-দৃষক,দূষণ দোষকারী। 
কুলদৃষণ 4 সং, পুং, কুলাঙজগার । 
কুলদেবাতা কেল-_ দেবতা) সং, ্রীৎ, বংশা- 

ম্ুক্রেমে ঘে দেবতা ষে বংশে পুজ্য তিনিই 
তাহার কুলদেবতা ;) যেষন--শাজগণের 

শক্তি ব দর্গার ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি ; বৈষ্ণব" 
গণের লি; গাণপত্যের গণেশ; শৈব- 
দিগের “৭ ইত্যাদি । ২ । ষোড়শ মাত- 
কার :.:; মাতৃকাবিশেষ। 

কুলধর্্ম কুল--ধর্শ্, ৬ঠী _ যী সং, পুশ, বংশ 
বিশেষের ব! পরিবারধিশেষের চিরগ্রচ- 

লিত আচার বা অনুষ্ঠান, কুলাচার। শব 
জাতীয় ধন । শিৎ -- ১উত্সন্ন হলপর্্দীণা, 

মনুষ্যাণামূ জনার্দন |”? 
কুলধারক (কুল বংশ- ধারক [ধারি ধারণ 

করা4+আক(ণক)-.ক] যে ধারণ করে) 

সৎ পুৎ, বংশধর, পুত্র | 
কুলধূর্ধ্য (কুল-ধূর্ধ্য প্রধান, ৬ঠী _ষ) নিং, 

ত্রিং, কুল প্রধান, বংশের শ্রেষ্ঠ । 
কুলন (রাশিকরপার্থ কুল্ধাতুজ ) সং, 
কুলান ) নির্বাহ হওন,নিষ্পন্ন বা সম্পোষ্য 
হওন। 

কুলনক্ষত্র--ভরণী, রোহিণী, পুধ্যা, মা, 
উত্তরফচ্কনী, চিত্রা, বিশাখা; জ্যেষ্টা, পৃব্ব 
ষাঢ়া, শ্রবণ! ও উন্তরভাদ্রপক্ষ। 

কুলনায়িকা _পণপ-ম-কার যজনে পুজ্যা স্ত্রী; 
যথা--“রস্ষমাল্যেন সন্বীতো রক্তপু্প: 

বিদৃষিতঃ | পঞ্ধীকরপসক্ষেতৈঃ পুঁজরে? 
কুলনান্সিকা &” কুলনাগ্িক1 নয় প্রকার। 

বথা_-« নী কাপালিকী বেশ্যা রজকী 
নাপিতাঙ্গন! ৷ ব্রাক্মণী শুদ্রকন্যাচ তথা 

গ্রোপালধন্যকা । মালাকারঘ্য কন্যা £ 

লবকন্যা প্রকীর্তিতা। ৯, 
কুঙ্কানারী কলস্পলারী স্দট্রীলোক) মং রং 

 ক্কুলকন্যা, কুলসত্রী 



পল পপি শা 

কুলনাশ ক্ষেল.. গলা. 
মম ) দঃ. পু বংশধবঘস, লে 1 

২1 বৎপমার্যাজাতে 

(কুল-নাশ মেন করে, ২য্বা -ষ) বিৎ, 

ভ্রিৎ। কুলনাশ ক, _ংশলোপকারী ।::&.1 
পতিত।: .... 

কুলনাশন ফেল _নশ্- ডি দি নষ্ট ৰ করা 
+অন(নট্)-প) বিছ। ব্রি, কুলদরৎশ- 
কর। শিই-.১ “মুষলৎ কুলনাশনমূ ।” 

কুলন্ধর (কুল বংশ-ঘ্ব ধারণ করা+অ 
দ্সন্).-- ক) সৎ, পু, বংশধর, পুত্র ॥ শিৎ 

* _-১ যুধিতিরো লন্ধরাজ্যে। দৃষ্ট,1 ০ 
কুলক্ষরঘ 1” 

কুলপতি কেল-পতি, শঠী-ষ) সৎ, পু) 
কুলশ্রেষ্ট, বৎশের প্রধান ব্যক্তি। ২। 
আশ্রমের মধ্যে সর্ব প্রধান মুনি । শিৎ- ১ 
“যুনীনাৎ দশসাহত্ৎ যোহন্নপানাদি পোষ- 
গা, অধ্যাপয়তি বিপ্রত্থিরসৌ কুলপতিঃ 
চর 1”? 

কুলপর্ববত (কুল- -- পর্বত) সৎ, পুহঃ মহেন্দ, 

মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঝক্ষ, বিশ্ব্য, পারি- 
যাঁত্র, এই সপ্ত পব্বত, কুলগিরি, কুলাচল, 
কুলশৈল । শিৎ-১ “মহেন্দ্র মলয়ঃ 
সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষ পর্ববতঃ। বিন্ধ্য*্চ পারি- 
যাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপব্বতাঃ ।”২। হিমা- 
লয় সমেত ৮ কুলপব্ৰ ত । 

কুলপাৎসন কুল -পাৎসন [পন্স নাশ কর! 
+অনট- ক] দৃষক, ৬ষ্ঠী_ -ষ্) বিৎঃ ত্রিৎ, 

কুলদূষ্নক, কুলমরধ্যাদানাশক । 
কুলপালক, (কুল ব্্শ ইত্যাঙ্ছি_ পালক 

যে পালন করে) বিএতিৎ। বংশের পালক, 

বংশরক্ষক । ২। সং, ক্লীং, কমলা নেবু । 
কুলপালি ট (কুল_পালি, পালিক যে 

হলপালিকা, পালন .করে, ২য়া-ষ) সৎ, 
তরী, পতিব্রতা, কুলবধু, কুলসত্ী সতী, 
সাধবী-ত্রী । | 

কলগ্রদীঈপ (কুল_ _ প্রদীপ, ৬ _ফ ) বিৎ, 
ত্রিং, কুলের প্রদ্দীপন্বরূপ অর্থাৎ যে সৎ- 
কাধ্য বারা কুলকে উন্দ্ল করে, বহশ- 
'আধ্যাদারক্ষক | :. 

কুলভ্রষ্ কুল -ত্রষ্ হমী_ -সট রি রি, € যে 

ডে .. ৫০ .] রি নি ও ই ও ডা. 

লাপ। ৩) উদর, উট 1:৪1 | কু 

কুলতর (ক্র গৃহ-তৃ+ আনেন, ঠ: 
- সাত কু) সিঁকষ্ষেল চোর ! : € ১18 টি টা 

ই ফুলে লাশ ডিন, সু 25 

_ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, ীর্থ ক 
দর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা, দান । শি 
১ “আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ- 
দর্শনৎ । পি্টার্তিত্তপোদানৎ নবধা কল, 
লক্ষণমূ ।” । 

কুলবতী কেল+ বহু) -অন্তযর্থে। ঈঁ- 
স্্ীলিজে) সৎ, আ্্রীৎ, ষে স্ত্রী কুলের লিয়- 
মানুসারে চলে; সচ্চঙ্বিত্রা স্ত্রী । 

কুলবধু কুল- বধূ, বালা-্স্ত্রী) সং, 

কুলবালা স্রীৎ, কুলকনা, কুলক্ট্রী। 
কুলবার ফেলি-বার দিন) সৎ, পুত, মঙ্গল 

ও শুক্রবার । শিং-১ “ভৌম শুর 
কুলাখ্যৌতু বুধবারঃ কুলাকুলঃ 1১” . 

কুলবিদা। ; সৎ, স্ত্রী, কুলক্রমাগতা। বিদ্যা, 
বংশপরম্পরায় শিক্ষণীয়া বিদ্যা । শিৎ-- ৯ 
“তমাদেই কুলবিদ্যানামর্থমর্থবিদ্ধাৎ বরঃ।” 

কুলবিপ্র কেল - বিপ্র, ৬ঠী -ষ) সং, পৃৎ 
কুলপুরোহিত । 

কুলব্রত (কুল --ব্রত, ৭মী-ষ) সং ্ীং 
কুলক্রমে কর্তব্য ব্রত । শিং-১ “গলিত- 

বয়সামিক্ষ।াকৃণা মিদৎ হি কুলব্রতমূ 1” 
কুলসম্ভব কল বশ সম্ভব জাত; উৎ- 

পন, ৫মী _ষ) বিং,ত্রিৎ। ষে কোন বংশ 
হইতে উৎপন্ন । [কন্যা । 

কুলস্ত্রী কেল বংশ স্ত্রী) সৎ, স্ত্রীঘ। কুল- 
কুলাঞ্জার (কুল -_ অঙ্গার ) সং, পু ক্লীৎ, 

যাহা হইতে কুল মলিন হয়, ঘাহার চরিত্র 
দোষে কুলের কলঙ্ক হয়; বথা--রক্ষ- 
কুলাঙ্গার । শিৎ- ১৭ধতক্ষ্যতি স্ম কুলাঙ্জা- 
২ চোদ্দিতো মে তভক্রহুম্ 1” ভাগবত) । 

কুলাচার (ক্ল-.ক্জাচার আচরণ, ৬ঠী- 
ষ) সং. পু, কুল্াচরিত ধনী কলর 

কুলের নিয়মানুষারী কর্ম॥। 



কুলি [ 

২০১০ সস লপতি 

কুলাচার্ধ্য কেল-আচাধ্য শিক্ষাণ্ডর) সং, 
পুত, কুলক্রেমাগত আচার্য কুলগুরু, কুল- 

পুরোহিত । ২। যেব্যক্তি কুলের পরিচয় 
প্রদান করে, কুলের পরিচয় প্রদান যাহার 
ব্যবসায়, ঘটক । 

কুলাকুল-_কুলাকুলতিথি_দ্ধিতীয়া, ষণ্ঠী ও 
দশমী । কুলাকুল নক্ষত্র-_আদ্র?, মুলা, 
অভিজিৎ ও শতভিষা । কুলাকুলবার-- 
বুধবার । 

কুলাদর্শ (7971075) সং, পু, বংশাবলী 

ও বংশপরিচায়ক চিহ-বিষয়ক শাস্ম। 
কুলায় (কুল- আম আগমন, বুদ্ধি। যে- 

খানে পক্ষিকুলের বৃদ্ধি হায় । কিম্বা কুল _ 
অয়, বৃদ্ধি পাওয়া 1 অ(অল্)_ধি) সং, 
পুৎ নীড়, পক্ষীর বাসা। ২ । বাসম্থান। 
শিৎ-১ “চটকায়াঃ কুলায়ঃ 1৮ ৩ । কে- 

শায় গতি, ৫মী _ হিৎ) রীৎ, শরীর । 
কুলাযস্থ (কুলায় পক্ষীর বাসা-শ্ছ [স্থা 
থাকা+আঅ(ড)-ক]যে থাকে) সৎ, পু 
পক্ষী । 

কুলাষিকা (কুলার নীড়+কণ্, আপ্ 
স্সীলিলে) সং, স্্রীং, চিড়িয়াখানা । 

কুলাল (কুল-অল্ বিস্তার করা+অ(ষণ) 
_ক।কিনম্বাকু মৃস্তিকা-লাল্ লালসা! 
করা+অ.অন্)-ক। যে মৃত্পাত্র যোগ্য 
মৃত্তিকা বাহ্ী করে, হয়া _ষ) সং, পুত, 
কুস্তকার জাতি, কুমার । শিং _ ১“কুলাল- 
চক্র 1” ২ । ( কুল্ বাশি করা + আল 

(কালন্) _ ক) পক্ষিবিশেষ। 
কুলাহক (কুল-আ-হন্ নষ্ট করা+অ 

(ড)- ক, ক- যোগে) সং, পুং, ককলাস। 
ই । রাঙ্গা কুলেখাড়া, শাকবিশেষ। 

কুলি (কুল রাশি কর1+ই -_ সজ্ঞার্থে ) 
সহ, পুহ হস্ত । লি, লী-- স্্রীৎ, কণ্টকারী- 

বৃক্ষ । ২। (দেশজ) মুটে, অজুর | 
কুলিক ; বিং, ত্রিং, কুলপ্রধান, শিল্িকুল- 

শ্রে্ঠ । ২। সং, পু, শাকবিশেষ। ৩। 
কুলেখ্যাতা নাগবিশেষ। 

কুলি (কু-লিন্গ্ গমন করা, চিত্রিত 
কর1+অ(অন্)ট-ক) সৎ, পুৎ, ফিজা 
পাখী | ২। চটক। | 

৫০৪ ] কুলু 
শত 

কুলিক্ক (কুলি +ককেণ্)--স্বার্থে) সং, 
পুং, চটক, চড়ই পাখী । 

কুলিন্দ; সঙ পুই, দেশ- বিশেষ । শিং--১ 

“কুলিন্দাঃ কালবাট্চৈব কুণ্টকাঃ করটা- 
স্তথা।” ২। (কুলিন্দ +খঅ- প্র) বিং, 
ত্রিৎ, কুলিন্দদেশবাসী, যে কুলিন্দদেশে 
বাস করে। গিনগয়ো মহাবাছ নাঁতিতী- 
ব্রেণ ক্বন্মরণা |” ২ “আনর্তান্ কালকুটাংশ্চ 
কুলিন্দাংশ্চ বিজিত্য সঃ।+” (ভারত)। 

কলির ) কুলোল দেখ, ইরেরকু), ঈর 
কুলীর (ঈরক্)--ক) সং» পুৎ, কন্ধট, 

কাকড়া । ২। চতুর্থরাশি। রর 

কুলিশ )7 কুলি হস্ত-শ [শী শয়ন 

কুলীশ / করা+ অড)- ক]ষে শয়ন করে। 

যেইন্দ্রহস্তে থাকে । কিম্বা কুল পর্দত 

_-শো বিদারণ করা + অ(উড)--ক) 

সং,পুৎ -ক্রীৎ ইন্দ্রের বজ।শিৎ_ ১"কুলিশ- 
পাতোপমহ বচঃ ।,? ২ প্রাণানাৎ কুলিশ 
কঠিনানাম।” ২। (কু-লিশ.+অংক।- 
ক) ম্ম্যবিশেষ । ৩। অগ্রভাগ । 

কুলিশধর ডি বজজ ধু ধারণ করা+ 
অ.নঅন্)_ ক) সং, পু, ইন্্। ২। বি) 
ভ্রিং) বজধারী। 

কুলিশাসন ; সং, পু, শাক্যযুনি, বৌদ্ধমত' 
প্রবর্তক। 

কুলী কে-লী গমন করা, পাওয়1+ অংক) 
_ক,জআ্ীৎ-ঈপ্) সংম্্ীৎ, পত্বীর জ্যে্টা 
ভগিনী, বড় শালী । ২। কণ্টকারী। 

কুলী (কুলিন্, কুল+ইনৃ- অন্ত্যর্থে) সং, 
পু) পর্বত | ২। বিৎ, ত্রিং। সংকুলো- 
ভ্ভব । 

কুলীন কুলে বংশ +ঈন'দীন)-_জাতার্থে, 
অথবা কুল উৎ্কর্ষবিশেষ [ নবধাগুণ ] 
ধর্মাবচ্ছিন্ন বংশ +জীন-_ অপত্যার্থে) বিং, 
ত্রিং, উত্তম কুলোস্তব, সতকুলোৎ্পম। 

২। যার বল্লালজেন প্রতিষ্টিত কুলমর্ধ্যাদ! 

আছে। ৩। (কু পৃথিবী- লীন, ৭মী- 

ষ) ভূমিলম্ন। ৪। সৎ, পুহঃ শ্রেষ্ঠ অখ। 

কুলীনস ; সৎ, রীৎ, জল ৷. 
কুলুক (কুল্ রাশি করা+উক- প্রং) সং, 

্লীৎ, জিহ্বামুল, জিচ্ছের ময়লা | 



কুব [৫০৪৫ ] কুবে 

এ 7 _কুরঙ্গ দেখ | কুবল “কথ পূিপী বল, বুছি গাওজা ক 

1 যাবনিক) সং, কৃপ্গী, তালা। আ.অশ্।-- ক) মহ, কী উৎপল ২ । 

শর কুল বংশ - ঈীশ্বর শুভ, ৬ষ্ঠী_ মুক্জাফল ৷ শু । বক দীকপ। ৪1 দাড়িম্ব। 

) সখ, পু, শিব । ২ ।'কুলপতি । লী-- শশা, কুলগাছ। ্ 

কট (কুল বৎখশ-উতৎকট শ্রেষ্ঠ, | কুবলয় (কু পুর্থবা বল বৃদ্ধি পাওষা1+ 

ঠী--ঘ) সং, পু, শ্রে্ঠঘোটক। ২। আয়- সংভ্তর্থে। শামী বলেন - শোভা 
1২, ভ্রিৎ মহাকুলপ্রহ্যত। 
[দ্বহ (কুল-উতৎ-বহ্ বহন করা, 
মক্কা করা আন) - ক) বিৎ্, ত্রিৎ' 
লপালক, কুলশ্রেষ্ঠ, বংশধর । শিৎ- ১ 
সুতো মযানুজপশ্ড শুরশ্চেতি কূলো দ্বহঃ।” 
ষ ট (কুল বংশ- মষ মস বধ 
[স | করা+'অষণ্)- ক) সহ, পুৎ_ 
টিং, কাজী, আমানি। ২। বোর ধান। 
১। 'অপব্িপক্ক ঘব। ৪। খিচড়ী। 
রাগ-নিশেষ । ৬। বনকৃলন্খ। শিৎ-১ 
মাষতিলবিন্ব শালাটুসিদ্ধান্ বা কুল্মাষান্ 
ভক্ষমেহ |? 

য (কুল রাশি করা+য-শ্ম) সৎ, ক্লীৎ 

হস্থি। ২। মাংস । ত। পরিমাণবিশেষ | 
1 শুর্প কুলা। ৫। কুলে বংশ 4) 
বং,ত্রিৎ, সংকুলোত্পন্ন । শিৎ-১ “বু 
টিশ্চ কুল্যাঃ পশুভূতবর্গান্ 1? ৬। পু, 

মানাব্যক্তি | 
শকন্দ ; সৎ, পুং, অস্থির অবশেষ । 

1 পুন্দে দেখ, আ-জ্ীলিজে) সহ, জীৎ, 
প্রস্তাত করা শ্ুদে নদী । ২। গড়খাই। ৩। 
প্রবাহ । ৪ । ম্মুদ্র খাত । শি. ১ "ঘ্ৃত- 

কুল্যা, মধুকুল্যা 1” ২ সৈন্ধষবারণ্য মাসাদ্য 

কুল্যানাৎ কুকু দর্শনমূ ।” ৫ | বৃহৎ গর্ভ । 
৬। পমংপ্রপালী, নর্দমা। ৭ । ন্দীমাত্র। 
৮। কুলস্ত্রী। ৯। স্ুলবার্তীকু। 
ই (দেশজ) সং, ক্লীৎ) কর্কর, কাকর। 
প্রক ;) সৎ, পু, মন্ষ্থমুজ্জাবলীর টীকাকার 
কবিবিশেষ | শিৎ- ১ « আ্ীমছ্ঘটর্দিবা- 
করস্য তলয়ঃ কুল্প.কভট্টো ভব ।”" 
বস (কু কুক্ঘসিত-_ ব্জ রাৎ) সং, সৎ, 
সীসক, সীসা। 

বচ (কু কুতৎ্সিত-বচ বলা+অঞ্জেন্) 
-ক ) বিৎ, ত্রিং, কটুত্ভাষী, পরনিন্দা । 

২। ক্সীৎ, নিন্দাবাফ্য । | 

1 

করত্ব হেড বে পুিবীর যলয়ের ন্যায়। 
কেহ বলেন--খাহার কুষসিত বলয় 
আপাঁৎ পু পেষ্টন আছে 5. ক্লীত, পদ্। 
২। লীলপদ্ব' ৩। শ্বেতপদ্ব । শিখ 2১ 

মি “ কুবলয়দলনীল |” “কুবলয়ন্যতা।? 
৩ “কুবলফিতগবান্মীজ্েচনৈরজনানামূ ।” 

কুবলয্বাপীন্ড (ক্ুবলন্ব াীলো:গল _ আ.- 
পীড় শিরোভীয়ণ ৬ী_হিৎ) আহ) পুশ, 
সারের হজ্তি কপ তদতাবিশেষ শ্িহ 
১ নাগ জব লয়া গাড় চাসুরৎ মুই কহ 
তথা |; ২ | বিৎ, তি, নালোত্পল সাহার 
ভূষণ হইয়াছে । 

ূ কুবলরাশ্ব ) দংপুহ পদ্মার নৃপ। [পদ্বিনী । 
কুবলক্ষিনী (কুবলর় 4+ইন্ _ প্রাৎ ১ সৎ, জ্ত্রীৎ, 
কুধাদ (কু মন্দ--বদৃু বল1-+ অ(ষণ্)- ক) 

বি, তরি, কটুভাষী। ২। (4 এ ভাবে) 
সং, পুৎ, কটুক্তি । 

কুবাদিক কুে-বাদ+ইকংফ্িক) _ প্রৎ) সহ, 
পু) বঞ্চক (২ । অসদ্বক্তা। 

কুবাহল ; সং, পু, উদ্্রী। 

কুবিন্দ (কু কুৎ্সা-বিন্দ লাভ করা 
অশে)১-ক। যে কুৎসা অথাৎ 'অপবি- 
ভ্েত। লাভ করে । অথবা কৃপ + কিন্দচ _ 

ক) সংপুৎ১ তন্তবার, তাতি। ২। ভূপতি। 

কুবৃত্তি; সং, স্ত্রী, মন্দবৃত্তি, নিদ্দিতাচরণ । 
কুবৃত্তিকৎ (কু-বৃত্তি-কু করা+ ০[ক্কিপ্) 

- ক) বিৎ, ত্রিং, নিন্দিত চেষ্টীকারক । ২। 

সং, পু, করঞ্জবিশেষ, কাটাকরমৃচা । 
কুবেণি | ক কুৎ্সিভ-€বপি |বেণ্ গমন- 
কুবেণা করাই -ধি ] গযঘন । মহস্যের 

নির্গমাভাব ছেতু যাহাতে কুগমন হছে 

, সৎ, আ্ত্রীং, মত্স্যধানী, খাঙ্গুই, মা 
চুব্ড়ি ।২।.কুৎখসিত বেনীবিশিষ্টা স্ত্রী । 

কুবের কে কুৎ্সিত- বের শরীর । তিন 

পা আটটা কাত এই হেতু ইহার এ্লরীর 



কুলি ] 
৮ স্পা শশী তিশা সপ 

কুলাচাধ্য (কুল-আচাধ্য শিক্ষার) সং, 
পুৎ, কুলক্রমাগত আচাধ্য কুলগুরু, কুল- 

পুরোহিত । ২। যেব্যক্তি কুলের পরিচয় 
প্রদান করে, কুলের পরিচয় প্রদ্দান যাহার 
ব্যবসায়, ঘটক। 

কুলাকুল-_কুলাকুলতিথি-দ্বিতীয়া, যী ও 
দশমী । কুলাকুল নক্ষত্র_-আদ্র?, মুলা, 
অভিজিৎ ও শতভিষা। কুলাকুলবার-_-- 
বুধবার । 

কুলাদর্শ (7972197) সং, পুং, বংশাবলী 

ও বংশপরিচায়ক চিহ্-বিষ্য়ক শান্দ। 
কুলায় (কুল- আয় আগমন, বৃদ্ধি। যে- 

থানে পক্ষিকুলের বৃদ্ধি হার | কিন্বা কুল _- 
অয় বৃদ্ধি পাওয়1+1 অ(অল্)-_ধি) সং 
পৃৎ, নীড়, পক্ষীর বাসা । ২ । বাসম্থান। 
শিৎ - ১ “চটকায়াঃ কুলায়ঃ 1৮ ৩। ক্ু_ 
লায় গতি, ৫মী _ হিং) ক্লীং, শরীর । 

কুলায়ন্থ (কুলায় পক্ষীর বাসা-স্ছ [স্া 
থাক14অ(ড)-ক]ধষে থাকে) সং, পুৎ 
পক্ষী । 

কুলাধ়িকা (কুলায় নীড়+কণ্, আপ্- 
স্লিঙে) সং, স্্রীৎ, চিড়িয়াখান। । 

কুলাল (কুল-অল্ বিস্তার করা+অ(ষণ) 
-ক'কিম্বাকু মৃত্তিকা-লাল্ লালসা 
করা+অ.অন্)-ক। যেম্ৃত্পাত্র যোগ্য 

মৃত্তিকা বাত্বা করে, হয়া -ষ) সৎ, পুংঃ 
কুততকার জাতি, কুমার । শিং- ১“কুলাল- 
চক্র ।” ২। (কুল রাশি করা + আল 
(কালন্)- ক) পক্ষিবিশেষ। 

কুলাহক (কুল-আ-হন্ নষ্ট করা 
(ড)--ক, ক- যোগে) সং, পুং, ককলাস। 

২। রাঙ্গা কুলেখাড়া, শীকবিশেষ। 

কুলি (কুল রাশি করা+ই -_সহজ্ঞার্থে ১ 
সং, পুৎ, হস্ত । লি, লী--স্ত্রীৎ, ক'্টকারী- 
বৃক্ষ । ২। (দেশজ) মুটে, মজুর । 

কুলিক ; বিৎ, ভ্রিং, কুলপ্রধান, শিলিকুল- 
শ্রেষ্ট । ২। সৎ, পু, শাকবিশেষ। ৩। 
_কুলেখ্যাতা নাগবিশেষ । 
কুলি (কু-লিন্গ্ গমন করা, চিত্রিত 
করা অঙজন্)ট-ক) সং, পু, ফিঙ্গা 

পাখী ।২।চটক। রি 

৫০৪৫ ] কুনু 
স্পা 

পপ স্পা টিসি ৩ 

কুলিক (কুলি +ককেণ্)--স্বার্থে) সং, 
পু, চটক, চড়ুই পাখী । 

কুলিন্দ ; সং, পুৎ, দেশ-বিশেষ । শিং _১ 
“কুলিন্দাঃ কালবাশ্চৈৰ কুণ্টকাঃ করট।- 
স্তথা।” ২।(কুলিন্ন +অ- প্র) বিং, 
ত্রিৎ, কুলিন্দদেশবাসী, যে কুলিন্দদেশে 
বাস করে । “ধনঞ্জয়ো মহাবাহু নাতিতী- 
ব্রেণ কর্ণ! ।” ২ “আনভ্ভান্ কালকুটাংশ্চ 
কুলিন্দাংশ্চ বিজিত্য সঃ।”, ভোরভ)। 

কুলির ] কুলোল দেখ, ইরছইরকৃ), ঈর 
কুলীর (ঈরকৃ)-_- ক) সং» পুৎ, ককট, 

কাকড়া । হ। চতুর্থরাশি ৷ ৮ 
কুলিশ 1 কুলি হস্ত-শ [শী শয়ন 

কুলীশ / করা+অ(ড)- ক]ষে শয়ন করে। 
যে ইন্দ্রহস্তে থাকে । কিম্বা কুল পর্দত 
-শো বিদারণ কর + অউডি)-- ক) 
সংপুৎ _ ক্রীং,ইস্ত্রের বজ্র ।শিৎ- ১"কুলিশ- 
পাতোপমং বচঃ 1” ২ “প্রাণানাৎ কুলিশ 
কঠিনানামূ ।” ২। (কু -লিশ.+অ(ক।- 
ক) মংম্যবিশেষ । ৩। অগ্রভাগ । 

কুলিশধর কেলিশ বক্র ধারণ করা+ 
অ.অন্)_ ক) সং,.পুৎ, ইন্দ্র। ২। বিং, 
তিং, বজ্ধাদ। 

কুলিশাসন ; সং, পুং, শাক্যমুনি, বৌন্ধমত' 
প্রবর্তক । 

কুলী কে-লী গমন করা, পাওয়+ অক) 
_ক, স্ত্রী, ঈপ্) সং,স্ট্রীঘ, পরীর জ্যেষ্ঠ 
ভগিনী, বড় শালী। ২। কণ্টকারী ৷ 

কুলী (কুলিন্্, কুল+ইন্-_অস্তযর্থে) সং, 
পুং, পর্বত 1 ২। বিং, ভরি, সংকুলো- 
স্তব। 

কুলীন (কুল বংশ+ঈননীন)-জা তার্থে, 
অথবা কুল উৎ্কর্ধবিশেষ [নবধাগুণ ] 
ধর্মাবচ্ছিন্ন বংশ +ঈন-_ অপত্যার্থে) বি, 
ব্রি, উত্তম কুলোন্তব, সতকুলোৎপন্ন। 

২। যার বল্লালসেন প্রতিষ্টিত কুলমর্ধযাদা 

'আছে। ৩। কু পৃথিবী-লীন, "মী 
ষ) ভূমিলগ্ন। ৪। সং, পুত) শ্রেষ্ঠ অশ্ব । 

কুলীনস ; সং, ক্লীঘ। জল 1. 
কুলুক (কুল রাশি করা+উক--প্রং) সং 
কী জিহ্বামুল, জিক্ডের ময়লা! 



কুব 
এ 

কুলুঙ্গ_ -কুরজ দেখ। 

কুলুপ ষযাননিক) সহঃ কুগ্জী, তাঁল]1। 

কুলেশ্বর কল বংশ - ঈশ্বর প্রভূ, ৬ী- 

ষ) সং, পুৎ্, শিন। ২ ।'কুলপতি । 

কূুলোৎকট (কুল বংশ-উতৎ্কট শ্রেষ্ট, 

৬ঠী--ঘ) সং, পৃহ, শ্রেষ্ঠঘোটক। ২। 

বিৎ, ভ্রিং, মহাক্লপ্রস্থত | 

কুলোদ্বছ (কুল-উৎ্-বহ্থ্ 

রক্ষা করা+নম.ান্)-ক ) বিহ, তরি, ; 

কুলপালক, কুলশ্রেষ্ট, বংশধর । শিৎ-_১ 

"গুতো মমানুরূপণ্ড শুরশ্চেতি কুলোদ্হঃ। 
কুল্মাফ | (কুল বংশ মষ্. মস বধূ 

শহন করা, 

কুল্মাম ) করা+ অষণ)-_ ক) সৎ, পুৎ_ র 
কীৎ, কাজী, আমা নি। ২। বোর ধান । 
৩। অপরিপক যব। ৪। খিচ্ড়ী। ৫1. 
রোগ-পিশেষ । ৬1 বনকৃলন্খ । শিৎ_ ১ 
“্ম। ষতিলবিষ্ শালাটুনিদ্ধান্ বা কুল্মাষান্ 
ভক্ষয়েত |? 

কুল্য (কুল রাশি করা+য _্ম) সৎ, ক্লী্ 
অস্থি । ২। মাৎস। ৩। পরিমাণবিশেষ । 
৪ । শুর্প কুলা। ৫। কুল বংশ) 
বিৎ,ত্রিৎ, সকুলোত্পন্ন । শিৎ-১ «বু 

স্তীশচ কুল্যাঃ পশুভূতবর্গান্ ।'' ৬। পু, 
মান্যব্যক্তি | 

কুল্যকন্দ ; সৎ, পুৎ, অস্থির অবশেষ । 

কুল (পুর্নে দেখ, আ]-ক্পীলিঙ্গে) সং, স্্রীৎ, 
প্রহ্ত করা শ্রদ্র নদী । ২। গড়খাই। ৩। 
প্রবাহ । ৪ । ন্মুদ্র খাত। শি২-১ “ঘ্বৃত- 
কুল্যা, ম্ধুকুল্যা ।” ২ “সৈঙ্ধবারণ্যমাসাদ্য 
কুল্যানাৎ কুরু দর্শনম্ ।” ৫1 বৃহৎ গর্ত । 
৬। পশহংপ্রণালী, নর্দঘমা। ৭ | নদীমাত্র। 
৮) কুলস্ীী। ৯। স্থুলবার্তীকু। 

কুল্প,ই (দেশজ) সং, ক্লীৎ। কর্কর, কীকর। 
কুল্ল,ক ; সৎ, পৃ, সিন টাকাকার 

কীবিবিশেষ । -১ « আমন্তট্র্দিবা- 
করস্য তনয়ঃ কুল্ু বিকাবৃি নু 

কুবঙ্গ কু কুত্িত- -ব্জ রা) সৎ, ক্রীৎ, 
সীদক, সীসা। 

কুচ (কু কুৎসিত - -ব্চ বলা +অর্েন্) 
-ক) বিৎ, ত্রিৎ কটু ভাষী, পরনিন্দক | 
২। ক্ষীৎ, নিঙ্গাবাক্য। ৃ 

পপ 

৬৪ 

৫০৫ 

পাপী পিপিপি পপ পা সপাপীশিপেসপল পারাটা শাশিপশাাপশি শশী শিশিিলি 

লী-_ স্ীহ, কুনগাছ 
কুবলয় (কু 

অশাৎ পণ বেষ্টন অ.ছে 

কুবলযাপাড় 

কুবলয়াশ্ব ১সষ্পুস্পুক্ছুদার লুপ । 

| কুবলগ্িনী (কুবলর+4ইন্ _ প্রৎ ) সং, জ্ীৎ, 
কুবাদ কু মন্দ-বদু বলা+ অ(ষ্ণ)- ক) 

বিংত্রিং, কটুভাষী। ২। (+ এ ভাবে) 

] কুবে 

কুব প্রপিবী বল বদি পারা 4 
.অন্।-ক। সং, কহ, উত্পল। ২ । 
মুক্তাফল । শ। রা । ৪! দাড়িম্ব। 

পু্থবী - রী বৃদ্ধি পাওয়া1+ 
অয়-জংভ্ঞার্থে। সামী বলেন - শোভা- 
করত হেত বে পুখিবীর বলয়ের ন্যায়। 
কেহ বলেন_ধাহাব্ কুংঘমিত বলম়্ 

জা“. ক্লীত। পদ্ঘ। 
২। শীলপদ্ধ । 1 শ্রেদ্তপন্ব । শিখ ১ 
“ কুবলযদলনীল 1; ২ “কুব্লয়নযুনা । 
৩ “কুবজফিতগবাক্ষীলোঢটনবঙ্গনানাম্ ।” 

(কুদলয় শীলোতগল 7 আ- 
পাড় শিরোভঙ্প ভতী_ হিৎ) সহ) পক) 
ঘস।হুরের হত্ডিরপী উদতাযাবিশেষ শিখ 

-১ “নাগৎ্ কৃবলয়াগাড চর মুই ক 

তথা |? ২ । বিহঃ ভ্রিহ) নালোৎপল সাহার 

ভূষণ হইয়াছে । 
[পদ্ঘিনী । 

সং, পুং, কটুক্তি । 
কুবাদিক কু-বাদ+ ইক(ষিক) - প্রং) সং, 

পু, বঞ্চক | ২। সদ্বক্ত1 । 

কুবাহুল ; সং, পু২, উষ্র। 
কুবিদ্দ (কু কুৎ্সা-বিদ্দ লীভ কর1+ 

অ(শ)-ক। যে কুৎসা অথাৎ অপবি- 
ত্রতা লাভ করে । অথবা কৃপ+ কিন্দচ 
ক) সংপুংঃ তন্তবায়, ভাতি। ২। ভুপতি। 

কুবৃত্তি; সং, স্ট্রীৎ, মন্দবৃত্তি, নিন্দিতাচরণ। 
কুরৃত্তিকৎ্ (কু-বুত্তি_ক্ করা+০(ক্কিপ্) 

_ ক)বিং, ত্রিৎ, নিন্দিত চেষ্টাকারক । ২। 
সৎ, পুৎ, করগীবিশেষ, কাটাকরমৃচা | 

কুবেণি ॥ ক কুৎসিত বেণি (বেণ গমন- 

কুবেণী / করা+ই-ধি)] গমন। মৎস্যের 
নির্গমাভাব হেতু যাহাতে কুগমন আছে) 

, সৎ, আত্রীং) মৎ্স্যধানী, খালুই, মাছে 
চুক্ড়ি ৷ ২।,কুৎ্ক্িত বেণীবিশিষ্টা স্ত্রী । 

কুবের কে কুৎসিত_ বের শরীর । তিন 
পা আটটা ফ্কাত রা হেতু ইহার "ফ্রী 



রা | 

কুৎসিত, ৬ষ্ঠী _হিৎ) সং, পু, ষক্ষরাজ, 

ধনাধিপ। ২। বিৎ, তরি) অলস । ৩। কু, 

দিত শরীর বিশিষ্ট । “বাযুমার্কগডেষ পু 

রাঁণে _কুৎ্সায়াৎ ক্ষিতিশবন্দোহয়ং শরীরৎ 

বেরমুচ্যতে । কুবেরহ কুশরীরত্তান্নায়া তে- 

নৈব সোহঙ্ষিতঃ |” ইত্যমরটীকায়াৎ 
ভরতঃ 1” ৪ 1 নন্দীবৃক্ষ ৷ ৫। অহ্ছুপাঁসক- 
বিশেষ । 

কুবেরাঁচল 
কুব্রোদ্ডি 

পর্বত | 

কুবেল কুব জলপুষ্প-ই শোভা লা 

বিস্তার করা+অড)-ক। জলপুস্পের 

মধ্যে যে শোভা বিস্তার করে । অথবা কু 

পৃথিবী _বেল্ চপল হওয়া+ অ- প্র২) 

সং, ক্লীৎ, কুবলয়। 

কুত্র (কুন্ব আচ্ছাদন করার - সং- 

জ্ঞার্থে) সং, ্লীৎ, অরণ্য, বন। 

কুশ কু পৃথিবী_-শ [শী শয়ন করা7+অ 
ডে-ক] যে শয়ন করে, ২য়া_ষ) সং, 

পুৎ_ক্লীৎ, প্রসিদ্ধ তৃণ ; এই তৃণ ষঙ্জাদি 

কর্মে লাগে। হ। পুৎ১সপ্তত্বীপা পৃথিবীর এক 

দ্বীপ, কুশহ্বীপ । ৩। ক্লীৎ, জল | ৪ । বিং, 
ত্রিং, মত্ত । ৫। পাপিষ্ট। ৬। কুশ+ষ:) 

পুৎ) রামের জেযষ্টপুত্র | শিৎ-১ “কুশী- 

লবঃ) বস্তযোঃ প্রথমৎ জাতঃ সু শৈর্মন্্সং- 

স্কতৈঃ। নির্মার্জনীয়ো নায়া হি ভৰিতা 
কুশ ইত্যসৌ ॥ যশ্চাবরজ এবাসীল্লবণেন 
সমাহিতঃ। নির্্মার্জনীযো বৃদ্ধাভির্নাক়া 
স ভবিতা লবঃ ॥”” ৭। (কুশ+অডে)- 

ক) ষোক্ত,; যোতঙড়ি ৷ শা- স্ত্রী, রজ্জু, 

লাগাম । শী-জ্রীৎ, কু পৃথিবী শে! 
নাশ করা+ অ(ড)-ক, ঈপ্) লাঙগলের 
ফাল। ২। লৌহবিকার । 

কুশণ্ডিকা ফকেশ+ অণ্ডঅণ্ুচ)- ক, কণ্, 

আপ. -জ্দ্রীৎ) সং, স্ত্রীং, বিবাহকালেন্ব 
ধর্মকার্ধ্যবিশেষ । 

স্ুপধবজ ) সং, পুহ, হুদ্দরোমার পূত্র, জনক 
রাজার কনিষ্টভ্রাতা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির 

 এপিত। । শিৎ_ ১"জ্যেষ্টোহহমন্থজে| বীরো 
. আধ ভাতা কুশধ্বজঃ ” 

কেবের - অচল,অদ্রি পন্বত, 

৬্চ্ঠী রি ষ্) চক ই কৈলাস- 

৫০৬ ] কুশা 

কুশধারা ; সৎ, স্ত্রী, নদীবিশেষ । 

কুশনীভ ; সৎ, পু, রাজর্ধি কুশের পুত্র । 

কুশপ্লবন ; সং, ক্লীৎ, তীর্থবিশেষ । 

নুশর ) সং, পুহ, শরসদূশ ভূপবিশেষ। ২। 
কুৎসিত বাণ । 

কুশল (কুশ+ অল(কলন্)- ক) সং, 
কুষল ক্লীৎ, কল্যাণ, মঙ্গল । শিৎ-১ 
কুসল “অহো মমোপরি বিধেঃ সংরস্তো 

দারণে!। মহান্। নানুবধাতি কুশলম্।”? 

২ “কা বাতা] অতি ছুব্বলোহনিকু শলং 

এতোহস্মি তে দর্শনা 1” ২। নিরাপদ । 

৩। মোক্র | ৪ । পুণা, ধন্ম । ৫1 সামণ্য। 

৬। (কুশল 4 অ) বিৎ, ভ্রিৎ, কুশলী, তু 

শলঘুক্ত । ৭। (কুশ-লা গ্রহণ করান 

অ(ড)-ক। অথবা কু পৃথিবী-শল্ 

গমন করা+ অ.অনৃ।- ক) কুতী, সমথ, 

নিপুণ, দক্ষ । 

কুশলব (কুশ তিণবিশেষ-লব লগ! 

নিপাতন ) সৎ, পুখ, স্বিৎ রাঁম-পুরদ্বর | 

শিৎ _ ১যস্তয়ো প্রথমৎজাতঃ স কুশেমন্্র- 

'স্কতৈঃ । নির্মাজজনীয়ো। নায় হি ভবিতা 

কুশ ইতসৌ। শ্বশ্টাবরজ এবাসীশ্ববণেন 
সমাহিতঃ নির্মার্জনীয়ে। বৃদ্ধাভিনাগা হি 

ভবিতা লবঃ। এবৎ কুশলবৌ নায় যমৌ 
তৌ সম্বভৃবতূঃ 1” 

কুশলী (কুশলিন্, কুশ+ইন্ _ অস্তার্থে) 
বিৎ, ভিং, কুশলযুক্ত, কল্যাণবিশি্ট, 

ক্ষেমবান্ ; ঘথা__কুশলীরাজা । 
কুশত্তন্ম কুশ _ স্যম্থ) সং' পু) কুশগুজ্ছ 

কুশস্যল (কুশ কুশঘ্বার! [আবৃত] _ শ্থল,৩য়া 

_ষ্) সং, ক্রীং। কান , কনোজ' 

দেশ । লী--স্ত্রীৎ, দ্বারকাপুরী, রেবত নৃগ 

কর্তক নির্মিত এব যছু কর্তৃক সংস্কৃত 

হইয়াছিল ।২। কুশন্ছাপিত নগরীবিশেষ। 

কুশাকর (কুশ তৃণবিশেষ _ আকর খনি। 

কুশনুড়ার আগুণে যজ্জের আু৭ করি 
থাকে বলিয়া) সৎ, পু, যঞ্ঞাগ্ি । 

কুশাঙ্ কেশ বক্ষ অক্ষি শবাজ, ৬ষঠী_ 

হিৎ) সং, পু, বানর । 
কুশাগ্র (কুশ-_ ত্র, ৬ঠী- হ) সং, ও 

কুশের অগ্রভাগ 1 শিং ১ একুশাঙেণাগ 



কুশি ্ 

কৌন্তেয় ন স্পৃষ্টব্যো মহোদধিঃ।" (ভারত)। 
২ “কুশাগ্রবুদ্ধে কুশলী গুক্লুত্তে ।”রেঘু) । 

কুশাগ্রবুদ্ধি কুশ _ অগ্র-_ বুদ্ধি) বিং, ত্রিং, 
বাহার বুদ্ধি কুশের অগ্রভাগের ন্যায়, 
কুশের অগ্রভাগ যেমন সুক্থ্য যাহার বুদ্ধি 

- তদন্ুুরূপ সুক্ষ, সৃস্ষ্ববুদ্ধি । 
কুশাগ্রী় (কুশ তৃণবিশেষ -অগ্র অগ্র- 

ভাগ+ঈয়ণৌয়) _ সাদৃশ্যার্থে) বিৎ, ত্রিং। 
কুশাগ্রের ন্যায় শৃশ্্ল, অতিতীন্ষণ। 

শ।গ্রীয়নুদ্ধি 7) কুশি তৃণ-বিশেষ _ অ- 
কুশাগ্রীয়মতি গ্রীয় অগ্রভাগ - মতি 

বুদ্ধি, ৬ঠী-হিৎ। যাহার বুদ্ধি কুশের 
অগ্রভাগের ন্যায় হুশ) বিং, ত্রিৎ। যাহার 
বুদ্ধি অতিশয় তীস্ক। 

কুশারণি (কুশ প্রসিদ্ধতণ-_ অরণি ষে কাষ্ঠ 
ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উত্পন্ন হয়। এই 
অভিপায়ে িনি কুশ ব্যবহার করিতেন । 
কিন্বা কুশ জল-অরণি অগ্র্যৎপাদ্দক 
কাষ্ঠ। অভিশাপকাণে যাহার উত্তোলিত 
জল অরণি তুল্য হইত) সং, পৃ, ছূর্ব্বাস! 
মুনি। 

কুশাবতী কেশ +বতু _অভ্ত্যর্থে ঈপ) সং 
স্্রীৎ, কুশ-রাজার রাজধানী । শিং-১ 
“কুম্াবন্ভীৎ আোত্রিযসাৎ্ স কৃত্বা।” 

কুশাবর্ত কেশ _ আবর্ত, ৭মী _ষ) সং, পুত, 
গর্জাবতারতীর্ঘ। শিং-১ « গজান্বারে 
কুশাব্র্তে বিশ্বকে নীলপন্বতে | তথা কণ- 
খলে ্নাত্বা ধুতপাপা দিব ভ্রজেত্ 1, 

কুশাসন কেশ - আসন বসিবার স্থান) সৎ, 
২) কুশনির্ষিত আসন । ২। কু কুৎ- 

দিত - শাসন) মন্দশীসন্» যেরূপ শাসন 
করা উচিত তদমুকূপ নহে । ৩। (কু 

শাসন, ৬ষী _ হিং) বিং, ত্রিৎ, মলশাসন- 
যুক্ত। ্ [বিস্তার । 

কুশাস্তরণ ফেশ- আক্তরণ) সং, ক্লীৎ, কুশ- 
কৃশিক (কুশ+ইকফ্চিক)_ জাতার্থে) সং, 

পুং, ফুনিবিশেষ, জমদ্বশ্মির পিতা । ২। 

বিশ্বাবিত্রেক পিতা। ৩। শীলবৃক্ষ | ৪। বিভী- 
তক বৃক্ষ । ৫1 অন্ব কর্ণবৃক্ষ । ৬। তৈলশেষ। 

কুশ্সিত ] ফেশ, কুস্ আলিঙ্গন করা, সংলগ্ন 
কুসিভ ) হওয়1+ইত-সংক্কার্থে। অখবা 

৫০৭ ] কুশে 

+ক্ত- শ্্টিসং,কীৎ, দেশবিশেষ ! ২। বি, 
ত্রিং, ঈষৎ শুভ্র। ৩।যুক্ত। ৪ | জল- 
মিশ্রিত । 

কুশী কেশিন্, কুশ রামের পুত্রবইন্_ 
বিদিতার্থে। ধাহার কবিত রামের পুত্র 
দ্বয় কুশ ও লব কর্ক পঠিত ও বর্ণিত 
হইয়াছিল বলিয়া) সং, পৃৎ, বাশ্রীৰি |. 

কুশী (কুশ+ঈ€ডীপ্)-বিকারার্৫থে) সং, 
স্ত্রী, রজ্জু, লাগাম । ২। লাঙগগলের ফাল। 

কুশীদ (কুশ আলিকন করা4+ঈদ্ব_ 
কুষীদ ৃ সংজ্ঞার্থে, কু- শদ, সদ +অশে) 
কুসীদ ) -ধি)সং্ক্রীৎ, বৃদ্ধিজীবিকা, হুদ । 

২ । রূক্তচন্দন । ৩ । বিং, ত্রিৎ) বুদ্ধিজীবী । 

কুশীদজীবী (-বিন্, কুশীদ _জীবী যে 
জীবিকা নির্বাহ করে, তষ্বা-ষ) বিৎ, 
ত্রিং, টাকা ধার দিয় হুদ লওয়া যার 
ব্যবসায় । ২। বৃদ্ধিজীবী । 

কুশীদব্যবহার (37,607951) সং,পুৎ, হৃদ কসা। 
২। সুদ লইয়! টাক কঙ্জ দেওয়া। 

কুশীল কু-শীল স্বভাব, ৬ঠী _ হিং) বিৎ, 
ত্রিং, ছুঃশীল, অসংস্বভাব । 

কুশীলতা- স্ত্রী, 7? (কুশীল দেখ, তা, শ্ব- 
কুশীলত্ব_রীৎ / ভাবাে) সৎ, ছুংশীলতা, 

ছুশ্চরিত্রতা, অসতস্ভাবতা । 
কুশীলব কে কুৎসিত -শীল স্বভাব-ব 

গমনার্থ বাধা তুজ + অ(ড)-_ ক। ক্মধব1-4- 
ব- অস্ত্যর্থে) ই, পু, ন্ট, নর্তক, ঘে 

নাটকের অভিনয় করে, নৃত্য-শীত-বাদ্য 
যাহার ব্যবসায় । সন্ প্রথমে রামের পুত্র 

কুশ ও লব বান্মীকিপ্রণীত রামায়ণ গান 
করে বোধ হয় সেইজন্য সঙ্গীতব্যবসায়ী- 
দিগের নাম কুশীলব হইয়াছে । ৩। কবি। 
৪। যাচক। ৫। ভরতমুনি। ৬ (কুশ _ লব, 
দ্বং-_ স) পুহ, দ্থিং, রামের ছুইপুত্র | 

কুশুল 1 (কুশ, আলিঙ্গন করা+উল 
কুস্থল (কুলচ্)- ধরি, সংজ্ঞার্থে) সং, পুত 

ধান্যাদ্ি রাখিবার তর, গোলা । শিং-১ 
“থে স্িহ বা 'মক্ষাপটকুশুল গহাদিঘু ভূতানি 
নিকুদ্ধত্তি ।”” ২। তূষের আগুন । 

কৃশেশয় (কুশে জলে-শয় [শী শয়ন 
করা+অ(অল্)ট- ক] যে শয়ন করসে) 



কুলি 

- -াশীপিক্াটি পপ প্লান াশাীটিটাির্ী 

সৎ, ক্লীং, পদ্ম । শিৎ-১ “কুশেশয়ৈরত্র 
জলাশয়োযিতাম্ 1” মোখ)। ২ “কশেশ- 
সাকোশবিশালনে রাই।” ৩ দহ্ুরশ্চ কুশ- 
বানেষ যর পদ্বৎ কুশেশয়হ |” ২ । পথ, 
সাঁরসপক্ষী । ৩ । কর্ণিকার বৃক্ষ । ৪1 কুশ- 
দ্বীপস্থ পর্দতবিশেষ। 

কুশোদক (কুশ-উদক জল) সং, ক্লীৎ, 
দানার্থ কুশসহিত জল । 

কৃষাক্থ কেষ দ্বীপ্রিপাওয়া 1+আকু(কাক)- 
ক, সৎক্ঞ্ঞার্থে) সং. পুৎ, বানর । ২। আগ্ি। 
৩। স্র্ধ্য । 8 | বিৎ, ত্রিৎ, উল্তাপক । 

কুষ্ট (কুষ ন্ির হওয়া1ঠ কৃথন্)-ক। 
কিল্গ] সক কংসিন -ঈ্ যেখাকে। সঙ, 
কীৎ। বক্ষ বিকৃত হইয়া যে রোগ জন্মে, 
কষ্টরোগ, মহান্যপি, এই রোগ শ্বেতকুষ্ঠ 
গলহকুষ্ঠট প্রভৃতি নানাবিধ 1 ১। একপ্রকার 
শিষ | ৩। ব্ুক্ষলিশেধ, কুড়। 

কুষ্টপ্ব (ক্ষ্ঠ-হন্ নই করা+অ.টকৃ) -ক) 

বিৎ্, বিৎ, কুষ্টনাশক ওষধ | 
কুষ্টজৎ (কষ্ট -জৎ [হু হরণ করা4০ 

(কিপ্)- ক। মে হরণ অর্থাৎ নষ্ট করে) 
২ পু) বিটখদিব । 

হষ্টারসি ; সং, পু, বিটখদির । 
কুঠী (কুটিন্, কষ্ট +ইন্-ভান্তার্থে ) পি 

তিৎ, খাহাও কৃষ্ঠদোগ জল্িদাছে। 
কুক্মা্ড 1 (কু পৃথিবী ক্স উ৭০- অণ্ 
কৃম্মাণ্ড | বাচা +ড আসা 'অণ্ড 

গ্রহ) অং) পু, শী-স্পীহ, কুড়া 1 ২। 
কাকুড়। ৩ । পুৎ, শিবের আম্চরবিশেষ । 
5 গগ্িণীর গর্ভশ্থলী, জরামু। স্লীহ, ছর্গা। 

কুগাতস্কার (1১০1710106) সৎ, পৃ, সমুচিত 

বিবেচনা না করিয়া! যে পিদ্ধাস্ত করা যায়। 
২1 বিপরীত সংস্কার | 

কুসংস্কার/শিষ্ট (1১81501০৪91) কুসংস্কার _- 

আবিষ্ট যুন্দ, ৩য়া- য) বিং, ভ্রিৎ, কৃ্ৎ- 

দ্বারে যাহার লুঙ্গি আচ্ছন্ন করিয়াছে, 
কৃষৎস্কার-বশীড়াত । 

কুমিত ক্স্ দীপ্তি পাওয়া ইত ইতচ )-- 
 সংক্জার্থে) সৎ পু, দেশবিশেষ । । কে 
ঈষহ-িতভ শুকুবর্ণ) বিৎ, ত্রিৎ, ঈষৎ 

সপ শু 

০ ১ 

শশা টাটা শিট ্শাশীশশ 

৫০৮" ] 
ব ্ে 

স্পা পপ পপ পাপা পাপা? 
শপ পিসী 

কুসিশ্বী ; সং, জিৎ, সীমৃগাছ । 

কুসীদ কেশীদ দেখ) সৎক্লীৎ, খণদানজীবিকা; 
হুদ খাওয়া কড়ি দেওয়া । শিং _ ১“কুসীদ- 
কৃষি বাণিজ্যৎ প্রকুব্বাঁত দ্য়ৎ কৃতমৃ।” 

কুপীদিক (কুসীদ+ইক(ফিক।-_ অন্ত্যর্গে) 
বিৎ, নিং, বৃদ্ধিজীবী, যে সুদ লইয়া টাকা 
কর্জ দেঁয়। 

কুহ্থম কস দীপ্তি পাওয়14উডে মকৃ)- ক, 

২জ্কার্থে) সং, ক্লীৎ, পুষ্প। শিং-১ 

“কুহমসম্ততি সস্ভত সঙ্গিভিঃ |” (মাঘ) 
২। ফল । * | স্ত্রীলোকের ঝতু । 91 চচ্চর 
রোগবিশেষ । 

কুহমকাম্মক (কৃশ্গম- কাশম্ম, ক, ঙ্ঠী » জি 

হা পুহ, কন্দর্প । শি-১ “কুজুম্কান্ ক 

কার্,কসংহিতেত্যাদি 1” মাঘ? 

কুস্থমপুর কেম _ পুর, ভ্ী-ষ) আহ, রী, 
পাটলিপুরন্গর, পাট্না । 

কুহ্ছমমধ্য কুহুম_ মধ্য, ভঠী - ছিৎ ! যাহা] 
ফল হইতে পুপ্প মুক্ুলিত হয) আহ) টস) 
চালিতা গাছ । 

কুস্মাকর ) (কুল্ত-আকর খনি, আগম 

কুহবমাগম | ক্ষাগমন, ৭মী _হিৎ) সংগত) 
বমস্তকাল,থে খতুতে কুন্থম জন্মে । মামা, 

নাৎ মার্শীর্ষোহস্মি ধতুনাৎ কুহুমাকন2।? 

কুহ্ুমাঞ্জাল কেম অঞ্জলি, ৬ষঠী -ষ) সং, 

স্ত্রী, কুহ্ছমের অঞ্জলি, পুর্পাঞ্জলি ৷ ২. 
ভদয়নাচার্ধয প্রণীত পঞ্চস্তবকাত্মক পর" 

মাত্সনিরূপক গ্রন্তবিশেষ । 

কুহুমাত্মক ; সৎ, ক্লীৎ, কুষ্ছুম | 
কুহ্থমাধিপ ; সৎ, পু, চম্পকবৃক্ষ, চাপাগাছ। 

1 রড 
7 মু. 

টি ৬ষী.-- হি). সখ পু, মদণ। 

কুস্মেষু 
কন্দর্প । 

কুহ্থমাল ) সহ, পু, চৌর। 
কুহুমাসব (কুস্থম- আসব মধু, ৬ঠী-ষ) 

সৎ, জীৎ, পুজ্পমধু- মকরন্দ । 

কৃহুনিত (কুহুম+ইত _ সংজাতার্থে) বিৎ 
ত্রিং, পুষ্পিত, যাহার কুক্থমণ্ছ ইয়াছে। 

কুহ্ন্ত কুস্ দীপ্তি পাওয়া +উত্ত উত্তক্)- 

. ক) সৎ, পৃৎ, কুহুম ফুল) কুনুত্ত পুপের 

রঙ়। ২ | স্বর্ণ ৩। পুৎ, কমণও্ডলু। 



কুহ | 

কু্সভাব (কু _ ক্মভাব, ৬ষঠী _ হিৎ) বিং, ত্রিৎ, | কুহরিত (কুহর +ইতইতচ্)- 
যাহার মন্দ জভাঁব, কুশীল, ছুঃশীল। 

কুত্ততাবতা (কুক্বভাব+তা- ভাবার্থে ) সৎ, 
পিং, দুঃশীলতা, ছুশ্চরিত্রতা । [কেচো। 

কস্থ কে পৃথিবী-স্ত উৎপন্ন) সং, পু, 
কুস্তি কে নিন্দনীয়--স্ক গমন করা+তি 

(ডি) - ভা) সৎ. স্ত্রী, শঠতা, ধূর্ততা । ২। 
কুহক, ইন্দ্রজাল। ২। কপট, ভান। 

কুন্ষ্টি কে-স্ষি) সৎ, জ্্রীৎ, দুরভিসন্ষি | ২। 
মন্দ অভিপ্রায় । 

'কুস্তভ কে পৃথিবী _স্তন্ত স্তব্ধ করা+ অ 
(ক)- ক সং, পু, বিষু্ । ২। সমু । 

কৃহ (কু নিন্দনীঘ- হাঁ ত্যাগ করা+ 

(ড)- ক) সং, পুং, কুবের । ২। অঞ 

কুত্র, কোন্ স্থানে । 

কুহক (কৃহ্ বিম্ময়াপন্ন করা+ অক ণক)- 
ক) সং, ক্লীৎ, ইন্দ্রজাল, ভেল্কী। ২। 
ছল, প্রতারণা । “তস্যেন্ট্রিষৎ বিমথিতৃৎ 
কুহুকৈ নঁ শেকুঃ 1", ৩। পু নাগবিশেষ | 

কুহুকজীবী €( কুহকজীবিন, কুহক--জীবী 
যে জীবিক। নির্বাহ করে) বিৎ, ত্রিং, কু- 
হকী দেখ। 

কুহকস্থন | হি স্বন, স্বর যে শব্দ 

কৃহকন্গর (করে) সং, পুং, কুকুট, কুক ড়া। 
কুহকী (কুহকিন্, 2 অন্ত্যর্থে) 

বি, ভ্রিৎ, এীন্্রজালিক, বাজিকর। ২। 
প্রতারক | ৩। মায়াবী । 

কুহন (কুহক দেখ, অনঅনট)-- ভা । অ- 
থবা কু-হন্ বধ করা+ অ(অল্)- শমী) 
সং, ক্লীৎ, কাচপাত্র। ২। মন্ভাণ্ড । ৩) 
(4 সল্)_ ক) পৃ, মুষিক | ৪। সর্প। ৫1 
চৌর। ৬ বিৎ্ভত্রিৎ, ঈর্ষালু, ঈ ধাবি শিষ্ট | 
না--স্ীং, (কুহ + অন-ভা, আপ্) 

দত্তাচরণ ; গর্ধ.বা লোভ বশতহং অলীক 
ধার্সিকতা দেখানা। 

কুহর (কু পৃথিবী জু হরণ করা+অ 
(অন্)-ক। কসবা কুহু ব1+ক্্ড)-_ 
ক) সং*ক্রীহ, গছুরর | ২ | ছিদ্রে । ম্িৎ--১ 
“মন্তকরীল্ কুস্তকুহর ।” ৩। কঠধবনি। ৪ 
কর্ণ। €। ক, শহা। কাসনীগ। বন 
নাগলিশেষ |. 

৫০৯ |] কুট 

হজ্ভার্থ। 
অথবা কুহরি+ক্ত-ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
কোরকিলধ্বনি । ২। ধ্বনি । ৩। কুহের-ঞি 
-্কুহরি+ক্ত - ন্ট) বিৎ, ত্রিৎ, ধ্বনিত । 

কুহলী কু-হল্ কর্ষণ করা+অ:অন্)-_- 
ক, ঈপ) সং, স্ত্রীহ, রি ২ | তা- 
স্ুলবীটিকা | 

ছু সং, স্ত্রী, কুজঝাটি কা । 
কুহু বিস্ময়াপন্ন করা+উকু।- ক, 

্ উ- জংক্জার্থে) সংযস্ত্রী, অমাবস্যা । 
২»। কোকিলদবনি। শিৎ-১ “উদ্দিলস্তি 
কৃহ্হ কুহরিতি কলোন্তালাঃ পিকানাং 
গিরঃ 1” ২ “কুহ্ক্ঠ। কুৃহরব ।” 

কৃহকঠ্ (কৃহ কোকিলধ্বনি_ ক গলা 
৬ষ্ঠী_হিৎ) সং, পু, কোকিল। 

কুহুরব কেহু-রব শব্দ) সং,পু২, কোকিল । 
২। কুহুর্বনি। 

কুহেলিকা কু পৃথিবী-হেড় বেষ্টনকরা 
+অকণক)-ক। ডল) সং, স্ত্রীৎ, 
কুজৰটি, কুয়াসাঁ। ২। কুহেড়িকা শব্দও 
হয় । 

কুক শন্দ করা+০(ক্িপ)- ক) সংঃ্ত্রীৎ, - 
পিশাচী। 

কৃকুদ, কুকুদ কুক গ্রহণ করা । নিপাতন্) 
সং, পুৎ, যে ব্যক্তি অলঙ্কৃতা কন্যাকে 
বিধিপুর্নক সতপাত্ে দান করে। 

কুচিকা কেচ কুটিল হওয়া+অকণেক)- 
ণ। উ-উ) সং, স্ত্রীৎ, তৃলিকা, ভুলি । 

কুজন (কুজিত দেখ, অনঘ্সেনট্)-_ ভা) জং, 

কী, কৃজিত দেখ । ২। অব্যক্ত ধ্বনি । 
কুজিত (কুজ শব্দ করা+ ত.ক্ত)- ভা সং 

ক্লীঘ, পক্গীর ধ্বনি, পাখির ভাক। ২। 
অব্ন্ত শব্দ । শিৎ--১ “কুস্ুমজন্ম ততো! 
নবপল্পবাস্তদনুষট্পদ্দ কোকিলকুজ্িতমৃ ।” 
দু )। ২ “ মধুকরনিকরকরশ্থিতকৃজিত 

কুঞঙ্জকূটারে 1” জেয়দেব) | 
কুট (কুটু বক্র হওয়া, দাহ. করা অ-- 

(অন্)-ক) জং. পুং_ ক্লীং, পর্দদতের 
শৃঙ্ষ । শিং-১ “অন্রীণামিব কৃটানি ধাতু- 

রক্তাণি শেরুতে 1 ২। মৃখীদি বন্ধমধন্ত্, 
ফাদ, জাল। ৩1 কপট। ৪ ৪ অহ ৫1. 



কুট | 

দুর্বোধ । ৬ । নিশ্চল । ৭1 তুচ্ছ ।৮।ব- | কুটশান্মলি (কুট মিথ্যা শ্ান্মলি শিমু 

্ধন। ৯। শস্যরাশি। ১০ ।ভ্ত,প। ১১) 

দত্ত । ১২। লার্গলাঙগবিশেষ । ১৩ । কলস। 

১৪ । লৌহপিগুবিশেষ, লৌহুমুদ্গির ৷ ৯৫ । 
মায়া । ১৬ । বিহ্,ত্রিং, মিথ্যাকলিত ;) যথা 

__কুটসাক্ষী, কুটলেখ্য । ১৭। পু, পুর 

দ্বার । পু, টী-জ্ত্রী, গৃহ । শিৎ- ১ 

“বাগুরাভিশ্চ পাশৈশ্চ কৃটিশ্চ বিবিখৈ- 

নরাঃ 1 প্রতিচ্ছন্নাশ্চ নিদ্বত্তি স্ম বহুন্ 

মগান্।৮২4কুটৎপুদ্বারি যন্ধস্তিনধস্তম্মিন্। 

কুটক (কুট, ছেদ কর1-+অক(ণক)-_ক ) 

জং, কীং, লাঙ্গলের ফাঁল। ২1 পু২, ক" 

ব্রী। 

কৃটকন্্ম কেটকর্ম্নন্, কট _ কর্ন কার্যয)সং, 

ক্লীৎ, জাল, প্রতারণ! প্রভৃতি । ২। 'বিৎ, 

তরি, জালকারী । 

কুটকৃৎ কটি মায়া, বঞ্চনা _ ক [কু কর! 

+০্িপ)-_ কা যে করে, ২য়া _ষ) সং, 

পুৎ, কায়ন্ছ, লেখকজাতি । ২। বিৎ্, ত্রিৎ, 

কপটকারী, জালকারক । 

কুটজ (কুট-জন্ জন্মান/+অ.ড)-ক ) 

সং, পৃৎ, বৃক্ষবিশেষ, কুড়চী । [শঠত।। 

কূটতুলা ; সংস্ত্ীৎ, করিমতুলা, ওজনবিষয়ের 

কুটপাকল (কুট রাশি-পাক পচন+ল 

_ অস্ত্যর্থে) সংপুহ, কুস্তকারের পোষান। 

২। হস্তর রোগবিশেষ। 

কুটপালক 7 সং, স্ত্রীং, কুত্তকারের পোঁ্জান। 

২ । কুস্তকার। 

কুটভাষী (-ভাষিন্, কুট মিথ্যাকজিত_ 

ভাষী যেবলে) বিং, ত্রিৎ,। যে ছল- 

পুর্বক কথ! কয়, ষে প্রতারণার কথা ক, 

কুটবাদী। 
কুটমুদ ; সৎ, পুহ, কৃত্রিম টাকা । 

কুটষোদ্ধা (-যোদ্ধং১ কৃট কপটতারুক্ত _ 

যোদ্ধা যুদ্ধকর্তী, যৎ - স) বিং, ত্রিং, ষে 

শক্রেপক্ষের অননুসন্ধেয় কপটতা বিস্তার 

করিয়া যুদ্ধ করে, কপটযোী । 

কুটরন্ব পু 1 (কুটি ফাঁদ-বন্ধ ম্বাহার 

কুটবন্ত্র-ক্ীৎ / ত্বারা বন্ধন করা বাক্স য় 
শ্স। কুট যুগাদি বন্ধনার্থ ফাঁদ--হল্ত্র; 

কল, য় স) সৎ, বন্ধনী, ঘাদ। 

৫১০ ] কুণি 

গাছ ) সৎ, পুৎ, লী- স্ত্রীৎ, কাশিমালা 
গাছ । ২। কণ্টবী বৃক্ষবিশেষ। শিং-১ 
£ততে! রক্তজলৎ মোরৎ লোহিত নাম 
সাগরমূ । গত্ব। দ্রক্ষ্যথ তাঁ চৈব বুহতীং 
কূটশাল্সলীম্ 1”? ২। স্ত্রী, অস্্রবিশেষ। 

কুটসংক্রান্তি; সং, জীৎ, ষে সৎক্রান্তিতে 
অদ্ধরাত্রের পর সুর্য অন্ত রাশিতে সঞ্চরণ 
করে অর্থাৎ অন্য মাসের সঞ্চার হয় । শিং 
--১%অদ্ধরাত্রে ব্যতীতে তু যদ সৎক্রমতে 
রবিঃ | জা! জ্ঞেয়া কুট সৎক্রাস্তিমুর্নিভিঃ 
পরিকীর্তিত1।” (জ্যোতিষ)। 

কূটসান্ষী কেটসাক্ষিন্,কুট মিথ্যা, কলিত-- 
সাক্ষী) বিংত্রিৎ, মিথ্যাসাক্ষী, জালসান্দী। 
শিং- ১"ন দদাতি তু ষঃ সাক্ষ্যৎ জানম্লপি 
নরাধমঃ । স কৃটসাক্ষিণাৎ পাটপস্তলেয 
দণ্ডেন চৈ বহি”? 

কুটস্থ (কুট দৃঢ়-স্থ [স্থা থাক অড) 
_কা] যেখাকে) বিৎ, ত্রিৎ, সর্বকাল- 

ব্যাপী, নিত্য নির্বিকার, সর্বকালে সন্দ 

অবস্থায় একরপ,। কোন কালে কোন অব- 

শ্থায় যাহার ভাবাস্তর হয় না, চিরকাল 

একাকৃতি, যেঙ্গন-- আকাশ, আত্মা, পরমে- 

শ্বর। ২। মূলপুকষ । ৩। ভর্দাসীন । শিং 
৯ জ্ঞান বিজ্ঞান তণ্তাত্বা কুটন্ছে! বিজিতে 
ক্রিয়ং। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোস্্রীশ্ব 
কাঞ্চনঃ 1”? ূ 

কুটাগার (কুট শৃঙ্গ _ আগার গৃহ, ৬ 
_ষ্) সৎ) ক্লীং, প্রাসাদের সর্রবোপরিদ্থিত 

গৃছ, নারীদিগের ক্রীড়াগৃহ। 
কুটাযুধ কট _আয়ুধ অন্তর) সং, ক্লীং, কুট 

অন্্র, কাষ্ঠাদি আবরণ মধ্যে লুকাধিৎ 
তীক্ষ-আস্ত্র | 

কুটার্থ কেট হুর্রোধ অর্থ ক্স) সং 
পু, কঠিনার্থ, সহজ অর্থ নয়, অন্য এ 
কার অভিপ্রায়, আপাততঃ যেরূপ বো 

হয় সেরপ নয় । ২7 বিদ্ধ অর্থ, বিপরী" 
অর্থ। ৩। গুপ্ত অর্থ, অপ্রকাশিত অর্থ। 

কুটার্ঘভাষা ; ৎ, স্ত্রী, কজিতার্থ কথা । 

কুণি কে সন্কুচিত হওয়াই - ক) বিং 

জিং, নখরোগী, রোগবশতঃ যাহার নখ 



কুপা। | 
. পেশ িপিতাপসপিপপাপি শা 

হস্ত সন্ফুচিত হয়। পিকা_ স্ত্রী, বীণামূলম্ছ 
বংশ-শলাক1 | ২। পরিমাণবিশেষ । 

কুদর কে কু-উদর,৬ঠী-হিৎ) সৎ, পু) 
জাতি বিশেষ। “ অ্রাঙ্গণ্যামুষ্বীর্য্যেণ 
খতোঃ প্রথমবাসরে । কুৎ্মিতে চোদরে 

জাতঃ কুদরস্তেন কীন্তিতঃ।” পরাণ) । 
কৃপ কু শব্দকরা+প(পক্)-_ধি। উস্উ। 

ভেকেরা যাহাতে শব্ধ করে। অথবা কু 

ঈষত-_অপ্ 'জল+অ- প্রং) সং, পু, 
পাংকুয়া,কুষা । শিৎ- ১কুপে পশ্য পয়ো- 

নিধাবপি ঘটে গৃহ্ছাতি তুল্য জলমৃ ।”; 
১। গর্ত, ছিদ্র; যথা-লোমকুপ। ৩। 
আধার ; ষথা-“মদ্নমোহন কুপ |? ৪ । 
মাক্সল। পী,পিকা _ স্ক্রীং, নদ্দীমধ্যস্থ পর্বত 
বা বৃ্ষ। ২ । তৈলপাত্র, কু পো । ৩। গর্ত । 

কূপক (কৃপ+কণ্_প্রং) অৎ, পুখ, নৌকা 
প্রভৃতির মাস্তল, গুণবৃক্ষ । ২। কুঁপে! । ত। 
কুকুন্দর ।৪ | উদপান। ৫ | চিত]। 

কুপজ €কুপ কুপেরন্যায়-জন্ অন্মান 
++ অড)- ক) সং, পু, রোমকুপ। 

কৃপদওড ; সং, পু, মাস্তল, গুণবৃন্ধ । 

কপদছূর 7? কপ -দছুরি, মণ্ডক ব্যাঙ, 
কুপমণ্ডক / ৬ঠী-ষ+৭মী _ষ) সং, পুৎ, 

কৃয়ার ব্যাঙ । ২। বিং, অদূরদ শখ, কুণো। 
কৃপের ভেক ষেরূপ কুপে কুদ্ধ থাকিষা 
অন্য জলাশয়ের বৃত্তাস্ত কিছুই জানে না, 
সেইরূপ ঘে ব্যক্তি কখন গৃহ হইতে 
বহির্গত হয় না এবং অন্য কোন স্থানের 
কোন বৃন্তাত্ত জানে না,তাহাকে কুপমণ্ড,ক 

বলে। যে ব্যক্তি অগ্পচ্ত হয়, তাহাকে 
হেক়জ্ৰান করিয়া কুপমণ্ডক শব্দেও নি- 
দেশ করা বায় । শিং ১৭ যো ন নির্গত্য 
নিংশেষামালোকয়তি মেদ্দিনীমূ । অনেকা- 
শ্চর্ধ্যসংপুর্ণাৎ স'নরঃ কুপ্পদছু রিঃ 1” 

কৃপমাণ্ড.ক ( কৃপমণ্ড,ক +খ্ঘ(ফ:) _ অপত্যা- 
রে) সৎ, পু, কুপমণ্ড্কের পুত্র । কী 
স্ত্রী, কন্তা। | 

কুপাঙ্ক ) কেপ কুয়া অস্ক চিহ, অন 
কৃপা 4 দ্বেহ) সং, পুৎ, রোমাঞ্চ । 
কুপার (সু পৃথিবী-পু পুরণ করা+ 

(ষণ)-- ক) সং, পৃৎ, সমুদ্র । 

৫১১ ] ক্র্প 

কৃপ্যা (কৃপ+য(হ্য)_ জাতার্থে, আপ্_ 
স্ত্রী, ) বিৎ, ত্রিং, কুপসম্ভবা। কুপজাত1। 
শিৎ-১ “শমনঃ সন্ত কৃপ্যাঃ 1” 

কৃম ; সৎ, ক্লীৎ, সরোবর | 
কুর(ক্ু পুথিবী-উর্ বিস্তার করা+অ 

(অন্)_-ক। অথব! কুর+অংঅন্)-_ ক) 
২, পু _ক্লীৎ, অন্ন, ভাত । 

কুচ্চ (কুরু শব্দ করা+চ:6৬)-_ক, কিন্বা 
কু করা+উর্চ - প্র, অথবা কুচ [সৌ- 
ত্রধাতু] প্রশংসা কর14অ _ প্রং) সৎ, পু 
_ক্লীৎ, ভ্রন্ধয়ের মধ্যস্থল। শি২ং-১ “ব- 
গীদ্যৎ বহিসৎস্ৎ বিধুরতিবলিতং তভ্রয়ং 
কুর্চষুগাম্ ॥” (ভৈরব্বতন্ত্র)। ২। ভ্রাম্ধ্যস্থ 
রোম্চয় । ৩। কঠিন শ্াশ্রু, দাড়ী। 91 
অজ্যি। ৫। অঙ্গুলি মধ্যভাগের উপরিভাগ । 
৬। হুত্বীজ । ৭।ছল। ৮1 দত্ত। ৯। 
তুলি । ১*। তৃণগুচ্ছ। ১১। ময়ুরপুচ্ছ । 
১২। পুহ) মস্তক । ১৩। ক্লীৎ, ব্রত । 

কুচ্চশিরঃ কুচ্চ“শিরস্, কুর্চ অভ্যি,_শি- 
রদ্ মস্তক) সং, ক্লীং, অক্ষি্বদ্ধ, ওড়- 
মুড়ো । “বাহশ্মমণপণি তু ক্ষিপ্রতলঙদব়- 
কুর্জকুচ্চশিরোমপিবন্ধেন্্রবন্জিকূর্পণরাণি ।” 

কৃচ্চ শেখর (কুচ্ড শ্শ্রু, খলুয়া _ শেখর, 
৬ষ্ঠী _ হিৎ) সং, পুৎ, নারিকেলগাছ। 

কুচ্চমুখ ; সং, পুত, বিশ্বামিত্রের পুত্র । 
কুচ্চিকা! কেচ্ড প্রশংসা করা +ইক(ষ্ক) 

_ ভবার্ধে, স্ত্রীং_ আপ্) সং, স্ত্রী, তৃলি। 
২। পেন্সিল । ৩7 কুঞ্ধিকা, কুচি; ষথা 
-_-“উশীরকুচ্চকৎ ॥” ৪ |স্চ।৫। শলাকা। 

৬। কুটাল, কুড়ি । ৭। গাঢহপ্ধ, ক্ষীর, 

ক্ষীর বিকৃতিবিশেষ, তক্র বা দ্ধির সহিত 
যেক্ষীর পাক হয়? যথা-_দ্ধিকৃ্চিকা, 
তক্রকু্চি কা | | 

কুর্দন (কুদ্দন দেখ) সং, ক্রীৎ, কৌদা। 
কুর্দনী 3 সং, স্ত্রীৎ, চৈত্রপুর্ণি মা । 
কুর্প 7 কে বিক্ষেপ কর14+প, ব- প্র) 
কুর্বব / সং, পু -ক্রীৎ, লাসিকার উদ্ধ ভাগ, 

ভ্রমধ্য । ২ ।ম্মঙ্রু, দাড়ি গোপ। 
কুর্ণর করে কুম্ব শব্ষ করা+(কিপ্)_ 
ক]-পর পাঁলনার্থ পৃধাতুজ) সং, পুং, 
হাটু ।২। কণুই। মরি 



৯. লী শিীপিশীিসপিবিপপপিপপপীপাপি শশা শ পেশি -৮স্প পলাশী 

দলে নু কছুই- "সস জু হওয়া 
পানে রি যে.থাফে । র-- €লাপ )। 

হ, পুৎ - ক্লীৎ, কথ্ণ,ক, ক্কাচুলি। টা 

রর কুর্পর কণুই-ক্সাস যে থাকে । 
র_ লোপ । কণ্ যোগ) সং, পু _ ক্ীৎ, 
কঞ্চ,ক, কাচুলি। 

কৃর্ম কে কুৎসিত, ঈবৎ্_উর্্দি বেগ+ অ 
_ অক্থ্যর্থে) সৎ পুৎ, দেহন্ছ বাযুবিশেষ। 
“উল্মীলনে স্মৃতঃ কৃম্মো ভিন্নাঞ্জনসম প্রভভ ৷ 
২। কচ্ছপ। শিৎ-১ “সদা সহ্হরতে 
চাপৎ কুর্ম্বোহজানীব সর্ব্বশহ1” ৩। ভগ- 
বান্ বিধ্দর দশানতারের দ্বিতীয় এবৎ 
ভাগবতমতে দ্ববিংশ অন্তারের একাদশ 

বতার। এই অবতারে ভগবান্ মন্দরপর্বত 
পৃষ্ঠে ধারণকরত জমুদ্রমস্থনে সহায়ত! 
করেন । শিং-১ “কুন্ম্ো বিভর্তি ধরণীৎ 
খলু চাত্মপৃষ্ঠে 1” 
“বিলোক্য বিদ্বেশ বিধিৎ তদেশ্বরো 
ছুরম্ত বীর্যযাহুবিতথোহভিসন্ধিঃ | 
কৃত্বা বপুঃ কাচ্ছপমন্কৃতৎ মহৎ 

প্রবিশ্য তোয়ৎ গিরিমুজ্জহার 1” 

(কুম্মপুরাণ)। 
২ “ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি রি 
ধরণিধরণকিণ চক্রগরিষ্ঠে | 
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ 
জয় জগদীশ হরে।”” জেয়দেব)। 

কুম্ধচক্র ; সং ক্লীৎ। গ্রাহামস্ত্রের শুতাছি- 
সুচক কুম্ম্াকার চক্রবিশেষ । 

রর পুরা? সং, ক্লীৎ, কৃষ্্ভাষিত পুরাণ। 

কৃলমুদ্বহ (কৃণম্ম কৃলকে - উ* 

ফা 5 ইস [5 

5 সি 

ং. এ ঠ , 

॥ ডঃ 

সপপপিপীপিশিসশিশী 

হু (ক কচ্ছপ. পৃষ্ঠ পিট+ক 
_ইবার্ণে) সৎ, ক্লীং, শরাব, শরা। 

কৃন্ধযুদ্রা ; সৎ, স্্রীৎ, কুশ্মপূৃষ্টের ন্যায় তখকার 
সম্পর্র! মুদ্রা । দক্ষিণ করের কনিষ্ঠার সহিত 
বাম করের তরী ও ধাম করের অগু- 
ষ্টের সহিত দক্ষিণ করের তর্জনীর সং. 
যোগ সহকারে দর্ষিণ করের পৃষ্টে বাম 

- করের মধ্যমদি ও উন্নত দক্ষিণান্গু্ট এই 
ভাবে সংশ্ছাপন করিবে, যে তাহাতে 

বাম ও দশ্সিণ করের মধ্যমা ও অনমিকা 
অঙ্গুষ্ট ও তজ্জনীর মধ্যভাগের সহিহ অণো- 
মুখ হইয়া থাকে । এইরূপ মুত্রাই কৃম্মু্া 
নামে প্রসিদ্ধ | 

কুম্মাঙ্গন্যায়_ ম্কায় (১৭) দেখ। 
কুশ্মা (কুশ্া দেখ, ঈ _জীলিজে) সং, স্বীথ। 

কচ্ছপী । 
কূল (কুল আবরণ করা1+অ(ক.-ক' সং, 

ব্লীৎ, তট, জলাশয়ের তীর 
পুকুর । ৩) স্তপ, রাশি । ও? মৈন্যপৃষ্ট। 

২ । তিড়াগ, 

৫। সমীপম্থান' শি" -১ “কৃলায়কুলেছু 

বিলুঠ্য তে লা: ০1, 

কৃলক (কুল ১ অক.ণক)- ক) অ) পুং, 

উয়্ের টিপি । ২। (কুল+ক -_ স্ব।খে) পু) 
জি, শপ । ৩। তট। 

কুলন্ধষ কেলমু কৃলকে কষ বধ কর. 

বা ব্যাপিঘা থাক1+ অ(খ)-_ ক) সং, পু২। 
সমুদ | ষাঁঁজ্রীং, লদী । শিৎ-১ কুল? 
স্কষৌত্বাঃ জিত (মাঘ)। 

কুলভূ (কুল-ভূ পৃথিবী, ৬ঠী-ষ) স"। 
স্ত্রী, তীরভুমি, তটপ্রদেশ। 

কুলমুক্রজ (কুলৎ কুপকে + উৎ-ফজ 
ভেদ কর।+অ.খশ )- ক) বিং, তি, থে 

কৃলকে ভেদ করে, কৃলভেদ ক, কুলো 
পাটক | শিৎ-.৯. “আসাদিতো কথং 

ক্রুতমূ ন গটজঃ কুলমুক্রদৈঃ ।'(ভট্রি)। ২ 
«“মদোদ গ্রাঃ ককুগ্ত্তঃজ্বারিতা কুলমুদ্রেজাঠ।' 

উপন্ি- বহু 

বাহিত হওয়া + অধখেশ) _ক) বিৎ, ত্রিং, 
যে কৃলকে ব্যাপিয়া বহুন করে । শিং» 
“উত্তীর্ণ বা কথৎ সীমাঃ সরিতঃ কুল? 
সুদ্বহাঃ |” (ভটটি)। 



ক) সৎ, পু, ভিড় হওয়া + অকপেক) _ 
জলাবর্ত, জলের ঘূর্ণা । 

কূলেচর কেলে - চন বিচরণফরা + অন্) 
_ক) বিং ভ্রিৎ, যে কূলে ভ্রমণ করে 

(চমরী বারণাদি) | 
কৃুবর কে শব্দ করা+বরবেরট)- ক) সৎ, 

পৃৎ-জ্্রীং, কৃজ, কুজো। ২। পৃ ক্লীত, 
ঘুগন্ধর, ষে স্থানে যুগকাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে, 
রথাবযববিশেষ। শিং-১ 
কুবরষ্ 1” ২ “পাদৈং পুরং কুবরীণাৎ বিদ- 
রিতা ।” ৩। রথিকম্থান।। ৪1 বিৎ, ত্তিৎ, 
মনোহর । রী স্ত্রী, কম্বলাচ্ছার্দিত রথ। 

কৃম্মাণ্ড ; সং, পুৎ শিব পারিষদবিশেষ । 
কৃম্মাগুবটিক] (কুক্মাশ্ড _- বটিকা) সং, স্ত্রী, 

কৃষ্মাগুমিশ্রিত মাষাদি বটিকা,কুমৃড়াবড়ি। 
কক কে কর1+কংককৃ)-ক।যেশব্দ করে 

বা উত্পার্ধন করে) সং, পুং, গলদেশ। 
কৃকর কেক গলদেশ-র!রা দান করা+ 
ঘড)-ক]যেদান করেবা গ্রহণ করে। 
অথবা কু অনুকরণ শব্ব- কর [কু করা 

+অ(অন্)-ক] যে করে) স্বৎ পু, শরী- 
রস্থ পঞ্চ প্রকার বাহাবায়ুর অন্তর্গত বাযু- 
বিশেষ । শিং-১ “কৃকরজ্ঞ ক্ষুতে চৈব 
জবাকুন্ছমন্ন্িত |”, ২ ।পক্ষিবিশেষ। ৩। 
শিব। ৪1 চব্যক। ৫€। করবীর বৃক্ষ । 

কৃকলা ; সৎ, স্ত্রী, পিঁপুল। 

ফ্কলাশ ) কেক শিরঃ, প্রীবা, ক$_ 
ককলাস লাস [লস্ ক্রীড়া করা+ অ 
ককুলাস বেখ্)-ক] ষেকাপায়, ২ষ্বা_ 

কাস 1. ৃ 

ষ) সং, পুত, অরীক্ষপ-বিশেষ, কাকলাস। 

“বৈদৃর্ধ্যমণি- 

| ক্ককবাকু কেক শির, আন 
উ€ঞপ্)_ক, সংজ্ঞার্থে) সখ পৃ) ছুটি । .. 
২। ময়ূর । ৩। কাকলাস। শিৎ -১*লতা- 
কঠকসংকীর্ণাৎ ককবাকৃপলাদিতাঃ । নির- 
যাশ্চ হুছুঃখাশ্চ মার্ণাঃ-1৮ ২ “ক্কক- 
বাকোধ্ নিমাকর্ণা কল্যে |” 

কৃকবাকুর্ধজ (কৃকবাকু অযুর-ধ্বজ প- 
তাকা, চিভু, ৬ষী-হিৎ) সখ পুহ, মস্থুর- 
ধবজ, কার্তিকেয়। 

কৃকাটিকা (কক ক্- ঘট. গমন করা+ 
অকনেক)_ক, আপ স্ত্রী) অহ জীহঃ 
গ্রীৰার উন্নত প্রদেশ, খাড়। 

কৃচ্ছ,(কৃত্ ছেদনকর1+ররেক্)-ক। নিপা- 
তন) সং,পুৎ _ ক্লীৎ, কষ্ট, নি 
শিৎ-১ “কৃচ্ছ,মিদমস্মাকমাগতমূ ।” ২। 
'আপদৃ। ৩। প্রায়শ্চিন্ত । ৪1 পাপ। শি 
_ ৯কৃচ্ছ,ৎ প্রাপ স আপদমৃ। ৫। ব্রত- 

বিশেষ, সাস্তপন প্রাজাপত্যাক্ষি ব্রত ৬। 
যুরকচ্ছ,রোগ । ৭। ৰিৎ, ত্রিৎ, কিউ । ৮। 
কষ্টদায়ক । ৯ | দুষ্ট 1১০ 1 পাপিষ্ট। 

কণু€(কু করা+নু- সধজ্ঞার্থে ) সং, পু 
চিত্রকরজাতি । 

কৃ (কু করা+০িপ)-স্প) সং পু, 
খাতুত্তরবিহিত প্রত্যয়, তব্যার্দি চণম্ 
পর্যন্ত ৷ 

কৃত (কু করা, ছেদনকরা+তক্তে১_ম্ম) 
সৎ, ক্লীৎ, অত্যযুগ । শিং--৯ “চিতুষ্পাৎৎ 
সকলো! ধন্মং সত্যৎ চৈব কৃতে যুগে। 
নাধন্দ্বেণাগমঃ কশ্চিন্সনৃষ্যান্ প্রতিবর্ততে ।” 
২। কার্য । ৩। যথেষ্ট । ৪1 পর্য্যাপ্ত । 
৫1 (শক্ত- ভা) প্রয়োজন ৬। ফল। 

৭। হিহষাঁ। ৮1 (+ক্ত-ন্) বিৎ, ত্রিৎ, 
রডিত। ৯। সম্পার্ধিত । ১*। অভ্যস্ত; 
শিক্ষিত । ১১ । হিংসিত । ১২। বিহিত । 

১৩1 উপসুক্ক । ১৪1 ব্যাহন্ড। শিং - ১ 

“ককতন্ষেবং ভবিষ্যতি 1” ২“ক্কতমিত্যব্রধীৎ 
জীভা 1৮. 

স্কাতিক (কত, ছেদন করা+জকণেক)--ক। 
কিনব! কৃ্ত-? ককেণ্)_ স্বার্থে) বিৎঃ রিং, 

৬৫ 



স্বাভাবিক লয়, কৃত্রিম, কলিত। ২ সং, 
ক্লীৎ, কৃত্রিমলবণ । 9 

কৃতকপুত্র (কৃতক -- পুত্র রং) সং, গুহ, 
: ক্ষল্সিত পুত্র, যে পুত্র গোপনে জনক জননী 

কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কোন দয়াবান্ 
ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত ও প্রতিপালিত হয়। 

কৃতকর্ম্দী (কৃতকর্শ্বন্, কৃত _ কর্ম্মন্, শয়া 
হিৎ) বি২, ত্রিখ, কার্ধ্যক্ষম | ২1 কৃতকাধ্য, 
ষে কন্ন সম্পন্থ করিয়।ছে, যে কন্ম করিয়। 

উঠিয়াছে । শিং-১ “ইজ্রকর্শী মহাকর্্ 
কৃতকন্মী কৃতাগমঃ |” বিষ্ুণসংহিতা) । 

কৃতকাম কেত সম্পাদিত-কাম অভীষ্ট, 
৩য়।_হিৎ) বিং, তরি, যাহার অভীষ্ট 

পুর্ণ হইযাছে, পূর্ণ মনোরথ । কামা - স্ত্রীৎ, 
পুর্ণাভি প্রায়] । 

কৃতকার্য (কৃত - কার্য, ৩য়া- হিং) বিং) 
তিৎ, যাহার কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, যাহার মনোরথ 
পুর্ণ হইয়াছে: কৃতার্থ, চরিভার্থ। ২।ষে 
কশ্ম সম্পন্ন করিয়াছে, কৃতকন্ম্না, কতক্তরিয়। 

কৃতকাল (কৃত নিয়মিত-_ কাল, শুয়1 - হিং) 
বিৎ, ভ্রিং, যৎ কর্তৃক কোন বিষয়ে সময় 
নিরপিত হইয়াছে শিষ্যাদি)। ২। পুৎ 
নিক্রপিত সময় । শিৎ- ১'কুতশিলোহুপি 
নিবসেত্ কৃতকালৎ এরোগৃ হে ।” 

কৃতকত্য কেত - কৃত্য, ক্রিয়া কার্ধা, 
কৃতক্রিয় ৩য় _ হিং) বিৎ, ভ্রিং) কৃত- 

কাধ্য । ২ । কৃতার্থ, চরিতার্থ । ৩।বিদ্বানৃ। 
৪ | কৃতকর্দ্বা। শিৎ-১ “কৃতকত্যশ্চাস্মি 
ধনপ্জয়েন ।” ২ “বৈশ্য প্রতোদৎ রশ্মীন্ 
বা ষষ্টিৎ শৃদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ।”” 

কৃতকৃত্যতা কেতকৃত্য +তা _ ভাবে) সংস্ত্রীং, 
কৃতকার্য হওয়া, কৃতার্থতা ৷ : 

কৃতদ্ব কত -স্বহন্ বধ করা+অটেক্)_ 
ক, হন্-স্ব] ষে নষ্ট করে, ২য়া-ষ। অ- 
থবাকৃত যে কোন প্রকারে কত উপ- 
কারাদি--ঘ্ব ঘাতক অর্থাৎ অবীকর্ত1, 
হয়া _ ) বিৎ, ত্রিৎ, কেহ উপকার করিলে 

যে তাহা স্বীকার করে না, ষে উপকার- 

“কের অনিষ্টচিস্তা করে, যে উপকারকের 
সহিত অসহ্যবহার করে, অব্কতজ্ঞ। নেমক- 

[৫১৪] 

হারাম। শিং--১ “তর্কে চ হুরাপে চ 
স্প্রর 

চৌরে সগ্নব্রতে তখা। নিষ্কৃতি বিহিতা 
রাজন কৃতষ্ষে নাভ্তি নিষ্কৃতিঃ |” 

কৃতস্মতা ( কৃতত্ম+তা ভাবে ) সংঃ আ্ীং, 
উপকার স্বীকার ব স্মরন] করা, উপ. 
কারকের সহিত অসন্ব্যবহার কর1, উপ- 
কারকের অপকার বা অনিষ্টচিস্থা করা, 
অকৃতজ্ঞত] | 

কৃতজ্ঞ কেত উপকার -জ্ঞ [জ্ঞা জানা+ 
ঘ.ড;- ক] যেজানে, ২য়- ষ) বিংত্রিং) 
কেহ উপকার কৰিলে যে তাহা চিরকাল 
মনে রাখে এবং অনিষ্টনিবারণের বা প্রত 
পকারের চেষ্টা! করে, যে ব্যক্তি উপকারকের 
সহিত সদ্বযববহার করে । ২। কর্তব্যবিষয়ে 
মনোযোগী ।৩। সং, পুৎ, কুকুর । 

কৃাতক্তা (কুতক্ক-ত1- ভাবে) সং) স্ত্ীং 
উপকার স্মরণ বা স্বীকার করা, সাধ্যানু- 
সারে উপকারকের হিতচিস্তা বা অনিষ্ট 
নিবারণের চেঃ1 করা, উপকারকের সহিত 
সদ্ব্যবহার করাঃ যথা “কৃতজ্ঞতা প্রকা" 
শের মেই স্ুলদদণ ))? 

কৃতজ্বর কেত সপ্ত বাব্যাহত- জনন । যং- 
কর্তৃক জবর সষ্টী বানিষিজ্ধ হইয়াছে, ওয়া 
_হিৎ) সং, পুৎ, শিব ; যথা _ 

“জয় শব মনোহর, সতী সদীশ্বর, 
গিরিশশহ্গর কৃতজ্জর |" (অন্রদা) । 

কৃততীর্থ (কৃত _ তীর্য, ৩য়! - হিং: বি, ত্রিং, 
কৃতোপায় ৷ ২। কৃতাবতরণ ।৩। নিয়োজিত 
সচিব। 

কতদার কেত _দ্ার শ্রী, ৩য়া- হিং) সং, 
পুৎ, যে ব্যক্তির বিবাহ হইয়াছে, যে ব্যগ্জি 
দারপরিগ্রহ করিয়াছে, বিবাহিত । 

কৃতদাস; সং» পুং, দ্বাসবিশেষ )এতাবও 
কাল পর্যযস্ত তোমার পরিচর্ধ্যা করিব এ 

নিয়মে যে দাসত্ব করে। | 
কৃতধী রেত-ধী বুদ্ধি, ৬ষ্ী _ছিৎ)বিং১ত্রিৎ 

কৃতবুদ্ধি । ₹। শ্হিরচিন্ত, শাল্মাথাবধারণে 
শ্থিরমতি । শিৎ - ১"কুতবীম্ত্নিরূচ্যতে । 

কৃতনিশ্চয় কেত - নিশ্চয়, ৩য়া _ছিৎ) বিং, 
ত্রিং, যে নিশ্দক্স করিয়াছে, যে কর্তব্য 
নিকপণ করিক্সাছে। ২। বাহার মলে 



নাই। | 

৪তপুঙ্খ কত অভ্যস্ত _ পৃঙ্ধ, ৬্ী_ হিং) 
বিং, ভ্রিং, শরক্ষেপণে জুপশ্ডিত। 

₹তপূর্ব্ব কেত _ পূর্ব) বি, ত্রিৎ, যাহা পূর্ন 
করা হইয়াছে । 

₹তপৃত্বা ( -পৃিবিন্, কৃতপৃব্ব4ইন্_ 
দ্বিতীয়ার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, যে পৃষের্ব করি- 
যাছে, পৃব্রে নিম্পন্নকর্ম্া ;) যথা--কৃত- 

পৃববীঁ কটমৃ।” 
কৃতপৌক্রষ (কৃত-পৌরুষ পুরুষত্ব) বিৎ, 

ত্রিং, ষে পুরুষত্ব দেখাইয়াঁছে, যে সাহ- 
সিকতা প্রকাশ করিয়াছে । 

কৃতবুদ্ধি (কৃত --বুদ্ধি, ওয়া _ হিং) বিং, ত্রিৎ 
কর্তব্য কর্ম্বের অনুষ্ঠানে যাহার বুদ্ধি বিচ- 
লিত হয় না, যে ব্যন্ষি সংশয় শ্ছলে 
অনায়াসে কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারে। 

কৃতবুদ্ধিত। (কৃত - বুদ্ধি+তা- ভা) সং, 
স্্রীৎ, সৎকর্ত্মের অনুষ্ঠানে কর্তব্যত1 বোধ 
থাকা; কর্তব্যকর্ম্বের অনুষ্ঠানে বুদ্ধির 
দৃঢ়তা; সংশয়স্থছলে অনাত্বাসে কর্তব্য 
নিরূপণের ক্ষমতা । 

কৃতমূ কে করা+তমৃ-শ্মী অং, পর্য্যাপ্ত। 
২। প্রয়োজনাভাব। ৩। নিষেধ । 

কতমাল ; সৎ, পুং, কর্ণিকার বৃক্ষ । ২। নদী- 
বিশেষ । ৩1 সৌদাল। 

কৃতমুখ (কৃত _মুখ প্রধান, শ্রেষ্ঠ) বিং, ত্রিৎ, 
কৃতকর্খ্রী। ২। বিজ্ঞ । 

কুতরথ ; সং, পুৎ, নিষিবংশীয় রাজা বিশেষ । 
কৃতলক্ষণ (কৃত অভ্যস্ত অর্থাৎ অন্ুরাগ- 

বশতঃ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত লক্ষণ নাম, 
৬ঠী _হিৎ) বিৎ, ত্রিং, গুণত্বারা বিখ্যাত, 
খুণবান্, লক্বপ্রতিষ্ঠ । শিং-১ ণজ্ঞাতি 
সন্বন্ধিভিদ্তেতে ত্যন্তবয!; কৃতলক্ষণা:।” 

কৃতবর্্মী "" -বর্ন্, কৃত -বশ্ন কবচ) সৎ, 
পুৎ, শ্যক্ষিকার পুত্র ঘাদব-বিশেষ। ২ 
বিৎ, রিং থে বর্ম পরিধান করিয়াছে । 

কতবিদ্য কেত--বিদ্যা জ্ঞান, ৩ষা--হিৎ) 
 বিৎ, ভ্রিং, ষেব্যক্তি বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ 
০০০৯০০ বর নানা বি- 

কার্ধাসিত্থির দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া! আছে, সিদ্ধি 
লাতবিষয়ে যাহার মনে কিছুমাত্র সংশয় 

দায় সম্পূর্ণ প্রবীণ ছু যাছে, ১ শিক্ষিত 
অভ্যত্ভবিফ্য। র : 

কৃতবীধধ্য কেত [কৃত্ ন্যাপ করা+অ 
_ প্রঘ] সংশব্দিত _বীর্ধয বীরত্ব। বাহার 
বীর্ধ্য সংশব্দিত হইয়াছে, ৬ষী _ হিং) সৎ, 
পু রাজাবিশেষ, কার্ভবীর্যের পিতা । হ। 

বিং, ত্রিং, যে বীরত্ব দেখাইয়াছে। 
কৃতবেতন কত নিযুক্ত- বেতন, ৬চী- 

হিং) বিং, ভ্রিৎ, বেতন দ্দিয়া যে সকল 
ভত্যাদিকে নিযুক্ত কর! যায়। শিং--১ 
প্রমাদদুষ্টনষ্টাংশ্চ প্রদ্দাপ্যঃ কৃতবেতনঃ।” 

কৃতবেদী ( -_বেদিন্, কৃত-বিদৃ জানা+ 
ইন্ণিন্)-ক) বিৎ, ত্রিৎ, কতোপকার 
যাহার বিদ্দিত থাকে, উপকারকের প্রত্যুপ- 
কারক। 

কৃতশিল কেত অভ্যস্ত -শিল্স, ৩য]- হিং) 
বিৎ, ত্রিৎ, অভ্যনস্তশিল, যাহার শিলপ- 
কাধে নিপুণতা জন্মিয়াছে। শিহ-১ 
িতশিল্োছপি নিবসেৎ কৃতকালং গুরো- 
গৃছে ৮ 

কৃতশ্রম (কৃত -শ্রম শ্রাস্তি) বিং, তরি, পরি- 
শ্রমী, ষে শ্রম করিয়াছে । ২1 মছোৎ- 
সাহান্বিত।“ পৌরাণিকঃ পুরাণে কৃতশ্রম্ত ॥ 
৩। সং, পুৎ, ধর্মরাজসভ্যঝধিবিশেষ । 

কৃতসংজ্ঞ (কৃত- সংজ্ঞা সঙ্কেত, ৪ধাঁ_ 
হিং) বিং, ত্রিং) সঙ্কষেতজ্ঞ, যে ভৃত্যান্ছি 
সঙ্কেত বুঝিয়া কাধ্য করে! শিং -১ «৩- 
ল্মাংশ্চ শ্ছাপষ়েদাণ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সম- 
স্ততঃ |” (মনু)। 

কৃতসাপত্বী, ত্বিকা কৃত-সাপত্ব সপত্বীভাব। 
যাহার সপত্বীভাৰ করা হইয়াছে, শ্চী_ 
হিং, ঈ- স্ত্রীলিঙ্গে। কণ্_যোগে কৃত- 
সাপত্বিক, আপ্) সং, স্ত্রী, অধিবিষ়ী1, 
ষে স্ত্রীর স্বামী পুনন্দীর বিবাহ করিয়াছে । 

কৃতম্থর কৃত--স্বর শব্ধ বা উপতাঁপ, "মী 
- ছিৎ) সৎ) পৃৎ স্বর্ণ খনি । 

কৃতহস্ত (কৃত অভ্যত্ত-হত্ত হাত, ৬্চী 
- হিং) বিৎং, ভ্রিং, শরক্ষেপণে হুপওিত । 
২ $ ক্ষিপ্রহস্থ । শিং _ ১ অপ্রাগ্তা ংশ্চৈৰ 
তান্ শেরানৃ) পার্থশ্চিচ্ছেত্ব কতহত্বঘৎ /' 
৩। কাধ্যদক্ষ।, রত ৬৭ 



| কৃতাকৃত কেত _ অকৃত, সৎ -_ স) বিৎ ত্রিৎ, | 
কিযদৎংশে কৃত অবশিষ্ট অংশে আঅকৃত, 
আরন্ধ কিন্ত অপরিস্যাণ্ড; খা -কুতাকৃত 
কন ।“কুতান্ততঞ্চ কনকৎ হৃক্তিনশ্ভাচলো- 
পমা2 1 ২1 সৎ জী ক্কার্যযকারণ 1, 

কৃতাগম (রুত--খ্মাগম বেছ, ওয়া হিং) 

সং, পুং, বেকপ্রণেত1 ঈশ্বর; ঘথা-/কৃত- 
কর্মা কতাগমঃ 1৮ 

কৃতাঞ্জলি কেত - আঅঞীলি,৩য়-_ হিং+ যং- স) 
বিৎ, ত্রিং, যে অঞ্জলি একত্র করিষ্কাছে ; 

শ্বিন় ও নস্রতা দেখাইবার নিমিত্ত যে 
ঘঅঞ্জলির ষোজন। করিয়াছে । ২। বদ্ধাঞ্জলি। 
শিৎ-১ “রাধবায় রুতাঞ্জলি 1? ৩ । ঘেৎ 
_ স) সং, জ্ীঘ, বিহিতাঞ্জলি । ৪1 পু) 

- লঙজ্জালু বৃক্ষ । 
কৃতাগ্লিপুট কেত _ অগ্লি-_পুট পত্রাদি 

রচিতপাত্রঠোম্না । ষে অঞ্জলি ঠোঙ্গারভ্তায় 
রচিত হয়; ৩য় হিং) বিংত্রিৎ। কুতাঞলি 
দেখ । ২। ক্রিৎ-বিং, অগ্তলি যোজনা 
করা; যথা কুতাঞ্ত লিপুটে প্রার্থনা । 

কুতাত্রা কেতাস্সন্, কত শিক্ষিত বা সংস্কৃত 
_আত্মন অন্তঃকরণ) বিংভ্রিং। শিক্ষিত 
বুদ্ধি । ২। শুদ্ধচিত্ত, সংস্কৃতচিত্ত । “গৃহে 

গৃহবতাৎ নিত্যমাগচ্ছন্তি কতাত্মনাম্ ।” 
কতাধিষ্ঠান কেত _ 'অধিষ্ঠান) বিং, ভ্রিং, যে 

অধিষ্ঠান করিয়াছে, যাহার "আবির্ভাব 
হইয়াছে । ৃ 

কৃতাস্ত কেত- অন্ত নাশ বা নিশ্চয়, শেষ, 
৩য় _ হিৎ) সৎ, পুৎ, যম । শিং-১ “কৃ 
তাস্তমিব দ্বিতীয়মায়াস্তৎ ব্যাধমপশ্ঠুৎ 
বোয়সঃ)।” ২। দেব । ৩। পুর্ব্বদেহুকূত 
ফলোম্বধীকত শুভাশুভ কর্্মা। ৪ । শনি- 
বার। ৫1 সিদ্ধাস্ত । ৬ । বিৎ, ভ্রিৎ, জ্ঞাত- 

সিদ্ধান্ত | [_ষ) সৎ, পু, কুখ্য | 

কৃতাস্তজনক (কৃতাজ-_ জনক পিতা, »ভী 
কৃতান ; সৎ, ক্লীৎ, পক্ক অন্ন । শিং ১ “কৃ- | 
- তান্নসুদকং স্্িয়ঃ।” 

কৃতাপকার (কৃত- ঘপকার ক্ষতি, 

. হিহ9 বিখ্-ত্রিৎ। অগকারী। ২। অপকৃত। 

কৃতাপরাধ €কৃত- অপরাধ ঘোষ) বিৎ, 
ন্রিৎ, অপরাধী, দোষী । রা 

[ ৫১৬ রি 

শয়া_ | 
(ককতে ; অং, কার্ধ্যার্থ। ৭ । নিমিত্তে । 

ক্কৃতোদক (কৃুত-উদক কআালাদি, ৩য়াঁ 

কৃতাত্িষেক কেত--- অভিষেক, শষ্ঠী_হিং) 
বিৎ, ভরি 'আভিষিক,, যাহার অভিষেক. 

ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে । 
কৃতার্থ কেত নর্থ প্রয়োজন, ৩য়া--হিং) 

বিং+ ত্রিং, চরিতার্থ, ্কৃতকার্ধয। শিং-১ 
“চেতঃ কৃতার্থাকৃতম্ 1” 

কৃতার্থম্মন্ত €(কৃতার্থ-মন বোধ করা+য 
ক্যেপ)-ক) বিং, ত্রিং, যে আপনাকে 
কৃতার্থ বোধ করে । 

কৃতার্থিত (কতার্থ+ ইত _ প্রৎ ) বিৎ, ত্রিং, 
যাহাকে কৃতার্থকরা গিয়াছে, কৃতার্ধাকৃত। 

কুতালম্ব (কৃত-আলয় গুহ) বিৎং, ত্রিং 
কৃতবাস । “যত্র তে দ্রয়িতা ভাব্যা তনয়াশ্চ 
কৃতালয়াঃ 1” ২ । সং, পু, ভেক, বেড। 

কৃতান্ম কৃত শিক্ষিত -_ অন্তর) বিং, তং, যে 
অস্পশিক্ষা করিয়াছে । শিৎ -১ “যেষাং 
যোদ্ধা সব্যহ 'চী কৃতাস্্রঃ।” 

কৃতাহ্চিক (ক -আহিচক [(অহন্4 (ফিক) 
-ভবাতে দেনিক কর্তব্য কম্ম, সন্ধ্যা 
বন্দনাদি এ1- হিৎ) বিৎ্ কিং, যে সন্ধ্যা- 
বন্দনা শিত্যকম্ধ্র সম্পার্দন করিয়াছে। 

কৃতি কে করা+তি(ক্ডি) ভা) সং, স্ত্রী 
কারণ। ২। রচনা । ৩। নির্মিতি | ৪ । ২০ 
অক্ষর ছন্দঃ । শিং- ১“বিচিত্রা হি হৃত্রস্য 

কৃতিঃ পাণিনেঃ।৮ ২ “কালিদাসন্ত কতো 
কিৎ কৃতো বহুমানঃ।” ৩ গদ্য পদ্যে কৃতৌ 

কবে 1৮ ৫1 (1ক্কি-শ্)কাধ্য) যথা-যে 

কার্ধয আমার কৃতিসাধ্য । ৬। বত্বু, চেষ্টা। 
কৃতিত্ব (কৃতিন্+ত্ব- ভাবে) সং, ক্লীৎ, ক্ষ 

মতা, দক্ষতা, উপসুক্ততা । 
কৃতী তিন্, কৃত কার্য +ইন্ _ অন্যর্থে) 

বি, ত্রিৎ, পণ্ডিত । হ। সমর্থ । ৩1 পুণ্য- 

বান্, ধার্মিক | শিৎ-১ “কৃতী শ্রুতী বৃদ্ধ- 
মতেষু ধীমান 1” ভেটি)। ৪। কুশল। ৫ 
কৃতার্থ। ৬ । কর্ক্ষম, ক্রিয়ানির্র্বাহে পটু, 
উপযুক্ত, ক্ষমৃতাপন্ন । শিং১ এ কৃতী 

ভুশমপ্যন্স্রে ৷” ২ ণন খন্বনিজ্জ ত্য রঘুং 
কৃতী ভবামূ।” রেছু)। 

হিং) বিৎ, ভ্রিৎ, আন ও তানি নির্া 



হুক, যেক্সান তর্পশা্ি করিয়াছে । “
আরং 

কতোদকা' ভাব, প্বেক্ষ্যন্থি গজাহ্বাম্।" 

হি) বিং, ত্রিখ, বিবাহিত, পরিণীত। 

কতোপকায় কেত - উপকার) বিং, ত্রিৎ, ষে 

উপকার করিয়াছে, উপকারী । ২। যাহার, 
উপকার করা গিয়াছে, উপকৃত । 

কৃতৌজন্ কত _ওুঁজস্ তেজ, ওয়া _ হিং) 
বিং, ব্রি স্কৃততেজন্ক, ষে পরাক্রম প্রকাশ 

করিয়াছে । 

কত্ত কেত ছেদন করা+তক্তে)-ন্ম) বিং, 

ত্রিং, হ্িন্ন, ধাহ! ছেদ কর! হইয়াছে । ২ ॥ 

বিভক্ত 1৩ । অভিপ্রেত। ৪ | বেছ্িভ। 

কৃতি কেস দেখ, তিক্তি)- ন্ট) সং, স্ত্রীং, 

মগার্দিচর্্ম ; যেমন-কৃত্তিবাস । ২। ত্বকৃ। 

৩। ভূর্পত্র ৷ ৪ । কৃণ্তিকানশ্ত্র । 

কন্তিকা (কৎ ছেদনকর14+ক্তি_শ্্ম । কণ্_ 
যোগ, আপ _ক্সীং) সং, 
জ্রীং, অখিন্যাদি সপ্তবিৎ- | 
শতি নক্ষত্রের তৃতীয়া । | 
ইনি অমিশিখাকৃতি ঘট্ | 
তারকামক়। ইহার অধি- | 
্টাত্রী দেবতা অগ্রি। ই- | 
হাতে জন্মিলে-_ক্ষুবিত, | 
অসত্যবাদী, বৃথাপর্ষ্য- | 
টক, উপস্থিত বুদ্ধি, কৃ- 
তল্স, কঠোরবাদী এবৎ 
অহিতকর কম্মকারী হুয়। 
ইন্ছা নাগবীথিস্থিত ল- 
ক্ষত্র। ইনি চত্ট্রের পত্বী। | 
২। কার্তিকেয়ের ছয়জন | 
ধাত্রীর একজন, কার্ভিক- উঠ 
পালিকা। , কুতিকা নেক্ষত্র)। 

কত্তিকাঙ্গারক; সং, পু, ভারকতপ্রসিদ্ধ ভীর্ঘ- 
বিশেষ। [যে জশিয়াছে) সং,পুৎ, চন্দ্র । 

১ কাত পুত্র। কৃত্তিকা 
কর্তৃক প্রতিপালিত হইন়্াছিল বলিব) 
২, পুঙ) কার্তিকের, যড়ানন'। 

উকিবাসল্/ স্যাষল্ বস্ত্র ছিত) সং, 

: 

পুহ, চর্্বান্থয়। মহাছেষ, শি 1 শিৎ ১ 

দিনমূ ,”২। বঙ্গের প্রসিদ্ধ, প্রাচীন. কবি! 
ইহার পিভামছ বামাতামহের লাম গ্মুরারি 

উপাধ্যাম্স । ১৪৬০ শকে বা খীহীয় হোড়শ শ 

শতাব্দীর প্রারভে ইহার রামায়ণ রজিত্ত 
হত ফুলিয়। গ্রামে ইহার জন্ম হ্। .. .. 

কৃত্য (কু করা + যক্যপ্)-্্দ) সং, 
র্ীৎ, কার্ধ্য। ২। প্রয়োজন। ৩। কারণ । 

৪ | পু, তব্য অনীয় য কেলিম পর্ঘযস্ত কৃৎ 
প্রত্যয়? ৫ । শেঁক্যপ -ভাবে) ক্রিয়া। 
ত্যা--স্্রীৎ, ক্তিয়!, কার্য । ৬ । আভিচারিক 
ব্যাপার । ৬1 দেবতা । খ। যজ্ঞদে বতা- 

বিশেষ । ৮। বিধান । ৯। বিং,ত্রিৎ, কর্তব্য । 
শিং-১ “কৃতকত্যোবিধির্মন্যে ।” 

কৃত্যবিদূ কেত্য-বিদূ জানা+*ক্িপ)-_ 
ক) বিং, ত্রিং কার্ধ্যজ্ঞ । ২। বিধানজ্ঞ 

কৃত্রিকধপ 7 সৎ পুৎ, নানা হুগদ্ধি ভ্রব্যসংযুক্ত 
দশা যোড়শাঙ্গাদি ধূপ। 

কৃত্রিম কে করা+ত্রিম(ত্রিমক১)- ক, নি- 
বৃত্তার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, ক্রয় দ্বারা! নিপ্পন্ব। 
২। কল্পিত, কাজ্সনিক, ছলমুূলক, 'অ্বাভা- 
বিক ; ষখা-এ কথ। কৃত্রিষ বোধ হই- 
তেছে। ৩। অধধার্থ, জাল; যথা-_. 
কৃত্রিমলেখ্য । ৪ । অবিশুদ্ধ, খাটিনস্ব; 
ব্থা__কৃত্রিষধাতু । ৫ । যাহা দেখাইবার 
নিমিত্ত করা ষায় আন্তরিক নহে) যথা-_- 
কৃত্রিম স্বেহ, কত্রিষ প্রণয় । শিৎ- ১"সছৃ- 
শং তু প্রকুর্ধ্যাদ্যৎ গুণদোষবিচক্ষণমূ। 
পুত্রং পুত্র গুপৈর্ঘস্তৎস বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ 1” 
৬। পু, পুত্রবিশেষ । ৭। ক্বীৎ, বিটলবণ। 

কৃত্রিমপুত্র ; সং, পুৎ, পুত্রের উচিত খপযুক্ত 
যে সজাতীযষ় বালককে পুত্রকূপে গ্রহণ করা 
ষায়, গৃহীত পুত্র । ২। বস্ত্াদিরডিত কৃত্রিম 
পুত্তলিক1। শিং--১ “সা কন্ুকৈঃ কৃতিষ- 
পুত্রকৈশ্চ ।* (কুযার)। 

কৃত্রিমরাশি ; সং, পুৎ, যে রাশি অস্স ছুই 
রাশির গুণন দ্বার উত্পন্ন হয়! 

কতক (কত্ .বেষ্উটনকরা7্মজক) ক) বি, 
ভিৎ, সমুদ্বাত্, সকল ; যথা তৎসম সু 
ে্বে্। ২। সম্পূর্ণ । শিং-১ “তান কৃত... 



ক্পী [ বর ] 

: বিদে! মল্দান্ কক্বিশন বিচারক্ষে।”নৌতটি। | ক্গীটযোনি কেলীট ইচ্ষন যোনি উৎ- 
৩। সং,ক্লীৎ, জল । ৪ |কুক্ষি । 

কদর (কৃত ধারণ করা +অর'ছরন্)-_ সৎ- 

জ্ঞার্থে সৎ পু, শস্যাঘি বাখিবার গৃছ; 
গোলা । 7 শ্রত্যয়াস্ত শষা। 

কদত্ত ফে- অস্ত) সৎ, পুৎ, ব্যাকরণে--কৃৎ 
কৃম্তন (কৃত ছেদন কর11+জঅন্নট্)- 

ভা) সং, ক্লীৎ, ছেদন ! ২। সঙ্গীতে-_ 

বীণা বাদনকালে তার অঙ্গ,লিদ্বারা কর্তিত 
করিয়া লইন্বা বাঘন। €(+4+অনট্-_ণ) 
নী, নিকা-_স্্ী, ছেদনান্স, যাহা হার! 
ছেদন করা যায় । 

কূপ কেপ পারক হওয়া+অ(ক)-ক। 
মহারাজ শাস্তন্থ কৃপা করিয়া তাহাদিগকে 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রীর 
নাম কৃপ ও কন্যাটার নাম কুপী রাখিলেন) 
সং, পুৎ, শরদ্বান্ মুনির পুত্র, কপাচার্ধ্য ; 
শরস্তর্তে ইহার ও ইহার ভপ্মীর জন্ম হয়। 
পী _স্ত্রীৎ, দ্রোণপত্বী, অশ্বামারমাতা। 

কৃপণ কেপ দেখ, অন(খসনক্) _ ক) বিং, ত্রিৎ, 
অর্থব্যয়ে কাতর, ব্যয়কুণ্ঠ । ২। দীন, কা- 

তর।৩ | ক্ষুদ্র, নীচ । শিৎ_ ১দাতা লঘৃ- 
রূপি সেব্যো ভবতি ন কপণে' মহানপি 
সমৃদ্ধ 1 

কুপা কেপ দেখ, ঙ-_ ভাবে) সং, স্ত্রীৎ, দয়া, 
ককুণা। শিৎ-১ “কৃপা তে ময়ি মা চ 
ভূ | ২ “কৃপা কুধ্যাদ্ যথ! ময়ি 1”? 

কপাণ কেপ-নুদ্ু ছেদন করা+আঅড)- 
ক। অথবা কপ+কআন্-- সংজ্ঞার্থে) সং, 
পু খঙ্গ 1 শী, ণিকা _ স্ত্রী, ছোরা, ছুরি । 

কপাণপাণি (কৃুপাণ খজ্জা-পাণি 

৬ঠী _.হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, খড়গীহত্ত, অজি- 
ধারী, যাহার হস্তে অসি রহিয়াছে । 

কপালু কেপ্ কৃপা করা+ আনু -ক, শীলা 
৭েঁ) বিং, ত্রিৎ, দয়ালু, করুণান্বিত । 

কৃপীট কেপ্ পারকহওয়া+ঈট _ সংজ্ঞার্পে9 
শা সং, ক্কীৎ, উদর । ২। জল।৩।ব্ন। ৪1 

! র 5. 

কপীটপাল কেপীট জশ-পাল যেরক্ষ! 
করে ইত্যাদি) সৎ, পু, সমুদ্র । ২। পল! 

হস্ত, 

 পত্তিস্থান, ৬চী _ হিৎ) সৎ, পুৎ, অগ্ধি। 
কৃপীন্ত (কী হত পুত্র,ষ্ঠী _ঘ) সং, 

_ পু ভারতপ্রসিদ্ধ ভ্রোণপুত্র অশ্বথামা। 
কমি. 7 ক্রেমূ গমন করা + ই-ক) 
ক্রিমি সং, পৃ কীট, পোকা । শিং-১ 

“তিরস্থি যস্তে কুমিতন্ড জালৈ:-_গবাক্ষণ।" 
কৃষিকণ্টক (কৃমি কমিযোগ্ন -কণ্টক ক: 

“টক স্বরূপ, ৭মী _ষ। কৃমিরোগ নষ্ট করে 
বলিয়া) সৎ, পৃ, বিড়ঙ্গা। ২ । চিত্রা, 
চিতা । ৩। উড়ুল্বর, যজ্জড়মুর | 

কৃমিকর্ণক ; সং, পুৎ, কর্ণরোগবিশেষ । 
কমিকোশোখ কেমিকোশ গুটি - উ্ধাউৎ 

_স্থাআঅড)- ক] ষে উঠে, ৫€মী-ষ) 

বিৎ, ভ্রিৎ, কৌষেয়, রেশমী কাপড়। 
কমিষ্ব কেমি-হন্ নষ্ট করা+অ্টক)_ 

ক) সং, পু, বিড়জ 1 ২। পলা, পেয়াজ। 
৩। কোলকণ পারিভদ্র, পালিতামাদার। 

৪ | ভল্লা 7. ভেলা । 

কমিজ ] ।ম,ক্রিমি -জ [জন্ জন্মান 
ক্রিমিজ | +আড)-কা জাত, উৎপন্ন ) 

বিৎ ভ্রিং, কমি হইতে জাত । ২। সং) 

্লীৎ, অগুযুচন্দন ৷ জা স্ত্রীৎ, লাক্ষা, লা। 

কমিল (কৃমি-লা গ্রহণ করা+ অ(ড)- 

ক) বিৎ, ত্রিৎ, কৃষিযুক্ত । লা ক্জ্রীং, বহ- 

সন্তান প্রসবিলী স্ত্রী । 

কৃমিশৈল 7 কেমি, ক্রিমি- শৈল পাহাড়) 
ক্রিমিশৈল । সৎ, পুৎ, বন্সীক, উদ্ষের টিপি। 

কৃবি কে [বস্ত্র] কর1+বি _ সংজ্ঞার্থে। অথবা 

বিকিন্)- ৭) সং, পুৎ, কাপড় বুনিবার 
যন্ত্র, তাত । | 

কশ (কুশ সুক্ষ করা1+তক্ে)-ক। নিপা- 

তন ) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষীণ, ছূর্ধ্বল। ২। অস 

ক্পূর্ণ। ৩। মন্দবীর্ঘ্য। ৪ । দরিদ্র। ৫। শু, 

৬ । অল । ৭। লঘু, পাতলা ৮1 বিরল। 

শিং-+১ “অক্পতরাহারকলীকৃততম্ ৷ ২ 

“কুশোদর 1” 7 ৃ 

কশর 1 ক্ষে বিক্ষেপকরা+ শর,সর শরক' 

কসর / _্) সং, পু, রা সী তিল 
মিশ্রিতাজ |. হত) খিচ্রী। শিং 

-৯ পতগু লা খালিসংিশ্রা লবগা্র ৭ 



5 কউ: ৫১৯ ] 

হিঙ্কতিঃ  সংকা, টস সা কর 
কিতা বুটধঃ 1৮: 4... 

কুশল (কুশ প্ম-ল[লা গ্রহণকরা+অ- 
(ড)-ক] বে শ্রহণ করে) 'সৎ)স্্রীৎ। কেশ। 

কা. (কেশ শ্বীণ - অঙ্গ : শরীর, ৬ষ্ঠী _ 

 ছিৎ)- বিধ, ত্রিৎ, গ্ষীবকায় ।. জী -স্রীং, | 
প্রিননন্কুলতা । ২। বিঃত্রিৎ, হুশ্্লাজবিশিষ্ট! | 

কশানু 7) কেশ দেখ, আনু. আনুক্)-- সং" 
কষাণু / জ্ঞার্থে) সং পুং, অগ্নি, আগুন । 

২। চিত্ররুরক্ষ । 
কশীন্ুরেতাঃ (-রেতস্। কশান অস্মি_ 

রেতস্ শুক্র। াহার অগ্নিই শুক্র কিম্বা 
ধাহার অগ্নিতে শুক্র, ৬ষ্ঠী_হিৎ। দেবী 
বীর্্যধারণে অক্ষম হওয়াতে শুক্র অগ্রিতে 
নিক্ষিপ্ত হয়; সেই তেজঃ হইতেই কার্তি- 
কেয়ের জন্ম হয়) সং, পুৎ, শিব। 

কশাশ্ব ; সং, পুৎ, একজন মহর্ষি; ইনি 
দক্ষের, জয়া ও সুপ্রভা নামী দুইটা কন্যা 
বিবাহ করেন। 

কশাশ্বী (কৃশাশিন্, কৃশাশ্ব মুনিবিশেষ ) 
ইনিই নৃত্যগীতাদি প্রদর্শক ও প্রণেতা + 
ইন্_ সৎজ্ঞার্ে ) সং, পু, নট, নর্তক। 

কৃষক (কৃষ ভূমিচসা+ অক(ণক) _ ক) ৰিৎ, 
ত্রিং, কর্ধক, কৃষাণ, চাসা । শিং ১ "তি 
ভিন্ষৎ কৃষকে নিত্যম্ 1৮২1 (+অক-৭) 
পুৎ লাঙ্গলের ফাল । ৩ ।বৃষ। [কৃষক। 

কষাণ কৃষ করৰণকর1-+ আন _ প্রং)বিংত্রিং, 
কি (কৃষক দেখ, ই(ইক্) - ভা, রম ) সং 

স্ত্রীং, কৃষিকর্্ম, চামবাস । শিং --১“অনা- 
বৃষ্ট্যা কষিরষ্টা।” ২। ভূমি।৩। (+ 
ই ক) পুৎ, কৃষক । 

কৃষিজীবী ও কৃষি চাস-জী- 
কষীবল /বিনূু যেজীবিকা নির্বাহ করে। 

কুষি চাস+বলবেলচ্) _ অন্থ্যর্থে।ল্লি 
৯.) বিৎ, ত্রিং, কষক, চাসা, যে কৃষি-কর্মন 

. অবলম্বন করিয়্। জীবিক1 নির্ব্বাহ করে; 
বখা-_কচ্চিত্ত্টাঃ কৃষীবলাঠ ++ 

কক্ধর; সং, পৃ, শিব । টি 

কষ্ট (কৃষক দেখ, তক্তে)- রদ) বিং, ত্রিৎ, 
কর্ষণ কর, চস (ক্ষেত্রাছি)। ২। আকষ্ট। 

কষ্টপচা কেষ্ট চদা ক্ষেত-পচ্ প্রাক করা 

ৃ +ষকোগ্) কর । দীন) লিং জি, 
ধান্যাদি শদ্য, কৃষিজ 1 হি রঃ “নক 
পচ্যমক্সীয়াদকষউটধাপাকালতঃ17 7 

কৃষ্টি (কষক দেখ, তিক্ত) সং জী, | 
কর্ষণ। ২। কৃষিকর্্ব। ৩। (কেষখ-তিন্ছ _ . টড 

কটা পণ্ডিত, বিছান্। 
কৃষ্ণ কেষ, আকর্ষণ করা +ঁ তেল ৃ রঃ 

রি মন ক নামোচ্চারণমাত্র 
মনুষ্যের পাপ বআকর্ষণ করেন। কিন্বা 

কৃষি সংসার -প মুক্তি। যাহা হইতে 
সংসার থেকে মুক্তি হয়, ৫মী -ব। অখব! 

কৃষ উৎকৃষ্ট-ণ হুখ, নিষ্পত্তি । স্বাহা 
হইতে উৎকৃষ্ট সুখ বা নিষ্পত্তি হয়, €মী 
-ষ। কিম্বা কৃষ্চবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নাম 

হইল) সৎ, পুৎ, বিঞ্ণুর অবতার-বিশেষ 7. 
ভাগবতমতে--ভগবানের বিংশ অবতার । 
মতান্তরে অথবা এই. কল্ে_-ইহীকে 
দশাবতারের অগ্ম অবতার বলা ধায়, 
কিন্ত বলরামদেবই অষ্টম অবতার বলিয়া 
ভূয়োভূষঃ উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বাহ্". 
দেবের ওরসে দেবকীর অষ্টম-গর্তে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। দ্বাপরষুগের শেষে ভাদ্র 
রোহিণীনক্ষে ভূমিষ্ঠ হন। শিং-- ১কৃষি- 
ভূঁবাচকঃ শব্দো পশ্চ নির্বত্তিবাচকঃ, 
তষোরৈক্যং পরৎব্রক্ম কষ ইত্যভিধীফতে। 
বিষুস্তভ্ভাবষোগশ্চ কৃষ্চে। ভবতি সাত্বতঃ।” 
২।ব্যাস-দেব। ৩। (বিশুদ্ধ কৃষ্বর্ণ বালক 
লোকের সাতিশক় প্রিয় এই নিমিত্ত পিতা! 
আমার নাম কৃষ্ণ রাখিযাছেন”) অর্জুন । 
“কৃত ইত্যেব ধশমৎ নাম চক্রে পিতা মন । 
কৃষ্ধাবদাতস্য সতঃ প্রিয়ত্বাালকস্য বৈ।” 
৪1 কোকিল। ৫ । কাক।৬।নীলবর্ণ। ৭। 

ক্লী, লৌহ্। ৮ | বিং,ত্রিৎ, নীলবর্ণযুক্ত। 
শিং-- ১লোহছিত শুক কৃষ্ণ 1” ক1-- স্ত্রীৎ, 
দ্রেৌঁপদী। ২। নীলীবৃক্ষ । ৩। প্াক্ষিণাত্যে 
প্রবাহিত নফীবিশেষ। [কৃষ্সর্ষপ । 

কৃষ্ণ ক কেষ্চ-+ক(কণ্) - সংজ্ঞার্ধে) সং, পুং, 
কষ্ণকন্দ (কৃষ্খ কাল-কন্দ মুল, ভাটা ) 

সৎ, ক্লীৎ রক্তকমল। 
কৃষ্ণকন্ত্না 0 কর্মন্, কষ মলিন- করন । | 

পাপাচার হেতু কৃষ্ণ অর্থাৎ মলিন কর্ম 



কৃ 

যাহার, ৬ভী- হিহ) বিং, তরি, পাপী, 
দোষী । ২। পেরমেখর কষে যাহার কর্ম 

অর্পিত হইয়াছে) কৃষে, কন্মার্পনশীল। 
কৃষ্ণকলি (কৃষ্ণ-কলি কলিকা। কষ্ছের 

ন্যাকর চুড়াল কলি ঘাহার, ৬ষী _হিৎ) 
সং, পুত, স্বনাম প্রসিক্ধ পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ । 

কৃষ্ণকাক ; সৎ, পু, কাকবিশেষ, দাড়কাক । 
কষ্চকায় কে) কৃষ্ণবর্ণ_কায়া! দেহ, ৬গী 

_হিৎ। যাহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ) সৎ, পু, 
মহিষ | ২ । বিৎ, ত্রিৎ, কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট । 

কুষ্ধচকোহল ; মধ, পুং, পাশক্রীড়ক, জুয়ারি । 
কৃষ্গঙ্গী ; সং, স্ত্রীৎ, কৃষ্ণবেণা নদী । 
কৃষ্ণগতি কেঞ্জ কৃষ্ণচবর্ণ-গতি চরমাবস্থ?, 

৬ঠী- হিৎ) সং, পু অনি । 
কৃ্চগিরি ১ সৎ, পু, নীলাচল, নীলগিরি । 
কৃষ্চচতুর্দশী ; সৎ, পুৎ, কৃষ্ঞপক্ষের চতুদ্দশী । 
কৃষ্চুড়িক। ; সৎ, স্তীৎ, গু, কুচ । 
কৃষণ্চুণণ কেষ্চ কাল -- চূর্ণ) সং, ক্লীৎ, লোহ- 

সল, লোহার গু ও মরিচা । 

কৃষ্ণজীরক (কৃষ্ণ _ জীরক, য়ং- স) জং, পু 
কেলেজীর।। 

কৃষ্*তার (কৃঙ্চ কুষ্ণবর্ণ-তার কনীনিক! 
৬ঠী _হিং) সৎ, পুই, হরিণ । 

কৃষ্দেহ (কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ _দেহ, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) 
সৎ, পুহ। ভ্রমর । বিৎ, ত্রিৎ, কৃষ্ণবর্ণ শরীর । 

কৃষ্কদৈপায়ন কেষ্ক্ৰর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ এবং দ্বীপে 
জন্মবশতঃ দ্বৈপায়ন) সং, পুৎ, বেদব্যাস। 

শিং-১ “ কৃষ্দ্বৈপাক্নৎ ব্যাসৎ বিদ্ধি 
নারায়ণ বিভু।” (ক্ষয় হয়। 

কৃষ্ণপক্ষ ; সৎ, পুং, ম্বে পক্ষে চজ্েের কল। 

কৃষ্ণপিজপা (কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ -পিঙ্গল নীল 

পীতমিশ্রিত বর্ণ ।ষিনি এইব্দপ বর্থবিশিষ্ট1) 
জং, জ্রীৎ, ছুর্গা । 

কৃষ্ভূম (কষ কৃষ্খবর্ণ ভূমি মৃত্তিকা, 
৬ষ্ঠী-_হিৎ) সং, পুং, কৃষ্বর্ণ-যুতিকাঘুক্ত 
ফেশ। (সং, পুং, কাল মুগ । 

কৃষ্মুদগ কে কাল _মুধগা মুগ, স্ব স) 
ক্লক পুং) কেঞ্চ কৃষ্ণবর্ণল ষে! 
কৃষ্ণলা স্ত্রী / লয়, লা পাওয়া + আডে, 
শাক কণ্ যোগে ব্লক) সৎ, খুঞজা, 

সতিঃ কুচ | 

[ ৫২৭ ] কষা 

কৃষ্চলৌহ কষ যে আকর্ষণ করে-_ লৌহ? 
সং, স্ত্রীং,অয়স্কান্ মণি 6১৭ 

ক্কৃষবক্ত, কেঞ্চ কাল -বক্ত, মুখ, ৬ষী- 
হিং) সং, পুৎ, বানর ॥ 

কষ্ণবত্মর €(-বক্ঘন্, কষ -বস্বন পথ 
যাহার পথ অক্ষকার, ৬ঠী-হিং) সং 
পুং, আগ্ষি। শিৎ- ১ হবিষ! কৃষ্ণবত্তেও 
ভূয় এবাভিবর্ধাতে 1” €মহু)। ২ । রাহ 
৩। চিত্রকবৃক্ষ । ৪ । বিং, ত্রিং, ছুরাচার। 

কষ্চশূক্গ কৃষ্ণ কাল-শৃক্স শিং। যাহা; 
শৃঙ্গ কাল, ৬ষী _ হিৎ) সৎ, পু, মহিষ । 

কৃষ্ণসখ কেষ্ড-সখ সখি শব্দ, ৬ী-্ষ 
দং, পুৎ, কৃষ্ণের সখা, অর্জভুন। 

কৃষ্ণচসার, কৃষ্শার €কুষ্চ কাল রং-সা' 
শ্হিরাংশ? যখ-স) সং, পুৎ, কালমার 
হরিণবিশেষ । শিং-১ “ সারঃ শবল 
কৃষম্চাসৌ সারশ্ছ কৃষ্ণসার2 1” ২ “কৃ 
সারফ্ত চরতি মুগ যত্র স্বভাবতঃ। 3 
জ্ঞেয়ো যভশয় দেশে! ম্লেচ্ছদেশত্বত 
প্র2 ।?” 

কৃষ্সারথি ৪--সারধি, ৬ঠী - হিৎ। শ্রী 
কৃষ্ণ যাহার সারথি হইয়াছিলেন) সংপুং 
অভ্জুন। [হুন্দ র, শক 

কৃষ্ণ হন্দর ; সৎ, পু যিনি কৃঞ্ণব্ণ হহয়া! 

কৃষ্ণস্কন্ধ ; সং পুং, তম্মালবৃক্ষ । 

কষ্তাগুর (কুষ্ণ _ অগুর, যখ- স ) সৎ পু 
কাল অগুকরু, কৃষ্ণচন্দন ॥ শিং ১ থি 
লিপ্য কফাগুরুণা বাজপেয় ফলৎ লভেত 

কৃষ্ধাচল (কৃষ্ণ কাল- অচল পর্ধতঃ : 
- স) সং, পুৎ, রৈবত পর্বত । 

কষ্াজিন ( কষ _ অজিল ) সং, ব্লীৎ, কৃ 
সার হৃগের চম্। [সং পুং বহি 

কৃষণাধান্ € কৃষ্ণ -- অধ্যন্ পথ, ৬ঠা_ হিং 
কষ্ানন্দ ; সৎ, পু» তন্ত্রদার নিবন্ধকারব 

২. বিৎ, ভ্রিৎ্। কষে শ্রীতিষুক্ত । 
কৃষ্তামিষ 7 কে কাল- আমিষ মাং 

ক্কষ্ণাযস তি আক্কপ্ লৌহ) » 
ক্লীং, কফ্ণবর্ণ লৌহ, চুস্থক লৌহ । 

 কুষ্পার্ডিঃ কেষ্ণচ্চ স্, কৃষ্ণ -অচ্চিস 
শিখা, ৬ী _ ছি) অহ, পুৃৎ+ আঙ্গি । 

কৃষফানপি ; সং» পুতঃ আলুবিশেষ | 



কৃষ্ণাবাস বকৃফ - -ম্জাবাঙগ, [আ! বস্: স্বাস কেছো € লিক পক) সং ৮ সহ নীল জা, 

করনত” দি] বাসম্ান) ষ্খ, গুহ 

আশ্খরৃ্যা | 
কৃষণষ্টনী ;) সৎ, সী কৃষগক্ষীর আঙ্ী, 

শ্রীকঙ্গের জাঙ্দভিথি । “অথভাদ্রপদে মাসি 
কষাষ্্রম্যাৎ কলৌধুগে । অষ্টাবিংশতিমে | 
জাতঃ কৃষ্ণোহুসৌ দেবকীনুতঃ 1” 

কৃষ্চিক। কৃষ্জচ -কাল-+কণ্ যোগ) সংক্ত্রীৎ, 
রাজিক, রাইসরিষা । ২। স্যামাপক্ষিণী | 

কঙ্চেক্ষু (কৃষ্ণ কাল-_ ইনু” আক) সং, 
পুং, কাজ লি আকৃ। 

কষ্য কেম কর্ষণ কর1+4 ষ(ক্যপ)- শ্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ, কর্ষণযোগ্য, কৃষির উপযুক্ত । শিং--১ 
“কুষ্যাংদহন্নপি নশ্ু ক্ষিতিমিক্গনেদ্ধঃ ।” 

কদর (ক বিক্ষেপ করা+ সর _ সহজ্ঞার্থে ) 
সং, পুৎ, তিলতুপ্ধমিশ্রিত অন্ন, তিলযাউ । 

কপ কেপ সমর্থ হওয়া4 তক্তে)_র্্ম |. ৯৭ 
৯) রিং, ত্রিধ, কৃত, রচিত । ২। কল্িত। 
৩) অবধারিত, শ্হিরীকৃত | ৪ । অবাধ, নিয়- 
মিত। শিৎ-১ কণ্তেন সোপান পথেন |” 

৫। ছিন্ন । শিং- ১কৃগ্তকেশ নখশ্াশ্রুহ।” 
কীপ্তকীল! কৌপ্ত স্বিবীকৃত- কীল শঙ্কু) 

সৎ, স্ত্রী, অধিকার পত্র, পাটা, কবুলতি । 

কণণ্তি কেসপ্ত দেখ, তিক্তি)_ ভ1) সৎ, স্্রীৎ, 
ব্লচনা, কলনা। ২। সম্পত্তি । ৩।নিয়ম। 

€তেহাৎ কপ্তি ম্ষিতরে কল্পাস্তে |”? 
কন্ঞ্তিক ; বি ত্রিং, ক্রীত। | 

কে (কিম শব্দজ) সর্ধ্বৎ, কোন্ ব্যক্তি, ফোন্ 
মন্থষ্য ।.২। কের্ভুকারকের প্রথমার বহু- 
বচনাস্ত) কাহার।। র 

কেআ! রঃ €কেতক শব্দজ) সং, কেতকী 
কেয়া.) পুস্পের বক্স । ২। কেয়াফুল। 

কেউটিয়া কেঞ্চ শব্দজ) তীক্ষ বিষধর সর্প । 
কেকয়; সং) পু) ছেশবিশেষ, পঞ্জীবের 

| অন্তর্গত রিপাসা নিক প্রশ্চিমন্থ পক ত- 
ময় দেশ । “উভৌ ভরতশক্রাক্ধৌ কেকয়েষু 
পরস্তপো। ।৮.২ 1. হুর্যকংশীয় নৃপবিশেষ 1. 

কেকর়ী )(কেকন্প ন্ুর্ঘ্যবংশীয় রাজা- 
কেকেন্ী . বিশেষ +ব্ৰ(ক) _অপত্যার্থে । 

ঈপ্- -টলিজে) ক্সং/জীৎ, ঘশরধ রাজার 
মধ্যম! পত্বী, ভরতেকমাক্তা |... 

৬৬ 

ৃ কীটবিশেষ |; যান রি 
কেকর (কে মস্তক ” কর. বকা, করা 

(ঙ্জন্)ট- ক] যে.করে।, চলনাক্ষি; ছায়া থে) 
নেত্রদ্বধয়. মন্তরের দিকে কলে) বিছন্রিৎ, 
বক্রাঞ্ষি,টেরা। শিৎ_ ১"পিআ্াবিবদমানরশ্চ 
কেকরেো মদযপত্তথা | ২ । ক্লীৎ, বক্রদৃষ্টি । 
শিং - ১ “তরক্ষৌ নিহুতে চৈব জায়তে 
কেকরেক্কপঃ 1”, 

কেকরাক্ষ (কেকর - অক্ষ অক্ষি টি 
৬ী _ হিৎ) বিং, ত্রিৎ ধাহার চক্ষুঃ টের] । 

কেকা (কে অনুকরণ শবন্দ--কৈ শব্দ কর! 
4 অড)-ক।%ক' এই শব্দ করা) সং, 
সত্রীং, মফুরধবনি, মমুরের ডাক । শিৎ- ১ 
«কেকাছি নীঁলকগ্ঠানাম্ 17 ২ « বহির্তিঃ 
প্রন্িধকেকৈহ 117 ৩. ৭ ফড়জসংবাদি নীঃ 
কেক£। ” (রঘু)। . 

কেকাবল কেকা ময়ুরের ধনণি + বল.বলচ্) 

_ আস্তযর্থেট সং পুখ মুর ৷ | 

কেকী (কেকিন্্, কেকা+ ইন - অস্থযর্থে ) 
সৎ, পুৎ, শিব, মুর । 

কেঙ্গেরু (1527১8৬1০০১ সৎ, উদ্ভিদভো জী 

জন্তবিশেষ। ইহা | 
দের তলপেটে ছুই সি 

পশ্চাৎ্পাস্ষের মধ্য- 

স্ছলে এক চন্ম্রময় 
থলী আছে, ইহা- 
দ্ধের শাবক হঠাৎ 
কোন ভয় পাইলে 
উক্ত অস্কস্থলশীতে | কেজের | -. 
গিয়। লুক্কায়িত হয় এঘৎ বিশ্রাষ কক্ে ॥ 
বে (কে [ প্রথযার  বহুবচনাজ্ত কিম্ 
কেচন ঠ শব্দজ ] কাহার!+চিৎ্, চন- 

আসা কল্যার্থে) আহ, রে কোন, ব্যন্ি। | 
কেচুক ; হা, ক্রীৎ, ক ৃ 
কেয়া) (কৌর্ধযার্হ ১ বি কাধ্যোপো- 

টিত যুক্ত । 
কেছুয়া ? (কান্ঠ শনধজ ) সং, কাষ্নির্ডিত 
কেঠো। ) জল সেচনী, কাষ্ঠময় পাত্র .।. 
কেশিফা (কিণ্ [জৌত্র ধাতু] আচ্ছাদন করা7 

অক(ণক) _ ক) সং, আ্ীং, তান্কু, কাস. 



কেদ। [ 

কেতক (কিতি বাস করান+ অক(ণক)-- 
ক) সংপুৎ, কী স্ত্রীৎ, কেয়াফুলের গাছ । 
২। ক্লীৎ, তত্পুপ্প। 

কেতন (কিৎ বাদ কর14-অন(অনট) - ৭) 
₹ক্লীৎ, ধবজ,পতাক1। শিং- ১(কামস্য) 

কেতনৎ মীনমকরোৌ 17 হ এভগ্রহ ভীমেন | 
মুক্তা ভধতো বথকেতনম্ 1” ৩ “মকর- 

কেতন 1” ৪ “বানরকেতন 1” ২। চিহ্। 
৩) (4 অনট -_শ্ম) কার্ধ্য, কৃত্য ।৪ 1 (4 
অন্ট-ধি) স্ছান। ৫1 গৃহ। শিং--১ 
“ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা পানীব্ব২ং কেতনানি 

চ 1” ৬। (+অনট্্_ ভা) উপনিমন্ত্রণ । 
শিৎ-১ পপ্রতিগৃহ্য দ্বিজে। বিদ্বানেকো- 
দিষউস্য কেতনম্ ।৮ (মনু) 

কেতু €কিত্ বাস কর14+উ--সহজ্ছার্থে, 
কিন্বা চায় পুজা করা+তুতেন্)_শ্ব। 
চায় তকে) সং, পু, গ্রহবিশেষ, নবম 
গ্রহ । ২। ধ্বজ, পতাকা । শিং-১ “চী- 
নাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতিৎ নীয়- 
মানস্য |” ৩ । চিহুচ। ৪ | উৎপাত চিহ্ত। 
৫1 ধূমকেতু । ৬। শত্রু । ৭1 রোগ। 

কেতুভ কেতু গ্রহবিশেষ-ভ যে সমতুল্য 
হয়। গাড় অন্ধকারত্ব হেতু যে কেতুর 
সমতুল্য হয়) সং, পুৎঃ মেখ। 

কেতুমান্ কেভূম্। কেতু চিহ্চা্দি + মৎ 
(মৃতু) _ অন্ভার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, চিহ্চাদিযুক্ত । 
।প্রজ্ঞাসম্পন্ন । ৩। সং, পৃ২) দিবো- 

ক্কবাসবংশীঘ রাজাবিশেষ। ৪। প্রাসাদ- 
বিশেষ। : 

কেতুমাল ; সৎ, র্লীৎ, জন্মুদ্বীপের নব বর্ষের 
এক বর্ষ। শিং-১ “মেরোস্কপশ্চিমে 
পার্থ কেতুমালে মহীপতে ৷ জন্বুখণ্ডে চ 
ভত্রৈৰ মহাজনপদে। নৃপঃ 1” লা-স্্রীৎ, 

 খ্অবহ্থিদেশস্য নদীবিশেষ। 

কেতুরত্ব (কেতৃ-রত্ব মণি) সং, ক্ীং, 
. বৈদৃর্ধ্যমণি | 
কফেদার € কে জলে বিদারণ করা + 

. ব্সব্ষেঞ) _খ্্ঘ । জল হইলে যাহার. বিদা- 
রখ হয়) সং, পু, ক্ষেত্র । শিং-১ “ভূ 

আবাপ্যক কেছ্ারে কালোগানি কৃষী- 

'আটাঃ.। নানাক্ষপাণি জায়ত্বে হীজানীহ 

৫২২ ] কেকা 

স্বভাবতঃ 1 ২ “ কেদ্দার পোষণরতাঃ 

( বিদগ্ষমুৎ )।” ২ 1 পব্বতবিশেষ। ৩। 
শিব । 9৪1 আলবাল। ৫। ক্ষেতের আলি। 

কেদারজ €(কেদার- জন জন্মান+ অ(ড) 
- ক) বিধ, ত্রিৎ। ক্ষেত্রজাত, যাহা ক্ষেতে 
জন্মায়, ধান্যা্দি । ২। সৎ, পুৎ, পদ্মকাষ্ঠ । 

কেদারিকা কেদার+কণ্-স্বার্থে, আপ্_ 
স্্রীঘ)সং,স্মীং, ক্ষেত্র । ২। ক্ষেতের আলি । 

কেন কেমৃ+ইন্। হোেত্বর্থে তৃতীয়! স্থানে 
ইন) অং, কিহেতৃ, কিজন্ত ৷ 

কেননা (কেন [পৃব্বে দেখ]_না কারণ- 
দ্যোতক) অং, কারণ, যেহেতু । 

কেনার কে মন্তকে ইত্যা্দি- নু নীয়। 
যাওয়া 1 অব্েএং) _ শ্ম) সৎ, পুহঃ কুত্তি- 
নরক । ২।মস্তক। ৩।কপোল। ৪। 

সন্দিস্থান। 
কেনিপাত (কে জলে-নি-পাত [পত্ 

গমন করা+অ(ঘঞ)-শ্ )]) ষে গমন 
করে ব1 পতিত হয়) সং, পুৎ, নৌকার 
হাইল।২। ভাড়। 

কেল্দুবিস্ব; বীরক্ফম. জেলার অন্তর্গত বর্ত- 
মান কেছলীন গ্রামত কবি জয়দেবের 
জন্মভূমি । 

কেন্দ্র কে- ইন্দ্র) সং, পুং, লগ্ম। ২। মেক, 
ভূপ্রাস্ত্, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত । ৩। 
(0950) গোল বন্ধর ঠিক মধ্যস্থান । 
শিং-১ “গোলস্য মধ্যস্থানমূ । ঘখা_ 
বৃত্তস্য মধ্যৎ কিল কেব্দ্রমুক্তং কেন্দ্রৎ 

গ্রহ্োচ্চান্তরমুচ্যতেছতঃ। 'বতোহ্ত্তরে 
তাবতি তুঙগদেশান্নীচোচ্চবৃত্তস্য সটৈব 
কেন্্রমূ ॥ ইর্তি সিদ্ধান্তশিরোমণৌ গো. 
লোহুধ্যায়ঃ 1” ৪ । স্বর্ধ্য হইতে গ্রহাদির 

দুরত্ব । র 
কেব্রুবিমুখবল (09709691581) সহ, ক্লীং 

যে ৰলে বন্য সকল কেন্দরাভিমুখ হই 
অভ্ভরিত হয় | . 

কেজ্লোতঃ (০1%7 ০017500 মেরুর নিক 

হইতে আগত আোতঃ। 
ফেব্্রাপসারিণী শক্তি (08208669051 নি০া 

যে শক্তি, প্রদানে প্রব্যকে কেজ ত্য 

করিয়া যাইতে হয়।. 

সি 



কেলি 

ফেজ্মাভিকর্থণীশক্তি (0০767596651 15099) 

যে শক্তি প্রভাবে দ্রব্য কেকের অভিমুখে 
যায়। 

কেন্দ্রাভিমুখবল (09789990) যে বলে 
বস্ত সকল কেন্দ্রীভিমুখে আকৃই্ হয়। 

কেমন দেশজ) ক্রিং-বিং, কি প্রকার, 
কিরূপ ।. 

কেমুক; সং, পুহ, বৃক্ষবিশেষ, কেউ । ২। 
শাকবিশেষ । 

কেয়াকাদি কেয়া কেতক শব্দের অপন্রৎ 
-কাাদি দেশজ) কেতকী পু্পেত্র গোছা, 
কেয়াফুলের ছড়া ; ইহা যথেঃ রেণুবিশিষ্ট 
হইয়া থাকে । ইহার গায়ে হাত দিলে 
ধৃার ন্যায় পন্দার্থ উড়িয়! থাকে ; যথা 
“হাত দিলে ধূল1 উড়ে যেন কেয়াকীদ্ি।” 

কেমুর কে মন্তকে কিজক্ত এখানে প্রগণ্ড 
দ্বেশে-_যু যোগ কর1+উর - সহজ্ঞার্থে। 

অথবা! কে-যা গমন করা + উর- ক) 
সং, কীৎ, বাহুভূষণ, অঙদ, তাঁড়, বাঁজু। 
শিং- ১ “বিদৃরেকেয়রে কুককরযুগে রত্ব- 
বলয্বম্।”২কেমুরবন্ধোচ্ছ,সিতৈম্ুুনৌদ।” 
রেঘু) । ২। পু, বতিবন্ধবিশেষ । শিং- ১ 

“আীজক্সেচৈব সংপীড্য দোভভ্যামালিজ্য 
শ্ুন্বরীমূ। কারে স্থাপনৎ কামী বন্ধঃ 
কেয়ুরসংজ্কিতঃ )", 

কেমুরবন্ধ (ফেযুর অঙ্গদ-_বন্ধ. বন্ধন করা 
+অ.ল )-- ধি) সং, পু, অঙ্গর্ধ পরি- 
ধানের স্থান । 

কেরল ; সং,পুং, দেশবিশেষ, মালবার দেশ; 
ইহার উত্তরে সহাপব্ৰর্ত ও দক্ষিণে 
কন্যাকুষারী । ২। বিৎ, ত্রিং, তদ্দেশীয় । 
লী _ক্ীীৎ, জ্যোতিঃশান্মবিশেষ। ২। এক 
কট, হোক । ৩ 7 জ্যেতিগ্রস্থবিশেষ । 

ক্বেববীল ; নেকাব হইল । 
কেরামত যাঁবনিক) দ্ৈবশক্তি, ক্ষমতা! । 

৫২৩ ] 

কেলিকল।1 (কেলি 

কেলিকিল (কেলি 

কেলিগৃহ (কেজি _ গছ, শুদ্ঠী -ফ্) 

কেধ 

পু __জ্্রীৎ। ক্রৌড়া। শ্িং-১ “বিহারে 
সহকাস্তেন ক্লৌড়িতৎ ফেলিরুচ্যতে 1”. 
২ “স্থরূতব্যাপান্রকেলিশ্রমঃ 1” ২ %€ 

তুক, পরিহাস ।লি, লী- স্ত্রীৎ, পৃথিবী । 
কেলিক ; সৎ, পথ, অশোক বৃক্ষ । 

কেলিকদশ্ব (কেলি ক্রৌড়ার [জন্য]- কদন্ব) 
সৎ, পুহ১ কলামখ্যাত কদন্ব-বিশেষ । 

কৌনক কল শস্ব 
করা + অ(অন্)-_ ক। আপ্ প্ীলি্গে ) 
সংঃস্সীৎ, সরস্তীর বাঁণা। ২। রতিক্রীড়া । 

কৌতৃক- কিল ঘে 
ক্রীড়াকরা+ অক)- ক) সং, পু২, কুম্মা- 
ওক, শিবের অন্ুচর | ২। নাট্যে__নায়ক- 
ব্মস্য। লা--স্ত্রীং, রতি, কন্দর্পপত্থী । 

কেলিকীর্ণ ; সং, পুৎ, উষ্ী, উট 
কেলিকুঞ্চিকা (কেলি কৌভুক--কুনচ্ 

সম্কৃচিত হওয়1, বক্র হওয়া 4 অক ণক) 

-ক) সৎ, আ্রীৎ, যাহার সহিত কৌতুক 
করা যায়, শালী, স্ত্রীর ভগিনী । 

কেলিকোষ (কেলি কোষ, ৬ঠী- ষ) সং, 
প্, ন্ট। 

২, ক্ীহ, 
ব্ুশড়াশখর, বুতিম্ন্দিব । 

কেলিভূমি (কেলি ভ্রীড়া ভুমি প্রদেশ, 
৬ষ্ঠী-ষ) সৎ,স্থ্ীৎ, ভ্রীড়ার স্থান, বিহার- 
স্ছল। ২। (কেলি পরিহাস-ড়মি স্ছা- 
নীয় পাত্র) বিৎ - পৃৎ, যাহার সহিত হান্য 
কৌতুক বা ষাহাঁকে পরিহাস করা যায়, 
কৌতৃকণ্ছানীয়, পরিহাসের পাত্র । ২। বিং 
_স্ট্রীং,কৌতকম্থানীগ়া,পরিহাসের পাতী। 

কেলিমুখ (কেলি ক্রৌড়া- মুখ প্রধান, 
ণমী _ষ্) সং, পৃৎ, কৌতুক, পরিহাস । 

কফেজিস্চিস (কেজি সভিব নস, ই 
৭ম _ মধ) ্খ্ঃ গ্২১ জী কৌুকবি 

মন্ত্রী, বিদৃষকীদি । 
কেরায়! (ক্রেন শব্দ কি %) ভাড়া, ঘানাদ্ি ! কেবট 7; সৎ, পু জলাধাবার্থ শর্তরপ কপ । 
বাহকের মূল্য । কেবর্ত(কে জলে-_বর্ত [রখ বিদ্যমান 
কলাস (কেল! বিলানম-সদৃ অবশ্ছিতি. থাকা+অ(অন্)- ক] ষে থাকে) সং, পু 
করা +-আঅ(অল.).- ধি) সং, পু, স্কটিক।  জেলিয়া। ২। দ্াসভাতি । 
২। ক্ষটিক বর্ণস্ববিধায় কৈলাস । ফেবল (কে সেচন করা অল! বা | 

কেলি কিল্ ক্রৌড়। কর।4ই- ভাবে) সং 1 ক) বিৎভ্িৎ, একমাত্র, অসহায়, 



কেশ [ 

শিৎ- ১৭কিহতয়া ভ্রিয়তে লক্ষ্য তয় যা 
বধূরিব কেবলা । যা রী বেশ্টেব সামান্যা 
পথিকরুপভুজ্যতে | ” ২ “ কেবলৎ তু 
সহায়া মে হনুমৎ্প্রমুখা ইমে 1” ৩ লম- 
স্থিমূর্ভয়ে তুভ্যৎ প্রাকৃক্ষ্টেঃ কেবলা ত্মনে ।” 
২। এইমাত্র অন্ত কিছু নয়; যথা_-কেবল 
নিন্দা । ৩ । অমিশ্রিত, নিরবন্ছিন্ন ; যথা-_- 
কেবল হুখ। ৪ রিল । ৫ | কুৎন। ৬। 

সম্পূর্ণ । ৭ । ক্লীৎ, অবধারিত | ৮ | নিশ্চয়, 

নির্ণয় । শিৎ-১ “ন কেবলৎ সদ্বানি মাগ- 
ধীপতেঃ 1” ৯। শুদ্ধ। ১০1 তত্রজ্ঞকান। 

কেবলজ্ঞানী (_জ্ঞানিন, কেবলজ্জান+ ইন 
_ অ্তযর্থে) বিৎ, ত্িৎ, শুদ্ধজ্ঞানী, তত্ব- 

জ্বাঁণসম্পন্ধ । ২। পু, অর্াদ্বশেষ। 
কেবলহ্ব্য ; সৎ, ক্লীৎ, মরিচ । 
কেশ (ক মস্তক-ঈশ প্রভুত্র করা+অ 
কে)-ক। অথবা কে মস্তকে-শ [শী 
শয়ন করা1+ অড- ক] যেশয়ন করে। 

আথদ। ক্রিশ কষ্ট পাওয়া অ'তাল্)-_ 
শ্ট) সং, পুৎ, মজ্জীজাত উপধাও বিশেষ, 
চুল। শিং-১ “ ত্বকেশবালরোমালি- 
কুনর্ণাভানি যস্ত ত | স হরি নামতে রাজা 
পীতক্ষৌষেয়সংনিভঃ ।? ৩1 (ক জল - 

ঈশ প্রভৃ, ৬্ঠী _ষ) বরণ । ৪। বিষুও। 

৫। (কিরিশ +অ(অন) _ ক) দৈত্য-বিশ্েষ । 
শী--স্প্ীং, শিখা, টিকী। 

কেশকর্ণা (কেশ -কম্মন কর্ম, ৬ষী-ষ) 
সৎ, ক্লীৎ, কেশ রচনাঁদি, কেশসংস্কার | 

শিৎ--১ সীহৎ প্রুবাণাসৈরিক্গী কুশলা- 
কেশকন্মণি ॥”, 

কেশকলাপ ; সৎ, পু, কেশসমূহ' । 
কেখকার কেশ -_কু করা + অ(ঘেণ)- কট 

বিং, তরি, কেশসংস্সীরক, কেশবিন্যাস- 
কারী । ২। সৎ, পুৎ, ইক্ষাবিশেষ । 

কেশকারী (_কারিন, কেশ কেশ রচনা _ 
কু করা + ইনপিন্)-ক) বিং, ব্রিৎ, 
ফেশরচনাকারক । শিং- ১ “নিহীনবর্ণাৎ 

সৈরিন্ধীহ বিভৎসাৎ কেশকারিনীমব 1” 
ফেশকীট কেশ _ কীট, ৬ষী-ষ) অত, পু, 

উ্ুগ। - 

কেশগ্র্ডক, (কেশ _ গর্ভক কেশভুষণমা ল্য, 

৫২৪. ] কেশ 
৫ 42224-2 

৬ঠী-_ হিং) আখ, পু, বিউনী, চুলের 
খোপা । 

কেশগ্রহ ; সং, পু _ক্ষীৎ, বলাহকারে কেশ 
গ্রহণ পূর্বক জুরেত প্রসঙ্গ 1. “রতেষু কেশ 
গ্রহাঃ 1” ২। কেশ গ্রহণ, চুলে ধরা । 

কেশদ্ব কেশ-ঘ্ব যে নাশ করে) সং,রীং, 
কেশনাশক রোগ, টাকু পড়া । 

কেশচ্ছিদ কেশ-ছিদ্দ ছেদন করা+. 
(ক্কিপ্)-- ক) সং, পুৎ, নাপিত । 

কেশট কেশ -অট বিচরণ কর14+ অ(অন) 
_ ক) সং, প্র, উকুণ॥ ২। বিষু। ৩। 
ছাগ। ৪ । ভ্রাতা । ৫1 কামদেবের শোষণ 
বাণ । ৬। শোনাকরৃক্ষ । 

কেশধর (কেশ -- ধু ধারণ করা+ অ অন) 
_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, কেশগ্রাহক, কেশধারী | 
২। পুৎ, দেশবিশেষ । 

কেশপাশ € কশ-পাশাদি শবের 
কেশপক্ষ অর্থ এখানে রাশি, অধিক ) 
কেশহস্ত সং, পু২্ চুলের গোছা । ২। 

ভূষিত কেশগুচ্ছ । শিং- ১৭তাৎ কীচক: 
প্রধাবভ্তীৎ কেশপা.শ পরামশৎ 17” ২ 
মৃদুকুঞ্চিত লীর্থে" কুস্থমোতৎকরধারিণ!। 
কেশহস্ভেন।”” ০ “অভিদ্রুতায শুশন্্বীণৎ 

কেশপক্ষে পরামুশৎ্খ 1১ [শিখা, চূড়া । 
কেশপাশী ৫কেশপাশ +ঈ _ প্র) সং, জ্রীং, 
কেশমাজ্জক (কেশ - মাজ্জক, মার্জন 
কেশমার্জীন / [মুজ পরিষ্কার কর1+ 

অক, অন--কা যেপরিদ্ধার করে, ২য়া- 

ষ) সঙ, ক্লীৎ, কঙ্কতিকা, চিক্ুণী | ২। শে 
অনট্ _ ভাবে) 55582 চুল 
আচড়ান ॥ 

কেশর (কে জলে-শ. হিংসা করা 
কেসর +অ(অল্)-ন্দ্ব ।ক্ছ গমন করা 

+অন্-ক। যে জলে শীর্ণ হয়) সৎ, 
পুৎ- ক্লীং, কিগুক্ষ, পুষ্পমধ্্যন্ছ কেশাকার 
নাড়ী, পুস্পের পাপ্ড়ির মধ্যস্থলে যে 
কেশের অত স্ন্ম পদার্থ থাকে । ২। পুৎ) 
সিংহ অশ্বাদির- ঘাড়ের চুল । শিৎ-- ১ 

“ব্যাকীর্টকেশখরকরালয়খা যগেন্বাঃ |? ২ 

“আমর্দকিস্্র কেশরম (দিংহর্দিওম্) |” 
৩ “(ফিংহঃ) ধুতকে শর 1” ৩ । ঘকুলফুল + 



৪. বকুলগাছ 1৫71 নাগকেশর বৃক্ষ; ইহা কেশবায়ুধ € কেশব _. যু, সক) সং, 

আতি সৌরভময় বন্য ; যথা 
“ুদ্কুম কম্তরী কেশর বছিতেছে কেহ ।” 
৬। পুম্বাগবুক্ষ | ৭। হিস্গুবুক্ষ । 

'কশরী 7 €কফেশরিন্,। ফেশর + ইন্-আঅ- 
কেসরী / ভ্তযর্থে) সৎ, পু, সিংহ । ২। 
আশ । ৩1 বানরবিশেষ। শিং ১ “পিতা 
হুনমতঃ আমান কেশরী প্রতাডুশযত ।” 
৪। পুন্নাগবুক্ষ । ৫। নাগকেশরবৃক্ষ । ৬ । 
(শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝায় ; 
যথা-_বীরকেশরী । 

কশব (ক ব্রঙ্গা-অ বিষ,_-ঈশ শিব 
_-ব গম্নার্থ 'বা'ধাতুজ । ' অর্থৎ ব্রহ্মা 
বিষ্ণু রুদ্র ধাহার শাসনাধীনে রহিয়াছেন। 
কিন্বাক ত্রহ্মা_-ঈশ কুদ্র-ব “বা'ধা- 
তুজ । ব্রহ্ধা ও রুদ্র ধাহার পুত্র শৌত্ররূপে 
বিদ্যমান রহিয়াছেন । কিম্বা কেশ-_ব 
ষেপাষ়। যিনি প্রশস্ত কেশ প্রাপ্ত হন। আঅথ- 
বাকেশিন অস্ুরবিশেষ - বা হিৎসাকরা 
অথবা বধ বধকর1+ অকে)১-ক। যিনি 
কেশি নামক অস্তররকে বধ করিয়াছিলেন, 
২য়া-ষ। অথবা কেশ স্ুধ্যার্দিশ্রহ- ব 
উতৎ্পাঞ্চক অর্থৎ চক্দ্রহর্ধ্যাদি গ্রহ ধাহার 

২শজাত। কিম্বা ক ব্রহ্মা জঈশ রুদ্র 
ভগবানের কেশরপে ভউক্ত-_তদ্বিশিষ্ট 
যিনি বা যিনি ভগধানের ফেশরূপ অংশ 
হইতে জাত। কিন্না কে জলে-শব 
মতদ্দেহ অর্থাৎ যিনি প্রলয় জলখিজলে 
শববৎ অনস্ত যুর্তিতে ভাসমান ছিলেন) 
সং, পুত) কষ, বিষ । শিৎ--১ “ষম্মাত্বযা 
হুতঃ কেশী তস্মান্মচ্ছাসনৎ শণু। কেশবে1 
নাম নামা ত্বৎ খ্যাতো লোকে ভবিষ্যতি॥? 
২। (কে জলে- শব) জলম্ছ মতদেহ । | 

শিৎ-- ১ £কে শব পতিতৎ দুষ্ট, ভ্রোণো! 
হর্ষমুপাগতঃ | রুদত্তি পাগুবাঃ সবের্ব হা 
হ। কেশব কে শব।”, বেদক্ষমুখমণ্ডন)। 
৩। (কেশ ব- অজ্ত্যর্থে) বি, ত্রিৎ 
প্রশত্ত কেশযুক্ত | 

কেশবপন কেশ _ বপন, *ভী ষ) সৎ, ক্লীৎ, 
কেশ মুখন করা । [বিশেষ । 

কেশবাদিত্য ; সং, খুং। কাশ্ীপ্ছ আক্িত্য- 

ক্লীৎ, বিষ্ণুর কন্্ 1. ৃ 
কেশবিন্যাস € কেশ - বিজ্ঞাদ ডা, চ্ভী 
শষ) সৎ, পু, কবরীবন্ধন, কেশরাচন।:। 

কেশবেশ (কেশ- বেশ সজ্জা, ৬ঠী-ষ) 
সং, পু, কবরী, কেশবিন্যাস, চুলের 
খোপা । শিৎ- ১ “যথাকুলধপ্মৎ কেশ 
বেশান্ কারয়েত ।” 

কেশাকেশি (কেশ- কেশ +ই চি)_ বৈপ- 
রীতার্থে! কেশে কেশে গ্রহণ করিয়া বে 
যুদ্ধ হয়, ১মা- হিৎ) অং, ক্রিং- বিৎ- পর 
স্পর কেশ গ্রহণ পৃর্ধক ষুদ্ধ, চলাচলি ৷ 
শিৎ- ১ “কেশাকেশ্যভবদৃযুদ্ধৎ রক্ষাৎ 

বানরৈঃ সহ |” 
কেশাস্ত কেশ- অক্ত শেষ) সং,পুহ, ৫কেশ- 

চ্ছেন দনধপ সংস্কারবিশেষ । ২। কেশ- 

প্রাজ, কেশপাশ । 
কেশাবমর্ষণ কেশ- অব অনুপযুক্ষতারপে 

_মর্ষণ র্ষণ, ৬ঠী-ষ) সৎ, ক্রৎ, 
কেশাকরণ । ২1 কেশস্পর্শ । 

কেশিনী ; সগরের একটী পত়ীী, ইহার গর্ভে 
অসমঞ্জার জন্দ্ হয় । ২। দমযন্তীর সজিনী । 

কেশিমথন 1 (কেশিন্: অস্থরবিশেষ -- 

কেশিস্মদন মথন, শদন তেবধ করে। 
যিনি কেশি নামক অহ্রকে বধ করিয়া- 
ছিলেন, ২য় _ ষ) সং, পৃৎ, কষ, বিষণ । 

কেশিহা ফেশিহন্, কেশিন্ন অক্ররবিশেষ 
_-ছন্ যে বধ করে, ২য়া- ষ) সৎ, পু, 
কুষ্ঃ, বিষ নারায়ণ । 

কেম্ী (কেশিন্, কেশ+ ইন _ অন্তনর্থে) বিৎ, 
ব্রেৎ, প্রশস্ত কেশবিশিষ্ট । ২। সং, প্ুৎ, 
দৈত্য-বিশেষ, কৎস-রাজের মল্ল ; কৎস 
ইহাকে শ্রীকঞষ্চের বিনাশ বাসনাক্ব ব্রজ- 
ধামে প্রেরণ করিলে প্র দৈত্য অশ্বন্ধপী 
হইয়া যমুনাপুলিনে বিচরণ পুকব্বক লালন! 

অত্যাচার করিতে আর্ত করে, তখন 
সব্বণভ্র্ধামী গবান্ কৃষ্ণ তাহা পরিজ্ঞাত 
হইয়া তথায় উপনীত হইলে ও ছুরাশয় 
তাহাকে গ্রাস করিত উদ্যত হয়, এ 
অবরঙ্গরে 'তিনি মুখমধ্যে বিশাল বাহু 
প্রবেশ করাইস্থা তাহার শ্বাদপ্রশ্বাস, ক্ন্ধ 



এ [ ৫২৬ ] কৈল। 

িরিরিরিরিরাররারাররাতারারারারানা 

করিয়াছিলেন, তখন সেই ছুষ্ট তয়ঙ্কর | কৈদার, কৈদদারক 

চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ২1 

সিংহ । ৩। বিষণ, । 

কেসরবর (কেসর-_বু রন্ধন কর14+ অ(অন্) 
-_ ক) সৎ, জ্ীৎ, কুঙ্ছুম । 

কৈ (কিমৃ শব্ধজ) ক্রি _ বিং, কুত্র, কোথা । 

কৈকয়ী (কেকয় রাজাবিশেষ + অ(ফ)- 

অপত্যার্থে ঈপ্ _ক্ত্রীৎ) সং, স্ত্রীঘ, কেকয়- 
বংশজ।, ভরতের মাতা । 

কৈকেয় (কেকষ + অ(ষ্ঃ)-_ প্রং) সৎ, পু) 
কেকয় দেশের রাজা । ফী স্ক্ীৎ (কৈকেয় 

1 _ অপত্যার্থে ঈপ্) ভরতের মাতা। 
কৈটভ কৌট--ভা দীপ্তি পাঁওয় +অ ড) 

_ক, নিপাতন) সৎ, পুৎ, বিষ্ণুর কর্ণ- 
মলোগ্ভব দানববিশেষ, এই দানব স্দীয় 
ভ্রাতা মধুর সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে 
বধ করিতে উদ্যত,হয়। কিন্ত বিষুর হস্তে 
নিহত হয়। শিৎ-১ উৎ্পন্নঃ কীটবহ 

ভাতি মহামায়াকরে যতঃ । অতস্তৎ কৈট- 
ভাখ্যন্ত স্বয়ং দেবী তর্দাকরোৎ। কাঁলিকা- 
পুরাণে), 

'কৈটভজিৎ, (কৈটভ অস্থরবিশেষ 
কৈটভারি - জিৎ, | যে জয় করে, 

কৈটভহা-হন্ ( ২য়া-ষ।-অরি শত্রু 

'কৈটভ্দ্বিট -ষ. ৬ঠী-ষ | _হন্ ষে 

বধ করে, ২য়া-ষ।দ্বিষ যে হিৎসা 
করে+০ক্িপ্)-ক, ২য়া_ ষ) সৎ, পুত, 
নারায়ণ, বিষ । শিং-১ 4উদমভিজ- 

কৈটভজিতঃ শয়নাৎ 1” 

কৈটভী ; সং, স্ট্রীৎ, কৈটভ বধকালে সংস্জত1 

মহাকালী ষোগনিদ্রা । শিং-১ “যা- 

মন্তেঈচ্ছয্িতে হরৌ কমলজে  হস্তং 
মধুটকটতো 1+, | 

'কৈতক কেতক+ অফ) _ ইদমর্থেটবিং১্রিৎ, 
কফেতকসন্বন্থীয় । 

কৈতব (কিতব বঞ্চক, জুয়ারি+ অ(ফঃ)- 

ততকম্খার্থে ) সৎ, রীং, ছল, কপট । ২। 

দ্যুতক্রৌড়া, ্ পাশক্রীড়া । শিং. ১ «“ন 

যুক্তৎ কৈতবং কর্ত,ম্ 1৮ ২ «মত্প্রিয়ং 

খদবোচ স্তদ্ঘবৈমি কৈতবমূ 1” ৩ “্মটৈ- 

তব ইবাস্যাঃকোপো লক্ষণ্যতে |” 

(কেদার ক্ষেত্র+ 

কৈদারিক, কৈদার্ধ্য অ(ফ), ক(কণ্) 
ইকফ্কি), যয) _ সমুহার্থে) সৎ, ক্লীৎ, 
ক্ষেত্রসমূহ 1 ২। বিৎ১ত্রিৎ, কেদারসন্য ীয়। 

'কৈমুতিক €(কিম্্-উত+ ইকফ্জেক) - প্র) 
সৎ, ক্লীং, ন্যায়-বিশেষ, ফলে ফলে, 
যাহাতে তাত্পর্ধা প্রকাশ হয়, যথা_ষে 
ভার ছু্নলে বহন করিতে পারে, তাহা 
যে বলবান্ ব্যক্তি বহন করিতে পারিবে 
তদ্ধিষয়ে আর বক্তব্য কি? এই প্রকার 
দৃষ্টান্ত । 

কৈমুতিক ন্যায়-ন্যায় (১৮) দেখ। 
কৈরলেয় (কেরল + এয়'ফেেষ) _ প্র) সং,পুং 

কেরলদেশাধিপতি, কেরলদেশের রাজা । 
কৈরৰ কেরব [কে জলে-রব যেরব 
. করে ] হংস+ অহ) -তৎপ্রিয়ার্ে সং, 

্লীৎ, কুমুদ, শ্বেতোতপল। ২। পুৎ,কিতব। 
৩। রিপু, শক্র । বী-জীৎ, কৌমুদী, 
জ্যোত্নগা । শিৎ-১ ণ্চক্দ্ো বিকাসয়তি 
কৈরবচক্রবালমৃ 1৮ ২*কস্মৈ নাথ ! সমর্প্য 
কৈরবকুলৎ ব্যোমাস্ব মালন্বসে |” 

কৈরবিণী (কৈরব--ঈন্-_ সমৃহার্থে, ঈপ ) 
সৎ, জ্্ীৎ, কুমুদিনী, কুমুদ্দের ঝাড় । 

কৈরবী ; সৎ, স্্রীং, চক্দ্িকা, জ্যোতৎসসা। ২। 
মেথিকা, মেথি । 

কৈরাত (কিরাত + অফ্চে) - ইবার্থে) বিৎ। 
ত্রিৎঃ ব্যাধতুল্য বলবান্ । ২। কিরাতদেশ- 
জাত। ৩। কিরাত-সম্বন্বয়। শিং- ১ 

£ কৈরাতবেশমাস্থায় ।” ২। সং) পুং, ম্বর 
চন্দন। ৩ ।ভূনিন্য। 

কৈল! দেশজ) সং, গোবৎদ, বাছুর । 
কৈলাস টৈকল [কেলি+অফেঃ)- সমৃহার্থে] 

ক্রীড়াসমূহ, হ্ুখ-_ আস আসন, ৬ষী_ 
ষ। অথবাকে জলে-_ লস দীপ্তি পা" 
ওয়া 1 অবেএ) _ ক, ক ৬ষী-হিৎ) সং, 
পৃ, শিবকুষেরের বাসস্থান পর্বতবিশেষ । 
শিং--১ “উত্তর শিখরৎ তস্য (হিমবতঃ) 
কৈলাদাখ্যে। মহান্ গিরি 1” ২ কৈলাস" 
শৈলেক্রশিখরক্ফিতমীশ্বরমূ 1 

কৈলাস-নাথ কৈলাস _ নাথ, ৬্ঠী _ষ) সং, 
' ক্গুহ। শিব । ২ । কুবেরা 



কৈশি. ্ 

'কলাসশিখরী (-শিখরিন্,। কৈলাসশিখর 
+ইনৃ-নিধসভ্যর্থে। যিনি কৈলাসশি- 
থরে বাস করেন) সং, পু, শিব । ২। 
কুবের। 

কৈবর্ত (কেবর্ত দেখ, অষ্)--স্বার্থে) সহ, 

পু, ধীবর । ২। দ্রাসজাতি। শিৎ_১ 

“নিষাদে। মার্গবৎ হতে দাস নৌকর্শ্- 
জীবিনমূ 1 কৈবর্তমিতি ষং প্রাহুরাধ্ধ্যাবর্ত- 
নিবাসিনঃ 

কৈবল্য (কেবল +4- যঞ্জ্যে)-_ ভাবে । দেহ এবং 

ইন্দ্রিয় ত্যাগ করণ পুর্ধক আত্মার কেব" 
লত্বু) সৎ, ক্লীং, সংসার-মুক্তি, আত্যন্তিক 
দুঃখ নিবৃত্তিবূপ মোক্ষ, জীবের নিখিল 
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ 
পরাৎপর পরমাত্বাতে লীন হইয়া যাওয়া । 
শিং-১ «কৈবল্যৎ নিগুণৎ বিশ্বমনাদি- 
মজমব্যয়মূ কুফ্ুম্)।'? ২। ক্ীং, বিড়ঙ্গ। 

'কশিক কেশিক প্রশস্ত কেশবিশিষ্ট + অ 
ফ্ট)_ ইদমর্থে। অথবা কেশ + ইকফ্িঃক) 
_-ইদমর্থে) বিৎ। ত্রিৎ, কেশ-সম্বন্ধীয় । 
২। (কেশ +ক্িক--সমৃহার্থে ) সং, ক্লীৎ, 
কেশসমূহ । ৩। পুৎ্১ শূর্গার রস । ৪। 

রাজাবিশেষ । বী- স্ত্রী, নাটক-প্রসিদ্ধ 
রচনাবিশেষ ; যথা--“ ভারতা সাতৃতী 
কৈশিক্যারভট্ো চ বৃত্তয্বঃ 1, 

কৈশিকতা। (98011187185) কেশসদৃশ হক 

ছিদ্রবিশিষ্ট্ (কৈশিক) নলে যে ব্যাপারটী 
দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকে “কৈশিকতা” 
কহে। 

কৈশিকাকর্ষণ € €0%011187-860%061012 9 

জড়পদার্থের যে শক্তি দ্বার স্থুপ্প ছিদ্র- 
বিশিষ্ট নলে জলাদি উন্নঙ হইয়া! উঠে । 

কৈশিকানাড়ী €(980111%5 ) কেশের ম্তায় 

হপ্স নাড়ী; এই নাড়ী দিয়া প্রথমতঃ 
শিরায় রক্ত সঞ্চালিত হয়|" 

কৈশিকাবনতি € 050111475-9527589190 0 

কৈশিক নলের অভ্যন্তরে কোন তরল 
পদার্থ আবনত হইয়া! পড়িলে তাহাকে 
“কৈশিকাবনতি" কহে: । 

কৈশিকোঙ্থতি . (0850111570-9165৯6০ 0 

কৈশিক ললের অভ্যন্তরে কোন তরল 

৫২৭ ] কোক 

পদার্থ উন্নত হইয়া উঠিলে তাহাকে 
“কৈশিকোন্নভি কহে । 

কৈশোর (কিশোর শিশ+অফ্ঃ)-_ ভাবে) 
সং, ক্লী, নবীনবয়ন্, বাল্যাবস্থা, দশম 
বর্ধ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্ধাস্ত। শিৎখ- ১ 
«কৌমারৎ পঞ্চমান্দান্তৎ পৌগওং দশমা- 
বধি । স্তনে ব্যঞ্িতটকশোরে |” 

কৈশ্য কেশ + য(্য)  সমূহার্থে) সং.ক্লীৎ, 
কেশসমূহ । [কুঠিত। 

কৌকড়ান দেশজ) বিৎ, কৃঞ্চিত, বক্রহওয়া, 
কোচড় (ক্রোড় শব্জ) সং, ক্রোড় দেশস্ছ 

বন্মাংশ । [করণ। 

কোচন সেম্কুচিতার্থ কুচ্ধাতুজ) সং, ভীজ- 
কৌোচা (পুর্বে দেখ) সং বস্ত্রের কুঞ্চিত অগ্র- 

ভাগ। 

কোক (কে জল-উকৃু গমন করা+অ 
অন্)_ক। অথবা কুক গ্রহণ করা+ অ 

(অন্)-- ক) সৎ, পুঙঃ চক্তবাক। শিং -- ১ 
“হুৎসারবৈঃ কোকরটবঃ |” ২ “কোকানাৎ 
করুণস্বনেন |” ২। তভেক। ৩। বিষণ 1৪1 4. 

বৃক, নেকড়িয়! বাশ । শিং--১ “বনে ষৃথ- 
পরিভ্রষ্টা মুগী কোকৈরিবার্দিত1 1৮ ৪ । 
জ্যেষ্ঠী । ৫1 খর্জঘরবৃক্ষ । ৬ । পৃ, বিষণ । 

কোকড় ; সৎ, পুং _ স্ত্রী, মৃগবিশেষ, চমর 
যুগ । 

কোকদেব (কোক কোকের ন্যায়-দ্বিক্ 
ক্রীড়!করা +অতঅন্)- ক। যে চক্রবাকের 

ন্যায় ক্রীড়া করে) সং,পুৎ১ কপোত, পাত্র] । 
কোকনদদ (কোক চক্রবাক-নর্ষি শব 
করান+অ(অন্)-ক, চক্রবাকী জ্ঞানে 
ষে চক্রবাককে শব্ধ করায়, ২য়া-_ষ) সং, 

ক্লীৎ, রক্তপদ্ধ | ২ । রাঙ্গা হুটদী। শিৎ--১ 
“কুমুদৈঃ পুগুরীটৈশ্চ তথা কোকনদোৎ- 
পলৈঃ1” ২ “নীলনলিনাভমপি তন্থি তৰ 
লোচনৎ ধারযতি কোকনদরূপম্ 1” 

কোকনদচ্ছবি (কোক্নদ রক্তপদ্ম- ছবি 
দ্বীপ্তি) সং, পু, রক্কবর্ণ । ২ । বিং, ত্রিৎ 
রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট । 

কোকবন্ধু কোক চক্রবাক _বন্ধু, ৬ঠী_ 
ষ। সুষ্্যোিয়ে চক্রেবাক চক্রবাকীর একত্র 



কফোজ।? 

সমাগম হয় এই নিখিত্ত হুর্্কে কোক- 
বন্ধু কহে) সং, পুং রবি, দিবাকর, সুর্য । 

 কোকামুখ ) সং পু, ভা ভারত্রনিত ও 
বিশেষ । চি 

কোকাহ (কোক - আ- দূ নষ্ট কর14অ 
(ড)-.ক) সৎ, পু, শ্বেতঘোটক । 

কোকিল কুক শ্াহণ করা [ মনঃ1+ইল 
_সহজ্ঞার্থে। যে কুহরব দ্বারা মন হরণ 
করে) সং,পুৎ, স্বনাম প্রমিদ্ধ পক্ষী, পিক। 

 শিৎ-- ১*ভাক্করোদয়কালোহয়ৎ গত ভগ- 
বভী দিশ! / অসৌ হুকুষেণো বিহগঃ কো- 
শকিলস্তাত তি |” ২ “মধুরৈরপি কো- 
কিলাকলকটৈঃ 1” ৩ « আঁদিশ _ রতি- 
দ্ুতিপদেষু কোকিলাহ মধুরালাপনিসর্গপপ্ডি- 
তাম্।” ২ | জ্বলস্ত অঙ্গার। 

কোকিলকণ্ঠী; বিৎ্, স্্রীৎ, যে স্ত্রীর কণক্গর 
কোকিলের ন্যাত্ষ মধুর । 

কোকিলনয়ন (কোকিল ফোক্ষিপবৎ _ - ন- 
ফন চক্ষু, ৬ঠী-হিৎ) বিৎ, ত্িৎ, 
কোকিলের ন্যায় যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, 
কোকিলাক্ষ, লোহিতলোচন্। হ। জূৎ, পৃ, 
বভিশয রক্ুপুস্প, বৃক্ষ বিশেষ, কুলেখাড়া। 

কোকিলাবাস ; সৎ, পুৎ, আবৃক্ষ । 
কোকিলাসন ; সং, ক্লীৎ্, কুদ্রযাষলোক্ত 
আসনবিশেষ | [আকৃ। 

_একাকিলেক্ষু ; সং, পু; ইন্ষুবিশেষ, কাজলা 
কোষ্কপ (কোম্ অনুকরণ শব্দঘ-কণ্ শন্দ 
করা+ অল)-ধি ) সং; ক্লীৎ, আন্ত্র- 
বিশেষ । ২। পুং, দেশবিশেষ, কোকনদ 
দেশ। ণাস্থ্রীং, পরশুরামনাতা । 

€কোক্ষণান্ত (কোক্কষণা পরশুরামের মাত! 
রেণুকা বা কোকনদেশীয় সতীশ _ হত পুত্র) 
সং, পুৎ, পরশুরাম । | 

কোচ (কুচ, তুচ্ছ হওয়া অতন্)- ক) 

সংপুং, জাতিবিশেষ, তীর রসে মাহস- 
চ্ছেদিগর্ভে জাত, কৌচ, তিওর | ২। (কুচ্ 
সম্কুচিতহ ওয়া 4 ও _ ভা) কলীৎ, সক্ষোঁচ। 

কোজাগর (কঃ কেহ-জাগর মেজাগে। 
লক্ষ্মী বলেন--আজি নারিকেলেরর জল 

পান করিঘ]-ক্কে জাগিয়া আছে, তাহাকে 

সম্পত্তি প্রদান করিব) সং, পু, আশ্বিনী- 

ৃ ৫২৮ ] 

পূর্ণিমা । শি ১ 'সিনীখে বরদা লক্ষী: 
কো জাগর্ভীতিভাশিনী। 'তন্মৈ বিশ্ব 
প্রধচ্ছণমি_'অক্ৈঃ ক্রীড়াৎ করোতি যঃ।" 
২ নারিকেলোদকৎ পীন্বা কো জাগর্তি 

কোট (কুট বক্র হওয়া + অবেঞ) -ব্) 
সং, পুহঃ হুর্গ, গড়, কেল্লা) ২ টার 
স্থান। ৩। কুটীর। ৪ 1 কেট +অ(ফ)- 
ভাবে) কৌটিল্য। 

কেটিক কেটি বক্র হওয়া + অক ণক)-_ক) 
গং, পুৎ, গ্ৃহনিন্মীণকারকজাতি, ঘরামি। 

কোচকে (কোট দর্গ- চক্র, ৬ঠী _ষ) সং, 
ব্লীৎ, ছুর্গের শুভাশুভ জ্ঞাপনার্থ আষ্টবিধ 
চক্রবিশে- শৎখ-১ একোটচক্রম্টনিপ 
চহুরআদিভেদতঃ 17, 

কোটন (চুর্ণনার্থ কুট্র ধাতুজ ) স*, রন 
খণ্ড খণ্ড করণ। না-(কুট্রিনী শব) 
রম্ণদৃত। 

কোটর (কোট বান্রতা- গ্রহণীর্থ রা 
ধাতুজ + অডে)_ক) সহ, পুৎং_ক্রীৎ) 
বৃক্ষন্ছগহ্রর, খোঁড়ল। শিৎ-১ “মহাহং- 
কারবিটপ ইজ্দিয়াস্কুর কোট রঃ ।২তদ্যাঃ 
মেহাঁশখ্যাঃ) মহতৎকোটরমন্তি ।” রী- 

 স্্ীং, বিবন্মা নারী । ২। নারী । 
কোটবী কোট বক্রতা-বা পাওয়া বা 

গ্রহণ করা+অড)-ক, ঈপ্ৃ_ স্্ীং) সং, 
আ্সীৎ, বিবন্মা নারী । ২। দুর্গা, কালী । 

কোটা 1 (দেশজ) সৎ, অট্টালিকা, ই্টক' 
কোঠ। ) ময় গৃহ। [চৌকীদার। 

কোটাশ (দেশজ) সৎ, নগরপাল, প্রহরী, 
কোটি, স্টী কেট. বক্র-হওয়া, ছেদন করা7+ 

ই _ ক) জং, শ্রীৎ, খডগাপির প্রান্ত, ধার। ১। 

অগ্রভাগ । শিৎ-১ “শ্যেননখাগ্রকোটি । 
৩।৫+ই- ভাষে) ১১০০১০৯১০০০ শতলক্গ 

ৎখ্যা, ক্রোর । শিখ --১ এ্উন্নত কোটি, 

বিশু 12 ২ এশতৎ শতসহকআ্াণাৎ কোটি 

রাহুমনীষিথঃ 1” ৪1 উত্কর্ষ। ৫। মধ্য । 
| ধন্ুকাদির অগ্রভাগ | শিং তে 

 ভূমিনিছিটিককোট তৎ কোর্স সী 
৭1 পক্ষ ।৮। তিভূজক্ষেত্রের ভি ও 
রেখাভিন্ন রেখা, ভূমি হইতে উশ্বিত রেখা। 
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উস; সং পু, ১ শিবিষহশোদুত হুরখ- | 

পুন মুপবিশৈষ। 
টিজিৎ (ফোটি' _ দি [জি জন্ম করা + 
'কিপ্)- ক) যে জয় করে। যে কবিত্বে। 
কোর্টি কবিকে জয় করিয়াছিল) জং, পু, | 
রদুবংশাদি কাব্যকারক কালিদাস । 
টির ( কোটি উৎকর্ষ - -র [রা গ্রহণ 
কর1+1+অ:ড)- ক] ষে গ্রহণ করে) সং, 
পুং, ইন্্র। ২। নকুল, নেউল। ৩। ইক্্- 
গোপ-কট । 
টিশ (কোটি খঙ্গীদির প্রাস্ত_ 
টশ শো তীক্ষ কর! বা ছেদন 
করা+-অ.ড)-- ক) সং, পু, লোস্ইভেদক 
অন্ন, বিদেকাটি, মই | ২। নাগবিশেষ। 
[টিশং ( কোটিশস্, কোটি +শস্_প্রৎ) 
২ কোটিবার) কোটি কোটি পরিমাণে । 

টার (কুট বক্র হওয়া+ঈর ঈরন্)_ 
ক। উ-5ও । অথবা কোটি -ঈর্ প্রেরণ 
কর] + অঙন্)ট-ক) সং, পু, জটা। 
২। কিরীট, মুকুট । শিৎ-১ “কোট্ীর- 
বঙ্ধনধনুশ্ডণযোগপট্র 1৮ (নৈষধ) । 
ট্র কেট ছেদন করা বা ভাগকরা 1 
ঘেএ) _ ক) সৎ, পু ছুর্গ, গড়। ২। 
রাজধানীবিশেষ । 
ট্রবী (কোট _বা পাওয়া বা গ্রহণ করা 
+অডে) - ক, ঈপ্) সং, স্ত্রী, বিবন্্া-স্ত্রী। 
২। নশ্মমুক্তকেশী নারী । ৩। কালী। 
গউবীপুর ; সৎ, ক্লীৎ, বাণাস্রপুর । 
গার € কোট্ট ছুর্গ-খ গমন কর14 অ 
(ঘঞ) ৭ ) সৎ পু, কুপ । ২। পুষ্করিণীর 
পাড় কিম্বা সোপান । 
ঢাঠ (কুঠু বেষ্টন করা+অতঅন্-_ক) 
সং, পু, চক্রাকার কুষ্ঠরোগ । 

কাড়া (দেশজ) সং, কশা, 
কুলিলোক। 

কাণ (কুণ শব্দ করা4 অ(.ভঅল্)- ধি) সং, 

পুখ, গৃহাদির বিদ্বিকৃ। শিৎ-১ "ম্বগ্রহ- 
স্যাহণে তেন চত্তারঃ স্বর্ণ পুরিতঃ ৷ কুস্তা- 
কু কোপণেঘু নিগৃড়াঃ শ্থাপিতা ভুবি।” 

“পৃহকোটদৈকদ্েশে ।” ৩ “গৃহকোপে | 
স্থিত ”হ। নিত থে স্থানে ছুইটী 

চাবুক । 71 

কোণক্ণ কোণ অন্ত্রের (ধার _ 

সরলরেখ! বক্রভাঁবে বর মিলিত হয়, 
তাহার চিহই “"' এই ৩) কোপ), 
 গ্মঙ্তের ধার । ৪ । বঈণার্ধি বাফনধন্ড। বু রি 

শাফি বাজাইবার'কাঠী ; সেত্তারে ষেস্াফ. 
নামে খ্যাত। ৫। লগুড়। ৬ । বার 
ক) মঙ্গলগ্রহ । ৭1 শনি । সি 

কুণ্ ছেদ. 
করা+ অন্মেন্)_ ক) সং, পুত কেশকীট, | 
উকুণ দি 

কোঁণাকুণি €(কোখ _ কোণ ) বি 
কোণে কোণে, কোণে কোণে মিল ইয়া । 

[কোণাশাত (কোণ _ আশ্বাত) সং, পথ ষে 
স্থবে একলক্ষ ঢক্কা এবং দশসহজ্র ভেরী 
এককালে আহত হয়। শি২-১ “টঢককা- 

শতসহতআাণি ভেরীশতশতানিচ । এক দ] 
যত্র হন্যস্তে কোণাখাতঃ স উচ্যতে ॥?৮. 

কোণি কেণ্ শব্দ করা+ ই(ইন্)-_ ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, গ্রহণশক্ি হীন হস্তবিশিষ্উ, কোপা । 

কোথায় (কুত্র পদজ ) অং, কোন্ হিঃ 
কোন্ খানে। 

কোদশ কুণ্ শব করা+1+অগুচ-ক। ৭ 
ক সং, পু ক্রীৎ। ধনুক । শি -- ১ 
€তষাৎ কোটি নিপাতনে রঘুপতেঃ কোদও 
'ঘণ্টারবঃ।' ২1 (ধনুকের তুল্য বলিয়। ) 
পু ভ্র-লতা। ৩ । দেশবিশেষ | ৪ । ধনু" 
রাশি । [খ্নির্দিষ্ট । 

কোন (কিম্ শব্ষজ ) সব্র্বং, কেহ, কেউ, 
কোন্দল (দেশজ) সং, বিবা, কলহ, ঝঁকড়া। 

কোন্দলিয়! (দেশজ) বিৎ, ঝাঞ্চড়াপ্রিয়। 
কোপ (কপ ক্রোধ করা অ(ঘএ?)- ভা) 

সং, পুত, ক্রোধ, অমর্ধ, রাগ । শিৎ--১ 
“স ভূপ়োহত্যস্তৎ কোপৎ করিষ্যতি 1” 
২ “পাদেন প্রহরন্ কোপা 1” ২। বিরাগ, 
ঘঅসম্তভোষ । ্ 

কোপন (কোপ দেখ, অন- ক )ঘিং, ত্রিং, 
ভ্রোপযুক্ত, কুদ্ধন্বভাব, 'সহজৈই যাহার 
কোপ জম্মে। শিৎ-- ১ “পাদ্বানভঃ কোপ: 
নয়াবধৃতঃ |” (কুমার)। ২ ণ্আ।সীছিভ1ব- 
সুনাম মহর্ধিঃ কোপনোতৃশৃসথ 1 ২1 পুত 
অনুরবিশেষ। | 

কোপনা €(কোপন দেখ, জা ) নি 

৬৭ 



কোর 
পাপা িসপসপী 

স্ত্রী, সহজেই যে স্্রীর ক্রোধ জন্মে, 

দ্ধক্ভাবা। 

ফোপনীয় ( কোপ দেখ, অনীয়-ন্দ ) বিৎ 

ত্রিং, যাহার প্রতি ক্রোথ করা হয়, 

ক্রোধের বিষয়ীভূত । 
কোপরিষু। (কুপ্-ভ্রিলফোপি কোপ করান 

1 ইন্(ইধ্চ্ চ)-ক,শীলার্থে) বিৎ, ভ্রিৎ 

কোপকারকা শিং-১ বৈরাধৈৰ তদ। 

ন্যস্ৎ ক্ষব্রিঘান্ কোপয়িসুতভিঃ 

কোপিভ (কোপি ক্রোধ করান+ ত(ক্ত)-_ 

শট বিং, তিৎ, যাহার ক্রোধ জন্মাইয়া 

দিঞাছে, রোষিত । 

কোপী (কোপিন্, কোপ্্+ইন্_অস্তর্র্থে) 

বিৎ, ত্রিং, ক্রুদ্ধ, ক্রোবী, কোপবিশিঈ, 

রোষাশ্বিত ৷ ২ । পু জলপারাৰত। 

কোমল কেম ইচ্ছ1 করা+ অল(কল)_্খা। 
অ-ুও | কিন্বা কু+মল _ ক) বিৎ, ত্রিহ, 
কঠিন নয়,মদু, নরম | ২1 সুকৃমার,মনো- 

হুর, শ্ন্দর ; যথাকফৌোমল অজ, কোমল 

মুর্তি । ৩) মধুর; ললিত) যথা--কোমল 

রচনা । শিৎ_ ১ “স্ৎপন্স্থ মহতাং চিত্তং 

ভবন্যুৎপলকোমলম্ । তাৎ স্বকোমলৈর্ব 
চনৈরমুলীয় ।, ৪ 1 সৎ, ক্লীৎ), জল । 

কোমলত। কোমল+ তা _ ভাবে) সৎ, সী, 

যৃদ্ধতা, মার্দব । ২। সৌকুমার্ধ্য, মনো- 
হারতা। ৩1 মাধুর্য, লালিত্য। 

কোমলাঙ্গ 0০৮-7১০৭1০৭-2721ঘ55, কোমল 

_'অঙ্গ শরীর, ৬ষঠী-হিং) যাহাদের 
শরীর অতিশয় কোমল তাহাদিগকে 

কোমলাঙগ কহে; যথা- শম্কুক ইত্যাদি । 
কোমলার্ী (কোমল - তা) বি, আ্ট্রীৎ) যে 

স্ীলোকের ভাঙ্গ সকল স্থকুমার, যেন্দ্রীর 
শনীরের অবয়ব সকল অতি মনোহর । 

ফোমপাসন ) সং, ক্লীৎ, মৃগচর্মনিশ্মিত 
আসন। 

কোযস্িক (ক জল _য্থি শ্রেণী, পঞ্ড.ক্তি। 
কণ যোগ ' এই পক্ষীদের জলাশয়ে বা 
জলময় স্থানের নিকটে দেখিতে পাওয়া 

খায়) সং, পুৎ, টিটি ভপক্ষী । 
কোরক কের ছেদন কর] +জআঅকংণক)-- ক) 

কহ, পুচ _ক্রীৎ অপ্রক্ষ টিত পুষ্প, মুক্ত, 

[ ৫৩০ ] কোল। 

৮৮ সতত পপিস্িশপীপিী শিপ শিপাশীিটিশিটিপিশিশাপাশা পাস 

চে ইডি । ২৭ পুস্পের মুকুলের ন্যায় রস 
বস্থ1);) যথা--“ কোরক সমঘ্ব কাল-কীট 

নিরদয়-।” শিং ১ “সমুপহরন্ বিচকার 
কোরকাণি )” € মাত )1 ৩ ম্বণাল। ৪। 

ককোশ। ৪। চোর নামক গন্ধদ্রব্য। 

কোরঙ্গী 7 সৎশ্্রীং, হৃক্ষ্পোলা, ছোট এলাইচ। 
২। পিল্পলী। | 

কোরদৃবষকঠঃ পুধঃ সং, কোদ্রব, কৌোদো- 

খ্যাতি ধান্যবিশেষ । শিং ১ বিশ্বাণীহ 

প্রবরাশাণী ধান্যানাৎ কোরদৃষকঃ ।" 
ফোরফা 'যাবনিক) খাহার। প্রজাদিগের 

নিকট হইতে জমী লইয়া চাস করে 

তাহাদিগকে কোরফা প্রজা কহে | যাহা, 

দ্িগের জমীর উপর সত্ব থাকে না। 

কোল কু রাশিকর11 অংঅন্)-_ ক) মং, 

পৃ, শুকর । ২। কুলগাছ। ৩। জাতি; 

নি । ৪ । শনিগ্রহ | ৫ ।ক্লীং, কুলফল। 

৬। (আল্ -_ধি) পুহ, ভেলা, মাড়! *! 

কলিঙগদেশ । ৮ চিত্রক্ক, চিতা ।৯। অস্ত 

বিশেষ । ১০। ।/এাড় শন্দজ) অঙ্ক, ক্রোড়' 

১১ । আলি” । পুহ, লা _ স্্ীঘ, কোলি- 

বৃক্ষ । ২। দশ-বিশেষ । ৩। পিপ্ললী! 

কোশক (কোল দেখ, অক(ণক)-_ ক সং, 
পু২, 'সাকরোট গাছ ২। বহুবার বম 

৩। ক্লীং, মরিচ। ৪ ।কাকল।। ৫। গঙ্" 

উ্রব্যবিশেষ। 
কোলকর্কটি কা ; সৎ, স্ত্রীৎ, মবুখজ্জুরি । 

কোলগিরি ; সং, পৃৎ, ছক্ষিণদেশস্হ প 

বিশেষ । 

কোলপুচ্ছ (কোল শৃকর-_ পুচ্ছ। বিবির 

পুচ্ছের ন্যায় যাহার পুচ্ছ, ৬ী_ হিং) 

সং, পু, কম্ষপক্ষী। 

কোলশ্বক কুল রাশিকরা 1অন্ব(অশ্বচ)_ 

১ কণ _ যোগে) সংপুহঃ তন্ত্রী ভিন্ন বীণার 

সমুদায় অবয়ব । [স্পর আলিঙ্গন। 

ফোলাকোলি কোল -_ কোল) সংখ্লীত গর 

কোলাঞ্চ ; সং, পু, কলিগদেশ । 

কোলানী (দেশ অন্ত্যর্থনা ; যথা--শেছে 

ফাকি আগে দিয়া কথার কোলানী ।" | 

কোলাপুর ; সং, ক্রীৎ। দূ দৃক্ষিণদেশগ্রাদিগ 

লক্ষ্মীদদেবীর স্ছান। 



ক্ষাশ টু | ৫৩১ ] 

লাবিলহসী সিন, বে কোলা দেশবিশেষ কুড়ি । ২।অপ্ড। ৩। আকর়োশিত ঝা 
সধ্বংসী খে ধ্বস করে) সং, পুৎ। | আবর্তিত হুবর্ণ ও রজত | ৪/(+-আল,- 
নেচ্ছবিশেষ | শিং _ ১এবং পাঁলয়তস্তস্য | ৭) আবরণ । শিং--১ “নুজাতয়োঃ পক্ষ 
গ্নেচ্ছাঃ পর্দতধাসিনঃ । কোলাধিধবংসিনঃ কোশয়োঃ শ্রিয়মূ ।” ৫.7 স্বগাদি আবরণ । 
প্রাণ্তাঃ কোলাবিধবংসিনঃ স্তথা।” ৬ । (জনা ধি) খড়গাদির খাপ শি 
1লাহল (কোল [কুল একত্র হওয়া+ অ _৯ “মহাকোধনিবাসী চ মহাসিঃ 1” ৭। 
শ্বএ)- ভা] রাশি, একীভাব - আ- কোষা 1৮ ।পানপাত্র । ৯। কষে (আষ- 

হল ভেদ কর1+4অ(অল)-র্) সং, | স্থান হইতে] আকর্ষণ করা+অ.অল.)- 
নেক লোকের অম্পঈ একর মিশ্রিত | ধি' যে স্থলে ধন রাখা যায়, ধনাগার । 

উচ্চ শন্দ) কলকলপ্বনি, গোল । শিৎ _ ১ শিং- ১কুষ্যতে আকৃষ্যতে আশশ্ানেভ্য 
“ততো হলহলাশন্দঃ পুনঃ কোলাহলো । ইতিকোষঃ 1 ১০ । মধ্যভাগ । শিৎ- ১ 
মহান্। মহানাক্ষসনাদক্ম পুনস্ত-রধ্যরবে। 'প্রকৃত্যা হিমকোষাঢ্যঠ িম্বান্)।”? 
মহান 1 ২ “দরদেশে শায়সানস্য ১১। পৌকার গুটি । ১২ । মঞ্জষা। ১৩। 

শগ লশবস্য কোঁলাহলোহশ্রাবি 1? ২ । কাটালের কোয়া ৷ ১৪। মাংসপেশী । ১৫। 

পব্বতবিশেষ, ইহা হইতে শক্তিমতী | শব্ধাদি সংগ্রহ, আভিধান । ১৬। (+জঅল 
নদীগর্ভে এক পুত্র ও কন্যা জন্মে । ক্স) শপথ । ১৭। ধন্রাশি । ১৮ । (4 
গলি $ (কোল দেখ, ই-- ক) সং, পুৎ- তল পা; যোনি। ১৯। যুদ্ধ 1২০ | ভিস্ব। 
ঢালী | স্ত্রীঘ, কুলগাছ। ২। কুলফল। ২১ । ভণ্ডের আবরণ । ২২। অগুকোষ ! 
লিসর্প ; সৎ, পু, যে সকল ক্ষত্রিয়বর্গকে : কোশকার ॥ €কোশ, ষ-কার যে করে) 

সগর যাজা যবন করিয়াছিল । “কোলি- | কোষকার / সৎ, পৃ, গুটিপোকা | শিং - 

সর্পামাহিষকা স্তাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বুষ- | ৯ “সৎবেষ্টমানং বহুতিঃ মোহাত্তহ্ৃভিরা- 
লন্তুৎ পরিগতা ব্রাহ্গণানাম দর্শনীৎ 1” আজৈঃ | কোষকারমিবাত্মান্ৎ বেষ্টনী বধু- 
টসিদ (কো! [কু শব্দকরা+০(বিচ)-কা]) ধাতে।” ২। অভিধানকর্তা। ৩। ইন্ুণ। 
যেশব্দ করে বাশিক্ষা দেয়। অথবা কো ; কোশচঞ্চ, (কোশ - চঞ্চ, ৬ষ্ঠী -হিৎ) সং, 
অর্থে বেদ-বিদ [বিদ জানা 4+অক)- পু, সারসপক্ষী। 
ক] যে জানে) বিং, তরি, জ্ঞানী, পণ্ডিত 1 1 কে।শপাল কোশ-পাল যে পালন করে, 
ই। নিপুণ, দক্ষ । শিৎ - ১সমীক্ষ্য কারিণৎ ২য় - ব) বিং, ত্রিং, কোশরক্ষক, ভাণ্ডার- 

প্রাজ্বং ধন্্মকামার্থকোবিদমূ ।” মেনু)। রক্ষক, ভাড়ারি। 
কাবিদার (কঃ [কেহ) কাহার-বিদার যে! কোশল (কুশ, দীপ্তি পাওয়া +খঅল- 
বিদারণ করে । কাহার না চিন্ত বিদ্দারণ । কে!ষল রী _ সংজ্ঞার্খে) সৎ, গুহ, লাশ 

করে । অথব।কু পৃথিৰী _ বিদ্ বিদারণ ৷ ০কোসল হ্ীং, কাশীর উত্তর অযোধা! 
করা+অব্বঞ)১-ক, যে ভূমিকে বিদারণ প্রদেশ সহিত সমস্ত ভূভাগ । ইহ? উত্তর 
করে) সং, পুৎ রক্তকাঞ্চন। ২। মন্দার, ও দক্ষিণ এই ছুই ভাগে বিভক্ত । দক্ষিণ 
পারিজাত। শিং-১ “চিত্তং বিদারযতি কোশলে রামের রাজধানী অধোধ্যা আব- 
কস্য ন কোবিদ্দারঃ।” ২ “'ক্ষোহ্প্যয়ং স্থিত ছিল ।“কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো! 
ঘাররিত্যাহুরজানস্তো যতে। জনাঃ। কো- জনপদে মহান্। নিবিষ্টঃ সরযূতীরে পণ্ড- 
বিদার (-পারিজাত এব অন্দার) ইতি ধান্যধনদ্ধিমান্ ॥ অযোধ্যা নাষ তত্রান্তি 

পিসি ীিতিশা শী ৮ শিশু টাটা শশী শশী শ্ীশিসপীর 

খ্যাত সত্বতঃ স মহাতরঃহ।” লগরী ॥” 

রা  (কুশও কুষ নির্গত হওয়া+অ | কোশলাত্মজা (কোশল রাঁজাবিশেষ - আ- 
জেন্)ট-ক। যাহা! হইতে গ- | ত্জা কন্যা, ৬ষী_ ষ) সং, ভ্্রীং, কৌ. 

রী নির্মত হয়) সৎ, পুং-ক্লীৎ, কুটযল, শল্য, রামের মাতা। 



কোষ্ঠ 

কোশলিক 7 (কোশ, রর ধন-ল ষেগ্র- 

কোধলিক / হণ করে +ইক(ক্রক) _ভ- 
বার্থে) সং, র্লীৎ, উৎকোচ, ঘুষ । 

কোশবান্ কোশবৎ, কোশ +বহবেতৃ)- অ- 
 স্তযর্থে) বিৎ, ত্রিং। কোশযুক্ত। শিৎ- ১ 

প্ধন্মাক্বা কোষবাৎশ্চপি দেবরাজ ইবাপর।” 

বতী--স্্রীং, কোশাতকী বৃক্ষ । 
কোশাতক ২ (কোশ, ষ- অত গমন করা 

কোষাতক ) +আঅক(ণক)- ক) সৎ, পু, 
কী-ন্পলীৎ, ঝিল । ২। ঝিঙ্গাগাছ। ৩। 

২, কেশ। 

কোঁশাতকণ (কোশাতকিন্, কোশাতক 
কোষাতকী +ইন্ _ অজ্ত্যর্থে) সং১পুখ, 

বাণিঙ্গা | ২। বণিক ।৩। বাড়বাগ্নি। 

কোশী, কেষী (কোশ, কোষ4+ অল)-ণ, 
ঈ- অল্পার্থে) সং, স্ত্রাৎ, ছু কোষা। ২। 
পাঢ়কা, জুত1। ৩। শস্যের শুয়া। ৪ । 
শিল্বিকা। 

কোমসকাবা ; সখ), ক্লীৎ, পরস্পর নিরপেন্স 
শ্লোক এমুহ ; যথাআমকশতক প্রভৃতি | 

কোচ (কোষ -চঞ্চু ঠেঁটি। কোঁষাকার 
যাহার চণ্চু, ৬প্ভী -হিৎ ) সৎ, পু, সারস- 
পক্ষী । 

কোষবৃদ্ধি (কোষ মুক্ষ_বৃদ্ধি, ৬ঠী-ষ) 
অৎ স্ত্রী, অগুকোষেব্ স্ফীততা । ২। 
ধনের বদি! ৩। (কোষ মুকুল -বৃদ্ধি, 
শমী _ হিৎ) কুরুণ্ডকবুক্ষ । 

কোষশায়িকা (কোষ খাপ-শী শয়নকর। 
+আঅক(ণক)- ক) সং, জ্ীৎ, ছুরিক1। 

কোঁষা (কোধীশন্মজ) সৎ, তাম্রময় পুজাপাজ। 
২। ডোলঙ।। 

কোষাধ্যক্ষ (কোষ -_ অধ্যক্ষ, ৬ঠী--ষ সৎ, 
পু, যাহার উপর ধনাগারের ভার থাকে, 
ধন্রক্ষক। ২। বুবের। 

কোষী (কোধিন্, কোষ1+ইন্্_অস্থ্যর্থে) 
সৎ, পুহঃ আজবুক্ষ । ২। কর্ণবন্ধনজ বোগ 

.. বিশেষ । ৩ । নুরী, পাহ্কা, জুতা । ৪ । 
শস্যের শুয়া। 

কোষ্ঠ কেষ নির্গতহওয়া+কঅ(থন্)- পা। 
যাহা হইতে শস্যাদি নির্গত হয়। সং, 

[ ৫৩২]. 

পৃং, শস্যাগার, গ্রোলা। ২ | গৃহমধ্য | ৩। 

কোৌক্জে 

উদ্রম্ধ্য । ৪1 উদ্রমধ্যস্থিত মলভাণ্ড। 
. শিৎ-১ “স্থানান্যাম্যঘিপক্কানাং যুরসা 
কুধিরম্য চ। জ্বহৃণুকহ ফুস্কসশ্চ কোষ 
ইত্যভিধীয়ুতে 1? ৫। মল, বিষ্টা। 

কোষ্ঠগুদ্ধি (কোন্ট _- শুদ্ধি) সংস্টরীৎ, মলভাও 
পরিষ্কার থাকা, উত্তমকপ মলনির্গম, মল. 
শুদ্ধি । 

কোষ্ঠটাগার ; সৎ, ক্লীং, ধান্যধলাদি রাখিবার 
গৃহ। শিৎ-১ “কোষ্ঠাগারজ্তক তে নিত্যং 
ন্টীতং ধান্োঃ স্ুসংবৃতমূ ।১? 

কোর্ঠী (কোষ্ঠ দেখ, ঈপ -স্ত্রীৎ 
কোষ্ঠিক। ইক, আপ. _স্ট্রীং) সৎ, জী) 

যাহাতে জন্মকালশন গ্রহ নক্ষব্রাদির স্থিতি 
ও সঞ্চার অন্ুুলারে যাবজ্জীবনের শুভাশন 
শিরূপিত ঘাতক, জন্মপত্রিকা। ২। পাশ 
কাদি প্রাড়াপাত্র। 

কোম্ণ (কু ঈষ২- উন | কু-কা) বিং, 
ভ্রিং, ঈষতুষ, অল্প গরম | শি২-১ “ভুবং 
কোন পীনোদ্ষা মেপ্যনাবভূথাদপি |? 

কোহল কু-হল্ আকর্ষণ করা+অ.অনৃ। 
ক) সং,পুৎ, মদ (শেষ । ২। বাদ্যবিশেষ। 
ও | নাটকাটি শ্রণেতা। 

কৌকুর (কুকুর 4 আফ্ে)-_ ভবার্থে ) মংণপুত। 
দেশনিশেষ। ২ । নৃপবিশেষ। 

(বীকৃত্য (কু কুখমিৎ -কুত্যা কার্য + 
অক) _ স্বার্থে) সৎ. ক্লীং, মন্দকাধ্য | ২। 
অন্তাপ। 

বোৌঁন্ুটিক কেকুটা অনৃতাচরণ+ইক(ফিক) 
_ ভবার্থে। সৎ, পুহ, দাত্তিক । ২।পাছে 
জীবহত্যা হয়, এই আশঙ্কায় যে ব্যঙ্জি 
অন্যদিকে না চাহিয়া অতি সাবধানে 

পাদনিক্ষেপ করে, সন্গ্যাসীবিশেষ। 

কৌন্ুটিকন্দল ; সৎ, পুং, বোড়াসাপ। 
কৌক্ষ কেক্ষি+ অ.»)- ইদমর্থে) বিং) ব্রিং 

কুক্ষিমহবদ্ধ, কুক্ষিন্যন্ত | 
কৌক্ক কেক্ষি+'অক-__ ভবার্থে) বিং ব্রি 

কুশ্ষিদেশজাত । 

কৌক্ষেয় | [হি উদর+এয় ফের) 
কৌন্সেয়ক/ ইন্দমর্থে। কণ্-_ যোগ। সং পু২, 

কুক্ষিবদ্ধ খড্গ । শিৎ -১ “অসিৎ কৌক্ষে' 

য়মুদ্যম্য চকার/পনসৎ সুস্বয্।” (ভি )। 
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টিনের রা রর জা 

২ « কৌক্ষেয়কেণ সঙ্গিহিত বিষধরপেব 
চন্দনলত। |”? কোদস্যরী)। ৩ বিদ্ধতীক্ষ- 

কেইক্ষেয়কঃ 1” দেশকুমার)। 

কোন্ক ] (কোঙ্ক, কোঙ্গণ + অফ) - ক্মার্থে) 

কৌন্কণ 5 সৎ, পু, দেশ-বিশেষ, €কাঁকণ- 
দেশ। 

কেঁঞজীয়ন 7 কেঞ+ আয়নঘেণয়ন), আয়ন্য 

কৌজ্জার়ন্য |) ফ্োয়ন-ষ)- পুত্রার্থে) সং,পুহ 
কুঞ্জনামক ব্রাহ্মণের বংশোতপন্ন সম্তান। 

কৌন্ায়নী € কৌগ্রাযন +উঈপ্_স্ত্রীং) সং, 
স্্রীং, মানা ব্রাহ্ষণী। ২! কুঞ্জ নামক 

ব্রাহ্মণের কন্যা । 
কৌট কেট কপট বা কোটি গৃহ+অ *) 

_ স্বার্থে) সং,পুৎ, কুট জবৃক্ষ, কুরচী | ২। 

বিং, রিৎ, কধীন, স্বতন্ত্র | 
কৌটকিক(কুট বাকুটক ফাদ+ইকংফ্িক)_ 

ইদ্দমূর্থে) বিং, ভ্রিৎ, মাৎসকিক্রয়ী, কষাই । 
কৌটতক্ষ (কৌট [কুটা+ অফ) শ্ডিত্যর্থে] 

গ্রামা, গৃহস্থিত-_ তক্ষনূ সুত্রধর, ছুতার, 
যৎখ- স) সৎ, পুছ, স্বাধীন হ্যত্রধর | 

কোৌটল্য ; সং, পুৎ, বাৎস্যায়ন মুনি । 
কৌটসান্সী (-সাক্ষিন্, কেট কপট _ 

সাক্ষী, যুৎ-স) সৎ, পু, মিথ্যা সাক্ষী, 
জাল্সাক্ষী। 

কোৌট। (কুটী শব্দ) সৎ, কাষ্টাদিনিশ্মিত 
শ্ুদ্রে পাত্র । 

কৌটিক কেটি মৃগবন্ধন যন্ত, ফাদ + ইক 
কফ্ঃিক)- সম্পাদনার্ঘে) বিৎ, ত্রিৎ, কুট- 
কারী ব্যাধ ৷ ২। মাৎস বিক্রেতা, কষাই। 

কৌটিলিক কেটিলিক। [কুটিল বক্র+ইক 
(সক) _ ভাবার্থে] হাঁপর, বা শিকার কাঁ- 
লীন বক্র ভাবে গমন + অ.»ঃ) - নিম্প- 
ন্রার্থে) সৎ, পুৎ কন্মকার। ২ ।ব্যাধ। 

কৌটিল্য (কুটিল+ষ ষ্য)-_ ভাবে) সং, 

ক্লীং কুটিলতা, ক্রেতা । শিৎ- ১ “কেৌ- 

টিল্যৎ কচনিচয়ে 
রাগস্তে ।” ২7 পুং, চ!ণক্য ব্রাঙ্গণ। ইহার 
ক্রোধানলে নন্দ নুপতি বিনষ্ট ও ইহারই 
চক্রান্তে মস্ত্রিপুত্র চক্র গুণ্ড তৎসিংহাসনে 

অধিরূটু হইলে ইনি তাহার মন্ত্রিপদে 
অভিষিক্ত হুইফ়্াছিলেন ৷ ইনি কুটিলতার 

করচরণাধরতলেমু 

ঘূলম্বরূপ বঙ্গিক্ব] কোৌটিল্য নরম বিখ্যাত 

কৌীর্ধয (কুটীর 1 বচ্্য)--স্বার্ছে) হিহ, 
ত্রিথ। কেবল । ২ । অসহার | কয আহ, 
ছুর্গী। শিৎ-১ « কোৌটির্যরাৎ..আদিরাৎ 
চগ্ডামিলাৎ মলয়বাসিন্টামূ 1” ছেরিবঘশ) |. 

কৌটুম্থিক (কুটুম্ব+ইক্িক)-_ ভবার্থে ) 
বিং, ত্রিৎ, কুটুন্ব ভরণে ব্যাপৃত । «“কৌটু- 
শ্বিকচক্র দ্ধতি বৈজনায়।”,২। কুটুন্বসন্থন্ধীয়। 

এ. 

কৌণস্থুৎস ? সৎ, পুৎ, খধষিবিশেষ | 
কেণপ কেণপ শব+অ »)- ভোক্গনার্থে। 

ভাথব1 কুণপা রাক্ষলী +ষ_ অপত্যার্থে) 

সং, পুহ, রাক্ষস । শিহ-১ এন কৌণপাহ 

শঙগিণো বান দেব। নচ মান্ুযাঃ | 

কোৌতর কেবুতর শন্দজ) পারাবত, পায়রা । 
কৌতস্ক,ত (কুতঃ _ কুৃতঃ +অফে)_ ভবাে9 

বিৎ, ত্রিৎ, কোন্ কোন্ শ্ছানজাত। 

কেহক (কুতৃক+ অফ) _ স্বার্থে ) সংক্লীৎ, 

কুড়হল, কোন বিষয় দেখিবার বা জানি- 

বার নিমিত্ত ওংলুক্য, জানিতে ইচ্ছা | 
শিৎ -১ ণচাক্রতৃঃ কৌতুকোদৃপ্রীবাৎসভাৎ 

চিত্রার্সিতামিব 1? ২ অস্মাকৎ তু মনো- 

-বুখোপবিচিত প্রাসাদ বাপীতট ক্রীড়াকানন- 

কেলিকোৌতুকজ্ষামায়ূঃ পরৎ ক্ষীয়তে 1? 
২। হুস্তস্থত্র | শিৎ - ১৭কুদ্রাক্ষদর্প সিদ্ধার্থ 

শিখিপক্ষোরগত্বচঃ । কম্কণৌষধয় শ্চেতি 
কৌতুকাখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ । বৈবাহিটক£ 

কৌঁতিকস্বিধানৈঃ )” কমার)। ৩। উতৎ- 
সব। ৪। পরিহাস । ৫ । আনন্দ । ৬। 

আমোদ । ৭প। পরম্পরায়াত মঙ্গল ।৮। 

নৃত্যগীতাদি তামাসা। ৯। ভোগকাল। 

কৌতুকী ( কৌতুকিন্, কৌতুক 1ইন্ _ আ- 

স্র্থে) বিং, ত্রিং, কৌ হুকবিশিষ্ট, যাহার 
কৌতুক জন্গিয়াছে । ৯। ঘষে কোৌতুরু করে । 
নী--ন্ত্রীৎ, নাযিকাবিশেষ । 

কৌতহল ( কুতৃহল+ অঅ.) -জার্থে) সহ, 
ক্লীৎ, কৃত্হল, কোন নৃতন বা অপরিজ্ঞাত 

বিষয় জানিবার গুনিবার বা প্েখিবার নি- 
মিন্ত আগ্রন্থ বা ও২হক্য। ২। উৎজ্কা, 

অভিলাষ । শিৎ-১  “ মহৎ্কৌতুহলং 

মেহুম্তি হরিশ্চল্রকথাহ প্রতি । 



কোৌম। 

কৌহস কেত্স +অফ)- অপত্যার্থে) সং, 

পৃৎ_স্ট্রীং, কুৎ্সমুনির পুত্র বা কন্যা । 
কৌথুম কেখুম বেদ-শাখাবিশেষ+অঙ্ঞ) 

_জ্ৰাতার্থে) বিং,ত্রিৎ। কুথুমশাখাবে্তা, 
কখুমশাখাধ্যায়ী। 

কৌদালীক ; সৎ, পৃৎ, বর্ণসস্করজাঁতিবিশেষ । 
কৌস্তিক কেস্ত প্রাস-অস্্ 4+ইক,.ফ্চিক)- 

অন্ত্যর্থে) সং,পু২, কুত্তধারী, প্রাস অক্মধারী 
যোদ্ধা; যথা_-"ছুরস্ত কৌস্তিক কুল কুস্ত 
আসন্ফালিল |” 

কৌন্তেয় (কুস্তি +এফফ্েয়) _ অপত্যার্থে) 
সং, পুং, কুক্তীপুন, যুধিষ্ঠির । শিৎ--১ 
দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়মা প্রযচ্ছেশ্বরে 
ধূনমৃ 1” ২। অর্ভুন্বুক্ষ । 

কৌপ (কুপ+অষ্)-ইদমর্থে) সৎ, ক্লীৎ, 
কুপোদক, কৃয়ার জল ' ২। বিং, ত্রিৎ, 
কৃপসন্বন্ধীয় | 

কৌপীন (কুপ+ ঈন(ণীন) _ তত্প্রবেশযো- 
গ্যার্থে। ইহা কূপ মধ্যে প্রবেশযোগ্য বলিয়া) 
সংঃ ক্লীৎ, মেখলাবদ্ধ পরিধেয় বন্মখণ্ড, 
চীরবসন, কপ্পী। শিৎ-১ “'কৌপীনং 
শতখগ্ডজর্জরতমমৃট।”” ২ “বন্ষলকৃতকৌপী- 

নমাত্র প্রচ্ছাদনৈস্থপস্থিভিঃ 1” ২ । পাপ। 
৩। গছাদেশ। 

বৌমার কুমার বালক, কার্তিক+ অক) 
_ ভবার্ে) সং, ক্লীং, কুমারাবশ্থা, জন্মা- 
বধি পঞ্চম বর্ষ পন্দ্যস্ত, তশ্্রমতে-- ষোড়শ 
বর্ষ পধ্যস্ত । শিং ১ “যঃ কৌমারহরং 
স এব হি বরঃ।) ২ “পিতা রক্ষতি 
কৌমারে ভর্ত। রক্ষতি যৌবনে 1 ২। 

বিৎ, ত্রিৎ, কুমারসন্গন্ষীয়; যথা-_-কৌ- 
মারব্রত । ৩। পৃং, অবিবাহিত পুন। রী 
_ক্্রীঘ, অবিবাহিতা কন্যা । ২। যে স্ত্রীর 
পতি দার পরিগ্রহ করে নাই, আকৃতদার 
পতির ভাধ্যা, প্রথম পরী । ৩। কুমারসম্য- 
স্ষিনী চেষ্টাদি। শিৎ-১ «“কেৌমারীং 
র্শয়েৎ চেষ্টাম্ 1” ৪1 মাতৃক্াবিশেষ, 
কার্তিকের শক্তি। শিং-১ “তৌমারী- 
শক্তিহন্থ! চ হয়ুরবর বাহন ।” 

কৌখারিকের কফেমারিকা 1 একে) অপ- 

ত্যার্থে) সং, পু, কানীন পুত্র। 

র 

[ ৫৩৪ ] কোর 

কৌমুদ €(কু-মুদ্ ভৃষ্ট হওয়া অ(অন্) 
_ক। অথবা কুমুদ+অ.ক) -_ বিকাসাে9 
সং, পুৎ, কার্তিকমাস । শিং-১ “কো 

মোদস্তে জনা যম্মিন কৌমুদ্রস্তেন কী- 
ততঃ” ২”"শারদৎ কৌমুদহ মাসং ততস্তে 
পগর্মাপ্র মুত” 

কৌমুদী কেমুদ শুরু পদ্ম + অ(ফ)- বিকা- 
সার্থে, ঈপ _স্স্রীৎ) সংস্মীৎ, চন্দ্ের কিরণ, 
চল্দিকা, জোত্ক্সা। সেংস্কত কবিরা বর্ণন 
করেন, চন্দ্রকিরণম্পর্শে কুমুদ প্রস্ফটিত 
হয়)। শিৎখ-১ “শশিনা সহ যাত্তি 
কৌমুদী 1” ২।(কৌমুদ কার্তিক +ষ্ঘ-- 
ইদমূর্থে, ঈপ্) কার্তিকী-পুর্ণিমা। ৩। 

কার্তিকী-পুর্ণিমীতে উৎসব । শিং-১ 
«জকালকৌমুদীৎ চৈব চক্রত্ঃ সান্বকালি- 
কীমৃ। ২ «কৌ মোদন্তে জনা ষস্যাৎ 
নানা ভাবৈঃ পরস্পরমূ । হা ভ্তপ্তাঃ সুখা- 
পন্নাস্ত্েন সা কৌমুদী মতা ।"8। 'আশ্বিনী- 
পূর্ণিমা । ্ 

কেৌমুদখচার (কৌমুদী কার্ভিকীপুর্ণিমাতে 
উতৎ্সব-চার যে তা "ন হায়) সং পু২- 

ক্লীং,আশ্বিনপৌর্ণম :.।, কোজাগর পুর্ণিমা । 
কৌমু্ীপতি (কৌণুদী জ্যোতন্সা - পি, 

৬চী _ য) সৎ, পুহ। চন্দ্র । 
কৌমোদকী কেমোদকং[কু পৃথিবী-মোদক 

আনন্দদায়ক । পৃথিবী পালন করেন বলিয়। 
যিনি আনন্দদায়ক] বিষু 4 অ.ফঃ)- ইদ- 
মে সৎ, আ্ত্রীৎ। কৃষেের গদা ॥ শিং ১ 
«“কৌমোদকী মোদয়তি স্ম চেতঃ।"মোঘ)। 
২ “দেবৈরনাদিবীর্ধযস্য গদ্বা তন্যপরে 
করে । নিক্ষিপ্ত। কুমুদাক্ষস্য নায় কৌমো- 
দকী তি সা।” 

কৌস্তীর (1,00৮) কুতীর 4 অক) 

স্বার্থে) কুস্তীল ও তংসদূৃশ জীব। 
কৌরব কুরে রালাবিশেষ + অফেঃ) - অপ; 

ত্যার্থে) সং,পুৎ, কুক্তবংশীয় । “আঃ দ্য 
নিল্দৌোরবামেকঃ করিব্যামি বন্গধাম্ । 

কৌরবেয় ( কুরু+এক্স-ফেয়)_ অপত্যার্থে ) 
বিৎ, ত্রিংঃ কুকুবৎশীয়, কুককুলজাত 

1. শিহ-১ “সমাছি কৌন্বেয়ানাহ বন্সহ তে 
| চৈব পুত্রক্ক।” 

্ীা শা াশাশীশীশীশ্ীশীশীশীী 

ূ 



 কৌলী 
পারাপার পপ 

পাশ প্পতাপপপিপাপপা কিতা 

কৌরব্য কুর শখ্স(ফ্
য) - আশর্থে কুকবংশ + 

য(জ্্য) -- অপত্যার্থেবিংত্রিং, ক
ুকুষশো- 

স্ব, কুকুকুলে জাত | শিং- ১ «কৌরব্যাঃ 

পশবঃ প্রিযাপরিভব রলেশোপশান্তিহ ফলম্। 

বৌর্শ কেন +অফেঃ) _ ইদমণ্ডে) সৎ, ক্রীৎ, 

কৃন্াবতার বিষুখকে অবলম্বন করিষী যাহা 

লিঝিত হইরাছে, কুর্্মপুরাণ । ২। বিৎ, 

তে, কুষ্মসন্বন্ধীয় । শু 1 (01961010185 

বু স্বার্থে কুর্দি | 

বোল কল বংশ+অফ্)- ইদমর্থে) বিৎ। 

ত্রিং, সৎকুলজাত । ২। যাহা কুলবিশেষে 

পুকুষপরম্পর্নায় চলিয়া আসিতেছে, কৌ. 

লিক, কুলক্রমাগত । ৩ । বামাচার মতা- 

নুলীরে- শক্তির উপাসক, বামাচারী, ত- 

শত্রোন্ত দিব্য বীর ও পশু এই ভাবব্রয়ের 

মণপ্যে দিব্যভাবাক্রাস্ত ব্যক্তি । শিৎ- ৯ 

“দিব্যভাবরতঃ কেবলঃ সর্ধ্বত্র সমদর্শনহ।” 
9 । ক্লীৎ, ত্ক্রোক্ত "আচার । 

পেখলটিনেয় 7 কেলটা বেশ্যা + এম(স্ণেয়) 

কোৌলটেন _ অপত্যার্থে পক্ষে ইন্ 

আগম) সং, পু স্্ীঘঃ কুলটার অস্তীন, 

ব্যন্ভিচারিণীর গর্ভজাত, জারজ । 

বেখলন ;) সৎ, পুৎ) ববাদি একাদশাস্তর্গত 

তৃতীয় করণ; ইন্থাতে জন্মিলে বা্মী, 

বিনীত, স্বতন্ত্র, সদ্বিদ্বান্ হয়। 

বৌলিক (কুল বংশ+ ইক(ষ্থিক) _ ইদ- 

অর্থে) বিং)ত্রিৎ, কুলপরম্পরাগত, কুলক্রমা: 

গত, বংশপরম্পরায় আগত । ২ । কুল- 

ধর্মানুষ্ঠারী । ৩1 কুলধর্মপ্রবর্তিক। ৪ । 

বামাচার মতান্ুসারে শক্তির উপাসক। 

৫। সং, পু, তন্তবাষ, তাতি । 

কৌলীন কেলীন সৎকুলৌ২পন্ন 1 অঃ) 

ভাবার্থে। অথবা কুল বংশ+ ঈন্(ণীন) 

_স্ংজতার্থে) সৎ ক্লীৎ্ প্রধান ও প্রসিদ্ধ 

বংশে জন্ম । ২। কৃলাপৰাদ, লোকনিন্দা | 

শিৎ-১ “মা কৌলীনাদদিতনব্ধনে মধ্য 

বিশ্বাসিলীভূঃ 1” মেত্ষদৃত)। ২ “কৌলীন- 

ভসতেন গৃহাল্িরস্ত। ।”, (রঘু) । ৩। গুহা" 

ফেশ।৪1 ক পৃথিবী _ লীন, ণমী-_ষ, 

ভূমিলগ্র হেস্ছু) পশ্ুসর্পের যুদ্ধ । 
কৌলীন্য কেলীন +ঘ্)) _ ভাবে) সংক্লীৎ, 

৫৪৫ ]  কৌশা। 

কুলীনত্ব, বংশ্র-মর্ধ্যাদ্দা, বল্লালসেন-প্রতি- 
চিত কুলমর্ধ্যাদ1। রি 

কৌলেয় (কুল+এয়ঞ্েয়) -সংজাতার্থে) 
বিং, তরি, সৎকুলজাত । 

কৌলেয়ক (কুল বংশ +এয়(ফেয়) _ সং- 
জাতার্থে, কণ্ _ যোগ) বিং, ত্রিৎ, কুলীন । 
২। (কুল গৃহ এয়(ষেয়), ক-- প্রৎ। 

যে গৃহপালিত) সং, পুৎ কুন্কুর | 

কৌবের কুবের + অফেঃ)- ইদমর্থে) বিং, 

তিং, কুব্রসম্থন্ধীয়। শিৎ_ ১*কৌবেরমথ 
যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ |” ২। সংক্লীৎ, 
কুড়গ'ছ । রী -ন্ধ্রীৎ, উত্তরদিকূ । শিৎ--১ 
“দিপ্বিভাগেত কোবেরী দিক্ শিবাপ্রীতি- 
দ্রায়িনী |, ২ “ততঃ প্রতশ্থে কৌবেরীমূ ।৮ 
২। কুবেরশক্তি, মাতৃবিশেষ | 

| কৌশ কেশ+অষ্৯)- জননার্থে, যে শ্ছানে 
২ ক্লীং, কান্যকুজ দেশ । 

কৌশল (কুশল + অঃ), যষ্জ্যে)_ 
কৌশল্য ভাবে, কর্্মণি) সং, ক্লীৎ, 

মঙ্গল । ২। নৈপুণ্য, দক্ষতা । শি২-১ 
“পরোক্ষৎ নাভিজানামি বিগ্রহৎ যুবয়ো- 
রহুম্ । অর্থতত্বমবিল্াধ কিৎ নু স্যাৎ কৌ- 
শলৎ মম 1২ “সীমেব পদ্মাসন কৌশ- 
ল্স্য ।” ৩। যুক্তি, উপায়। ৪ 1 ছল, 
চাতুরী। 

কৌশলিকা (কুশল + ইকঞ্চিক) _ ইদমর্থে) 
সৎ, আ্্রীৎ, কুশল প্রশ্ন । ২। উপটঢোৌকন। 

কৌশলেয় (কোৌশল্য! “দশরথের স্ত্রী+এয় 
(স্জেয়) _ অপত্যার্থে) সং, পুৎ, শ্রীরাম । 

কৌশল্যা ) €কোশল ইহার পিত।+য* 
কৌসল্য! ক্)-_ অপত্যার্থে আপ - 

স্ত্রী) সৎ, স্ত্রী, রাম-মাতা।। - 
কৌশল্যায়ন 7 (কৌশল্যা+আয়নফ্গোয়ন), 
কৌশল্যায়নি | ই ফি)- জপত্যার্থি) মং, 

পু, রামচজ্ | 

কৌশান্বী (কুশান্ব বৎসরাজা1 অফ)_ 
ইদমর্ধে, ঈপ) সৎ, স্মীং, বংসরাজনগরী, 
প্রয়াগ বা মগধের অন্তর্শবস্তশ নগরবিশেষ । 
শিৎ -.১ “কুশান্বজ্য মহাতেজা3 ক্ষৌশান্বী- 
মকরোত পুরীম্ 1” ২ “অস্তি বতস্য ইতি 
খ্যাতো। দেশঃ -_-কোৌশাঙী নাম তত্রান্তি 

কুশ জন্মে) 



কৌসী ্ 

মধ্যভাগে মহাপুরী 1” ৩ পজস্তি গৌড়- 
বিষয়ে কৌশানী নাম নগরী ।? 

কৌশিক ) (কুশিক ম়নিবিশেষ 1) 
কৌষিক 4/ - অপত্যার্ে সৎ, পু, বিশ্ব 

মিত্র । ১ । (কোশ, কোষ +ই ক(ষিও ক) _ 
প্রৎ) ইন্দ্র । শিৎ- ১তদা প্রভৃতি দেবেশঃ 

কৌশিকত্বমুপাগতঃ |" হেরিবংশী।। ৩। 
মাপুড়ে। ৪। কোষকার, অভিধানজ্ঞ। ৫ | 
পেচা। শিৎ-১ “পরবিশা হেমাদ্িগুহা 
গৃহাস্তরৎ নিনায় বিভ্যদ্দিবমানি কৌশিক)” 
৬।বেজী | ৭1 গুগল । ৮। শৃঙ্গাররম। 
৯। মজ্জা। ১০ । কোষাপ্যক্ষ । ১৯ । বিহ। 

ত্রিং,। রেশমী ; যথা_-“উড়িছে বৌষিক 
ধবল ।” ১০1 কৌষিকবস্। কা স্্রীহ, 
চষক, পানপাত্র । 

কৌশিকাত্মক্দ ( কৌশিক ইজ_আত্মজ 
পুত্র, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) সং,পুং, ইজ্পুত জয়ন্ত । 
২। অজ্ঞুন। ৩। অশ্বকর্ণবৃক্ষ। 

কৌশিকায়ুধ (কৌশিক ইন্র- আয়ুধ ধনুঃ, 
৬ষ্ভী _ষ) সং, ক্লীৎ, ইন্দ্রধনুঃ | 

কৌশিকী (কৌশিক দেখ, ঈপ্_ ক্্রীৎ ) সং, 
জ্ীং, বেহারের অন্তর্গত নদীবিশেষ ; ইনি 
বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ ভগিনী*- শিকী,ষিকী, 
হুর্গা জগদ্ধাত্রীমুন্তি। তমোবূপী আদিশক্কি- 
কেই ছুর্গা, কালী, কৌশিকী বলে। পুরাণে 
--কালিকার কায়কোষোন্ভব1 দেবী) নি- 
শুত্ত বধের জন্য ইহ্থার জন্ম হয়। শিং_ ১ 
“কৌশিকীতি সমাধ্যাতা ততো! লোকেঘু 
গীয়তে ।” (দেবীমাহাত্ম্য)। | ২। নাট্যে-_ 

* রচনাবিশেষ। 
কৌশিক্যোজঃ ; সং, পুং, শাখোটবৃক্ষ, সে- 

ওড়াগাছ। 

কৌশীলব্য (কুশীলব +ঘ-ফ্্য) _ ইদমর্থে) 
সৎ, ক্লীৎ, কুশীলবের ব্যবসায় । 

কৌশেয় ] ( কোৌশ-ব + এয়ফেঃয়) _ ভবা- 

কৌষেয় $ থে)বিং, ত্রিং, কৃমি কোশোখ, 
রেমমী (ব্ক্সাদি )। শিং - ১ “কেৌশেয়ং 

ব্রঙ্ঘদপি গাঢ়ভামজত্রৎ।” (যাখ)।;২ 
*নিনাভি কৌবেরমুপাস্তরাগমৃ।" কুমার) 

কৌলীদ্য (কুসীদ +ব(*))_ভাবার্থে) সং, 
ক্লীং৮ আলস্য, তজ্জা । 

৫৩৬ ] 
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সপ পিপিপি পিপিপি পাপা পাশাপাশি সাপ 

কৌন কেহত্ত +অ-ফ)- স্বার্থে) সং, পৃং) 
কুন্ুম্ত । ২। বিংতিৎ, কক্স রঙ্গে রঞজিত। 
“কৌন্সৎ পৃখুকৃচকুত্ত সঞ্জিবাসঃ 1” 

কৌস্থতিক (কুক্কতি কুহক, শঠতা+ইক 
(ফিক)- ইদমর্থে) বিং, ত্রিৎ, কুহকী, 
বাজিকর। ২। শঠ। 

কৌস্তভ কেজ্মভ[কু পৃথিবী-স্কভ ব্যাপা 
+অ(ক)-- ক) বিষুও +অ(ফ)-ইদমর্থে। 
»থবা কৃস্তভ মমুদ্র 71 »্১-ভবার্থে) 

আহ) পুৎ কৃষ্ণের ভদৃসভষণ মণি | ২। মুদ্রা 
বিশেষ । 

কৌন্মভবক্ষাঃ € _বক্ষস, কৌন্তভ --বঙ্ষপ 
বক্ষ, ৬ঠী _হিৎ। যাহার বক্ষঃস্থলে কৌ- 
স্তভমণি বিরাজিত আছে) মং, পু, বিষুঃ | 

ক্রকচ (ক্র অনুকরণ শন্দম-কচ্ শব্দ করা 
+অঘেন্)-ক ।যে “ক্রু এই শন্প করে) 
সং, পুৎ্- ক্লীং, করপত্র, করা | শিং-১ 
“ক্রেকচমিহ শরীরে বীক্ষ্য দাতব্যমদ্য |”? 
২। জেযোতিষে-যোগবিশেষ। ৩ । গ্রন্থিল- 

' বৃক্ষ । 
ক্রকচচ্ছদ ) (ক্রকচ কণপত্র- ছদ? পত্র 
ক্রকচপন | পাতা খাহার পাতা করাতের 

ম্যান কাটা, ৬ী - হি) সং, পু, কেমা- 

ফুলের গাছ 

ক্রকচপাদ্ ভ্রেকচ করপত্র- পাদ পা! 

করাতের ন্যায় পা ষাহার, ৬ষ্ঠী _ হিং) 

সং, পুং, কৃকলাস। 

ক্রতু কে কয়া + অতু-সহঙ্গার্ণে। অথনা 

অভ্-শ্মী সৎ, পুৎ) ফোমরসসাধ্য যাগ, 
যক্র। শিং--১ « ঘজেভ রাজা ক্রতুতি 
বিবিধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ 0 ২1 পুজ]। ৩। 

গপ্তর্ধির এক জন । ৪1 বৈশ্বর্দেববিশেষ। 

৫ ।-ইক্দিঘ্ব। ৬ । (সর্স্ববন্জন্বরূপ বলিয়া) 

বিষ । শিহ -১ গ্যজ্ঞ ইজ্যে। মহেজ্যশ্চ 
ক্রুতৃঃ সত্রৎ সতাৎগতিঃ 1 (বিষ্কুমংহিতা) 

ত্রতুছিট্ ক্রেতুদ্থিষ, ক্রেতু বজ্র _ দ্বিষ, [দ্বিঘ্ 

দ্বেষ করা+০ক্কিপ)-ক] যে ছ্বেষ করে 

সৎ. পুৎ, আনু । | 

ক্রতুধবৎংসী (ক্রতুধ্বংসিন্, ক্রুতু যজ্ঞ _ ধ্বন্?, 
বিনষ্ট কর1+ইন্ শিন্)-ক। ধিলি ঘন্ম- 

বচ্ছ ধ্বংস করেন) সং, পুৎ, শিব । | 



ক্রম 

হুপুক্ষ ; অহ) পু, বিষু | 
তুতৃক্ ক্রেতৃভূজ্, ক্রতু যঙ্দে দেয় দ্রব্যাদি 
_-ভুজ ঘষে ভোজন করে) সং, পুঙ, 

দেবতা | 

তুরাজ €-রাঁজন্, ক্রু রাজন রাজা, 
৬ী_ষসন্দযক্ছ্রের শ্রেষ্ট বলিয়া) সংঃপুৎ) 
রাজনুয় যকত । ২। আশ্রমেধ যজ্ঞ । 
হম্থলী ) সৎ, স্্ীং, অপ্সরাবিশেষ, ইনি 
চৈত্র মাসে হুধ্যরথে অবশ্থান করেন। 
তত্তম ক্রেতু-উন্রম, ৭মী _ঘ) সং, পু, 

বাজন্যয় যজ্জ। | 

থকৈশিক ; সং,পুৎ। বিদর্ভ দেশ | শিৎ-১ 
«প্রত্যজ্জগাম ক্রথকৈশিকস্তৎ |? রেছু)। 
থন (ক্রথ্ বধকর1+4 অন(ভানট )--ভা ) 

সৎ, ক্লীৎ, মারণ, হিৎসন 1 ২। ছেদন। 
শিৎ-১ “রাজন্যোচ্চাৎসকুট ক্রথনপটু বট- 
দেগারধারঃ কুঠার£ 17 ৩। পুখ, দ্বানবিশেষ। 
শিৎ--১ “ক্রেথনশ্চ মহাবীর্্যই |” [উষ্র। 

থনক ক্রেথন+ককেণ্্)_ স্বার্থে) সৎ, পুখ, 

দন (ক্রেন্দ, কাদ1+ অন(অনট্) _ ভা) 
সং, রী, অশ্রুবিসর্জন, বাম্পবিমোচন, 
রোদন, কানা । ২। আহ্বান । 

ন্দিত (ক্রদ্দ, কীদ1+তক্তি)- ভা) অং, 
রীৎ্ ভ্রন্দন। ২। আহ্বান । ৩। বিৎ, ত্রিৎ, 
যেরোদন করিতেছে, যে কারদিতেছে । 

'মক্রেমু গমন করা, পা্ঘবিক্ষেপ করা+অ 
(অল্) _'্ভ1) সং,পুৎ, অনুক্রম, পর্যায় । 
৯। অবিচ্ছেদদ । ৩। প্রণালী, পদ্ধতি ; যথা। 
--পুজার ক্রম । ৪1 পরে পরে যার পর যা 
এই নিয়ম । ৫। আক্রমণ | ৬ | সঙ্ল্ল। ৭। 
বিক্রম,বল ।৮। নিয়ম, বিধি । ৯। ব্যব- 
হার । ১০। অতিক্রম । ১১ । গাদবিক্ষেপ, 
চলন । শিং- ১/হরি$ঃ) ভ্রমৎ ববন্ধ ক্রমি- 
তুমৃ।” ২ *ত্য়া সজ্জীকতক্রমেণ স্থাতব্যম্ 1” 
১২। বৈদিক বিধান। ১৩। শক্তি । ১৪। 
অনুষ্টান । 

টমপ € ক্রম দেখ, অননট)-৭) আত 
পু২, পাদ, চরণ । ২7 ষছুব্থশীয় নৃপ- 
বিশেষ । ৬। (অনট _ ভা) র্লীৎ, পাদ- 
হাস, চলন । শিৎ-১ “পদৈশ্চতুর্ডিঃ ক্র- 
মণোহুপি তশ্ত নঃ।” 

৫৬৭ ] ক্রয় 

ব্রমদীশ্বর ; সৎ, পুৎ, সংক্ষিপুসার ব্যাকরণ 
কারক । শিং-১ “সখক্ষিগু সারমাচষ্টে 
পণ্ডিতঃ ক্রমদীশ্বরঃ 1” র 

ক্রমমাণ (ক্রম গমনণকরা 4 'লান(শান) - ক) 

বি, ত্রিৎ, ইতস্ততো গমনশীল । 
ক্রমশত (ক্রম+শম্চেশম্)- ব্যাপ্তিঅর্থে ) 

অং, ক্রিং -বি২, ভ্রেমে ক্রমে, অনুক্রমে, 
যার পর যা এই নিরমে, শনৈহশনৈহঃ। 

ক্রেমসংগ্রহ ; সৎ, পুহ১ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কাতর 
কৃত দাঁয়াধিকারিক্রমজ্ঞাপক গ্রস্থবিশেষ। 

ক্রমসন্দর্ত ; সৎ, পুং, অনুষ্ঠানজ্ঞান জ্ঞাপক 
গ্রন্থবিশেষ। 

ক্রমাগত ক্রেম - আগত, শয়া _ ষ) বিহ, তরি, 
ক্রমান্সারে উপস্থিত, কুলপরম্পরা ক্রমে 
আগত ; যথা।- ক্রমাগত ধন। শি২খ- ১ 

“তত্মিন দেশে ঘ আচারঃ পারম্পর্ধক্রমা 
গতঃ |” (মনু) | ২। পিতাপিতামহ।দিক্রমে 

আগত । ৩1 যাহা অবাধে ঘটে, ধারা 
বাহিক, অবিশ্রাস্ত । 

ক্রমান্ুভাবকতা ; সৎ, স্মীৎ, যে শন্তি দ্বারা 
পর্ধযায় জ্ঞান হয়। [এই নিয়মে ঘটনা । 

ক্রমান্বয় ; ক্রিৎ -বিৎ, ভ্রেমে ঘটা, যার পর ঘা! 
ক্রমায়াত (ক্রম _ আয়াত) বিৎ, ত্রিং, পুক্রষ- 

পরম্পরায়াত | 
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ক্রমি (ক্রম গমন করা + ই-ক, 
ক্রিমি সহজ্ঞার্থে। ই- আগম) সং, পৃ, 

কীট, পোকা । 
ক্রমিক (ক্রম+ইক -ভবার্থে) বিৎ, ত্রিৎ 

যাহ] অবাধে ঘটে, ধারাবাহিক, ক্রমাগত । 
ক্রিৎ_ বিৎ, অবটুধে, অবিশ্রামে ! 

ক্রমু ক্রম গমনকর1-+উ, উক-- ক, 
ক্রেমুক হন্ভ্ার্থে) সং, পুধ, পুগ, গুবকি- 

বৃক্ষ, জুপারিগাছ । ২ । ব্রন্মদাকবৃক্ষ। ৩। 
ভদ্রমুস্তক ৷ ৪ । ক্রেমুক 4) র্লীৎ, গুবাঁক, 
হপারি। কী-স্ত্রীৎ, গুবাক্। 

ক্রুমেল ক্রম গমন করা+এল -- 

ভ্রমেলক সংজ্ঞার্থে।। অথবা ইল গমন 
করা+অ.ক)- ক, কণ্-- ফোগ) সৎ, পুত, 
উষ্,উট। শিৎ _ ১ক্রেমেলকঃ কণ্টকতুক” 

ক্রয় ক্র ক্রয় করা+অভ্সেল্্)-_- ভা) সং, 
” পু) মূল্য দিয়! বস্ত 'গ্রহখ, কেনা । শিং - 

৬৮ নর 



জ্রুশি [৫৩৮] ক্রিম 

১ প্নাসন্ কৃতযুগে তাত তদা ন ক্রয-] ক্রশিষ্ঠ ৮ কশ+ইষ্ট, ঈয়স- 
বিক্রুয়ঃ।” ২ কৃত্বা চ দ্রয়বিক্রয়মূ ।” ক্রশীয়ান্ / অত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, অতি কৃশ। 

ক্রুয়লেখ্য ক্রয় -লেখ্য লিপি, দলিল) সৎ, 
ক্লীং, ভূম্যাদি ক্রয়ের লেখাপড়া, কবাঁলা। 
শিৎ- ১ পপত্রৎ কারয়তে যত্ত, ক্রয়লেখ্যং 
তদুচ্যতে 1” (ম্মৃতি)। 

ক্রেয়বিক্রয় ক্রয় কেনা-- বিক্রয় বেচা) সং, 
পুং, কেনা-বেচা । ২ । বাণিজ্য, ব্যবসায় । 
“ঝণদানৎ তথাদানৎ বন্ত,নাং দ্রেয়বিক্রয়মূ।' 

ক্রনবিক্রপ্মিক (ক্রুয়বিক্রয় + ই কষ্িক) - ক- 
রোত্যর্থে) সৎ, পুৎ) বণিক্, বাণিজ্যকারক, 
ব্যবসায়ী । 

ক্রয়ারোহ ক্রেয় কেনা-আ-রুহু উঠা 
+ অ(ঘএ)_ ধি) সং, পুৎ, হাট, বাজার । 

ভ্রয়িক ক্রেয়+ইক(ফিকি)- করোত্যর্থে) সৎ, 
পুৎ, ক্রয়কারী, বণিকৃ । শিং- ১ পপর্ধ- 
পতৎ ক্রয়িকলোক-মগণ্যপণ্যেতি 1৮ 

ক্রয্যক্রী ক্রয়কর1+ য(ক্যপ))- ম্ম)বিৎ১ত্রিৎ, 
হটে প্রমারিত, ক্রেয়বস্ত, কিনিবার দ্রব্য। 

ক্রবণ (ক্র শব্দ কর+অনঘনট্)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, স্ততিকারক, যে স্তব করে। 

ক্রব্য কেপ পারক হওয়া+যু-ন্ব। পক 
ব) সৎ পু -ক্রীৎ, মাংস । শি- ১ “বে- 
তাঁলৈঃ ক্রধ্যগন্ধিভিঃ |” 

ক্রব্যঘাতন (ক্রব্য মাংস - ঘাতন [হন্-ঞ্রি 
-ঘাতি+অন(অন্ট)_ম্ম] বধ করণ। 
মাৎসহেতু যাহার বধ হয়) আখ, পুং, মুগ, 
হরিণ। 

ক্রব্যাদ্ ] (ক্রব্য মাংঘস-অদ্ ভোজন 

ক্রব্যাদ / করা+-০(ক্কিপ্)। অ(অন্)- ক। 
যে আম মাস ভোজন করে, ২য়া-ষ) 
ৎ পু, রাক্ষস । ২। মাংসাশী জন্তু । ৩। 

শ্যেনপক্ষী, গৃধাদি । শিং - ১ “ক্রব্যাদৃগণ- 

পরীবারশ্চিতাপ্সিরিব জঙ্গমঃ 1” ৪। সিহহ 

ব্যান্্র। “ক্রব্যান্তিশ্চ হতস্যান্যৈঃ।” ৫। 
শবতক্ষক বন্কিবিশেষ ; যথা--ক্রব্যাদো 
সৃতভক্ষণে । ৬ । বিং, ত্রিৎ, মাংসধাদক ; 
মাংসাশী | | 

ক্রশিমা ক্রেশিমন্, রুশ + ইমঘৃ - ভাবে) সং, 
পুং, কৃশতা, কার্য । শিং-১ “হুক্রবাৎ 
ক্রশিমশালিনি মধ্যে ।” মোঘ)। 

১ 

কমি 

ক্রাকচিক (ক্রকচ+4ইক্চিক)_ জীবিকার্থে' 
ক্রকচ দ্বারা যাহার জীবিকানির্বাহ হয়) 
বিং, ত্রিং, ক্রকচোপজীবী, করাতি ।“মাূ- 
রক ক্রাকচিকাঃ বেধকাকুচক তথা ।” 

ক্রাথ (ক্রথু বধ করা+অ(ষণ্১- ক) সং, 
পুৎ, দক্ষিণাপথেশ্বর বাহুগ্রহ। শিং-১ 
“গ্রহস্ত সুযুবে যন্ত সিংহিকাকেন্দুমর্দনং । 
স ক্রাথ ইতি বিখ্যাতো বভূব মনুজা- 
ধিপঃ |” (ভারত )। ২। রাম-সেনাপতি 
বানরবিশেষ । ৩। নাঁগবিশেষ । ৪1 (+ 
ঘ-এ১- ভা) মারণ। 

ক্রান্ত ক্রম গমন কর1+4 তরক্তি)-_ শর) বি) 
ভ্রি, অও)াত্ত । ২ । অতিক্রান্ত । ৩। সং. 

ক্রীস্ত। ৪।ব্যাণ্ত । শিখ-১ « ভ্রান্তং 
কুচা কাঞ্চন্বপ্রভাজ1।” ৫। পাদেলিয়। 

শিং-১ “মনসীনদুৎ দিশঃ শোতে ক্রান্তে 
বিশ্তৎ বলে হরমূ ।” ৬। পুৎ, ঘোটক। 

ক্রান্তি (ক্রাস্ত দেখ তিক্ত্ি)- ভা) অং, স্ত্রীং 
আক্রমণ । » তি । ৩। পাদবিক্ষেগ। 

রাশিচক্রের এখ্যরেখা । ৪ | বিযুবরেখ হ' 
ইতে উত্তরে ককটক্রান্তি পধ্যন্ত অথবা! 
দর্দিনে মকরক্রান্তি পর্ধ্যজ্ত হৃর্যের যে 
দুরত্ব। ৫। খগোলের মধ্যবর্তি ঈষ্র 
গোল রেখা, যেখান দিয়] স্ধ্য গমন ক" 
রেন। শিৎ-১ “অয়নাদয়নৎ যাবৎ কক্ষা 

তিধ্যক্ তথাপর। । ক্রান্তিসৎজ্ঞা তয়! সঃ 
সদ্দা পর্য্যেতি ভাসয়ন্ | 

ক্রাস্তিপাত (10982)9%) অং, পু, বিষুবরেখা 

ও অয়নমণ্ডঁলের সংযোগ স্থল, পৃথিবী 
এই সংযোগস্থলে আসিলে দিবারাত্রি 
সমান হয়। 

ক্রাস্তিবলয় ; সং, পুৎ, ক্রাত্তিমণ্ডল, বিষুব 
রেখার র্যায় অয়নমণ্ডলের চত্ুর্বিংশতি 
ভাগ দক্ষিণে ও উত্তরে যে বলয়াকৃতি 
পরিধি বিদ্যমান আছে। 

ক্রায়ক (ক্রৌ ক্রয় করা+অক(ণক)-ক) 
বিং, ত্রিৎ, ক্রুতনকারক, ক্রেতা । 

ক্রিমি 7 (ক্রম গমন করা+ই-ক, সং 
] জ্ঞার্থে) সং, পুং, কীট, পোকা 



ক্রিয়া 

গম করা 4 অ(অল্)- ডট সৎ, পুই। 
মেষরাশি | 
মণ কে করা আনান) _ শব) বিৎ, 
ত্রিৎ, যাহা করা যাইতেছে, যাহার অনুষ্ঠান 
হইতেছে, যাহা! সম্পন্ন বা নিস্পন্ন করা 
যাইতেছে, অনুষ্ঠীয়মান, সম্পাদ্য মান । 
যাকে করা+ অ(শ)- ভা, আপ্ _ কহ) 
সং,স্্রীং, কর্ম, কাধ্য । ২। সামাদি উপায়- 
প্রয়োগ | ৩। প্রয়োগ । শিৎ-১ “তস্মিন, 
পায়াঃ সর্রদে নং ক্রুরে প্রতিহতক্রিয়াঃ।” 
৪। অনুষ্ঠান । শিৎ--১ “বচসস্ভস্য সপদি 
ক্রিয়া কেবলমুকরম. |” ৫1 শিদ্ষা । শিৎ- 
১ “ক্রিয়া ছি বস্ত,পহিত1 প্রসীদতি 
গর্ভাধানাদি সংস্কার । ৭। পৃজী11৮। শ্রাদ্ধ । 
৯। চেষ্টা । ১০ । অভ্য(স। ১১ 1 অধ্য- 
যন, দান, ষজন প্রভৃতি 1 ১২ । চিকিৎমা। 
শিং- ১ক্রিয়াঃ মো) সব্দা1 গতায়ুষঃ |” 
১৩। ব্যবহারাংশবিশেষ। ১৪ । ধাতর্থবো- 
ধক পদ, ভবতি, করোতি, হওয়া, করা 

প্রভৃতি । শিং--১ « অর্থেন পরিহীনন্য 
পুকুষস্যালমেধসপঃ | ক্রিয়াঃ সর্গ। বিনশ্/স্তি 
গ্রীষ্মে কুসরিতে] যথ1 1? ২ কি 
নিবন্যার্থৎ যথ! ক্রিয়া প্রনন্ততে লোৌকঃ 
১৫ । ক্রিতৃক সহধর্মিণী কর্দমের কন্যা । 
'য়াকাঁর (ক্রিয়া অভ্যাস, কম্ম-কার যে 
করে, ২য়া- ষ) সং, পু, নৃতন ছাত্র, ষে 
বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরস্ত করিয়াছে ।. 
২। বিৎ, ত্রিৎ, কণ্্মকর্তী। ৷ 
'য়াঙ্গ (ক্রিয়া _ অঙ্গ) সৎ, ্লীৎ, যে ক্রিয়া- 
সিদ্ধাংশ কোন যন্ত্রে হস্তাদি দ্বারা সম্পন্ন 

হয় তাহাকে ক্রিয়ার্গ বলে; যেমন তবল। 
সেতার ইত্যাদি বাজান। ২। করুণ ও 
উৎ্সাহাদ্দি যে ক্রিয়াতে থাকে । 
স্মান্বেষী -ষিনূ, ক্রিয়া --দ্বিষ, দ্বেষ করী 
+ইন্পিন্) _ ক) বিৎ, ত্রিৎ, কম্মকাণ্ডের 
দ্বেষ্টা। ২। বিবাদশ্থলে দলিলাদির দ্বেষ- 
কারক । শিং-১ «“লেখ্যণ সাক্ষিণশৈ্চৈব 
ক্রিয়! জ্েয়া মনীখিভিঃ। তাং ক্রিয়াৎ দ্বেষ্টি 
যো মোহাৎ ক্রিয়ান্বেষী স উচ্যতে।” 
টয়াফল (ক্রিয়া _ফল, ৬ষী-_ষ) সৎ, কীৎ, 
কশ্মফল,ক্রিয়াজন্য পাপ পুণ্যাদিন্ূপ ফল। 

৮:০8 
সি সিএ র্ : 

» পম শাপশাপা পাশ পপপপপপসপীপীসপা টি 

ক্রিয়াশক্তি ) 

ক্রিয়া-সমভিব্যাহার ; অসৎ, পুত, 

ক্রিয়াসিদ্ধ 07০01০21) ব্যবহারের অনুযায়ী 

ক্রীড়ৎ্ ক্রৌড়, 

ক্রিয়াবসন্ন ক্রিয়া _ অবসন্ন, উন ষ) বি 
ত্রিৎ, সাক্ষী প্রভৃতি গ্বারা পরাজয়প্রাণ্ড 1 

ক্রিয়াবাদী 0 দিন্, ক্রিয়া বাদী, ষে মালে) রা 
বিৎ, ত্রিং, ফরিয়াদী । 

ক্রিয়াবান্ (ক্তরিয়াবৎ। রিয়া +বৎবেছু) _ 
অস্তযর্থে) বিৎ, ত্তিং, কর্ম্মেতে উদ্যোগী ; 
যথা“ হে ভানো! তুমি ক্রিয়াবানের 
ক্রিয়া 1১, 

ক্রিয়া-বিশেষণ ; সং, ক্লীৎ, ক্রিয়ার বিশেষণ, 

যে পদদ্বারা ক্রিয়ার গুণ ভাব বা অবশ্ছা 

প্রকাশ হয়। 
ক্রিয়াযোগ ১ সৎ, পু, যোৌগের নিমিজ ক্রিয়- 

মাণ দেব পৃজাদি। ২। (মুক্তির কারণ 
যোগ, যোগের কারণ ক্রিয়া-যোগ)। “ক্রিয়া 
যোগস্ত যোগস্য পরমংতম্য সাধনম্ ।"” 

সং, স্ত্রী, জগছুতপত্তিবিষয়ে 
ঈগরের শক্তিবিশেষ।  [পৌনঃপুন্য। 

ক্রিয়ার 

যে কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। [জ্দিষ। 

ক্রিয়েক্দির ; সৎ, ক্রীৎ, বাক্যার্দি পঞ্চ কন্মে- 
ক্রীড় - পুৎক্রীড়া _ _স্মীৎ ] € ক্রীড়, খেল 

জ্লৌড়ন,ক্রীড়নক _ ক্লীৎ কর অ(অল্), 

ভ, অন্(অনট )- ভ1) সং,খেলন, খেলা । 
শিং - ১৭ক্রীড়ারসৎ নির্দিবিশতীব বাল্যে ।” 
কুমার)। ২ “সাপ্বন্ু ক্রীড়মানানি পশ্টা- 
বৃন্দানি পক্ষিণাম্ ॥”, ভেট্রি)। ৩ * উদ্দক- 
ক্রীড়নৎ নাম কারয়ামাম ভারত ।7 ২। 
(4 অনট. -ণ ক্রীড়াঁসাধন ; যথা-_“ক্রী- 
ডনবনিরাকতঃ 1৮ ৩। (শক স্বার্থে) 
ক্রীড়নে । পক্রীড়মে তুৎ নরব্যাপ্র বালে: 
ক্রীড়নকৈরিব 1৮ ৪1 পরিহাস। ৫। 
অআব্জ্ঞা | 

ফ্রীড়ক ক্রৌড় ক্রীড়াকরা+ অকণেক) _ ক) 
, ক্রৌড়াকারক, ঘে ক্রীড়া করে। 

ক্রীড়াকর1+ অৎশেতৃ)-_ ক) 
বিৎ, ত্রিং, ষে ক্রীড়া করিতেছে, খেলহ। 

বিৎ) ত্রিৎ 

ক্রীড়নীয় (ক্রৌড়+অনীয়- ৭) বিৎ, ত্রিৎ, 
ক্রৌড়াসাধন, যাহা দ্বারা ক্রীড়া করা যায় । 
শিৎ- ১৭ক্রীড়িতঃ 50 দছুঃ পক্ষি- 
গণাধ্শচছ |” 



জ্রুর 
৭ 

কল্প ৮ শপদিশপীপিশীপিশপা
পাোতীপিশি ১.০ শী শীশশীশীশীশিশশ শশিপিসিীি

সশীপ শিকল ঠা 

ক্লীড়াতাল ; সং, পু) সঙ্গীত দামোদরোক 

তালবিশেষ। শি২-১ “একএব প্লীংতো 

যত্র ক্রীড়াতালঃ স্ উচ্যতে |” 

জ্রীড়াধান (ক্রড়া যান রখ, ও্থা-ষ) 
সং, ক্লীৎ, পুস্পরথ । 

ক্রীড়ারথ ক্রীড়া _ রথ । জ্রীড়ার জন্য রথ) 

সং, পুৎ, পুপ্পরথ । শিৎ-১ “ক্রীড়া- 

রথোহস্ত ভগবন্ত সাহগ্রামিকেো। রথ: 1” 

ক্রীত (ক্রী ক্রয় করা+ত(ক্ত)-ম্ম ) বিং, 

বিৎ, ক্রয় করা বস্তঃ মূল্য দিয়া যাহা 

লওঘা গিয়াছে । ২। সৎ, পু, পুত্র- 

বিশেষ । 
ব্রীতক (ক্রীত +ককেণ্)_ স্বার্থে) সঃ পুহঃ 

 ক্রীতপুত্ত, মূল্য দিয়া মাতা পিতার নিকট 
হইতে গৃহীত সন্তান। 

ব্লীত-দাস (15০) অং,পুহ। কেনা গোলাম । 

ক্রু (ফ্রেঞ্চ, ক্রুনচ্ বক্র গমন করা, হিহিসা 

কবা+০দ্বিপ্)-ক) সং, পু জ্ীং, 

কৌচবক। 
ক্রুপ্ (ক্রুন্চ,. বক্র হওয়1+অ€ক)- ক) 

২, পু, ক্রৌঞ্চপর্বাত | পণ _স্তরীৎ, বাণা- 
বিশেষ । 

ক্রুদ্ধ ক্রেধ্ কোপ কর14তক্ত)_- ক) বিৎ, 
ত্রিং, ক্রোধবিশিষ্ট, কুপিত। ২। ক্রীৎ, 
ক্রোধ । 

ক্রেধ | ক্রেধ্ কোপকরা+-০(ক্ষিগ্)_ভা, 
ক্রুধা ) আপ্ স্ত্রী ) সহ, জং, ক্রোধ, 

কোপ। শিং-১ “ ইতিক্রু,ধাহক্রুস্তত 
তেন কেতকম্ 1”? (নৈষধ)। 

ক্রুমুক ; সৎ, পুং, গুবাক । 
কুখ। (ক্রেশ্বন্, ক্রুশ, শব্দ কর1+4- বন্(কে- 

ণিপ্)- ক) সং, পুৎ- স্ত্রীৎ, শৃগাল। 
ভ্রুষ্ট ক্রুশ. ক্রন্দন করা+ত(ক্রি)_ ভা) 

সং, র্লীৎ, ভ্রন্দন। ২। রব, না । ৩। (+ 
ক্ত-ক্ঘ) বিৎ, ত্রিৎ, আহৃত | ৪। শব্দিত। 
€। অভিশপগ্ু ৷ 

ক্রর কেৎ ছেদন করা+র(রকু)- ক, কৃৎ্ণ 

লুক্রু) বিৎ, ত্রিৎ, নিষ্ঠঠর, নির্দায়। ২। 
বোর । ৩। কঠিন। ৪1 পরদ্রোহী । ৫। 
নৃুশৎখস। ৬। অগুভকর। শিং-১ ত- 
মা।িষেকগস্তারৎ কঙ্গিতৎ ক্ুবনিশ্চহা |” 

ক্রোড় 

(রঘু)। ২ “তন্মি্,পায়াঃ জর্বেব নঃ ক্র,রে- 

প্রতিহতক্রিয়াঃ 1” কুমার)। ৭। প্রথম, 

তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, একাদশ রাশি, 
বিষম রাশি । ৮। গ্রহৰিশেষ। ৯। ভূতা- 

স্কুশ বৃক্ষ । ১০ । রক্তকরবী। ১১। শ্টেন- 

পন্ষী। ১২। কক্ষপক্ষী । | 

ক্র রকর্্মা 0- কর্মনন্, ক্রু _ কর্ম ৬ষ্ী _ হিং) 

বিং, ত্রিৎ, নিষ্ঠর । ২। ঘাতক । ৩।পু২ 

কটুতুশ্থিনীবৃক্ষ । 
কু, রগস্ধ ; সং, পু, গন্ধক । 

ক্ররদূক, (ক্রুরদৃশ, ক্রুর | 

[দশ দেখা+০(ক্ষিপ্)_ ক। যে দেখে) 

বিৎ, ত্রিৎ, দেোোহকারক । ২। পিওন, 

খল । ৩। ছিৎশ্র । ৪ | সহ, পুৎ। শনৈশ্র। 

৫1 মঙ্গলগ্রহ । শিং-১ “আরোনকর' 

ক্ররদকৃ ঢাবনেয়ই |” 

ক্রুরপ্রসাদন (ক্রু,র_ প্রমান প্রমন্নত। 

প্রাপক, ২য়া_ ষ) বি, ভ্রিথ্। যে আর 

কেও শুশ্রষাদ্ি দ্বারা শ্রীত করে, ভল্ত, 

দাস। 

ক্রররাবী (রানি, ক্রুওর উগ্র-ক্ শি 

করা1ইন্(৫.)- ক) সং, পুঙ-জ্জীং 

দ্রোণকাক, দড়কাক । 

ক্রু,রলোচন ; সং, পু, শনিগ্রহ্থ। 

ক্রুরাকৃতি (ক্র,র- আকৃতি, ৬ষ্ঠী_ হিং) 

বিৎ্, ভরি, ভীষণাকার, ভয়ঙ্কর মুর্তিধারী। 

২। সং, পুৎ্, রাবণ | 

নিষ্র-দুশ, 

ক্রেতব্য ক্রৌ ক্রয় করা তব্য; য_ 

ক্রস শ্) বিৎত্রিৎ, কিনিবার যোগ্য 

ক্রেতা (ক্রেতৃ, ক্রী ক্রয় করাত তৃন্)_ 

ক) বিং, ত্রিৎ, ক্রয়কর্ত1, খরিদার । 

ক্রোড় (ক্রড় ঘন হওয়1+ অংঅন্)_ ক ) 

সং, পৃ, শৃকর; ঘথা_-“ক্রোড়কুলদন, 
মান।”)। ২। শনি । ৩। বৃক্ষকোটর। শিং 

-১ “হা হা হস্ত তথাপি জন্মবিটপি 

ক্রোড়ে মনো ধাবতি 1” ৪ । বারাহীকণ্দ। 

ক্লীৎ, ডী।_স্ত্রীঘ, বাহুর মধ্যভাগ। ২২ 

কোল । ৩ । বক্ষঃ । শিৎ- ৯ “তত্র তরে 

নিশ্মিহলীড়ঞেনাড়ি পক্ষিণঃ সুধৎ বর্ষা 

নিবসভ্তি | ২ “লক্ক্ণস্য শিরঃ ক্রোতে 

২শ্হাপ্য।? 



ক্রোড়-পত্র (9577১192970) সং,ক্লীৎ, অতি- 
রিক্ত পত্র, পুস্তকের কোন অংশ পতিত বা | 
পবিতান্ হইলে যেপত্রে লিখিয়া পুস্তকে 
যোজনা করিয়া ছেওয়। ষায়। 

ক্রোড়পা্দ (ক্রোড় বক্ষঃ- পারদ পা ৬ী 
_হিৎ ) সৎ, পু) কচ্ছপ । 

ক্রোড়াঙ্গ ; সং, পুৎ, কচ্ছপ । 
ক্রোড়াজ্বি, (ক্রোড়_ অভি্যি, পা, ৬ঠী_ 

হিং) সং, পুখ, কচ্ছপ । [আলিঙ্গন । 
ক্রোড়ীকৃতি' (ক্রোড়-_ চি- কৃতি) সৎ, স্ত্রীৎ, 
ক্রোড়ীঘুখ ; সৎ, পুখ, গণ্ডার 
ক্রোথ (ভ্রুথ্ বধ করা+ অ.অল.)- ভা) 

সং, পুখ, হনন, বধ্। 

ক্রোধ ক্রেধ্ দেখ, অ(অল.)- ভা) সং, পু, 
দ্বেষ, কোপ । শিৎ-১ এগ্রতিকূলেষু তৈ- 
ক্ষ্যন্ত প্রবোধঃ ক্রোধ উচ্যতে | সঙ্গাৎ 
সংজায়তে কামঃ কামাৎ্ ক্রোধোহভিজা- 

যতে। ক্রোধাদ্ ভবতি সংমোহ5 1? ২। 
লোভের পুত্র, স্বীর ভগিনী হিত্সাকে 
বিবাহ করেন । পুরের নাম কলি, কন্যার 
নাম দুকুক্তি । 

ক্রোধজ (ক্রোধ-জন্ উৎপন্ন হওয়1+ 
অ.ড) - ক) সং, পু, মোহ । ২। অষ্টবিধ 
ব্যমন ; যথা--“পৈশুন্যৎ সাহসৎ দ্রোহ 
ঈর্ধ্যানুয়ার্থরষণমূ । বাগ্দগডজঞ্চ পাকুয্যৎ 
ক্রোধজোহপি গণোহষ্ট কঃ” 

ক্রোধন (ক্রুধ্ দেখ, অন- ক) বিং, ত্রিৎ, 
সহসা যাহার ক্রোধ জন্মে, ক্রোধী, ক্র দ্ধ- 
স্বভাব । শিৎ-:১ “অক্রোধনো গোযু তথা 
দ্বিজেধু 1” ২। সৎ, পুৎ, ভৈরববিশেষ । 

ক্রোধমুক্ছিতি (ক্রোধ _মুক্ছিতি, ওয়া ষ) 
বিৎ ত্রিৎ, ক্রোধে জ্ঞানশুন্য । শিং- ১ 
“এবমুক্তাতু পার্থেন উর্বশী ক্রোধসুচ্ছি তা।” 

ক্রোধালু (ক্রোধ + আলু(আলুচ)- শীলার্থে) 
বিৎ, ত্রিং, ক্রোধশীল । শিং-১ “ক্রো- 
ধালু বিপুলবলো নিশাবিহারী ।” 

ক্রোধী (ক্রোধিন্, ক্রোধ 4+ইন্ _ অস্ত্যর্থে ) 
বিৎ, ব্রি অল্পেই যাহার ক্রোধ জন্মে, যে 
সহস। ক্রুদ্ধ হইয়। উঠে। 

ক্রোর (কোটি শব্দজ) সৎ, বিং, কুরবপক্ষী । 
২। একশত লন্ম। 

[ ৫৪১ ] কক্ষ 
এ 

স্পেস শীপীপীশাীশশী শেক স্পা 

ক্রোশ (ক্রুশ, ক্রন্দন কর14'অ-অল )- 

ক) সৎ) পু, ৮০০০ হাত পরিমাণ । ২। 
(+অল্- ভাবে) রোদন । ৩ । আহ্বান । 

ক্রোশন (ক্রোশ দেখ, অন্ক্সেনট) -* ভা) জং, 
ক্রীং, ক্রন্দন, করুণপ্বনি, কাতর ধ্বনি। 
২। আহ্বান । 

ক্রোষ্ট (ক্রোশ দেখ, তুতুন্ট-ক) সৎ. 
পু) স্্ী_ হ্ীং, শৃগাল, শিয়াল । শিৎ- ১ 
“ উপেত্য পপ্রচ্ছ তদ। ক্রো্ট, ব্যাস্বধ- 

মিব।” 
ক্রৌপ্চ (ক্র,ন্চ + অক) _স্ার্থে ) সং» পুৎ) 

বক, কোচবক | শিং-১ “মা নিষাদ প্র- 
তিষ্টাৎ ভ্বমগমঃ শাখতীঃ সমাঃ । যত্ক্রৌঞ- 
মিথুনাদেকম্বদীঃ কাঁমমোহিত২ | ” ২। 
সপ্ত দ্বীপের মধ্যে এক দ্বীপ । ৩ । ছিমাল- 
য়ের অৎ্শ পর্বতবিশেষ। শিৎ- ১ “মৈ- 
নাকস্য স্ুতঃ শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চ। 7 ৩। 
দৈত্য-বিশেষ। ৪ 1 রাক্ষস-বিশেষ । ৫1. 
অহর্দ্িগের ধ্বজাবিশেষ। কী -স্ত্রীৎ, 
স্্রী-বক | 'শিৎ _ ১ক্রৌক্ষীনামিৰ নাঁরীনাৎ 
নিষাদস্তত্র শুশ্রুবে | ২। কুররীপক্ষী । 

ক্রৌপদারক ] (ক্রৌঞ্চ অসুরবিশেষ, প- 
ত্রৌঞ্চদারণ | ব্বত-দারক, দারণ ঘষে 

বিদারণ করে, ২য়া1- ষ) সং, পু, কার্তি- 
কেয়, কুমার । ২। পরশুরাম । 

ক্রৌঞ্চপদ্দ। ; সং, স্ত্রী, ২৫ অক্ষর ছন্দঃ । 
ক্রৌঞ্চবধূ (ক্রঞ্চ-_ বধূ, ৬ঠী - ষ) সং) স্্ীং, 

বক-জ্ী; যথা__ “ ক্রৌঞ্বধূসহ ক্রোঞ্চে 
নিষাদ বিধিল] ।* 

ক্রৌঞ্চহদন (ক্রৌঁঞ দৈত্যবিশেষ _সুদন 
মংহারক, ৬গী-ষ) সং, পু কার্তিকেয়। 
শিৎ-১ “রম্য দিব্যবপুদেবিঃ পাতু ত্বাৎ 
ক্রেঞ্চস্দ্রনও 1৮, 

ক্রৌঞ্চাদন (ক্রৌঞ্চ  কৌচবক -অদন 
ভোজনীয়, ৬ঠী.- ষ) সৎ, ক্রীৎ, মুণাল। 
২। খ্বেচু। ৩। চেচকো। ৪। পিপ্রলী। 
নী_ জ্রীৎ, পদ্ববীজ । 

ক্রৌঞ্চারপ্য ( ক্রৌঞ্চ_ অরণ্য ) সৎ, বং, 
জনস্থানের ক্রোশত্রয় দুরস্ছ অরপ্যবিশেষ। 
শিং- ১.“ ক্রৌধণরণ্যৎ বিবিশতুর্গহনং 
তে মহৌজসো 1” 



ক্লীব 

ক্ৌঞ্চারাতি (ক্রৌঞ্চ অন্ুরবিশেষ - অ- 
রাতি শত্রু, ৬ঠী-ষ) সং, পুৎ, কার্ভি- 
কেয়। 

ক্রৌ্ারণ ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চসদৃশ _ অরুণ 
অব্যক্ত রক্তবর্ণ, ১মা-হছিৎ) সং, পু, 
ব্যুহবিশেষ, কৌচবকের ন্যায় আকার- 
সম্পন্ন অরুণবর্ণ ব্যুহ | 

ত্রেণরধ্য (ক্রর+যফ্য্ে)_ ভাবে ) সৎ, ক্লীৎ, 
ক্রুরতা, খলতা। 

ক্রৌশশতিক (ক্রোশ -শত-+ঁইক - ক্ষিক) 
--প্রথ ) বিং, ত্রিং, শতক্রোশ গমনকারী । 

কলম _ পৃৎ (রুম ক্লান্ত হওয়7অ 
ক্লান্তি _ক্জ্রীৎ / ভেল্), তিক্ত) _ ভা) সং, 

আয়াস, শ্রম । ২। খেদ, উত্কট পরিশ্রম 
করিয়। নিব্বীর্ধয হওয়া বা গ্রাঁনি বোধ করা । 

রুম (করুম দেখ, অথ- ভাবে) সং, পুৎ, 
শম, ক্লান্তি । 

রলাস্ত (রুম দেখ, তক্তে)ট-ক) বিং, ত্িং, 
যে ব্যক্তি উৎকট পরিশ্রম করিয়! নিব্বীর্ধ্য 
হইয়াছে, শ্রমাদ্রি ছ্বারা যাহার শরীরের 
অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইয়াছে, র্লাস্তিযুক্ত, 
অতিশয় শ্রাস্ত । ২।ম্লান। 

ক্লিন (রিদ্ আনু হওয়া+ত(ক্ত)- ক) 
বিং, ত্রিং, আদ্র ভিজা । ২। ক্রেদযুক্ত। 

ক্রিশিত, ক্ষ (ক্রিশ্ ছুঃখিতহওুয়া 1 তক্তে) 
- ক) বিংভিৎ, যে ক্ষেশ ভোগ করিয়াছে, 
কেশপ্রাণ্ত, কষ্টপ্রাপ্ত । ২। ক্লান্ত। ৩। 

ক্ষীণ, কশ। 

ক্লিশ্যমান (ক্রিশ ছুঃখিতহওয়া+আন্শোন) 
_র্ঘ) বিৎ ত্রিং, যে ক্লেশ পাইতেছে। 

ক্লীতক ; সং, ক্লীৎ, মধুক, যষ্টিমধু। 
ক্লীৰ (ক্লীব কু্ঠিত হওয়া4+অকে)_ ক) 

সৎ, পুৎ - কী, যাহার পুরুষত্ব নাই ॥২ | 
নপুৎসক, স্তরী- পুংভিত্ন । শিৎ--১ £ন মুত্রং 
ফেনিলং যস্য বিষ্টাচাপ্গন, নিমজ্জতি । 
মেঢশ্চোম্াদ শুক্রাভ্যাৎ হীনঃ ক্লীবঃ স 
উচ্যতে 1” ৩। ক্লীৎ, পাপ। ৪ । বিৎ, নি 
অক্ষম | ৫। বিক্রমহীন । ৬ । পৌকুষ হীন, 
কাপুরুষ । ৭। ব্যর্থ, নিষ্ফল । ৮। কাতর 
বোক্য)। [ক্লীবের ভাব। 

রীবতা (ক্লীব দেখ, তা- ভাবে) সখ স্্ীৎ্, 

| ৫৪২ ] ক্লোষ 

ক্লীবলিঙ (ক্লীব_লিজ ব্যঞজক ) সং, পৃং, 
স্্রীপুরষ ভিন্নবাচক। 

ক্রেদ (ক্রিন্ন দেখ, অ(অল্্)-_ ভ|) সং, পুৎ, 
ক্রিন্নতা, সমলতা । ২ | (4+অন্)_ ক) 
মলযুক্ত জল | ৩। পুয়াকছি। শিৎ-১“স 
তৌ কুশলবোনু্ট গর্ভক্লেদো তদাখ্যয়!।” 
৪। আদ্রীভাব। শিং--১ “পদচ্যুতস্য ত- 
স্ব ক্লেদকেশীকরাবুভো |” 

করেদ্িত (ক্রিন্ন দেখ, ক্ত _ প্র) বিৎ,ত্রিৎ, আর্দর। 
করেছে (ক্লিন দেখ, উ- সংজ্ঞার্ধে ) সং) পুং, 

চন্দ্র । 
কেশ (ক্রিশিত দেখ, অ€অল্)-_ ভা) মং, পু) 

কষ্ট, ছুঃখ। ৬ । যন্ত্রণা, শ্রয। শিং- ১ 
“যুংমাতাপিতক্ী ক্লেশৎ সহেতে সংভবে 
নৃণাম্ 17 ৩। অবিদযা,অস্মিত1, রাগ, দ্বেষ, 
অভিনিবেশ -এই পঞ্চবিধ। ৪ | কোপ। 
৫। ব্যবসায় । 

ক্লেশিত (র্িশিত দেখ, তক্তে)-ক্ ) বি, 

ত্রিং, ক্েশপ্রাপ্ত ।২। যাহাকে ক্লেশ দে- 
ওয়া হইয়াঁছে। 

ক্ৈব্য ক্লৌব+যষ€ষ্লা ভাবে) সৎ, বীীৎ, পু- 
কুষহীনতা, ক্লীব্, কাপুরুষতা!। ২ । নিক্ষ- 
লত্বু।৩। কাতরতা। শিৎ- ১ কবাৎ মান 
গমঃ পার্থ । নৈতত ত্বষ্যুপপদযতে | লু 
জদরদৌর্ব্বল্যৎ ত্যক্তেভিষ্ঠ পরস্তপ |” 

ক্োম (কোমন্, চে গমন কর।147 মন্ _ সং- 
জ্ঞার্থে) সৎ, পুৎ, মূলাধার । ২ । খুস্কুসে। 
৩। পিশ্তকোষ। শিৎ-_ ১“যকৃচ্চ ক্লোমান” 
জদয়স্যাধস্তাদ্ক্ষিণোন্তরৌ মাংসখণ্ডো। 
ক্লোমান ইতি নিত্যৎ (1) বহুবচনমেক 
স্মিন্নেব ।” হ পবাহ্বোদ্বযোন্মধ্যে বক্ষত। 
তন্মধ্যে জ্দয়ৎ তৎ্পার্থখে ক্লোম পিপাসা- 
স্থানমূ |” 

ক্লোমতৃত্ডী (21)59০860206) যাহাদের দে- 

হস্ছ বায়ুরোম মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে । 
এই শ্রেণীস্থ মত্স্যদিগের ভানায় অস্টি 
শলাকা থাকে না, যথা-বাইন মৎ্ন্য। 

ক্লোমশ্বাসী (1৯5100070444% ) যাহারা তবকৃ 
কোষ দ্বারা শ্বাস কর্ম নিপ্পন্ন করে । ইহা" 
দের চক্ষুর সংখ্যা ৬ বা ৮। যথা--সামান্ত 
মাঁকড় সা, কাঁকড়া, বিছ্ছ। প্রতৃতি ॥ 



কষ 
রু সেপ্তম্যত্ত কিম্ শব্দঘজ) অং, ক্রিৎ _ বিং, 

কোথায়, কোন্ স্ছানে.। শিং-১ “ক 
যাস্যসি ।”২ “কক নুর্ধ্যপ্রভবেো বংখশঃ ক 
চালবিষয়া মতিঃ 1” ৬জাতি মাত্রেপ কিৎ 

কশ্চিদ্ধন্যতে পুজ্যতে ক্ষচিৎ্ 1” ৪ “ক্কাসি 
কুত্রাসি।” ৫ ষছুপতেঃ ক গতা মথুরা- 
পুরী 1” 

ক্ষচন ফ্কে+চন, চিৎ - অসাকল্যার্থে) 
কচিৎ, অং, ক্রিং-বিং, কোনম্ছানে। 

২। কোথাও । ৩। কোন অংশে । ৪। 
কখন । শিৎ--১ “কচিৎ, তুষ্টঃ কচিক্রুষ্ঃ 
তুষ্টোবুকউরঃ ক্ষণে ক্ষণে । অব্যবস্থিতচিত্তস্য 
প্রমাদেোহ পিভয়ঙ্করঃ |” 

রুণ _ পু ক্ষণ শন্দ করা 4 অ“অল্), 

রুণনক্লীৎ ( অন(অনট্), অরে এ) _ ভা) 
ক্লাণ _ পু সং, বীণার্দির ধ্বনি । ২। 

নাদ, শব্দ, ধবনি। ৩। কুুদ্র হণ্ডিকা, ছোট 
হাড়ি । ৪ । বিং, ভ্রিৎ, শব্দকারক। 

কণিত (কণ দেখ, তক্তি)- ভা) সং, ক্লীৎ, 
ধ্বনি । ২। (কত -শ্) বিৎ, ত্রিং, শব্দায়- 
মান, ধ্বনিত । 

ক্ষথিত (কাথ দেখ, তক্তি)-ম্ম ) বি, ভ্রিং 
অগ্নিজিদ্ধ, পর । ২। কর্শিত। ৩1 (+ক্ত 
- ভাবে) সং, কীৎ, কাথ। 

ক্ষাচিৎক কেচিৎ+ক - ভবত্যর্থে) বিং, ত্র, 
কোন স্থানে বা কোন সময়ে যাহ] ঘটে । 

ক্কাথ থু পাক করিয়া কাথ বাহির করা 
+ অংঘএ)-- ভা) সং,পুং, জলে ফেলিয়া 
জাল দিয়া বস্তর যে সার নির্গত করা 
যায়, নির্ধযাস। ২1 (+ঘএ- ন্ট) সিদ্ধ 
বস্তর রস । ৩। (+ঘ এ _ ক) দুঃখ, ব্যসন। 

মক্ষিবাক্ষে ক্ষীণ হওয়া । অথবা ক্ষজ, 
দান করা, গমন কর!+ অ(ডে)- ক) জং, 
পুৎঃ ক্ষত্রিয় । ২। নৃসিংহ । ৩ ।রাক্ষস। 
৪ । বিছ্যুৎ্ৎ। ৫1 (+অ--খি) প্রলয়। 

ক্ষণ (ক্ষণ, বধ করা + অ(অন্)-ক) 
সং, পু, কালের অংশ-বিশেষ ; যথা 
অস্রাদশ নিমেষে এক কাষ্টা, ত্রিৎশৎ 
কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক 
ক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহুর্ত, ভ্রিংশৎ, 
মুহূর্তে এক অহোরাত্র । ২। কালের 

[৫৪৩] 

 অত্যজ অংশ অভি. হুশ কাল; যর্খা-_ 
শুভক্ষণ) অশুভক্ষণ । -৬+-খরসর, ক্মব- 
কাশ । ৪ হুযোগ। ৫ 1পর্। ৬।ব্যা- 
পার । ৭। (+অল্-ভা) উত্সব) শিং. 
১গাহস্থামুচিতং ত্বেকৎ শুদ্রষ্য ক্ষণযাচ- 
রে 1” ২"অন্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতৎ খলু ময়া ।” 
২ “জগদ্বিলক্ষণেক্ষণেক্ষণে ক্ষণে মদীয়কৎ, 
কদশ্বকোরকদ্বয়ং ন গোপি গোপিতৎ কুক্ক। 
ইদং নিগদ্য রাধিকাৎ পয়োধরাম্মরৎ হরন্ 
কলিন্দনন্দিনী তটে ননন্দনন্দনন্দনঃ | 
85 (-জন্মন্, ক্ষণ শুভক্ষণ - জন্ম ) 

২, পু, যাহার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে, 
জাপার ক্ষমৃতাপন্ন, অতিশয় সৌভাগ- 
শালী, সর্বস্ব লক্ষণাক্রাস্ত । 

ক্ষণদ ক্ষণ যাত্রাদিসমষ _দ1 দানকরা4 অ 
ডে) ক) সং,পুখ্দৈ বজ্ঞ,গণক ।২ | ক্র, 
জল । দা-ক্সীং, রাত্রি । শিং-১ “কম- 

লিনী মলিনী দ্িবসাত্যয়ে শশিকলা বি- 
কলা ক্ষণদাক্ষয়ে |” ২“ক্ষণদাপায় শশাহ্ক- 
দর্শনঃ |”? রেছু) | ২1 হরিদ্রা। 

ক্ষণদাকর (ক্ষণদা রাত্রি-কর যে করে, 
২য়া-- ষ) সং, পু, চত্দ্র । 

ক্ষণদাচর ক্ষেণদা রাত্রি-চর যে ভমণ 
করে, ৭মী-_ ষ) সং,পুৎ্, নিশাচর, রাক্ষস । 
শিৎ-১ ণজীত্তিতা ধন্মরাজেন প্রসেহুঃ 
ক্ষণবাচর15 ।” (ভারত)। 

ক্ষণচ্যুতি ক্ষেণ_ছ্যতি দীপ্তি, ৬ষী _ হিৎ) 
২, স্রীৎ, বিছ্যৎ। 

ক্ষণর্বৎসী (ক্ষণধ্বৎসিন্, ক্ষুণ-ধ্বনৃস্ বি- 
নই হওয়!1+ইন্পিন্)- ক) বিৎ ত্রিৎ, 
একক্ষণে অর্থাৎ অভ্যলপ সময়ে যাহায়ধ্বৎস 

হয়, উতৎ্পস্তির পরক্ষণেই যাহার ধ্বংস 
হয়, ক্ষণিক। [ক্লীং, হত্যা, বধ। 

ক্ষণন (ক্ষণ দেখ, অন(অনট )-ভা) সং, 
ক্ষণনিঃশ্বাস ক্ষণ আময়-নিংশ্বাস। যাহার 

ক্ষণকাল নিঃশ্বাস, ৬ষ্ী -হিৎ) সং, পুখ, 
শিশুমার, শুশুক। 

ক্ষণপ্রভা ছষণ সময় প্রভা দীপ্তি । যাঁ- 
হার ক্ষণকাল প্রভা, ৬ষী _ হি) সৎ, স্দ্ীৎ, 
বিছ্যুৎ্ ) যথা__“ক্ষণপ্রভ।সম সহ আসে 
রতনসম্ভব1 বিভা ।” ্ 



ক্ষতি 1 

ক্ষণভঙ্গুর় ক্ষেণ সময় _ ভঙ্গুর ভঙ্গশী'ল) 

বিৎ,ত্রিং, অত্যল সময়ের মধ্যে যাহার 
ভঙ্গ অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া যায়, ক্ণমীত্র- 
স্থায়ী। শিং-১ “শরীরৎ ণতঙ্গুরমূ ।” 
রা-আ্স্রীং। বিদ্যুৎ । 

ক্ষণরামী তক্ষণ্রামিন্, ক্ষণ সময় রমূৃ 
কড়া কর1+ইন্(ণিন্)ট- ক) সং, পু 
কপোত, পারাবত । 

গ্ষণিক (ক্ষণ+1ইক ঞ্িক)_ প্রৎ) বিঞ, ভ্রিৎ, 
্ষণমাত্র স্থায়ী, অত্যল্প সময়ে যাহা ধ্বস 
হইয়াষায়; যথা--ক্ষণিক নুখ। 

ছ্ণিনী (ক্ষণ+ইন্-প্রথ । ঈ--জ্রীলিছে ) 
সৎ স্্ীৎ, রাত্রি, রজনী । 

ক্ষত কশ্ষেণ আঘাত করা+ ত(্তি) _ শ্)সৎ, 
কীৎ, ব্রণ, ঘ্বা। ২। আঘাত, প্রহার । ৩। 
আঘাত অথবা প্রহার দ্বারা যে স্থান 
হইতে রক্ত নিগতত হইয়াছে । ৪ । বি, 
তরি, ভগ্ন । ৫। বিদারিত। ৬। ব্যথিত। 

৭ যেখানে আঘাত লাগিয়াছে, আহত 
৮। দষ্ট । শি২--১ “ত্যাজ্। ছুষ্টঃপ্রিয়ো- 
হুপ্যাসীদঙ্,লীবোরগক্ষতা |” রেঘু)। ৯। 
বিদ্ধ । ১০ | নষ্ট ।১১। নিপ্পিষ্ট । শিৎ -১ 

“মাদ্ধাবগাহক্গতবারিসপয় 1 ২ নিশা? 
ক্ষতনীলরাজয়ঃ |” ৩ “ক্ষতাৎ খলুবায়ত 
ইত্যদ্রগ্রাঃ ৮ ৯। (+ক্ত-ভাবে) রী, 
ঘর্ষণ । শিং-১ “ক্ষতোজ্ভ্বলাঙ্গু ঠঠনখাখ- 
স্ভিম্নয়া ।”ঃ 

দ্ষতজ ক্ষেত ঘা জ যেজন্মসে €মী-ষ 

সং, ীং, কধির, রক্ত । ২। পুঁয়। শিৎ 
_-৯. পিসচ্ছিন্নমুলঃ ক্ষতজেন রেণু ।” 
৩। কাসরোগবিশেষ) ক্ষয় কাস । 

স্গাতবিক্ষত ক্ষেত -.বিক্ষত) বিৎ, রিং, যাহার 
সন্দশরীরে আঘাত লাগিযান্থে ভথল। 
তদ্বারা যাহার শরীর অলশ হইয়াছে । ২। 
যে শরীরের জর্মাৎশে আখাত লাগিয়াছে । 

ক্ষতব্রত ক্ষেত ভগ্য_ ব্রত, ৬ী _ হিং) নি, 

ত্রিং, নষ্টব্রত, নিযমভঙ্গকারী । 
প্ভাশোচি ক্ষেত _ অশোচ, ৪রধাঁ_ ঘট সং, 

ক্ীং, ক্ষতনিমিন্ধক অশোচ । 
ক্ষতি ক্ষেত দেখ, তি(ক্তি) - ভা, ক) সৎ, 

শ্ীং,অপচয়, হানি । ২। নাশ । ৩। ক্ষয়। 

৫8৪. 
.. লাকি শ্পীপীসিপপ শী শশী পীপিশীতা পিপিপি 

|]. ক্ষত 
৪1 প্মস্ার্দি চিহ্ত। ৫।ক্ষত। শিং-১ 

“জলমুচি বিতলণপিদুখে কা ক্ষতিরস্ত্য- 
খিলাম্বুপাতণাম্। কেবলখঘনরমভঙ্গী চা- 
তকপক্ষীকমাশ্রয়তি |” ২ “ন কাচম্য 
কৃতে জাতু যুক্ত মুক্তামণেঃ ক্ষাতিঃ 1” 

ক্ষতোদর ক্ষেত -_ উদর) সৎ, পৃৎ, উদ্ররোণ- 
বিশেষ । 

ক্ষত ক্ষেত, ক্ষ সশ্বরণ করা+4ত(তিন্)_ 

ক। যে অশ্ব বাদ্ার মংব্রণ করে) সৎ) পুৎ 

সারথি । ২। দ্বারপাল। শি২-১ “ততো 
জুষ্টে। মৎ্স্াযরাজঃ ক্ষভ্তারমিদমত্ত্রণীৎ।" ৩। 
ক্ত্রিয়া বা বৈশ্যার গর্ভে শৃদ্রের ওরসজাত 
সন্তান । ৪ । দ্রাসীপুর, বিচর। ৫। মত্ম্য। 
৬। কোষাধ্যক্ষ । ৭। বিধাতা । ৮ । নি 
তিহ, নিযুক্ত । 

গাজর, ক্ষত্র ক্ষেদ্ রক্ষা করা+ত্র-ক। অ- 
থনা ক্ষদ্ + *কিপ)-কল্ক্ষৎ-ত্রে 

ত্রাণ করা+ অ(ড)-ক। সুবিধার জন্য 
ক্ষত লেখা যায়। পৃথু রাজা প্রাণি- 
গণকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করিয়া ক্রীয় 

ক্ষত্রিযত্ব সাধন ফস" করিয়াছেন বলিয়া) 
সং, পু, দ্বিতী, “রশ, ক্ষজিয় জাতি । শিং 
_১. %ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ 
ক্ষতস্য শন্বো ভুবনেষু রূঢঃ 1৮ ২ “ষচ্চ 
রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতৎ, ময়া। 
২। লী, শরীর । 

ক্ষজ্রকণ্্ম (কর্্মন্, ক্ষজ-কর্ম্নন্, ৬ঠী-ষ) 
সং, কলীং, ক্ষত্রিয়ের কম । ২। ক্ষজ্রোচিত 
কাধ্য। শিং-১*শৌধ্যৎ তেজে। ধৃতি- 
দাক্ষ্যৎ যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমূ । দানমীশর 
ভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ত্ম ্বভাবজমৃ।” গৌতা)। 

ক্ষলধন্থা ; সং, পুৎ, ক্ষতিয়ের ধন, সাহম 
পুরুষকার প্রভৃতি । ২। ধুষ্টছান্ের পুত্র । 

ক্ষভ্রভূৎ ক্ষত্র-ভৃৎ [ভু ভরণ কর14" 
কিপ)- ক] যে ভরণ করে) বি, প্রিৎ, 
ক্ষল্রপালনকর্তা ৷ 

ক্ষত্রনন্থু (ক্ষজ+বন্ধু-পিন্দিতার্থে) পিং, 
ত্রিং, ক্ষুদ্র ক্ষলিয়, নিন্দিত ক্ষজিয়। শিৎ 
- ১ পব্রাঙ্গণৎ কুশলৎ 5 ক্ষল্র বধু 
মনাময়মূ ।” 

্ষজবিদ্া ; সং, জী, ধনুর্েরেদ | 



কষশরাস্তক কষে -অন্তক নাশক, ৬ষ্ঠী _ ষ) 
২ পৃ, পরশুরাম । শিং ১ “ক্ষল্রাস্তক- 

সাভিওবের 'চৈব |” তে) । 

ক্ষাজিয় কে +ইয় স্বার্থে । ক্ষ অর্থাৎ 
অরাজকজনিত উপদ্রবার্দি হইতে তাণ 
করে এই অর্থে ক্ষত্রিয় ) সং, পুত, দ্বিত্তীয় 
বর্ণ, ব্রহ্মার বাহুজাতবর্ণ ; ইহাদের ধর্ম 
অধ্যয়ন, যজন, দান ও যুদ্ধ। জীবিকা__- 

প্রজারক্ষণ, গাহস্থ্য, ব্রহ্গচর্ধ্য ও বানপ্রস্থ। 
ক্ষজিষগণের অন্য নাম কাষস্থ; যথা-- 
“বাহ্রোশ্চ ক্ষলিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতী 
জলে ।', শেন্দকলপত্রম) । শিং - ১ “ব্রাহ্মণঃ 
ল্গলিয়ো বৈশ্যস্কয়ো বণ দ্বিজাতিয়ঃ 1” ২ 
“প্রজানাৎ রক্ষণৎ দানমিজ্যধ্যযনমেবচ । 
বিষয়েম্ব প্রসক্কিৎ চ ক্ষল্লিরম্য সমাসতঃ 

(অকল্পয়ৎ) |” য়া, যাণী _স্্ীৎ, ক্ষজিয়- 
জাতি-স্ট্রী । বী- প্রীৎ, ক্ষজিয়ের পতী । 

ক্ষত্রা (ক্ষত্রিন্, ক্ষত্র + ইন্_ অজ্তযর্থে ) সং, 
পুৎ, ক্ষত্রিয় জাতি । 

ক্ষন্তব্য (ক্ষম দেখ, তব্য-_ম্ম) বিৎ, তরি, 
ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমা করিবার উপযুক্ত; 
যে বিষয়ে ক্ষমা করা উচিত; যে বিষয়ে 
ক্ষম। করিতে হইবেক । শিৎ _ ১ক্ষম্তব্যো 
মেহুপর।ধঃ শশধরবদনে ।” ২ “ক্ষস্তব্যৎ 

প্রভুণ। নিত্যং ক্ষিপতাৎ কাধ্যিণাৎ নৃণাম।” 
ক্ষমতা ক্ষেস্ত,১ক্ষমূ সহ্য করা7+ তন) _ক) 

বিং ত্ৰিৎ, সহিযুত্,। ক্ষমাশীল । শিখ ৯ 

“ষে ক্ষম্তারো নাভিজলস্তি চান্যান্।? 
ক্ষপণ ক্েপণক দেখ, অনংঅনট্)- ভ1) বিৎ, 

ডিৎ, নির্দজ্ঞ, লজ্জাহীন। ২ । ক্ীৎ, ত্যাগ । 
ক্ষপণক .(ক্ষপ [লজ্জা] ক্ষেপণ করা 4 
অন-ক। কণ্-স্বার্থে) সং, পৃৎ, বৌদ্ধ 
বিশেষ, বৌদ্ধ-সন্্যাসী | ২। নাস্তিক মত- 
প্রচারক । ৩। নিশজ্জ । শিৎ-_ ১ “০সাহু- 
পশ্যক্ষধ পি নগ্নং ক্ষপণকম্ণগচ্ছন্ত মূ. |?” 
২ “ন্পক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করি- 
ষ্যত্তি। * €্। মররত্ের অন্তর্গত দ্বিতীয় 

রত্ব ) বা ন্বস্তরি-ক্ষপণকামরমিংহশঙ্কু- 
বেক্কালভ্র্রদত্বটকর্পরক(লিদ্বামাঃ। খ্যাতো৷ 
বরাহুমিহ্িের নৃপতেঃ ভায়া রয়াসথিবৈ 
বরক্ষচি নব বিক্রমস্য | 

৫৪৫ ]. 

স্পা সাপ পপ পাপা সপ স্পা শা শিশীটীটী শীট 

৯ ও এ দেহ 7, ॥ 

ক্রপনী (ক্ষপ্ ক্ষেপণ। রেজা স 
রর । ঈপ._ শ্রী) সৎ সী ক্ষেগনী, 
দাড় । 

ক্ষপা (ক্ষপ ক্ষেপণ চি ক। 

আপ. - _জ্ত্রীং) জং, স্ত্রী, রাত্রি । শিৎ- ১ 

“দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ।” রেঘু)। ২ 

"ক্ষপাতমস্কাগুমলীমসৎ নভঃ 1৮২ হরিদ্রা। 

ক্ষপাকর (ক্ষপ।-কর ঘে বরে, হয়া-ষ) 

সং, পুৎ, চক্র, চাদ । ২। কর্পুর। 
ক্ষপাচর ক্ষেপা-চর যে গমন করে) সৎ, 

পু, রাক্ষস । শিৎ- ১ “নিধ্যাণে চ মতিৎ 

কৃত্বা। নিধায়াসিৎ ক্ষপাচরঃ | 
ক্ষপাট (ক্ষপা রাত্রি-ট্ বিচরণ করা 

+অ(অন্)-ক ।যাহার। রাত্রিতে চরে, 
৭সী-ষ্) সৎ, পুৎ, রাক্ষস, নিশাচর, 

রাত্রিচর | শি২-১ “ততঃক্ষপাটটঃ পৃথু 
পিঙ্গলাক্ষৈঃ খৎখ প্রাবৃষেণ্যৈরিৰ চান- 

শেহট্রৈঃ 1” 
ক্ষপানাথ (ক্ষপা- নাথ, পতি প্রভু, 
ক্ষপাপতি | ৬ঠী-ষ) সং, পু, চজ্র। 
শিৎ- ১ “ক্ষিপ্রৎ ক্ষপানাথ ইবাধিরূট |” 
সহ । কপুরি 1 

ক্ষপিত ক্ষেপ্2ঞ্িস্ক্ষপি 1 তকে) _ শ্ম) বি, 
ত্রিৎ, বিনাশিত । ২। যাপিত, অতিবা- 
হিত। ৩। দগ্ধ । 

্ষম (ক্ষম সহ করা অ(অল্) _ ভা) সৎ, 
ক্রীৎ, যোগ্যতা, উপযুক্তত1 । ২। (অন্ 
_ ক) বিখ্গ ভ্িং, নিপুণ, সম). থা 
কার্ধ্যক্ষম । ৩। হিত। ৪1 স্হিষুত। ৫। 

উপযুক্ত, যোগ্য ; যথা-_মাজ্জনক্ষম অপ- 
রাধ। শ্রিৎ-৯ “মহান্ত এব ইভান ও 
মাধস্িতুৎ ক্ষম।£। 

ক্ষমতা ক্ষেম4+ তা _ ভাবে) সৎ, স্ত্রীং, ষে- 
তা, উপযুক্ততা । ২। সামর্থ, শক্তি । 

৩। অর্থপ্রকাশসা মর্থয । 

ক্ষমা ক্ষেম দেখ, অ।৩)- ভ1 ) সং, অ্ত্রীৎ, 
শাভ্ি, নিবৃত্তি । ৯ । আপকার-সহন। ৩। 
অপরাধ গ্রান্ছু না করা, কেহ অপরাধ ক- 
রিলে কুপিত হুইয্বা তনুযায়ী কর্ন লা. করা, 
কেহ অপরাধ করিলে তাহার প্রতি কোপ 
না করা, মার্জনা । ৪। তিতিক্ষা | ৫1 

৬৯ 



ক্ষয় ৫৪৬ ] 
ক্ষান্ত 

সহিষ্ণুতা | শিৎ-১ ণবাহ্যে বাধ্যাঝ্সিকে | ক্ষয়িত ক্ষেস়্ি ক্ষীণ হওয়ান+ তক্তি)-_ দ্র) 

চৈৰ দুঃখে চৌৎ্পাতিকে কচিৎ | ন কু- 
প্যতি ন বা হস্তি সা ক্ষমা! পরিকীর্ভিতা ৷” 

২ “ক্ষম্য়া পৃথিবী সম21” ৬। পৃথিবী । 
৭। ছুর্গা । শিৎ--১ "ছুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী 
স্বাহ] স্বধা নমোহ্স্ত তে।” ৮।রাত্রি। 

ক্ষমাবান্ তক্ষমাবৎ, ক্ষমা + বৎবেতু)-_ শী- 

লার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষমাশীল, অহিষুও। 

শিং-১ “এক ক্ষমাবভাৎ দোষো দ্বি- 
তীয়ে। নোপপদ্যতে 1” 

্ষমিত । (ক্ষমিহ, ক্ষমিন্, ক্ষত্ত১ ক্ষম্ 
ক্ষমী | সহ করা+তৃত্েন্), ইনৃণিন্), 
সা তৃতৃন্)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, সহিষু, 

ক্ষমাশীল। ২ । সমর্থ । 
ক্ষম্য ক্ষেম দেখ, য-শ্ম) বিং, ত্রিৎ) ক্ষমার 

যোগ্য । ২। উপেক্ষ্য । 

ক্ষয় ক্ষি ক্ষীণ হওয়া, বাস কর1+ অল) 
- ভা) সৎ) পুং, অপচয় । ।ভ্রাস। ৩। 
ধ্বংস, নাশ ।৪ | ক্রেমে লোপ হওয়া; যথ! 
--রোগে শরীরক্ষয় । ৫1 আস্ত । "ক্ষিপ্রমেৰ 
গমিষ্যাবস্ত্য়া হীনৌ যমক্ষয়মূ 1৮ ৬1 (4 
অল -_ ধি) কলা, প্রলয় । ৭। ক্ষয়রোগ, 
ক্ষয়কাস; এই রোগে শরীর ক্রমে ক্রমে 
ক্ষয়প্রাণ্ড হয় । ৮। গৃহ, নিবাসস্থান | ৯। 

বত্সর-বিশেষ 1 ১০ । মাসবিশেষ। 
ক্ষয়ন্র (ক্ষয় ক্ষয়কে-কর যে করে) 

বিং, ত্রিৎ, ক্ষয়কারক, শক । শিৎ-- ১ 
“শক্রপক্ষহঃ ক্ষয়ঙ্করঃ |,” [পুং, কাসরোগ । 

ক্ষয়খু (ক্ষি ক্ষীণ হওয়া+ অথ--ধি ) সং, 
ক্ষয়-পক্ষ 3.সং, পুৎ, কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে 

চন্দ্রের কলা হাস হয়। শিং--১ “ক্ষয় 
পক্ষ ইবৈন্দবীঃ কলা: 1” | 

ক্ষয়মাস ; সং,পুৎ, দ্বিমংক্রমণঘুক্ত চাক্রমাস । 
ক্ষয়রোগ ; সং, পুঙ্, যক্ষারোগ। পব্রহ্গহা 

ক্ষয়রোগী স্যাৎ স্থরাপঃ শ্যাবদত্তকঃ 1” 
ক্ষয়বায়ু ক্ষেয়_বায়ু, ৬ঠী-ষ) সং, পু, 

প্রপয়কালের বায়ু। শিং-১ “যুক্সান 
,চেতন্ ক্ষয়বায়ুকজান্ |” ভেটি)। 

ক্ষয়পীল (ক্ষয় _ শীল) বিং,ত্রিং, ক্রমে ক্ষয় 
হওয়। ধার স্বভাব, যার ক্রমে ক্ষয় হইয়া 
খায়। 

বিংঃ তিৎ, নাশিত। ২। হাসিত। ৩। 
ক্ষেয+ইত -যুস্তার্থে ক্ষয়প্রাপ্ত । 

ক্ষয়ী (ক্ষয়িন্, ক্ষয় +ইন্ _ শ্ছিত্যর্থে) বিং, 
িৎ, ক্ষয়শীল, নশ্বর । শিৎ-১ “সতু 
তৎ্সমবৃদ্ধিশ্চ ন চাভূৎ্ তাবিব ক্ষয়ী 1” 

ক্ষয্য (ক্ষয় দেখ, য-র্্ম) বি, ত্রিৎ, ক্ষয় 
যোগ্য । ২ ।বিনাশ্য | 

ক্ষর ক্ষেরু ফেঁ।ট। ফোটা পড়া 4+ অ(অল্)- 
ভ1) সং, পুং, স্যন্দন। ২।ক্ষরণ। ৩। 
শ্রেদন। ৪। নাশ । ৫। (১ অ(তঅন্)- ক) 
মেঘ । ৬ । ক্লীৎ, জল । ৭। বিৎ, ত্রিং। 
নশ্বর । 

ক্ষরণ (ক্ষর দেখ, অন্নট )১- ভা) সং, 
র্লীং, ধারা বাহিয়া বা বিন্দু বিন্দু করিয়া 
পতন, চুইয়। পড়া । ২। স্েদেন।৩ । দ্রব 
দ্রব্যের পতন, মদাদি অশ্রবণ। ৪। নাশ। 
৫ | নিঃসরণ | ৬। টোয়ান। 

ক্ষরিত ক্ষের7তক্তেি)_ ক) বিং, ত্রিং, যাহা! 
| ধারা বাহিয়। পডিতেছে বা পড়িয়াছে, 

যাহ] ক্ষরিয়া পতি ছে ।২। নিঃসৃত । ৩ । 
চৌোয়ান। 

ক্ষরী ক্ষেরিন্, ক্ষর জল+ইন্(ণিন্)-_ ক) 
সং, পৃৎ, বর্ষাকাল । ২। বিৎ, ত্রিখ, ক্ষরণ" 
বিশিষ্ট । 

ক্ষব (ক্কু হাচা + অজল্), অথু 
ক্ুংখু / -ভা) অথ পু, হাচি। ২। 

কাসি। শিং_-১ “ যস্যানিলো নাসি- 

কয়া! নিরেতি । কফানুযাতে। বহুশঃ সশব্ধঃ 

তৎ রোগমাহুঃ ক্ষবথুম্ /” 

ক্ষার (ক্ষভ্র+ অফেে)_ ভাবে, সন্বন্ধাথে ) 
সৎ, জং, ক্ষজিয়ত্ব । ২। ক্ষত্রিয়কর্ম্। 

শিৎ-১ “শৌর্যৎ তেজো ধ্তির্দাক্ষ্যং 
যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমূ । দ্ানমীশ্বরভাবশ্চ 

ক্ষান্রৎ কর্ধ্ম স্বভাবজমৃ 1» ৩। বিং, ত্রিং, 
ক্ষক্রিয়সশ্বন্ধীয় । শিৎ- ১ “আত্ম কর্মক্ষমং 
দেহৎ ক্সাজোধর্ম ইবাশ্রিতঃ 1”? রেছু)। 

ক্ষান্ত ক্ষেম দেখ, তক্তে)-_ ক) বিৎ, ত্রিং, 
যে ক্ষমা করিয়াছে, ক্ষমাশীল, সহিচ্ছ। 
২। নিবৃত্ত, বিরত | ৩। পু, ব্যাথ। ৪1 

খবিবিশেষ। 



ক্ষার 

ক্ষান্তি (ক্ষম দেখ, তি(ক্তি) ভা) সৎ, স্ত্রীং, 
ক্ষম1, সহিুততা । ২ ।নিবৃত্তি। শিৎ--১ 

“শমোদম আতপ শেঁচৎ আগস্তিরার্জনমেবচ। 
জ্ঞানৎ বিজ্ঞানমাস্তিক্যৎ ব্রহ্মকর্্ম স্বভাব- 
জম্ ৷” গৌতা)।৩। প্রতীক্ষা | 

ক্ষাম ত্ৈ ক্ষীণ হওয়া1+তক্তি)-ক। ত 

»₹ম) বিং ত্রিং,। কশ, ক্ষীণ । ২। হুর্াল। 

৩। রূক্ষ। ৪। শুক্ক । শিং-_ ১ “ন্ষুতৎক্ষাম- 
কঃ 1১” ২ পক্ষাযে। বিবর্ণবজ্,শ্চ |” ৫। 
পুৎ, ঘতি সুক্ষ্সত্ব হেতু) পরমেশ্বর । 

ক্ষার ক্ষের ফোটা ফোটা পড়া 1+'অ”৭) - ক) 
২,পুৎ, লবশরস | ২ । যবক্ষার্ত ।৩। খাঁড় 

গুড় । ৪ । কাঁচ। €। ভস্ম,ছাই | ৬। ধূর্ত । 
৭। সৌোহাগা | ৮ ক্লীং, লবণ, লোণামাটি । 

শিৎ ১ পক্ষতে ক্ষারৎ হি সদ্রদোৌ পাণু- 
বস্য |”, ২ “ধারাপমার্গকুট্জলাঙলীতিল- 
সুক্তটৈ2। ক্ষারৈরেতৈজ্ত মিলিতৈঃ ক্ষার- 
ষট কাদযে! গণাঃ 1” ৩ “পলাশবজিশিখ- 
রিচিঞ্চার্কতিলনালজা: ৷ যবজঃ সঙ্জিকা 
চেতি ক্ষারাষ্ীকমুদাজতভম্ 1”? 

ক্ষারক ক্ষোর দেখ, অক ণক)-_ ক) সং, পু, 
জালক, জালি, অস্ফুট পুগ্প, কুড়ি । ২। 

ক্ষের্- আআক্ষারি+পক ক) পক্ষী প্রভূ 
তির খাচ।, মত্স্তার্দির খালুই | ৩। লি | 
রিকা --স্ট্রীৎ, রজকী। [বিশেষ। 

ক্ষারনদী ; সং, জ্স্্রীঘ, নরকবিশেষস্ নদী- 

ক্ষারভূমি ক্ষোর ভূমি, ৬ষ্ঠী _ষ) সং, স্্ীৎ, 
লবণমৃত্তিকাশ্থিত দেশ, লোণাশ্ছান । শিৎ 
_১ “জীবনৎ জীবনৎ হস্তি প্রাণানূ হস্তি 
সমীরণঃ । কিমাশ্চর্ধ্যং ক্ষারভূমৌ প্রাণদা 
যমদুূতিক1 1” 

ক্ষারমৃত্তিকা (ক্ষার লবণ -_ মৃন্তিক! ) সং, 
স্্ীং, লোণামাটী, সাজিমাটা। 

ক্ষারমেলক (ক্ষার_-মেল সমূহ । ক- 
স্বার্থে) সং, পুৎ, ক্ষাররাশি । 

ক্ষারমেহ ;) সং, পুৎ, পিস্তজ মেহরোগ । 
ক্ষারসমুদ্র ; সং, পুৎ, লবণসমুদ্র । 
ক্কারিকা ; সৎ, স্্ীৎ হ্ধা। 

ক্ষারিত ক্ষে৭্-ঞি-ক্ষারি গমন করান এবং 
পড়ান +ত(ক্ত) _শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, অপবাদ 
গ্রস্ত, দূষিত, ৷ ২। শ্াবিত, গলান । . 

[৫৪৭ ] 

ক্ষারোদক ক্ষোর- উকি ্ভী_ ছি ও সহ, 
পু, লবণ সমুদ্র । ২। ক্রীৎ, লবপাজ্ জল । 

ক্ষালন ক্ষোল্ . ধৌত কর1+অন্সেনট) _ 
ভা) সং, ক্রীৎ, ধৌতকরণ, জলম্বারা পরি- 
ক্ষারকরণ। শি২-১ পপ্রক্ষালনান্ধি পক্কস্য 
দূরাদস্পর্শনৎ বরৎ।” ২ । শোধন, কাটান, 
কোন বিষয় হইতে নিক্ষতি পাওয়া ; যথা 
-দোবক্ষালন। নী- স্ত্রীং। 

ক্ষালিত (ক্ষল-ঞ্রিঃক্ষালি ধৌত করান + 
তক্তি)-_ক্ম) বিৎ, ত্রিৎ, ধৌত, পরিস্কৃত | 
২। শোধিত। শিং-১ পক্ষালিতৎ নু 
শমিতন্, বধূনাখ দ্রাবিতৎ মু দয়ৎ মপু- 
বারৈ2 | মোষ)। ৩। নিরাকৃত। 

ক্ষিক্ষি বাস করা, ক্ষীণ হওয়া! ইত্যাদি 
+ই(ডি)- ভাবে) সং, স্ত্রী, বাদ। ২। 
গমন | ৩। ক্ষয় । 

ক্ষিত (ক্ষি ক্ষীণ হুওয়া+ ত(ক্তি)- ক) বিং, 
ত্রিং, ক্ষয় প্রাপ্ত । ২1 হিংহসিত । ূ 

ক্ষিতি ক্ষি বাস করা, ক্ষীণ হওয়া+ তি 
ক্ি) _ধি) সহ, স্্রীহ, পৃথিবী | শিং 9, 

“সলিলৈর্নিহিতৎ রজঃ ক্ষিতে রবিচন্দ্রা- 
বপি নোপলক্ষিতৌ। 1”? হ। বাসস্থান । ৩। 

প্রলয়কাল। শি২_১ “মহালয়ে ক্ষয়ং 
যাতি ক্ষিতিস্তেন প্রকীর্তিতা ।" ৪ । (4ঁল্তি 
_ ভা) ক্ষয়, ক্ষতি । ৫7 গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, 
রোচনা । 

ক্ষিতিক্ষিৎ (ক্ষিতি _ক্ষি প্রশখর্ধযালাভ করা 
+০ক্িপ্)-ক । যে পৃথিবীর এ্রখবর্ধযলাভ 
করে) সং, পুৎ্» রাজা । শিৎ-১ “অপ- 
দ্বাস্তরঞ্চ পরিতঃ ক্ষিতিক্ষিতাম্ ।” মো) । 

ক্ষিতিজ ক্ষিভি পৃথিবী-_জ [জন্ জন্মান 
+অডে)-ক] যে জন্মায়, ৭মী--ষ) 
পৃৎ, মঙ্গলগ্রহ। শিং _- ১?ক্ষিতিজান্তর্দশাৎ 
গতহ 1” জ্যোতিষ)। ২। নরকাহর। ৩। 
উপরস-বিশেষ | ৪। বৃক্ষবিশেষ। ৫। বিৎঃ 
ত্রিৎ ভূমি হইতে উৎপন্ন । 

ক্ষিতিদেব (পৃথিবীতে দ্েবতান্গরূপ বলিয়া) 
সং, পুৎ, ব্রাহ্মণ । শিং--১ “অচ্ছিদ্রমপি 
যম্বাক্যৎ বদস্তি ক্ষিতিদেবতা2ঃ1” 

ক্ষিতিধর ক্ষিভি পৃথিবী-ধর, ভু 
ক্ষিতিভূৎ 1 [ডু ভরণ করা1+০ক্িপ৩--, 

স্পা 



ক্ষিগ | 

ক] যে ধারণ করে, ২য় -ষ) সং, পু, প- 

ব্দত। শিং-১ পক্ষিতিধরপতি কন্যাঁমা- 

দরদ্বানঃ করেণ।”(কুমীর) 1.২ “ক্ষিতিভূদিব 

ক্ষিতিকম্পকীর্ণতুজঃ 1” ২ । রাজা । ৩। 

অআনভ্তদেব। 

ক্ষিতিনাথ, ক্ষিতিপতি, (ক্ষিতি _ নাথ, 

ক্ষিতিপ, ক্ষিতিপাল, পতি প্রভু, 

ক্ষিতিরক্ধী _ক্ষিন্ ৬ঠী-ষ।-প 

[পা পালন করা+ অ:ড)-কণ, পাল 

যে পালন করে, রক্ষা করে, হয়া ষ। 

-ব্ুক্ষী যে রক্ষা করে, *যাষ) সৎ, 

পুৎ) রাজা । শিং-১ পক্ষিতিপতিমণ্ডল- 

মন্যতো বিতানমৃ।” রেঘু)। ২ “ক্ষিতিপঃ 
ক্ষত্রিয়োদ্ধ তাম্বকঃ।'(মাঘ)। ৩ “শিলো 
চ্চয়োহপি ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃ।, ৪ “নিপীয় 

ষস্য ছিিতিরক্ষিণঃ কথ!2 1” 

ক্ষিতিরন্ধ, (ক্ষিতি প্রথিনী_ রন্ধ, 

৬ী _ য) সং, পুৎ, পৃথিবীর ছিদ্র । 

ক্ষিতিকহ শ্ষিতি- রুহ যে জন্মে, ৭মী- 

ষ) সৎ, পুৎ, বৃক্ষ, গাছ । শিৎ_ ১ক্ষিতি- 

কুহুপপ্রবপুষ্পকর্ণপুরে |” (মাঘ) । 

ক্ষিতিবর্ধন (ক্ষিতি _বদ্ধন যে বাড়ে, “মী 

_ ষ) সৎ, পুং, মতদেছ, শব । শিৎ- ১ 

“বাণৈশ্চকার ক্ষিতিবর্ধনমূ 1” ২। বি 

ত্রিৎ, ভূমিবৃদ্ধিকারী । 

ক্ষিতীশ (ক্ষিতি_ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী_ 

ক্ষিতীশ্বর ষ) সং,পুৎ,ক্ষিতিপতি, রাজ]। 

শিং- ১ “আসমুদ্রেক্ষিতীশীনাম্ '” ২ “প- 

শ্যধবংমে বীর্ধ্যমদ্য ক্ষিতীশীঃ 1” ৩ «“কৌ- 
শিকেন সকিলক্ষিতীখর2 |” রেঘু)। 

ক্ষিড (ক্ষিদ্ূ অব্যক্ত শব্দ কর|71 র(রকৃ)_ 
ক) সৎ, পুৎ, রোগ | ২। হৃধ্য ।৩। শৃগ | 

ক্ষিপ (ক্ষিপ ক্ষেপণ করা অ(ক)- ক) 
বি, ত্রিৎ, ক্ষেপক। পা. হ্ীৎ, (ক্ষিপ1 

ভা) ক্ষেপণ । 

ক্ষিপণু (ক্ষিপ্ ক্ষেপ্ণ করা, প্রেরণ কর।+ 

 ন্গ - সংজ্ঞার্থে) সৎ, পুৎ, বাযু। ২। 

 ব্যাধ। | 

ক্ষিণড €ক্ষিপ্ ক্ষেপণ করা4 তকে) ) 
. এবিধ, ভি, নিক্ষিপ্ত । ২। প্রেরিত । শিৎ_ 

"২ পক্ষিগুঃ সমীয়ৈঃ সরিতাৎ পুরঃ পত্ 1” 

ছিদ্রে, 

৫৪৮ ] ক্ষীণ, 
,«. ২০পাশাীশীশিশপসপীন লিশিপিশপিশিশীশশী শশী? ০০ 

৩। হত। ৪1 নিন্দিত। ৫। পরিত্যক্ত । 
৬। অৰজ্ঞাত । শিৎখ-১ “তিরস্কত] বিপ্র- 

লব্ধাঃ শপ্তঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি 1” প৭' বি- 
কীর্ণ। ৮।(+ক্ত- ক) অত্যাসক্ত ।৯। 

যাহার বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছে, বাষ়ারোগ- 
গ্রস্ত, ক্ষেপা, বাতুল ।প্ত1-স্ত্রীৎ, রাত্রি । 

ক্ষিগুনিবাস (08260 4১৪য1010) সঙ, পু 

ক্ষিণু ব্যন্জসিদের থাকিবার শ্ছান, পাগলা- 
গারোদ । | 

ক্ষিপ্র, ক্ষিপ্ত দেখ. নুরু) ক, শীলাদা্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষেপণশীল । ২। নিরাঁকরিষু। 
শিৎ- ১"রক্ষোগণৎ ক্ষিপ্রমতবিক্ষ আত্মা।” 

ক্ষিপ্যমাণ ক্ষিপ্ ক্ষেপণ করা-+ আনংশান) 
স্ব । য-_ আগম) বিৎ্, তরি, যাহা -ক্ষ- 
পণ করা যাইতেছে । 

ক্ষিপ্র (ক্ষিপ্ত দেখ, ররকৃ)-_ ক) ক্রিৎ-_ বি, 
ক্লীৎ, বিৎ, তি, শীঘ্র, ভ্রুত। শিৎ-১ 
“দেবশ্চেৎ ক্ষিপ্রৎ বর্ধিষাতি । শীন্ং বপ 
স্যামঃ।” ২। খেচরান্, খিচড়ী। 

ক্ষিপ্রকারী 0-কারিন্, ক্ষিপ্র শীভ্র কারী 
যে করে) বিং. রঃ. শীগ্রকারী, লবৃহস্ত, 
যে শীঘ্র শীস্র ক: সমাধা করে, চালাক। 

ক্ষিপ্রজব ক্ষিপ্র শীঘ্ব-জব বেগ) বিং, 
ত্রিং, অতি বেগশালী, অত্যন্ত জ্রতগামী; 
যথা - ক্ষিপ্রজবঘোট ক। 

ক্ষিপ্রহত্ত (ক্ষিপ্র শীঘ্র _ হজ্ত ) বিং, ত্রিং। 
যাহার হাত শীপ্র চলে, কাধ্যকালে যে 
ব্যক্তি হস্তের চাতুর্ধ্য দেখায়, লঘ্ুহত্ত । 

ক্ষীণ (ক্ষি ক্ষীণ হওয়া+ তক্তে)- ক) বিং, 
রিহ, শ্বক্ষব । ২ | ছূর্ববল। ৩ ।যাহার ক্ষয় 
হইয়াছে, জীর্ণ। ৪1 শুক্ষ। ৫। কুশ, 
শীর্ণ। শিৎ- ১ “আষ্টমাঘশে চতুর্দশা।: 
ম্টিণে। ভবতি চন্দ্রমীহ 1” 

স্রীণজীবী ক্ষোণজিবিনৃ, ক্ষীণ- জীব বাচা 
+ইন্পিন্)- ক) বিৎ, ভ্রিং, আঅলপ্রাণ। 
ক্ুদ্রপ্রাণ, যাহার প্রাণ অল্লেই বিনষ্ট হ- 
ইতে পারে। ৰ 

ক্িণভ1 ক্ষৌণ +ত1-- ভাবে) মৃৎস্প্রীৎ, কূশতা, 
দের্ধাল্য ৷ ২। হ্ুুপ্কসতা । 

ক্ষীণ-তাড়িত (৪৪৮৮৪, [019০6710180 ) 

ভাড়িতের আকর্ধণ-শক্তি। 



্কীর- [ 

শিণবল 7 ক্ষীণ - বল, শক্তি) বিৎ, ত্রিৎ, 

শিণশক্তি | যাহার বল বা শক্তি ক্ষয় হই- 
ফাছে, কুর্ধবল, বীর্ধযহীন। | 

শিব (ক্ষীব মস্ত হও + তংক্ত) - ক) বিৎ, 
ব্রিং, মস্ত, মাতাল । শিং--১ “ক্ষীবাঃ কু- 
বস্তি হাস্তর্চ কলঙ্ছে চ তথাহুপরে 1” 

জীয়মাণ (ক্ষয় ফেখ, আনংশান)-_-ন্ম্ন ) বিৎ, 
ত্রিৎ, ঘাহার ক্ষয় হইতেছে, অপচীয়মান ৷ 

₹ীর ঘ্বেসে ভোজন করা+ঈরউঈরন্)- শর) 
সংকীৎ, জল । ২।দুক্ষী। শি২--১হৎসো 
হি ক্ষীরমাদ্ষন্তে তন্মিশ্রৎবর্জয়েৎ পরঃ।” 
৩। চিনির সহিত জাল দেওয়া ঘন হুগ্ধ। 

৪। নির্যাস । ৫1 আটা। 
ক্লীরকঠ ক্ষৌর দুপ্ধ_কঠ গলা, ৬ঠী _ হিং) 

সৎ, পুৎ, বাহার কে ক্ষীর আছে, যাহার 
গল। টিপিলে দুগ্ধ নির্গত হয়, অল্পবস্ুহ্ক 
বালক, স্তন্যপায়ী শিশু । 

শ্লীরজ (ক্ষীর দুগ্ধ-জ [জন্ জন্মান+অ 
(ডে) -ক] উৎপন্ন, ৫মী-ষ) সং ক্লীৎ, 
দধি। ২। বিং,ত্রিৎ, ক্ষীরোত্পন্ন বন্ত | 

ক্ষীরদল ক্ষৌর _ দল, ছী-_ হিং) সং, পুত, 
অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। 

ক্ষারদ্রম ; সং, পুঃ অশ্ব খ বৃক্ষ । 
ক্ষীরধেনু ) সৎ, স্্রীৎ, দানার্থ করিত ক্ষীর- 

নিশ্মিতা ধেনু । শিৎ- ১ “ক্ষীরধেন্ৎ শ্রব- 
ক্ষ্যামি তাৎ নিবোধ নরাধিপঃ 177 

ক্ষীরনীর ক্ষোর ছুপ্ধ-নীর জল । দুগ্ধ জল 
মিশ্রিতের ন্যায়) সং, ক্লীৎ, আলিঙ্গন । 

ক্ষীরপ ক্ষীৌর-_-প [পা পান কর!+অ(ড) 
-ক)] যে পান করে) সৎ, পুং, কুপ্ধপায়ী 
বালক ॥ 

ক্ষীরপলাণু, ; সৎ, পু, শ্বেত পলা, সাদ। 
পেঁয়াজ । 

ক্ষীরবারিধি ক্ষৌর-বারি-ধা ধারণকরা 

+ই€ক্কি)- ধি) সৎ, পুহ ক্ষীরসমুদছ 
ক্ষীরবিকৃতি ক্ষৌর ছুক্ধ_ব্কিতি অন্যথা 

তাঁব, ৬ষ্ঠী _ ষ) সৎ, স্ত্রীৎ, ক্ষীরের বিকার, 
ক্রস] |. টি 

ক্ষীরশ্র ? ক্ষোর দুগ্ধ-শর,সর যে 
ক্ষীর্যর | উপরে, গমন করে) মং পুত 

আমিক্ষা, হুদ্ধ ছছ্ির সার । 

৫ল ] পন: 

ক্রশরশুক্র ক্ষোর জুগ্ধ- শুরু শাদা। যে ফল 
দুপ্ধের ন্যায় শাদা) সৎ, পু২, পাণিফল । 

( ক্ষীরসর্পিস্ ; সং, ক্লীৎ, ক্রীরপক্ক স্বতবিশেষ । 
ক্ষীরসার ক্ষৌর--সার সারাংশ) সৎ, পুৎ, 

নবনীত । ২ । ছানা । শিৎ - ১ “ক্ষীরসার- 
মপনীয় শঙ্কয়। স্বীকৃতৎ যদিপলায়নং ততয়া।” 

ক্ষীর স্বামী (- স্বমিন্, ক্ষার _ সামী) সং, পুত, 
অমরটীকাকার শাব্দিক পণ্ডিতবিশেষ । 

ক্ষীরহি-্ীর ; সং পু২, ছুপ্ধের ফেণা। 
ক্ষীরাদ্ধি ক্ষীর ছুপ্ধ- অন্ধি সমুদ্র) সৎ, 

পু" জ্ীরসমুদ্র | 
ক্ষীরান্ধিজ (ক্ষীরান্ধি ক্ষীরসমুদ্র--জ [জন্ 
জন্মান 4 ত(ডে)-_ ক] জাত, ৫মী -_ষ) সং, 
পুৎ, চক্র । ২। ক্লীৎ, সামুদ্রলবণ। ৩ । 
মুক্তা । জা-স্স্রীং, লক্ষ্মী । 

ক্ষীরান্দিতনয়1 ক্ষৌরান্ধি ক্ষীরসমুদ্র-_ তনয় 
কন্য।, ৬ঠী-ষ) সং, জ্্রীৎ, লক্ষ্মী । শিৎ-_- 
১ “ক্ষীরাক্িতনয়া হরেঃ ১৮ 

জিরিক1 (ক্ষীর ছৃপ্ধ+ইকফ্জিক) _ অস্তা- 
থেঁ। আপ্ -স্ীং) সং, জ্ত্রীৎ, ক্ষীবা, শশা। | 

ক্ষীরী ক্ষৌরিনৃ, ক্ষীর ইন _ অস্্যর্থে) সং, 
পু, বৃক্ষবিশেষ, যে সকল বৃক্ষের আটা 
আছে, বট, অশ্ব, ভূন্বুর, আকন্দ, শশা, 
সোমলতা প্রস্ততি । শিং-১ “ন্যগ্রো- 
ধোহুন্দরা্খপারিশরক্ষপাদপাঃ । পঞ্চেতে 
ক্ষীরিণো বুক্ষাস্তিষাৎ ত্বক পঞ্চলক্ষণমূ ॥ 
কেচিন্ু পারিশ স্থানে শিরীষ বেতসং 
পরে বদন্তি |” শী--স্্রীৎ, দুগ্ধবতী গবী। 

ক্ষীরেরী ; সৎ, স্ত্রী, পায়স, পরমানম্ন। 
স্ষীরোদ ক্ষোর ছুগ্ধ-উদছ জল, ৬গ্ী- 

হিৎ্) সং, পু ক্ষীরসমুদ্র । 
ল্ীরোদতনয়! ক্ষৌরোদ ক্ষীরসমুদ্র _ তনয়! 

কন্যা, ৬ষ্ভী _ষ) সৎ, স্ত্রী, লক্মী। 
ক্ষীরোদনন্দন ক্ষৌরোদ সমুদ্ছ - নন্দন পুক্্র, 

৬ঠী _ষ) সং, পুং, চক্র. 
ক্ষুণি, ক্কুণী হছে শঙ্গ করা৮নি, নী সৎ" 

ভ্তার্থে) সং. স্্রীং, পৃথিবী, ক্ষৌনী। 
ক্ষু্ মদে চূর্ণ করা1+ তক্কে)-ম্ম) বিংত্রিধ, 

চূরীকত, শুড়া করা । শিৎ- ৯ “কীটক্ু- 
পুস্তকম।” ২ । প্রহত, মাড়ান। ৩। 'আ” 
হত। ৪। খনিত।. শিং ৯ “বেগক্মগৰি- 



ক্ষুদে 

পা মহী ।” ২ “রেখামাত্রমপি ক্কুধা্। |? 
৫1 আচরিত, অভ্যস্ত । ৬। যে কোন 

বিষয়ে নিরাশ হইয়া দুঃখ পাইয়াছে, ষে 
ক্ষোভ পাইয়াছে, ক্ষুব্ধ, দুঃখিত ; যখা__- 
ণ্লুগ্ রবুকুলমণি ।” শিৎ _ ১-ল্ত্রীবাক্যাঙ্থৃশ 
প্রন্ষুণ |” ২“ মহভিঃস্ষুণে বত্মসনি তিষ্- 
তামৃ।৮” ৭। অবগাঢ় ; আলোড়িত; পরি- 

শীলিত। ৮ । নিপুণ । ৯। গুণিত জেস্ক)। 
লু, _ স্্রীৎ (ক্ষু হাচা4 ০(ক্িপ), 

লুুত-_ রীৎ তূক্ত) _ ভা) সং, হাচি। 
ক্ষুৎক্ষাম ক্ষেধ্ _ক্ষাম ক্ষীণ, তয়া-ষ বিৎ, 

তরিৎ, ক্ষুধায় ক্ষীণ । শিং-১ “অথাসৌ 
ক্ষুৎক্ষামকঠঃ।” 

ক্কুংপিপাসা ক্ষেধ পিপাসা তৃষণী, দ্বং_ স) 
সহ, স্মীৎ, ক্কৃধা ও তষ্। [কণা। 

ক্ষুদ (ক্ষুদ্রে শব্বজ) সং, তাখুলাদি চূর্ণ, তওল 
কুদ্ধোধ (ক্ষুধ্ ক্ষুধা বোধ,৬ঠী_ষ ) সৎ, 

পু, ক্ষুধা পাওয়া, ক্ষুধার অনুভব । 
ক্ষুদ্র (ক্ষু্ দেখ, র'রক১-_ক) বিং, তিৎ, 

যাহার আকার বড় নয়, অলকাষ, ছাট) 

যথা ক্ষুদ্র ম্স্য । ২। নীচ, অধম; যথা 
ক্ষুদ্র আশয়। শিৎ_১ “ন্ষুদ্রেছপি নূনৎ 
শরণৎ প্রপন্নে ।” ৩। অল্প । ৪ । যাহার ধন 

ক্ষমতা বা আধিপত্য নাই ; যখা__স্ষুদ্র 
লোক । ৫। অগ্রশস্ত, অবিস্তত; যথ!-_ 

ক্ষুদ্র গৃহ । ৬ । দীর্ঘ নয়, লম্বা নয়; যথা-_ 
দ্র যষ্টি । ৭। উচ্চ নয়, উন্নত নয়) যথা _ 
ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ৮। দ্রুর। ৯ । কপণ। জা-স্সীৎ, 

মক্ষিকা । ২। মধুমক্ষিক]।। শিৎ_ ১মক্ষি- 
কঃ কপিলাঃ স্ম্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকূতৎ 
মধু। ুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যক্তৎ তদ্দর্ণাৎ 
কপিলৎ ভবেৎ .” ৩। বেশ্যা! ৪ । নটা। 
৫। কণ্টকারী। 

ক্ষুদ্রক ; সং র্লীৎ। অন্মবিশেষ ; যথা 
এপঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক আঘাত করিলেন!” 

সুগদ্রকন্ুূ ; সং, পু, শন্বুক, শামুক । 

ক্ষু্রঘন্টিক1 ক্ষেত্রে ছোট _ ঘণ্টা কাংস্যা- 
দ্বি নির্মিত বাধ্যযন্ত্রবিশেষ 4 ক -_ প্রা । 
আ-জ্জ্ীলিঙ্গে) সৎ, জ্্রীঘ, কিন্ছিণী, 

সুত্র |. | | 
ক্ষুত্রচঙ্ান ) সং, পুং। রক্তচন্দন। 

[ ৫৫০. 7 নু 

ক্ু্রনাসিক (ক্ষুদ্র নালিক নাসিকা, ৬্গী 
_ হিৎ) বিৎ, ত্রিং, জক্বনাসিক, খাদ । 

কষুদ্রপ্রাণ (হুদ অজ _ প্রাণ, ভষ্ঠী _হিং) 
বিং, ত্রিৎ যাহার প্রাণ অল্প, যে অল্পেই 
মার! পড়ে, যার ক্ষমতা বা সামর্থ্য অল্প, 
অল্প্রাণ। 

ক্বুদ্রনুবর্ণ ; সং, ক্লীৎ, পিত্তল। 

স্কুদ্রাক্ষ ক্ষেত্র ছোট _ অক্ষ অক্ষি শব্জ, 
৬ঠী _ হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, যাহার চক্ষু ছোট । 

ক্ষুদ্রামলক ; সৎ, ক্লীৎ, কাঠআমলা । 
ক্ষুদ্রাশয় (ক্ষুদ্র _আশয় মন বা অভিপ্রায়, 

৬ঠী_ ছিৎ) বিৎ, ত্রিৎ। নীচাশয়, সামান্ত 
বিষয়ে যার লোভ জন্মে, যে অল্প বিষয়ের 
মায়! ত্যাগ করিতে পারে না, নীচাশয়। 

ক্ষদ্রাশযতা ক্ষেদাশয়+তা _ ভাবে) সতস্ত্রীৎ 
নীচ স্বভাবত', নীচপ্রক্তি | 

ক্ষুধু 7 (ক্ষুধ ভোজন করিতে ইচ্ছা করা 
ক্ষুধা / +০(্লিপ)-_ ভা । আপ্) সং. স্ত্ীৎ, 

বুন্ছক্ষা, ভোজনেচ্ছ! । শিৎ-১ “ক্ষুধয়া 
পশভ্যমানঃ 1" ২। লালসা ইচ্ছা; যথা 
কামক্ষুধা। 

ক্ষধাতিজনন (₹...--অভিজন্ন কারক, 
উন্নতিকারক, ২য়া_ষ) বিৎ, ত্রিং, ক্ষুধা 
কারক লজ্ভ | 

ক্ুধার্ত (ক্ষুধা আর্ত পীড়িত, কাতর, ওয় 
_ষ) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষুধায় কাতর, যাহার 
অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। 

ক্ষুধিত (ক্ষুধ দেখ, তক্তে) _ ক) বিৎ, ত্রিৎ। 
বুৃক্ষিত, ভোজনেচ্ছ,। 

কুন বৃত্তি ক্ষেধ্ _ নিবৃত্তি, ৬ষ্ঠী _ষ) অৎনত্রীৎ, 
ক্ষুধার নিবারণ, ক্কুধাশাস্তি 

ক্ষুপ (ক্ষ্য শব্দ কর+প(পক)-ক) সং 

পু, ক্ষুদ্র শাখারত ক্ষুদ্রবৃক্ষ । ২ । পর্রবত- 
বিশেষ) দ্বারকার পশ্চিমে অবস্থিত । ৩। 
আকৃষ্ণের পুত্র, সত্যভামা-গর্ভসম্ভৃত। ৪। 

ইক্ষাকুর পিতা। | 
ক্ষুব্ধ ক্ষেভ চঞ্চল হওয়া, কাতর হওয়া? 

তক্তে) _ ক) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষোভপ্রাপ্ত | ২। 
বিচলিত। ৩। কাতর,দুঃখিত। ৪ । ভীত । 
৫। সং,পুহ, অস্থনগ্ড। ৬। কতিবন্ধবিশেষ 

শিৎ-১ “পার্থোপরি পদ কৃত্বা যো 
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চভিত ক্ষেন্ধদেখ, ক্ত _ ক) বিৎ্১ত্রিৎ, ত্রাসিত। 
২। সঞ্চালিত । ৩1 ক্ষোভ প্রাপ্ত, যাহার 
ক্ষোভ জন্মিয়াছে, হুঃখিত। ৪ | বিচলিত । 
৫ | ভ্রেদ্ধ। ৬। গ্রস্ত । ৭ । ব্যাকুল । ৮। 

আলোড়িত, মথিত । শিৎ-১ “সুধৈৰ 
মন্দরক্ষুন্ধক্ষোভি তাত্তোধিবর্ণনা ।” মোষ) 
৯। সংরন্ধ। 

চুমা (ক্ষ হাচ1+4 ম(মক)-_ ক, আপ 
স্্ীং) সৎ, স্্রীৎ, মসিনা, তিমি । ২। আ- 
তসীবৃক্ষ | ৩। নীলগাছ । ৪। রেশম । ৫ । 
শণ। ৬। পাট । 

ফুর (ক্ষুরু ছেদন করা+র(রক)-ক। র 
-লোপ, গ্রীক ভাষায় এই শব্দের সৌ- 
সাদৃশ্তঠ দেখ; ষথা--সংস্কত-ক্ষুর- কৃষুর ; 
গ্রীক-ক্ৃম্বরন। খুর শব্দও হয় ) সং, পুৎ, 
ষে অস্ত্রে মাথা কামায়, নাপিতাস্্ । শিৎ 
১ “তব ক্ষুরৎ জিহ্বয়া লেক্ষি সুচ্য] স্পৃ- 
শমসি লোচনে । যো রামস্ত শ্রিষাং ভাধ্যাৎ 
পাপবুদ্ধ্যা নিরীক্ষসে 1 ২ “জ্যাৎ চিচ্ছেদ্ 
ক্ষুরেণ ”'২। অশ্ব গে! প্রভৃতি জন্তর পায়ের 
সর্বশেষে যে অশ্ছিময় অংশ থাকে,পায়ের 
খুর । ৩। খাটের খুর1। রী _স্ত্রীৎ, ছুরী। 

ক্ষুরকণ্ম স্ষেরকম্মনন্, ক্ষুর-_ কম্মনূ কর্ম, ৩য় 
_ষ) সৎ, ক্রীৎ, ক্ষৌর, কামান। 

ক্ষুরধান ক্ষের ধা ধারণকর1+ অন(আনট.) 
--ধি) সং, ক্লীৎ, নী - স্ত্রী, নাপিতাক্সাধার, 
ক্করভাড় । 

ক্ষুরধার ক্ষের _ধারা, ৬ষী _হিৎ) সৎ, পুৎ 
নরকবিশেষ । 

স্করপত্র ক্ষুর পত্র, ৬ষ্ঠী- হি) সৎ, পু, 
শর, বাণ। ২। বিং, ত্রিং, ক্কুরতুল্য পত্র- 
বিশিষ্ট শেরবনাদি)। . 

ক্ষুরপত্রিকা ; সং, স্ত্রীঘ, পালঙগ শাক। 
ক্রপ্র (ক্ষুর-প্রথ্ যাওয়া অড)-ক) 

সং, পু, অপ্ধচন্্রারৃতি বাণবিশেষ । শিং 
১ “তীক্ষস্ুরপ্রযাদার তস্তা। নাসিকা- 
মচ্ছিনৎ্ |” ২ “ধুরৈঃ চর প্রৈদরয়ৎস্তদ1 1” 
২৭ ত্বাস ছেক্ষনাস্ত্র, খুরপো। খুরপ্র শব্দও 
হস্ব। 

[৫৫১ ] 

] ক্ুরমর্দিন্, লুরসুত্ডিন্, আতর 
কুরমু্ডী নাপিতান্্র-মৃ্ধ নাশ করা, 
মুড মুড়া করা+ইন্€শিন্)- ক), সং, 
পু -- _ স্ত্রী, নাপিত । | 

ক্ষুরী (্ুগরিন্, মুর +ইন্_ _আন্তর্খে) সং. 
পৃৎ, পী _্ত্রীং, নাপিত, নাপিতিনী। ২ ॥ 
সুচরযুক্ত পশু । 

দুলে ক্ষুদ্ [ক্ষুদ্ চর্ণ করা1০ »কিপ্) 
কুল্লক / _ভা] গুঁড়া, ধূলা-ল [লা 

গ্রহণ করা, হওয়া + অডে)-ক)] যে 
গ্রহণ করে । ক-স্বার্থে) বিং, তরি ক্ষুত্র । 
২। অল । ৩1 লঘু । ৪। কনিষ্ঠ। 

ক্ষুল্পতাত 7 ক্ষেত্ল কনিষ্ঠ -তাঁত পিতা, 
ক্ষুল্লতাতক _স) সং, পুঙ্, পিতার 

কনিষ্ঠভ্রাতা, খুড়া । 
ক্ষেত্র ক্ষি বাস কর+ত্রষ্রন্)- ধি) সং, 

র্ীং, ভূমি, ক্ষেত । শিং-১ “ক্ষেত্রভৃতা 
স্মৃত। নারী বীজভূতঃ স্বাতঃ পুমান্ । ক্ষেত্র- 

বীজসমাযোগাতৎ সংভবঃ সব্বদেহিনামূ ।*। 
২। স্থান; যথা-কনম্মক্ষেত্র । শিৎ- ১”জী- 
পোৌদযানে শ্বাশানে চ চৈত্যে চ ধবলাগৃহে। 
এফু ক্ষেত্রেযু ষে ছুপ্ক1 যান্তি তে যমসা- 
দনমৃ।” ৩ । সভা, বৈঠক; যথা--আমি 
সে ক্ষেত্রে উপশ্থিত ছিলাম না। ৪ । মাঠ, 
ময়দান; যুদ্ধক্ষেত্র । শিৎ- ১ “্ধ্ক্ষেত্রে 
কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুধুৎসবাঃ । *? ৫&। 

ইন্দ্রিয় । ৬। মনঃ। ৭। শরীর । ৮। পত্রী । 
৯। তীর্থস্থান । ১*। সিদ্ধভাম। ১১ । 

সীমাবেছ্রি ত্ছান, ত্রিভুজ চতুর্ভ অপ্রভৃতি। 
ক্ষেত্র জ ক্ষেত্র -জ [জন্ জন্মান+ অ(ড)-__ 

ক] যে জন্মে, ৫মী _ ব) সং,পুৎ, জা স্্রীৎ, 
দ্ব-স্্রীতে অন্য পুরুষ ছ্বারা উত্পাদিত পুত্র 
বা কন্তা। শিং- ১ “মৃতস্য চ প্রস্তো ষঃ 
ক্লীবস্ত ব্যাধিতস্য বা। অন্যেনান্বমতো বা 
রে স্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥' ২*“ওরসঃ 
ক্ষত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ। গু- 
হত ভ্বায়া্দ1ট বাব্ধবাশ্চ 
বট. ॥ কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রৌর্ত পৌ- 
নর্ভবস্তথ!। স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রেশ্চ ঘড়দায়াদ- 
বান্ধবাঃ ॥” ২ । বিং, ত্রিং, ক্ষেত্রজাত, নও 
ক্ষেতে জন্মে। 



ক্ষেত 

ঙ্ষোত্রজ্ঞ ক্ষেত্র শরীর _জ্ঞ [ত্বা জালা7 
 অডে)_ক]যে জানে, ২য় সঙ পু 
 ব্সত্মা, অস্তর্যামী পুরুষ । শি - ১ “ইং 

শরীরৎ কৌস্তের় ক্ষেত্রমিত্যতি ধীয়তে । 
এতদৃযে! বেত্তি তং প্রান্থঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি 
তন্বিদঃ ॥ ক্ষেত্রক্ৎ চাঁপি মাৎ বিদ্ধি সর্ঘ্ব- 

ক্ষেত্রেধু ভারত 1” ২ “যোছুস্যাম্মনঃ কা- 

রয়িতা তৎ ক্ষেত্রঙ্কৎ প্রচক্ষতে 1” ২। বিৎ, 

ত্রিৎ, নিদপ্ধ, নিপুণ । ৩7 পেচ্ছাচ।রী, 
কামুক । ৪। কৃষক । 

ক্ষেত্রতত্ব (05925805) সহ, ক্লীহ,। ক্ষেত্র 

সমুদ্দাষের প্রকৃতি ও পন্দিমাণ নিকপক 
শান্ম, জ্যামিতি । 

ক্ষেত্রপতি (ক্ষেত্র-পতি স্বামী ) সং, পুখ, 
ক্ষেত্রপাল। ২। কৃষক । শিৎ-১ “ক্সথ 

প্রভাতে ক্ষেত্রপতি ল্ গুড়হস্তস্তৎ প্রদেশৎ 
গচ্ছন্ কাকেনাবলোকিতহ 1?” ৩। কুদ্রে। 

ক্ষেত্রপর্প টা ; সং, স্ত্রী, ক্ষেতপাব্ড়া। 
ক্ষেত্রপাল (ক্ষেত্র পাল যে রক্ষা করে, ২য়! 

_ষ) সৎ,পুধ, দেবভাবিশেষ | ২ | ক্ষেত্র- 
রক্ষক । | 

ক্ষেত্রফল (4০০) সং, লী, ক্ষেত্রান্তর্ণতি 
শ্ছানের পরিমাণ, ভূমির কালী, ভূমির 
পরিমাণফল । ২। ক্ষেতের ফল(শস্যাদি)। 

ক্ষেত্রযমানিক1 ; সৎ, স্ত্রীৎ, ক্ষেত্রজাত ঘমানী, 
জোয়ান । 

ক্ষেত্রবিদ (ক্ষেত্র শরীর-বিদু জানা+ 
*ক্িপ)-ক। যিনি দেহের সমস্ত তত্ব 
জানেন) সং, পুৎ, জীবাত্বা। শ্িৎ-- ১ 
“তত্বৎ নরেন্দ্র জগতামথ তস্স্াঞ্চ দেহে- 
ক্রিয়াহধিষণাত্মভি রাবৃভানাং বং ক্ষেত্র 
বিভপতয়। হর্দি বিশ্বগাবিঃ প্রত্যক চ 
কাস্থি ভগবাৎস্তমটবহি সোহুস্মি ।” 

ক্ষেএসভ্ব ] € ক্ষেত্র_ সম্ভব, সম্ভত, 
ক্ষেত্রসম্ভৃত / €মী- ষ) বিং, ত্রিং, ভূমি 
হইতে উৎপন্ন । 

ক্ষেত্রসীমা ; সং, স্ত্রী, বৃক্ষাদি দ্বারা চিত 
ভূষ্সীমা | | 

ক্ষেত্রাজীর (ক্ষেত ক্ষেত-_ আ--জীৰ যে 

বাঁচে । যে ক্ষেত্রের পরিশ্রম ছার? জীবিকা 
নির্বাহ করে) বিৎ,ত্রিৎ, কুক্গিলীবী, কৃষক । 
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 ক্ষেত্রাধিদেবভা ; সং, আ্রীং, তীর্থবিশেষের 
ধিষ্টাতা দ্বেব। শিৎ- ১ “দেবং গুকং 
শুরুস্থানৎ ক্ষেত্রৎ ক্ষেপ্রাধিদেবতাধ। সিদ্ধং 
শয়িন্ধাধিকারাহশ্ড শ্রী পুর্ব্ষং জমুদীরয়েৎ।” 

ক্ষেত্রাছিপ (ক্ষেত্র -দ্সধিপ রাজা, ৬্ঠী -ষ) 
সৎ, পুং, মেধার্গি দ্বাদশ রাশির অধিপতি 

'গ্রন্থগণ । ০ 

ক্ষেত্রিক (ক্ষেত্র _ ইক (বিঃক) _ অভ্ত্যর্থে) সং, 
পু, ক্ষেত্রন্ামী। শি২-১ “ওত বাতা, 
ূতৎ বীজৎ ন্বস্য ক্ষেত্রে শ্ররোহতি। 
ক্ষেত্রিকটসযেব তদ্বীজৎ ন বপ্তাকলমহ'তি।" 

ক্ষেত্রিয় ক্ষেত্র ক্ষেত, শরীর+ইয়- প্রং) 
সং; পৃৎ, প..'ররত ব্যক্তি । ২। অসাধ্য 
রোগ । ” ক্রীৎ, প্রুত্রজাত তৃণ। ৪। 
পরদার ২ বিৎ, ত্রিং, ক্ষেত্রমন্থন্ীয়। 
৬ । দেহাস্তরে চিকিত্জ্য। শিং ১ দো 
হুয়ং ক্ষেত্রিয়ো যেন মেধ্যগ।তীতি সাং" 
ব্রবীৎ 1, ভেটি)। 

ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রিব্, ক্ষেত্র + ইন্_ অস্ত্যর্থে) 
(বং, ত্রিং, ক্ষেত্রম্বামী । শিৎ-১ “কুট্স্বী 

কর্ষকঃ ক্ষেত্রী হলী কৃষিককার্ধিকৌ । 
২ । সৎ, পু, স্বামী, ভর্তা । 

ক্ষেপ ক্ষিপ ক্ষেপণ কর14 অ.অল্)_ ভা) 
সং, পুৎ, বিন্যাস । ২। নিক্ষেপ, ছড়া 

ফেলা । ৩। অপসারণ । ৪ । ত্যাগ। €। 
গর্ধ্ব, অহস্কার। ৬ |নিন্দা। ৭। বিলম্ব; 

যথা-আর কালক্ষেপ কর! উচিত নহে। 
৮। যাপন, কাটান; যথা তিনি সুখে 
কালক্ষেপ করিতেছেন । ৯। প্রেরণ। ১০। 
চালন। ১১ । লঙ্ঘন । ১২। লেপন। ১১। 

বক্না । 

ক্ষেপক (ক্ষেপ দেখ, অকণক)-_- ক) বিৎ, 
ভিৎ, য়ে ক্ষেপণ করে । ২ । (অল -ন্ম। 
কণ্) অং, পুত, গ্রস্থমধ্যে ক্ষিগ্তপাঠ । ৩ 
গুচ্ছ ॥ ৪ 1 অঙ্করিক্েষ |. 

ক্ষেপণ ক্ষেপ দেখ, অন(ছমনট )-_- ভা) সং, 
ক্লীৎ, নিক্ষেপ । ২1 অপসারণ । ৩। পরি- 
ত্যাগ ।. ৪ । প্রেরণ । ৫ । নিজ্জ1। ৬। যা" 
পন । শিৎ- ১ ব্ধিরা যৌবনান্া চ নারা 

ভ্ববতি বর্কশ। । আনুষঃ ক্ষেপপার্থৎ ছু দা 
তব্যৎ স্রীধন্হ সদ11” 



জল বোখ, খনি প্রৎ। 
যো ক্ষেপপিকা | টি ফেরি 

ক্ষিপ্ ক্ষেপণকরা +অলট _ শর্ট) সহী, 
নৌকাঁদ, ছাড়? । ধ্বজি 1 ৩। ক্ষেপলা- 
জাল । ৪1 ফীববিশেষ ৫) ক্ষেপনীয়াস্- 
বিশেষ 1. 

ক্ষেপবিক পানি + ই্ষ(ফিক) _ - করোত্য- 
থে সং পু, থে র্যক্তি ক্ষেপনি ক্ষেপণ 

করে, বাড়ি । 
ক্ষেপণী (7১878001%-) সহ, স্প্ীৎ, বন্দুকের 

গুলি, বাটুল, টিল্ ইত্যাদি বন্য বিক্ষিপ্ত 
হইলে ঘষে বক্রপথে গমন করে। ২। 

ক্ষেপ্পণি | 
ক্ষেপণীয় (ক্ষেপে দেখ, অনীয়-_স্প) বিৎ 

ত্রিৎ, ক্ষেপণযোগ্য । ২1 সং, জীৎ, ক্ষেপণ 
করিবার অক্্ার্দি। ৩। খড়গ । ৪। ভিন্দি- 
পাল। ৫ ।বাণ। শিৎ-১ “নারাচ ক্ষেপ- 
পীষাশ্-নিস্পেষ-পতিতানলমূ ।”” রেছু)। 

ক্ষেপিষ্ঠ ক্ষেপীয়স্, ক্ষিপ্র শীম্র +ইষ্ঠ, 
ক্ষেপীয়ান্ / ঈয়স্(ঈয়স্)-_ অত্যর্থে। র- 
লোপ) বিৎত্রিৎ, ক্ষি প্রতর, অতিশয় শীঘ্র । 
২। অতি ক্ষিপ্রগামী । শিৎ-১ “বায়ুর্বৈ 
ক্ষেপিষ্টা দেবতা 1” 

ক্ষেপ্ত। ক্ষেত, ক্ষিপ্ ক্ষেপণ করা+তৃতেন্) 

- ক) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষেপণকর্ভী, যে কোন 
বস্ত্র ক্ষেপণ করে । 

ক্ষেম ক্ষি ক্ষয়করা+ ম- ক? সহজ্ঞার্থে। যে 
ছঃখনাশ করে ) সৎ, পুৎ- ক্লীৎ, কল্যাণ । 
২। (+ম- ভারে) লব্ধবন্ধব্র রক্ষ1। শিং 
১ এ উপেয়া্দীশ্বরঞৈব যোগক্ষেমার্থ- 
সিদ্ধয়ে 1৮” ৩। ক্লীৎ, কুশল, মল । শিৎ-_ 
১ “নাতিঙুষ্টোহসি রুচি ক্ষেমৎ তব ।” 
২ “গৃহাণ রাজ্যৎ বিপুলং ক্ষেমৎ নিহত- 
কণ্টকমৃ ।”:৪1 চোর নামক গন্ধদ্রব্য । ৫। 

: সুক্তি। ৬। নক্ষত্রবিশেষ। ৭। গৃহ, কলিজ 
দেশের রাজা । ৮1 তক্ষেম+) বিং, 
ত্রিৎ, মজলঙ্গাতক, শুভকর। মা-_স্দ্রীৎ, 
কাত্যায়লী-। 

ক্ষেমক € ক্ষেম4ককেণ্)-_ স্বার্থে, ) সং, পুং, 
চোর নামক গন্ধদ্রব্য। ২। নাগ্রবিশেষ । 
ও । রাক্ষসবিশেষ্ । শিং--১ “এতস্মিল্নেব 

ক্ষোযকর 

কালে তু. পুরীঘ বারাখিসীৎ সপ ।. পু. 
নিবেশয়ামাস ক্ষেমকোনা! রাকা 18 1. 
পাগুববংশীয় নৃপকিশেষ চশ্সিহ ২. িু- 
পাণির্সিযিস্তস্য কেমকো!. ভতিভী এক 1? .. 

. ৫ক্ষেম মজল কর কারক 
ক্ষেমকার | কর] ৮ আ(ট), ষণ্. কাত. 

করে) বির ত্িৎ, মঙ্গলকারক, যে. মঙ্কল সা 

করে। শিৎ-১পিতুহ প্রিযঙ্কবে! ছর্ভী- 
'ক্ষেষকারভ্ভপন্থিনাম্ 1৮২ । ছুখদায়ক। 

ক্ষেমকৃৎ্ ক্ষেম মঙ্গল--কত[ক করা+০ 
ক্কিপ )- ক] ষে করে) বিং, ত্রিৎ, শুভকর; 
মঙ্বলজনক। শিৎ-১ “ছুলভিৎ প্রাকৃতৎ 
বাক্যৎ দুর্শভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ 1” চোপক্য)। 

ক্ষেমঙ্কর তক্ষেম-কু করা+অখে)ট-ক। 
মৃ-_ আগম) বিৎ, ভিৎ, শুভদ্বাম্নক, মঙ্গল- 
কারক। রী-জ্ত্রীৎ, মজলদায়িকা দেবী- 

বিশেষ । শিং-১ “ক্ষেমান দেবেষু সা 
দেবী কৃত্বা দৈত্যপতেঃ ক্ষমংৎ ৷ ক্ষেমন্তরন 
শিবেনোক্তা পুজ্যা লোকে ভবিষ্যসি ।”” 

ক্ষেমদশা 0 দর্শিন্, ক্ষেম দশ, দর্শনকর! 
ইন্পিন্)- ক) সং, পু, কোশলাধিপতি 
নৃুপবিশেষ। শিৎ-১ “কোশলানামাধি- 
পত্যৎ সম্প্রাপ্তৎ ক্ষেমদ্শিনৎ ॥'” ২ । বিৎ, 
ব্রি, মঙ্ষলদশা। [বিশেষ । 

ক্ষেমধূর্তি ; সং, পু, কেকয়-দেশাধিপ রাজা- 
ক্ষেমমুর্তি; সং,পুং, ছুর্ষেযোধনের একজন ভ্রাতা । 

ক্ষেমবান্ ক্ষেমবত্,, ক্ষেম+ বৎ.- অজ্ঞযর্থে) 
বিৎ, ভ্রিৎ, মঙ্লবিশি, কুশলী ।' 

ক্ষৈত ক্ষিতি +অক্১)- অস্বমর্থে বিৎ, ত্রিৎ, 
ক্ষিতিসন্বন্ধীয়। ২। কক্ষী ক্ষীণ হওয়া) 
ক্ষীণতা সম্বন্ধীয় 

ক্ষেত্র ক্ষেত্র ক্ষেত ইত্যাদি+ অফে)_ 
সমূহার্থে) সৎ, ক্লীৎ, ক্ষেত্রসমূহ । 

ক্ষৈরেয় (ক্ষীর +এয়(সেয়)-_ ইদমর্থে) বিং, 
ত্রিং, ক্ষীরসংস্কত । ২। ক্ষীরসংক্রাস্ত ।. 

ক্ষোড় (স্ষুড়, বন্ধন করা অ(ল্্)-৭) 

সং, পু, আলান, গজবন্ধনী, হস্ত বাধি- 
বার শৃঙ্খলার্দি। . 

ক্ষোন্ি ক্ষোণী শেষে হাঁচা, শবকরা ইত্যাি 
+ণি-_ ক) সৎ, স্ত্রীৎ, পৃথিবী । 

ক্ষোষ (ক্ষুদূ চুর্থ করা4+অ(্সল্)-_ শ্) সৎ 

৭9 



্ এল্দ 1:ত 

গি 

ক্ষৌণী 

পু, চূর্ণ, খু ড়া, ক্ষুদ । ২। (+্মল্ -ভ1) 

চর্ণন, পেষণ। ৩। (+ অল্ _-ধি) চূর্ণ করি- 

বার পাত্র, প্রস্তরবিশেষ ৷ নট 

ক্ষোদ-ক্ষম ) বি, ভ্রিং বিচারসহ। ২। 
পেষণযোগ্য । 

৬৬৬ 

ক্ষোঁদন (ক্ষোদ দেখ, অন(অনট ১ ভা) সং, 

ক্লীৎ, চুর্ণকরণ । ২. অক্ষরাস্কন। 

ক্ষোদ্িত (ক্ষুদু-ঞ্িস্ক্ষো৭দি + তে) রা) 

বিং, ভ্রিং, পিষ্ট, চুর্ণিত। ২.। উত্কীর্ণ, 
ম্বাহা ক্ষো৭দ্া গিয়াছে । 

ক্ষোদিক্ঠ ) (ক্ষোদীয়স্, ক্ষুদ্র +ইউ, ঈয়স্ 

ক্ষোদীয়ান্ £ জয়) অত্যর্থে । ক্ষুদ্র - 

ক্ষোদ) বিৎ, ত্রিং, অতি ক্ষুদ্র । শিং ১ 

“ক্কোদীয়ানপি গণ্যতে 1৮ 

ক্ষোভ (কুুভ্ চঞ্চল হওয়া7 অ(অল) _ ভা) 

সৎ, পুই, বাধা । হ। ধর্ষণ। ৩) চাঞ্চল্য । 

৪। চলন । ৫। আঘাত। ৬ ।স্বলন। ৭। 

উদ্বেগ । ৮। হুঃখ, মনস্তাপ | ৯। সঞ্চলন,। 

শিং-১ “ইথমহঙ্কারসা ক্ষোভেণ পঞ্চ- 

তন্মীত্রানি একাদশেজ্িয়াণি জায়ন্তে | 

১০। বিলোড়ন। শিং-১ “ইথৎ তি 

বপুঃ প্রশাস্তমপি তে ক্ষোভ করোত্যেব 

, লহ 1১ ২ *রথক্ষোভ পরিশ্রাস্তঃ |” 

ক্ষোভপ ক্ষুভ-ঞ-ক্ষোভি চঞ্চল হওয়ান 

আন _ ক) সং, পৃৎ, ক্দর্পের বাণ-বিশেষ । | 
২1 সাঙ্যমতোক্ঞ পুককষ । ৩ । শিব । শ্রিং 
-১ গনমো বুদ্ধায় লুন্ধায় ক্ষোভপায় চ।' 
৪ । বিষণ । শিং-১ “উদ্ভবঃ ক্ষোভণো 

_ দেবঃ শ্রুতগর্ভো রমেশ্বরঃ 1” ৫ 1 বিহু, ত্রিৎ। 
ক্ষেখভকারক । 

ক্ষোভিত ( ক্ষোভণ দেখ, তক্কে) _শর্ম) বিৎ, 

ভ্রিং, ধর্ষিত । ২। চালিত। ৩ । আলো।- 

ডিত । ৪। ত্রলিত । 

ক্ষৌপি | ক্ষেত খনন করা+নি-ক। র্ 

ক্ষেৌঁণী ) -লোপ। অথবা ক্ষু+ পি- ক) 

সং, স্ত্রী, পৃথিবী । শিং 

লীরাশয়া£ 1” মেছানাটক)। 

. জ্ীীপরাচীর ক্ষোনী_শরাজী, তা _হিত) 
০ জহি, পৃহঃ সুত্র! ূ 

গ্োণীতুক্থ (-তুজ, ক্ষৌণী দু (ভু 

ক্ষোৌঁণী- 

 জীর্ঘ্যতি মুচ্ছ্তি ক্ষিতিক্ষহঃ শুষ্যস্তি 

ভোগ করা + ০ক্কিপ)-ক] ঘষে ভোগ 

করে) সৎ, পু) বাজ] । [বিদ্যা । 

ক্ষৌনীবিদ্যা (39০০8ড) জং, জদ্রীৎ, ভূতত্ব- 
ক্ষৌন্র (ক্ষুদ্র মধুষক্ষিক + অকেঃ)-ক- 

ভার্থে) সৎ, কীং,মধু । শিং” ১ ভল্লাপ- 

বর্চিতৈ স্ভতেষাৎ শিরোভিঃ শ্বশ্রুলৈম'হীমূৃ। 

তত্ভার শরদ্বাব্যাটঃ সক্ষৌপ্পটলৈরিব |” 
২। জল। ত। পুহ, চম্পক-বৃক্ষ । ৪। 

অগধদেশজাত বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ ৷ ৫। 

বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষুদ্র ব জুচত্রসম্থন্ীয় । 

লেসদ্র ক্ষৌদ্র-জ ঘে জন্মে) সং, ক্রীং, 
মোম | ২। বিৎ, ত্রিৎ) মধুকজ্জাত বস্থা। 

শ্েদ্রপটল ) সৎ, ক্লীৎ, যৌচাক ; যথা 

“মবুষক্ষিকা যেমন ক্ষৌদ্রপটলকে ম 

ধারায় অভিষি-' করে ।” 

ক্ষেৌঁদ্রমেহ ; স", এুৎ, প্রমেহরোগবিশেষ । 

ক্ষৌদ্রেয় ক্ষেদ . এয়ফ্েয়)-ইদমরে) সং, 

রীৎ, মো) ২। বিংত্রিৎ, ক্ষৌদ্রস্থস্থীয়। 

ক্ষেঁম,ক্ষোম কে শব্ধকর1+ মমেন্)_ সার্চে 
ফ) সং)পুৎ _ ক্লীৎ, প্রাসার্দের উপরিতা গন্ছ 

গৃহ । ৯ । অট্লালিকা। ৩। (ক্ষমা রেশম 

অফ) ভবার্থে) ছকুলঃপন্রবন্, রেশমী 

কাপড় । “শ্রিয়ঃ পদ্মনিষধায়।ঃ ক্ষৌমাস্ত- 

রিতমেখলে ।” (রঘু )। ৪ ক্লীহ, শগ। 
৫। বিৎঃ ত্রিৎ, ক্ুমানির্টিত। ৬ । মসিন' 

তৃত্র-নিশ্মিত ৷ 

ক্ষৌর (ক্ষুর +অফে)- ইদমর্থে) সংঃ পু 
রকম, মুণ্ডন, কামান ২। বিং, ত্রিং। 

শ্ুরসৎক্রাস্ত ৷ রী _স্্রীৎ, ক্ষুর | 

ক্ষেণরিক ক্ষের +ইক ফিক) _ অন্ড্যর্থে) সং 
পুহ, ক্ষুরকণ্ম্মকাবী, নাপিত । 

কত (ক্ষ তীক্ষ করা+তক্কে)_ শব) বিং, 
ত্রিৎ, শীনিত, তীক্ষণীকৃত। | 

শপ (ক্ষমূ সহ্য করা+আঅজেন্)- ক। আপ্ 

_ স্ট্রীঘ। যে সহ্য করে) সমন্ত্রীৎসর্বহসহা? 
পৃথিবী । “স্জাং লভবযিত্ব! ক্ষময়োপপননমূ। 

ক্মাজ সো পৃথিবী _জ [জন্ জন্মানস 
(ড)- ক] বে জশ্বে, €মী _ষ) ফু পু২ঃ 

মজলগ্রহ । ২। নরকান্্রর। 

স্মাধর ) জো পৃথিবী -ধর '্ব খারপকর 
স্মাভৃৎ, /-4+অন্)_ ক] ছে ধারপ কনে 
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রঃ রর টা ৫০ ।' 
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2.1 ঃ 

বং প্র 

- হয়পক্ষে 

বকা দে পোষণ করে, বয়া-হ) 
(সৎ, পুত, রাজ । ২1 পর্র্বভ | ৩। অন্ত 

স্মাপতি কো পৃধিবী-পতি স্বামী, ৬ী 
-ষ) সং.পুহ। রাজা, ভূক্ামী | 

স্মাডৃক শ্মোভুজ, মা পৃধিবী_ভুজ ভোগ 

ক্মায়িত কো কাপা+ত(জ)-_্) বিৎ, 
ত্রিৎ, কম্পিত । 

জি ক্ষ্দি মোচন করা, শ্িপ্ধ কর1+ তক্কে) 
ঘা বিৎ, ত্রিৎ, মুক্ত । ২ শ্িদধ। 

ক্কেড় ক্ষিদু শঙ্খ করা ইত্যাদি + অন্) 
_-ক। দস্ড়। অথবা ক্ষেল্ কম্পিতকরা 
1 অ(অন্)- ক। ল-ড) সং, ক্লীৎ, বিষ, 
গরলে। ২ ত্র | ৬1 নিষ্ঠুর। 
৭। মন্দ, কুৎসিত, জব্বন্য | ডা _ক্্রীং, বংশ- 
লাকা । ২ । (ক্ষিড়+ঙ _ ভাবে ) ধ্বনি, 
শন্দ। ৩। সিংহনাদ। ও । অশ্লীল গান, 

খেউর । | 
্ষেড়িত (ক্ষেড় দেখ, তক্তে) _ ভা) সং, ক্লীৎ, 

সুদ্ব-কালীন বীরদিগের চীৎ্কার-ধ্বনি, 
সিংহনাদ । 

ক্ষেল! ক্ষেল্্ কাপা, গমন করা + অ _ ভা) 
সং, স্ত্রীৎ, জৌড়া, খেলা । ২। সঞ্চালন । 

ক্ষেলন (ক্ষেল! দেখ, অন(অনট্)-- ভা) সং 
ক্লীৎ, ক্রীড়ন। ২। সঞ্চালন । 

ক্ষেলিত (ক্ষেলা দেখ, তক্তি)_শর্ম) বিৎ, ত্রিং, 
ক্রীড়িত । ২। চালিত। 

খ 
খ'; ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিতীয় অক্ষর ;) ইহার 

উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল।২। (খন্ বিদারণ 
করা+অড)-- ক) সৎ,পুৎ, সর্ট । ৩ । (++ 

ভ-ম্) ক্লীৎ, আকাশ, শূন্য । ৪ । খেকৃথ 
হাস্য কর! + ড-ক) স্বর্গ। ৫1 সুখ। 
৬। (খদৃ. স্থির হওয়া+ড ক) ইন্জ্রিয়। 
৭। €খর্ধ, গর্ধ করা+ড--ক ) দ্ষেছ। 
৮1 খে সংবরণ করা+4ড-স্ঘট লগর। 
৯। খেচ্ উত্পন্পের পুনকৎপাদন করা + 

৮ 4. ॥ 

র 1 নিন 
” কু 2.7.) 

ঠ 1 48৫. | পু - সরু 

ভুত ভরণপোষণ করা+-* |]. ভ- কট ব্রহ্ম লক্জ্ হু তখনি 
খানি তালি মেধ্যালি সর্গাশও | বাদঃধান্য- বি 
মেধ্যানি।” ২ “থ খ খাবিখনাও 3৮ ৩. 
ব্যাবৎগিরঃ খে অরুতাং চরভি | 17. 

খই থেদিকা শবজ) সং, ভৃষ্টধান্য, লাজ 
ধএর, খয়ের খেদির শব্বজ) সং, বৃক্ষ পঁং 

নির্ধাস। রর 
খকুস্তল (থ আকাশ -কুস্তল কেশ) সৎ, 

পুৎ, ব্যোমকেশ, শিব। 
খগ ধে আকাশ-গ [গম গমন করা 

ডে)- কা] যে গমন করে, শমী-ষফ) সৎ, 
পু, পক্ষী । শিৎ-১ “খগচঞ্চুপুট্রোনী- 
পূরণে তব কঃ শ্রমঃ 1” চোতকাষ্টক)। ২। 
বাণ । ৩ । চ্ছর্যা। ৪ । দেবতা । ৫1 শলন্ভ- 
বিশেষ | ৬ । গ্রহ । শিং -_ ১আপোক্িষে 
যদি খগাঃ স কিলেম্জুবারঃ 1” ৭।বাধু। 
শিৎ-_১ “তমাংসীব যথা হুর্ধো। বৃঙ্গণনগ্ি- 
খ্বনান খগঃ। তথা স্কন্দোহজরচ্ছত্রন্ সেন 

বীর্ধোণ 1৮ ৮1 বিং, ত্রিৎ, আকাশগামী । 
শিং-১ “সরা সুরৈরবধ্যৎ হি পূরমেতৎ্, 
খগৎ মহৎ |” 

খগগতি (খগ পক্ষী গতি গমন, ৬ষী-_ 
ষ) সং, শ্্ীৎ, পক্ষিগণের উত্ভীন প্রোড্জীন 
সংভীন প্রভৃতি গতিবিশেষ । 

খগপতি খেগ পক্ষী -_পতি, ইত, ঈ- 
খগেন শ্বর-. প্রভূ, ৬ষী _ ষ) সং,পুৎ। 
খগেগর  শঙ্ষড়, বিষ্ু্র বাহন । 
খগম (থ আকাশ--গম্ গমন কর1+ 

মেন্)-- ক) বিং, তং, আকাশগামী (সিদ্ধ 
পন্ধ সর্পাদি)। ২। সং. পুং, ব্রা্ষণ-বিশেহ । 

খগরাজ (খগ _ বাজ,৬ভী _ ফ) সংপুৎ, পক্ষি- 
শশের রাজা, গর্ত, বিষ্ণুর বাহন ; ই 
“খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল 1", 

খগবতী খেগ পক্ষী ইত্যাদি + বেত). 
আন্তযর্থে) সং, স্ত্রীৎ। পৃথিবী | 

খগস্থান ; সং, জ্লীৎ, বৃক্ষস্থ ফোটর়, পাক্দি- 
গণের বাসস্থান । 

খপাস্তক (খগ-আঅস্তক লাশক, ভী_ফ) 
সং. পু, শ্টেনপক্ষী, বাজপক্ষী । 

খগাসন (খগ গকড়পক্ষণ-_ আসন বজিবার 
স্থান, ৬ষ্ঠী _ছিৎ) সং, পৃৎ। বিযু১ | ৎ। 



 খচি 

(খগ হয _ সি বাসস্থান, তষ্ঠী- 

ষ) উদয় পর্ধবত | 
খগেক্রধবক্ খেগেত গকড়-ধ্বজ ধ্বজা, 

৬ঠী হিং) সৎ, পুৎ, বিষ । 
খগোল থে আকাশ - গোল মণ্ডল, য়ং- 

সঁ সং, পু, আকাশমগ্ডল 1 ২1 তৎপ্রাতি- 
রূপক কত্রিম গোলক । 

ধগোলবিদ7। (450100.027য) সৎ, স্ট্রীঘ। যে 

বিদ্যা দ্বারা গ্রহনক্ষত্রা্দির প্রকৃতি অধ- 
স্থান ও গতি প্রভৃতি নিরূপিত হয়। 

খগোল-বিবরণ খেগোল _ বিবরণ) সৎ, কী, 
যে গ্রন্থে বা শাস্ত্রে আকাশমণ্ডল ও আ- 

কাশমগ্ডলস্থিত গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতি 
যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি অবস্থান গতি 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিবরণ থাকে । 

খগগড়; সৎ, পু২১ শর, খাগ্ড়া। 

থস্কর ; সং, পুৎ, চর্ণকুত্তল, ঝাপটা। 
খচমস(খ আকাশ-চমৃ ভক্ষণ করা4 

অস(অসচ)-_ ক) সৎ, পুৎ, চন্দ্র। 
খচর খে আকাশ-চর যে চরে, ণমী_ 

ষ)বিং, ত্রিং, 'আাকাশগামী । ২1 সং, 

পুত, পক্ষী । ৩। মেখ। ৪ ।বায়ু। ৫। 
রাক্ষস । ৬ ।ভ্র্ধ্য।) ৭। গ্রহ । শিৎ-১ 

“ পবৰনো দিকৃপতির্ভ,মিরাকাশৎ খচরা- 
মরাঃ |” ৮। বূপকতালবিশেষ । ৯। অর্ব- 
তর। শি২-১ “খচরস্ত সতশ্ত সুতঃ খচরঃ 
খচরস্ত পিতা ন পুনঃ খচরঃ ৷ খচরস্ 
জুতেন হতঃ খচরঃ খচরী পরিরোদিতি 
হা খচর ॥” রী-স্ত্রীৎ, রাক্ষসী | 

খচারী খে আকাশ২চর্ বিচরণকর14+ইন্ 
(ণীন্)- ক, ৭মী -ষ) বিং, ত্রিং আকাশ- 
গামী, পক্ষী, তুর্য্য প্রস্তৃতি । ২ । সং, পুত 
কার্তিকেয়। “ খচারী ব্রক্ষচারী চ শুরঃ 
শরবনোন্ভবঃ |” রিপধ _ স্ত্রীৎ, রাক্ষী । 

খচিত (খেচ বিভূতিযুক্ত হওযষা1, যোজনকরা 
+তক্তে)- এ) বিংত্রিৎ, রচিত। ২। 
জড়িত। ৩।ব্যাণ্ত। ৪। মিশ্রিত, এক- 

ত্রিত। ৫। যোজিত। ৬। মধ্যে মধ্যে 
সন্নিবেশিত, অভ্ভর্নিহিত। ৭। বন্ধ। ৮। 

.ছুরিত, বূংঘষিত । শিৎ--১ « রতুচ্ছায়া 
্ খচিতবলিভিশ্চামৈঃ 1” ২ রত্বৈঃ খচিতং 

[7৫৫৬ 3 শ্বপ্ত 

য্ষখুলম্ 1” ৩ “খাদ্যোতখচিতমিবাস্তরী- 
চির পা কুহমোৎখচিততান্--অঙ্গকান্।” 
খজ খেজ “ মহ্ছন করা 4 অ(স্সল.)-- ক) সং, 

গুছ, মন্থলদ্ড । শিৎ -- ১৭ শুক্র নির্মধ্যতে 
তথ্বদেহসক্ষলটজৈঃ খজৈহ। * ২। দব্বাঁ, 
হাতা । ৩। যুদ্ধ । | 

খজপ (খজ. মম্থন করা, পিন তি 
(কপন্)-ন্ম, সংজ্ঞার্থে) সৎ, কীৎ, ঘ্বৃত। 

থজল (খ আকাশ - জল, ৬ সি সং, 
ক্লীৎ, নীহার, আকাশবারি, শিশির । শিং 
_১ গ্ষধান্গ চরভ্তি ঘনৈঃ সহোরগ! 
বিয্নতি কীটল,তাশ্চ। তদ্ধিযজুষ্টমপেয়ৎ 
খজলমগন্তেযাদয়াৎ পূর্ধ্ষমূ ॥7 

খ্জা (খজ, মন্থন করা+ঘ্স; আক 

খজাকা --ক। যেব্যঞ্জনা্দি ম্বনকরে) 
সৎ, জ্্রীং, দবর্বা, হাতা । ২। মন্থন, 

মওয়া। 

খজ্যোতিঃ খেজ্যোতিস, খ আকাশ --জ্যো- 

তিন্ দীপ্তি, ৭মী হিং) সং পু) খ 
দেযোত, ভোলা -পাক1। 

খগ্জ ধেন্জ. খুন যাওয়া + অ(অন্)- -ক) 

বিং,ত্রিং,.২শ পর্ব, খোঁড়া, যাহার পদ 
এরাপ বিফল যে সে সহজে চলিতে পারে 

না; শিৎ-১ “কাণৎ বাপ্যথবা খঞ্জমন্তং 
বাপি তথাবিধৎ । তথ্যেনাপি শপন্ দাপ্যে 

দণ্ড কার্ধাপণাৰয়ৎ |”? মেনু)। 

খঞ্খেট (খঞ্জ খোড়।-- খেট, থেল 

খঞ্জখেল যে গমন করে। যে থঞ্জের 

স্তায় গমন করে) সং, পুৎ, খঞ্জনপন্ষী। 

থঞ্জন ধেগ্ দেখ, অন- ক) সং, পু, প্রসিদ্ধ 

প্রন (পক্ষী)। 

পক্ষী । কেবিরা বর্ণন করিয়া থাকেন যে এই 
পক্ষীর চক্ষু তি সুন্দর এবৎ নৃত্য করিতে 
করিতে ভলন্ন অতীব মনোহর | শিং ১ 
“ীশান্যাং মরখৎ গ্রুবৎ নিগ্্দিতৎ দিক্- 



লক্ষ খজনো পলেজেখনগ্জনে ।% 

৩ পধঞনোপাখ্যন ।” ১ 

ধঞ্জনরত (খ্রঞ্জন পক্ষিরিশেন - বত, বণ, 

€চী-হিহ, মধ্যপদলোপ ) সৎ, ক্ীৎ, 
ঘতিদের গোপনীয় মৈথুন । 

খগ্নী 3 সৎ, জ্্রীৎ, তারতবর্যায় দ্র বআ- 
খগ্তরী / নদ্ধ ঘস্ত্রবিশেষ ; একটা অখণ্ডিত 

চক্রাকার- শধওড- খোশ ণ 11], 

দিত কাষ্ের এক &. | 
মুখে ছাগাদির চ- | 
র্াচ্ছর্দন পূর্বক 7 
এই যন্ত্র নির্মিত 
হয়। 

থঞ্জর যাবনিক) গোলা । 

থঞ্জরীট (খপ খোঁড়া গমন করা+ 
ঈট.কীটন্)-ক। নিপাতন ) সৎ, পুত, 
খঞ্জনপন্ষী । শিৎ-১ ণঅজেষু গোষু গজ- 

বাজি মহোরগেঘু রাজা প্রদ্থঃ । কুশলদ:ঃ 
শুচিশাদ্বলেমু । ভম্মাশ্থিকেশনখলোমতু- 
যেষু দুষ্টো! ছুঃখৎ দদাতি বহুশঃ খলু খঞ্জ- 
রীটঃ 1” 

থট খেট্ আকাজন্ণ করা, অন্বেষণ করা+ 
অ(অল্)-_ন্ম) সং,পুৎ, তৃণ। ২।লাঙগল। 
৩। কফ। ৪ । প্রহারবিশেষ, ঘুসি। €। 
পর্ববত-টক্ক । ৬। (+অল্ _ধি) অন্ধকৃপ। 

থটিক টু অন্বেষণ করা, ইচ্ছা কর14 
কণেক)১_ক। ই-বআগম) সৎ, পুৎ, 
বিকৃতহস্ত, কুজপাণি । কা-স্ত্রীৎ, খড়ী। 
২। খেট+ইক (ফিক) _ ভবার্থে) মুষ্টি । 

খটিনী 3২ খেট অন্বেষণ করা+ইন্, ঈ 
খা (ঈপ্)_ ৎজ্ঞার্থে সং, কঠিনী, 

খড়ী। শিৎ-১“ন পভতি খটিলী সস- 
শ্রমা যস্য 1৮ (উদ্ভট) ॥., 

থট যেট শকজ । এইন্মপ কিন্প্স্তী আছে 
বে ঘড়ানন কার্তিকেকের ব্থ্ুখ হইতে 
বিনির্গত হওয়াতেই ইহা! টং বা খট. 
নাষে বিখ্যাত হইয়াছে) সং, পুৎ, রাশ- 
বিশেষ। কাহার মত্তে বড়াটা, আশাবরী, 
0তাড়ী,ললিত, বছলী এবং গ্বান্জার এই 
ছয় রাঙগেন্ সারাংশ গ্রহণে প্রন্তাত হয়া 

তেই ইহার নাম বট, রা পট. । | 

খন কেউ আচ্ছাকৰ জ্যাক নট রঃ 
_ শু বিং১তরিহ। খর, টি 1. টি 

খটা খেট. আচ্ছাদন করালেন | 
. আপ্_ ক্ত্রীঘ), সং, স্্রীৎ, পর্যযকক, খ্াঁটির ২৭ 
অড়ার খাট, যে খাটে বা শখ্যার পর | 
রাখিয্বা শব দাহক্ষেত্রে লইয়া যাস্র। -.... 

খউাশ- লস (খট- অন্ দীপি পাখার 

খটাশ । 

অন্)-ক। অথবা খট+অন্-ক-খট্ট 
_অশ. ভোজন করা) সৎ, পু -ক্্রীঘ 
বন্তজজ্তবিশেষ, খাটাশ । ২ । গন্ধগোকুলা । 

খাট, খট্টী খেট. আচ্ছাদন করা+ই-ন্) 
সং, পুৎ, শববহনার্ঘখাট, মড়ার খাট । 

খটিক খেট. আবরণ+ইক - প্রৎ। যে জা- 
লার্দি আবরণ দ্বারা পক্ষী প্রভৃতি বধ করে) 
সৎ পুৎ, ব্যাধ, শাকুনিক, পাথি মার] । 

খট্টেরক (খট. আচ্ছাদন করা+এরক ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, খর্ব, খাট । [খাট । 

খটা থেট +ব -ম্ম, আপ) সৎ, স্ত্রীং, পর্যযস্ক, 
খটাঞ্গ (খেট1-_বঅঙ্গ, ৬ষ্ঠী-ষ) সং, জীৎ, 
খাটের পায়ার মত সুদগর । ২। খ্টার 
রী ৷ ৩। নরকপালাগ্র লগুড়;, নরপঞ্জর । 

। পৃষ্ঠবংশ । ৫। শিবের অস্ত্রবিশেষ। 
ভি “ট্াজৈঃ পর়শৈঃ শুলৈ লাঙ্গু- 
লৈসুবিলৈরলম 1” ৬। পু হী 
নথপ-বিশেষ । ্ 

থট্া্ধধর (খটামম অক্্রবিশেষ ধর যে 
ধারণ করে, ২য় -ঘ) সং, পুৎ শিব । ২। 
বিং, ত্রিৎ, খট্রাঙ্গধারী । 

খটা ভূ, (খটাঙ্গ শিবের আন্প্ধিশেষ _ _স্ভৃৎ 
যে ধারণ করে) সৎ, গুহ, শিব । 

৪ (খেটাজ+ইন্- অন্থ্যর্থে) সং, পুৎ, 
|] | 

খাব খে্1-আক্গ ঘে আরোহণ 
করিয়াছে, য়া য) বিৎ১ 'ত্রিৎ পামর, 



খে 

ছুরাচার। ২। অলস। ৩। খট্যাশ্ছিত, 

খটায় শয়িত। ৪ । প্রমত্ত, অনবহিত । ৫। 
উৎপথ-প্রস্থিত, উচ্ছ,জ্ঘল | 

খটিকা। খেটা, খটা7ইক'ঝিকি) _ অল্পা- 
খটিকা 1 থে, আপ) সংওস্্ীৎ, ছোট খাট । 

খড় (খড়. ভেদ করা + অ(অল্)- ভাবে ) 
সৎ, পুৎ, ভঙ্গ | ২।৫+ অল. শট র্লীৎ, 
ক্ষুছে তৃণ | ডী _জ্ীৎ, খটা। 

খড়কিকা খেড়ক্লী+ইক(ফ্ক)- প্রৎ, আপ 
সং, স্ত্রীং, খড়কী, গুগুদ্বার । ২। খড়খড়ি। 

খড়কী খেড়কু অব্যক্ত শব কু করা1+4+ঘঅ 
ডে)_ক, ঈপৃ- স্ত্রী) সৎ, স্ত্ীৎ, গুপ্তহ্থার, 
খিড়কীদ্বার, যে দ্বার দিয়া স্ত্রীলোকের! 
গমনাগমন করে । ২। খড়খড়ি। 

খড়ম (দেশজ) সং, কাষ্ঠপাছুকা। 

খড়িক] খেড় শব্ঘজ) হাৎ, উলুখড়ের মুল- 
ভাগ । ২ । খেড়ী+ক- যোগ) সৎ, জ্ত্রীৎ, 
খড়ীমাটী । 

খড়ী (খড় দেখ, ঈজ্ঈিপ্)-স্ত্রীলিঙ্গে ) সৎ, 
স্ীৎ, জনাম-প্রসিদ্ধ শুরুবর্ণ বস্বিশেষ, 
খড়ীমাটী | ২ । খড়ীমাটী দ্বারা রেখাকরণ) 
ষথা--“মন্ত্রপড়ি খড়ীপাতি গণিযা গণনে।” 

খড়ীন ; সং, কীৎ, পক্ষিদিগের গতিবিশেষ । 
থড়ে 5 সহ, স্্রীহ, নর্দীবিশেষ 1 

খঙ্জা (খড় দেখ, গ'গন্)-ক) সং, পুখ, 
গণ্ডার । ২। (+গণ্-ণ) গগ্ারের শু । 
৩ । যে অস্ত্র দ্বারা ছাগ মহিষ প্রভৃতি পণ্ড 
বলিদান করে, খাড়া, কাতান । ৪ । তর- 
বাজিঃ করবাল । ৫। গন্ধদ্বব্য- মা 

শিৎ- ১ ক বন্ধ] চ ধষ্িলৌ |”, 
ক্রীং, লে 
নিন _-কোষ, ছষ্ঠী - টি সৎ, 

। পু, খক্ডোর খাপ 
খড়াধেন্ুক ) সং্ত্রীৎ, দুরিকা। ২। গণ্ডারী। 
খড়াপত্র ; সহ, ক্রীং, ঢাল। ২। খড্জাকোষ। 

৩। অসিফলক ৷ ৪ । পুৎ) ইঙ্ষুবুক্ষ | 
খড়গপিধান (খড়গা_পিধান কোষ, ৬ষী_ 
ক) সৎ, ক্ষীৎ, খক়াকোষ, খাপ । 

- খড়াপানি খেড়া _ পাণি, হস্ত, ৬ষী._ --ছিৎ) 

বিৎ.তিৎ প্রহারোদ্যত, বিন মু । ২। 
 শডাধারী |. 

[1৫৫৮] খণ্ড 

খডাপুষ্হী (2500098518১ ধাহাদের ঢা- 

লের ভ্ায় দেহাবরণের নিম্সগাগে দীর্ঘ 
খড়গাকার শলাকা থাকে; ঘথা_-সমৃদ্র 
কর্কটী। 

খড়গহস্ত (খগ হস্ত, ৬ষ্ঠী_হিৎ) বিং, 
ত্রিং, ষে খড়গ ধারণ করে, যাহার হস্তে 
খঙ্জা থাকে ।২। যে ব্যক্তি হস্তে খা 
ধারণ করিয়া আছে, যে ব্যক্তি মস্তক 
ছেদনে উদ্যত হইয়। রহিয়াছে, ষে 
ব্যক্তি সন্ধে পাইলে মস্তক ছেদন ক- 
রিতে পারে, য্পরোনাস্তি কুপিত, অত্যন্ত 
বিদ্বেষী, সাতিশয় বিপক্ষ । 

খড়গী খেডিিন্, খঙ্গা + ইন্_ অজ্তযর্থে) সং, 
পুৎ্, গণ্ডার পশু। শিৎ-১ “এতৎ 
খঙ্জিকুল ক্রীড়িতমূ ।”” (কোর্ধন্বরী) । ২। 
মহাদেব । ৩। বিং, ত্রিং, খড়াধারী । 

খড়শীক (খঙ্গা+ঈক -_ পটুতার্থে) সৎ, ক্লীৎ, 
€খড়োর কার্ধ্য সম্পন্ন করে বলিয়া) 
দার, দা।, 

খণ্ড (খন্ড ভগ্ন করা + অ(অল)-ভা। 
অথবা খন বিদা.ণ করা+1+অ(ড)- ভা) 
পৃ, ভেদ। শি . “খণ্ড খণ্ডৎ যষুর্খথ না 
২। ছেদ, টক্রা। ৩ । অণিদোষ-বিশেষ। 
৪ : পুৎ-ক্রীৎ, অংশ । ৫) গ্রন্থের ভাগ- 

বিশেষ, পরিচ্ছেদ । *। বজ্নির্দেশ | ৭1 
থান ; যথা--এক খণ্ড পুভ্ভক। শিং- ১ 
“অত্র কেদারখণ্ডে নিঃসরমাপমুদ্দ কমবার- 
ণীয়ৎং সংরোদ্ধৎ সংবিষ্টো ভগবচ্ছব্যং 
আট্তৈব সহসা বিদবার্ধ্য কেদারখণ্ডং ভবস্ত- 
মুপশ্থিতহঃ 1” ২ “জজ্জরবংশখণ্ডটেন।”” ৩ 

“হিমখণ্ডবছো! বাযু$1৮৬ | (ঁঅল্-শ 
একদেশ । শিং--১ “তারাধিপখণ্ডধারী |” 
৮ । ক্লীৎ। ইস্ষুগুড়, খাঁড়। শিং ১খ৩- 
মোদকমিব বস্কমুদিত মবলোকয় |” ন। 
বিং, ত্রিং, খণ্ডিত। শিং-১ “ন খণ্ডে 
খণ্ডমিষ্যতে 1” ১০ । প্রমৃষ্ত। . 

থণ্ডকথা (খণ্ড কথা, য়খ_স) সৎ, স্ত্রী, 
খণ্ডিতা কথা, শ্বল কথা । 

খণ্ডকর্ণ খেণড-কর্ণ কমন, ৬ী- ছি) সং 
পুং, আলুবিশেষ, শকরকন্দ আলু । 

খণ্ডকাব্য ; সং, ক্লীৎ, এক বিবজ্সান্্ষ্ষ স্ষু্ 



খণ্ড 

কাব্য, মেখদৃতাদ্ি। শিং- ১ “খগ্ুকাব্য 
ভবেৎ কাব্যস্যকাদেশান্থসারি চ।” 

খণ্ডখর্জ,র (খণ্ড পরু _খর্জ,র, ওয়া -ষ। 

মধ্য পদ লোপ) সং, ক্লীৎ) খণ্ডপক খ- 
র্জর, স্বাছু খর্জ,র। 

খণডজ (খণ্ড - জন্ জন্মান+অ.ড)-ক) 
সৎ, পুৎ, গুড়বিশেষ | 

খগ্ডতাল ; সৎ, পুৎঃ সঙ্গীতবিষয়ে তাল- 
বিশেষ, একতাল1। শিং--১ € দ্রুতমেকৎ 
ভবেদৃযত্র খণ্ডতালঃ স উচ্যতে |” 

খগডধারা (খণ্ড অংশ -ধারি ধ্ররা+ অল) 
_র্্ম। অথবা খণ্ড একদেশ _ ধারা, ৬ষ্ঠী 
_ হিং) সৎ) স্ত্রীং, কর্তরী, কাচী। 

খণ্ডন খেণ্ড দেখ, অন(অনট্)_ ভ1) সং, 
রীৎ। না- স্ত্রী, ভঙ্গ । ২। অপনয়ন, 
নিরাকরণ ; যথা--মত খণ্ডন,. তিনি আ- 
পন মতের পোষকতাঁর যত যুক্তি দেখাই- 
লেন অমুক সকলই খণ্ডন করিলেন। 
৩। ভঞ্জন। ৪ । ছেদন। শি২-:১ “দর্শ 
নেন কৃতখগ্ডনব্যখং |” রেঘু)। ২ অ- 
ধিকারেণ যো যুক্তঃ কথৎ তকস্যান্তি খণ্ড- 
নমৃ 1” ৩ পম্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি 
মণ্ডনৎ দেহি পদপল্লব মুদারমৃ।” ৪ “ইতি 
খণ্ডন খণ্ড খাদ্যে ।” ৫। পতির অঙ্গে পর- 

নারী-সঙ্গ-চিহু-দর্শনহেতুক নাম়িকার অ-। 
পমান বোধ! 

খগুলীযর় (খণ্ড দেখ, অনীয়--শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ 
যাহা! খণ্ডন করা উচিত বা আবশ্যক; যাহা 
খণ্ডন করিতে পারা যায়, খণওনযোগ্য ; 
ষথ। _এই প্রমাণ খণ্ডনীয় নহে । 

খণডপরশু (খণ্ড .অংশ- পরশু কুঠার, * 
-হিহ) যিনি তাহার শক্রগণকে পরশু 

দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া! কাটিয়াছিলেন ) 
সং, পৃ, শিবত। শিৎ--১ “যেনৈব খণ্ড 
পরশুর্ভগবান্ প্রচ্ডঃ |, বিফুং)। ২। জাম- 
ঘন্নয, পরশুরাম। | 

খশডপশ্ডখেও অংশ -পণ্ড কুঠার। ত্বা- 
হার পর্ড বা অস্ত্র শ্বারা প্রত্যেক বন্ত 
খণ্ড খণ্ড করিয়। কর্তিত হইত) সং, পু, 
শিব। ২।পরশুরাম। ৩। রাহ । ৪। 

[৫৫৯1 

খণ্ডা খণ্ড, 

খতে 

“ধা. " 
2 রর 

খগুপাল (খণ্ড ইন্ক্যগুড-পাঁল যে পালে 
বা রক্ষ। করে, ২য় _ষ্).সং, পুৎ, ময়র1 । 

খগ্ডপ্রলয় খেগড- প্রলয় ধবৎস) সং, পুহঃ 
ক্ষুদ্র প্রলয়, ব্রহ্মা পরাতে হত্ি 'করিয়া 

সায়ংকালে ষেলয় করেন, তাহার লাম 
খগ্ডপ্রলয়, ইহাকেই দৈনন্দিন প্রলয় কহে । 

ভগ্র কর! 4+ অঅল)-র্। 
আপ - স্ত্রী, ) বিং, স্ত্রী, যাহা ভজ করা 
হইয়াছে ; যথা__খণ্ড তিথি, খণ্ড অট্টা- 
লিকা। ২। € খন বিদারণ করা + ড 
-_ ণ) সংও স্প্রীৎ, খর্ডাঁ, খাড়া ; যথা 
“প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ড হাতেমুণ্ডমালী ।” 

খণ্ডান্র খণ্ড অংশ- অভ্র মেখ ইত্যাদি) 
সং, ক্রীৎ, খণ্ড খণ্ড মেখ, ছেঁড়া মেঘ। 
২। দ্বম্তরোগবিশেষ । 

খণ্ডিক (খণ্ড দেখ, ইকঞ্িক) _ অস্ত্যর্থে) 
সং, পুং, কলাই । ২1 কক্ষ, বগল । ৩। 
খধিবিশেষ | ৪। বিং, ত্রিৎ, ক্রুজ । 

খত খেও্ দেখ, তক্তে)১-শ্ম) বিৎ, ভরি, 
কর্তিত, ছ্বিধাকৃত। ২ |ছিন্ন। ৩ ।ভিন্ন। 

৪ । নিরাকৃত, অপনীত | ৫। অসম্পূর্ণ অঙগ- 
হীন। ৬। বিভক্ত । ৭। ভগ্র। ৮ ।ভ্রাসিত। 
তা-স্প্রী,(+ক্ত ক) স্বামীর পরস্্রী-সঙ্গ- 
চিহু-দর্শনে ঈধ্যাযুক্ত] নায়িকা । শিং-_১ 
“পার্খামেতি প্রিয়ো বস্তা অন্তসংভোগ- 
চিত্বিতঃ” সা খণ্ডিতেতি কিতা! ধীরৈ- 
বীর্ধযাকষায়িতা ।” ২ “তাড়িত অপি দ- 
গুন শট্পৈরপি বিখপ্তিতাঃ । ন বশৎ যো- 
ধিতো যাস্তি ন দানৈর্ন চ সংভবৈঃ ॥” 

খতমাল €(খ আকাশ- তমাল কৃষ্বণ 

যুকলবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ, “মী -ষ। ঘআ- 
কাশে তমালবৃক্ষের ম্ভায় যাহা কৃষ্ণবর্ণ 
দুষ্ট হয়) সং, পু, ধূম | ২। যেহ। 

খতান (যাবনিক) গণন,হিসাবের নিশ্চয়করণ। 
খতিয়ান ষাবনিক ; 1599 £97) ঘে কাগজে 

প্রসাদের জমী জম! বিশেষ করিয়া নিরূ- 
পিত হয় ও যাহাতে খাজানা নিরূপণ ও 
আয়ের হিসার লিখিত হয়। ২। হিসাব 
পুস্তক। ৃ | 

খতুয়া ) ক্ষত শবজ কি?)বিৎ্, জীর্ণ, 
ভগম। | 



খনা 

থদদিকা; সহ, সুশিৎ, খই । 

খদ্দির খেদু হিৎসা করা+ইরর্ির)_ ক, 
সংজ্ঞার্থে) সখ, পুহঃ খয়েরগাছ | ২। ইজ 1 

৩। চক্র । ৪ । ক্লীৎ, খয়ের । 

খদিরসার খেদির _ সার, ৬ষী _ষ) সৎ, পুৎ, 
থয়ের শিং-১ “বিনা খদ্বিরসারেণ হারেণ 
হরিণীদুশাম্ ।-নাধরে ধিযর়তে রাগো 
নাপিরাগঃ পয়োধরে 1৮ 

খদিরিকা (খর্দির+ইক -_ প্রৎ ) সং, জ্্রীং, 
লাক্ষা, লা। ২। লঙ্জালুলতা ৷ 

খদ্দিরোপম খেদির _ উপমা, ৬ী - হিৎ) সৎ, 
পুৎ, কাটা বাবলা । 

খদ্যোত খে আকাশ --দেযাত [ছুতৎ্ষ দী- 
মা হা -ভা] যে দীপ্তিপায়, 
৭মী-_ সং, পুত, জ্যোত্িরিজণ 
কট, রি পোকা । শিৎ-১ “বি- 
কীর্যমাণাম খদ্যোতৈবৃক্ষাৎ ভ্তেজো- 
ভিরেব চ।” ২ «“ খদ্যোতালী বিলাসিত 
নিভাৎ বিছ্যছ্ম্মেষ দৃষ্টিমৃ।” ২ সূর্য্য । 

খদ্যোতন খে স্বর্গ_দুযুৎ দীপ্তি পাওয়া 
“ অননট )-- ক) সৎ, পুৎ, তৃুর্ধ্য । 

খধূপ খে আকাশ-ধূপ দহাদ্রব্য, ৬ঠী- 
ষ) সৎ, পুখঃ হাওয়াই বাজী । ২। তোপ। 
শিৎ- ১ “ধবজান্ ববন্ধু মুমুছুং ১খধূপান্ 1” 
২ “আকাশে খটিকাদিভিধূ্পান্ মুমুচুঃ 1”? 

খনক (খন খনন করা) অক(ষক)-.ক, 

শিলীতঅর্থে) সৎ, পুৎ, মৃষিক। ২। সিধাল 
চোর। ২। আকরজ্ঞ, যাহার আকর 
হইতে ধাতু ষণি প্রতৃতি নির্গত করে। 
৩। বিৎ, ত্রিং, খননকর্ত1 । শিৎ_ ৮িছু- 
রস্ত স্থুহৃৎ কশ্চিৎ খনকঃ কূশলোহম্ম্য হুম্।” 

খনন (খনক দেখ, অন(অনট)-ভ1) সং 
ক্লীৎ, খাতকরণ। ২ ।্টোড়ন। ৩। আ- 
কর হইতে ধাতু মণি প্রস্ভৃতি বাহির করা। 

খনরিত্রী খেন্-প্রি-খানি খনন করান+ত 
(তৃন্)ট--৭,ঈ” _স্ত্রীং)সংস্্রীৎখুভ্ী । “খন 
স্িত্রী শুভাাত্রা জদ্বার্থৎ যুদ্ধকাভিক্রভিঃ 1১, 

খনা; বিংত্রিৎ,যে নাসিকাষোগে কথা কছে। 
২। স্ত্রী, ইনি মিংহল দ্বীপে পালিত ও 
 মিহ্রের সহিত বিবাহিতা । ইনি জ্যো- 
তির্বিযায় পারদর্শিনী ছিলেন । মিহিকের 

[ ৫৬০ 1] 

পিতা বরাহ ইহার গণনাদি দর্শনে ঈর্ধা- 
পরতঙ্ত্র হইয়! ইহাকে বিনাশ করেন । 

খনি ) খেন্ খোড়া+ইহেনৃ)র্ম। র- 
খনী ত্বাদ্দি লাভ জন্য যাহা খনন করা 
খানি ) যায়) সং, জ্জীৎ, স্বর্ণাদির উৎপত্তি 

স্থান, আকর, যাহা খনন করিয়া ধাতু 
মণি প্রভৃতি নির্গত করা যায়। ২। গর্ত । 

খনিত্র খেনি দেখ, ইত্র-ণ। যাহার দ্বারা 
খনন কর] যায়) সৎ, র্লীৎ, খননাস্ত্র, খস্তা । 
শিং_১ “কেচিৎ খনিত্রৈর্বিভিহ্ঃ সেতু- 
প্রাকারগোপুরান্ ।” 

খন্দ (দেশজ) সংঃ শগ্তাদি, ফল মুলাদি। 
খন্দপালা (দেশজ) সং, পধ্যায়ক্রমে শগ্য- 

সম্বন্ধীয় উৎসব; ভাদ্র, চৈত্র ও পৌষ 
মাসে শস্যোৎ্পত্তির পর এতদেশীয় হিন্দু 
গণ শস্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী দেবীর পুজা ক- 
রিয়া থাকে ; যথা লক্ষ্মীর খন্দপালা। 

খন্ত (খন খনন কর।41য-শ্্) বি, খ্রি, 
খননীয়, যাহাকে খনন করা যায় । 

খপুর (খ ইন্ড্রিয়-প পুষ্টি করা4+অ(ক) 
_ কৃ? ২য়া1-ষ) সা) পুহ্১ গুবাক বৃক্ষ । 

২। ভদ্্রমুস্তক ' *। ক্লীৎ, ঘট, কলস । ৪। 
আকাশস্ছ নগর | ৫। বিং, ত্রিং, অলস । 

খপুষ্প খে আকাশ-_ পুষ্প ফুল) সং, পু, 
আকাশ কুস্থম | ২। আপ্রসিদ্ধ বন্ত, শুন্য; 
কিছুই নহে । ৩। শশশৃ | 

খপ্খপ (ক্ষিপ্র শব্ষজ) শীত্র শীন্ত । 
খপর! (খর্পর শবজ) খোলা, শর্কর । 
খপ রৈল ; খোলা দ্বার! আচ্ছাদিত । 
খমণি খে আকাশ-মণি রত, ৬ী-ষ) 

সৎ, পুহ, ্ধ্য | 

খরীলন খে শৃন্ত_মীলন চন্ুকঃমুক্জিতকরণ) 
সং, লী, তত্র, অঙ্সনিভ্রা। 

খমূল, খে শৃন্ _ মুল, "মী - হিং) 

খমুলিকা ও সৎ, স্ত্রী, কুত্তিকা, জলের 
খমুলী পানা। 
খয়রাৎ (ষাবনিক, 08518819 ি, 69) 

দ্বান, বিতরণ ।. 
খর খে মুখবিষর+র- ডট 1 যাহার রে 

মুখবিবর) সং, পুৎ, গর্দীভ | ২। অশ্বতর 
৩। কাক। ৪। কুররপন্মী ।৫। তীক্ষস্পর্শ। 



খর ্ 

৬। কষ্কপত্ম । *। কণ্টকিবৃক্ষ বিশেষ। 
৮। হুর্ধোর পাশ্থচির । »। দৈত্যবিশেষ । 
১০ | বর্যবিশেষ । ১১1 পশ্চিম-ছার-গুহ | 
১২। দ্ব্ম । ১৩ । রাক্স-বিশেধ, রাবণের 

ভ্রাতা; বিশ্রবার ওঁরসে রাকার গর্ভে জন্ম 
হয়। রামচজ্ের হস্তে পঞ্চবটাতে নিহত 
হয়। শিং-১ *খরঘৃষণয়োর্থধ্যে পর্ধযদে 
বিই সা তদ11” ১৪। সং, পুৎ- ক্লীৎ, 
উত্তাপ, উষ্ণতা । ১₹ | বিৎ, ত্রিৎঃ উঞ্ঞ। 
১৬। অতি উত্কট ; ঘখা--খরজাল। ১৭। 
কফঠিন। ১৮। ধারাল। ১৯। শীভ্র। ২০) 
উগ্র, ভীক্ষ | শিৎ-১“ স নেহপাকঃ) তু 
টা বথা মৃছুর্মধ্যষঃ খর ইতি |?) 

--আং। গর্গরী। ২। দেববারুবৃক্ষ । 
নী খের তীব্র-কর কিরণ, ৬্ঠী - হিং) 

সং, পুং) হুর্ষ্য। ২। (য়ং- কস) তীক্ষ- 
কিরণ। 

খরকুটী খের তীব্র-কুটা আলম) সং, 
স্ত্রী, লাপিতের গৃহ । ২। খরগৃহ । ৩। 
€ষী_ ষ) গর্দভের গৃহ। 

খরগোষ ; সং রে স্বনামপ্রনিদ্ধ জন্তবিশেষ । 

খরগোস। 

খরচ্ছদ খের ভীস্, উৎ্ৎ-ছদ্দ পত্র, ৬্ঠী 
- হিং) সং, পৃং, উলুখড়। ২। গুকড়া। 
৩। কুদ্দর তৃপ। 

খরণন্ 7 খের তীক্ষ-নাসিকা। লালিকা- 
খরণন | স্থানে নস, *চী _ হিং) বিৎ, ত্রিং 

তীক্ষনাসিক,ষার ধারাল নাক। ২। যাহার 
নাসিক শর্দভ-নাসিকার ছুল্য । 

ধরতালী-__গনখন্্র “বিশেষ । টা? সভ্য-ঘম্্র। 
ইস্পাৎখ লৌহ বা! 
কাংস্য দ্বারা এই যত ব্রি 
নির্শিত হইয়া থাকে । ূ 
ইহার বাদ্য তি ন- এপার 

ব্যবজত হক্ব 1 খরতালী। 

৫৬১ ] খঙ্ভ টি: 

খরদণ্ড (খর ধারালঘব্ড যন্টি বা ভাটা, 
শী _ হিৎ ) সং, ক্লীৎ, পর । 

খরদৃষণ (খব উগ্র- দূষণ পোষ, ৬ঠী_. 
হিৎ) সৎ, পুৎ) ধুস্ত,র, ধৃত্রা। ২। খের-- 
দূষণ, দ্বৎ_ স) স্বনাম- প্রসিদ্ধ রাক্ষস স্বর 1. 
শিৎ-১ “খরদৃষণয়ো ভ্রাত্রোঃ। 

খরধার খের উগ্র-ধার! ধার,৬্চী - হিৎ) 
বিৎ। ত্রিৎ, তীব্রধার, ধারাল অন্্র। 

খরধবংখী (- ধ্বংসিন্, খর রান্ষ*সবিশেখ -, 
ধ্বংস বিনাশ কর! + ই(ণিন্)-_ ক) 
পুৎ, খররাক্ষসহস্তা শ্রীরম। 

ধরনাদিন খের-_নদ শব্দ করা+ইন্ৃ বিন্) 
- ক) হিং, ত্রিং, তীত্র শব্ষকারক। ২। 

'গর্দভ তুল্য চীৎকারকারক। নী-স্ত্রীহঃ 
ব্েণুক। নামক গন্ধদ্রব্য । 

খর্ননাল খের- লাল, ৬ী ছিৎ) অৎ, ক্রীৎ 
পন্থা । শিং-১ “নার্ধাগ্গতস্তৎ খরলাম 
নালনাভিং বিচিত্বংভ্তদবিদাতাজও 1”. 

খরপাত্র ; দং, ব্ীৎ, লৌহপাত্র । 
খরপুত্প ; সৎ, পু, মক্ততক। 
খরপ্রিয় (খর উদ প্রিয়) লৎ, পুৎ, পায়" 

বত,পান্বরা। 

খরমত্জ, (খর - -মজ্জ শোধন করায় -” 

ক) বি, ত্রিৎ, অত্যন্ত শোধক। 
খররোম। (খররোমন্,। খর -রোমন্থ রোম, 

 ৬ভী--হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, কঠিন রোমযুক্ত । 
২। পুং, নাগবিশেষ। [পুং, কুররপক্ষী। 

খরশন্ব (খর উগ্র- শষ, ৬ঠী-_ ছিং) সং, 
খরশাল; সং, ক্লীৎ, গর্দতের বানস্থান। 
খরাৎশ ধের উষ্ণ অংশ কিরণ, ৬ী -. 

হিং) সং, পুহ, তিগ্মাৎশু, শুত্য । | 
খরিদ (যাঁধনিক) ক্রস্ু। 
খরিষ। (ঘাবনিক) জ্রৌত, কেনা 
খরিদার (ধাধনিক) ষে কনে, থে ত্রয্মে করে । 

খর খন খনন কর14উকেট-ক, নসর) 

সং, পুং, শোক |. ২। দ্বর্প।৩। দ্বত্ত( 
৪। কামদেব। €। শিব । ৬1. বিং, ত্রিং 

শুরুবর্ণ । 41 তীস্ষ 1৮ । ক্রের। ৯।নি- 
বের্বোধ। স্ত্রীৎ, শতিত্বরা কন্যা. 

খর্জন (খর্জ, চুল.কিয বেওয়!+আঅনব- 
নট) -ভ) অং, জী কথ সন, চুল.ফন। 

৭১ 

(০ 



খল 

পলিশ পিপি পািসপপোপাপিপিশী 

খর্জড, খর্জ খেক. চুল্কিয়া দেওয়14উ, 
উ_ ক, সংজ্ঞার্থে) সৎ, জ্্রীৎ, খেজুরগাঁছ। 
। কীটবিশেষ।৩। (উ- _ ভ1) কণ্ড,য়ন। 

খর্জ.র খেজ্জ-ড-খর্জি ব্যখিত হওয়ান 
+7উর--ক, সৎক্ঞার্থে) সৎ, ক্লীৎ, থেজুর- 
ফল। ২। রূপ্য। ৩। রত কীটবিশেষ, 
হয়াপোকা। ৪1 বুশ্চিক। পথ রী- স্ত্রী, 
থেজুরগাছ ৷ “থর্জ,রণ স্কন্ধনদ্ধানামূ |” 

খর্পর কেপ পারকহওয়া4 অরন্মেয়ন্)-- ক। 
ক- খ) সংপুৎ, চোঁর। ২। ধূর্ত । ৩। ভিক্ষা - 
ভাগু। ৪। ম্ুম্ময় ভগ্ন পাত্রের 'অৎশ, 
খাপরা। ৫1 কপাল, মরার মাথার খুলি। 

শিং-১ «“করালবদন। কালী অসি খর্পর- 
খারিণী ।7, ক্লীৎ, রী-জ্স্রীৎ, কজ্জল, 
কাজল। 

স্বর্ন খেজ্জী মাজ্জনকরা, ঘর্ধণকরা+মমেন্) 
- ভা) সংকীৎ, পরম্পরাশুদ্ধি | ২। (পি 
মন্-প্) পৌরুষ.। ৩। রেশমীবন্তর। 

খর্ব (খর্দ, গমন করা, খাট হওয়া + অ 
অন্)- ক) সৎ, ক্লীৎ, সংখ্যাবিশেষ। 
'শিৎ-১“একং দশ সহআমুত লক্ষ প্র- 
যুত কোটয়ঃ ক্রমশঃ অর্বব,দমন্দৎ খর্ব 
নিখর্দব মহাপদ্ শঙ্গবস্তল্মীৎ। জলধি 
শ্চাস্তযৎ মধ্যৎ পরাদ্ধ মিতি দশগুণোত্তর1ঃ 
সৎজ্ঞাঃ।” ২। পুৎ, কুবেরের নিধিবিশেষ। 
শ। দশবুদ্দসংখ্যাঁ। ৪1 কুক্জকবৃক্ষ। ৫। 

বিৎ ত্রিৎ, ছোট। ৬। বামন, বেঁটে । 
খর্ধট (খর্ব দেখ, জট _ সৎজ্ঞার্থে। অথবা 

থর্ব-অট্ গমন করা+ অ(অন্)-_ 
২ পু -ক্লীং, চ্বারিশত গ্রামের মধ্যস্থ 

গ্রাম। হ। পর্বত প্রাস্তবন্াঁ গ্রাম । শিং ১ 
“একতো যত্রতু গ্রামো নগরং চৈকতঃ 
শ্থিতমূ । মিশ্রৎ তু খর্বটে। নাম নদীগিরি- 
সমাকুলঃ।'? 

খর্বশাখ ধেব্ব ছোট - শাখা, ৬ঠী - হিং) 
লং, পু) বামন, খর্ব । ক্ষুদ্রশাখা যুক্তবৃক্ষ | 

খল (খল্ [হানি] সংগ্রহ কর1+ অ(অন্)- 

_ধি) সং, পুৎ - ক্রীৎ, ধান্যাফির মর্দনস্ছান, 
খামার । ২। পাত্রবিশেষ; উদৃখল, ওধধ- 
_ অর্দনপাত্র । ৩। (শঅন্-ন্) খলি, 
রর 7. তৈলের সিট ৪। সৃদ্ধিকা। ৫। মল। 

[ ৫৬২ ]. খলি 
সপ্ত শিটাশ পিছ ও 

*। জঞ্জাল । ৭। | (অনৃ- ক) বিৎ, ব্রি, 
দুর্জন। ৮। নীচ । ৯1 হিৎসক। ১০। 
কুটিল, বাহার মন সরল লয়, যাহার মন 
বুঝিতে পারা যায় না। ১১। যে অন্যের 
হিংসা করে, যাহার মনে বিলক্ষণ হিত্যা- 
প্রবৃত্তি আছে। শিৎ- ১৫আপঠিক্র,রঃ খন।- 
ক্ররঃ সর্পাৎক্রেরতরঃ খলঃ। মন্্রৌষধি- 
বশঃসর্পঃ খলঃ কেন নিবারধ্যতে । খলে প্রী- 
তির্জলে রেখা । ৩ খলঃ করোতি দুবৃন্তৎ 
ন্যুনৎ ফলতি সাধুযু। দ্শাননোহহরৎ 
জীতাঁৎ বন্ধনংতে মহোদধেহ ।?? ১২।(খ 
আকাশ--লী সংশ্রিষ্ট হওয়!4 অ(ড)- 

ক) সৎ, পুৎ, সুধ্য। ১৩। (খ আকাশ- 
লা গ্রহণ কর1+ড - ক) তমাল বৃক্ষ। 

খলতা (খল-+ তা1- ভা) সং, স্ত্রীৎ, হিৎ্সা- 
প্রবৃত্তি, অন্যের হিংসা করা । ২। কৌ- 
টিল্য, কুটিলতা। ৩। নীচতা । শিৎ-১ 
“খলতাৎ খলতামিবাঁসতীৎ প্রতিপদ্যেত 
কথং বুধো জনঃ 17 ২ গ্তাদ্রোহিণি তথা 
শাস্তে বিদ্বেষঃ খলতা সমতা? 

খলতি (স্ধল্ গ্িচিলিয়। যাওয়া, গড়া 4+ অত 

_সহজ্ঞে, ই-আগম। সৃ-লোগ। 
অথবা অত _ ক) সৎ, পুৎ, ইক্জলুপ্তরোগ, 
মাথারু টাক। ৎ। রিৎ, ত্রিৎ, টাকযুক্ত। 

থলধান (খল খড় ধা ধারণ কর1+ আন 
(নট) - ধি) সং, পুৎ, খামার । 

খলপু খেল মল, স্থান-_পু মার্জনকরা+* 
(কিপ্)- ক) সং,পুৎ মার্ডদনকারী, ফরাম। 

খলমুর্তি খেল স্থান-_মুর্তি আকৃতি। যে 

স্থানে ইহা রাখ! যায় জেই হ্ছানানুরূপ 
আকৃতি প্রাণ্ড হয় বলিয়া) সং,পৃৎঃ পারদ, 
পার] । 

খলাধার। খেল টতৈলারিকল্ক- আধার যে 
ধারণ করে) সং, স্ত্রী, তৈলপায়িকা, তে" 
লাপোকা। 

থলি খেল্ সংগ্রহ করা+ইহেন্)- সং 
পু 'তৈলাদির সিট, কাইট। 

খলিন 7 €(খ মুখ-লীন সংলগ্। ৫ 
খলীন 4/ মুখে লীন হয়ঃ ৯ম- -হিৎ) জং 
পুৎ _ক্রীৎ, লাগাম, অশ্ের মুখরজ্ভু। ২ 

অস্বাধিমুখস্থিত কশাবন্ধনের লৌহবিগেষ 



লেখ 

খলিনী খেল+ইনৃ_সমুহার্ঁে। ঈ- স্ত্রীং) 

২ শ্রী, খামারসমূহ । 

রন খলেশয় খেলি- শী শন করা+অ 

(ড)- ক) সৎ, পুৎ+ খলিশা মাছ, । 

১ (নে কার [কু করা+ অব্ষে এ) 

ক]ষে করে । ঈংচি)-_ আগম,ঘ এ 

ডা) সৎ) পু, অপকার, অনিষ্ট, ক্ষতি । ২। 

নিকার । ৩। বিপদ । ৪ । কল্কন্ঃলারণ । 

খল খ আকাশ-লুকৃু লুণ্ড হওয়া 

অ প্রৎ। অথবা খল +4+উ-ক) ঘং, 

নিষেধ । ২। জিজ্ঞাসা । শিৎ-১ “ন 

খল গ্ররূষা পিনাকিনা |” (কুমার) । ২ ”স্ 

থন্বধীতে বেদরমূ |”? ৩। নিশ্চয়, আবধারণ । 

শিৎ-১ এপ্রবৃস্তিসারাঃ খলু মাদৃশাৎ 

ধিয়ঃ 1?) ৪ | ছ্ান্ুনয়। শিৎ+১ নল খলু, 

ন খল ম্ব্ধ সাহসৎ কাঁধ্যমেতদ্থ 1 ৫। 

বাক্য।লঙ্কার । শিৎ-_ ১ “সর্ধ্বৎ প্রিয়ং 

খলু ভবত্যন্রূপচেষ্টমূ।” ৬ ৷ বীপ্না, 

ব্যাপ্ত ।শিৎ-১ “কালে খলু সমারন্বাঃ 

ফলৎ বধ্রস্তি নীতয়ঃ 77” ৭। হেতু । ৮। 

সাজ্না | ৯। উত্প্রেম্ণ। 

খলুক খল্ুজ্,খ আকাশ-লুঞ্চ, তাড়া" 

ইয়া €দওয়া1০(কিপ১)- ক) সৎ) পু 

অন্ধকার । 
খল,রিকা খেন্ড্ ভপ্মকর1-+ উর -_জৎজ্ঞার্থে। 

নৃড়-ল । ক- যোগ) .সৎ, জ্ীং, শপ্প1- 

ভ্যামভূমি, ঘে স্থানে অন্ধার্বি শিক্ষা! করে, 

ব্যায়ামভুমি। 
খলেকপোত-তিক1) সৎ১পুখ- -অ্ীৎ,ন্যায়বিশেষ, 

কপোত জমুদ্বায় খলে অর্থাৎ খামারে 

যেমন এককালে পতিত হয়, ৫সইবূপ 

জমুপণক্থ পদ্দার্থ এক বিষয়ের সহিত আন্বিত 

হইলে খলেকপোত-ন্যায় কছে। ২। 

ন্যায়-"০১৯১ দেখ । 

খলে-ধানী ; সৎ, জী, ধাস্যা্দি মাড়িবার 

_ সম্য ঘেকাষ্ঠে গোরু প্রভৃতি বাঁধা থাকে, 
মেইকাট ॥ | 

থলেবালধ খেলে খামারে-বালী (বল, 

বলিষ্ঠ হওযা। + (ব্য এ২)- ধি] ঘে শক্ত 

হয়, রি ইিঠাছি) হও স্্রীঘ . টির 
দেখু ।. ৃ 

৫৬৩ ] খস্ 

খলেশ টি খ আকাশ পপ লিখ,  উৎক্ষিপ্ত 
হওয়া + অ(সল, দি সং গু খলিশ। 

- মন্স্য । 

খলেশয় খেলেশ জলের উর্ধা ভাগ._ যা! 
গমনকন্17+ অ(ক)_ ক) সং, পুৎ, খলিশা- 
মাছ। | সৎ, স্ত্রী, থামারসমুহ্। 

খল্যা (খল খামার +য ষ্থ)--সমুহার্থে ) 
খল্প খেল সংগ্রহকরণ ইত্য।দি+০৫কপ) 

-ক-্খল-_ল [লা গ্রহণ করা+ অ() 

_ শু] যে লয়) সৎ, পুৎ, ওষধ মাড়িবার 

পাত্র, খল । ২ ।গর্ভ। ৩।চন্ম। 91 চা- 

তক। ৫1 বস্থবিশেষ । ৬1 মশক । লী-- 
স্্রীৎ, হস্তপদাদিতে খাল ধর|। 

খৃল্পিকা খেল্র +ক- যোগ) সৎ, স্ত্রী, পিটে 

ভাজ খোলা । 
খল্লিট বিৎ, ত্রিং, যাহার মাথায় টাক 

খন্লীট | পড়িয়াছে। শিং-১ “খল্লীটঃ 

পরনিন্দাবান্ ধেনুৎ দদ্যাৎ স কাঞ্চনামূ ।?? 
খবারি ; সং, ক্লী২, দিব্যোদক, আকাশের 

জল । [পুৎ, হিম, নীহার ॥ 
খবা”া ২ আকাশ-বাস্প,৬ঠী-_ ষ) অং 
খশ-স ; সং, পু, দেশৰিশেষ । ২। তদ্দেশীয় 

লেক । শ। _স্ট্রীৎ, মুরা নামক গন্ধদ্রব্য 
২। দদ্ষ-কন্যা) কশ্যপ-পন্ত্ী। «“কত্রুঃ 

প্রাধা ইর। ক্রোধা বিনতা হুরভিঃ খশা1 1; 
খশীর ; সং,পুৎ, দেশবিশেষ | ২। তদ্দেশীয় 

নৃপবিশ্েষ। ৩। তদ্দেশবাসী । [বায়ু । 
খশ্বাস (খ আকাশ খাস নিশাস) সংপুৎঃ 

খস্প ; সৎ, পুখ১ ক্রোধ । ২। বলাৎকার । শিৎ 
-১ খপ্পৌ ক্রোধবলাত্কারে? 1১, 

খস খে ইবন্ট্রিয়- সে অবসন্ন করা+অ 
ডে) _ ক) সৎ, পুৎ, চুল কনা, পাচড়া। 

থসন (দেশজ) সঙ, ক্ষণ, পৃথক, হুওন। 

খসম যোবনিক) পতি, স্বামী । মুল । 
খ্ন্খসিঘা। যোবনিক) সহ, বীরণমুল, বেণার 
খল্ডা যোবনিক) থে কাগজে দৈনন্দিন ক্রক্গ 

বিক্রয় উপশ্যিত মত লিখিত হয়। ২। জ- 
মির মাপ এবং প্রজার লাম যে কাগজে 
লেখ। হয় । ৩।করনির্ধারণ করিবার মোট! 
মুটী হিসাব । ৪ । গ্রাম মাপ করিবার সময়, 
যে শুচীপত্র প্রস্ত.ত হুয্ম। (৮1917 13০০15) 



খাটি 

খাই কোজ এবং খন্র ধাতুজ) সং, আ- 

কাতক্লা। ২। গভীরতা । [অনাটন। 

খাকৃতি কোজক্ষতি শব্জ কি?) অপ্রতুল, 

খাচা দেশজ) সৎ পির, পিঁজরা। 

খাড় খেওড শব) দং, গুড়, ইন্ুবিকার । 

খাদা ক্কেন্-নাসিক শবের অপত্রৎশ) বিং, 

নতনাসিক, ষাহার নাসিক নত । 

থাই (খন্ ধাতুজ) খাত, গর্ভ ; গভীরতা। 

খাইদ $ (দেশজ) সৎ, কাইট, মলা, 
খাদ ঠ/ পাইন। 
ধাণ্ডন খোপল শব্দজ) সং, ভক্ষণ, আহার 

করণ। ২।স্কান-_ খোদনা শব্মজ) তোজন 

করান, ভক্ষণ করান । 
খাক্ (ফাবনিক) ছাই, ভন্ম | 
খারা! (দেশজ) সং, সম্মার্জনী, ঝাটা। 

খাজ। (খজিক। শব্দজ) পক মিষ্টান্ন -বিশেষ । 

খাঁজাকী (যাবনিক, 1:9581097) ধনাধ্যক্ষ | 

২। সদর কাছারিতে ষে কর্মচারী তহবিল 

রক্ষা করে মফঃস্ষলের আদায় খাজানার 

চালান প্রভৃতি বুঝিয়া লয় ও খরচপত্রের 

জম। খরচ প্রভৃতির হিসাব রাখে । 

খাজানা (যাবনিক) অপরের ভূমি ব্যবহার ও 

ভোগদ্খল করিতে হইলে এ ভূমির অধি- 

কারীকে উহার বদলে যাহা কিছু দিতে 

হয় তাহাকে কর বা খাজান। কহে । 

থাজিক খেজ গমন করা ইত্যাদি +অক 

পণেক)-ক। অধবাখ আফাশ- আজ 

গতি +ফিক _ অন্য্যর্থে) সং, পু, খই.। 

খাজুর খের্জ,র শব্দজ) সৎ, খেজুর । 

খাথপ যোবনিক) কাষ্টময় বৃহণ্ধ পাত্রবিশেষ । 

থাঞ্চাপোষ (ষাধনিক) 'ষান্টময় বৃহৎ পাত্রের 

আচ্ছাদ্বন। 
খাট থেট আচ্ছাদন করা+ অক্ষেঞ্ও_ শব) 

সৎ,পুধ, খাটিক্া, মড়ারখাট । ২। (দেশজ) 

খর্ব, ক্ষুদ্র, ছোট । [লাগান, ষোজন। 

খাটান (দেশজ) সৎ, কর্থে নিয়োগকরণ, 

খাটাল (ষাবনিক) স্তর, মধ্যন্ছল। 

খাটি. 7 খেট আচ্ছাদনকরা+ই(ইঞ১- 

খাট 

- বিৎ, শুদ্ধ, অমিশ্রিত, অকৃত্রিম 

7 ৬৪ ) 

ক্র) সং,্ট্রীং।মড়ার খাট । ২ কিণ।; 
৪7 আসদাগ্রহ১ আবদার । ৪.। এেরদ্ঘবশজ) 

খাতা 

খাড়ব ষেট শব্দের অপত্রৎশ খট তৎ্পরে 

খাড়ব) যে সকল রাগ ছয় হুরবিশিষ্ট অ- 

থাঁৎ ষে সকল রাগের মুর্তি ছয় রাগে 

সম্যক, প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে 

খাড়ব কছে। [৩ । উখিত। 

খাড়। (দেশজ) বিং, দণ্ডায়মান । ২। সোজা। 

খার্জিক খেয়া + ইক(ফিক)-_ বিদ্যমানার্থে) 

বিৎ, কিং, খড়গধারী | 

খাগুব খেণ্ড+অ(অন্)- কষ ব) অং) 

পুৎ, ষমুনাতীরবন্তাঁ প্রদেশ-বিশেষ। ২। 
ইন্জপ্রস্থ-নগর-সন্গিহিত দেশবিশেষ ; এই 
প্রদেশে এক অরণ্য ছিল । উহাকে খাগ্ু- 

বারণ্য বল। হইত । স্থভদ্রা হরণের পর 

অভ্ভ্ন শ্রীকষ্ষের সাহাধ্যে অগ্নিকে পরি- 

তুষ্ট করিবার জন্য প্র অরণ্য উহাকে দ' 

করিতে দিয়াছিলেন। 

খাণ্ুবপ্রস্থ ; সং, পু, ইক্জপ্রস্থ, দিল্লী । 

থাগুবায্সন ; সৎ, পুৎ, খষিবিশেষ। 

খাগুবিক খোগুব মোদকাদি 4 ইক(িক)_ 

করোত্যর্থে) সৎপুৎ, ময়রা । *ক্আরালিকাঃ 

শ্রপকারাহঃ ষেচ শাগুবিকাস্ত থা।(তারত)। 

খাতিক খেশড ইঞ্ষওড়+ইক(ষ্িক)- ক" 

রোত্যর্থে) সৎ, পুৎ১ মোদক, ময়রা । 

খাত (খন খনন কর147তক্তে)-ম্ম) সং 

ক্ীৎ,পুক্ষরিণী । ২। গর্ভ; খাঁই। ৩। বিং) 

ত্রিৎ, খনিত, খাহা খনন করা হইয়াছে! 

শিৎ-১ “ছুর্মৎ কুর্যান্মহাখাতম্ । ৪। 

(4ক্ত-- ভাবে) খনন। 

খাতক খোত-কণ_ সংজ্ঞার্থে) সং ক্রীৎ 

পরিখা, খানা । ২1 (খাত-ক কৈধাতুজ 

1+অডে)- ক) পুংব্সধমর্ণ,খণী । শিং ১ 

“উত্তমর্ণে। ধনম্বামী "্ধমর্ণত্ত খাতক? 

৩। খনক । ৪। পরটৈন্যবিদারক । “খাঁ 

তকব্যুহতত্বজ্ঞৎ বলহর্ধপকোবিদমূ ) 

খাতা (ফাবনিক) একত্ররদ্ধ পত্রাদি, বহি। হ। 

হিসাব-পুত্তক ; দৈন্দ্দিন হিসাব-পুস্তক ; 

দেল1 পাওনা রি 

খাতাবন্দী-- খাতা দ্বার কর নিত্বারণ প্রণালী 

ইহাতে কৃষকদিগকে উর্ধ্বরা ও অনুর্বন 
ভূমিল্স অন্থুপাত অনুসারে চাঁস করি 

হয় অর্থাৎ একজন বিশ বি উর্বর 



খান। | [. 

জঙ্গী চাস করিলে তাহাকে (দি ১০ 

অনুব্বর! জমীর অন্থপাত ৩ হয়) তদন্থুমারে 

আনুর্বর1 জমী সমেত কর দিতে হইবেক। 

প্রত্যেক চসা যত পরিমাণে উর্বর জমী 
চাস করিবে তাহাকে অনুর্বরা জমীর 
অনুপাত (১,০7০:৪০০) অনুসারে দায়ী 
হওয়ার নাম খাতা। 

খাতির (যাবনিক) সৎ, সমাদর, সম্মান । ২। 

মন, প্রাণ, অন্তঃকরণ। ৩। অভিলাষ, 

ইচ্ছা । 
খাদক (খাদ খাওয়1+ অকণক)- ক) সং, 

বিৎ, ত্রিৎ, ভক্ষক | ২। পু অধমর্ণ, ঝণী। 
শিৎ-১ “যর্দি চে খাদকেো। ন জ্যান্ন 
তদ ঘাতকে। ভবে । খাতকঃ খাদক!” 

গায় যদঘ।তয়তি বৈ নরঃ 1১ 

খাদন (খাদক দেখ, অন.্অনট )- ভা ) সৎ 
ক্লীৎ, ভোজন । ২। (4-অনট-_শ্ম)খাদয। 
৩ । শঁঘআনট _-৭) পুৎ, দস্ত | 

খাদি (খণ্ড শব্দ) সং, টুক্রা, ক্ষুদে ক্ষুদ্র 
অংশ । [ভক্ষিত, ভুক্ত । 

খাদিত (খার্দক দেখ, 'তক্তে) নম) বিং, ত্রিৎ, 
খাদির (খপির 1 অফ) _ ইদ্রমর্থে) বিং, ত্রিৎ, 

খদ্িরনির্মিত। ২। খদ্দিরদৎক্রাস্ত । ৩। 
অহ, ক্লীৎ। খয়ের | 

খাদ (খাদিন্, খাদ ভক্গণ করা+ইন(ণিন্) 
- ক) বিধ, ত্রিং, ভক্ষক ; যথা--নরখাদী। 

খাছুক খাদ+উন্-ক-খাছ+ককেণ্)-_ 
সংজ্ঞার্থে) বিৎ, তরি, হিৎসক। 

খাদ্য (খাদক দেখ, য-শ্ম) বি, ভিৎ, 
খাইবার যোগ্য, ভুত্বাদ । ২। যাহা? খাওয়। 
উচিত, যাহ! খাওয়া নিন্দনীয় বা অহিত- 

কর নহে? যাহা খাওয়া যাইতে পারে 
বা যাহ! খাওয়া '্আবশ্টক, আহার 

সামগ্রী, ভক্ষ্যদ্রব্যঃ ভোজ্যদ্রব্য । শিং -- ৯ 
পচধ্যলেহ্যখাদ্যাহার |” ২ “মাংস প্রকা- 
য়ৈবিবিখৈহ খসৈ2।" 

খান (স্থান শব) সৎ, স্ছান। ২। বস্ভনির্দেশ, 
ভ্রব্যের সংখ্যামাত্র। 

খানকী যোবনিক) সং, বারবিলাদিনী, বেস্টা।। 
ধান। খেন্ ধাতুজ) সং, গর্ত, হৃদ, খাত। ২। 
যবনধিগের ভোজ । | 

৫৬৫ ] খ[লা 

খানি (খন খোঁড়া + ইইেন্)--ইবার্থে। 
রত্বার্দি লাভজন্য য!হা! খনন করা যায়) 
সৎ, স্্রীৎ, খনি, আকর। 

খানিক (খন খনন করা 4ইকফিক)-:জ- 
স্তযর্থে) সৎ, রীৎ, দেওয়ালের গর্ভ বা 
ফাটল ।২। বিৎ, ত্রিৎ, খনিকর্্মকারী। ৩। 
সশ্থোন শব্বজ) কিযুদৎশ। 

খানিল (খন্ খনন করা + ইল(ইলচ্)-- 
অস্থ্যর্ে) সৎ, পুৎ, সিধাল চোর । 

খানেত্বমারি--যে হিসাবে গ্রাম, বাড়ী, দো- 
কান, জনসংখ্যা, লাল ইত্যাদি নির্দিষ্ট 
থকে । ২ । জনসংখ্যা । 

থানোদক ; সং, রী, নারিকেল ফল। 
খাপ (দেশজ) সং, অমিকোষ, অন্কাধার। 
খাপরা ধের্পর শব্দজ) সং, খোলা, ইন 

খণ্ড । 

খাম দেশজ) নানারপ বিকট শব্ষ। ২। 
ষেবনিক) পত্রের আচ্ছাদন । 

খামাখ! (ষাবনিক) হঠাৎ, অকস্মাৎ । 
থামার (দেশজ) পৎ, শস্যমর্দনস্থান, শস্য" 
আজন । 

থার _ পু |) (খন খনন কর অর 
খারী-জ্জ্রীৎ | -সৎজ্ঞার্থে, খ- আ।-রা 

গ্রহণ কর14- অ(ড)- ক, ঈপ) সৎ, পুং» 
শস্যপরিমাণ-পাত্রবিশেষ। 

খারাব যাবনিক) মন্দ, মূল্যহীন ॥ 
খারিজদাধিল যোবনিক১ 11970919) 01 707০0 

০:৮৮) এক প্রজার জমির জমা অপর প্রজ! 
লইলে, একের জমা খারিজ হুইয়!, অন্যের 
নামে দাখিল হয়, তাহাকে খারিজর্দাধিল 
কহে। ন্ 

খারিধা, খারিন্ধম (খারি ধা! পরিমাণ কর! 
+অখেশ )- ক) বিৎ, ব্রি শস্য-পরিমাণ- 
কারক, কয়াল। 

খার্ব,জেয় (খর্বজ+- এয়(ফ্েযে) _ ইদমর্থে ) 
বিৎ, ত্রিং, খর্বব জজন্থন্ধীয়। শিং- ১“মধুর 
দ্ধনি মধ্যে শর্করাৎ সন্নিষোজ্য শুচি 
বিদলিতখণড€ প্রক্ষিপেত খার্ধৰ জেয়ম।: 

খ(লারী-__লব্ণ প্রস্ততকরণ স্ছান। 

খালান (যৌবধনিক) মুক্ত হওয়]। ২। প্রসব 
হওঘা |. 



খিরা 

গ্রস্ৃৃতি। ক্লীঘ। টাক । 

খালিত্য (খলতি ++) তাকার্থে ) সৎ, 

খাল্সা (ষাবনিক) রাজ্যসৎক্রাস্ত ; রাজার 

নিজ কর্তৃত্বাধীনে ষে সকল গ্রাম থাকে । 

যে সম্পস্তির কর কেধশ রাজাকে দেওয়। 

যায় তাহাকে খাল.সা মহল কছে। 

খাস! (যাবনিক) বিৎ, উত্তম, উপাদেয়। ২। 

গোধুমচুর্বিশেষ | 

খাস (যাবনিক) বিশেষ, অসাধারণ । 

খাসখামার যোবনিক) যে জমির কর কেবল 

রাজাকে দিতে হয় অর্থাৎ যেজমী 
প্রজাদ্িগের নিকট বিলি হয় নাই,তাঁহাকে 

খাসখামার কছে। 

খান্মহল যোবনিক) রাজার কর্তৃত্বাধীনে যে 
সকল জমি থাকে । 

থাসবরদার (যাবনিক) আশাশেটাধারী। 

খিখি খে. শন্দ করা4ডিখি - ক) সং, প্ুৎ 
 -ক্পীং, শিবা-বিশেষ, খ্যাক্শিয়ালী। 

খিঙ্ির ; সৎ পু২, খে কৃশয়ালী । ২।শিবের 

অস্সবিশেষ। 
খিদ্ির (খিদ্ ছুহখিত হওয়া+ ইর(কির)- 

ক) সৎ, পুং) চক্র । ২। দুঃখী । ৩। যতি । 

খিচড়ী (খেচর শব্দজ ) সৎ, তণ্ডুল কলায় 

মিশ্রিত পরু অন্নবিশেষ, খেচরাম । 

খিচন দেশজ) সং, শরীরের বিকৃত করণ, 

ঝাকন। 
খিদ্যমান (খিদ শোক করা7+ আনশোন) 

-কূ। ঘয-আগম) বিংত্রিং, যে খেদ 
করিতেছে, যে ছঃখ প্রকাশ করিতেছে। 

খিদ্র (খিদ দুঃখিত হওয়া + ররেকু)-_- সং" 
জ্ঞার্থে) আৎ, পু, দরিদ্রু। ২। রোগ। 

খিদ্ধন্খিদ্ খেদ কর।+বন্কেনিপ্)_ অস্ত- 
ভূতপ্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, খেদকারক। 

খিন্ন (খিদু দুঃখিত হওয়া4-শু(ক্ত)-ক) 
বি, ভ্রিং, শ্রাস্ত, ক্রাস্ত । ২। যাহার খে 

জঙ্গিয়াছে, দুঃখিত । ৩। অলস শিং 

. ৯৫তক্সোপচারাঞজলিখিনহত্ম য়! ।?? 

ধিরাক্ষ যোবনিক) রাজ। প্রজাদিগকে নিজ 

_ ভূমি ব্যবহার করিতে দিয়া তাহার পরি- 

 খালাসী যোবনিক) জাহাজ কিম্বা সৈন্তে | : বর্ডে কর গ্রহণ করিতেন: এইন্ধপ লছে, 

নিযুক্ত মুসলমান কর্মচারী ;
 ধেমন-সনাবিক |. প্রজাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করিতেন 

খলিয়াই তিনি এ রক্ষার পরিবর্তে রাজ- 
_ ভাগ. গ্রহণ করিতেন, এই রাজভাগকে 
 হিস্দুরা কর ও মুললমানেরা খিরাজ বলে। 
খিল খে শুন্য-ল [লা পাওয়া + অ(ড)- 

ক] যে পায়) বিৎ, ত্রিং অগ্রহত, হুর্গম। 
২। অকৃষ্ট ভেমি)। ৩। উত্সম। ৪। 
পরিশিষ্ট । ৫ | সং, পুং, বিষণ, । শিং 
১ *খিলো নারায়ণঃ প্রোক্তস্তদ্ গুণ! ইফবঃ 
স্মৃতাঃ।” ৫ | (দেশজ) অর্গল, হুড়ক!। 

খিলজমী--যে জমি আপাততঃ পতিত 
আছে, কিন্ত চাস করিলে যাহাতে ফসল 
জন্মিতে পরে তাহাকে খিলজমা কহছে। 

খিলান (দেশজ) সংইঞ্টকাদির গ্রন্থননিশেষ। 
খিলশ (দেশজ) সৎ, পর্ণাদির বীটিকা, পানের 

বীড়া। 
খিলীকৃত খেল-: ; করা হইয়াছে। ঈ 

(ছি) আগ: : 'বৎ, ত্রিৎ, যাহ দুর্গম করা 
গিয়াছে । ৭ -১ “তো অুকেতুঙতয়া 
খিলীকৃতে 1? (রদু)। ২। নিরুদ্ধী। 

খিলীভূত খিল -ভূত,ঈ(ডি)-_ আগম) বিং, 
প্রি, ছুর্গমজাত। শিৎ-১ “খিলীভতে 
বিমানানাধ তদাপতভয়াৎ্ পথি ।? 

খুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্র পেটিক1। 
খু চন (দেশজ) সৎ, বেঁধন, বিদ্ধকরণ। 
খু'ট দেশজ) সৎ, বস্ছ্ের প্রাস্তভাগ । 

খু'ট-আখরে--ষে অল্প লেখ। পড়া জানে। 
দেশবিশেষে যে প্রত্যেক অক্ষর খুটিয়া 
অর্থাৎ অধিক তর্ক বিতর্ক করিয়া পাঠ 
করে, তজ্ভ্রন্য যে ব্যক্তি অতি সামান্য 

বিষয় লইয়া! বিষম বাদানুবাদ করে ক" 
াৎ অতর্কিতরূপে কিছুই পার হইতে 
দেয় না তাহাকে খুটক্সাখরে বলে । 

খুঁটন দেশজ) সৎ, কুড়িয়া লগ্ন । 
খু টা, খে টা (দেশজ) সং, কীলক, মেক। 
খুঁটী দেশজ) সৎ, স্ততত, থাম ' 
খু'টীগাঁড়ি যোবনিক) মাছধরা বা! নৌকা! 

বাধিবার জন্য নদী কিনারায় খুঁটী গা" 
ডিতে হইলে জমিদ্ারকে যাহা দিতে হয 
তাহাকে খু'টাগাড়ি ফহে। 

রা 

১. সী 



তকে লট নং, ২) লো, কুনুজ্কি সং) , কট য টা চট 
'কলক্ক।. রা [হুদ্ধপোষ্যা । 

খুকী কেক্ষি শব্খজ কি ) সং, কষদ্র বালিকা, 
খুজন,. রো বদ, € মেশজট সং, অহ্েষণ, 

ঢুড়ন 1: 

বদর বাবানিক) অলস, সামান্য; যথা. 
খুজ্র1 পয়সা, খুজর। বাজার ইত্যাদি 

খুড়ন 7 খেনন শকজ কি?) সং, খনন, 
রে ফোড়ন । 

খুলল [তাত] শব্ঘজ) সং, পিতৃব্য। 
্ী ২। পিতৃব্যপত্তী। [ক্ষুদ্রাংশ 
খুক (ক্ষোদ্ শব্জ) সং, তও্লকণা,, টি 
খুন যোবনিক) মারণ,বধকরণ, মারিয়। ফেলা। 
খুস্তী খেনিত্র শব্দজ) খনন করিবার কারণ 
লৌহময় অস্ত্রবিশেষ । 

খুবরী (ক্বুপ শব্দজ) ক্ষুদ্র গৃহ, ঝুপড়ী,কুটার। 
খুমুখুমনি দেশজ) সৎ, বিদ্বেষতাব, আস্ত- 

রিক ক্রোধ । 
খুর খুরু ছেদন করা ররেকু)-ণ। র- 

লোপ) সং, পু, ক্ষৌর কর্মের অন্তর । ২। 
অশ্বাদির পায়ের খুর। শিৎ-১“রজঃকণৈঃ 

খুরোদ্ধতৈঃ 1” ৩। লী নামক গন্ধাদ্রব্য । 
৪ | খাটের খুর । শিৎ-১ “উদ্যত্কৃশাণু, 
শকলেনু খুরাভিত্বাতাৎ 1১. 

খুরণস্ 7 খের আশ্বাদির খুর-নাসিকা, 
খুরণস্ 

'বিং, ত্রিৎ, চেপ টা-নাক, খাদ।। 
ধুরপ্র খুর-প্রথ প্রোথিত কর1-+-অডে) 
ক) সং, পু, অদ্ধচত্্রীকৃতি বাণবিশেষ। 
২। অস্্রবিশেষ, খুরপো! । 

খুরলী খের ছেদন কর।+অলকেলচ)-_ 
ভাবে । ঈপ--স্ত্রীৎ) সৎ, স্্রীৎ, ব্যায়াম । 
২। অন্তরশিক্ষা । ৩1 রণকৌশল-শিক্ষা । 
ও। বিপক্ষের আক্রমণ কালে কিন্ধপে 
আত্মরক্ষা]! করিতে হস্বু গাহার অভ্যাস 
শিৎ- ১ «খুরলী কলহে গণানামৃ 1”? 

খুতালিক (খুর ক্ষৌর কর্মের অন্তর ইত্যাদি 
কল, জমতুল্য হওয়া1-+ অক -- প্র । 
অথব। খুব _ -কআলি- কৈ গ্রাকাশ পাওয়া 
শীঁঅ[ড)--.ক) সৎ, পুং, নাপিতের ভাড়। 
২। লারাচাস্ত্র । ৩। উপধান, বালিশ । 

৬ষী _হিৎ। নাসিকা-নস্, নস) | 

পাত্র। দ৪ 

খুর্পা (খুরপ্র শব্জ) সৎ, প্র ও | 
খুলন ফেশজ) সং, প্রসারণঃ বানাক্োড়ন 
খুলী (খর্পর শব) সৎ, পাত্রবিশেষ 1১৮5 

খুলী খুদ ভাগ কর] ইত্যাদি + (কপ): 
কল্ন্থুৎল, লা পাওয়াঁ+অ(ড) ক ॥ রে 

ছোট। ৩। অল্প । ৪ । লঘু । ৫1 কনিষ্ঠ । 
যথা--খুল্পতাত । ৬ | লখী নামক গঙ্বাত্রব্য। 

খুল্পতাত (খুক্পলী ছোট, কনিষ্ঠ _তাত, য়ৎ-. 
স) সৎ, পুৎ পিতৃব, খুড়া । 

খুল্পনা ; সৎ, স্ত্রী, লক্ষপতি বণিকের কন) । 
ধনপতি বণিকের পত্বী। ইনি ন্বর্গের 
অপজরা রত্বমালা। দুর্গার অভিশাপে 

মানবী হন ? ইহার পুত্রের নাম শ্রীমন্ত । 
খুল্লম ; সৎ পু বত্ম? পথ। 
খেঁড়, তেড়ে শব্দজ) ইতর কবিত', যাহাকে 

কবি বলে। 
খেই ক্ষিপ শব্দজ) সৃত্রের অগ্রভাগ । 
খেচর (খে আকাশে-চর [চর্ গমন কর! 

+অ(টক্)-- ক) ষে গমন করে) বিং,ত্রিৎ 
'আকাশগামী । ২। সৎ, পুং, পক্ষী । ৩। 
বিদযাধর। ৪1 ত্ুর্যা্দি গ্রহ; যখ।--. 
«“তেচরাশ্চ সর্ষে 1৮৫ পারদ । ৬। শিব। 

রী - স্ত্রীৎ, তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ । শিৎ_ 
৯ “ভ্রবোরস্তর্গতা দৃষ্টি মুদ্রণ ভবতি খে- 
টী 1২ । দ্বিদ্দলান্ন, খিচুরী। 

খেট খিট. ভোজন কর1+অ(জন্)-- ক) 
সং, পুৎ, তক্ষক । ২1 অথম ।৩। ঘ্বোটক। 
৪। কফ । ৫1 ফলক, ঢাল । ৬। চাসান্ 

গা, পাড়া, পাড়া গাঁ । শিং ১ «"৫েট 
খর্বটবাটাশ্চ বনান্্যুপবনানি চ।১ ৭ | 
ক্লীঘ। তৃণ। ৮ পু ক্লীৎ১ মৃগয়।। ৯। 
বিং, ত্রিং, নীচ, আঅধম। ১০। শশ্ত্রী। 
১১। (খে আকাশে -ব্ট গমন করা 
+অজন্)-ক ) স্ুর্ধ্যাৰ্রি গ্রহ। শিৎ 
-_১৭বম্মিন্নৃক্ষে স্থিততঃ খেছটঃ।” 

খেটক.(খিট, ব্রাসিত করা, ভীত হওয়া + 
 অন্সেল্)--প্রৎ। ক-যোগ) সং, পু, 

চাসার গা, পাড়া গা। ২। বন্িফলক, ঢাল। 



. শিং১ ৭ দিব্যান্বরধরাহ দ্বেবীৎ। খড়া- 
(5... বেক ধারিবীযু।€ 7:40 ২1 

_ খেটা (খেটিন্, থেট্ ক্রীড়া, কৌতুক +ইন্ 
. শঅস্ত্যর্থে) সৎ) পুৎ। কামুক, লম্পট |. 

খেতাব (ঘাোবনিক) উপাধি । 

খেদ (খিদ্ শোক করা+ অ(সল১- ভা) 

সৎ, পুং, আক্ষেপ, ছুঃখপ্রকাশ । ২। 

দুঃখ, শোক। ৩। শ্বাসনিদ্রাদি। শিং 

গরতিখেদমমুৎ্পন্না নিদ্রাসংজ্ঞা বিপধ্যয়ঃ।” 

৩। শ্রম। ৪। অবসন্গত1। ৫7 শ্রাস্তি, 

কান্তি ।”কিমত্রপরিপাতনখেদমন্ভবসি।” 

খেদান (দেশজ) সৎ, দূরকরণ। 

খোদদিত ( খে দেখ, ত(ক্ত) _ ক) বিং, ত্রিৎ, 

খেদযুক্ত, খিন্ন । 
খেক (খন খনন করা+য-ব্্ম) সৎ, ক্রীৎ, 

বাটী নগর বা দুর্গের চতুর্দিকে যে খাত 

করা যায়, গড়খাই | ২। বিং, ত্রিং, যাহা 

খনন করা উচিত বা আবশ্যক অথবা খনন- 

যোগ্য । ৩। দেশজ)য়।-_ নদীপার হওন। 

খেয়াল _-একজাতীয় সঙ্গীত । সুলতান হো- 

জেনী ইহার স্থপতি করেন । ইহাতে অস্থায়ী 

আস্তর1 ছুইটী তু সর্বদা থাকে। ২। 
জ্ঞান, বিদ্যা, কলনা। 

খেলৎ (খেল্ ক্রীড়া কর1+অৎ্(শত)_ 
ক) বিৎ, ত্রিৎ। যে খেলা করিতেছে । শিং 
- ১ *খেলচ্চলৎ খে শিরঃ 1”? 

খেলন রী, 8 খেল ক্রীড়া করা 
খেলা _ স্ত্রী, $ অন্নট্),৬ - ভা)সৎ, 

ক্রোড়।, নশ্্ম | ২। পরিহাস। 
খেলাত (যাবনিক) পরিচ্ছদবিশেষ । 
খেসারৎ (যোবনিক) ক্ষতি; ছানি, অপচয় । 
খৈ খেদিক। শবাজ) সং, লাজ, ভূষ্টধান্য। 
খোঁড়া (খোড় শকজ; বিং, পঙ্গু, নেওড়া। 
খোক। (দেশজ) সং, শিশু, হুদদপোষ্য। 

খোজা যোবনিক) পুরুষত্তৃহশন, নপুৎসক। 
খোটি, টা; সং, স্্ীৎ। ধূর্ত স্ত্রী, চতুরা স্ত্রী। 

২। পালক্ষী বৃক্ষ | . 

খোড় ২ খোড়, খুড়িযা যাওয়া অন 
ধার $ - ক) বিৎ, ত্রিৎ, খঞ্জ। খোঁড়া 

. এক্টোদকত্তা (যাবনিক) আপন অধিকারে প্রজ। 
আম! রাখিলেতাহাকেখোদ কত্ত | প্রজাকহে। 

খোদ গে), যুদ্রাদিতে অন্কপাত ২ ।কা 
ষ্টাক্ষিতে বস্ত্র নির্দ্বাপ। ৩। (ঘাবনিক ) 
ঈশ্বর) : [ক্ষদ্রকুঠরী। পা-বন্ধকেশ। 

খোপ ক্ষেপ-শবজ) সং পায়রার, খর়। ২। 

খোয়া ক্ষেয় শকজ) বিৎ, অপচিত, হারাণ। 

২। ইষ্টকাদির খণ্ড। | 

খোর্দক ; এক প্রকার আনন যন্ত্র। ইহা 

বাহিদ্বরিক এবং দুইটা $ বাম ও দক্ষিণ, 

বামটী অপেক্ষা! দক্ষিণের মুখ অগ্রশস্ত | 

রৌশনচৌকী বাদ্যে তাল দিবার জন্য 
ইহা ব্যবহৃত হয়। 

খোল (খোড় দেখ, ড-ল) বিং, ত্রিং, খঞ্জ, 

খোড়া, যে সহজে 
চলিতে পারে না। ২। 
(খোলক শব্দজ) এক 

প্রকার আনদ্ধ যন্ত্র। 
ইহার খোলটী যু পা] 
ত্িকার। ইহার প্রচলন 111 মা 

বৈষ্ব জন্প্রদাষেই ||] 
অধিক। বৈষ্ণব ₹2- ভা 
দ্বায় এই বাদ” ্ম্রর 
নননি সহকারে নৃত্য 
ও হরি গুণ গান ক- 
রিয়া থাকে । 

খোলক(খ, 4+ল-- ক-ুখোল ক- যোগ) সং, 

পুং,টোপূর | ২। সব্ধাজাবরক বন্মবিশেষ, 
পাকড়ী। ৩। পাত্র,হ্বাড়ি। ৪। অভ্যযন্তর। 

৫। গুধাকের খোমা। ৬। বন্মীক। ৭ 

মৃদ্গ। 
খোলি ; সৎ, স্ত্রী, তুপীর, তূণ। 
খোসা দেশজ) সহ, ত্বক, ছাল। ২। বি, 

শ্শ্ুহীন ব্যক্তি । 
খ্যাত খ্যো বলা+4 তক্তি) -্) বি তরি 

কথিত। হ.। প্রলিদ্ধ। খ্যাতিযুক্ত । ৩। 
যেবিষয় বা ব্যক্তিকে অনেকে জানে 

অনেকে যাহার বা ঘেবিষয়ের উল্লেখ 

করে, যে ব্যক্তির বা ষে বিষয়ের উ- 
পেখ করিলেই অনেকে জানিতে পারে, 

বিদিত। ৪। বিখ্যাত। ৫1 বিশ্রুত | শিং 

-১ দধ্যাতো লোকে ভবিধাতি | ২ 

গখ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কুলীনশ্চ 11. 

পেোখল। 



ঞ ।ক্ষন।$ রা 
ক 

ফ্যতিও এ বশ হাস সৎ 
জোক পাশিন্যাতি 

শি 

খ্যাত্যাপক্ন 'খ্যোতি আপন, লা _ষ্ হিং, 

ভ্রিৎ। যে বি খ্যাতিলভ করিকাছে, 

বিখ্যাত।, 

খ্যাপক € খ্যারসিং বাদ +আঅকশেক)-,ক) 

বিৎ, জিৎ কীর্বক, ম্বেষক, প্রচারক । 

ধ্যাপন খ্য.-ঞিলখ্যাপি + আন্সেনট)) - ভা) 

আহ, কী, কারন কর1, শ্বোঘণা, প্রচার । 

২ই। কথন। ধখ্যাপনেনাশুতাপেন তপস। 

ধারণেন চ। পাপকমুচ্যতে পাপাৎ তথা 

ঘানেন চাপদি।?” (মনু) । 

গা 

শী; ব্যঞ্ধন বর্ণের তৃতীয় অক্ষর) ইছার 
ভচ্চারণস্থান ভ্রিহবামূল। ২। (গৈ গান 

করা+ অডে) - ক) সং পু, পণেশ। ৩ । 

গন্ধব্ব । ৪ । গগন 1৫1 (ভর) ক্লীৎ, 
গীত । ৬1 পুৎগুরু 1 “গুক্লরেকো পকারন্ 

ল কারে! লঘুরেককঃ 1”? ৭। ন্বরবর্ণ ।৮1.. 

(4+ভ.--ক) বিৎ, ত্রিং। গায়ক । ৯। 

গেম গমন করা+ভ-ক্ষ শুমেরু। ১০ | 
স্বর্গ । ১১ । গামী, যেগমন করে। হছে! 

শব্দের পরে প্রযুক্ত হব; যথা--খগ,অ(শুগ 

ইত্যাদি) । 
গগন (গম [গযন কর।] ব্যাঁপ। 4+ অন 

_প্ম। ম্ন্গ। যে বিশ্বকে, ব্যাপে) 

সং; এ "আকাশ । শি২-১ “থগন্মিব- 
নষ্টতারম্ঞ$” ২ “শঞ্গনস্পৃশাস্বরেপ 1 ৩ 

 পন্মগনহ গঞ্াধিপৃত্তি স্ব্ত রিচি ।” মোহ )। 
গগনগতি গগন-গপতি গমন, ৬ঠী - হি”) 

অং, পৃ দেবতা, হৃখ্য।দি গ্রহ । ২। 

বিৎ, ভরি, আকাশগ্লামী । শিং ১ “প্রে- 
(ক্ষিষ্যত্তে গগনগতযে। লৃলমারর্াদৃীং ৮ 

গপগনচর (গগন র্ গমনকর11্মআনূ)- 

ক) ৮ তি 5 দেব যদি ৃ 

খরনপরজ (পন ৯০ রি 
৬ ষ) সৎ, পু মেস € হি সপির্থি 

(গলনমণ্ডল গেগন _ মুল) সংপুত্নগানকা 
মণ্ডল, নো য় ল্। 

| গগনসদূ গগন-_-সদৃ গমন কতা14-৯ ক্িপ ট- 
' -) বিং, ত্রিং, আকাশগামী দেবগ্রহ রা 

পদ্ধী প্রভ্ৃতি)। শিৎ- ১ “বালত্বৎ বৃদ্ধ 
তাপি যদি গগনসদাৎ জন্ম কালে লরাণাম 1” 

গণনাঙ্গনা ; মহ, স্ট্রীৎ। দিব্যাজলা, অপ্সরা. 

গগনাধ্ষপ গগন আকাশ - অর্ন্ পথ-- 

গ যেগমন করে) সং » পৃঃ তৃধ্য ॥ 
গগনাস্ু ; সৎ, কী, দিব্যোঞ্ক, মেঘনিঃহত 

জল। শিং--১?গগনাশ্থু তিদো সত গৃহী- 
ভং ঘত ক্রভাজনে |? 

| গর্ম্চের (গগনে আকাশে-চর 'ষেগ্সমন 
করে) সং, পুত, গ্রহ, নক্ষত্র । ২। হুর্ধ্যাদি 

গ্রহ । ৩। রাশিচক্র । ৪7 বিহগাছি । 
গগনোল্,ক (গগন খ্আকাশ _উদ্মমক জ- 

লস্ত অঙ্গার বা কয্পলা) সং,পু&) মদলগ্রহ । 
গঙ্গা! গোৎ পৃথিবীকে -গ (গম গমন কর! 

আঅ:ড)-ক] যে গমন করে। কিনব! 
গস. গমন করা + পপন্)-কৃ। আপ, 
-_ স্্রীং। যিনি গুজ1দিগকে পবিত্র কর- 
ণার্থে ব্রন্দলোক হইতে পুখিবীতে গমন 
করিয়াছেন) সং+স্্ীৎ, প্রসিদ্ধ লদখ, ভাগ্দী- 
রধী, গঙ্গাদেবী ) ইনি হিমালয়ের কন্যা । 
দেবগণের প্রযত্তে মহাদেবের সহিত ইন্থ!র 
বিবাহ হয়। পরে ইনি মাভৃশাপে জল্- 
রূপিশী হইক়! ব্রহ্মার কমগুলুতে ঝা ক- 
রেন । অতঃপর কপিলশাপে' সগ্র বংশ 

ংস হইলে ভগীরথ তপস্যা ব্রহ্মা 
তুষ্ট করিয়া ইহাকে প্রাপ্ত হন। শ্ুদ্দলোক 

হইতে পতনকালে দেখাদিদ্দেব ইস্্াটাকে 
নত্তকে ধারণ করিয়্াছিকলল। তত্পরে বিল্দৃ 
সরোব্কে, পতিত হইয়া ভিনি' জণ্তধাঙাপ 
প্রবাছিত হুম;  ভম্মধ্যে হলান্দিনী, পাবনি 

ও নলিনী নামক ভিন, ধারা পূর্ববর্দিকে, 
7, লিঙ্ক মি নামক, বক্িন ধার! 

রা রঃ 



গ্গ [ 

০ 

পশ্চিম্দিকে পমন করে এবং একধার। 

ভঙ্গীরথের পশ্চাদগামিনী হইয়। ভাগীরথী 
নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছে । শিং-১ “গা 
ভ্বিপথগা |? ২ পগঙগাপ্রপাত 1১7 ৩ “ক্ভিষা- 
কারণরূপত্বাৎ সরণাচ্চ সরিম্মতা। সঙ্গ মাদ্ 
গমনাদ্ গঙ্গা লোকে দেবী বিভাব্যতে |” 

২। (গমূৃ গমন করা, নিপাতন) ছুর্গা। 
গঙ্গাচিত্রী (গঙ্গ।-চিল্ীী চিল ) সং, স্ত্রীৎ, 

গাৎচিল,। 

গঙ্গাজ (গঙ্গা গঙ্গাদেবী-জ জাত, ৫মী 
হিং) সৎ, পুঙ ভীম । ২। কাত্তিকেয় । 

গঙ্গাটেয় ( গঙ্গাট [গঙ্গা প্রসিদ্ধ নদী- আট: 
গমন করা4+ অ(বসন্)-- ক)7+ এয়(কেঃয়) _- 
প্রৎ) সৎ, পুখ, চিঙ্গড়ীমাছ। 

গলগাতীর (গজ1-_ তীর, ৬ঠী - ব) মং, ক্লীং, 
নারায়ণক্ষেত্র, গঙ্গার তীর । 

গঙ্গাদত্ত (গঙ্গ।- দত্ত, ৩য়া-ষ) সং, পুত, 
ভীম্ম। [বিশেষ 

গঙ্গাদ্দিত্য; সং, পুৎ, কাশীস্ছ আদিত্য- 
গন্গাদ্বার ; সৎ, কী, ভূমণ্ডলে গক্জার অব- 

তরণদ্বার । ইহ1 হরিদ্বার নামেই বিখ্যাত । 
এই স্থান হইতে গঙ্গ। ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিয়াছেন । এই স্থান দক্ষযক্ষের স্থান 

বলিয়া কঘিত ।শিৎ _ ১"কেচিদুচুর্্রি স্বারৎ 
মোক্ষারৎ জণ্ডঃ পরে । গঙ্গ।দ্বারঞ্চ কেহ- 
প্যাহুঃ কেচিন্মাকাপুরীৎ পুনঃ?” 

গঙজাধর গঙ্গা ধর, ষে ধরে, ২য়া-ষ। থে 

সময় গঙ্জাদেবী ভগীরথের স্তবে তুষ্টহইয়! 
কপিলশাপে ভক্মীভূত সগরবংশা উদ্ধারার্থ 
মর্ত্যভূমে আইসেন, সেই সময় দেবাদি- 
দেব মহাদেব স্বীষ্ব মস্তকে তাহার বেগ 

. ধারণ করিয়া উত্তালতরঙ্স রক্ষময়ী গর্ষিত। 

শঙ্গার গুরু গন্ন খর্ব করিয়াগঙগাকে পত্তিত্ব 
স্বীকার করাইয়া গঙ্জাধর নাম প্রাপ্ত হন) 

সং,পুহ। শিব ২। সমুদ্র) ৩। জীর্ণ।তিলার- 
নাশক চুর্ণবিশেষ। 

শজাপুভ্র (গঙ্গা পুজ, ৬্ী _ষ) সৎ, পু) 
সীম । ২। জাতিবিশেষ, মুদ্দফরাস। 

 গজাপ্রাণ্ডি শেঙগাও প্রাণ্চি) সং) আরীং, গঙ্গা 
গাওয়া, গঙ্গার গর্ভে জ্ঞান পূর্বক প্রাণ- 
টাক করা, গজাপ্রাথথ। 

৫৭০ 
নু 

গাজী [ 
ভি - 

পপ কত পাাসীপিশীসিপপিসসসিপ জাপা পপি শশী সপ শি পিপাশিপশিজ পপি পপ শশা দাশ 

গঙ্গাযাত্রা ; সং, স্্রীৎ, গঞ্জার উদ্দেশে যাত্রা, 
মুমূর্ধ ব্যন্জি'র প্রাণত্যাগার্থ গঙ্গাতীরে 
গমন । 

গঙ্গাধাত্রিক (গঙ্গা --বাত্রা+ ইক ঞ্িক)-. 
যোগ্যার্থে) বিৎ, ত্রিৎ। যে রোগী গঙ্গাধাত্রা 
কর।ইবার যোগ । ২ । ষোগার্দি উপলক্ষে 
গঙ্গান্সানার্থ গমনকারী। ৩ ।॥ সং, পু, 
গঙ্গাদেবীর উৎসব । 

গন্গালহরী গঙ্া_ লহরী, ৬ষ্ঠী-- ঘ) সং, স্ত্রীং, 
গঙ্গার তরঙ্গ । ২ । জগন্নাথ পণ্ডিত বিরচিত 
গঙ্গাস্তোত্রবিশেষ। 

গঙ্গাবতার (গঙ্গা_ অধতার অবতরণ, ৬্ঠী 
_ষ) সং, পুৎ, ব্রক্মলোক হইতে পৃথি- 
বীতে গঙ্গার অবতরণ, গঙ্গাদ্বাররূপ তীথ- 
বিশেষ । 

গঙ্গাসাগর গেক্গা- সাগৰ, গঙ্গায় সঙ্গত সাগর, 

যং_ স,মধ্যপদলোপ যেখানে গঙ্গা সাগর 
সহিত মিলিতা হইয়াছেন)সৎ,ক্রীৎ, সাগর- 

সঙ্গম ভীর্থবিশেষ। শিং ৯ 4৫সতুবন্ধে 
সমুদ্রে চগঙ্গাসাগরসঙ্মে। ব্রহ্মাহা মুচ্যতে 
পাপৈমি ত্রদ্রোহী ন যুচ্যতে ।" 

গঙ্গাতুত (গজা1” শক্ত, ৬ঠী-ষ) সং, পুং, 
ভীম্ম । ২। কার্তকেয়। 

গঙ্গাআ্োতোন্তায় _সাম্ব (৩৮) দেখ । 
গঙ্গাহুদ ;) সং, পুৎ; স্বস্তিপুরস্থ কুপরূপ তীর্থ- 

বিশেষ । 
গঙোছ্েদ (গঙ্গ - উদ্ভেদ | যেস্ছানে গঙ্গা 

দেবীর উদ্ভেদ অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ হহ" 
যাছে, ৭মী _ হিৎ) সং, পুৎ, তীর্থবিশেষ। 
শিৎ ১ "গঙ্গোন্ভেদৎ সমাসাদ্য তর্পয়েৎ 
পিতৃদেেবত।2 |”, 

গঞলোজঝ গেঙ/-উজবা অতিক্রম করা 
+আঅ(সল/-শ্ম) সং, ক্লীৎ,। গঞ্জাজোত' 
জলাদ্ি। বে 

গচ (দেশজ) বিৎ, স্যুল, মোট], পুরু। 
গচ্ছ (গু [গমল করা] থাকা+আঅ(শ)- ক। 

গম্-গচ্ছ) সং, পুত, সঙ্গ, গাছ। 
গচ্ছিত (দেশজ) বিং, নিক্ষিপ, ন্যস্ত, গছান। 

[গজ গেজ শব্দ কর+4ব(আঅন্)- ক) অ+ 

পু, হন্তী ।২। ছুই হুন্ত পরিমাণ। ৩। 

বাহ্যাবিশ্েষ। ৪। ওঁবধপা কার্থ গর্ভবিশেষ। 



গজপুট ৷ শিৎ- ১*হস্ত প্রমাণগর্তে যঃ পুটঃ 
স তু গজাহবপ্বঃ | ইন্খঞ্চারত্বিকেকুণ্ডে পুটে। 
বারাহ উচ্যতে 1” ৫ | বানরবিশেষ । 

গজকৃত্ত (গজ-কুস্ত, ৬ঠী-ষ) সং, পু, 
হন্র মস্যকস্ম কুম্ত। 

গজকর্খাশী (-শিন, গজ হসম্ভী- বর্ম 
কচ্ছপ -অশিন্ যে ভঞ্গণ করে প্রসিদ্ছি 
আছে, যে গজকৃত্ধযুদ্দকালে উভয় প্রা 
ণীকে ভক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া) সৎ) পু, 
গকুড়। 

গজগতি “গজ - গতি, গংজর লায় গতি) 
ৎ। শ্ীৎ, ভন্দোবিশেষ; ইহা অষ্টাক্ষরা 

বৃন্তি। চতর্থ ও অষ্টম গুরু । যথা--ণতাব 
তু বোগিরিস্থতা,শশিভৃতঃ শ্রিয়তমা ।বসতু 
মে জদিমদা, ভগবতঃ পদযুগ২ 1”? 

গজগামী গেজ-গমৃ গমন করা+ ইন্(শিন) 
- ক) বিং,ত্রিৎ, হস্ত্যারোহী, যে হস্তীতে 
আরোহণ করিষা গমন করে।২। গেজ 

গজের ন্যায়- গামী গমনশীল, য়ং- স) 
যে হস্তীর ন্যায় নিঃশন্দে ধীরে ধীরে গমন 
করে, গজবত্ সুন্দর গতিবিশি্। 

গজশ্বন্টা (গজ _ ত্বণ্টা) সং, স্ট্রীৎ, হাতীর 
গলার শোভিত খণ্টা। 

গজন্ছায়! (গজ- ছায়া) সং, স্ত্রীৎ, তিথি 
নক্ষত্রের যোগবিশেষ । শিং-- ১কুষ্খপক্ষে 
ভিয়োদশ্যাংৎ মতান্িন্দুঃং করে রবিঃং। ঘদা 

তদ] গজঙ্ছায়! শ্রাদ্ধে পুণ্যেরবাপ্যতে |? 
গজঢকা (গজ হস্তী-টককা বড় ঢাক) 

সৎ, প্্রীৎ, হস্তীর উপরিশ্থ বড় ঢাক। 
গজন্ধা (গজ হস্তী1তা- সমূহার্থে) সৎ, 

জীৎ, হত্যিসমুহ | 
গজদস্মর গেল দস্মদেস্ঘট', ছয়সছয়- 
গলদ্বয়স / সট্)-_পরিমাণার্থে) বিংত্রিৎ। 

হন্তিপগ্রিমাপ। 
গজদস্ত (গজ হী দত্ত, ৬ঠী- হিৎ) 

সং, পৃ, গণেশ | ২। নাগদজ্ত কদ্রব্যস্থাপ- 
নার্থ ভিত্ডিস্থ ছুই দাও1। ৩। (৬ঠী-ষ 
হাতির-ঈীত। ৪ | দাতের উপর দাত। ৫। 
বিৎ, ত্রিৎ। যাহার দত্তের উপর দস্ত হয়। 

গজনিষীলিত (গজ _নিমীলিত নেত্র মুদ্রিত 
করণ/ঞ্ঠী _ষ) অত্ক্বীং১হস্তীর চক্ষু বুজা। | 

1৫৭১ ] 
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গঙ্গ] 

গজপতি (গজ -পতি স্বামী) সং, পুং, গজ - 
রাজ, শ্রেষ্ঠগজ। [গর্ত । 

গজপুট) সং, পুৎ, উষধগাকার্থ হস্তপতিমিত 
গজপুর গেজ হস্তিনাধিণতি পুর, ৬্ঠী-- 

ষ) সৎ, র্লীৎ, যুখিষ্তিরের রাজধানী । 
গজব (যাবনিক) সঙ্গনাশ । 

গজ-বন্ধনী; সৎ, স্দীৎ, হন্তিবন্ধন স্থান, 
হাতিএানী ।॥ ২। হস্ত্রীবন্ধন্তত্ত | 

গজমাচল (গজ হস্তী-মা ভাগ্য-চল 
ঘেগমন করে। যেগজ-নাশকার?) সং). 
পু, সিংহ্। 

গজমুক্তা ; সং, শ্বীৎ, হস্তিকৃত্তজাত মুক্ত1। 
শিৎ-- ৮মুক্ধাফলানি শ্রথিতানি লোকে ।” 

২ “গঙ্গমৌক্তিকাবলিযুতেন বক্ষসা। )?? 
গজমুখ ; সৎ, পু, গণেশ । ্ 
রর (গজ হস্তী-মোটি দ্রেত 
গজমোচন / বেগে যাওয়ান, তাড়াইয়া 

দেওয়ান4 অন(অনট্)- ক। -মুচু গ- 

মন কর1+ অনঙআনট) - -ক) সং, পুং, 
সিংহ । [হ্থীর পাল। 

গজধুথ (গজ-_যুথ, ৬ঠী-ষ) সং, ক্ীৎ, 
গ্রজরাজ গেজ -রাজন্, ৬ষ্টী_ষ) সং, পুৎ, 

শ্রেষ্টহস্ঠী, গজেজা, উৎকৃষ্ট হস্তী। 
গজল ফোৌবনিক) একজাতীয় সঙ্গীত। ইহা! 

আধারণতঃ পারস্য'ভাষায় রচিত হহইয়। 
থাকে । এই জাতীয় সঙ্গীতে নায়ক না- 

য়িকা এবং বিরহাদ্দি বর্ণিত থাকে । 

গজবীাথী; সং, স্ত্রী) অ্ররাবত অবস্থানের 
দ্বিতীয় বীথী। ইহাতে রোহিণী, নুগশিরা।. 
ও আর্র* এই তিন নক্ষত্র আছে। ২। 
ভ্ঠী _ব্) গজশ্রেশী। | 

গজশিক্ষ! গেজ - শিক্ষণ, ৬ঠী-ষ) সৎ, স্্রীৎ, 
গজচালনের ভ্যাস। 

গজস।হরয় (গজ- সম-সাহ্যয় নাম) সং, 

পুং, গজ নামক নৃপ কর্তৃক সংন্থাপিত 
পুর)হঘ্ভিন] বিলী। “ন বধুর্গজসাহ্বয়াৎ, 1১, 

গজাগ্রণী গেজ -_ অগ্রনী শ্রেষ্ঠ, ৭মী-ষ) 
সৎ, পুং, প্ররাধত হশ্দী । 

গ্জাজীব গেজ -আজীব যে জীবন ধারণ 
করে, হয়া ষ। যেগজ স্বারা জীবিকা 

নির্বাহ করে, সং, পুং১ হস্তিপক, মাহুত 1. 
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7. গজী, 1 

৯ 

গজানন 
গজান্ত | মুণ, ৬ষ্ঠী_হিৎ। মধ্য পদ 
গজবদন লোপ) সহ, পু, গণেশ। 

গব্রানীক (গজ পজরপ- অনীক সৈন্য, 
_ স) সং, পুৎ, চতুরগ্গিনী সেনার মধ্যে 

হস্ডীরূপ সৈন্য । ২। গেজ- অনীক যুদ্ধ, 
৬ঠী - ষ) হস্তীর যুদ্ধ। 

গজারি গেজ - অরি শক্রু,৬ঠী _ ষ) সংঃপুৎ, 
সিংহ । ২। বুক্ষবিশেষ। ৩। গজাস্ুরদ্ধেধী 
শিব। [নিষাদী, হস্তিপৃষ্টে উপবিষ্ট । 

শজারোহ (গজ - আরোহা আরূঢ়) সং,পুৎ, 

গভা।শন গেজ-_ অশন ভক্ষণীয়) সং, পু, 
অশ্বথবৃক্ষ । না-আ্ত্ীং, পদ্বাধুল, পদের 
গেড়। 

গজানুর ; সৎ, পুখ, গজাকার অস্থুর-বিশেষ ও 
পুর্বে একদ1 মহেশ নামে এক নরপতি 
দেবর্ধি নারদকে অগ্রান্ৃ করিয়া পমন ক- 
রাতে তৎকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়! জন্মা- 
সুরে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক অহ 
রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিব ইহাকে 
বিনাশ করিয়া ইহার চর্ম নিজ ব্যবহারার্থ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

গঙজীহবয় (গজ -আহ্বয়, আহবা, সা- 

লা হরয় | সম- আহ্বয় ) নাম, 

গজাহব ৬ঠী-_ হিৎ, সঃ কলীৎ, হস্ভিনা- 
নগর, দিস র 

গজেক্জর গেজ ইন্দ্র প্রধান) সং, পু, গজ- 
পতি, গজরাজ। শিৎ-১ “নেত্ুশ্রিষৎ 
বিকমতো বিদ্ধুষজেন্ধ12 1” মাখ)। 

 গজেষ্টা (গজ - ইঞ্টা, ৬ঠী-ষ) সং, স্ত্রীৎ, 
ভূমিকুম্মাণ্ড, ভূই কুমড়া। 

গঞ্জ গন্জ শক কর1+-অ(ঘএঞ.)- ভাঁবে) 

সং, পুং, অবজ্ঞা, গঞ্জনা, অবমাননা । ২। 
(4 ঘ এ, _ ধি) পু, ক্লীৎ, গোগৃহ, গোয়াল 

শ্বর। ৩ । রত্বাগার। ৪। ভাগুর গৃহ। ৫। 
ধনাগার | ৬। ধান্য তণ্ড,ল লবণ প্রভৃতি 

বিক্রয়ের স্থাব) ধান প্রস্তুতি দ্রব্য ষেস্থ।নে 
_ বিক্রদ্বার্থে অধিকপরিমাখে আনীত ও ক্স 
_পিস্ত হয়, হট্ট, বিক্রয়ন্থান। ৭। রত্া্দির 
থলি | কা স্্ীং, মদ্দিরাগৃহ । ২1 অদয- | পাত্র। ৩। কড়েন্বর | 9 পামরগৃহ ৫/খনি। 

৫৭২ ] 

পপ পা পাপা 

গড্ডল 

গড 

সিসপপীপপাপশিশাশীতিত 
পপ সপ পাপা পালি৯ ৯? 5০5 

(গজ-ব্দানন, আস্য, বদন | গঞ্জন গেঞ্ দেখ, অনেনট)_ ক) বিং, রি 
তুচ্ছকারক, তিরস্কারক | শিং- ১ দযুঙ্মৎ- 
কৃতে খঞ্জন গঞ্জনাক্ষি।? ২ "অলিকুল 

গঞ্জনমঞ্জনকমূ।” ৩“কালিয়বিষধর গঞ্জন।” 
৪ নেত্রে খঞ্ীনগঞ্জনে ।” হ। (+ অনট 

_ ভা) সং, ক্লীৎ, তিরস্করণ। না - স্বীণং, 
ষাঁতনা, হুঃখ । ২ ।লাহনা। ৩। গ্রানিহচক 
বাক্য, ভঙৎসিনা, তিরস্কার । [গহ। 

গঞ্জেকা (গঞ্ভা+ক-_ যোগ) সৎ+ স্ত্রীৎ, মদ্িরা- 
গঠন গঠ্ নির্মাণ করা+ অন(অনট)__ ভা) 

সৎ, ক্লীং, নিশ্মীণ। ৯ । রচনা, গড়া। 

গঠিত (গঠন দেখ, ত()- শু) বিং, ভ্রিং, 
নি্মিত। ২। রচিত । 

গড় গড় লরিত হওয়া1'অঅন্)-_ ক) 
সং, পু, বাধা, আটক । »। পরদা। ৩। 

দুর্গ । ৪ | পরিখা । ৫। মতস্তাবিশেষ, গড়,ই 

মাছ। ৬ ' দেশ-বিশেষ। ৭1 (দেশজ) 
টেকির পতন হইবার গচ্বরস্থান্। 

গড়ক (গড় দেখ, ক- যোগ, স্বার্থে) সং) পু, 
গড়ই মাছ। 

গড়ধানা (গড়খাত শক) রাজা বা ভূম্যধি- 
_ কারীদিগের বাই;: চতুঃপার্খববস্তরণ পরিখা, 
গড়খাই। 

গড়ন গেঠন শব্ধ জ) সং, ক্লীং, গঠন, নিশ্মাণ। 
গড়ি (গড় দেখ, ই-ক) সৎ, পু» বৃহ- 

সতর, বাছুর । ২। অলস পশু, গড়ে গরু 

প্রভৃতি । শিং-১ 4৫ নি 

হুখৎ স্বপিতি গৌর্গড়িত।? 
গড় গেড় দেখ, উ- ক) ১ পু, পৃষ্টের, দে 
অংশ স্ীত হইয়া উঠে; কু'জ, গল্গও 
প্রভৃতি । ২ কেঁচো । ৩। শল্যাপ্র। ৪। গ্রন্থি। 

৫ | বি, ত্রিং, কুজ।, 
গড়,র, গড়ল গেড়,4র, ল- অস্তযর্থে) বিহ, 

ত্রিৎ, যাহার পৃষ্টে গড় আছে বা হুই- 
যাছে, কুজ, কাজে | 

গড়ের (গড় [জল] করিত হওয়া+এর€এরকু) 

-_ ক, সংজ্ঞর্থে) সং, পৃৎ,.মেষ, ভেড়। 
গড়োল গেড় দেখ, ওল ওলচ্)-_. . সংজ্ঞার্থে ) 

সং, পুৎ» গ্রাস | হ। খুড়। ০ 
গড্ডর 7) গেড়ের দেখ, ডর, ভল--ক) সং 

/ পু মেষ, গাড়ল । হ। মেঘ । 



গণ ্ 

গড়্ডরিকা ) (গভ্ডর, গডল+ ক কণ্্)-_ 

গড্ডলিকা | স্বার্থে । আপ) সংন্মীৎ, মেষ- 
পালের অগ্রণশমিনী মেষী, যে ভেড়ীর 

 পণ্চাৎ পশ্চাৎ ভেড়ার পাল গমন করে। 

২। অআঅবিচ্ছিন্নগতি অজ্ঞাত-প্রবাহগমূল 
ধারাবাহী ন্দীবিশেষ । ৩। প্রশ্রবণ। 

গড্ডরিকাপ্র বাহ 1 ৎ, পু, গডঢডলিকা যে 
গড্ঞলিকাপ্রবাহ | দ্রিকেযায় সেই দিকে 

যাওয়া, অর্থাৎ কোন বিবেচনা! না করিয়া 

সকলের দেখাদেখি প্রচলিত মতের অনু- 
বস্তা হইয়া? চলা! 

গড়্ডলিকাপ্রবাহ নায়-ন্যায় ৭১ দেখ। 

গডচক 
গড্ডক / সং, পুৎ, গাড়, । 
গণ গেণ্ সৎখ্যা কর' +অ অল্)-প্ম) সং, 

পৃ, সমুহ । শিৎ- ১ দত্রস্তরক্ষেগণাং 
প্রীমূ 1? ২। দল । ৩। হস্তী ২৭) রথ 

২৭, ভাখ ৮১, পদাাতি ১৩৫, এততসংখ্যক 
সৈন্য তোঙ্গেশহিনী দেখ । ৪। সজাতীয়। 
৫। স্বপক্ষ । ৬ । প্রমথগণ, শিবের অম্থ- 
চরগণ, শিবের ভূততগণ । শিৎ- ১“গণানাৎ 
মেরু প্রসবাবতৎসাঃ।” “সকল হংসগণৎ 

শচিম!নদং শিবমগাত্মজয়াচ কুতেধ্যয়া ॥”? 

শ। চে!র নামক গন্ধ দ্রব্য ।৮। অশ্বিনী 
প্রভৃতি নক্ষত্রে জন্মান্থসারে দেব মানুষ 
রাক্ষসগণ হয়। ৯। গণনা, সংখ্য। | শিৎ 
-১ িণদ্রব্যৎ হরেহ্যক্ |” ১৯ | ধাতু- 
সমূহ, ভাদি প্রভৃতি । 

গণক (গণ দেখ, অকণেক-_ ক) সং, পং, 
বার ও তিথি এবৎ গ্রহ নশ্ষত্রা্দির স্থিতি 
ও সঞ্চার আন্বসারে যে শুভাশুভ নিরূপণ 
করে। ২। ব্রান্মণজাতিবিশেষ, পুর্ব্বো্ত 
শুভাশুভ নিরূপণ যে জাতির ব্যবসায়, 
জ্যোতির্ক্দূ, দৈবজ্ৰ, আচার্য । ৩। বিং, 
ত্রিৎ, যে গণন। করে । | 

গণকার (গণ সৈনা-কার [কু কর1+অ 
(ষণ)-- ক] যে গ্রঠন করে) সং১ পুং) ভীম. 
€সন। ২। বার ও তিথি এবং গ্রহ নক্ষত্রা- 
দির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে যে শুভা- 
শুভ নিরূপণ করে, গণক। 

খণটক্রক (ধণ গণনা _চন্র রথ।দির চাঁক 

৫৭৩ ॥ 

(গড দেখ, ডুক, ভূক _ সংভ্ঞার্থে) 

গণ 

বা মণ্ডল+ককণ) স্বার্থে সং, ক্লীৎ 
সাধুলোকদের একত্র বসয়া ভোজন । 

গণতা 'গণ+তা- ভাবে) সৎ, স্ত্রী, সমহত। 
২1 (দেশজ) সৎ; পক্ষপাতত, আপন দলের 

বা পন্ষীয় লোকের পোষকতা করা,অন্যের 
যথার্থ অধিকার বিবেচনা না করিয়। স্বপ- 
্ষীয় লোকের পক্ষে টানা । 

গ্ণতোধিণী গণ প্রমথ -তৃষ তুষ্ট করা 
+ ইন্ণিন)-_ক, ঈপ) বিং, স্ত্রী, যিনি 
ভ্রিলোকের প্রমথগ:ণর অথবা প্রানীগণের 
তুষ্টিসাধন করেন। 

গণতৎকার (দেশল) মং), গণক দেখ। 

গপদীক্ষী (গণদীক্ষিন্গণ _ দীক্ষা + ইন্িন) 
-ক) সৎ, পুহ। ষেব্যক্তি নানাজাতির 
যাজাক্রিয়া করে । শিং,-১ “বেণাভিশন্ক 
বার্দ,ষি গণিকা গণঘীক্ষিণাম২।” ২। গণে- 
শমন্তে রা 

গণ-দেবত1; সৎ, স্ীং, আদিত্য ১২, বিশ্ব 
১০১ বঙ্থ তুষিত ৩৬, আভাম্বর ৬৪, 

বাত ৪৯, মহারীজিক ২২০ঃসাধ্য ১২১ কুরে 
১১১ এই সকল দেবগণ। 

গণ-দ্রবা ; সং, ক্লীৎ, যে বন্থতে সাধারণের 
অধিকার আছে। ২। দ্রব্যসমূহ। 

গণন-ক্লীৎ 5 গেণক দেখ, অন(অআনট্), 
গণনা-_স্ত্রীঘ | অন - ভা, আপ) সং, ক্লীৎ, 

হখ্যা করা, গণা, ঠিক দেওয়া। ২। গ্রাহা 
কন্া। ৩। অবধারণ। ৪। বার ও তিথি এবং 
গ্রহ নক্ষত্রাদ্দির শ্ছিতি ও ফাবার অনুসারে 

শুভাশুভ নিরপণ। ৫ ।উল্লেখ। “অয়ং 
নিজঃ পরো বেতি গণন1 লঘুচেতসাম্ ।'? 

গণনাথ । (গণ- নাথ, ৬ঠী-ষ) সং, 

গণনাথক পুং,গণেশ । ২ | প্রথম গণা- 
গণপতি ধি-তি শিব। ৩। বহুজনের 
গণাখিপ কর্ত!, অনেক বজ্র শ্বামী। 
শগণ-নায়িকা; সৎ। আ্্রীৎ, হুর্গী । 
গণনীয় ) (গণ দেখ, অনীয়, যন) বিৎ, 
গণেয় ত্রিৎ, সংখ্যোয়, গণনার যো্য | । 

২। গ্রাহ্ছ। ৩। উল্লেখনীয়। 
গণপতি গেণ_-পতি. স্বামী, ৬ঠী -ষ) সং, 

পু, গণেশ । ২। শিব। ত। 'অলেক ভ- 
ব্যের কর্তা, বহুজনম্বামী। ূ 



গণি [ 

রগ (গণ শিবের আনুচরগণ- 

গণাচল পর্বত, অচল । কিন্নর যক্ষ 

এবহ অন্যান্য অধীনশ্ছ দেস্তাগণের এই 

পর্বতে বাসস্থান বলিফা) সং, পুং, কৈ- 

লাসপর্ধত | 

গণপীঠক (গণ [গুণ] সমুহ-পীঠক বজিবার 

শান) সং, ক্লীৎ, বক্ষহাহল। 

গণভর্ত। (-ভর্ত, গণ প্রমথগণ--ভ্ভ্ 

ভর্তা) ৬ষঠী _ ঘ) সং, পু) মহাদেব শিং 

_৯ “শৃজাণ্যমুষ্য ভজতে গণভভ,বক্গা। 

হ। গণেশ। 

গণরাত্র ; সং, ক্লীং, রাত্রিসমূহ | 

গণবৎ গেণ+ বহ(বতূ)- অন্ত্যর্পে) বিং, ত্রিং, 

গণ্যুক্ত গণের সহিত মিলিত । 

গণশঃ গণশস্)গণ+ শস্চেশস্)- বাপ্ন।খে। 

ঘং, বহুশঃ, দলে দলে। 

গণশ্রি গেণ-শ্রি 'আশ্রর করা7+০(ছ্কিপ্)_ 

ক) সৎ, পুৎ, গণরূপে অবস্থিত । 

গণাক্রাস্ত গেণ _ আক্রান্ত, ৩রা- ষ বিংক্রিৎ, 

কোন দলে বা পক্ষে শ্ছিত, দলাক্রাস্ত । 

গণাগ্রণী (গণ দেব্গণের সৈন্য _ অগ্রণী 

অধ্যক্ষ) সৎ, পু, গণেশ । ২। শিব। 

গণান্ন গণ _ অন্ন, ৪ুথাঁ - ষ) মং, ক্লীৎ, বহু- 

বিধ শোকের নিমিত্ত একত্র যে অন প্রস্তত 

হয়। শিং-১ “গণান্নৎ গণিকানঞচ লো" 

কেভ্যঃ পরিকুন্ততি ৪? 

গণান্ভাজী গেণান্ন-€ভজী ষে ভোজন 

করে, ২য়া- ব) বিৎ, তরি, গণ “তক্ষক, 

যে বহুজনের সংশ্লিষ্ট অন্ন ভোজন করে। 

গণিকা (গণ গণনা করা + অক-ন্ম। 

কামুকের। যাহাকে গণন1 করে। অথবা. 

গণ সমুহ+ ইক(ফিকি)- অস্তর্যর্থে, আপ, 

_জ্জ্রীৎ 1 ভর্তৃত্বন্ধপে বাহার অনেক ব্যক্তি 
খ্মছে) মহ, শী, বেগ শিং-১ “সে 

লভ্জ1 গ'ণকা। নষ্ট 1217) হ। *নিদ্রব্যৎ পুরু" 

হহ ত)জস্তি গণিকাঃ 1 ২। হাস্তনী। ৩. 

... স্কুইফুল । ৪ | গশিকারিক]। 

গণিকারিকা ; সং, সুখ, ওষধিবিশেষ। 

 গ্রধিভ গেণক দেখ, ত€্তি) -শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, 

সংখ্যা, যাহা গণা হইক্লাছে। ২। জৎ, 

জ্ীৎ। 0181059550808) পরিমাণ ও অন্ক- | গণেশকুহম ) সং, 

৫৭৪ ] গণে 
পপি 

বিষয়ক শাস্স। ইছ1 ব্যন্তাব্যক্ত ভেদে 

দ্বিবিধ । ব্যক্ত বা পাটাগণিত । অব্যক্ত বা 

বজগণিত । শিৎ-১ “পন্দণাশংকোটি- 

শণিতস্ত 1৮ ২ “মহখ্যাগণিততত্বজ্ঃ 1? 

৩। (+ক্ত- ভালে) গণন | শিৎ- ১ পা. 

রেপবাদ্ধৎ গণিতৎ যদি স্যাৎ্চ।? ৩ । গ্রহ- 

দ্িগের গতিশ্ছিতি পালন। ৪। গণন'ছারা 

গ্ষেতকালি । 
গণিতজ্ঞ গণিত _জ্ঞ [জ্ঞা জানী4 অ:ড)_ 

ক] যে জানে) সং, পুৎ, গণিতশাম্মবেত্তা। 

শণিতাধ্যায়। (গণিত গণন আঅধি+ই 

থাক +অঘেঞ১-ধি সৎ, পুথ) গণিত 

গ্রন্থান্তর্গত অধ্যায়বিশেষ। 

গনিতী (- তিন্,গণিত গণনা + ইন্ _করো- 
ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, গণনাকারক, দৈবজ। 

গরীভূত গেন-ভূত হইয়াছে । ঈ চি.) 

আগম) বিৎ,নিং, কোন গণ অর্থাৎ দলনা 

পক্ষে শ্িত, গণাক্রান্ত । 
গণেয গেণ+ষ _্, নিপাতন। অথবা গণ 

অল. ভাবে-4৭4 এয়(ফেয় )- বাথে) 

বিং, ত্রিংগণাগণনীয়ঃযাহাকে গণনা কর 

যায়। শিং- ১গণের নিঃশেষ গুণোহণি 
ন্ স্তাহ,।১? টনৈষধ)। 

গণেরু গণ সহখ্যা- ঈর্. গমনকরা+উ- 

ক) সং, স্ত্রীৎ, বেস্া। । ২। হুম্তিনী ।৩।পুং, 

কণিকারবৃক্ষ । [শ্বীৎ, দুতী, কুট্নী। 

গণেককণ গেণেক+ কপ, যোগ । আপও সঃ, 

গণেশ (গণ বিদ্কারক সমুহ _ঈশ, 

গণনাস্বক নায়ক, আধিপল্ন প্রভু" িনি 

গণাধিপ বিদ্বকারকসকলের প্রতু৬ 

_ষ) সং, পুৎ, শিব এব পার্বতীর জোট 

পুর । ইনি গণের অধীশ্বর। শনির দুটিতে 

ইহার সুণ্ড খর্ডিত ও কারমুণ্ড যোদিত 

হয় । মতাস্তরে -ইনি পার্বতীর গাত্রম€় 

সন্ভুত; শিবকর্তৃক করিমুণড নখযোগে জা? 

বিত হন। ইনি সিদ্ধিদাত1। ইহার পুজা 

মা করিয়া কোন কার্য আরভ্ভ করিতে 

অজল হয় না। শ্িং-১ লমোগণেশা? 

বিশ্বের (2২. “লেখকো। ভারতনাও 
ভব ত্বং গণনারক2 1” ২ 1 শিব 

| পুং, রক্তক্ষরবীগাছ 



গা 

ন্রিগন্ সৎ, কী, জল্লাকাজ গণে- | 
শোতৎপন্তি বিষয়ক খণ্ডবিশেষ। 

গণেশভৃষণ গেণেশ-_ ১ ঘআভরণ) সং, 
রীৎ, সিন্দুর | 

শণেশশৈশব (গণেশ গজানন - শৈশব 
শিশু। গণেশ হইয়াছে শিশু যাহার, *ষী 
_ হিহ) সং, পুৎ, শিব; যথা-- 
“ণেশশৈশব বিভূতিবৈভব 

ভবেশভৈরব, দিগশ্বর |” অন্নদা)। 
গণোত্সাহ গণ দল - উৎসাহ অধ্যবসায়, 

পরিশ্রম,৬ঠী - হিৎ । দলের সহিত মিলনে 
যাহারা উৎসাহিত হয়) সৎ, পু, গণ্ডার | 

গণ্ড গেন্ভ্ ব্দনৈকদেশ হওয়1-4-অতল্ 
_্প্র) সৎ, পু, কপোল, গাল । ২। গজ- 
কুম্ত । ৩। হস্তি-কপোল। ৪ । অশ্বৃষণ । 
৫। গগার । ৬। (গম গমন করা4+অ 

(ড)- ক) বীর। ৭।চিস্ু। ৮ বুদ্বদ। 
৯। গ্রন্থি । ১০ । ফোড়া, গাড়। ১১ । সণ্ত- 

বিৎশতি যোগের মধ্যে দশম যোগ। ১২। 
বীথী নামক নাটেতর অঙ্গবিশেষ । ১৩। 
বিৎ, ভিৎ, প্রধান। শিখ-১ “রতিশ্রম- 
ক্লাস্তবিপাণ্ড,গণ্ডাঃ তেকুণা5) 17 ২ এআয়- 
মপরো। গণুস্যোপরি বিস্ফোটঃ 1? 

গণ্ডক গেগড দেখ, ককেণ্)_ স্গর্থে) সং, পুৎ, 

শগণ্ডার । ২1 সঙ্থবিশেষ, গণ্ডা। ৩ । 

অভ্তরায় । কী-স্ট্রীঘ, নদীবিশেষ ; এই 
নদ শালগ্রাম দেশ দিয়া প্রবাহিত । 
মুক্তিন্দথের উত্তরদিকে এই নদীর উদ্ভব 
হইক্মাছে। শি২-১ “গগ্ুক্যাশ্চৈকদেশে 
চ শালগ্রামন্ছলং স্নৃতমূ। পাষাণৎ তন্ভবং 
যন্তৎ শালাগ্রামমিতি স্মৃতম্ 1”? 

গগুকারী (গণ্ড স্ফোটক-কারী যে 
গগুকালী করায়। গণ্ড গ্রস্থি- কালা 

কষবর্ণ,য।হার কৃষ্বর্ণ নেক গ্রন্থি আছে) 
সৎ স্ত্রীং, বৃক্ষ বিশেষ, হাক জোড়া গাছ। 
গণ্ডকী- শিলা ; সৎ, স্দ্রীৎ, গগণ্ডকীতে উৎপন্ন 

শালগ্রামশ্পিল। । [ত্যক1 ভূমি । 
গগুকুপ ; সৎ স্তীং, পর্বতের উচ্চস্থান, অধি 
গণুগাত্র (পণ্ড স্ফোটক-গাজ শরীর । 

বাহার ক্মন্যস্তরে গণ্ডব পুঁজ ম্সাছে) 
সং, জং, আতা-ফল। 

] ৫৭৫ ] গণ্ডি 
৯৮ পাশপাশি শশী টিলা টিআিশাশিশ 

গশুগোশ (দেশজ) সং, বিবাদ । ২।্আতি' 
শয় কোলাহল। 

গগুগ্রাম গেওগ্ড প্রধান --গ্রাষ, যং- স) সং, 
পুৎ, বকৃজনবাসস্থান, প্রশজ্তগ্রাষ | 

গগুদেশ ; সং, পৃ, গণ্ুস্থল, কপোল। 
গণডফলক; সং, ক্রীং, কপোল, গাল । ২। 

বিং, তরি, বিস্টীর্ণ কপোলযুক । শিং- ১ 
“গ্বতমুগগণ্ডফলকৈর্বিবভুর্বিকসন্ভিরাস্য ক- 
মটৈঃ প্রমদাঃ 1, মোঘ)। 

গণ্ড-ভিন্তি ; সং, কীং, প্রশস্ত গণ্ুস্থল। 
গগ্মালা গেণ্ড গড় মালা, ৬ঠী -ষ) দং, 

স্্রীং, গলদেশে মগুলাকার ফোড়া সমূহ । 
২। শিশুর মাল্যবিশেষ। 

গগুমুর্থ গেশু প্রধান - মুর্খ» যং- স) বিৎ, 
ত্রিং, অতিশঘ মুড, ঘোর নিক্রোধ। 

গগুলী গেও্ড ক্ষুদ্র শৈল-লী লীন হওয়। 
+০৫কিপ)-ক) সং, পু, মহাদেব । 
শিং- ১ গগঞণ্ডলী মেরধামাচ দেবাধি- 
পতিরেবচ |”, [সং, স্্বীৎ, গণুস্ছল। 

গঞণ্ডলেখ। গেশু - লেখা চিহ্চ,স্যান, য় _ স) 
গগুবিন্দ ; সং, পুৎ, কুবেরের সেনাপতি ॥ 
গগডশৈল গেণ্ড গাল-_ শৈল পর্দত) সৎ, 

পু, ভূকম্পাদিদ্বারা পর্বত হইতে পতিত 
বৃহ প্রস্তর । ২। ক্ষুদ্র পর্বত । ৩ ললাট। 

গগুস্ছল (গণ্ড-স্ছল স্হান, যখ-স) সং, 

ক্রীৎ। লী-স্ত্রীঘ, গগুদেশ, সমস্ত গাল, 
কপোলদেশ । শি২ং-- ১?সভিনবধমক্ষলেখা- 
শযামগণ্স্থলানাম 1” সুরত জনিতখেদ- 
শ্বাদ্রেগশ্ডস্থলীনাযব বেধুনাম)।১, 

গণ্ডাঙ্গ ; সং, পুত, গণগ্ডার। 

গণ্ডার; সং, পুৎ, স্বনামপ্রসিক্ধ জন্ভবিশেষ, 

ঙ্গাছের ওঁড়ি। গগুক। 
গণ্ডি (গণ্ড দেখ, ই-সংজ্ঞর্থে) সহঃ পুত. 
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গত 

গণ খে দেখ, উ ইউ _ সারে সাও
পুৎ, র 

_ শ্রী, উপধান,বালিশ | ২1 আছি, |. গণ, 
গণ, পদ (গণ্ড, গ্রস্থি-প্ পা, ৬ষ্ঠী 

হিৎ) সং, পুৎ) বিঝুলুক) কেঁচো । বী- 

সাং, ছোট কেঁডো। 

গণ্ড,পদভব গেশু,প্ঘ তু. হওয়া +অজেল্) 

- ক) সৎ, ক্লী, সীসক। 

গণডুষ (গড়, ক্ষরিতহওয়া 1+উষ - সংজ্ঞার্থে) 

সৎ, পুহ। ব।- স্্রীৎ, হস্ততল, এককোষ। 

২। মুখপুর্ণ জল। ৩। এক কোষ লল, 

গোকর্ণাকৃতি হস্তে তত জল ধরে। ৪। 

ব্রান্ষণাদি তিন বর্ণের ভোজনের অগ্রে ও 

শেষে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক মুখে জলপ্রয়োগ। 

শিং-৯ “অপাৎ দ্বাদশ গণ্ড,ষৈমুখ শুদ্ধ 

বিধীয়তে |” ২ “তস্য জহ,£ স্থতে। গঙ্গাং 

গগুীকৃত্য যোহুপিবৎ |”; ৩ বশ “ষজল- 

মাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে |” ৫ । করা- 

গুলি। ৬। হস্তীর শুগ্াগ্র। 

গণ্ডোপধান গে -উপ-ধা ধারণ করা+ 

অন(অনট)-_ধি। যাহাতে গগুশ্থল বি- 

ন্যস্ত কর! বায়) সং, ক্লীৎ্) গালবালিশ। 

গুগ্ডাপল গেণ্ড গগুবৎ্ -ডপল, য*- স। 

ম্ধ্যপদলোপ) মূখ, পু, করকা, শিল । 

গণ্ডোল (গণ্ড দেখ । অথবা গড়, ক্ষরিত 
হওয়।1- ওল ২ওলচ্)-_ ক) মং, পুখ, গুড় । 
২। গ্রাস । 

গ্ণ্োলপাদ গেণ্োলবৎ -_ পাদ, য়্ং- স) সং 

. ক্রীৎ, করকাতুল্য বর্ত,লচরণ। 

গণ্য গেণ গণন। করা+ষ- ক) বিং, ত্রিৎ, 

গ্রণনীয়। ২। বিবেচনীয় । ৩। গ্রাহ্য । 

প্রত (গম্ গমন কর1+তংস্ত)- ক) বিৎ, 

জিৎ, যাহা হইয়া গিয়াছে, অতীত । ২। 
ছে প্রস্থান করিয়াছে, প্রস্থিত। ৩। মৃত। 
৪1 পতিত । ৫ | স্মাণ্ত । ৬। (4 _ 

ভা) সং, জীৎ, গমন। ৭1 গেমৃ+ক্ত প্র) 
জভঞাত। প্রাপ্ত । শিৎ- ১মনেো হি মমতাং 

্রতম্(” ২ “আবয়োঃ কুশলৎ সর্বত্র 
গতম্।" ৩ পনাকপৃউগতৎ বশঃ।” 

গতর (শ্গত-ক্লুম ররাস্তি, *ঠী- হিৎ) 
আহ, জী খাহার আরম দূর হইয়াছে, বি- 
পরাস্ত, অবসাদ হীন। | 

খত 

পপি 

রা বোধানিক) কোন জমীর খাসখামার 
হইতে খারিজ হইলে তাহা, ফু গতখামার 
কে. 

শ্লতম্থপ গ্রেত_ বণা, ঠা হি) বি ত্রিং 
দ্দ্বিও গস ্বণারছিত 1. 

গতচেতন গেত - চেতনা, ৬্ী- হিং) হিং, 
ত্রিৎ, যাহার চৈতন্য গিষ্াছে, বিচেতন, 
অচেতন, সংজ্ঞাহীন । 

গাতজীব (গেত- জীব, জীবিত, ৬ঠী- 

গতজীবিত / ছিৎ) বিং, ত্রিৎ, গতপ্রাণ, 
মুত। 

গতত্রপ (গত -ত্রপা লজ্জা, ৬ঠা _ হিং) 
শিং, ত্রিং, নির্লজ্জ । 

গতনাজিক (গত _ নাসিক, ৬ঠী - হিং) বিৎ, 
ত্রিৎ, নাসিকাশৃন্য, খদ।। 

গতগ্রত্যাগত (গত- প্রত্যাগত, যৎখ-স) 

বিৎ, ত্রিং) ষে 'ম্ন করিধা প্রত্যাগত হহ- 

যাছে। 

গতপ্রাণ গত াণ) ৬ষ্ঠি _ হিং) বিং) ভি, 

যাহার প্র শ্যাগ হইয়াছে, মৃত । 

গতবুগ্ছি (গন -_ বুদ্ধি, ৬ ৬ঠী- হিৎ) বি, ব্রিৎ, 

যাহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে, বুদ্ধিহীন। 

গতস্যণ গত _ ব্যথা, ৬ষ্ঠী_ হিং) বিং, ডি, 

ব্যথাশৃন্য । 

গতভত্রঁকা (গেত নষ্ট বা রি তত 

ভর্তা, ৬ঠী-হিৎ, ক+যোগ, আপ._ 
শ্রিং) বিৎ, তরি বিধবা । ২ | প্রোধিত 

তর্তৃকা। শিং “কি মুসুহুমুমুভর্ত" 
ভর্তৃকাঃ। ?) 

গতর (গাত্র শব্ষজ) শরীর | ২। শরীরের বল। 

গ্তরস (গত _ রস, ৬ষ্ঠী_ হিৎ ) বি প্রি, 
নীরস, রসশৃন্য । | 

গতরায়ভী (যাবনিক) প্রজার কোন জমী 

জমা হইতে খারিজ হইলে তাহা 

গতরাইয়তী কহে। 
গতশোচন ; সহ ক্লীঘ। না সিং) গতানু। 

শে।চনা, অতীত বিষয়ের অনুশেচন' 

গুতসজ গেত - সঙ্গ, ৬ষ্ঠী - হিৎ) বিংঃ রর 

ষে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, নিঃসঙ্গ? ম 

কামনাশৃন্য ; আখব! ঘে সল্প প্রাণ হুই" 

ক্লাছে, প্রাপ্ত স্ষ, ফলকামনাবিশিষ্ট 
। 
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হত? খাপ) পা, পু, দিপু হত্যী, | 
(থে হ্তির গণ্ুঞ্ছল হইতে ম্ষজল কিয় 
হত্ব না। 
গতম্পৃহ ( পণ্ড -স্প.হা, ৬ী- _হিৎ) ম্িৎ, 
ত্রিং। খাহার আর কোন বিহক্ে স্পৃহা |. 
লাই, বাহার স্পৃহা মিছ হইছে, ৰ 
বীতম্প্। 
গতম (শত্ত-প্ময় শার্র্ষ, বিস্ক্ ৬্ভী_ 

ছিৎ) বিং, জ্িৎ,গর্ধবশৃন্য। ২। হিল্মক়্শৃন্ত 
গভাক্ষ (গত _ অঙ্গ 'অক্তি শন্দজ, ভভী _ 

: হিহ) হিং, ত্রিৎ, নেত্রহীন, অন্ধ । 
শভাগত €গত পমল- জাগত স্সাগমল, 

দ্বং-স) সৎ, ক্লীৎ, গমনাগমন, যাওয়া 

 আমা। শিৎ-১ “এবং অরীধর্মমনু প্রপননা 
গতাগতৎ কামকামা লভস্তে (” ২। পন্ষীর 
গ্মতিবিশেষ । 

্বতানুপ্পভিক (গত -_আন্ুুগতিক ছে পশ্চা্। । 
যায় (বিৎ, ভ্রিৎ,অন্ুকারী) লেধকণৃষ্টাস্তের 
খনুবত্তণ, যে ত্বপ্ং বিবেচনা না করিয়া, 
একজনের তৃষ্টাস্ত অনুসারে চলে, যে 
খন্তকে যাইতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ 
পৃশ্চাৎ সায় । শিং-১ “একন্ কর্ম সৎ" 

বীক্ষ্যকরোত্যন্যোহপি গ্থিতম্ ৷ গতানু- 
গতিকে! লোকে! নলোকঃ পারমার্থিকঃ |" 
২। সৎ, ক্লীৎ, স্চায়বিশেষ। 

গতানুগতিক ন্যান্স ন্যায় 6৬) দেখ। 

গ্বতান্ুশোচন (গত- অনুশৌোচন পশ্চাৎ 
তাপ, €র্ধা- ব) সৎ, লীৎ, না -ক্ত্রীং, যাহা 
পাত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত অনুতাপ। 

গ্ভায়াত গেত -ব্আয়াত, হ্বৎ- বদ) সং, কীৎ, 
পযনাগমন, বাগুয়া আমা। 

গ্তামুঃ গেতাস্ুদ, গত - আয়ুস জীবন, ৬ঠী 
_ হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, যাহার আম্কুং গত হই- 

গ্বাছে, যাহার পরমাযুঃ শেষ হইয়াছে, যা 
ছার মৃত্যুকখল উপস্থিত 

গতার্তব! 

ক্ণঠী _হিৎ) সং, জী, বৃদ্ধা সী ২। বন্ধ্যা 
আী, কাক । 1 

গ্তার্থ গেত--বর্থ প্রয়োজন, বিথেয়, নী 
-ছিৎ) বিৎ, ত্রিৎ যাছার প্রয়োজন 

গেত _জ্জার্তব গ্তুসন্বদ্ধীয় ফল, 

ম্জন লাই। - : 
খতন গেত ক্যা 
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| রঃ ক) ৮ | ক 

রি এ দে ক ু্ 1. 
0 ০ 1 সি 

কুচ নাহুশ্োচস্তি পণ্ডিভাঃ। ?ঃ এপ 
রে গমন করা 4" তি(কি ১--ভা ). সঙ) রা 

৩। জীবনযাত্রা । ৪1 ভাব, আবস্থা:৫ 1 
(০৮9০) যে গুণ থাকাতে জড়পদার্থের 
একস্ছল হইতে স্ছানাস্তর প্রণপ্তি হয় ।-৬। 

' জান । ৭। সার । ৮1 পন্দিপাম । শিৎ 
"৯ পছরধিগম। হি গতিঃ প্রয়োজনানাম্ ।” 
(কিরাত)। পেতি-পরিখাম)।৯। প্রকার ( 
১০। প্বরূপ। শিৎ--১ “ন বক়ৎ নিরূপয়তু- 
মস্ত গতিমৃ্ ।” (গতিজ্ত্বরূপ )1 ৯১। 
বশতা। ১২। প্রার্থি। ১৩7 নির্বাহ! 
১৪1 বেক্ত- ধি) পথখ।” শিং--১ “ভিন 
গতি ছি লোকঃ17 ১৫। পষ্যস্থান। 
শিং- ১ “গতিং প্রতাপস্ত জগত্প্রমা- 
খিনং 1” (গ্রতিৎ-্স্থানমু )। ১৬1 আশ্রয্ব। 
শিৎ--১ “শতিরেকা পতি নার্ধ্যা দ্বিতীয! 
গভিরাত্মজঃ । তৃতীয়া! জ্ঞাতয়ো রাজন্ চতু- 
ধরণ নৈব বিদ্যতে |” ১৭। শঁক্তি-: প)উ- 
পা,ববলম্বন। শিং ১/ইহ হি মুক্তগতি 
তবশ্বাতি মনুষ্যপতিত্তিধ্যগ্গতির্নরক গ- 
তির্িতি জীবানাৎ পঞ্চগতয়ো ভবস্তি 1৮ 
২ «“কলোৌ নাস্ক্যেব নাস্ত্যেৰ নাস্ত্যেব গতি. 
রন্যথ। | ১৮ 1 প্রমাণ । শিং - ১ “নেন 
পূর্ববং ন ময়েতি কা গতি 1” ১৯। ভাগ্য । 

২*। লাড়ীব্রণ, সোর। | 
গত্িক গেতি দেখ, কণ্- যোগ) সং, পুহ, 

উপায় । »। প্রকার । ৩1 অআবস্থ] ; যখ1-- 
শ্রাণপতিক। 

গ্লতিশক্কি গতি - শক্তি, ্ ভী- _হ); সৎ, স্্রীৎ, 
।শীষ্বনাপমনের ক্ষমতা, চলিতে পার! । 

শতিশক্তিরহিত ) (শ্বতিশক্তি -- রহিত, ব- 

গতিশবিিবর্জিছিত . এ ৩য়া বা 
গ্রতিশকিহবন : ৭সী-ষ) বি, ত্রিংঃ 
মাহা গতিশক্ি লোপ ০2 পমনা- 
পানে অক্ষম | : 

পও 

মাওয়া, গমন, প্রস্থান 1 ২1 স্বাত1 



গদা 

গতিসত্তম গেতি বোধ বা প্রাপ্য স্থান 
সভম, ৬ঠী- ছিৎ) সং) পুং, পরমেশ্বগ্। 

: শিৎ-১ “আদিত্যো জ্যোতিরাত্মাচ স- 

হিষ্রগতিসত্তমঃ 1” (বিষু)। 

গতিহীন (গতি -_ হীন) বিং, ভ্রিৎ। যাহার 

গতি নাই, যাহার উপায় লাই, নিক্ষপায়। 
২। চলৎশসক্তিরহছিত । 

গত্যত্তর (গতি-_ অন্তর) সং, কীৎ্, বন্য 

' গতি, উপাধাস্তর । 
শত্বর €গম্ গমন জিরার ডি 

শীলার্থে। ত.- আগম)বিংত্রিং, গম্নশীল। 

২ ॥ অস্থায়ী, যেসশ্ছির থাকে না। শিং- ১ 

«অভিমান ধনস্ত গত্ধরৈঃ ।” (কিরাভ)। 

গদ (গর্দ বল17 অল) কমা) সং) পুহ, 
কোগ,পীড়ী। ২ । (4 অল.- ক) কৃষ্ণের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ৩ । (+অল্ _ ভাবে) ক্ীৎ। 
কথন । ৪1 বিষ। 

গছযিত্ব, গেদ বলা+ইত্ব--ক, শীলার্থে। 

আয় -আগম) বিৎ, ত্রিং, বাঁচাল, রঃ 

ভাষী। ২ । কামুক । ৩। সং,পুৎ, কন্দ 

গদ1 (গদ দেখ, আপ -স্ত্রীলিঙগে) সৎ, রী 
লেৌহাদি ময় মুপার ৷ ২। লৌহা!দি নির্মিত 
স্ুল যষ্টি। ৬ । মুদ্গার, মোট] লাঠি। ২।, 
পাটলাবৃন্ষ । 

শাদা গ্রজ (গদদ কৃষ্ণের কনিষ্ঠ - অগ্রজ 
গদাধর জ্যেষ্ঠ, *ঠী-ষ। গদ1- ধর; 
গাদাভৃৎ [ধু ধরা+ অ(অন্)-- ক),ভৃৎ 

[সত পোষণ করা+০[ক্কিপ্)১- কা যে ধরে, 
২য় ষ) সং, পুং, শরীক, বিষ । শি 
-১ “ধারন লোকরক্ষার্থ মুক্তশ্চক্র গ্ধ1- 
ধরং 1১(বিষুং)। ২"পার্খ্স্থাস্য গদাভূতহ 

শদাপাণি (গদ1-পাণি হস্ত, ৬ঠী-হিৎ) 
সৎ, পুৎ, বিসু। 

গদান্বর (গদ শব্ঘ_ঘঅন্বর খআআকাশ, "মী 
-স্থিৎ) সৎ পৃ, মেত । 4 

গদারাতি গে সিনা শত্র) সং, 
পু উধধ। 

আদাবসান গেছ অবসান, দ্সী- -হিৎী সং, 
জী, জরাসক্গ, গিরি হইতে কৃষ্ণবধ- 
আমসে, একটী গদা এফোনশত বার দ্ৃর্ণিত 
২ রি রিয়া নিক্ষেপ করেন, উহা অধুক্গার 

তি ৃ 1 রর 
পিপিপি 

নিকটে পতিত হয্স। বে স্থানে পতিত হয়, 
'ষেই স্থান এই নামে খ্যাত ।. 
গঙ্ষালন ) সৎ, ক্সীং, তন্তসারোত্ত আসন- 

বিশেষ । | 
গদি ( বাসার্থ শর্দ, ধাতুজ ) সং, তুলাদিপূর্ণ 

স্থুল আস্তরণ, 'াসন। 

গদিত (গদ দেখ, তক্ত)- এ) বিং,ত্রিং, 
কথিত, উক্ক, ভাষিত। ২। (4) 
সৎ ক্লীৎ বাক্য । ৩। (+ক্ত _ ভা) কথন। 

গদী (গঙ্গিন্, গদ1 মুদগর+ ইন্ - অজ্ত্যর্থে) 
সং, পু, বিষুত। শিং-- ১ “কিরীটিনং গ- 

দ্বিনং চক্তিনঞ্চ ।” (গীত1)। ২। বিং, ব্রিং, 
শর্দাধারী। ৩। (গন্ধ রোগ+ইন্্- অ- 

্যনর্থে) রোগী, পীড়িত । 
গদগদ (গদ্ বলা7+*ক্কিপ)- শ্রস্গ_ 

গধ্ 1 অল্-শ্ম)বিং, ভ্রিং, হর শোক 
প্রভৃতির আতিশয্যবশতঃ কণ্ঠরোধ ঘটিয়। 
যে বাক্য অস্ত উচ্চারিত হয়, কথ। 
জড়িয়া যাও”); ২1 মোহিত, ভাধৈর্ধা। 
যথা -ফে .'বে গদগদ হইয়াছে ।৩। সং 
পৃ, হর্ধাদিজনিত অব্যত্ত কণপ্বনি । শিৎ 

-১ “মদসংমদপীড়াদ্ৈবৈশ্বধ্যৎ গদগাদং 

বিছঃ।” ২ “তৎকিৎ রোছিযি গদগাদেন- 

8 । 2? ৩ * বিললাপ সবাপ গদগ- 

জম ।”? 
। গঙ্দি (দেশজ) সৎ, পরিহ্থাস, কৌতুক । 
গদ্য (গর্ঘ দেখ, য-শ্ম) সং+ক্লীৎ,সহজ ভাষা, 

যে ভাষা ছশ্দোবদ্ধে রচিত নয় । শিং- ১ 

অপাদৎ পদসস্তানং গদ্যৎ তত্ব ত্রিধা' 
মতমৃ 1” ২ । কিং) ত্রিং, কথনীয়। শিৎ- ১ 

“হাঃ কখহ বিযষ়োগশ্চ গঙ্গ্যমেতত্বয়া মম 
গদ্যানক ) সং, ব্লীং, ৪৮ রতি পরিমাপ । ২ 

বৈ্দামতে ৬৪ গুঞা পরিমাগ। 

গন্তব্য গেত দেখ, ভব্য প্র) বিং, ত্র, প্র 

গ্ুবা, প্রাপ্য । শিৎ-১*গস্তব্যমন্তি রি 

দিত্যসকৃৎ ক্রবাণা রামাশ্রপঃ কৃত 
প্রথমাবতারম. 1” ভেত্তর)। ২। গন্য, গম" 

নী, যেখানে বাওযা উচিত বা যাওয়া 
বাইতে পারে অথবা যাওয়া আবশ/ক, 

যাইতে হইবে ।৩। জেত্রয়। . 

শস্তা (পস্ত, গত গেখ, তৃত্রেন্) _ক ) বি, 

পিসী পী শিস শপপা শসা শশী পিপাসা পিপাসপাা পাশাপাশি পপ পাপাশীপিীটিং 

সাপ 



স্্িং, যে খায়'বা হইতেছে যা বাইবৈক্ষ। 

হ। প্রাপ্তিশীল 1 শিং-:5 পতদা গজ্জাসি 
নিন্দেদৎ শ্রোতধ্যস্য শ্রুতস্য 5 ।"গৌতা)। 

 শস্ত গেত দেখ, তুতেন্)- ক) সৎ+পুৎ, ভ্রমণ- 
কারী । ২ । পথিক। | 

গনী গেত দেখ,উ্ন্-প,ঈপ্-স্ত্রীং) সংযস্মীৎ। 
গরুর গাড়ী । ২।তৃন্_ক,ঈপ -স্ত্রীং) 

বিৎ স্্রীং। শ্মনশীল! | [গাড়ী । 

গশ্রীরথ গ্রেন্ত্রী_ রথ, কব _ স) সৎ, পৃঃ শকট, 
গন্ধ (গন্ধ বধ করা4ব্(অন্-ক ) সৎ, 

পৃৎ, বস্তর যে অংশ বা গুণ প্রাণেন্সরিয় 
হ্বারা গ্রহণ করা বায়, ম্রাণেক্জিয় গ্রাহ্য- 

পদার্থ। ২। আমোদ । ৩। হ্গন্ধি দ্রব্য, 

গ্বষ্টচন্দনাদি। শিৎখ_১ গছুষ্টো মলয়জে! 

শন্ধঃ । কাঁশ্ীরগন্ধমুগনাভিকতাঙ্গ রাগ? 1)? 

৩।গন্ধাক। ৪ | গর্বর্ব। ৫। সম্পর্ক, সম্বন্ধ | 

৬। লেশ, ঘ্ল্। ৭। নুত্য। ৮। কৃঁষঃ 

গুরু । ৯। পুৃং-বহুধ। (গন্ধ -িস্গন্ি) 
গঙ্গদ্রব্া । হ্ধবা--স্দ্রীঘ, চষ্পককলিক1। 

শাক্দক (গন্ধ দেখ, কণ্ _ যোগ) সৎ, পু, উপ- 
ধাতু-বিশেষ, উতৎ্কট গঙ্গবিশিষ্ট ন্বনাম- 
প্রসিদ্ধ পীতবর্ণ ধাতু । শিং-১ “শ্বেতো 
রক্তশ্চ পীতশ্চ নীলশ্চেতি চতুর্রবিধঃ । গ- 
গ্ধকো বর্ণতো | জ্ঞেয়ে! ভিন্ন ভিন্ন গুণ শ্রয়ঃ |” 

গন্ধকচুর্ণ ; সং) ক্লীং, গন্ধপ্রধান*চুর্ণ, বারুদ । 

শন্ধকণারিকা পঙ্ধ গন্গপ্রধান বেশার্দি-- 

কারিকা যে করে) সংস্্ীঘ, শ্বৈরিন্ধণী, 

পরগ্ৃহস্থিতা শিজসিপুণ। স্বাধীনা রমণী । 
পন্ধকালিকা 7 গন্ধ-কল্ কর+অ- 
গন্ধকালী প্রৎ। ঈপ.-স্ত্রীং। ক- 

যোগে গন্ষকালিকা। যিনি কটুগন্ধবি- 
শিষ্উ।) সং, স্ত্রীং। ব্যাসদধেধের মাতা । শিং 
--১ “খদ্য ত্বং জননীৎ ভীম্ম গন্ধকালাৎ 
যশস্িনীমূ |” হেরিবংশ)। 

গন্ধকাউ ; সং, ক্রীঘ, অওরুক-উ, চ্মনকা্ | 
ৰ । শম্বরকাষ্ঠ। | 

গন্ধকুটা ; সৎ, স্রীৎ, মুরানামক ্রন্ধদ্রব্য | 
্ষকেলিকা  পেষ্ধ- চলি বন্ধ +ক- 

গন্ধচেলিকা | যোগ । বস্ট্রে গন্ধ করিবার 
নিমিত্ত ফা ছ্যবহাত হা সং, ম্বগ- 
“নাভি, ফম্তুরী। 

শব্ষজটিল। ; ; সৎ, তি বত, তং 5 রা বর 

গন্ধজাত গেন্ব-জাত সত! ও 

তেজপত্র, তেক্ঘপাত ॥ হু. স্ধা্রবঃসমূহ । | 
৩। বিৎ, রা গন্ধ হইতে উত্ধপক্ন 7... 

চিজ (গন্ধ_জ্ঞা ফে জানে ) সৎ” | 
গন্ধনালী / স্ত্রীং, নাসিকা। টি এর, 

গন্ধতওুল ; সৎ, পুহ* ধান্যবিশেষ, বাসমতি 

ধাল। [পৃথিব্যাংশ | 
গন্ষতন্মাত্র ; সৎঃ ক্লীৎ, গন্ধমাত্রগুণক হশ্- 
গন্ধতৃর্ধ্য গন্ধ রণ -তৃর্ধ্য বাদ্যবিশেষ, "মী 

-ষ) সং, ক্লীৎ, রণবাদ্যবিশেষ। 
গন্ধতৈল (গন্ধ গন্ষবুক্ত-- তৈল, যংস্স) 
সৎ ক্লীৎ। ফন্তপাক-জনিত তৈলবিশেষ, 
হুপন্ধিতৈল। “প্রদীপৈঃ কাঞ্চনৈস্ত ত্র গক্ষ- 
তৈলাবসেচিতৈ১।” ২1 চন্দনী আতর । 

শন্ধদারু ; সং, ্লীৎ, চন্দন বৃক্ষ ।- 
গন্ধ দ্রব্য (2৮০075519) সংক্লীৎ, গন্ধ প্রথানবন্ত, 

নাগকেশর। 

গন্ধদিপ (গন্ধ মক্ষগন্ষযুক্ত-_দ্িপ হস্ত) 
সংঃ পুত, মদগন্ধাঢ্য হত্তী। শি ১রপ্ে 
গন্ধদ্বিপস্যেব গন্ধভিক্সান্যদৃস্তিনঃ ।?? 

পন্ধধারী (- ধারন, পন্ধ -্ব-প্রিস্ধারি খা” 
রপ কর1+ইন্পিন্)_ ক) বিং, ত্রিৎ। থে 
গন্ধদ্রব্য ধারণ করে । ২1 জং, পু মহ 
দেব । শিং ১ “সজশ্চ বহু রূপশ্চ গন্ধ” 
ধারী কপদর্যপি '” 

গহ্ধবূলি (গন্ধ _ ধূলি ধুলা) সংশ্বীৎ, কন্তরী। 
গন্ধন গেন্ধ দেখ, অন(অনট) - ভা) সৎ, ক্রীৎ, 

হ্চনা। ২। হিৎসা। ৩। উৎ্সাহ। ৪ । 
প্রকাশন । ৫ । (4 অনট্ _ ক) গন্ধতৃণ।.. 

গন্ধনুল 7) (গন্ধ-নকুল বেজি, ধিক 
 গন্ধমুষিক 4 ই'ছুর) সং১পুত্চুছুন্দরী,ছু'ছা | 

গন্ধপাষাণ ] গেন্ধ পাষাণ প্রস্তর, মোদন 
গন্ধমোদ্ধন / হর্ষণ) সং, পু, গন্ধক । 
গন্ধপিশাচিকা। ; সৎ, স্ট্রীৎ, ধৃপ। 

গন্ধপুপ্প গেম্কধ গন্ধযুক্ত _ পুপ্প,. ৬ষ্ঠী _ হিৎ) 
সৎ) পু) বেতসবৃক্ষ । ২ । অক্কোঠবৃক্ষ । 
৩ ।গন্ধমূক বৃশ্মাত্র | ৪1 ক্রীৎ, গন্ধাযুন্তত 
পুষ্প । ৫10 দ্বং-স.) গন্ধ এবং পু্প । 
শিং -১৭গন্বপুত্পৈরলঙ্কৃতমূ 7 স্পা জীহ, 

লীলী। ২। কেতকী ।৩। গণিকারী। 



পন্থা রর 

পপ পিপিপি শিসপপাশিিপশী শিপ 

গন্ধবন্ধু ; সং, পুং) ই | 

গন্ধমাতা (--মাতৃ, গন্ধ--মাত মা) সং 

স্ত্রী পৃথিবী । 

গন্ধমাদন (গন্ধ মছ-ি-মার্ি মত্ত হও- 

যান +অন-ক) সং পু, শ্বনাম- 

প্রসিদ্ধ পর্বত; ইহ? ইলাবৃত্ত ও ভদ্রাশ্ব- 
বর্ষের মধ্যে অবস্থিত । নীলনিষধ পর্য্যন্ত 

ইহার বিস্তার। রামানুজ লক্ষণ শক্তিশেলে 
পতিত হইলে মারুতি এই পর্বত হইতে 

. বিশল্যকরণী নামক ওষধ আনয়ন পুর্বক 
লন্মণকে পুনরুজ্জীবিত করে। শিং-১ 
“গন্ধমাদনবাসী তু প্রথিতে! গন্ধমাদনঃ 1? 
২।গদ্ধক। ৩ ।ভ্রমর। ৪ । বানরবিশেষ। 

গন্ধমাদনী-দিনী (পন্ধষ_-মাদনী যে মনত 
করায়, শয়া-ফ) সৎ, শ্ীৎ, সুরা, মদ্য। 
২। বন্দাক, চীড়ানামক দ্রব্য, লাঞ্ষা। 

গন্ধমার্ঞজার (গন্ধ-_ মাঞ্জার বিড়।ল) সং, 
পুৎ, খট্টাস, খটাস। 

গন্ধমালিনী ; সং, জী, মুরানামক গন্ধাদ্রব্য। 
গন্ধমুখ। (গন্ধ _ মুখ, ৬ঠী- ছিৎ) সৎ, স্ত্রী, 

ছুছুন্দপী, ভু'চা। 
গদ্ধমুগ (গন্ধ-মৃগ হরিণ) সং, পুৎ, কম্ত,রী 

ম্গ। [বৃষভ, ঝাড়। 
পন্ধমৈথুন (গন্ধ- মৈথুন রমণ ) সং, পুৎ 
শন্ষমোদন গন্ধ - মুদ্-ঞিঃ- মোদি হৃষ্ট ক- 

রান + অন(অনট) _ ক) সং, পুং, গন্ধক। 

গ্ন্ধমোহিনী (গন্ধ -মুহ-ঞ্িঃল মোহি মুক্গ 
করান + অনজ্জেনট)-_ ক,ঈপ্ _ স্ত্রীং) সৎ 
স্বীং, চল্পককলিক। 

গক্ধরস (গন্ধ গন্ধবুক্ত - রস) সৎ, পং, উপ-: 

ধাতাবশেষ, ফুলসন্তব। ২। দ্বেং- স) আ- 
মোদ্রথ । 

পান্ধরাজ (গন্ষ-রাজ রাজন্ শবজ+ 
জেন্)-ক,৬ঠী-ষ) সৎ, জীৎ, 
বিশেষ ।২। চলন। ৩। কণগুগ্ওুলু। ৪। 
পু, প্রধান গন্ধাদ্রব্য। 

গন্ধন্ব প .গান- ধর্ম, নিপাতন। যাহাদের 
. শ্বীনই ধর, ৬ঠী- ছিৎ। আক ভাষার জ- 
হিত ইনার সৌসামৃশ্য দেখ,__-সংস্কত-, 
. শন্বরর্ব। গ্রীক-্কেন্টৌরল ) সৎ) পুৎ, স্ব- 
য় গারক, দেল-:ষনি-বিশেষ ; ইচ্ছা | 

২ 

৫৮৫ - ] 

পুষ্প 

গন্গ 
পপি 

পিসি পাপস্পি ক পি 

ব্রহ্মার কাস্তি হইতে উৎপন্ন । ইহাদের 
'আবাসম্ছান গুহযলোক ও বিদ্টাধর-লোক 
মধ্যে । শিৎ _ ১ভ্রাতরে ম্বরসম্পন্মো গন্ধ. 
বর্বাবিব রূপিণৌ ।” ২ “নটনর্ভক গম্ধর্ব্াঃ 
হৃতমাগধবন্দিনঃ। গায়স্তি চোত্তম শ্তরোক- 
চরিতাদৃভূতানি চ।' ২। যাহারা মার্গ এবং 
দেশী উভয় মতানুষায়ী সংগীত জ্ঞাত 
আছেন এবং শিক্ষা দিতেও সক্ষম, কিন্ত 
সঙ্গীতশাস্সে সম্যক সংস্কার নাই, ঙাহা- 
দ্বিগকে গন্ধব্ব শ্রেণীর গায়ক কহে। ৩। 
গায়ক। ৪1 কোকিল । ৫। (গন্ধ-_ অর্ধ 

[গত] জ্ঞেয়,ধাহাদের গন্ধ জ্ঞাত হইয়াছে, 
৬ষ্ঠী - হিং) মৃগবিশেষ। ৫। (গন্ধ হিংসা 
_অব্র্ব [অর্ব গমন কর অ(জঅন্)_ 
ক) ধেগমন করে, যুদ্ধকালে ষে হিৎমার 
জন্য গমন করে) ঘ্োটক। 

গন্ধন্ননগর (গন্ধব্ব_ নগর, ৬ঠী-ষ) সং, 
ক্লীৎ, গন্ধব্বপণের নগর । 

গন্ধব্ববধূ; সং,স্্রীং,গন্ধবর্বনারী। ২। গেম্ধবর্- 
বধূর ন্যায় প্রিয়া বলিকা) শচী। 

গন্ধর্ববিদা ; সং, স্ত্রী, সঙ্সীতবিদযা। 
গন্ধর্ব-বিবাহ ; স'., পুং, কর্তৃপক্ষের অগো- 

চরে বা অসম্মততে কেবল স্ত্রী ও পুরুষের 
পরস্পর সম্মতিপুর্বক যে বিবাহ সম্পন্ন 
হক্স। 

গন্ধবববে ; সং, পৃং, সঙ্গী তবিদ1। 
গন্ধব্বলোক ; সং, পুৎ, গন্ধব্মগণের লোক; 

উহ্থা৷ গুহ্যক লোকের উপরিশ্থিত এবং 
বিদ্্যাধর-লোকের অধঃশ্থিত। শিং-১ 
“তেন রন গন্ধর্বলোক স্ভতেষাং বিশি- 
ষ্যতে 1» 

গম্ধলোলুপা € গন্ধ - লোলুপ) সৎ) তং, ম- 
নিক, মাসী । 

গন্ধবণিক্ ( গন্ধবণিজ, গন্ধ গন্ধোপজীবী _ 

বণিজ. র্যবসায়ী ) সৎ, পুৎ, বর্ণস্কর 
জাতিবিশেষ, গন্ষঘবেণিযা + 

গন্ধবৎ (গন্ধ+ বতবেতু) - অস্ত্যর্থে) বিং, 
ত্রিৎ, গন্ধসুক্ত ।. শিং--১ “গন্ধবক্রধির- 
চশনোক্ষিত1 1৮ রেছু)।, 

শন্ধবতী, গেদ্ধ+ বং বেতৃ) - অন্তর্থে ঈপ্ ) 

সংংস্থীং, পৃথিবী । ২। নারীবিশেষ। দন 



গন্ধা 
______ শী 

গন্ধা, ব্যাসদেবের মাতা । ৩। সুরা । ৪। 

বায়ু ও বরুণের পুরীবিশেষ। ৫1 নব- 

মরিকা। [ক্লীৎ, দ্বারুচিনী। 

গন্ধবন্ধল (গন্ধ-বন্কল বৃক্ষের ত্বকৃ) সং, 

গঙ্কবহ (গন্ধ-বহ্ বহন করা7 অ(অন্) 

-ক, বহয়া-ষ' যে গন্ধ বহন করে) সৎ, 

পুং, বায়ু । শিং-১ «ৌগদ্ধিক বনানাঞ্চ 
গন্ধং গন্দবহো! বহন্ 1” ২। নায়কবিশেষ । 

হা-স্দ্ীং)নাসিকা । ২। বিৎ, ভ্রিৎ১গন্ধযুক্ত, 

হগন্ষছেবা। [গন্মদ্রব্য মিশ্রিত জল । 

গন্ধবারি (গন্ধ গন্ধযুক্ত বারি) সং, ক্লীৎ, 

গন্ধবাহ গেক্গ_বহ্ বহন কর14+ অষণ)- 
ক) সং, পুং, বাযু। ২। কম্ত,রী মগ । ৩। 
বিং, ত্রিৎ, গন্দযুক্ত । হা-স্ত্রী, নাসিকা। 

গন্ধবিহ্বল ; সং, পৃং, গোধূম, গম | 
গঙ্গবীজা গেন্দ_-বীজ, ৬ঠী-_হিং, আপ. 

স্ীৎ) সং, স্বীৎ, মেথিকা, মেথি । 
গন্দশালি (গন্ধ-_শালি ধান্য) সৎ, পুং, 

সুগন্ধি ধান্যবিশেষ। 
গন্ধশুণ্ডিনী গেক্ষ-শুণ্িনী ইন্দুর) জং১গ্্রী, 

গন্ধমৃষিক, ছু'চা। 
গঙ্গশেখর গেক্ধ- শেখর প্রধান । ষেপ্রধান 

তুশন্দি দ্রব্য) সং, পুৎ, মৃগনাভি । 

গম্ধসার (গন্ধ -_সার স্থিরাৎশ, *ঠী -হিং) 
সৎ, পৃং, চন্দনবৃক্ষা । ২ । চন্দন । 

গন্ধমোম গেন্ব- সোম চক্র । রাত্রিতে ইহা 
প্রন্ক,টিত হয় বলিয়া) সং, ক্রীৎ, কুমুদ, 
শ্বেতাৎপল। 

গন্ধহত্ভী; সং, পুহ। গন্ধযুক্ত হস্তী। শিৎ, 
-১ এম্বেদং ঘুত্তৎ পুরীষণ্ণ মজ্জাঞ্ব 
মতজজ12, যস্যান্রায় বিমাদযত্তি তং বিদাত 
গন্ধহস্থিন্মু 1?) ২ স্ব ,প বৌন্ধবিশেষ। 
বৌদ্বশয়া হইতে অস্ত্র ক্রোশ দক্ষিণ 
পুর্বে লীলাজন নদীর পূর্ব্বতটে বর্তমান 

বাকুরর নামক স্বানের নিকট ছবশ্হিত 
ছিল। 

গন্ধহারিকা; সৎ, রং শিলনিপুণা--বে 
কামিনী পরের বাটা গিয়া কম করে। 
২। পক্ষাট্য বেশকারিকা। 

স্ধাধু গেম্ব-আখু ইলুর) সৎ, আ্্রীং, ছুছ়ু 
নগরী, ছু'চা। 

[ ৫৮১ 

শশা ০ পপ 

].. গন্ষো 

গন্ধাজীব গেষ্ব -আজীব যে জীবিকা নি” 
বর্বাহ করে) সং, পুং, গন্ধবণিক্ক ॥ 

গন্ধাঢ্য ( গন্ধ-ব্আঢা, শয়।-ষ) অং, ক্শিৎ, 
জবাদি নামক গন্ধড্রবা। ২। চন্দন । ৩। বিং, 
ত্রিৎ, স্গন্ধযুক্ত । শিং-১ “গন্ধাতযঃ ত্য 
মনোহরঃ 1” ৪ । পৃং) নারজ বৃক্ষ । ঢ)1- 
সী, গন্ধভাদাল। ২ । স্বণযত্খী। ৩। 
তক্রুণী। ৪ । খ্সারামাশীতল]। 

গদ্ধাধিবাস গেন্দস গঙ্ধদ্রব্য - অধিবাস গন্ধ" 
মাল্যাদি দ্বার! সংস্কার, *ঠী-ষ) সং, 
পু, কআভুযুদয়িকাদ্দি কর্মে চন্দন ও পুষ্প 
সাল্যা্দি গন্ধদ্রব্যে ঘে বধিবাস হক্ব 

তাহার নাম গন্ধাধিবাস। 
গন্ধার গেন্ষ-খ গমন কর1+ অক্সেন্)-_ ক) 

সং, পুৎ, স্বরবিশেষ। ২। দেশবিশেষ, 
গান্ধার। ৩। সিন্দুর। 

গন্ধালী (গন্গ- আলী পঙক্তি, পরিমাণ- 
বিশেষ) স্ৎ, স্ট্রীং, লতাবিশেষ, গন্ধ- 
ভাদালি, গাদাল। 

দন্ধাশ্বা €গন্ধাশান্, গন্ধ -অশ্ান্ প্রস্তর) 
সং, প্রং, গম্ধক। 

গন্ধিক (গন্ধ দেখ, ইক- প্রৎ) অসৎ, পুত, 
“পীঙ্ধক। 

গন্ধী গেদ্ধিন্, গন্ধ + ইন্ - অজ্তযর্থে) বিং,ত্রিৎ, 
উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত । শিং- ১ “অনোকহাঁ- 
কম্পিতপুস্পগন্ধী 1” ২. “শালনির্ধ্যাস 
গন্ষিভিঃ।” শু “ধৃটমরাহুতিগন্ষি তি” 

গন্দিপর্ণ গেন্ধি গন্ধযুক্ত - পর্ণ পত্র, *ঠী- 
হিং) সং, পুং, সপ্ুচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিমগান্ছ 

গক্ষেক্রিয় গন্ধ গন্গগ্রাহক -ইত্ট্রিয়, ঘ্ষখ 
স) সং, পুংভ্রাণেজ্িয়। 

গন্ধোত্তমা (গন্ধ - উত্তম, শয়া-- হ) সং, স্ত্রী, 
মদিরা, মধ্য । 

গন্ধোপজীবী (গন্ধ গন্ধ দ্রব্য-উপজীবী 
[উপ- জীব জীবন ধারধ করা+পিনৃ-- 
ক)যে জীবিকা নির্বাহ করে, ৩য়া-হ) 
সং, পুং, শন্ধবণিক্ | শিং ১ “স্তকারাঃ - 
হ্পকারাঃ ষেচ গন্ধোপজীবিনঃ 1” 

গন্ধোলী গন্ধ পীড়া ছেওয়। বা ভাপ লয় 
+ওল- ক, ঈপ. -স্ত্রীৎ) সী? ঘরটা, 

বোল, ত11। টা? 



গঁম 

গভাতস্ত (গ স্বর্গার্থগোশনদজ - ভপ শীপ্তি 
পাওয়া1তি-ক) সখ, পথ, তুর্ধ্য চজের 
তেজঃ, কিরণ । শিৎ-- ১“যথা। রাজন প্রজাঃ 
সব্বাঃ সুর্ধ্যঃ পাতি গভন্তিভিঃ 1” পতি, শী 

_ স্ট্রীৎ, স্বাহ, অগ্রিপত্থী। 
গভস্তিনেমি (গভত্তি তেজস্বরূপ চক্র _ 

নেমি, ৬ষী _ হিৎ্) সৎ, পুৎ, ল্ষুখ। শিং 
-১ গিভস্তিনেমিঃ সত্বস্থঃ 1” (বিষ) | 

গভস্তিপাণি গেভপ্তি-পাণি কর। রমাকর্ষণ 
হেতু কিরণ যাহণ করশ্বরূপ, ৬ঠী- হিং) 
অত, পু) সুর্ধ্য | 

গতত্তিমান্ গেভস্তিমৎ্। গভস্ভি 4 মত্(মতু) - 
অস্তার্থে) সৎ, পুৎ, শুর্ধা । শিৎ-১ “ঘন- 
ব্যপায়েন গভন্ভিমানিব |" রেঘু) | ২। ক্লীৎ, 
সগ্ুপাতালের এক পাতাল, তলাতল । 

গভন্তিহস্ত (গতস্তি কিরণ -হুস্ত হাত, 

৬ষ্ঠী-হিৎ) সৎ, পু, হুর্য্য | 
গতর গেম গমন করা+ঈরঙঈেরনৃ)-র্ঘ্া। 

মৃ-ভ) বিং, ত্রিং, অতি নিম, যাহার 
তল অগাধ; ষথা-গভীর কৃপ। ২। 'অ- 
নেক নিম পর্ধযস্ত শ্হিত ;ষথা--গভীর জল। 
৩। প্রগাঢ়, ছুষ্প্রবেশ, যাহাতে অনায়াসে 

প্রবেশ করা বায় না; ঘথা- গভীর বুদ্ধি। 
৪। ফেব! যাহা হর্যবিষাদাদিকারণে বিচলিত 
হয় না) যথা--গভীর স্বভাব । ৫। যাহ! 
বছুদৃক্ধ পধ্ধযস্ত ব্যাপিয় আছে। ৬। নিবিড়, 
গহল; যথ1-- গভীর অরণ্য । ৫।ক্মতি উচ্চ 
ও অধিক ক্ষণস্থায়ী ; যথা--গভীর শবকা। 
৬ । হুশ । ৭ | ছূর্ববার। ৮। ছুদ্ধার্য। ৯) 
গ্রভীর । শিং--১ “কালেন গভীরংহস1 1” 
২ “পয়োধিগভীরবীর12 1১ 

গতীরতা (গভীর +ত1--ভাবে ) সৎ, স্ত্রী, 
যে গুণ বা অবস্থ] প্রযুক্ত গম্ভীর বলা যায়, 

- গ্স্তীর ভাব। 
গভীরাত্ম। €- স্বন্, গভীর ছুর্পকষ্য - আত্মন্ 

আত্মা, *ঠী-. হিং) সৎ, পুং, পরমেশ্বর | 
শিং ১ ণচতুরস্তো গভীরাত্মা ।7 (বি্ুঃ)।- 
গীরিক] (গ্রভীর [তি নিম্ন) অতি উচ্চ শন্ 
১ত্রল্য +ইক(ঝিক)- সহজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, 
খড় ঢাক ।, | | 
গম (গম্ব গমন করা+7+ অ.অল্)-- ভা) সৎ, 

[ ৫৮২ ] গম্ভীী 

পশু 

পুহঃ গমন । ২1 (আঅল্-ধি) পথ।৩। 

(গোধুম শবজ) সং, শশ্তবিশেষ। 
পমক (গমৃ-্ঞিল্গমি গমন করান+অক 

(ণক)-- ক) বিং,ত্রিৎ জ্ঞকাপক, বোধক। ২। 
প্রেরক। ৩। গমস্থিতা। শিৎ - ১ষৎ প্র. 

ঢৃত্ব মুদ্দারতা চ বচসাং ষচ্চার্থতো গৌরবমূ 
তচ্গচেদস্তি ততম্তদদেব গমকৎ পাণ্ডিত্য 
বৈদ্প্ধায়োঃ 1৮ মোলতীমাধব)। ৪ | গর- 

কম্পন, একটা ক্ষরের শ্রুতিচয় প্রকাশের 
নাম গমক, যে স্বর যুচ্ছনি। প্রাপ্ত হয়। শিং 
-১ “ম্রো যো যুচ্ছনামেতি গমকঃ দ 
ইহোচ্চতে।? 

গমথ (গমৃ1+অথ- ক) সৎ, পু২, পথিক । 
গমন (গম্ দেখ, অনতনট))_ ভা) সংকীং, 

চলন, গতি, পাদবিক্ষেপ । ২ প্রস্থান। 
শিং ১গমনায় যতিৎ দধুং।” ২ “গজেন্ত্ 
মন্দগমনা ৮; ও | অআলমসগমনা 1” ২। (গম 

+অনট-_শ্)পথ। ৩। (+অনট-_ণ। 

যাহ দ্বারা গমন করা যায়) রথ, শক্টাদি 
যথা__“গমন এ বাহন পরিত্যাগপূর্র্বক-” 

গমনাগমন (পমধন- আগমন,দ্বংশস) সং 

ক্লীং, গত।য়াত, ষবাতায়!ত, যাওয়া অসা। 

গমনার্ঁ (গমন- অর যোগ্য, ৬ঠী-ষ) 
বিৎ, ত্রিৎ, গমনের যোগা, যাইবার উপ- 

যুক্ত ; যথা-_-গমনার্থকাল, গমনারহৃদেশ। 
গমনীয় গেম্1+অনীয়_শ্) বিং, ভ্রিং) গম) 
দেখ। 

গমাগম €গম- আগম ) অত পু, চরাচর, 

সৎসার। ২। (+ ভাবে) গমনাগমন। 
গমিত গেষ্ঞ্রিলগমি গমনকরান+তক্তঃ 
ক) বিং,ত্রিৎ, আ্রাপিত | ২। জ্ঞাপিত। 

৩। অতিবাহিত 
গন্ভীর গেম গমন করা+ঈরন্ ক) নিং। 
_ত্রিৎ, গভীর, অগাধ । ২। নিবিড় । ৩। 

উদ্দার। ৪ পুর্ণ ।গেভীর দেখ)। শিং-১ 
গ্গম্তীরপরিখা ।” ২ পলিগ্গগভীরয়া গিরা।? 
রা--স্ড্রাৎ নদীবিশেষ। : [রতা দেখ। 

গ্ভী'রতা গেস্তীর 4 ত1_ ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, গতী- 
[ গ্রভীরবেদিতা (গভভীরবেদিতৃ, গস্তীর _বিদ 

ছানা+তৃতেন্)ট-ক) সং পুং। গভীর 

বেদী দেখ। দা 



গ্ভীরবেদী (গ্রভীরবেদিনৃ, গম্ভীর- বেদী, 

[ব্দি জানা + ইন্ণিন্ট-ক)] যে 
জানে) সৎ, পুহ, মত্ত-হত্তী, ত্বগভেদ 
শোণিতক্ষরণ ও মাংসকর্তনেও যে হস্তীর 
চৈতন্য হয় লা। ২ । যেহস্তী চিরপরি- 
চিত শিগ্ষ! সমুদায় বিস্থৃত হয়। শিং - ১ 
“তৃগভেদাৎ শোণিতত্রাবাৎ মাৎসস্য 
ক্রেখনাদপি । আত্মানং যো ন জানাতি স 
স্যাৎ গভীরবেদিতা * ২ £চিরকালেন যে 
বেস্তি শিক্ষাৎ পরিচিতামপি । গম ীরবেদী, 
বিজ্েয়ঃ জ গজো গজবেদিভিহ 1” ষথা-_ 
“আম্কুশৎ দ্বিরদস্যেব যস্ত। গরীীরবেদি নঃ।” 

গমা (গম গমন করা+1+ধ- ক্র) বিৎ তি, 
যেখানে যাওয়া যাইতে পারে, যেখানে 
যাইতে কোন কষ্ট বিস্ব বা বিপদ লাই; 
যেখানে যাওয়া উচিত ; ষেখানে যাওয়ায় 
কোন হানি বা দোষ নাই, গস্তব্য,গমনীয়, 
গশমনযোগ্য । ২। প্রাপ্য । ৩।উহা। ৪1 
অনুমেয়। ৫। সাধ্য। ৬।জ্ঞেয়। ৭। 
ভোগ্য । ৮। উক্তরণষোগ্য । শিৎ ১ 

গম্যরূপা পৃথিবী মাংসশোণিত কর্দামা 17, 
৯। নিজ্তীধ্য । “মর্গোহয়মগম্যে। মানুষৈং 
স্দ11” ১০ ।পাল্পবিক। ১১ ।ভূজঙজ । ১২। 
বিট্। 

শম্যমান গেম গমনকরা4 আন(শান)- ক । 
য, ম-- আগম) বিৎ। ভরি» জ্ঞাক়মান। ২। 
অনুমীয়মান। 

গয় গেম গমন করা অথবা গৈ গান কর14 
অয়(ডয়)- ক) সৎ, পুহ) 'আস্থর-বিশেষ; 
ইনি শয়াক্ষেত্রে নিহত হন। ২ । বানর- 
বিশেষ; বৈবন্গতের পুত্র। ৩। নুপবিশেষ ) 
অমূর্ত রালার পুত্র। ইনি ঈরপিতা স্থাপন 
করেন । 

গঞ্জ] (গয় দেখ, আ।-্্রীলিজে, বথবা 
গয় গয়নামক রাজ1+-অ- ক্কতার্থেআপ, 
-স্ত্রীং। অথবা গৈ গান করা + অয় 
ডেম) ) সং,ক্ীং, গর রাজধির পুরী, 
প্রসিদ্ধ তীর্থস্থাল । শিৎ-+১ ““ঘদদাতি 

গয়াশ্থশ্চ দর্বমানস্ত্যমশ্ততে 1”? ২ "যজ্ং 
চক্রে গরয়। রাজা বহ্রত্নং বহুদক্ষিণৎ |. 
ষত্র পরব্যসষ্হাসাৎ সংখ্যা কর্তং ন শ- 

ক্যতে। গয়ৎ বিষ্/াদয়ভভৃত্া বরং প্রহীতি 
চাক্রবন্ । গয়স্তান্ প্রার্থয়ামাস অস্িশত্যান্ 
যে পুরা । ব্রহ্গণা তে ছিজাঃ পুতা ভবক 
ক্রুতুপুজিতা2 | গয়াপুরী তু মক্নাম্সা খ্যাত 
ত্র্পুরী তথা1। এবমজ্ত বরং দত্ব। তত-. 
শ্চাভদর্ধুঃ হবরাঃ 1১? | 

গয়ার দেশজ) সং, কঠগত শ্লেক্মা । 
গয়ালি (দেশজ) সং, গয়াক্ষেত্রের অধিকারশ 

সম্প্রদায়বিশেষ, পাণ্ডা, হিন্দুপণ পিতৃ- 
লোকের পিগু ছানার্থ গয়াক্ষেত্রে গমন ক- 
'রিয়। অগ্রে এ গয়ালির পদ্য পুজা করে।. 

গর (গু ভোজন করা+ অঅল্)-্ঘ ) সখ, 
পুৎ, কী, বিষ। ২ । উপবিষ। শিৎ--১ 
"গরোগিরঃ পল্পনার্থ লাখবে মিতঞ্চ সার্চ 
বচোহি বাগ্মিতা |” ৩। পুৎ, রোগ । ৪ । 
কী, ববাদি করণের পঞ্চম করণ । 

গরণ গে সেচন কর] বাগ, গ্রাসকরা 1 অন 
(অনট)-_ভা) সং, ক্রীৎ, মেচন। ২। 
ভক্ষণ । ৩। বিষ। 

গর (গের বিষ-দ [ছা দান করা 
ডে)- ক] যে দান করে, ২য়া-ষ) বিৎং, 
ত্রিং, বিষপ্রযোক্তা, বিষপ্রদ্দায়ী, ষে ব্যক্তি 
বিষ খাওয়ায়। শিং-১ “অগ্রিদো গরদ- 
শ্চৈব শঙন্পপাণিরধ্ধনাপহঃ 1?" (স্ম তি) ২ 

ব্যাধিকর । [ক) সং, পু, গর্ভ । 
গরভ (গৃ ক্ষরিত হওয়া ইত্যাদি + অভ -- 
গরল (গর বিষ-ল যেপায় কিমস্বাগর 

দেখ, অল্-_্) সং, ক্লীঘ। বিষ । শিৎ- ১ 
“ম্মরগরলখগ্ডনৎ মমশিরসি -মণগ্ডনৎ 1” হ 
গগরলমিব কলয়তি মলয়সমীরমূ ।?, ২। 
সর্পের বিষ। ৩। ত্বাসের আটি | ৪1 পরি- 
মাণবিশেষ । লী _ স্পৎ, গড় ইমাছ |) 

গরলারি ; সং, পু, মরকতমণি। [ময়ূর । 
গরক্রত (গর [বৃষ্টির] 'সচন- ব্রত) সং, পুং১ 
গরাধিক1; সৎ, স্ত্রীৎ, লাকা, লা। | 
গরিম। গেরিষন, গুকু+ইমন্ - ভাষে) সৎ, 

পুং, গৌরব । ২) মাহাত্ম্য । ৩। ভার, 
গুরুত্ব । ৪ 1 মহিমা । ৫ । পাব) ঘআঅহক্কার, 
আত্মশ্লাা। শিখ -: ১৭পাদাহতে ঘত সমৃশৎ 
শরিয়ঃ 1” ২ “প্রোদ্যজাজফলো! গৃহীত- 
গরিমা বিদ্বপ্ধ তো ভোগিভিহ 1). 



গর 

শরিষ্টা 1 গেরীয়স্, গরু 4+ইষ্ঠ, ঈয়স্_ 

গরীয়ান্ অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মর্ধযা- 
দ্াপন্ন। ২1 গুরুতর, বড়ভারী। ৩। 
জার্থক। ৪ । অর্থবাস্। €। অতিমহৎ। 
*। অতি গেৌরবান্ষিত। ৭। সৎ, পুত, নৃপ- 
বিশেষ। শিং ১ *হবিম্মাংশ্চ গরিষ্ঠশ্চ 
হরিশ্চন্দ্রশ্চ পার্থিব 12? 

গরীয়সী গেরীয়ান্ দেখ, ঈপ্) বিৎস্্রীৎ, গুরু- 
তর', মর্ধ্যাদাপন্না, মাননীয়া, গৌরনাস্থিতা।, 
মহতী । শিৎ- ১"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গা- 
পি গরীয়সী।"ঃ 

গরুড় গেরুৎ পক্ষ-ড়ী উড়1+ অ(ড)-- 
ক।্-লোপ। যেপক্ষীর ন্যায় উড়ে। 
অথবাগর বিষ -হন্ বধ কর1-_ অ- 
প্রথ, নিপাতন | যে বিষ নষ্ট করে। অথবা 
খুকু মহৎ -ড়ী উড়িয়া যাওয়া । যে 
গুরুতর ভার লইয়! উড়িয়াছে ; মহা- 
ভারতে-_-পজকচ্ছপ নখ হবার এবং বট- 

বৃক্ষের শাখা চণ্চু হ্বারা লইয়া উভডীয়মান 
হইয়াছিল বলিয়। খধবিগণ এই পক্ষণীর 
নাম গরুড় রাখিলেন, যেহেতু এই পক্ষী 
খুক্ুতর ভার বহন করিয়।ছিল) জং, পু» 

পক্ষী রাজ, বিষ্ণুর বাহন, বৈনতেয় ; বিন- 
তারগর্ডে কশ্যপের ওরসে ইহার জন্ম হয়। 
২; টসন্যনিবেশনরূপ ব্যুহবিশেষ। শিৎ 
"১ “বরাহমকরাভ্যাৎ বা স্চ্যা বা গ- 

কুড়েন বা।” (মনু )। ও । বিৎ, ত্রিৎ। 
গরুড় সদৃশ বলবান্; ষথা--“পড়েছিল 
যথা হিড়ীম্বার ছ্েহনীড়ে পালিত গঞ্চড় ৃ [ গর্ডক (গর্জ বেখ, অকক)-ক ) বিং, স্বটোথ্কচ +?? (মেত,। 

গরুত়ধবজ (গরুড়-ধ্যজ চিহ্ন, ৬ষ্ঠী_হিৎ), 
সং, পুং, বিঝুঃ, কৃষ্ণ । শিং ১ “পয়াংসি 
ভক্ত] গরুড়ধ্বজনস্য | 

গরুড়পুরাণ ; লং, ্লীৎ, অষ্টাদশ পুরাপাত্তগতি 
সগুদশ মহাপুরাপ-বিশেষ ; ইহা গরুড়ের 
স্বারা বিরচিত। ইহাতে চিকিৎসা (দ শান্ত 
আমুদায় বিবৃত আছে। 

শরুড়াপ্রজ (পরুড় - অগ্রজ জোযষ্ট, ৬ঠী- 
আহ) সৎ, পু, আকুপ, শুর্য-সারথি। 

পাক্ক়ান্কিত (গরুড় স্থিত চিত) সং, 
ক্লীহ। মরকতমণি | | 

[ ৫৮৪ -] 
পার্জ 

গরুড়াশ্া। (গরুড়াশ্ান্, গক্ুড়- অশান্ প্র- 

স্তর ) সং, পুহঃ মরকতমণি । 
গরুৎ গ্লু শব্দ কর!, আদ্র করা 4 উৎ- ক) 

সং, পুৎ, পক্ষ, পাখা, পালক । 
গরুত্মান গরুৎ পক্ষ + মতৎ্(মতু) - অস্তার্থে) 

. সহ, পুং, গরুড়। ২। পক্ষী 1 আ্তী-_ শ্রীং, 

পক্ষবিশিষ্টা, পাইলযুক্তা (নৌকাদি)) 
যথা---"চলিলা যথ। গরুতৎমত তরি, তরঙ্গ 
নিকরে করি অআবহেল। ।”” 

গর্গ (গু ভোজন করা+গ(পন্)_ ক )সং, 
পু, মুনিবিশেষ ; ইনি জেযাতিব্বিদ ছি- 
লেন । 139178917 ঘলেন, ইহার সংহত 
৫৪৮ পৃঃ খ্বঃ অন্দে রচিত। ইনি যাদব 
গণের কুলগুরু | 

গর্ণর গের্গ অনুকরণ শন্দ-র [রা দানকর। 

4 অ(ড)--ক] ষে দান করে) সৎ, পুং) রী 

_স্্রীং, ত্বট, কলস, গাগরী। শিৎ-১ 
« মেবাদে। শক্তবো দেয়া বারিপুর্ণা চ 
গর্গরী ।'' ২৭ মন্থনী, দধিমস্থনপাত্র ৷ শিং 
_১ “গর্মরোপগারনিস্বন ।” 

গর্গলআ্রোত ; সং, ক্লাংঃ তীর্ঘ বিশেষ) জ্যোতি" 
বি3বদৃ, আক্কক্ষম্বজ্ক,। কালজ্র গর্গ মুণির 

নামান্থসারেই এই তীর্থের লাম গর্গআ্োত 
হইয়াছে । 

গর্জ _ পু টু গেজ্জ, শবাক্র4+ অ.অলা) 
গর্জা -স্ত্রাৎ / খপ ভাবে । আপও সং, গ" 
জন । শি২-১ মাঘাদি চতুরোমাসান্ 
গর্জমাত্রৎ বিবর্জন্মে্ড |” ্মেতি)। ২। 
মেঘ হস্তী প্রভৃতির শব্দ । 

ত্রিৎ, ঘে গঞ্জন করে। 

গর্জন ) (ধর্জ শব্দ কর অন(অনট। 

গার্জত | তক্তে)১_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, না? 
শন্ধ। ২। উদ্ধত শব্ধ । ৩ ।ম্পর্দা। ৪ 

মেখের শব্ব । €। কোন জন্ত কুপিত হইয় 

যেশব্ব করে। *। দিংক হত্তী অর্পাি? 

শৃন্দ ।'শিৎ - ১*ততস্যাতি গর্জি্ধ তং ক্ুা 

২ “শৃকরেপাপি ঘনদ্যোরগ্ীনং ক্যা । 

গ্র্জিমান (গর্জ, গজ্দিন করা4আন(শান 

ক) বিৎ, জং যে গ্বর্জান হ্ঞরতেছে। 
| গর্জর ; সং, ক্স, যুলবিশেষ, গার । 



রী [6৮৫] 
| 

হা 

গর্জিত (পর্জ গজ কর1+ তকে) ) 
বিৎ, ত্রিং, থে গর্জীন করিয়াছে, শন্গিত। 
শিং-.১ পসন্দ্যায়াং গর্জিতে যেখে শান 

- চিগ্তাং করোডি ধঃ।” হ। শেক ভাবে) 

। ক্ীংগভনি | ৩। (+জ্ঞ- কণপুং)মন্তহত্তী। 
গর্ত (গল ভোক্জন কর+ত(তন্)-ক) সং, 
পৃ, বন্ধ, ছিদ্র, গহ্বর । শিং-১ পগর্ভ- 

কু ইবোরগঃ।? ২৭ বিরৃতে গর্ভে নিপ- 
পাত ।” ৩ গ্রখাশি মমতাবর্তে মোহগর্তে 

নিপাতিতাঃ 1” ২। চারি ক্রোশের ন্যন 
বিস্তৃত গহ্বর । গ। ত্রিগর্তগেশ। ৪1স্ত্রী- 
নিতম্বের কুকুন্দর | ৫। রোগবিশেষ। 

গর্তিক গর্ত গহ্বর +ইক. কিক) অন্তা- 
এেঁ। আপ্_ল্ীং। যে মেঙ্গের গর্ভে তন্ত- 

হারের পা দিয়া ভীত লইয়া বুনে) সং, 
স্বীং, তন্তশালা, তাতত্ঘর। 

গর্দিভ (গর্দ, শক করা 7 অভ অন্ভচ)-- ক, 
সংক্ষার্থেণ সং, পুৎ, ভী-ক্্রীং, রাসস্থ, 

পাধা। শিৎ-১ “অবিশ্রামৎ বহেন্তারং 

শীতেোষগ্ নবিদতি। সসম্বোধ অআ্তখা 
নিতযৎ ত্রীণি শিক্ষেত পর্দভাৎ।” ২ «“ন 
শর্দত। বাগিধুরং হহত্তি ।* ৬ “সাপি গর্দ- 
তমাকহা নিজনগরালিক্চাসিত1 1” ২। গন্ধ। 

1 লী, শ্বেতকুমূধ । ৪। বিড়ঙ। 
গর্ধ গেধ্ লাভ করিতে ইচ্ছাকর।+-আ(জল্) 
কতা) সং, পৃং১ লোত, লিগ্দা, স্প ছা] । 

৯ গর দেখ,জঅন - ক) বিংত্রিৎ। লোভী । 
শে গ্রাস কর+ভ-্) সং, পুহ, 

প্ গর্ত ।শয়গণত শুক্ত শে।শিতষত্ পিগু, 
ভ্রণ।২।শিশও।৩৬। অগ্রি। ৪। (+ত- 
ধি. উপরের বে অংশে শুক্র শো'পিত সম- 
বেত হৃইক্া সম্তানরূপে পরিণত হর, 

- স্কুক্ষি। ৫1 উদর, পেই। ৬। আভ্যন্তর; 
শ্বধ!- মারিক্ষেলের গর্ভ । ৭ লদীগর্ড,ভাত্র- 
' ক্ষষ্চতুর্দশীতে সদর থে স্যান পর্যন্ত জল 
উঠে শিং -১ “ভাত্রকঞ্চচহ্দশ্যাং যাব 
৮ খাজমতে গআলব্। ভাবদগর্ডং (বজানীক্ষান্ত* | 

ছৃতধৎ তীরমূচাতে ("৮ । পনলকণ্টক।%। 
| অথ মপবরক। ১০ আনব ।৬১। শুক্র । শিং-১ | 

'ুষ্টীকতথা র্তোতত্তঃ শেতে ছক! কু" 
আছো আগতে" দাটো_ গছধিবিশেদ্ছ।1 

খর্ভক (গর্ভ কাভ্যন্বর +ক(রণ) -স্থিনার্ে। 
'থব! ইক প্রকাশপাওয়া + জ.ড)-- ক । 
ষ্বেগর্ভে অর্থাৎ কেলগর্ডে প্রকাশ পায়) 
সৎ, পৃৎ, কেশমধ্যপরিবৃত মাল, খোপার 
মালা । ২। কেশহৃষণ পুষ্প। গ। ্াং 
ছই রাত্রি এক দিন। 

শর্ভকেশর (715015) সং, পুং --ক্লীং, কেশ- রঃ 

রের মধ্যে যে হুব্রগাছি সর্মাপেক্ষা ফুল) 
উহার শিরোতাগে আঠার ন্যায় এক প্র- 
ক্ষমার দ্রেব পদার্থ থাকে। [পর্ভাশগ্ন । 

গর্ভকোঘ (গর্ভ- কোষ, ৬ী-ফ) সৎ, পৃৎ, 
গভগৃহ গর্ভ-গৃহ অর, *্ঠী-য)সংক্ীৎ, 

ভিতরের ঘবর। ২ ।গর্ভাগার, সৃতিকাগার | 
গর্ভচ্যত (গর্ড-_চ্যুত, ৫মী _হ) দিং, জ্রিং, 

গর্ভ হইডে পতিত, গর্ভ হইতে নির্গত। 
গর্ভজ গর্ভ-জ [জন্ জন্মাল+ম্জডে)- 

ক] যে জন্মায়) বিং, রিং, গর্ভে উৎপয়্, 
গভজাত। 

গর্ভ গের্ড উদর - আগ ভিছ্ব। সাস্) 
সৎ, পুং, নাভির গাড়। . 

মর্ভঙেহঘ ) সং, ক্লীৎ, গর্ভাভিলাষ, গর্ত হু. 
ইলে যাহা খাইতে ইচ্ছা! ছত্ম। 

গর্ভধারণ (গর্ত ধায়ণ করা 4ম ক্ষনটট 
ভা) সং, রীং, অপত্যোষ্পাদনার্থ শুক্র. 
শোণিত সংঘোগরূপ গর্ভগ্রহণ, গর্ভে জ- 
স্কান ধারণ, অস্তঃসন্কা হওয়া । | 

গর্ভধারিণী গের্ভ_ ধু ধর1+ইন্ৃশিনৃ) “কক । 
ঈপ _ভ্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, যে গর্থে ধরে, 
মাত]। (ডি, গর্ভচ্যত দেখ। 

গর্ভনিংহত (গর্ভ _নিংস্ত, «মী-য। বিং 
গর্ভপরিত্রব 'গরঠ্-পরিভ্রব স্বেক্ষরিত ছি, 
৬ষী -ব) সং। পৃ, অপতা প্রস্থ হইলে 
তাহার সহিত যে চর্ম পোটলিক! যাম।ন্য 
কথায় যাহাকে ফুল কছে। 

গর্ভপাত (গন্ভ .কুক্ষি-পাত পতন, 
স্ব) সং, পৃ, হোপ প্রভৃতি কারণে গর! 
সম্ভান নষ্ট কৰিবার উদ্দেশে উষধ প্রয়োেশ 
ক্ষরাতে গর্তের পতন, গর্ভ, অই হওয়া, 
অকালে গর্ভ হইতে লন্ভাননির্থন।পর্ভপ্রায্ । 

'গর্তগাতক গর্ত. দ্রগ- গড সিস্প।তি 
পড়ান+- 'অক.ণক).- ক) বিজি টি 

গ৪. 



' খানি প্রয়োগ শ্বারা গর্ভগ্রাত সম্পাঙ্ষল শী 

। পলপাক্যাতী 1:২1 সৎ, পুত রক্রশাকাজজল । 

র্ভপাভন গর্ভ -পাতন, ভ্ঠীস্ষা ভীত | 

₹ শঁহধানি প্রয়োগ হ্থারা গর্ভপাত অস্পঃনন, 

ভ্রণহতযা। ২৭ পু), বীঠাকরজ | 

গর্ভপোষণ গর্ভ - পোহণ। *ভী -- ঘ) নী | 

. সধত্ে গর্ভ পালন কর. 

গার্ডত"ঃ1.(- ভশ্মন। নিরিহ ভরণ, ঙ্চী 
»শকন্ব। সংক্ীৎ। শিশু সন্তানের ভরণপে।ষণ 
॥ বশিহ৯ “কুমারভৃভা কুশলৈরনুষ্িতে 

ভিষগ, ভিনাতগ্তরথ গর্ভভন্মাপ ।? রেঘু)। 
গর্ভমাম? সৎ, পৃৎ, গর্ভ।রস্ত মাস। 
গর্ভলকষণ (গর্ভ লক্ষ দেখা+আঅনক্সেনট) 
. এ. সৎ, ক্লীৎ। গভন্থচক চিহ্ছবিশেষ । 

গার্ভবত্তা গর্ভ ভ্রণ+ৰৎ্(বতু)- অক্ত্যর্থে, 

.. ঈপ) সৎ, স্্রীৎ, গর্ভিণী, হর যে 
*হ্্লীর গর্ভ হইয়াছে। 

গর্ভবাস ; সং, পৃং, কুক্ষিকপ স্থান। শিৎ_ ১ 

 “অনসক্কং গর্ত গাসেধু বাসৎ জন্ম চ দারুণমৃ। 
গার্ভব্যহ ; মং, পু, গর্ভব গুড় টৈনানিবে- 

শানবিশেষ। শিৎ- ১পৃণ্চাছ্ি তস্য পদ্ঘক্চ 
গ্ভবু হে? সুভুর্ডিদত 1 

পীর্ভণযা। (গর্ভ শয্যা) যৎ-স) সখ, । জ্রীং, 
গ্ভাশয়। জরামুঃ। শিৎ-১তস্তান্তৃতীয়ে 

 স্বারত্রে গর্ভশধ্য। প্রঠ্ভিতা 1 
শর্ভমৎক্রমণ গের্ড - সংক্রেমণ, "মী - ষ) সং, 

, ক্রীৎ, দেহাস্তর প্র-প্তির জন্য জীবের গর্ভ- 
প্রপেশ । “গর্ভমংক্রমণে চাপি কঙ্ণামভি- 

: জার । তারশীমেব ভে বেদ্রনাৎ 
' মানবঃ পুনঃ 1 [সংযোগ কাল, 

গ্র্ভনময় ; সৎ, পুৎ, খতুন্গানের পর পুরুষ- 

গত গর্ভ -স্থ[স্থা থাক1+ অডে)- ক] 
যে থাকে) বিৎ, ত্িৎ। যে গর্ভে আছে, 
অধ্যস্থিত ; যখা-_গর্ভন্ছ সম্তান। 

গর্ডত্রাব গের্ড হুক্ষি-আ্রাব পতন,৬ঠী-ষ) 

। সংপৃহ" গর্ভপাত । ২। রোগাদি কারণে অ- 
"ঘন ওঁধপাদি প্রয়োগ-ছারা গর্ভ নই করা। 
1শ্রাত্িকি-মাসহল্য।ভি গভত্র/বে বিশুধ্যতি,' 

গলার গে সভ্যনতর- আগর 'বাসগৃহ, 
০*চী- গা বখঃ ফ্রী... বাসগুছ । ২1 হন, 

. শ্হি। হক্িকাগ্বহ। 08০ 
্ রি 57 টা ? 

গর্তান্ক ; কী শু সে অঙ্গের স্গ 
: চু সঙ! . 7 দা 

গভাখন রি বা রিল, পি 
চীফ যৎক্রীৎ সংক্ষারবিশো, লিষেক, 
প্রিয়া, গত শুক্তশে।শিতের সমল 1২1 
স্্রীলোকেত্-গ্থিতীঙ লিবাছ 3 পীর প্রচ্থ 
সক হৃকাল উপ” স্ছৃত হইলে স্োড়শদিনমধো 
| ঘর্তানিয়মিচবিলেসায়ং অসময়ে পনিত্্র 
ভাবে সুর্ধযার্থা প্রাদশন করিয়া! খখাধিধানে 
বহিম্থাপন পূর্রক গভ.ধানার্থ ভার্ধযাঞে 
গ্রহণ করিবে, । শিং -.. ১ লি মাকতে! 
লাম- গর্ভাধালে বিধীয়তে 1” 

গর্ভাশর (গভ ভ্রণ- আয় শনীয স্থাম। 
৬ঠা -ষ) সূং,পৃং, গভেও ব্আধার, যেস্বানে 
গুক্রশে'ণিত »ষমবেত হইয়া সস্কানরূপে 
প'রণত হয়, ত বায়ুঠ। ্ 

এভকাল- অই, ৫মী-হ) গন্ভাষ্টম গর্ভ 
সং,পুং) গং কার মাম হইতে জইমমাস। 

গরভিণী (গভ এ৭1৯ন্ - অস্ভার্থে, ঈপ.-» 

সী) সৎ, শ্রীৎ, গর্ভনতখ। পোয় তি। শিং 
-৯ “শর্ভিশী কুঞ্ীরাশ্বাদিনৈলহত্ধাাদি* 

. রোহণম্ মারি শীস্রপমনৎ শক!" 
[ রোহপৎ ত্যজেও।১ ২।ক্ষীরাইবৃক্ষ |. 
গভিত (গর্ভ + ইত _ঘুকার্ব) বিং রি 

অন্তর্গত। ২ । গভসুক 7:17. 2 
গভোপত্বাত গেত- ডপধাত, ৬্চী- সা, মং 

পুংখজাত গভের নাশ ।২। ৫মখের জলো 
পান শক্তিনাশ। শিৎ--১ বজরার 

লিজ/হ্যকশনিপাৎওপাতবিগ্দাহাঃ।? 
গ্রভেপঘা।তনী গের্ভ-উপ-হন : বধ কা 

+ ইন্তপিন্)-_ ক, ঈপ) অং,ক্্রীৎ, থ সমক়ে 
রষোপগমনাদি প্রযুক্ত হে গাভির গভপাত 
হয়, গাবড়া ফেল] গাই. : 

গর্শ,ৎ গে. গ্রাস করা ইত্যাদি 
মব আগ্বম) সৎ, আ্ীৎ, হরর এ, টির 
৩.1 তৃণ খান্যবিশ্রেষ, অস্না। 

্গ গ্রে, অহুদ্কত হওয়17] বেল) _ -তা) 
: , সং, পু, রস, কহ্ক্ষার। 'আন্যযক অবসর) । 
| **। ই্রূপ কুলবিযা -প্রাতুতি ছারা 

ইউনাভ:বখত, জআল্োর প্রতি যে ক" 
' হয! ! টন ৯. ইহারা ভুল: 

এ 



লাউ হস 
খরায় পর বইলা হরপ সকল 
উধগ নরক: অধ গর্ব 1 

 অস্ঠা্েট খিং, ও ৫ খে ্র্ করে, অহ- 
' কশণিয়ী 9: 

গ্বাট ৈর্ন ক্স "খ্অট গন 

আন). ক) সংওাপূহ। গ্কারপাল | 

গণ্সিত (গর্ধ দেখ, শক্ষে)_ক। অথবা ইত 

| ৮ হিং, ভ্রিংগঅহঙ্ক ত। ২। উচ্ষ-ত। 

গর্থণ-_ক্সীৎ 7 (শর্থ, নিন্দা কর1+ অন 
গরহণা_ নাং ক্নট:)- ভাবে, আগ 

' আছ, ১ সং, ননদ, ঘেংবারোপ। ৷ তির. 

স্যার ।: | 
গর্ছ। (গর্্ নিক্দা করা 7 --তা, আপ. - 

সৎ) সৎ) শী, নিল্দা। শিং--১ “নেন 

খেনাচরেজশ্মহ তন্ন শার্া ন বিদ্যতে 1” 
ক ।11ভবস্কার । 

গহিত শেষ্ছশ দেখ, তক্ষে)-_ শর) বিৎ, তি, 
নিন্দিত) 'দৃষা। ২. নিষিদ্দ, প্রাতবিদ্ধ । 

করা7+-অ 

মন্দ, কুৎসিত? জন্যঞ্জ । শিং -১ পজ্েচ্ছাশ্চ | 
গক্ঠিতা$। ম রামে। গর্থিতৎ বদেছ 19? 

গর্য (গর 4য় ঘ্যপ)--ম্ম) শি, তি নিদ্দ- 
না, নিন্দার যোগ্য । ২। অআধম। 

গর্্যবাদা.(- ব্াদনৃ, শর্্য-বদৃ বলা ইন্ 
' (ণন্) - ক) ধিং ত্রধঃ কুৎ্সতবক্ত”, মন্দ- 
সাহা. 7. 

গল গল্ ' স্তোজন করান-অক্ছেন)-০) সৎ, 
 প্ুহঃ ক) শালা শখ - ১ বদ্ধ গলে 

শিলাম 1? ২ গলে গৃহীত শিপ্তোহম্মি 
হরুণেন ও .“গলমোটন পুর্কৎ বিনা" 
শিত11% ২ ।(+জন্-ক) ধুন।। ৩। 

' গলা: 1 বাদ/যবিশেষ। 

গলকন্বল গল -- কম্মপ,»ভী-- ষ)টসং,পৃহ। গো 
কর গালাস্বিত, কম্মল।কৃতি ফাস সাজা । 

গল গল - গণ্ড পাড়, ৬ষ্ঠী-ষ) সং, 
শু রোখ্শিশেষ,। গলদেশে মাং মপিগু, 
পরিগঞ্ড] | শিং ৮ পদ্ধত শ্বরথুণস্য মুক্ষ- 
ব্পন্থতে গালে । অহুংন্ রা যাদ বাহানা 

|.২। হাড়গিলা পাখী? | গলদা মদ শে 
৯ ঞ্ব পক নত: গ্রহণ করে, হ্যা - 

টি হয, যাহা টি, ক 
নাই ৫কবল কঙ্সিয়া অন্ভের ক 

চতর্ধা, মগ্ডমী, অষ্টমী, নপমী এব বেয়া 

শলহৎ হইয়াছে । 

হয়। শি২-১. 

পালদশ্র (গল _ অশ্রু) বিৎঃ তিৎ, যাহার 
খশ্রু পলিতেছে, যাহার চক্ষু হইতে অপ 

গলন (গল করিত হওয়া! +আন(অনট)-- 

ভা) সং, ক্লীং, ড্রব হওন, গলিয়া হাওন। 
২ শিয়া পড়া, নিত হওয়া ।: 

গলশ্ভিকা (গলন দেখ, ক্দন্তি _ সংক্কার্থে, 
ক- যোগ । অথলা গল 1 অত), ঈপও 

দেয়া গলস্তিকা।”'? 

গলমেখলা গেল কণ্ঠ-. বেখলা ৭ 

গমী_ ষ)টসৎস্বীংগলস্ৃত্রঃ কগাতরণিশেহ। 

গলরন্ধ, গেল- রপ্ম, ছিদ্র, ৬ঠী- হ) অথ, 

কলহ? গলার, ছিদ্র ॥ (হিৎ) সৎ, পু, মুর 

গলব্রত গেল-০গর অর্পভশ্ণ-_ব্রত,৬ঠা._ 

গলসুপ্ডিকা (গল, কঠ-ওণ্ডিকা হাতীর . 

শুঁড়, ৬ষী-ষ। হাতীর গুভড়র ন্যায় 

'ছেোছ্ল্টমান গোল এবং মাংজময় পদাথ, 

আছে বলিয়া) সং, স্ীত৪ আজি, 1. 

শ্লার বোঝা । ৩1 অহসাঙট । হীন: 
মাপ কর্খ্ব। ৫1 ভিথিবশের। ফুক্পার্ের 

দশী প্রস্তুতি দিনচত্ক্ষ ' শিং--৯ এক্জার- 
সানস্তরৎ হত্ত প্রত্যারত্ঞো ন বিক্যঙ্তেতও 
চি যুনয়ঃ সর্প ভমেবাজর্গলগ্রহযৃ)৮ 

হ গেলন দেখ, অহশেত)-ক। বিৎ, তিৎ।. 
ও হা গলিক্া। পাঁড়তেছে; ঘখা__গলৎকুষ্ত-! 

২। সং, ভুল, ভ্রাত্বি; হা জানার ন্ড | 

গলৎকুষ্ঠ গেল _ কৃষ্ট, : স্ব - শসা সখ 
কুষ্ঠ রোগনিশেষ, যাহা হইতে কুধিরআাষ 

“ভ্াহৃভাবযাপছরপাৎ 
গলত্কুষ্ঠং প্রজায়তে 1৮7 কি, 

নির্গত হইতেছে । ২। ফাহ। হইতে: ক্ষাশ্রট 
নির্গত হইতেছে? যখা!- গলদশ্রুলোচন ॥ 

কণ্ _ আপ. ।যাহা হইতে জল করিত হয়), 
হ, স্সীৎ, স্বলবারিধানিকা, গাড়, কারী । 

রি -১ এপ্রপা-কাধ্যা চ বৈশাখে গেবে 

রা 



গল 

গলত্তনী 
গলির স্রীং, ছাগী, আভা । 

গলহস্বা (গল- হস্ত হত্যন্ছ ততর্জনী এবৎ 

 ব্বঙ্ধান্থুলি বিজ্তার, *মী- য) সখ, পুত, 
অআনমানন? পূর্ব্বক বহিক্ষত করিয। দিনার 

ভন্ত গলায় হাত দেওয়া, 'অর্দচজ্জ্, গলা- 

. শ্বাঙ্কা গলাটিপ। ২। ওর্জনা্ুষ্ট বিস্তার । 

শিং-১ ৭ লিচ্ছন্ গলহত্তেন তাভি- 

বার্বামিতস্ত্দ 1) | 
গল। (গলশন্দজ) সং, গলছে শ, ক ) ২। 

(গল্ধাতুজ) বিৎ, গলিত, দ্রবীভূত ॥ স্ত্রী, 

ঘলগ্নুষা। ২। লঙ্জলুলতা। 

গলাটিপি % (গলা-টিপি, ধক) সৎ, 
সবলাধান্কা / গলহত্ড। 
গলানিল (গল অনিল প্রাপবায়ুঃ ৬ী_ 

, ছিৎ। গলদেশে বাহার প্রাণবাধু থাকে) 
সহ, পু গল্কা চিৎড়ি। মহস্যবিশেষ। 

গলাসী (ছেশজ) সৎ, গবাদির গ্লবন্ধনরজ্জ,। 

| লি (দেশজ) সং, অল্পপরিসরপথ, স্ুুদ্রপথ ৷ 

1 গড়ি) গন্ঃ | 
গলিত, শ্েল্ ক্ষরিত হওয়া + ত(ক্ি)- ক) 

বৃহৎ) ত্রিৎ, যাহ? গলিয়া পড়িয়াছে। ক্র, 
ক্ষরিত। ২। ষাহ। গালয়া শিগ্াছে; দ্রবীভূত । 
স। পতিত, প্থলিত, জীর্ণ, শীর্ণ; নই, লুণ্ত, 
শ্বহিল । এশিৎ-১ ণগলিতবহমামিক্ষাকুপা- 

. মিদ্ষৎ হি কুলব্রতয্ 1১? 
| গলিততুষ্ঠ ; সৎ, ক্রীৎ, গলৎকুষ্ঠ দেখ। 
শলেচোপক (গলে-চুপ্ আঘা'ও করা7 
'কণক)-শ্ম) বিৎ, ত্রিং, গলগ্রহণ 

 পুর্বাক অল্পে অল ব্যাপাদিত । 
গ্ললেগণ্ড গেলে _ গণ্ড ৬ষী - হিং) সং, পুৎ 

7. শক্ষিবিশেষ, হাড়.গিল1 পাখী । 
 শ্বলোস্ধব (গল অশ্বশলদেশ--উৎ- ভূ 
 জন্মান4+অব্সল)-ক ) সং, পৃ, আশ্ব- 

. শালজাত রোমাবর্তগবশেষ । [উপকথা 

ৰ ূ গস (ভাষণার্থ জল, ধাতুজ ) সৎ উপন্যাস, 

টা (গল্ছু গর্ব কর14 অঅন্)-ক ) | 
রা শিং ভি, গর্কারী, ইষ্ট । [গ্গ,গাল। 
গল গেজ, দেখ, ল--ক, সংক্ঞার্থে) সং, গুহ 

টা .. সক খ্ব কে?) -্ার্থে । অখবা গল্। 
৮ সি: ৬ করা অভ) 1. 

3 গেল-স্তন, ৬চী-হিৎ) ফখ। |. কফ । যোগ) স. পুত, ভঘক, জধ্য, 
পানপাত্র। [খ্রীহ। গালবাজিশ। 

গল্পচাত়ুরী গেল গাল -ঢাতুর বালিশ) মং, 
গান দেশজ সং, কআটিবন্ধন, গুস্ধকওণ। 
গবত্ত গো- [জজ ভাপন্জর+ অং) - ক] 

যে ত্রাণ করে) সং কলিং, বিচালী,পোভক্ষ্য। 
গব্ষ় € পর গোরু- আয়, গমন করা1+জ 

অন্)-ক। অথব। ও শক করা+ জল্ 
-ভাবেন্গো-ধা গমন করা+ড- 
ক। কিনা গ-অগচক।যেগোসাদৃত্ে 
গমন করে) সং, পৃং, সী -্ডীহ) গলকদ্বল- 
শূন্য গে তুল্য পশু | ২। পুৎবানরবিশেষ। 

গবরাজ (গব [গো গোর 4-অ.ক)- ই. 

মর্থে) গোসম্বন্ধীয় রাজন রাজা, গ্রধান। 
বং স। অথবা গব গোগমূহ-" রাজ, 

ওয়া-হ। যে গোস্নুছ দ্বারা শো পায়) 

সং, পুৎ। বৃষ ঝাড় । 
গবল (৭ শব্দ করা4কঅল/মলচ্) - প্রং) 

সং,পুং,বন্যমহিষ | ২।(+অল- পা সং 
মহিষ শৃঙ্গ । শিৎ-১ “বন্ছো তরঙিবলা। 
মসিতছুততিঃ1+ (মাখ)। 

শবান্স (গো কিরণ -অন্ম' বিস্তৃত করা 

'(দ্সনৃ)-ক। থে কিরণ বিস্কার কয়ে। 

অথবা গো গোকু -আক্ি চল । «ে 

 গোরুর চক্ষের ন্যায়, যৎ- স) সৎ পু 

গৃহের মধ্যে ধাঘু সঞ্চার ও উত্তাপ গ্রে 
শের নিমিত্ত যে পথ রাখে,জা নাল? পূর্ষে 
গোচক্সুর ন্যার গোলাকার জানল! রাধিও 

শিং -১৭াস্তিটকঃ রাজতৈট্চৈধ গনাগৈ 
প্রিষদর্শটনঃ । হেমজালাববুতৈ ৈচব রম্যৈ 
আ!গ্রবিতানট কঃ। 8 ২ বানরবিশেষ। ই 
বৈবঙ্গতের পু । জী -স্্রীহঃ গোয়কু। ২ 

'স্লাখালশস]। ৬। শেওড়া?। ৪ 1 অপরাতির 

গধাচী ; সং, শ্রী, পাকালমাছ । 
গবাধন (গো গোরু লক্ঙগন (খদূ পে 
করান অসন্জেদট) পট) ভোজনীয় ) দূ 
আত খাল, ছুপ। হ:। জনট্- 
স্ত্রী গোক্র খাস পথাইনার, গাস্ণ 
৬7 শীল অপরাজিতভা।: 

গাপপাতি; অধ, পৃৎ, বৃহ". হ্ ২ গোপাল 
গোস্থাবী। 7 

4. 



গবাপুক 0গো গার আপলোকু নর 
ক্ষরা শক. আহ নিপাতন।

 গোদধূশ, নস" 

স্কৃতি বলবা), সাঃ পুংগবস্থ।
 .. -.. 

গবাশন, পে! গোর - আপন /অশ্ তঙ্গণ | 

ক্ষর1দন(ক্জনউ)- ক]. যেভঙমণ করে। 

থে গোমাংস স্বক্ষণ করে) সং, পু পা 

' গা ক, সুচী, চাখার | [এবং অশ্ব । 
পবা (গো! _ অশ্ব, শ্বৎ- স) সং, ক্লীং। গোর 
গবিনী (গে ইনৃ--জমুহার্থে, ঈপ.- স্্রীং) 

সৎ) জ্ীৎ, গরোসযুহ ॥ 
গবী (গো! গোল) থাক্য+ঈপ্--ভ্ীলিজে) 
সংওভ্রীং, ভীগোক ) ৭ ।বাণী। 

গবেড়ু ] (গো গোকু বা পৃথিবী- এড 
গবেডুকা / রক্ষা করা 1+উ(ডু)-শ্ম॥ মং" 

আআর্থে) লং, মেক্। ২। 7২? তবণ-খান্য, 

. গড়গড়1। 
গবেধু 
গবেধুক। 
আ্ং। ভূপধান্য, গড়গাড়। ) 
খতেকক (গোঁ দ্ীপ্তি বারঙ্-ঈীর শ্রেরণ 
ফর 'সকংপক)-.ক। অঅ. নিপ।তন। 
শবেধুক শব্বও ছয়) সং) ক্ীংঃ গৈরিক, 
' শিঝিসাটী । 
গবেষণ -- পুং 005০০5০৮ গবেষ ক্স. 

গবেষণা-ক্স্রীঘ 4 দ্বেষণ,কর।+-আঅন(কআনট. 
শন, ভা, আপ, ।খপধবাগো জল - এ” 

আণস্ভী -হ) সখ, কোন বিষয়ের তত্ব নি- 

€গে। জল এব বৃদ্ধিপাওয়। 

স্বপণ নিমিত্ত অধ্েষণ, অন্ুসন্ধান। ২।ন্দ- 
বলের আনুসন্ধাল । ৩। সংপুৎ, হৃপবিশেষ। | 

গাৎ গেজ শন্্স) সং, নবী । 1. র্ ৭ গবেষক ( গতখষণ দেখ, ত।ক্ক)--শ্ম ) বং 
» ভি বে ছিষন্ের, গবেষণা কর গাছে, 
আন্োহিত, ০ 

গয্য- কলা +বকো)- ইদমর্থে, সবার্পে, হি" 
্তার্থে) বিৎ্রিৎ। গোষস্থদ্ধীর, ছু্ভঘুত।দি। 
| শিখ, ৯ প্সঘখৎরভ্ধ গব্যেন পয়দা পায়- 
সৈনষা ৪ ২গে-ছিত ১৩) ক্লীত, ছিলা। 

ঘটা শস্্রীহ,। কসম ।. ৯% ছিলা। | 
রি আগয়োডনা।. ॥.. 

শউডু)-ন্ম। সংজ্ঞ।রে ) সৎ 

গ্বাট্কাটা নষ্ট শখ্খজ) লং, চৌএবি- 

চা ্ং ট্ বক পুষিবীন। নস হোক 

(সফি করা +তক), কি রগ টি 
্ঃ দি কই কোপ পরিদাপ। 5. 

নী (দেশজ) হাৎঃ কজ্া্ বেকার ৃ 
|. পরপুরুষ-সঙ্জ কৰে, বেশী; বখ- 9 3 

“কুটিশী গঞ্জানী বড় হে স্বামী 
উভে উত্ভে দিব শৃলে" ব্জেরগাট। 

শুন (গছ নিবিড় হওয়া, খুধিত্ে' কডিন 
হওয়া +আঅন(অনট্) _শ্) বিৎ, ভরি 
গম, দ্প্রবেশ্য । শিৎ- ১ “বহ্দ্ষকনিয়ো 
ল্লতনঙীবর্ষগহন (কেশ) )) ২ “তুশগহবা 

বৃতিঃ 1১? হ। ছুরূহ,ছুর্ব্বোধ 1 ৬1(04বনট,. 
- ক) ক্লীৎ, বন। ৪ । গোহ্+-ঘনট্ - বি) 
যাতনা, ছুংখ। €। গহ্বর । *। জে 
সামর্থ, চেউত ভ্বার। যাহাকে আনিতে 
পার! থাক ন1) পু, পরমেশ্বর । শিং ৯ 
«করণৎ কারণৎকর্ত। বিকর্তা হলো গহঠ, 

গহুবর € গো পৃথিবী-হ্ব কুটিল ছওযা 
+অন্সল্)-্স। অথবা সাহু বিলোড়ন 
ফরা4বরবেবচ)-রর্ব) সৎ, পু -জীং, 

 দ্েবখাত, গর্ভ । ২। গিরিশুহ- শিৎ০১ 

“কথাদ্বক্কারং গিরিগহ্যরন্ছম । "(ছু ৮৯১1 একা 

গহন। ৪। ঘা ৫1 পুহ, নিকুঞ্জলততাপ্রীই্ । 
গা গোত্র শন্মজ) সং) শরীয়, কেহ). ২ পে 

ধা়জ) সং, স্ীৎ, ব্ততি, পাথ। ১ খা”: 
“কোকিলনাদিনী গাপিবাকি; 2 

হীপরিবাধ বিদ্বানিনী ।.কনুকাট। 

গাই গোসছ। শব্দজ) সং, সং)
 গো) গ্যারি 

গাহল (গালি শব্ঘঞ) কটুক্তি, স্জন্ডিস 

শ্াএখন গোয়ন শক্দজ) সং পু, মাক লাখ! ঃ 

গ্বাওুন (গানার্ঘ খৈখাতুজ ) রা টি | 
দীত-গাঙুন। 

গাখ্ছাড়া ; সং, মত্স্যবিশেষ 1 

1 গা খ্রোষ শকজ) সৎ, যহুজন বগি সী ॥ 
ঈীছট গ্রেন্তিশন্দজ, সংশির) ২) মোট।বন্তা। 
গজল (দেশজ) লং জ্রধজরবোৌর নিক্ষাত্তিকরণ। 

মা কভ্রব্যবিশেষ, গাজী । 

(শেখ, ভুরাটোর, বষ অলক্ষিতভাবে পথিক" 
. গণের গ।ইট কাটিয়া অর্থ অপহরণ করে। 
দাঠরা- ভেরিপকাজ) অং, পুলী, হক্কা)। 

| পিস (গরম শবাজ) সৎ. গঠন) রন 1. 

গলি গ্রেন্ছন শবাজ) সং, গর গান, নাখা। 1 



গাড় 
মি 

গাগরী! গের্গরী শঙ্গজী সং, কু্কলসী, ঘট. 
পা (গল।+ অফ) _ক্সপত্যার্থে )-সৎ, পৃহ, 
ভা! ২। কার্তিকেয়। ৩ হলিশমাছ। | 

৪; ক্লীং, হরণ । ৫1 কেনুর ।*। [বৎগত্রিহ, 
 শঙাসন্বক্ধার |1শং- ১ গাঙৎ বারি মনো" 

হার মুঞা(গচ €ণ।চ51 াতং।” জিসান (৭. 

৫ আঙ্গাজাতত। 

গজাট ) (গনা-অট যে গমন করে। 

পাাঙগাট / নিপাতন) মং) পুং, মৎস্য বিশেষ, 
চিঅড়ী মাছ। 

গ্াাসটেযর় (গাঙগট দেখ, এয়ফে়) স্বার্থে) 
. সৎ, পৃহ। মখস।লিশেষ, চিঙ্গড়ি মাছ। 
গালায়নি গল] +কআয়নি ফায়নি)-জপত্যার্থে) 
সৎ, পু, ভীক্ষ । ২। স্কল্দ, কার্তি.কয়। 

গ্লাজিনা ; সৎ) স্পীৎ, গঙ্গার শাখানদী বিশেষ; 

: সরশ্ীদার দের কি1%ৎ উন্তর হছতে গঙ্গা 
ছুহ শাখায় বিভন্ত হহয়া এক শাখা 

- পুর্ব ।ভিমুবী হইয়া ব্রক্মপুত্র নর্দের মহিত 
খমলিত হহয়।ছে হহারই নামাস্তর গং লিলা; 

“পাশ্চমে আপান গঙ্গ। পৃন্বেতে গ।গিলী। 
জেছ গ্রামে ডত্তগ্িলা আমদাচ।রিন1 1১? 

গাঙে গঙ্গ1+ এজ ক্য়।- অপত]াবে) সহ, 
পুহ) ভাক্ম। ২ ।স্কন্দ, কাতকেয়। ৩। 
[বং. ভিং) গজ ।সন্বন্ধায় ; যথ।--“স্ব ণকুস্তে 
পৃত অন্ত রাশি গাছের ।১ 

গাছ গচ্ছ শন্দজ) সং. তরু, বৃক্ষ ২। বিৎ, 

ভি বহু লম্বা) যথা-সগ|ছগাড়ত গাছ- 
প্রণাপ। 

খাজন (.দশলস) সং, শিবের উতৎ্মব। 
গাজর ; সং, ক্রীৎ। গৃঞ্জন, গ।জোর। 

গ্রাজে (গজ্জন শব্জে) গজ্জন দেখ; যথা-_- 
“ফপ।ফপ ফণ।ফণ ফণীফম গে | 

গাড়ন দেশজ) সং, পোতন, প্রোখতকরণ। 

গাড়র (গভ্ডলিকা শব্দজ) সং, মেষ, মেড়1। 
গ্রাড়। (দেশ) গনি ।২। ভুবিয়। বাওয়া। 

গাড়ী গন্তী শব্জ) সৎ, শক্ট, রথ । 
গাড়, ( গভড,ক শন্দদ ) সং, তৃঙ্গার, বা 
জলপারবিশেষ । 

খা শ্ঙ্ছ. বিলোড়দ করা, 'অরগহন কর 

হা 

কেক - শট প্রগাট। গভীর | -৫। ভারি। 
০৬ ।সেবিত। ৭1 অবগাড়। শিৎ - ১"লানু- 
লং মুখ নিধাধ গাড়তরং চর্বিিতুমারদ্ধ- 
বান) ২ “সৌহ তদনাতগাট়েন 1” ৮1 
সঙ্গীতে যে স্বপকে হুচ্ছামত উচ্চ নীচ 

করিতে পারা যায় । 

গাঢ়যুদ্ী (গাড় ভারি, বদ্ধ_মুষ্টি মৃঠা) 
সং, পুৎ, পর্জা । ২ । বিৎ, ভরি, কপণ । 

গাণপত্ায (গণপতি 1 ঘফ্য)- হদ মর্থে) বিং 
তিং,গণেশোপামক বা তহসম্প্রদায়। ২। 

গণপাতভাব। শিং-১ “মহাদেব্প্রসা' 

দেন গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি।' ৩। গণপাঁত" 

সন্বহ্ছীন | ৪ । ক্লীং, দলাধিপভ্য। 
গাণিক্য (গপকা বেশ]14 ঘ হ])- অযু 

হার্থে) সং, ক্লীংৎ, গণিকাসমুহ। 

গাণিতিক (গণিত+ইক ঝিক)-জ্বাতার্থে 
ইদমর্থে) বিৎ, ত্রিখ। গণিতশাস্ত্রতর। ২। 
গণিতসংক্রাস্ত । 

গণ্িব গেওড. গ্রালকাপা+ইএঞ ক, ষ ষং- 
জ্বার্থে ) সং, পুৎ, গ্রন্থি । | 

গাণ্ডিব । গোশ্ডি যেগাল কীপাক়+যষ- 
গাগ্ডাৰ ) ঘপ্দ '্ব) সং, পুং- করীং) 'স- 

ভুভ্ুনের ধনুক । ব্রন্ধা এহ ধনু নিগ্াণ 

কাযা চন্দ্রকে ও চক্র ব্ক্ণকে প্রদান 

করেন, পরে বরুণ অনিদেশের প্রার্থনা” 
ক্রমে "অর্জুনকে উহা! প্রদান, কথিয়া" 
ছিলেন । শি২-১"কার্ধাক সথুমহৎ্ পার্থে। 
গাওতীবেন করিষ্যতি 1 ২। ধন্ুক। 

গান্ধীবধঙ্থ। € -ধহ্বন্, গাণ্ডীব, ধন্ন +অন 

ঘঅনড্)_ অন্তার্থে) সং, পৃহ, আহস্বনি। 
শিৎ_ ১ পলা বীবধত্বা শ্বেতাঙ্খে। বিভত্হুঃ 
কিং করিষাতি ৮ 

প্ান্ডীবী (শাহীবিল্, গাণ্ীব 7 
ধনুক ইন্ _ অভ্তার্থে) সং, পু, গাশীব- 

 ধারী,ক্দর্জুন। ২, ধানুক্ধ | ৩. অঅর্ভ নবৃক্ষ। 
গাতব্য (গৈ গান কর, গমন ককা+ ত্য্য 

মা) বিৎ, ত্রিং, গান করিবার যোগ্য । 
২। গজব্য। [বিং, ভ্রিৎ ঈ'কসক। 

গড়া গোত, গৈ গান করা + তত উন) - ফ)' 
শতজ্ঞ)- ক), বিৎ)ক্রি বিশ, কত. গক্ঁিতিক ্ গ্রতাগত +ইক(কিঃক) - মিপ্প-. 

সত তঙগলালয়ণ ও ০ রগ) বিৎ) ত্রিৎ। গড়া দ্বারা দিশ্পন্ব। 



গাড় ( গৈ: গাম করাপ-তুতুদ্্) ক ) সৎ, 
পৃ, ফোকিল।, ২ ।ভ্রমর । ও । গদ্ধাবর্ষ । 
৪ শো স্যঘ কর14-তৃন্ ক) বিৎও ভ্রিৎ, 
জ্রক্ষ। ৫1 জতিকক। শিং--১ “যদ 
বে ভ্রঙ্ষণে গা়মৈরৎ 1৮ গো গমন 

ফয়া+তুন্ ধি) লিং পুিষী । শি. 
গনাকৎ স্থর্ধাসুত্মদং গাতুমগিষু 1? 

গাত্র গেম "গমন করা +্তষ্ট্রন্)ট-ক, সহ 
,জার্থে সং, ফ্রী, শগীর | ২। অঙ্গ । শিৎ, 
২৬ “রিধিবে চ আ্তে গাত্রাৎ্খ ১ ৩। 

শ্বজ্জের অগ্রজতভষার আদিভাগ। শিৎ-১ 
“জআপন্দারাল্ল,ন গাত্রস্য ভূমিম ”” 

গারমার্জ"শ (গাত্র- মার্জনী যে মার্জন 
করে) সত, স্মীৎ। গামছা |. 

খাতরুহু (গাত্র-কছ উদগাত হওয়1-+অ 

জেন)- ক) সং, ক্লীং, রোম । শিৎ-১ 
“গাকহোষু চ হধঃ)?? 

গা্রলশ্যিত (গার -_সন্মিতত সম্পূর্ণ, ৬ঠী 
হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ। যাহার অঙ্গ প্রতাঙ্গ সং 

: পুর্ণ হইয়াছে, সর্দ্দাবরব সম্পন্ন ৷ শিৎ--১ 
পাদ উতপন্রমাত্রে তু স্ব পাদে। গা- 
. সম্মন্তে । প।দোনৎ ব্রতমাচষ্টে হত্বা গর্ভ- 

মচেোতনমূ |” 
গা7ানুলেপনী গোত্র-অশ্র-লিপ লেপন 
কর14.অন(নট)-_প, ঈপ _জ্ত্ীং) সং, 

 স্্রীং, অন্বলেপন বর্তিকা। 
গাল্রা নূর গোখী-আ-বু আচ্ছাদন করা 

-শঁআন“অনট)-- ক) সংগীত, বশ্ম, কবচ, 
সাজোয়া। 

গাত্িকা (গার ফিক, খপ, ) ফাং) স্ত্রী, 
গাত্রমাজ্জীনধ |. 

গাথক (গৈ গান করা+থক - -ক, শিল্গী 
অর্থে) সং, পৃ, গায়ক, গালকারী।, শিং 
৯ “ককিনন্কিরলিগাথকৈ5:)১ (টি), 

খাধা প্লোধক দেখ, খথেনু) _ সাপ, পি ০ 
সহিত সা কে কং করিত! |. ২.1 পদ্য । 1 
আধ্যহন্দ১ | ৪৭ সীতি,হ্ংন্দাবন্ধে রচলা। 
* (গ্রান্দীত ।.লিখন, ৯খিখাধ গায়তি ।" 
ইসকন ভায়া, 2. নি নি ডা 

খাছ (শষ) মস কষাইট। । 
শ ৯ 

নক 

গাধন বেন মংপো্। লে পদ রঃ 
গাদাগাদি “নি সৎ, রাশি, কপ, কাশী | 

কৃত ।, তি ভা. ৫ 

শা (গদ্, শঁ ই(ফি) - জলি আহহ 

গদপুর । ২ দেশস, রাংশ, স্পএকজত | 

করণ; বথ!--খড়ের ০৮ ধানের গাছি | 
ইত্যাদি। | রঃ 

গাধ গোধ ঈড়ান, ইচ্ছা করা 4 দেল্ট_ 
ক্র) সং) পু) তলম্পর্ণ তা । ২1. স্থান ॥. 
৩। পিং, ত্রিং, তলম্পর্শ গা, কু প্রার। 

অগভীর । ৪। (অল -ভা) শু১-ক্ৎ, 
লোভ । 

গাধা (পর্ন ভশন্দজ) সং, রাসভ,খর |... 

গার্থি গোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া +হন্ পিন্)-, 

ক) সং, পু, বিশ্বামিত্র বির পিতা) চক্র" 
বংশীয়-নুপবিশেষ । রি 

গাধিজ গেোধি এই খবির লি্গা- 
গাধভ ৃ জ, ভূ জাত।-ম্ৃত পু) 
গাধিহাত ) সং, পৃৎ বিশ্বামিত্র্ধষি। 

গাধিপুর (গাধি ন্ৃপবিৎ _ পুর নগর) সং, 
ক্লাং, গাধিনুপের নগর, কানাকুজ গশ। 

গাধেয় গোধি এই খধির পিত। +এয় কেক) 
-অপত্যার্থে। সং, পুহ, বিশ্বামিত্র খফি। 

গান (গৈ গ্রান করা+ অন অন্ট)- ভ1) 

সং, ক্রীৎ, যাহ। গাওয়া যায়, গীত । ই। 
সাথবেদের ধ্বন্দি। 

গাস্ত গেম গমন কর+তু নু) -ক্) বি 
ত্রিং,গদনশীল পখিক। 

গাজী (গ্ী+ ») _ন্বার্থে, ঈপ, টা 
২, স্্ীং, কৃষবাহ শকট, গরুর গাড়ি: 

গান্ছিনী (গো, শর্গ-ঘ যে দের+ইনৃ- 
সংজ্ঞঞর্ধে। ভাথব! গাৎ পুখবী-ঘ। হুত্ধ 
করা+ ইন্িন্)- ক, আপ - সতী) সৎ, 
ঠা গলানদী, ভাগীদথী, গজাদেনী । *। 
অক্রুরমত1। শি ৯ গান্িনী দাম .স1 

| গ্রাৎ তু দ্ধে। বিপ্রেষু শিত্যশঃ 3১8. 
গন্দিনহোত, গো নী “ সুতে১-*ঠী পু) আজ 

পুৎ, অক্রুর (২7 সতী । ০. ক/তিক্ষেয্। 
গাব (স্ব অংক) - ইদযর্ছে) (বং 

|. পন্ধবর্বমনজীজ। ও 4 সংওপুহ, আব ৩। 
১. বিখাছবিশহ থে বিষাছে, বরকন্তা পর. 



নী 
শসা 

. স্পায়ের প্রতি অনুর জইয়া পরস্পরের 
পারি গ্রহণ করে। শিহ-১ পশাদ্ধবপাছি 
বিবাহেষু পুনবৈবাহিকো!। বিধি 1৮ ৪ | 
ছ্বীপরিশেষ | ৫1 কী, গান। 

গান্ধার গান্ধ_-খ গননকরা1 অণ্)-ক। 
- (কিনা গন্ধার+অ- নিবাসার্ণে) সং, পুৎ, 
দেশ-বিশেষ, কান্দাহার | ২। স্ববুবিশেষ; 

ইহা সগ্ন্বরের তৃতীয়। ইহা! ছাগ-দগর 
তুল্য। এই স্বর লাভি সংগত বায়ু গান্নন 

. ফ$ ও শীর্ষেঞকআত/(ত ছারা উৎ্পত্ধ হার । 
ও। রাগবিশেষ। ৪ । ক্রীখ। মিন্দুর । ৫। 
পন্ধক। রী-স্ত্রীং, (গঙ্গার +, জীপ) 
গাক্ষার-রাজ-কন্যা, ধুতরা্ট্র-মহিষী,ছুর্ধে1- 

ধনের মাতা । ২। বিং,ত্রিংগাঙ্জারদেশস্ছ । 

শিং ১ দকিবায়পাণা গান্ধার121”? 
গান্ধাররাজ (গান্জার দেশাবশেষ-বরাজন্ 

রাজা, ৬ঠী _ য) সং, পুং, শকুনি, ছুর্যো- 
ধনের মাতুল। 

পান্ধাপ়েষ (গাঙ্ধারী কর্ধ্যোধনের মাতা+ 
 এয়(কেয়) - অপত্যার্থে) সৎ, পুং, গান্ধারী 
পুর, হর্ধ্যোধন প্রভৃতি । 

খাক্ষিক (গন্ধ 7 ইক(ফিক) _ আন্তযর্থে) সং, 
পৃংংশন্ধবণিক্, গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী,গন্ধবেণে। 
শিং-১ “জ তু অন্বষ্টাদ্ রাজপুর্র্যাৎ 
বাত 1?) ২ ।প্াধিপোক | ৩। বি, ত্রিৎ, 
লেখক । ৪7 গন্ধভ্রেব্যবাহী]। 

পাপ গুপ ধাতুল) সং, গে।পন, ছাপা । 

গাভা (গবী শন্দজ) সং, প্ীগো, ধেছু। 
গামছা পা পাত্র শবজ- মহা ঘেশীয় 

মোচন শব্দজ) সং, গাত্রমার্জনী। 
গামী পোযিন্,গমূ শমন করা।ণিন্-ক, | 
ছাবধ্যদথে) খিং, ভিিৎ, ঘেগমন করিবে ।] 

 * ।গ্রমনশীল। (এই শন্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ 
 গুয় না, অন্য শবে পরে প্রযুক্ত হইয়! 
, গ্বাকে ) ঘখা_ক্রতগ মী, বেগগামী ই 
ত]াদি)? 

| ্কাদুক (নু গরদ কর +উকক)_ক) | 
। ধন (ত্রৎ। পন্ভ।, গ্রধনকারী । 

পাত (সস হবে) - ভাবে) সং, জ্রীঘ, ৰ 
১ শন্ধারত।, ক্স কারণে ব্যাকুল বা আস্ষির |. 
এলো জয়া! ৭: আপাত, যখা-অ্ের 

[1 ৫ ] গায় 

গাভীর, ভাবের গান্থীধধর্য | ৩। অবিষা, 
রিদ্ব। ৪1 অচাঞ্চল্য । ৫। আচাগল। শিং 
১ *বিকারাত সহজ] ঘসা হর্যজ্োধ্ভবা, 
দিযু । ভাবেধু নোপলভ্যন্তে তাগাতীরযয 
মিতি স্মৃতমূ |” 

গায় (গৈ গান করা+ অব্য এ, তাবে) 
মং, পুহ, পান । ূ 

গায়ক ) (গৈ গান করা ** অক ণকা, 

অন( অনট )-.ক) বিধ, পিং 
গ।ন-কারক। ২। সঙ্গীত-ব্যব্সায়ী; ধিণি 
যেমন দেখেন তেমনি শিক্ষা করেন, 

অনুকরণ কপ্পিতে সফম, ভ্রমিক, জনা. 

মাসে লোকের মনোরঞ্জন করিতে গম" 

বানু এবং ভাবুক, গীতজ্ঞেরা তাহাকে 
গাঞঠক বলিয়া নির্দেশ করেন। শিং-১ 
“নভটকশ্চাপি নৃত্যন্তি গাঁয়কানাঞচ নিঃ- 
স্বনৈ১ 1”? ২ “তথ। গায়ন্তি গাধুকাঃ” 

গায়ৎ (গান দেখ, অংশেতৃ)-- ক) বিৎ, ত্রিং। 
যেশগান করিতেছে । 

গাজী) (গ্ গ্ানকারী-ত্রে পালন 
গায়ত্রী / শা+অডে)-ক,ঈপ,। "গায় 

ত্রায়তে বম্মাৎ প্রায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃত। অপা' 
যেগান্কারীকে ত্রাণ করে। কিন্বা গা। 

গান। বেগাপ ম্বার] ত্রাণ বরে) সৎ, স্ত্রীং 

তিপাদ মন্ত্রবিশেষ, বেদমাত1) এই ত্রিপ। 
দেবা ত্রহ্ষার পত্বী। একছ। ত্রহ্থা যা 

দাশ্দিত হইয়া স।বিত্রীকে খ্ানয়নার্থ ই 
স্রকে প্রেরণ করেন। তৎকালে সাবিত 
গৃহকণ্মে ব্যাপৃতা ছিলেন, যাইতে 
পারায় ব্রন্ধ! পুনরায় বিবাহার্খ উপযু। 
কন্য! অন্বেষণ ইন্স্রকে প্রেরণ করে? 

ইত্্র এক গোপক্ন্যাকে জানয়ন করে? 
শ্রন্ধা তাহাকে বিবাহ করেন। ঘেই গে 
কন]াই গান্ত্রী নামে খ্যাভা। হ। বড়? 

ছন্দ) ইহ ডিবিব-তনুমধ্যা। শশিবঘ 
৩ লোমরাজী। শিং- ১ ব্রন্ধা//ততোং 
জদ্দৈ ভ্রিপাদাৎ বেগমাতরমূ। জজ করোট 
চহরে! বেন পাত্রী বানূ। ৩। 
দিক. হন্দঃবিশেষ ) বখ।--“ অগিম 
পুরোহিতং*যৃনতর ম্য দে সখি) । হোত 
র্ধধামতৎ।" 7 



গাক্ুড়ী (গরুড় 1 -ইদমর্থে) সং 
ক্লীত। বিষশান্ম, ব্বিষমন্ত্র। ২। স্বর্ণ ৩। 
মরকতমণি, হরিদ্র্ণ রত্ববিশেষ শিং --১ 
“্রাশির্মণীনামিব গারুড়াণামূ 1?” রেছু)। 
৪ । ব্যুহবিশেষ। শিং- ১শাকুড়ঞ্চ মহা- 
ব্যহৎ চক্রে শাজনবস্তদ্রা ।'' ভোরত)। 
৫। পুরাণ-বিশেষ । ৬ | অক্র-বিশেধ | ৭। 
বিৎ, ভিৎ, গরুড়সন্থন্ধীয় | 

গাকড়িক গোকুড়  বিষমন্ত্র+ইক(কিকি)-_ 
জ্াতার্থে) সৎ, পুৎ, বিষবৈদ্য । 

গারুত্বত গেকরুযআ্বৎ শ্ররুড়+ অ(ষঃ)- ভব- 
এে। এই রত্ব গরুড়ের মুখনিংস্ত শ্রেম্া 
হইতে হইয়াছে বলিয়া) সং,র্লীৎ, মরকত 
মণি । ২। গরুড়দেবতাক অস্্। “গাকুত্বতৎ 

তীরগতস্ত রদ্ধী 1”, [সংপুৎ গরপুত্র 1 

গার্গি গের্গ গর্শমুনি ন ই(ঞ)_ অপভ্যার্থে) 
গার্গ্য (গর্গ মুনিবিশেষ 4+য (যয) _ অপত্যা- 

থে) সং, পুৎ, গর্গমুনিদ পুত্ত ;) ইনি খে 
দের অধ্যাপক এবং বিব্যাত বৈয়াকরণিক 
ছিলেন । 

শার্দভ (গর্দভ+ অংষ্)- ইদমর্থে) বিংত্রিৎ, 
গর্দভসম্বন্ধীয়। ২। সং পুং, গর্দভ-শন্ন | 
৩। গদিভ-মুত্র । 

গাদ্ধ গেদ্দী লোভী, পেটুক 4+'অ(ষ)- ভবা- 
তে । অথবা গদ্ধ+অ্ষ)-ভা। র- 
লোপ, বিকজে) সৎ, পুহ-র্লীৎ, অভিতুষ্ণ1। 

গার্দ,পক্ষ গোর, গৃুধ শকুনি পক্ষী 1 অফেঃ) 
-ইদমর্থে] গ্রধ্সন্বন্ধীয় পক্ষ পালক । 
যাহা গৃধের পক্ষ হইতে নিশ্মিত হয়) সং, 
গুহ, গৃধপক্ষযুক্ত বাণ। 

গা্ধ্য গৃধ লোভী, পেটুক+য(ঝ্য)- ভা- 
বার্থে। সৎ, ক্লীৎ, লিগা, লোভ । শ্িহ- ৯ 
“পীত্বা জলানাৎ নিধিনাতিগার্দ্যাৎ ।+ 

গা (গর্ভ +অ »)- ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, 
গর্ভব্ষিয়ক কাধ্যক্সের্ভাধান) ।২। গর্ভসম্- 
দবীয়। শিৎ-_ ১সংস্কারৈ বিবিধৈত্তাবদৃগা- 
ভমেনো ব্যাপোহতি ;» স্মেতি)। 

গার্ডিণ ; সৎ, জ্ীৎ, গর্ভিণী সমুহ । 
গারহপত্য গৃুপতি +ধ(ষয) - ইদ যথে) সং, 
পুংসাঙিক গ্হীর ষজ্রাপি, গৃহস্থ ব্যক্তি 
চিরকাল অবিচ্ছেদ্দে যে আগ গৃহে রাখে ) 

এই অগ্নি নির্্বাপিত হওয়া. উচিত নছে'। 
২। বিং, ত্রিং, গৃহপতি সংক্রান্ত ।. | 

গারহৃমেধ( গৃহমেধ গৃহশ্ছ অফ) প্র) 
সং, পুৎ, গৃহন্ছ কর্তব্য পঞ্চষক্ন্ধপ 'কন্ম। 
২। বিং, ত্রিৎ, গৃহস্থ সম্বন্ধীয় । পু 

গার্হন্থ 7 (গৃভন্থ+ অভ), যফ্যে)-ইদ- 
গার্থস্থ্য / অর্থে) বিং, ত্রিং, গৃহস্থসন্বহ্ধীয | 

২. সংপুৎ, দ্বিতীয়ত্াশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম, 
গৃহস্থ ধন্ম। শিং-১ “চতুর্ণামাশ্রমাণাং 
হি গার্স্্যাৎ শ্রেষ্টমাশ্রমম্ ।”? 

গাল (গণ শর্দজ কি 1) সং, কপোল, গণ্ড 

গালন (শালি ক্ষরান+ অনট্ -_ ভ1) সং, 
ক্লীৎ, ক্ষারণ, ছাকা। ২। গলান। “তথা 
নচেৎ যথা দ্বাহ কঠিন্যাতি শৈথিল্য মণ্ড- 
গালন রহিতোহস্তকুক্মপন্কশ্চরুর্ভবতি |” 

গালব গোল [গল গলিয়া যাওয়া + এ - 
ভাবে) ক্ষরণ --ব [বা বধকর1+অড)-. 
ক] যেবাধা দ্রেয়। পলোধ্র ধারকতা গুণ 
আছে বলিয়।) সং,পুংঃলোধবৃক্ষ | ২ খেত 
লোধ | ৩। কেন্দুকবৃক্ষ | ৪ । মুনিবিশেষ। 

গালবাদ্য গোল _বাদ্য, ৬ঠী -_ষ) সং, ক্লীৎ, 
বম বম শন্দে সুখ বাদন, এই গালবাঘ্য 
মহাদেবের অতি প্রিয়; যথ!-_- ূ 

«শৌনকাদি খধিগণ, পুজা করে ত্রিলোচন, 
গালবাবো বিশ্বপয় দিয়া।?, 

৷ গালি, গ্রালী গোলি ক্ষরান+ই ঞ,ঈপ) সৎ, 
পুং, অভিসম্পাত, শাপ। ২। কটুবাক্য | 
শিৎ-১ “দদতি দর্দতু গালিং গালিমস্তো। 
ভব্স্তে! বন্মপি তদভাবাদু গালিদ্ানেহ- 
সমর্থাঃ 1১  [কন্বলবিশেষ। 

গালিচ! (ববন ভাষা) সৎ, মেষলোমনিন্মিত 
গালিত গোলি ক্ষরান+ত-ক্রু)--স্ম) বিৎ 

ত্রিৎ, দ্রেবীকৃত, যাহ! গলান গিয়াছে । শিং 
--৯ গগালিতস্য হবর্ণস্ক যোড়শ।ংশেন 
সাসকমৃূ 1৮ বৈদ্য)। 

গালিনী ; সৎ, স্্রীৎ, মুদ্রাবিশেষ । “কনিষ্ঠা- 
স্কো সক্কৌ করফ্জোরিতরেতরম্ ।”” 

গ[লিম যোব্নিক) শত্রু । 
গালোড়িত ১ বিং ত্রিহঃ. উন্মত্ত । ২। রো* 

গার্ড ।৩। মুর্খ শিৎ-১ ণউদ্মাদশীলো 
রোগার্তে। মুর্খো গালোড়িতঃ স্মৃতঃ 1? 



“গিরি 

গ্রালোড্য ; সং, ক্রীৎ, পদ্ঘবীজ । ২ খান্য- 

বিশেষ । 

গাবল্গণি গেবল্গণ+ ই(ফি) _ অপত্যার্থে) 
২, পু, গবলগণপুত্র অঞ্জয়। “জঞ্জযুশ্চ 

মহামাত্যে। বিদ্বান গাবল্গপির্বশী 1”? 

শগাবী ) সৎ, স্্রীঘ, গাভী । 

গাহন গোহ্ বিলোড়ন করা + অনঘ্অনট্) 

- ভা) সৎ, ক্লীৎ, বিলোড়ন। ২। মজ্জন। 

গাহিত গোহ্ বিলোড়ন করা, অবগাহন 

কর1+ত(ক্ঞ)-_শ্) বিঘ্ত্রিৎ বিলোড়িত । 

২1 অবগাহছিত । 

শিউকিরি-_ক্রচয়ের উপর শীঘ্র গমনের নীম 

গিটকিরি । মুচ্ছ নি? ও ইহাতে এই প্রভেদ 

- করা যাইতে পারে ষে, মুচ্ছ না শ্রুতি,সকল 

স্পষ্ট প্রকাঁশ হওয়*,উচিত । ইহা কেবল 

মধুরতার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

গিন্নী গেহিনী শকজ) সং, ভার্ধ্যা, স্ত্রী । 

গির ) গে শব করা »(ক্রিপ্)দ্। 

গিরা  আপ। ধলুইর্) সৎ, জ্ীহ, বাক্য । 

শিৎ _১*যেনফেতা গিরহ পুৎসাৎ বিমল? 

শব্মবারিভিঃ1১..২ “বাম্পসন্দিগ্গয়া গিরা 

বিললাপ 1? ২।(৫4ক্কিপ ক) সরস্বতী । 

গির্গিটী ; সৎ, জন্তবিশেষ। 

গিরি (গু গ্রাস কর1-ইকি)- ক ) সং, 

পু, পর্বত । শিৎ-১ “যাব ক্থাস্যস্ভি 

শিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে 1১ ২ পিশ্ঠাধঃ 

খননে মুড গিরয়ো ন পতস্তি কিষ্। ৩! 

'সন্ন্যাসীবিশেষ | শিক্ধ-১ “সদোপ্ধীবাহ- 

, খোবীরো মুক্তকেশো। দিগম্বরঃ সর্ব ত্রস মভা- 

বেন ভাবয়েদ্ষে। নরোন্তমহ। ইঠ্র্দেবীধিয়1 

নারীৎ স গিরিং পরিকীর্তিতহ 7৪) পল্দি- 

ব্রাজকর্দের উপাধিটববিশেষ ; যথা আ।লন্দ- 

গিরি € ।চক্ষুর রোগবিশেষ ।৬। পারদ- 

.দোধবিশেষ। ৭1 গেওুক। ৮। ভাট।। 

৯1 (+ই- ভাবে) স্ত্রী) নিগরপ, ভক্ষণ । 

-২ 1 বালমুধিক । 
'গিরিক পেরি কৈলাস পর্বত কৈ শব্দ 

কর1+অকে)- ক) সং, পু, শিব। 

নিরিকন্টক (পিক পর্ববত_ কণ্টক, ৬ঠী- 

হু) ফখ) পুৎ১ অশনি, ব্জ। 

(িরিকর্ঘলী ; সং, স্ত্রী হনরত্1, ভম্রে কলা 

[৫5৪] গিরি 

“শিরিকর্ণিকা শিরি পর্ন ত- কর্ণ +ককেণ) 
-কআঅভ্যযর্থে, আপ্-স্্রীৎ। গিরি বাহার 
কর্ণ সদৃশ) সং, আ্্রীহ, পৃথিবী । ২ । শ্বেত 
অপরাজিতা লতা! । 

শিরিকর্পা গিরি -বালমৃষ্ষিক-_ কর্ণ, ঈপ _ 
স্ীৎ, মুষিককর্ণসদ্শ যাহার পাতা) সং, 
স্ত্রীৎ, 'অপরাজি ত1। 

1 গিরিকা গিেরি+ককেপ)- স্বার্থেআপ্) সং 
স্্রীৎ,ছোট ই' দুর, নেওটী | ২। কোলাহল 
গিরির কন্য1, ব্সরাজার পত্বী। শিৎ-_১ 
“পিরিকাং স্মরতো। রাজ্ঞঃ বনে রেতশ্চ- 
প্কন্দহ |? (পুরাণ)। 

গিরিগুড় (পিরি _ গুড়, এই ছুই শব্দের এক 
ঘঅর্থ- গোল) সৎ) পুং, কন্দুক, গেও্ড। 

গিরিচর (গিরি- চরু ভ্রমণ করা+অর্জেন্) 
- ক) বিৎ, ত্রিৎ, পক্বত ভ্রমণকারী । শিং 
-১ “শিরিচব ইব নাগৎ প্রাণসারৎ বি- 
ভর্তি ।” ২। চৌর। ৩। কুদ্রবিশেষ । 

গিরিজ গিরি_জ [জন্ জন্মান+ অড)- 
ক] যে জন্মে, ৭: -ষ) সং১পুৎ, অন্র। ২) 
গৈরিক। ৩ “শলাজাতৃ । ৪। লৌহা। ৫। 
বিৎ, ত্রিৎ, যাহ] পর্বতে জন্মে, শৈলজ। 

শির্রিজা গিরি এখানে হিমালয় পর্বত _ 
জা যে জন্মে, ৫মী _ ষ) সৎ, স্ত্রীং, ছূর্গী, 
পার্বতী । শিৎ-_১ “যদ1 ষদ1 স গিরিজ। 
মৃদুনামাক্ষরাগ তমৃ |? কোশীখও)। ২। 
মাতুলুঙ্জী। শ। শ্বেতবুহা । ৪1 ক্ষুদ্র- 
পাষাণভেদ লতা । ৫ । ভ্রায়ষাণালতা। ৬। 

কারীবৃক্ষ ৭ । পিরিমলিক্ষা । ৮1 গিরি- 
কদলী। ৯। ক্ষুদ্র পাবাণবিশেষ। 

গিরিজাতনয় €গিরিজা পার্বতী -_ তনয়, 
*ভী _য) সং, পুং, পার্বতীনন্গন কষার্জি- 
কেক়। [-ষ) সং,পুৎ, শিব 

শিরিজাপতি গরিজা পার্বতী - পতি,*ঠী 
ঝিরিজামল (গিরি পর্বত বা মেঘ -জন্্+ 
অডে)_ক-গিরিজ_বঅমল, ৭মী- ষ। 
পর্বতজাত বস্তর মধ্যে নির্মল । অথবা 
গিরিজা 'পার্ধাতী- অমল বীর্ঘাঃ ৬ 
স্) সখ ক্ীৎ, 'আভ্রক । 

পিরিজর গিরি পর্বত _জর যে দগ্ণ করে) 
সং, পু, অশনি, বজ্জ। 



গিরি 

গিরিত গে গ্রাস করাতে) । গি 
লিত শব্ধও হয় বিং, ভি, ভক্ষিত। 

শিরিদুর্গ গিরি গিরিরূপ ছুর্গ/ যৎ-_ স) সৎ, 
ক্লীং, গিরিরূপ ছুর্গ, গড়,। শিং-১ 4ব- 
সম্তে! পিরিদুঙ্গেষু বলহর্গেঘু ধন্িনঃ 17) 
ভোরভ)। ইহা শত্রপক্ষের দুষ্প্রবেশ্য 
বলিয়া সর্বপ্রকার ছুর্গ অপেক্ষ? শ্রেষ্ঠ । 

অমগধরাজ জরাসন্ধের এইরূপ হুর্গছ্থিল। 
গিরিধাতু ; সংঃক্লীৎঃ উপধাতুবিশেষ) গৈরিক, 

গিরিমাটী। 
গিরিনন্দিনী গিরি - নন্দিনী১৬ঠী - ষ)সংস্মীীৎ, 

পার্বতী, গঙ্গা । ২ 1 (গিরিজাত বলিয়া) 
নদীমাত্র । শিৎ-১ “কলিন্দগিরিনন্দিলী- 

তটন্থরদ্রমালন্বিনী |”? রেসরজসার)। 
গিরিপিয়া ;) সৎ, স্ত্রীৎ, চমরী মগা। 
গিরিরজ ; সং, ক্লীৎ, বেহারের অস্তঃপাতি 

নপরবিশেষ, মগধদেশাজ্তর্গত জব্বাসঙ্গপুর | 
ইহা গঙ্গা ও শোণের সগমশ্ছল ছিল। 

গিরিভূ গিরি-ভূ জাত) সৎ, আ্রীৎ। পা- 
বর্বতী। ২। গঙ্গা । ৩। কুদ্র প্রস্তরবিশেষ। 

শিরিমল্লিকা (গিরি পর্বত - মলী বেলকুল 
+কণ্-_সাদৃশ্ঠার্থে) সৎ, স্্রীৎ, কুটজবক্ষ । 

গিরিষুৎ (-মুদৃ, গিরি _মৃদ্দ মৃত্তিকা, ভঠী 
-"ষ) সৎ, স্ত্রীঘ। গৈরিক, গিরিমাট। 

গিরিমেদ ; সৎ, পু, বিট: খদির । 
গিরিরাজ গগিরি-রাজ শোভা পাওয়া+* 

(ক্কিপ্) _ ক) সৎ,পুৎ, পর্দতরাজ হিমালয় । 
গিরিবাসী (-বাসিন্' গিরি -বস্ বাস করা 

+ইন্পিন্) - ক) বিং, তরি, পর্কবতবাসী । 
গিরিশ (পিরি এখানে কৈলাস পর্দত-শ 

[শী শবনম কর1+ অ(ড)- ক] ষে শয়ন 
করে, পমী-_ষ। কিম্বা শিরি+শ-অ 
স্ব্যর্থে) সং,পুং। শিব, মহাদেব, ত্রিলোচন। 
«“শিরিশমুপচচার প্রত্যহৎ স1 হৃকেশী 1?) 

গিরিশয় প্রি কৈলাস পর্বত -_শয় ষে 
শয়ন করে) সৎ, পুৎ, মহাদেব । 

গিন্গিশৃজ (গিরি, পর্বত _ শৃঙ্গ প্রধান চূড়া) 

গিরিস্কট 04০07627 1০959) পর্বতশ্রেনীর ' 

গিরিসার (গিরি 

সপে 

0৫৯৫] শীত 

মধ্যে মধো স্ফিত সন্ীর্ণ নিয়ভুমি:। 
পর্বত-- নার সারাংশ.) 

ই, পুত, মলয্বপর্রবত। ২। লৌহ ॥- ৩। 
টিন। ৪। রঙ্গ) রাড । শিং--১ “ভ্দেণাক়্ 
প্রেষয়ামাস গিরিসারময়ীৎ বলী 1. 

গিরি-হৃত ; সৎ, পুৎ, মৈনাকপর্বত-। 

গিরিস্বতা গিরি এখানে হিমালয় পর্বত" 
সুতা কন্যা) সৎ, স্্ীৎ, পান্বতী । «"অ- 

বু বো গিরিহ্বতা শশিড়ৃতহ প্রিয়ত মাঃ 1”” 

গিরীন্দর গিরি -_ইন্্ শ্রেষ্ট) সং, পৃঃ প- 
ব্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয্ব। শিৎ-১ “মাধবঞ্চ- 
গিরীন্রোহুসে সম্তাব্যুতি চেতস্সি। 

গিরীশ (গিরি পব্ষত-ঈশ স্বামী, *্ঠী 
-ষ) সৎ, পুহ, শিব । শিং-১ “জুতা 
গিরীশপ্রতিষ ক্মানসাহ 1 ২। হিমালয় 
পর্বত । ২।(ণির্ বাক্য-ঈশ পুতি; 
৬ঠী - ষ) বাচস্পতি, বৃহস্পতি । 

গিল (গু গ্রাস করা+ অকে)- ক) বিৎত্রিৎ 
গ্রাসক। 

গিলন (গু ভক্ষণ কর1+7 অন(অনট) - ভা, 
ধ-ইর, র.-ল্) সং, রীৎ, গ্রাপকরণ, 
গলাধঃকরণ । [ভক্ষিত, গ্রস্ত ৷ 

গিলিত গিেলন দেখ, ত্ক্র)- ম্ম) বি, ত্রিৎ। 
শিষ্। (গৈ গনে কর4+ইঞ্জু জ্ঞাতার্থে) 

সং, পু, সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ । ২ গায়ক । 

গীত (গৈ গান করা+তক্তি)১- ভা) সং, 
ক্লীৎ, ষড়জাদি স্টন্বরের লাম ধাতু ও বর্ণ 
উচ্চারণ কালের নাম মাত্রা, এই ধাতু ও 
মাত্রা উভয়ে মিলিত হইয়া মনুষ্য কঠা- 
দিতে যাছা অন্দরদূপে প্রকাশ পায়, 
তাহাকে গীত কহে, গান, সঙ্গীত | ২। 
পুনঃপুনঃ এক বাক্য কথন । ৩ । (4 স্ত -- 

ক্র) বি, ভ্রিৎ। বর্ণিত । ৪ । উচ্চারিত | ৫। 
সাহা গাওয়া হইয়াছে । | 

গীতগোবিন্দ ; অং, পৃৎঃ জয়দেবকৃত শ্রীকৃষ্ণ 
চরিতাখ্যান গ্রন্থবিশেষ | 

সংপুহশিশাদণ্ড উত্তোলনে গিরিশৃক্ষাকার | শীতপ্রিয় (শীত -প্রিক্স। ৬ঠী_ হিৎ) বিৎ, 

হয় বলিয়1) গণেশ ২1 পর্ধতের চুড়া। ত্্িৎ, সঙ্গীতানুরক্ত | ২। পু, মহাদেব । 

শিরিষদ্,খিরি--ফদ্. বাস করা+০(কিপ) | শীতমার্গ; সৎ, পু, শপদ-সতক্রমণরূপ 
"সৎ গুহ, ছিব । গতিবিশেষ। 



গর্প, 

টিটি 

পপ 

রিনি নিরব হরর 

গীতমোদী (গীতমোদিন্, নীত- সোদিন্ |] ও বিষ্ঠাত্যাগকরণার্থ গু খাতুজ) সং,বিষা, 

মে প্রফুল্ল করে) সং, পু কিন্নর, স্ব্গগায়ক। 

গীতা গৈ গান করা+ তকে) ঈপ.- 

স্রীৎ ) সং, তরী, গুরুশিষ্য কলনা ক্রমে 

আত্মবিদ্যার উপদেশাত্মক কথা; যেমন 

প্রসিদ্ধ ভগবদসীতা ; এতদ্বাতীত রামগীতা, 

শিবনীতা ও অস্তান্য গীতা বর্তমান ছিল। 

শিৎ_১ “নীতা হুগগীতা কর্তব্য কিমন্যৈই 

শান্মবিস্তটৈঃ 1 ২। গ্রন্থবিশেষ। 

শীতায়ন ; সং, রী, গীতসাধন বেণু মদ 

সাদি । “নীতাঘনৈদুন্দুভি শঙ্ঞবেণুভিই । 

নীতি নৌত দেখ, ভিত্তি) _ ভা) সহঃ স্মীৎ, 

গান শিৎ-১১%অছে রাগপরিবাহিনী 

গীতি 1১? ২ 1ছন্দোবিশেষ। 

পীতিকা (পীতি-_টকৈ শস্দ করা7+অকে) 

_ক, আপ _স্্রীং) সখ, স্মীৎ, গীতিতুল্য 

গাথা । শিৎ-১ "গায়ত্রীৎ পঠতে যল্ 

বর্ণসপ্করজঙ্গথা । গাথা চ গীতিকা চাপি 

তস্য সম্পদাতে নুপ।” হ। বিংশত্যক্ষর 

নিষ্পাদ্ক তুল্য চহুপ্পাদ বর্ণবৃন্তবিশেষ । 
৩।(একণ - স্বার্থে) গান। 

শীতী (- গীতিন্, শীত-+ইন্-_বিদ্িতার্গে) 

বিৎ, ত্রিৎ, সঙ্গ*ধতবিদ্যায় নিপুণ) গীত; 

যথা-“সককুণ গীতে শীতী গাইছে কী- 

দিয় রক্ষতুইখ |” 

গশীরথ (গির বাক্য-রথ। যেবাক্য বহন 

করে) সং, পুৎ, বৃহস্পতি । 

শীর্ণ গু শব্ধ করা, গ্রাঙ্ম করা ত(ক)- প্র) 

বিৎ, ত্রিং, প্রশংসিত । ২। কখিত। ৩। 

শিলিত, ভঙক্ষিত, গ্রস্ত । ৪। স্বীকৃত। 

শীর্ণি শীর্ণ দেখ, তি(ক্কি)-ভ1) সৎ, স্ত্রীৎ, 

গ্রাস, ভক্ষণ । ২ । প্রশহসা, স্তাতি ! 

শীর্দেবি (ণিরু বাক্য- দেবী) সং, জ্স্ীঘ, 
বাগ্দেবী, সরস্বতী । 

শীর্ব্বাণ গিরু বাক্য-বাণ শর, ৬ঠী- 
হিৎ। বাক্যই ষাহাদিগের কাধ্যসাধনরূপ 

'ক্কু) সৎ, পৃ, দেবতা । 

শীরর্ধাণ-কুদ্ুম ; সং) ক্রীৎ। লবঙ্গ | 

শীর্ঘতি ) পেরু বাক্য-পতি, ৬ঠী- 

শীঃপতি ষ, র্-স্)ট সৎ, পুং। দ্েবগুরু, 

বপ্পকি. ) বৃহস্পতি । ২। পণ্ডিত। 

[ ৫৯৯: ৃ 
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ক 

স্পা জট 

পুরীষ। [চর্ণ, পিষ্ট। 

গুঁড়, গুড়া ডেণকরণার্থ গুণ, ধাতুজ) বিং, 

গুড়ি শিগিকণ এবং গণ্ডি শব্ষজ) সং, 

গুলাদি চুর্ণ। স। বৃক্ষত্বদ্ম, গাছের গুড়ি। 

গুগ্গুল গেজ +০্ক্ষিপ)-ক--খুগ্ এ- 

গুগুগুলু ॥ খানে ব্যাধি অর্থ গুড় রঙ্গ করা 

1অকে।উ- সৎজ্ঞার্দে। যে বাধি হইতে 

রক্ষা করে) সৎ, পুৎ) বৃক্ষনির্যামবিশেষ, 

সুগন্থিদ্রব্যবিশেষ। 

গুচ্ছ ৩ শন্দ করা7ছ প্রাৎ। ভ্রমরের 

শব্দ করে যেখানে) সং, পুহঃ অ্তনক। 

গ্চ্চ্ (গু, গুধু থেলা করা, বেষ্টনকরা 

গুচ্ছ 7৮ শঁচ্ছ- ক, সৎল্ভার্থেত কণ্) মং। 

ৎস ূ পুৎ) স্তবক | ২1 পুষ্পের খলুয়া। 

৩। তৃণাদির*গোছা। ৪। মল্িকাদি গাঁছ। 

শিৎ-_১ “মুলত এব যত্র লতামযুহে। 

ভবতি ন চপ্রকাগডানি তে খুচ্ছা মন্লিং 

কাদয়ঃ । গুল্সা একমলা£ সন্ঘাতজাতাঃ 

শরেক্ু প্রভু: 1৮৫ | হারবিশেষ, বত্রিশ 

নরহার। সযুরপুচ্ছ । ৭। মুক্ষার মালা। 

গুচ্ছিত কর্ণকুপক (]1,01))701)10720101216) যা!" 

হাচদের কর্ণকৃপের শলাকা সকল গুচ্ছে 

গুচ্ছে বিস্ত,ত হয়; ষথা-হিপোকাম্প? 

মহ্হ্য । 

গুচ্ছদস্তিকা (গুচ্ছদস্ত 7 ইক(ফিক) - আ- 

স্তযর্সে আপ্-স্ীং । মোচকরুপ পুগ্প। 

যাহার গুচ্ছাকৃতি দস্তস্বরূপ) সং ্ীহঃ 

কদ লীবুক্ষ 
[তালগাছ। 

গুচ্ছপতরর খেচ্ছ - পত্র; ৬ষ্ঠী _ হিং) সংঃ পু) 

শুচ্ছপুষ্প (খ্চছ _ পুস্প, ৬ষ্ঠী - হিং) সং ০৬, 

ছাতিমগাছ । ৰ 

গুচ্ছকল! গেচ্ছ গুচ্ছাকৃতি _ ফল, ৬ঠী- 

হি) সৎ) আ্্রীৎ দ্রাক্ষালতা | হ। কদলী, 

বুন্ষ । 88 * ছি [জনপদবিশেষ- 

গুজরাট (শর্জর শব্দ) সৎ, দাক্ষিণাত 

গুঙ্রাৎখোদ (যাবনিক, গুজরাত স্বারা 

খোদ স্বয়ং) কোন ব্যক্তির নিজের ছা? 

শুজ্জরী ; সৎ, স্ত্রীৎ' রাপিশীবিশেষ । 

গঞ্জ (খন্জ্ শককর1+1অন্জেল্ট-_ধি | ৫1 

খানে ভ্রমরের! গুন্গুন্ শব্ব : করে) স 



২, গুদ্ছ, স্যবক। ২। গুঞ্ঈীন। গা -- 

জ্্রীং,। গেঞ্ট +অ.্সন্)- ক, আপ.-_ -স্ত্রীৎ) 
রক্কিকা, কাঁচ । শিৎ-১ «অত্তার্বিষময়া 
হোতা বহিশ্চৈব মনোরমাঃ | খুঞ্টাফল- 
সমাকারাঃ স্বভাবাদেব যোষিতঃ ।” ২ | ব্- 
বাক্ত মধুর ধ্বনি । ৩। মদিরাগৃহ। ৪। 
পটহ, ঢাক। ৫ পরিমাণবিশেষ। 

ওপঠীকৎ (ঙঞ অব্যক্ত মধুর ধবনি-কৎ [কু 
করা+*€্িপ)-ক]যে করে। যে গুন্গুন্ ৷ 
শন্দ করে) সৎ, পুৎ, ভমর । 

গুপ্ঠন, গু্িত €ুঞ দেপ, অন(অনট), ত 
(ক)- ভা) সং, রশিৎ, গুনগুন শন্দ । শিং 
_১ ন্ গুঞ্িতৎ তন্ন জহার শন্মনঃ 12? 

গুগর (গুঞ ধাতুজ) সং, গুনগুন শব্দ করা; 
ষথা1--«“কোকিল কুহরে, জম্র গুঞ্জীরে 1?) 

ওপ্জিক1 খেঞজ।+ ককেণ )- যোগ) সৎ, স্ত্রী, 
ওপ1, কুচ । ২। ভ্রিষব-পরিমাপ। 

গুটিকা (গুড় বেষ্টনকরা+টিক-র্্। 
খওটি' আপ্ _স্ত্রীৎ । ডল্ট) সৎ, স্ীৎ, 
শট বটিক1। ২। গুলি । ত। ঘটি । শিং 

--১ “নিধোৌতিহার গুটিকা বিশদৎ হিমা- 
১ (রঘু) | ৯“সমুদ্রে গুটিকাপাত্তঃ। 29 

৪ । পোকার গুটি । ৫। বসন্তের গু । 

গুটিকাঞ্জন ) সৎ, ক্লীং, বটিকাকার কজ্জ্বল- 
বিশেষ। 

খুটি কাপাত গেটিকা _ পাত, ৬ী-_ষ) সং, 
পুৎ, কোন বিষয় নির্ণয়ার্থ গুলি নিক্ষেপ, 
গুলিবাট । ২7 শ্ুর্তি খেলা। 

গুটা (গুটি ক! শব্দজ) সং, কীটজাত গোলা - 
কৃতি বস্কা। ২। গুটাপোকার ন্যায় ধীর- 
গমন। 

গটাপোকা ; সং, কীটবিশেষ, ভু'ৎপোকা। 

.শুটাপোকা। 
ক খে শ্ করা+ড়ডেক্)- ক) সংখপুহ। : শুড়াচল ) সৎ, দানার্থে কপ্সিত বি 

এক 

র 

ঃ 

ৃ 
| 

সত তি ভীত বিশধ,ই গু: 
প্রভৃতির রস অধ্বির উত্তাপ স্বন হার টা 
যাহা প্র্যাত হয়, খাড়। শিং ইকো 
রসোষঃ সৎপক্ষো জাতে লোস্ ০০ 1. 
সস গুড়ো গৌঁড়দেশে তু মৎস্যাণ্ডের গুড়ো 
মতঃ।” ২1 হস্িসন্গাহ, হস্ীর সভ্জাঁ। 
৩। গ্রাস 19৪1 গুড় 1 অকে)- ক) বর্ত,ল, রঃ 

গোলাকার বহ্থা ।ড়া--ন্্রীৎ,জ, হীবৃক্ষ 1 হ। 
গু'ড়া। [দ্বারা পর এধধবিশেষ । 

গুড়ক (গুড়+কণ - যোগ) সং, পুত, গুড়, 
খগুড়করী ; সং, শিং, রাপিণীবিশেষ । 
গুড়চী ) (গুড় [রোগ হইতে] রক্ষা করা 
গুড়,চী +ব্আচ, উচট, উচট_ক, ঈপ) 
গুডটী সং স্্রীৎ, গুলঞ্চ-লতা/ 
গুড়তশ, গুড়দার ; সং, ক্রীৎ, ইনু । 
গুড়ত্চ __ ক্ীং পেড় মিষ্ট দ্রবাবিশেষ 
গুড়তচ _ ক্লীং _ত্বচ ছাল, ৬ঠী 

হিৎ) সং, জধিত্রী । ২। দারুচিনি । 

গুড়পু্প গেড় মিষ্ট পুষ্প, ভষ্ী- ছিৎ) 
সং, পুৎ, মধৃকবৃঙ্ষ, মহুর]। 

গুড়ভা গেড়-ভা দীপ্তি পাওয়া +ক্গকে) 
-ক। আপ -স্জ্রীং) সং, স্ত্রীঘ, শর্করা, 
বিশেষ, যাবনালশর্কর]। 

গুড়যুল গেড় সধুর - মূল, ৬ঠী _হিং) সৎ, 
পূ, ক্ষুদ্রমারিষঙাক, কপকানটে। 

গুড়ল গেড় মিষ্ট দ্রব্যবিশেষ -ল [লা গ্র- 
হণকরা1+ অ ড)- ক] ষে প্রয়োজন করে) 

সৎ, ক্লীৎ, মদাবিঙ্গেষ, গুড় হারা উৎপন্ন 
তুর। | ২। বিং,পত্রিং, গুড়ো ত্পক্ন, গুড়জ। 

গুড়শকররা গেড় মিষ্ট ড্রব্যবিশেষ - শকর্রা 
চিনি বা বালি, দানা ব কাকর) সং, জ্জীৎ, 
উত্তম চিনি। 

গুড়াক1 খ্চেড়+ আক _ ভা,অংপ) সংশ্ত্রীৎ, 
তজ্জা, আলম্য। ২। নিদ্রা । 

গুড়াকেশ খেড়া সিজগাছ-কেশ চুল। 
যাহার কেশ সিজপত্রের ন্যায়,৬চী ছি, 
কিন্বা গুড়াকা নিদ্রা-ঈশ প্রভু, ৬ 
-_ষ) সং পু, মহাদেব, শিব । ২। আ- 
জ্ঞ্ন। শিং-১ “এবমুক্ত,1 হষীকেশং 
গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ 1” গৌতা)। 



খগুড়োন্তবা গেড় 

মেরুরূপ পর্ত। আর্্যশাস্মে কলিত আছে, 
মানবগণ গুড়াচল দানে স্বর্গলাভ করে। 

গুড়াপৃপ ; সং, পু, গুড়-মিশ্রিত পিষ্টক । 

গুড়াশয় গেড় _আশয়) সৎ, পুং, আবী বৃক্ষ, 
'ঘথ রোট। 

গুড়ের (গুড় বেষ্টন করা+ এর _ সংজ্ঞার্থে) 
সং, ক্রীং, গ্রাস । 

_কউ্ন্ভব উত্পন্ন, ৫মী- 

হিৎ 1 আপ্ --স্ট্রীৎ) সহ, স্পীৎ, শকররা, 

চিনি। 
খুণ গেণ্ মন্ত্রণা করা, আঅভ্যাসকরা, গুণিত 

করা+ অ(অল্) _ ভা) সং, পুত» উতৎ্কর্ষ। 
২। আরন্তি। ৩। ত্যাগ । ৪1 (4ম 

অর) প্রকৃতির ধর্ম, যথ1-_সত্ব) রজঃ। তমঃ | 
সত, রজঃ, তমঃ গুণের তারতম্য ভারত- 

চক্র এইরূপ লিখিয়াছ্েন-__ 
“নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার, 
সত্ব রজ স্তমো গুণ প্রকৃতি তাহার । 
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়, 
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারম্য। 
সত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়, 

ুক্তি করি দেখ বিষণ, বিন' মুক্তি নয় । 
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে, 

মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধ। থাকে। 

সত্বগুণে তত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি 
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি । 
কা রঙ রঙ রঃ 

ইথে বুঝি ত্রক্মরূপ তমঃ বিনা নয়, 
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়। 
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে, 
অহন্কার নহিলে কিন্ডেদ ব্র্গজীবে। 

সত্ব রক্জঃ প্রভাব ক্ণেক বিনা নয়, 
তমর প্রভাব দেখ চিরকাল রয়। 
রজোগুণে কৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব, 
সত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব । 
তমোগুণে প্রলঞ্ধ কৈবল্য পরিণাম, 

- ুঝহ লক্ষণে আর মযোক্ষ কার নাম। 

 ক্লজোগুণে কৌমার যৌবন সত্বগুণে, 
'তমোগুণে জর] দেখ গুরু কোটিগুণে। 
রজোগুণে বিধি তার নাভিতটে স্থান, 
অস্তুওণে বিষুর জ্দয়ে অধিষ্টান। 

তমোগুপে শিব ভার ললাটে আলয়, 
ভাবি দেখ তমোখুপ কত উচ্চ হয়।” 
৫। মনের যে ধর্ম থাকাতে লোক প্রশং. 
সনীয় হয়, যথা দয়া, দ্বাক্ষিণা, বিনয়, 
সৌজন্য, ধৈর্য, গাভী, ওঁদারধয, মাহস, 
পরাক্রম প্রভৃতি । ৬। যাহাতে আত্মার 
উৎকর্ষ সম্পাদন হয়, ষথা-_জ্ঞান, বিদ্যা, 
বুদ্ধি প্রভৃতি । ৭। যাহা থাকাতে শরীর 
তুন্দর বলিয়া গণ্নীয় হয়, যথ।--রূপ, লা. 
বণ্য, অঙসৌষ্টব প্রভৃতি । ৮। অলঙ্কারে 
--বলচনাঁর উৎকর্ষব্যঞক ধর্ম,যথা-_প্রসাদ, 
সমতা, মাধুর্ধা,হুকুমারত1,অর্থব্যক্তি) উদ্া- 
রত্ব, ওজঃ, কাস্তি ও সমাধি । ৯। যে ধর্ম 

থাকাতে জড়পদর্থের পরম্পর ভেদ জবান 
হয়, যখ।-শুকু, কষ্ট) পীত ; তিক্ত, মধুর) 
কাঠিন্য, মাদব প্রভৃতি । শি২ং- ১আন্ৈ- 
রপি গুটৈযুক্কো নিবরধ্যঃ কিং করিষ্যতি । 
গুণীভূতা গুণাঃসর্বে তিষ্ঠতি চ পরাক্রমে।' 
১০। (+ অল্- ভা)ব্যাকরণে-স্বরের পরি 
বৃত্তিবিশেশ, *খাঁই ঈ স্বানে এ) উ উ 
স্ানে ও . «স্থানে অর্)৯ স্থানে অলু। 
৯১ । বার ;যথা--তিনগুণ, পঁচগুণ। ১২ 
শক্তি ; যথা! রোগ নিবারণ করা ওষধের 
গুণ । ৯৩। যে রজ্জ, মান্তলে বাধিয়া নৌক 
টানিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ১৪। ফল 
উপকার ; খা - সত্যবাদশ হওয়ার অশে। 
গুণ । ১৫। এক অঙ্বদ্বারা অন্য অঙ্কে 
পুরণক্রিয়া, গুণন | ১৬। ন্যায়মতে - 

রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথপ্জ 
সংযোগ, বিভিন্ন, বিভাগ, পরত্ব, অপর 
বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছ্বেষ, যত্ব, গুরু 
দ্রবত্ব, স্েহ, সৎস্কার, ধর্ম ও অধন্মী। ১৭ 
যশহ । ১৮। শরীরন্থ কফপিত্তার্দি। ১৯ 
অপ্রধান। ২০ | সৃত্র/রজ্জ, ; যথা পি 
বিন| গুণে 1 ২১ । ধনুকের ছিলা। ২২ 
ইন্দ্রিয় । ২৩.। অভ্যাস । ২৪। বৃদ্ধি। ২৫ 

দণ্ডনীতিতে -জান্ধি) বিগ্রহ, যান, আম 
দ্বৈধ, আশ্রয় এই ছয়্। ২৬1 (গো 
শবজ) সৎ, খলিয়া, ছালা 1২৭ পদাথে 

স্বাভাবিক ধর্স্ব । শিৎ--১ “বিছ্যদৃণণ 
কক্ষাঃ বোরিধরা)। ২৮ অংশ১তাগ। 



০ 

-১৭আহারো তিশুণঃ ্রীখাৎ ু সধিত্তাসাহ 
চতুগুণা।ষড় গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চা্উ-. 
গ৭ঃ স্ৃতঃ।” ২৯। অপ্রধান। ৩০ |অআকৃ। 
৬১। অঙ্লের ভূষণ, ছরপার্ধতীর বিবাহ" 
কালে হরের ষেবে অঙ্গে বিভূতি ও ফণি- 
হার প্রভৃতি যে সমস্ত ভূষণ ছিল তাহা! 
তত্তং স্থানে ষথাক্রেমে বরের ভূষণ চন্দন 

ও মণিহারাদিরপে পরিণত হষ ; যখা-- 
“হরগুণ বরগুণ হইল এক ঠাই, 
যেনক1 আনন ত্বরে লইল। জামাই |” 

৩২। €(+অল্-ক) ভীমসেন। ৩৩। 

পাচক। 

গুণক (গুণ গণনাকর14 অকণক্ক)-_ ক) সং, 
পুং, যে অন্ক দ্বারা অন্ত অঙ্ষের গুণ করা 
যায়। ২। বিং, ত্রিৎ, ষে গুণ করে। 

গুণকথন (গুণ - কথন, ২য়া--ষ) সং, রীৎ, 

€৭কীর্তন, শ্খ্যাতি বলা । শিৎ-১মম 
ত্েতাৎ বাণীৎ গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ।” 
(শিবস্তব)। ২ “ৰাণী গুণান্বুকথনে ।” 

খুণকার(গুণ কার (কু কর1+1 অ.ষণ)--ক। 
যে করে । পাণ্ু,পুরেরা বিরাটরাজার দাস 
হইবার সময় ভীম স্পকার কার্য নির্বাহ 
করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত হইজ্জাছিলেন 
বলিয়া) সৎ,পুৎ, ভীমসেন | ২ । বিং১ত্রিৎ, 
গুণকারক, উপকারী । ৩। সঙ্গীতে --ষিনি 
কেবল দেশীয় মতানুপারে স্বরাস্্মক ও 
ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্ধ্যত্রিকে ব্যুৎ্পন্ন, কিন্ত 
মার্গ মতানুযাঁয় সঙ্গীত যথাকিঞ্চিৎ 
জনেন তাহাকে গুণকার বলে। 

গুধকারক (গুণ--কু+অকণেক)- ক) বিং, 
ত্রিং। খাহাতে গুণ দেখে, যাহাতে উপ- 
কার দর্শে; বাসে ওঁষধ বড় খণ- 
কারক। | 

খণ কীর্তক েখ--কীর্তক থে কীর্ডন করে, 
বলে, ২স্আা--ষ) বিৎ, ত্রিং, যে অন্যের 
গুথের প্রশংসা করে, গুণগায়ক | : 

শণকীর্ভন (খপ - কীর্তন, ৬ঠী-ব) সং, 
ক্সীং, খণ বর্ণন, গুণগান, অন্যের গুণের 
প্রশংসা করা। 

খণঠাহ খে -_ গৃহ হ্বৃত, আক্রান্ত । অধবা 
গৃহ _গ্রথ গ্রহণ করা + যক্যেপ্)- 

পক্ষার্থে কব চি ষি দে বের রূ. 
পক্ষপাতী । রা রর 

গুণগ্রছুণ গেণ - গ্রহণ, ভ্ী- টা পু ক্ীং, | 
অন্যের গণ স্বীকার করা, গুপবান্ খ্যক্ষির 
গুণ বুঝিয়। তদনুরূপ সমাদরকর!,খঃপবুকী। 

গুণগ্রাহক (খুপ- গ্রহ গ্রহণ কর+আঅক 
(ণক)- ক) বিৎ, ত্রিৎঃ ষে গুগ করে, খপ” 

গ্রাহী। শিং-১গুপবস্তোছপি সীদদ্ধি ন 
গুণগ্রাহকো যদি ।” (উদ্ভট)। : 

গুণগ্রাহিতা েণগ্রাহিন্+ তা - ভাবে) সৎ 

স্রীং, গুণগ্রহণে প্রবৃন্ধি বা অনুরাগ, ওপ- 

গ্রহণের অভ্যাস বা ক্ষমতা, খুণজ্তত1, 
গুপপ্রিয়তা গুণলুন্ধতা। ৷ ৃ 

গুণগ্রাহী 7) €-হছিন, গু৭- গ্রাহী [গ্রহ 
গুণজ্ঞ 1+ইন্পিন্)-ক)] ষে গ্রহণ 

করে ।-জ্ঞ[জ্ঞা জানা+অডে)-কাবে 
জানে) বিং,ত্রিং, যে ব্যক্তি গুণ গ্রহশ ক- 
র্রিতে পারে--গুণ আছে ইহা বুৰ্ধিতে 
পারে । শিৎ- ১গুপিনি গুপজ্ঞে রমতে 0৮ 

গুণত্রয় ; সহ, ক্লীৎ, সত্ব, রজঃ ও তমঃ ॥ 
গুণদোষবিচার (গুপ- দোষ -বিচার, ভঠী 

- ষ) সং, পুৎ, গুণর ও দোষের বিচার, 
গুণাগুণ বিবেচনা । 

গুণধশ্ম ; সৎ, পু, প্রজাপালনাফিরূপ ধর্ম । 
গুণন (গুণ দেখ, আন(অআনট)- ভা) অং, 

ক্লীঘ। অন্ত্রণা। ২। আভ্যাস। শু। পুর্রণ, 
এক অঙ্ক দ্বারা অন্ত অঙ্গের গুপ করা । ৪1 

গুণিষা দেখা, বনস্যর, সংখ্যা! পরীন্দা করা । 
৫ ।আবৃত্বি। ৬। বণন। 

গুণনিকা (শপ +অনট্- ভাবে, কণ্, আপ্ 
সআপ্রীং) সৎ, আ্ত্রীহ, খুণন ॥ ২ । আজে়ন, 

অভ্যাস,পুনঃপুনঃ অনুশীলন । ৩। নৃত্য | - 
৪। পাঠ শ্ফিরীকরণ । ৫। (4-অনট.--৭) শুস্ত 
অন্ক,*। 

গুপনিধি গেপ-নি- ধা ধারণকর1+ ই(কি) 
- ধি) বিৎ, ত্রিং, গুপাধার | হ। সৎ, পুত, 
কাম্পিল্যনগরবাসী খঙ্ভদত্তের পুত্র। 

গুণনী খ্েণন দেখ) সং, স্প্রীৎ, বস্তার সংখ্যা 
পরিমাণ প্রভৃতির পরীক্ষা কর] । ২। অন্য 
অন্য পুস্তকের সহিত মিলাইয় পুস্ককের 
দবোষ গুণ বা পাঠাপাঠ বিচার.কর|। 



খপ 

সপন পপ পেস সপ পিস 

গুণনীয় (গুণ্ পুরণকরা1+ অনীয় _ _্্) বিহ। 

ত্রিৎ, যে অঙ্গের গুণ করিতে হইবে,গুণ/ | 

গুণনীয়ক (019151019, গুণনীয়+ক - যোগ) 

সং, পু, যে রাশি দিয়া আর একটি 
রাশিকে ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ 
না থাকে,তাহা ভ্বিতীয় রাশির গুণনীয়ক । 

গুণপন (গুণ গুণী শন্দজ+পনা-ভাবে) 
২, নিপুণভা, কৌশল । 

গুণপন্থ গেণপথিন্ শব্দজ) সং, ধন্মের তা 

পর্ষাজ্গাপক শাস্ম, যাহাতে নানা মতের 

মন্দ্রভেদ করিয়। ধান্ষর প্রকৃত তাৎ্পধ্য 
বিবৃত আছে? যথা-- 

“«আগমের নানা গ্রন্থ, আর যত গুণপন্থ, 

| চারি বেদ আঠার পুরাণ ।?? 
গুণ পূর্ণ (গুণ-_পূর্ণ, য়া ষ) বিৎঃ তরি, 

যাহার অনেক গুণ আছে, যে নান! গুণে 
পরিপূর্ণ, গুণাকর, গুণাধার। 

শুণভূৎ খেণ-ভূ ধারণ কর17০(ক্কিপ্১) _ 
ক) বিংত্রিং, গুণধারী, গুণবান্। ২। সৎ, 
পৃৎ, পরমেশ্বর 1 “গুণতৃন্নিশডণো মহান্।?? 

গুণমন্ (গুণ+ময়ময়ট) - প্রাচুধ্যার্থে) বিৎ, 
ত্রিং, গ্রভৃত গুণসম্পন্ন, গুণাধিক। শিং 
-৯ “এতৈর্গ ণময়ৈর্ভাবৈ5।'? (গীতা)। 
বী-স্্রীং, গুণ সম্পন্ন | শিং-১ “দেবী 
হোষা গুণশধী মম মা ছুরত্যয়! |? 

শুধরত (গুণরূপ - বত, য়ং- স). সৎ, 
গুণরূপ বতু। 

গুণরত্বমপ্ডিত (গুণরতব_ মণ্ডিত, ৩য়া-ষ) 

বিং, ত্রিং, গুণাভরণ ভূষিত, গুণালক্ক.ত | 
গুনলয়নিক। (গুণলয়নী। [খপ সুত্র, রজ্জ, ৮ 

লী বন্ধন করা+জন, ঈ- প্রং] তাবু+ 
ক- যোগ) সৎ, সৎ, বন্ত্রনির্ষ্িত গৃহ, 
তাবু। 

শুণলুন্ধ গুণ - লুব্ধ লোভী,:*মী - _ ষ) বিৎ 
ত্রিৎ, গুণগ্রাহী। 

শুণবন্ত। (খুণবৎ + তা- ভাবে ) সং, নং, 
খপ থাকা, গুপশ।লিতা। 

স্টণবাচক ক্েণ-বাচক বাক্য) বিং, ভ্রিং, 
স্বাহ! বন্তর ব! বাতির সপ সাজ কর 
বিশেষণ ।. 

রীৎ, 

 শ্ুপবানূ বেখবৎ এ+ মৎ্- জন্যর্থে 1ম. 

[ ৬৬০ ] 
প্রা পা নত সপ 

গণ! 

স্পা পল ০১০০ ৯. 
পিপিপি 

স্ব) বিং, ত্রিং, যাহার গুণ আছে, গুণ- 
বিশিষ্ট। ঈপ - স্ত্রীং, গুণবতী । 

গুণবৃক্ষ (৭ রজ্জ্_ বৃক্ষ, ৬ঠী -ব) সং, 
পুং, নৌকা জাহাজের মান্ধল। 

গুণশালিতা (গুণশালী দেখ, ত1- ভা) সং 
স্্রীং, গুণ থাকা, গুধযোগ, গুণবন্ধা। 

গুণশালী(- শালিন্, গুণ-শাল+-ইন্- অব 
স্তার্থে) বিংতিৎ,যাহার গুণ আছে, গুণী, 
গুণবান্। লিনী -স্ত্রীং, গুণবতা। 

খগুণশৃন্য (গুণ-শৃনা হীন, ৩য়া-_ষ বিৎ, 
| ত্রিৎ, যাহার কোন গুণ নাই, নিগু ণ, গুন- 

ন্। 

খুণসংমুড় খেণ _ সংমুঢঃ ৩য়া_ ট ষ; বিত্ত্রিং, 
| দেহদিতে আভিমান-বিশিষ্ট। শিং- ১ 

ূ “প্রকৃতেগ্ড ণমৎমূঢ়াঃ সঙ্জস্তে গুণ কমন”? 
| গুণসঙ্গ খেণ তুখ হুহখারি-সজ। মী- 

ষ সং, পুং, সুখ দুহখাদিতে আসক্রি। 
ূ শিং-১ “ কারণৎ গুণসঙ্গোহুস্য 1” 
[ গুণসাগর (গুণ উৎকর্ষ - সাগর, ৬্ভী-ষ) 

| সং, পুং, ত্রন্ধ। ।২ 1 বুদ্ধবিশেষ । ৩ । বিহ) 
ত্রিৎ, সকল গুদের আধার । 

গুণস্থত্ত (গুণ রজ্জ,-স্তস্ত থাম, ৬ঠী_ 
ষ) সৎ, পুখ, গুণবৃক্ষ, মাস্ত,ল। 

| গুণহীন; বিং, ত্রিৎ, গুণশুন্য দেখ। 
গুণাকর (গুণ- আকর থনি,৬ঠী- য) বিংঃ 

ত্রৎ্ যাহার অনেক গুণ আছে, গুণণুর্ণ, 
গুণ।শ্রয়। ২। পুৎঃ বুদ্ধ। 

গুণাগুণ খেণ- গুণ, হ্বং- 

গুণ এবং দোষ। 

শুণাগুণ'বিবেচনা (খপ _ গুণ বিবেচনা, 
৬ষ্ঠী- ব)১মংস্ীহ। শপ ও দোষের বিচার! 

গুণ(তীত (গুণ -_ অতীত, ৬ঠী - ব) বিৎ/ডিং) 
যে মত্ব রজ ও তমঃ এই তিন গুণে লিগ 
নহে, ত্রিগুণাতীত। 

গুণাত্বর (খুণ- অন্তর, ৬্ঠী-ষ) সং, পুংঃ 
ভাবাস্তর, প্রকারাস্তর,। ২। সন্য গণ । 

গুণাস্তরাপাদন (গুণাস্তর _আপাদল, *ঠী- 
য) সং, কীৎ, গুপাস্তর প্বটাইযব। দেওয়া, 

 ভাবাস্তর প্রাপন। 

গুণ।ভরণ (গুণ কসআভরণ বসায়) সং 

স্ধীত ওণরূপ ব্সাম্ভরণ 1. 

স্) সখ পুত 



গণি [ ৬০১ ] গুদ 

গুণালঙ্গ ত (গুণ _খলক্কত) 'য়া- যী বিহঃ 
ত্রিং, গুণরাতে 'অলঙ্ক ত, শুণরতব-সঙ্জিত | 

ঘুণাবলী (খুপ _ আবলী, ৬চী- _ষ) সংখক্্রীৎ, 
গুণশ্রেণী। ২। নামত] । 

গুণিত (গুণ পৃবণ করা+ত(কি) - শুট বিৎ, 
ত্রিৎ, গুপ কুরা, পুরিত, অন্য অস্ক দ্বারা 
ষে ভাঙ্গের গুণ করা গিয়াছে । হ। গণিত । 

গুণিতক (015161)19, গণিত 1 কণ - যোগ) 

সং, পুৎ, যে রাশিকে আর একটি রাশি 
দিয়া ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ না 
থাকে, তাহা দ্বিতীয় রাশির গুণিতক। 

গুণী (গুণিন, গ৭+ ইন - তন্তুযর্ধে) বিং, 
ত্রিং, গুণলান, গুণবিশিষ্ট | ২ । ধশ্মী, বি- 
শিষ্ট। ৩। সং, পুই, ধমক । 

গুণীভত গেণ-_ভৃত। ঈ.চি)-' আগম) বিং, 
1তৎ, অপ্রধানীভত, অপ্রধানভাবে অব- 

স্সিত, প্রনল নহে। শি২-১ “গুণীডূতা 
গুণাঃ সর্স তিষ্টছি হি পরাক্রেমে 1 ২। 

অলক্ষিত)চান্তর্হিত ; ঘা-__গুণীড়ত জর 
গুণেশ্ুর (গুণ-ঈশ্রর প্রভু বা অধিপতি) 

সং, পৃ) চিব্রকূটপর্ত | ২। গুণাধার । 
৩। সত্বাদিনিযামক পরমেশ্বর । 

শুণোতকর্ষ খেণ- উৎকর্ষ, ৬ঠী-ষ) সং, 
পুৎ। সদৃগুণের উত্কর্ষ, গুণের আধিক্য । 
২। গুণদ্বারা উৎকর্ষ। 

গুপোপেত (ু৭--উপেত, ১য়ী-ষ) বিৎ, 
ত্রিংষে গুণকে প্রাপ্ত হইয়াছে, গুণশালী, 
খণবান্। 

গুঠন শেঠ বেষ্টন করা41 অন(তানট)_ 

ভা) সং, ক্রীৎ, বেষ্টন | হ। আবরণ । 
গুঠিত গেনঠ বেষ্টন করা, জড়ান + তক্তে) 

স্ট বিৎ, ভ্রিৎ, আবৃত, আচ্ছাদিত । 

৯:১৩, (৩ চুর্ণকর17 আ(অল্)-ম্মী। 
খণ্ডক | কণ্-যোগে গুক) সং, পুং, 

চূর্ণ, গুড়া । ২। মর়লা। ৩। তৃণবিশেষ । 
৪ । কলধবনি। ৫ । প্েহপাত্র । 

ষ্িক গেন্ড চূর্ণ কর11অক- গ্রঁং। ই 
-আগম) সং, পুৎ-স্ত্রীং, তণু,লাঁদি 

চূর্ণ ড়ি।শিং-১ “গুভিকৈঃ [সিতপী- 
উতশ্চ মওয়ন্ত্ী গৃহার্জনমূ ।" | 

সষিচ1; সং, স্ত্রীং, শ্ীপুরযোতমক্ষেত্রস্থিত 

মণ্ডপবিশেষ । এইখানে জগনাথদেন রখা- 
রোহঠ্ণর পর সপ্তাহ "অবস্থান করেন। এই 
স্তানে সপ্তাহ জগগাথদেবকে দর্শন করিলে 
সাযুজ্যলাভ হয়। এরূপ জনশ্রুতি আছে 

ধেএই মণ্ডপ মহারাজ ইন্দছায়েরদ্বিত্ী 
মহিষী গুণ্ডচ1 দেবী কর্তৃক স্থাপিত । 

গুণ্ডিত (গুগু দেখ, ত(ক) _ন্ম) বিং, জ্রিং) 
চূর্ণিত, যাহা গুড়া করা গিয়াছে। ২। 
যুক্ত 

গুণ্য ৭ গুণ করা4+য-শ্ম) বিং, ত্রিং, 
' গুণনীত্ব) যাহাকে গুণ করিতে হইবে। 

২।গ্রশস্ত গুণযুক্ত । শিং-১ ০গুণ্য।১ 
প্রা্ধণা2 1” 

গুৎস (খুধূ ক্রীড়া করা+স-ক।ভ্রমরেরা 
যেখানে ক্রীড়া করে) মং,পুৎ। গ্তবক | ২। 
স্তন্ব। ৩। ছত্রিশ নরহার | গেচ্ছ দেখ)। 

গুৎসক (হস 4 কণ _ ধোগ) সৎ)পুই।গুস্ছ । 
২।স্বক। ৩। গু২স। ৪। গ্রন্থের পৃরি- 

চ্ছেপঁ। শিং--১'দন্ধানমনিকদ্ধৎ চ গ্রাকী- 
ণৎ। গু২সকাদি চ। সর্মো বর্গ পরিক্ছেদো- 

দঘাতাধ্যায়ান্ক সংগ্রহাঃ।” ৫। হারবিশেষ। 
€ু২মপুষ্প ) (গুৎস, গুৎসক - পুর্শ । 

গু২সকপুম্প / যে পুপ্পের গু২স অর্থ 
থলুষা ধারণ করে) সৎ, পৃ, ছাতিমগাঁছ। 

গুদ (শু বিছাত্যাগ করা+দ্ঘ-_ সংজ্ঞার্থে। 
যাহার দ্বারা বিষ্ট। নির্গত হয়। অথবা গুদৃ 
ক্রীড়া করা 1 অ(ক)-- ক) সং; পুং, পায়ু, 
গহাদেশ। ২। (খুহাদেশের খমীপবনী 
ধলিয়া বহ্টভাষায় “গুদ” শর্বে যোনি 
প্রচলিত হইয়াছে) ভগ, যোনি । 

গুদকীল (গু গুহ্যদেশ_কীল গেৌঁজ, 
শু, ৭মী _ষ) সৎ, পু, আর্শোরোগ। 

গুরগ্রহ গেদে গুহ্যদেশ গ্রহ .ষেগ্রহণ 
করে, ২য়।-ষ) সং, পুং, উদাবর্ততরোগ, 
মলবদ্ধ হওয়া, | 

গুধবর্(-বক্ন্, গুদ -_ বত্মন, ৬্ভী_ ষ্) 
সং, ক্লীৎ, মলদ্বার | [অর্শে।রোগ ।. 

খদান্ছুর খুদ গুহ্যদেশ- অনুর) সং,পুহ। 
এদূড়ী 7 ফষোঁবনিক) সং, কন্যা, সন্ন্যাসী- 
গুধূড়ী ). দিগের গারাচছার্ঘিন। 
খন্দল (শুদু খেল] কর7আঅপ-_প্রথ।নস্ 

৩২৬ 



গুশ্ফ [ ৬০২ ]. গুরু 

আগম) সং) পুৎ১মর্দল-ধ্বনি, মাদোলের খক্ফিত (গুক্ক দেখ, ত(ক্ত)-_র্) বিং,ত্রিংঃ 

খলা। € থিত,যাহ1 গাথা গিয়াছে নিবন্ধ, গাথা । 

এজ (গুদ 'খলা করায় শ্রী । মৃ- কয়া (গধাক শন্দজ) সং, সুপারি । 

বগম) স", পুৎ, শরড়ণ, শড়ের গাছ । | গুরণ (গুরু চেষ্টা করা+ অন(অনট) - তা) 

*প্ত “প্ রক্ষা কর।১ গোপন করাতে) সং) ক্লীৎ, উদ্যম, চেষ্টা। 

দু) বং 'ত্রিৎ। রক্ষিত | ২। গুড়, লুক] গুক গন শন্দ করা, বলা ইত্যাদি কে) 

গিত | শিৎ-- ১"তোস্ি কুত্রচিদ্রণ্যে ধনদ্- 

নির্িতং হগুপ্ততরৎ সর 1? ৩। আশা) 

অলক্ষিত, অপরিজ্ঞাত । ৪। সংবৃত। ৫1. 

-ক। ষিনি ধশ্ম কন্মের পথ প্রকাশ করেন) 

সং, পু, আচার্য্য ।শি২-১ “স ওকুর্ঘঃ 

ক্রিয়াৎ কৃত্তা কে্গমশ্থৈ প্রযচ্ছতি 1” ২) 
তাধাপক | “গুরোর্সিরঃ পঞ্চ দিনান্য- 

ধীত্য 1” ৩1 উপদেশক, শিক্ষাদ্ঘাত1। শিং 

-১৭তমপীহ গুকুৎ বিদ্যাৎ শ্রুতোপ ক্রি 

য়া তয়] ।” ৪ | মল্লোপদেষ্টা, খিনি তন্ত্র 

'শাস্টোক্ত প্রণালীতে মন্ত্র দেন । শিং- 

“গকারহঃ সিদ্ধিদঃ প্রোতিক্ষণ বেফঃ পাপস্য 

দহকঃ। উকারঃ শভ,রিত্্যক স্মিতযাত্ব! 

শুকঃ স্বৃতঃ 1৫ ধর্খোপদৃষ্টা-প্রানোহিত। 
শিৎ-১”তৌ গুকগুকপত্তী চ 1” ৬1 

নিয়ামক, নিয়ম্কারক | শি২- ১নিগ্রহ।" 

নুগ্রছে শক্ষো তহরিতাভিধীযভে 1৮ 91 

বৃহস্পতি | *€* একাবাযানুগাৎ বিভ্রষ 1 ৮। 

দ্বোণীচার্ধ্য । ঈ। পিতামাতা প্রভৃতি । শিং 

-৯ পন কেবল তদৃগুরুরেক পার্ধিবঃ ১ 
১০ । পুং-রীৎছুইমাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘন্থর বর্ণ, 

যখা_আ ঈউষ্বাই এত ও ও। ১১। 

(1+কু-_শ্র) বিংওত্রিৎ, অলঘুভরী ; যথা 

গুরুপাকদ্রব্য। ১২। উত্কট 1 ১৩ শ্লাঘা। 

১৪ । ছুত্তর। ১৫। ছুর্ববহা। ১৬। মহুৎ। 

১৭। বৃহৎ ১৮ কঠিন। ১৯। অধিক, 

তাতিশয়। ২* | পুজ্যা। শিৎ-১ কর 

নিদ্ধিজাতীনাং বর্ণানাৎ ত্রাক্ষাণে। গুরুঃ। 

পতিরেকো গুকুই শ্্রীপাৎ সর্ধ্বত্র।ভ্যাগতে' 

গুকুঃ ॥" * গলিষেকাদীনি কর্দমাপি ঘঃ ক" 

রোতি য্খাবিধি। সংভাবয়তি চাল্গেন স 

বিপ্রো গুরুক্রচাতে 1” ২১। উৎকৃষ্ট | ২২1 

প্রয়োজনীয়। জীং,গুক্ুতরা “ধনাশা জীবি- 
তাশ চ গুধ্বা প্রাণভৃতাৎ সদ1। বৃদ্ধসা 

তরুনী ভাধ্য। প্রাণেভ্যোহুপি গরী়সী | 

সৎ, পুং, বৈশ্যেক্প উপাধি । “খগুদাসী- ূ 

তক লাম প্রশঙ্কং বৈশ্যশুদ্রয়োঃ |) 

'গুপ্তগতি গে গতি গমন, ৬ঠী*- হিৎ) ৰ 

সং, পু) গুণুচর, আপসর্প । 
€ণ্ডচর (গুপ্ত -চর দূত, ৬ষ্ঠী- ছিং) বিৎ, 

তিৎ) যাহার চর গোপনে বিচরণ করে, 

গৃড়কপে চরপ্রেরক। ২। সং১পুৎ) গৃঢরূপে 

জমণকারী দূত ।৩। বলদেব। 
গুপ্ত-মণি ) সৎ, গ্ুৎ, কমারী-জ্রীড়াবিশেষ। 

শিৎ-১ প্রতাদে। বালুকাদে বা টা 

দে্টব্য কর্ছিঃ, কুমাশিভিঃ কৃতা ভ্রীড়া 
নায়! ওপ যণিঃ আ্মৃতিঃ 7 

গুপ্ত (খেপ্ত দেখ, তিক্ষি)_ ভা) সৎ) উীং, 

রক্ষণ । শিহ-১ গজর্সস্যাম্য তু অর্গস্য 

গুপ্টাথৎ স মহাছ্যতিঃ 1 ২ । পাহারা । ূ 

৩। গোপন। ৪। সংব্রণ । “ঘসিধারাতু ূ 
কোষগুন্তিঃ ।”: কাদন্বরী)। ৫। (+ক্তি- র 

| 
ধি) ভমির গহুবর ।৬ | কারাগার । শিং 

১ «দলিতদলকপাটঃ ষটপদানাৎ সরোজে 

সরভম ইব গুপ্তিস্ফোটমর্কঃ করোতি ।” 

ণ। অসস্করস্থান । ৮ | রথগর্ভ । ৯ নৌকা. 

দিগর্ভ, নৌকা বা জাহাজের মেলিয়া। 

১০ । (4ক্তি- ক) পুহ) যম । 

গুমট দেশজ) অহ, গ্রীক্ষ, উত্তাপ, গর্শি। 

এমর (দেশজ সং।অহক্কার, দত্ত, মাৎসর্ধয। 

গুম্সন (দেশজ) সং, দুর্গন্ধ হওন। ২। 

গ্রীঙ্থা হছওল। 

ওক্ক ঝেন্ক গাঁথা অ(্সল্)_ ভা) সং, 

পু, গ্রশ্থল। গাখনি। ৭1 (অল-ন্) 

আরকি ৩। গোৌোপ। ৪1 বাহুভৃষণ। ৫ | | গুরুক্রম (শুক উপদ্েশক -ক্রেম পরায় 

জন্দন্ভ 1 ৬1 শুদ্ছ | [হ্বীৎ, প্রস্থন। ৭মী - হিং) সংপৃংপরস্পরাগত উপদেশ | 

গুন (৫স্ফ বে, আন:আনট)-_ ভা) সং, ওরস (ক -দ্ঘ হন্, বখ কর।1অটকু) 



শুর 

পপি পা ০০৯০০০৯০০০০ 

- ক) ষে বধ করে) সৎ, পু, শ্বেতসর্ষপ। 
২। বিং,ত্রিং, গুকুহত্যাকারী। 

গুরুজন (েক্র-জন লাক) সং, পুং, মান্য 
ব্যক্তি, পিতা পিতামহ প্রদ়তি । 

গুরুত্তম (গুরু 41তম -বহুর মদে একের 

নিদ্ধারপার্চে) বিঃ প্রি অত্যান্ত ওক, 
সর্বাপেক্ষ! অধিক গুরু । 

খুঁকুতর (গুরু 1+তর- ছুষ়ের মধ্যে একে নি- 

দ্বারণ।ে9 বিৎ, ত্রিং, ছুয়ের মধ্যে অধিক 
শুরু । ৰ ৃ 

গুরুতল (গস গুরুতুল্য _ তল ভার্য্যা, 
৬ঠী-হিৎ । মধ/পদলোপ) সং) পুৎ, বি- 
মাতৃগামী।১।(গুরু - তল্প শষ্যা)গুকশষা।। 

গুক্ততলগ (গুরু - তল শয্যা-গ[গমু গমন 

করা 'অড)- ক] যে গমন করে) স্, 

পুং,বিমাতগামী | ২। গুরুপত্বীগামী। শিং 
-১ ক্তলগঃ স্রাপশ্চ কলম্মস্তথেষ্য 

বিপ্রহা। মহাপাতকিনস্তে তেসংসগথ চৈব 
পঞ্চমঃ |” (স্ৃতি)। 
ছি (শুক 1তা, তব ভা )উমং, 
খকাত্ব _ক্রীৎ | মহত্ব, গৌরন্! ২। আধি- 

ক্য,আতিশয্য। ৩। ভারত । ৪।অধ্যাপকত্ত, 

উপদেশকত্ব, শিক্ষাদাতৃত্ব । ৫ মন্ত্রদাতৃত্র, 

ইষ্টদ্বেবস্ব। ৬। অলঘুত1। ৭। পুল্যত্ব। 
৮। কাঠিন্য । 

শুকতানুভাবকতা (গুরুত্ব _ অন্ুভাবকতা) 

অং, স্পীৎ, যে বুঝি হবার গুক্ুত্তের অনুভব 
করিতে পারা যায়। 

গুক্পত্ঠী (শুক -পত্বী, ৬ষী ক) সং, স্্রীৎ, 
আচার্ধ্য-পত্বী। শিং-১ “গুরুবৎ প্রত্তি- 
পৃজ্যাংস্যঃসবর্ণা গুরু ষোষিতঃ। অসিবর্থান্ত 
সংপৃজ্যাঃ প্রত্যুখানাভিবাদ লৈঃ।” 

খকপত্র (গুরু-পত্র পাত1 । বে তারি অ- 
থাৎ প্রচুর পত্রবিশিষ্ট ) সং, ক্রীৎ, ধাতু- 
বিশেষ, টিন । জারী, তেতুলগাছ। 

গুকপরিচর্ধযা € গুক্ষ-পরিচর্ধযা) ৬ঠী-ষ) 
সং, স্ত্রী, গুরুসেব]। | 

খরুপাক (ওরু-পাক, *ঠী- হিং) বি, 
ত্রিং।বে'বস্ত ভক্ষণ করিলে সহজে পরি- 
পাক, হয নম, যাহার পরিপাক হওয়া 
ক্ষতিন। 

[ ৬৩ ] গল 

গুরুপুত্র (শুক পুত্র, ৬চঠী-ব) সং, পু, 
আচার্ষয-পুত্র | 

গুরুমন্ূল (ক ভারি বা বৃহৎ--সর্দঘল 
বাদ্যষন্তবিশেষ ) সং, পু বাদ)-বিশেহ, 
ডিুমবাদয। 

গুরুবরণ (গুরু - বরণ, হয়া--ষ) সং, ক্রীং। 
দ্ীক্ষাগুরুকে বন্ত্রালঙ্কার স্বারা পুজাকরা”' 

গুক্লশুশ্রষা 1( গুরু _ শুশ্রাধ।, ৬ঠী -ষ) সং, 
স্বীং, গুরুপরিচর্ধ্যা দেখ । 

খকুহা (গুরুহন্, গুক্ু _ হন বেবধ করে), 

হণ্+*ক্ষিপ)- ক। গ্রমিদ্ধি আছ্ছে,জমু- 
দায় পাতক অপেক্ষা ইহাই মহাপাতক্ক 
নামে ধ্যাত) বিং, তরি, গুক্রত্ব, গুক্ুহতয- 
কারী। 

গুরূুম (গুরু - উত্তম, ৭সী-- ক) বিংও ত্রিৎ) 
গুকুশ্রেঠ, পূজাতম। ২। সং, পুং, পর- 
মেশ্রর। শিৎ-১ “তটশ্ব পুর্দ গুরতমায় 
জগতামীশায় পিত্রে নম$ঃ1)) 

গুজ্জর ; সং, পুৎ, গুজরাটদেশ | ২। ফহুহ, . 
গুক্জরিদেশীয় লোকেরা | রী- শ্রী রাশিণী 
বিশেষ। ২। তদ্দেশীস্ব ক্দী। [গুকরূপত্রী। 

গুর্দজন1 (গুরু - অনগনা, ৬ঠী - ষ) সং, স্ত্রী, 
গুরবর্থ (গুরু _ অর্থ ৬ভী-- হিৎ) বিং, ত্তিৎ, 

যাহার প্রধান অর্থ, চুরসগহ ব্যাধ্য।বি- 
শিষ্ট। ২। সমধিক প্রয়োজনীয় । ৩। ১, 
পৃং, শ্রেষ্ট ব্যাখযা। ৪ । প্রধান প্রফোজন। 

খর্কিপী 1 (গর্ব আঅহঙ্কৃত হওয়া ইন্ 
গুব্বীঁ -ক,ঈপ। অস্৮উ | অথবা 

গর্ভস্থ সত্ব +ইন্ _অন্তযর্থে ) সৎ, স্্রীং, 
গ্র্ভিপী, সসত্বা। শিং-”১ “উত্তরাং স্বুম- 
বেক্ষক্ক গুর্বিণীং ম। শুচঃ শুভে 1” 

শুব্বাঁ পর্বে দেখ, বা গুক 47 ঈ-- স্ত্রী লিজে) 
সং, সৎ, গর্ভিপী। শিৎ-১ “মহিবন্ধয। 
বিজানাতি গুরবা প্রসববেদলাম্ম।” (ছি- 
তোপদেশ)। ২। গৌরববন্তী। শিৎ--১ 
গুববা! রজত্রং দৃশধঃ সমন্তা।” মোঙ্)। 
৩ গুরুপত্থী। | 

খুল (গুড়, বেষ্টন করা ইত্যাদি_ জ(ক) 
-ক। ডল) সৎ, পুং, ইন্কুবিকার, 
গুড়। ২ (গোলশবজ) সংহত অঙ্গার 
বটিকা। ৩। পোড়া তামাক। . .. 



১ 

টার উল্লেখ নাবিল তাহাকে গক্ধনকস্ 

বলে। 

গুলক গেড়চী শবন্দজ ফি? সং, লতাবিশেষ | 
খ্ঃলা, গুলি, গুলিন ; অং, বহুত্ব বা জমুহ্- 

বোধক প্রত্যয় । 

গুলিক1 (গুড় ৫'ষঈটন করা+অক'ণক)-_ 
রু, আপ স্্রীং) সংংশ্ীং, গুটিকা, গুলি। ৃ 

বন্দুক প্রভৃতির গুলি । 
গুলী (গুল দেখ, ঈ-স্ত্রীলিঙ্গে) সৎ, জীৎ 

গুটিকাঁ, গুলি।। ২ । বসস্তরোগ । ৩ । (- 
লিকা শব্দ) সৎ, বাটুল, বটি কা, শু 
কয়োগোল। 

ওুলুগ্ছ ) (ডেড পক্ষা করা+*(ক্িপ)- 
খলুঃ ক। ড-ল। এবং উচ্ছ বা! উন, 

খুঁটিয়া ওয়া 1+আ(অন্)ট-ক।ক-_যোগে 
গুলুৰ্ইক শব্দও হয়) সৎ,পুৎ, গুচ্ছ, স্তব্ক। 

গুল্ফ (গল্ গমন করা+ফ.ফক্্)ট-কণশ) 

সৎ, পুইঃ প্রাদুমূল, গোড়ালি । শিং-১ 
“আগুলফ কীর্ণাপণমাগুষ্প মু 1%) 

এল (খড় বেষ্টনকরা+4 মমক)-ক। ডল 
ক) মৎ,পুৎ, উদরমধ্যে সম্ভত রোগবিশেষ) 
“কি করি বাঁচি, ভাবি] ভাবিয়!, 

খু হইল বুনি পেটে ।?? 
শিৎ-_ ১তেটনব চাস্য গুক্মোহন্তঃশোকেন 
কাদপদাত।' ২ “হ্দ্বষ্ত্যোরস্তরে ভ্রম" 

€ভ্যাহস্তরে) গ্রন্থি সংচারী যদ্দি বা ছল$। 
চক্লাপচমবাঘ্ বৃত্তঃ স গুল্ম ইতি কীর্তিত$।” 
» পীল।। ৩ প্লীহাবৃদ্ধিরোগ। ৪ ।স্তশ্ব, 
২ ডিরহিত গাছ, কেপ । ৫1 ছোট ছোট 
গাছ, যে কল বৃক্ষের শ্বাখা প্রশ্বাথা হয় 
ন্। ৬। লতার ঝাড়। ৭।:টসস্য সৎপ্্যা- 
বিশ্ষেষ,৯ গুছ, ৯ রখ, ২৭ অঙখ। ৪৫ পদা তত 
এই ৯০ আৎখ্, (অক্ষৌহিণী দেখ) । ৬। 
থানা, স্বাটি। 9।থানা বা খাটিতে 
যাপিত পৈন্য। স্ত্রী সৎ, তীবু। ২। 
আমলকী বৃদ্ধ । ৩। এলাচবুক্ষ । ৪ । গুড 

. কাগুলী। | ৫। বনী । শাং-২ ঠা 
 চ ভূতানাৎ জাভয়ঃ হড় শর কীর্তিতঃ। কু 
উস তাবললাত্্ হযারাভৃণজাতুয়া ্ 
বি ব্রি গু রোগচুজ |: | 

৬৭৪ 
] ৃ 

গুলনকদ-_৫কান খেয়ালে “গুল” এই শক্ষ- গল্সমূল ঝেক্ষ_ মূল. গাছের গোড়া) সং, 

শুহ গেহ্ 

গুহা 

সং, আদ্ররক, আদা । 
গুল্স-স্কান ; সং, কীৎ,থানা | ২ খাটি ।, 
গুল্িনী (ুক্ম+ইন্ - অন্তযর্থে ঈপ --স্ত্রীং) 

জৎ, রি, বিস্তৃত জ1, লতা। 
গুবক €ু ত্যাগ কর+আক-_খ) 

গৃবাক জং, পুৎ, স্রুপারিগাছ । ২ । রীৎ, 
স্ত্পারি। 

সংবরণ করা1+ অ(ক)-- ক) সং, 

পু, কার্তিকেয়। শিং-১ এগুহোহপি 
যেষাং প্রথমাণ্ড জন্মনাম্ |” (কুমার) | ২। 
বিখু।। শি২ং-১ “করণৎ কারণৎ কর্ত 
বিকুর্তী গহনো ৩হহ1(বিষ্ু)। ৩ | রামের 

বন্ধু, গুহক চগ্াল, শঙ্গবের পুরে ইহার 
বামস্থানছিল। ৭1 (+ক- শব) বেগবান 
অশ্ব । ৫। কায়স্থর্দের পদবী । 

গুহষচী ; সং, স্্ীৎ, কার্তিকেয়প্রিয়া ষ্ঠী, 
অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লুষষ্ঠী | শিৎ - ১৭যেষং 
মার্গশিরে মাগি সটাি ভরতষকম। পুণ্য 
পাপহুরা ধন্যা £7। শান্ত] গুহপ্রিয়া |” 

গুহা! খেহ দে", অকে)-ধি, আ- শী 

লিঙ্গে) মং, প্্রীং, পঙ্দতাদির গহ্বর | ২। 

গর্ভ 1 ৩। অভ্যন্তর । শিৎ-১ “আত্ম! ও 

হায়াৎ নিহিতোহুস্য জন্তোঃ 1" ২৭ভগবান্ 

সর্বভূতানামধ্যক্ষোহুবস্থিতো উহাম,। 
গুহাচর গুহা-চর [চর বিচরণ করা 

অ(অন্)- কষে গুহামঘ্যে বিচরণ করে, 

২য়া-_ ষ) বিৎ, ভ্রিৎ, গুহাচারী। ২। মং, 
পু, পরমেস্বর | 

খহাশয় গেহা গহ্বর আশর বালান) 
সৎ, পুৎ, সিংহ ব্যান্ত প্রভাতি পণ্ড! শিং 
-১ সিংহ ব্যান্ত্র বকা ৮ তরঙ্ষুচ দ্বী- 

পিনস্তখা। বক্র জন্ব,ক মাঙদ পর ইত্যাদ্যাঃ 

২ । জ্ঞান । '৩। জী- কযগুহাশয়াঃ। 
বাস্া। ৪। পরমাত্ম! । শি - ৯এবং হি রা 
বেদ গুহাশগং প্রভুৎ 1” ৫। বিৎ ব্রিং) 
খহাম্থায়ী, গুহাশ্থিত$। : : . 

ওহাহিত খেহা_ক্আহিত্ত। মী) বিং। 
তিৎ, গুহাাতে নিথস্ধ। ২। পু, দয় 

ঘরমাত্বা। শিং এপুহাছিতং হব 

রেষ্টৎ পুরাণম.।* 



শুহিন গেছ গোপন কইল ক) পল 
ক্লীৎ। বন, অরগ্য | | 

গহিল শুহ্ গোপন করা ইচ্যাদি+ইস 
ইেলচ)-পর্র। 'ক) সং জং, ধন। ২। 
র্ন। | 

গছের (খুহ্ আচ্ছাদন কর1-+ এক্স _ জৎ- 
জার্থে) সৎ, পুং, কামার ২1 রক্ষাকর্তা। 

ত্হ্য (গুহ দ্রেখ, যক্যপ্)- রদ) বিং, 
গোহ্য বা ভ্িৎ,গোপনীয়, আস প্রকাশ্য । শিং 

_১০এবৎ স ্ভগবান্ দেবঃ-ধর্মন্ত পর- 

মং ওুহাৎ অমেদ্ৎ জর্বমুক্তবান্ ৮ ২ 
“গুস্থান্ি গুহাগোপ্তা ত্বঙ্ৃ। ২) বিজন। 

নিজন,নিভৃত। ৩ । ষাহ] সহজে বোধগম্য 
হয় না, দুর্বোধ্য | ৪ । সৎ, ক্লীৎ, নিজ্জঞন- 
স্ান। ৫1 মলদ্বার । ৬। উপ্পস্কু। ৭1 0+ 

য- ক) পুৎ, কচ্ছপ। ৮1 (4+য- ভা) 

দত্ত, অহঙ্কার। ৯। পরমেখর। 

হহাক (গুহ রক্ষা করা 1 কণ্-_প্রৎ। ধ- 

আগম ! থে নিধি রক্ষা করে) সৎ, গুহ, 
দেবযোনিবিশেষ, কুবেরান্্দর, ইহাদের 
আবাসন্থান পিশাচ লোকের উদ্ধে ও 
গদ্ষস্নলোকের নিম্ষে। শিং-১ "নিধিৎ 
গৃহস্তি যে যক্ষাত্তে আয হৃকসংজ্ঞকাঃ। 
ছাটকৎ নাম দেস্পাৎ গুহাকরম্কিতহ 1? ২. 

“গুহাকাশ্চ-পর্সতৎ গন্ধমাদলং রক্ষন্তি | 
হহাকেশ্বর (গুহাক্ষ [য়েকুবেরের খধনরক্কাকু] 

কুবেরের অনুহর-_ঈশ্বর প্রভূ, ৬ষী_ 
ষ) সং, পুং, কুবের । 

গহাগক (গুহা গোপনীয় গুক। প্রসিন্ধি 

আছে, যে ক্রিবই কেবল তত্রন্গাস্ট্রোপ- 
দেশক ছিলেন) সং. পুং, কািব। 

গুহাদীপক (শুহা নিজ্জনস্থান-_ দীপক [দীপ- | 
ভ্রিস্পপশীপি আলোকিত করা71ব্মক(গক) 
-- ক্ষ] দীপ্তিকারক, ২য় - ছু) বাং) প্ুৃহ, 

খদ্যোত, কোনাকিপোক]। | 
গুহানিষ্যন্দ (গুহা-নিষ্যন্দম |নিস্যন্দ +-দ্কাঙ্দ 
ভা] যে ক্ষরিত হুয়্, €য়ী _ষ) সং, পৃৎ, 
বৃত্র' প্রআ্রাব | [বশ খকুক্স ৷ 

শুহাপুপ্প খেহা _ পুগ্প, ৬ী _ ছি) জছ। গুৎ 
গুহ (খিও (খহা গোপনীয় ভাবিত উক্ত, 
বং ১) জং, জং, মন্ত্র, গপণুবাক্য। 

খুইইসন্মা রেল িকে )... 
সৎ, পৃহ, কার্তিঠকয়। শিং” তে ঃ 
ভগবান দেবে সপ্বগুহাময়ো গুহ 1.7 

গু বিষ্টাত্যগিকরপার্থ গু খাতৃজিবকিগ্) | 
রদ । অথবা গম ভূক) রা তত ্ 
বিষ্ঠ( ৷ ্ 

গুড় (গুহ আচ্ছাদল করা/তক্ষে) ) : 
বিৎ, ত্রিং, স্ভ্তরিত । ২1 অভ্ঞাত। ৩4 

প্রচ্ছন্ন । ৪ । গুপ্ত,অ প্রকাশিত, অলপ্ষিত 1 
«| মংবৃত।৬।গছন। *।যাহা সহজে. 
বোধগম্য হয না, নিগটঢ় ; যথা গৃড়ভাব$ 

গুড় অর্থ। শিৎ- ১"গুঢ়াকারেস্ছি তস্য চ 1” 
২ দগৃঢ়ৎ চরতি 1 ৮। ক্রীৎ,। রহঃ 1 7 

গৃঁচারী গেডচারিনৃ, গুড়_ চারিন্ (চর গমন 
কর1+ইন্পিন্)-ক] যে গমন করে) 
বিৎ, তরি, ষে গঢ়রূপে চলে, যে আপন 
ভদ্দেশ্ অপ্রকাশ রাখিক্বা খআন্তের কর ও 
'অভিগ্রায়ের অনুসন্ধান কয়ে । শিং- ১ 
“পরদ্্ব্য গৃহাপাঞ্চ প্রস্থ কা গৃঢ়চারিশঃ 1” 

গুঢ়জ (গৃঢ় লুক্কাপ্িত--জ [জন্ জন্মান+ 
অদ্)১-_ ক] জাত) সং, পুৎ, গুট়োত্পন্ন 
পুল্া। শি২-১ “গৃহে প্রচ্ছস্থ উতৎ্পনে! 
গটজব্য স্রতামতঃ ।” যোজ্ত)। 

গুড়নীড় গেড়ে লুক্কাস্িত-নীড় পক্ষীর 
বাসা, ৬্ঠী _ হিং) সৎ, পুৎ, খঞ্জ নপক্ষণী। 

গড়পত্ত গেড় _ পত্) সৎ পুং, করীরবৃক্ষ | হ। 
'্কস্কোঠ বৃক্ষ । 

গুপথ থে লুক্কাযর়িত- পথ [|পথিন্ শবজ] 
রাস্তা । যাহার-.পথ অজ্ঞাত) সং, পু, 
আভস্ভঃকরণ। ২। গুপগুপথ। চে 

গুঢ়পাদ্ 7 গেড়ে লুকাস্মিত - পাদ্পাঙ্৬ঠী 
গৃঢগগাদ -হিৎ। 'আ-- লোপ) সৎ» পুং 

ভুজগ, সর্প, সাপ শিৎ-১ “মহীধরমিব 
শ্বেতৎ গুঢ়পাটদর্বিষোলৃশৈঃ 17২ | কচ্ছপ । 
৩। বিৎ, ব্রি, গুপ্$পদ্ বিশিষ্ট । এ ১ 

গভপানদ্ গু়পার্গশ্চ 1? 
গৃঢ়পুরুষ গেড়ে লুক্কাসিত _ পুরুষ, মং -+ স) 

সৎ, পুৎ, গুঢ়চর, ছদ্াবেশী দূত। 
গুঢ়পুষ্পক গেড়ে সংবৃত পুষ্প, »ষঠী ছি 

কণ্-_- যোগ) সং, পুং, বকুলবৃক্ষ,। 
গৃঢ়ফল গরেড়ে-ফল্ ফ.লতহওয়17 অ স্অেদৃ) 



-ক। ঘে গুঢ়ন্রপে ফল প্রনব করে) সহঃ 
পু, বদর, কুল। 

গুঢ়মায় গেড় ছুপ্প্রবেশা _ মায়া, ৬ঠী _ হিং) 
বিং,গিৎ। যাহার মায়া বোধগম্য হয়না, 

ছজ্রেয় মায়াসম্পন্ন ; ঘেষন--গ়মায় 
দেবগণ। 

গুঢ়মার্গ গেড় -মার্গ পথ, যং_ সা সং,পৃহ 
গোপনীয় পথ,ভুমির অন্তর্গত পথ, ড় । 

গৃঢমৈথুন গেড লুক্কাধ়িত- মৈথুন সঙ্গম, 

৬ঠী _ হিৎ) সং, পৃ, কাক, বায়স। 
শুঢ়বর্চাঃ গেড়বর্চন, গঢ় লুক্কাহিত _ বর্চম 

তেন্গঃ, উন্তা। এই প্রাণীর শোণিত 
শীতল বলিয়াই গটঢব্ঙ্গগ নাম হইল। 
কেহ বলেন বর্চগ বিষ্টা। অন্কাত 
যাহাদের বিষ্ঠা, ৬চী-_ হিং) সৎ, পুত, 

শঢ়বলিক1 ; সং, স্ীং, আকঙ্ষোঠ বল । 
গঢ়ব্যঙ্ষ। (গড় _ব্যঙ্গ-কাব্যার্থ ভাবনাবিষয়ে 

পরিপরা বুদ্ধি, পসী-_হিৎ। যাহাতে 
কাব্যার্থ চিস্তাবিষয়ক পরিপক বুদ্ধি গঢ়- 
রূপে শ্ছিতি করে) সং, সী, লঙ্গণ।- 
বিশেষ । শিৎ-১ পব্যন্গস্ত গুঢ়াগৃঢত্বা 
দ্বিধাস্তাৎ ফললম্মণ117 

গৃঢ়সাম্ী গড়সাঙ্গিন্, গড় সাক্ষী, য়ং সা 
২,পুৎ, ফরিয়াদী গে।পনে রাখিয়া আসা- 

মীর কথা যাহাকে শুনাইয়ানছ্ধে এমত 
সাক্ষী । শিং-১ “অর্পিনা স্বার্থসিদ্ধার্থৎ 
প্রত্যর্থিবচনং ন্ক.টম্। ষঃ শ্রাব্যতে তদ। 
শো গঢ়সাঙ্গী স উচ্যতে ।” 

গুড়া (গড় সঙ্গ দেহ । যাহার দেহ 
তাহারই আবরণে লুকায়িত হয়) ৬ঠী- 
হিং) সৎ, পু, কচ্ছপ । ২। বিং, ভ্িং, 
ওগুগুদেহবি শিষ্ট । [পৃং, সর্প । 

গুঢ়াভ্বি, গুড় -অভ্ব, পদ,*ঠী-_ হিং) সৎ, 
গ্ুড়োৎপন্ন গড়ে গুপ্তরূপে -উৎ্পপন্ধ জাত, 
হয়া - ব) সং,পুৎ, দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে 
একব্িধ। বে ব্যক্তির পুত্রোষ্পাদনের 

শ্ামতা নাই,সে পর ব্যক্তির হবার সাধা- 
হণের জ্বাতে- যে পুর উৎপন্ন করায়, 
হ্তাহাকে গৃটোৎ্পন্ন পুত্ত বলে। শিহ-১ 
*উতৎপদ্যত্তে গৃহে ব্য ন চজ্ঞায়তে কন্ত, 

[৯৩ 1 
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দয 

সঃ। সগরছে. গুড় উতৎ্পন্স্তন্য স্তাদৃয্ত 
তলজঃ।” [মৎ, পুং। বিষ্টা, মল। 

গৃথ (গৃ বিষ্টাত্যাগ করা+থথেক)-শ্) 
গৃথলভ গগৃথখ বিষ্টা-লন্ত অক্ষিত) সং) 

পুৎ, গৃয়ে সালিক। 
গৃুন গে বিষ্ঠাত্যাগ কর1+ অক্তি)-- ক। লি- 

পাতন) বিৎ, ত্রিং, কৃতমলত্যাগ, যে মল 
ত্যগ করিয়াছে । ২। (ন্র-ম্ম) উং- 

সষ্ট । ৩। ত্যক্ত। 

গর্ণ গুরু চেষ্টা করা+ত(ক)-- ক) বিং) 

ত্রিৎ, চেষ্টাবান্, উদ্যত, উদ্যুক্ত। 
গরণ (গর, শুরু চেষ্টা করা+আন 
গোরণ | নট)_ ভ1। গুরণ শন্মও হয়) 

সং, ক্লীৎ, উদ্যম, চেষ্টা। ২। উন্দড্োলন, 
উদ্ছান্ । [চক্র । 

গুধপা ; সং. আ্ীং। ময়ূরচক্ত্রক, মযুর পিচ্ছের 
গৃঞ্জন গেন্জ শব্দ করা + অন(জনট)-_ ৭) 

জং, ক্লীং, বিষাক্ত পশুমাহস | ২। পুং, 

রহান। ৩) রক্তবর্ণ মুলবিশেষ, পাঁজর । 

গৃণডীব পে শন্দ রা+ডীব-প্রহ। নিপা" 

তন) সং, প বড় শুগাল। 

গুম গেধু গতি আকা কর1+4 স-৭) 
সং, পুং, কামদেব। ২। কদ্রবিশেষ! ৩। 

বিং, ত্রিৎ, জ্ঞর্তিকারক | শ্িং-- ১গৃহসা 
রাজ বরুণশ্চ এতম্ ৮ ৩।স্ভত্য। ৪1 

মেধাবী । 
গৃৎসপতি গ্রেস _ পতি, ৬ঠী _ ষ) সং, পৃংঃ 

কদ্রবিশেষ | ৩। বৃহস্পতি বংশীয় ছোত্রা- 

সাজ নৃুপবিশেষ। 
গৃৎ্গমুদ ; সং, পুং। মুনি-বিশেষ | হৃহার 

অপর নাম শৌনহোত্র,পরে ইনি শৌনক 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। 

গৃর্(গৃধ্ অত্যন্ত আকাভক্ষা করা নু) 
ক, শীলাদর্থে) বিং১ত্রিং, লোলুপ,লে।ভী। 
২। আঅভিলাবুক | শিং-১ অগৃধু,রাদে 

সোছ্থ।নৃ । (রঘু) । ২ “চাতকক্তোর়গৃতু, 

গৃধা (গুধ1ষক্যেপ)- ম্ম) বিৎ, তরিৎ, ভি" 

 লব্নীয়, বারুনীয় । শিং --১গৃধামর্থমবা" 
 প্সামি ।” ভেডি)। ২। কেঁক্যপ্_ ভাবে) 

সং, পুহ) অন্ভিলাব। শিং ১. “জ্রব্যাদা: 
মাং্সশৃশিনাঃ। (ভারত) 



ৃ্টি 
শশা পিপাসা 

গৃধ (পূর্পে দেখ। র- সংজ্ার্থে) জৎ, পুৎ, |. 

পটে 1% € ০৪ 

র্ পা 12/492 ১০ 

র্ 4৮ / 8) 
চি 
8, 

গৃধ । 

শকুনি পক্ষী । শিং -১৭লীচৈগৃ ধা! নীলী- 
যস্তে ভারতানাৎ চমুৎ প্রতি ৷? 

গৃধৃকুট গেধ গ্রধপ্রধান-_কুট, ৬ষ্ঠী _হিৎ) 

সং,পৃৎ, শির্ধিত্রজের ২1 মাইল উত্তরপূর্্প্ 

অবস্থিত পর্ধতবিশেষ.মগধদেশস্থ পর্কবাত- 

বিশেষ, আধুনিক নাম শৈলগিরি । শিং 
-১৭গোলান্থু লৈর্মহাভাগে। গ্রধকুটে হাভি- 
রক্ষিতই 1? ভোরত)। | 

শৃখ্নখী (--নখিন্, গৃধ _ নখ কন্টক, ঈপ 
-স্্ীৎ, ৬ঠী -ছিং। মধ্যপদলোপ) সং. 
স্টীং, কুলেখাড়া, কুলিকবুক্ষ । 

গৃধপত্র গেধ _পর্গ পত্র, ৬ষ্ঠী _হিৎ) সহ, 
পৃৎ, বাজপকঙ্গীর পক্ষযুক্ত বাণ । শিং ১ 

“শতেন গৃধ্ 1)? 
গৃধ্রাজ গেধ _রাজন্ রাজা, শী _ ঘ) সৎ 
পু, জটায়ু। শিৎ-১ এনির্ধিভেদ সুতী- 

ক্রণগ্রৈ গ্রধিরাজৎ শিলাশিতৈঃ 1” ২। স- 
স্পাতি | ৩। গকুড়। 

গৃধবট-_ দেবস্থানবিশেষ ৷ এখানে বৃধবাহন 
শিব সন্ধানে উপনীত হইয়া সর্ব্বাঙ্ছে 

ভন্ম লেপন করিলে ত্রান্দণগণের দ্বাদশ 

বার্ষিক ব্রত্তের ফল লাভ হয় ও ইতরবর্ণের 

সর্ধপাপ নষ্ট হয়। 
গৃধমী গেধু ইচ্ছ1-সো লাশ করা+ 

(ক)-- ক) সৎ, স্ত্রীৎ, বাতরোগ-বিশেষ । 

গৃষ্টি স্ষ ঘর্ষণ করা4+তি(ডি)-ক। ঘ- 
গ। অখবা গ্রহ প্রাণ কর।। থে একবার . 
গর্ভ গ্রহণ করে) সংযস্্ীৎ, একবার প্রস্থাত] 

থে । শিই-১ “আরপীনভারোন্বহন প্রষ- 

ত্বাৎ গৃরিগ কত্বাহপুষো নরেজ্১ |” রেঘু)। 

[ ৬০ টু 

গৃহ (গ্রহ গ্রহণ 

1. মন্ত্রী। 

গুছ ৰ 

॥ টি $. । 

বি 

২1 সরাহক্রান্তা / ৩1 খধরকৃক্ষ । ৪1. 

করা 1 কআকি)--কক) 
: কত 

পুহ-_ক্রীৎ, বং, বব ২। গৃছস্রাপাম। 

৩ । ভারা । শিৎ- ১৭ন গৃহৎ গৃনিতাণছ 

গুহিণী গৃহযুচ্যতে |? ৪) মেধাক্ষিকাশি । 

গৃভক্চ্ছপ ; সং) পু, পেষণ-শিলা, গদ্ধার্দি । 

গুহকন্যা ; সং, স্্রীৎ, দ্বৃতকুমারী 

গৃহকপোত ; সৎ, পুহ, পক্ষিবিশেক। পায়রা । 

গৃহকারক (গৃহ- কারক তে করে) সৎ পুত, 

গৃহনিশ্মীণকারী ব্ব
রামি। শি -- ১ “প্রতিস! 

'ঘটকাদের কন্টায়াং নাশপিতসা চ। সুত্র" 

কারস্য সন্তুত্িঃ সোপান গৃহকারকঃ ২
 ॥ 

গুহকর্তা। 
. 

গৃহগোধা-ধিকা! গৃহ _ গোধা, গোধিকা 

টি.কী। : 

গৃহচ্ছিত্র ; সং, কলীৎ, গৃহের দোষ, আপন 

কলম । : ৰ 

গৃহজ 1) গৃহ-জ' জাত উৎপন্ন, শমী 

গৃহজাত / --ষ) বিৎ, ত্রিংঃ ঘাহা গ্রহে 

জন্মিয়াছে, গৃহপ্রষ্াত । ২ । পুং, দাস- 

বিশেষ । শিৎ - ১৫প্বজাহৃতোভক্জ ঘনসে। 

গৃহজঃ ড্রীতদলি,মৌ? 0? | 

গৃহনী ; সং, স্ট্রীৎ, কাজি, আসমানি 

গৃহতটী (গৃহ-ভটী তীর, শী -ষ) সং 

সৎ, গৃহের সম্মুখ স্থান, রক, পিঁড়ে। 

গৃহদে বত! ; সৎ, সী, লাস্বদেবতা। 

ূ গৃহদেবী ) সৎ, স্্ীহ) জরারাক্ষসী। 

ৃ 

ৃ 

ূ গোমাপ, ৬ী _ ষ) সংশ্থ্রীৎ, জেঠী, টিকৃ- 

ৃ 
] 

গৃহদীপ্তি গছ_দীপ্ডি শোভাস্বব্ূপা। ঙ্চী 

_) সৎ, স্ত্রীঘ, সাপবী জী । | 

গৃহনায়ক )1সং,পুং,গঞ্জাধ্যক্ষ ২ ধলাধ্যাক্ষ। 

গৃছন।শন গৃহ-নলাশন থে নাশ করে। থে 

গৃহের মধ্যে বা ইহার চতুর্দিকে ছাসু 

করিষা দেওয়াল নষ্ট অর্থাৎ অয়ল1 করে) 

২, পুহ ঘুঘু । ২। কপোত। ৃ 

ডি বাসা, ৬ষ্ঠী-ছিং) গৃহনীড় (গৃহ- নীড় 
স*। পুহ। চড়,ই পাখী ) 

| গৃহুপতি (গৃছ - পতি, ৬ী-ষী সং, পুং, 

গৃহস্থ, গৃহুস্থাত্রানী | ২ | গৃহস্বামী | ৩। ] 



গুছ 

পাপ পাশে 

গৃহপোতক গেহ-পোতক [পোত শাবক গৃহস্থ গেহে_স্ছ[ক্ছা 

4ক- প্রৎ] গহনিশ্মাণস্থান, ৫পাতা) সৎ 

পুহ, বাসস্থান, বাক্ছভিটে । 

গৃহবলিপ্রিয় (গৃহ _বাঁল খার্ধযাংশ _শ্রিয়, 
পশ্চা দেখ) সং, পৃঃ ক্রৌণ, বক। 

গহবলিভূক (গেহবলিভজ,; গৃহ খর বাগু- 
হিনী-বলি খাদযাৎশ- ভূ যে ভো- 
জন করে । যে তাহার গ্ছিণীর খাদ্যা্শ 

অথবা! গৃছের মধ্যে বা চতুষ্পার্থ্বে পতিত 
খাদনাৎশাদি ভোজন করে) সৎ, পুধ, 
চটকপন্ষী।ৎ ।বক।৩।কাক। ূ 

গৃহ-ভূমি ) সহ, স্দ্ীঘ, বাসস্থান, বাস্যাভিটে । 
গৃহ-ডেক্ষ ; সং, পৃৎ, আিঁধচুরি। ২। গ্ৃহ- 

বিচ্ছেদদ্বরভাঙ্গা, গ্রহের কর্তৃপক্ষীয়দিগের 
অনোভঙ । 

গৃহুভেদী (- ভেদিন, গুহ-ন্ডিদ্ ভেদ্করা 
+ইন্পিন)- ক) বিৎ, তিৎ, থে কৃমন্থাণ। 

সবার মনোৌভক্গ করিয়া পিতাপুত্রে ভ্রাতায় 
ভাতাষষ অথবা এবপ ব্যক্িদ্দের মধ্য 

বিরোধ ব্ষটাইয়া দেয়, গ্হবিচ্ছেদকারী। 
দিনী_ক্্রীৎ, গ্ৃহবিচ্ছেদকারিণী, প্বর- 

ভাজ] মেয়ে মানুষ । [দরখপ, দরখপ । 
গৃমণি গৃহ _ মণি, *ঠী _ষ) সৎ, পু, প্র- 
গৃহামাচিকা (গৃহ -মাঁচিকা মক্ষিকা) সং, 

স্্ীং, চামচিক1 । 
গৃহামুপ (গৃহ- মগ পশু" সং, পৃং, ককৃরণ। 
গৃহমেধী গেহমেধিন, গৃহ- মেধ সঙ্গ করা 

+ ইন্পিন্) - ক) সং, পুৎ, গৃহস্থাশ্র নী, 
গৃহন্য, গৃহপতি । 

গৃছমেধীয় (গ্রহষেধিন +ঈয় _ ইদ্ষমর্ণে) বিং, 
ত্রিৎ, গৃহস্ছ-সন্বন্ধীয় । 

গৃহয়ালু- গ্রহ-িঞ স্গুছি গ্রহণকর1+ আলু- 
 ক,শীলাদ্ার্থে) বিংত্রিৎ,গ্রহণেচ্ছু,গ্রাহক । 

গৃহলশ্্ী গৃহ লক্ষ্মী, ৬ঠী-_ষ) সৎ, স্মীৎ, 
| রী লম্ষীস্বরূপ। স্ত্রী, সুশীল! সচ্চরিত্রা 

॥ ঃ 

গৃহবাটিকা গে -_বাটিক উদ্যান, ৬ঠী 

২ম) সং, জ্্রীং, বাটার, উদ্যান, বাড়ীর 
বাগান। টরারারার না 

গৃইবঠাপার গৃহে ব্যাপার, ৬চী -ষ) সং, 
পুং, গৃহের কাণ্ড, গৃহকর্খ। 

৬০৮ ] 

গৃহালিকা 

গৃহ 

ৃ্ থাকা অড)- ক] 

যে থাঁকে, ৭সী _ ষ) সৎ) পুৎ, সংসারী, 
দ্বিতীয়াঁশ্রমী যে পিন্তা মাতা শ্রী পু্াদি 
লইয়া সংসারযাত্রা নিপ্নাহ করে। ২। বড় 
মানুষ নয়, নিতাস্ত তঃখীও নয, মধ্যবিণ 
লোক।পুন্দে ব্রাহ্মণ ক্ষরিয় টৈশ্য এই তিন 
বর্ণের পক্ষে যথাক্রমে ব্রহ্ষচর্ধ্য, গার্স্থা, 
বানপ্রস্ম ও সন্বাস এই আশ্রম চতুষ্টয় গ্রহ 
পের বিধি ছিল,তর্দন্বসারে উপণয়নের পর 
২৫ বত্সর পধ্যস্ত গুক্গহে বাস করি 
ন্দোধায়ন করিত,এই অবস্মান নাম ত্রদ্ধ- 
চধ্য আশ্রম; ততপরে বিবাহ করিয়া ৫ৎ 
বগুসর পর্য্যন্ত সংসারধশ্ম করিত,ইহার নাম 

গৃহস্থ আর্রর্ম; তত্পর্র সংসার পরিত্যাগ 
করিয়া ৭৫ বৎসর পর্যন্ত বনে কুটীর শিষ্রাণ 
করিয়া বাস করিত) ইহার নাম বানপ্রস্থ 

আশ্রম; তশপরে সর্ধত্যাগী হইয়া আয়ঃ- 
শেষ পর্যন্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিত, 

ইহার নাম সন্স্যাম আশ্রম । শিং-১ 
“গৃহস্থস্ত যদ। পর্শ্যদ্বলীপলিতমাআনঃ। 
অপত্যম্যৈৰ ছাপত্যৎ তদারণ্যৎ সমা- 
শ্রয়েৎ।” ৩ ॥। গৃহপতি, গ্ৃহস্বামী। ৪। 
বিং, ত্রিৎ,। যে গৃহে খাকে; গুহশ্ছিত । 

গৃহস্থুণ গৃহ স্থুণ সন্ত বাখু'টি, ৬ষী-ষ) 
সং, ক্লীৎ, গৃহস্তত্ত, খবরের খুটি বাখাম। 

 গহস্বামী (গ্রহ _ স্বামী, »ঠী - ষ) বিৎ, ত্রিং। 
গৃহপত্তি, বাটার কর্তা । মিনী-স্ত্রীৎ। 
গৃহের কত্রণ। | 

গৃহাগত গৃহ -_আর্গত আসিয়াস্ছে। য়া 
ব) সং, পৃঃ আগস্তক, অতিথি | ২ । বিং। 
ত্রিৎ, যে বাটীতে আনিয়াছে। 

গৃহার্ধিপ গৃহ _ অধিপ, ৬ঠী _ ষ) বিৎ,তিং। 
গহসামী দেখ। |জিক, আমানি। 

গুহায় ; সৎ, ক্র, গৃহশ্ফিত অন্ন। ২। কা 
গৃহায়নিক (গৃহ + আয়ন - বিদ্যমানার্থে। ক 

- ফোগ) সং, পু, গৃহুল্থ 
গৃহারাম গেহ- আরাম উদ্যান) অং, পু, 

বাটার নিকটন্থু উদ্যান। | 

| 3) গ্রেহ- আলি বৃশ্চিক” 
গৃহোলিকা / ক-সাদৃশ্যা্ে) সঙ 

টিক্টিবী। 



গুহা 

গৃহাবগ্রহণী (গছ - অব--গ্রহ্ গ্রহণ করা 

+অন্সেনট)-_ণ | ঈপ্প_ স্্রীলিজে) সৎ, 

ত্রীৎ, দ্রেহলী, চৌকাঠের উপরিশ্থ ফলক। 

গৃহাশ্মা। (গৃছাশ্মন্, গৃহ -_ অশ্ানন প্রস্তর ) 
সং, পু, পেষণশিলা, শিল। 

গৃহাসক্ত ( গৃহ- আসক্ত, ৭মী-ঘ) বি, 
ত্রিং, সংসারে আসক্ত, যে স্্রীপুত্রাদি 

পোষণে সর্বদা বিভ্রত, গৃহন্থিত (পক্ষী 
শৃগালাদি)। [ভার্ধ্যা, পতী। 

গৃহিণী গ্রেহী দেখ,ঈপ _স্ত্রীলিলে) সংস্্ীৎঃ 
পৃহী গেহিন্, গৃহ ভাধ্যা+ ইন্ _ অজ্ত্যর্থে) 

সং,পুৎ, গৃহস্ছ,গৃহপতি । শিং- ১/তসম্মাৎ 

শ্রেষ্ঠাশ্রমী গৃহী ।” ২ "ত্রীন লোকান্ 

বিজয়েদৃগৃহী |” 
গহীত গ্রহ গ্রহণ কর1+ তক্তে)- শব) বিৎ, 

ত্রিৎ, যাহা গ্রহণ করা পিয়াছে। ২। 

প্রাপ্ত । ৩।ম্বীকৃত। ৪। আক্রাস্ত। ৫। 
খত । শিৎ_১৭গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা 

ধর্দ্মমাচরেৎ ।"নৌতিশাম্)। *৬। আশ্রিত। 
প্র । সভ্যন্ত | ৮। লর্থা। ৯। জাত । ১০। 

সাক্ষাৎকৃত ! 
গৃহীতগর্ভা গৃহীত _ গর্ভ, ৩য়া- হিং) বি, 

ত্রিং, গর্ভবতী, গর্ভলক্ষণযুক্ত1 ৷ 
গৃহীতদ্দিক্ গৃহীতদিশ্, গৃহীত আক্রান্ত 

_দিশ্ স্থাম, ৩য়া-_হিৎ) ৰিং) ভ্রিৎ, 
পলাস্সিত । হ। তিরোহিত। 

গৃহীত] গৃহীত, গ্রহ গ্রহণ কর1+তৃতেন্) 
-ক) বিং, ত্রিৎ, গ্রাহক, গ্রহপ-কর্তী।। 
শিং-- ১ “সর্বতঃ প্রাুখো। দাতা গৃহীতা 
চ স্টদস্ভুখঃ 

শৃহচান গ্রহ গ্রহণ কর1+-আন(শান)- ক) 
বিং,ত্রিৎ, ষে গ্রহণ করিতেছে, গ্রহণশীল । 

গৃহ্য পর্ব দেখ, য(ক্যপ)_্্ম) বিং, ত্রিৎ, 
অধীন, আয়ত্ত । ২। পক্ষ,দলাক্রাস্ত । শিৎ 
-১গৃপগৃহা? বচলে বিপশ্চিতহ ।” ৩। 
গ্রহণের যোগ্য । 8 । সং, ক্লীৎ। গুহদেশ । 
€ | (গৃহ +ষ্য্য) বিংঃ জিৎ, গৃহপালিত (মু 
গীদি)। ৬ | গৃহোোত্পঙ্গ। ৭1 সৎ, ক্লীৎ, 
ধর্্মশাপ্রের প্রন্ছ-ধিশেষ, গোতিলাদিক্কত 
সামবেধান্ধি উক্ত কর্দ্কাডধিশেব। হ্যা _ 

আং, বৃহৎ গ্রামের প্রানবন্ত কু গ্রাম। | 

[ ৬০৯ ] গো 

পেরি গেও্ক শষজ) সং, গগ্লি । 
গেখে গ্রামা শব্জ) গ্রামসন্থন্ধীয়। 
গে (গা গমন করা+ইও-ক।২ক 
গেতুঁক পক্ষে কণ্.- যোগ ) সং, পুহ, 

গেন্দুক / কন্দুক, ভাটা। 
গেয় (গৈ পান কর1+ষ - ভা, শি সংফ্রীৎ, 

গ্ান। শিং-১ “বর্পৈঃ কতিপট়ৈরের 
গ্রথিতস্য স্বরৈরিব। অনস্ত] বাত্ময়স্যেহ 
পেঘস্যেব বিচিত্রত1।” মোখ)। ২ “সেরে 

কেন বিনীতৎ বামৃ।”(রঘৃ)। ২। বিং১ভ্রিৎ, 
গানযোগ্য ; যথা--“অরণ্যে গেয়ং সাম ।” 

পেয়ান (জ্ঞান শব্দজ) সং, বোধ, বুদ্ধি; ঘথ! 
--রাধা সে ধেয়ান, রাধা লে গেয়ান।? 

গে গৈ গান করা+ ইফুং -ক, শীলার্থে) 
সৎ, পুৎ, গায়ক | হ। মামবেদগানকারী | 
শ। নট। 

গেহ গ গণেশ-উীহ্ ইচ্ছা করা 
অল্ট-শ্ম। যাহাতে গণ্ঠেশর মূর্তি 
চিত্রিত করে) সং, ক্লীহ, গৃহ, বাসশ্বান, 
ঘর। শিৎ-১ «“এতান্যপি অন্তাৎ গেছে 
নোচ্িদ্যস্তে কদাচন।”মন্ু)। ২ “ত্যক্ত, 
গেহৎ ঝটিতি যমুনামঞ্জ,কঞ্জং জগাম।” 

গেহী (গেছিন্, গেহ+ ইন্_ অন্তযর্থে) সং, 
পুং গৃহী, গৃহস্ছ। 

গেহেনদর্ণ 7 গেহেনর্দিন্, গেহে গৃহে _ 
গেহেশুর নর্দিন যেগোলমাল করে। 

-শৃষ্ঈ বীর) সং, পুং১ কাপুরুষ, অঙ্গম 
ব্যক্তি । ২। বিং, জং, শ্বগ্ছে মি 
আত্মশ্লাঘাকারী। 

'গৈরিক (গিরি পর্বত + ইক কিঃক)-- ভবা- 
পেঁ) সং, ক্লীৎ, গিরিমাটী । ২। স্বর্ণ । ৩। 
বিৎ, ত্রিং, গিরিসভূত । শিৎ--১ “হ্ুআ।ব 
রুধিরৎ গরাত্ৈর্গরিকৎ পর্র্বতো ঘথ11”7 

গৈরেয় গিরি পর্বত+এব(কেক)--ভবার্থে) 
সং১কীৎ, গির্রিমাটী । ২। গিরিআত বন্য | 

গো গেম গমন করা+ও (ডে) -. সংজ্ঞার্থে) 
সং, পুৎ, পশু । ২। কৃষ। ৩। চন্দ । 9 

সুষ্ধ্য । ৫1 যাগবিশেষ। ৬ । খষিবিশেষ । 
৭। পুং- জী, স্বর্গ । ৮। চক্ষু । শিং _৯ 
«গোমধামধ্য যুগগোধনে হে সহআগে। 

- ভূষণাকিস্করাণাম (৯ বাপ। ১০। বস্তা। 

নি 



গোকু 

১১। বহুং,জল | ১২। উন্দড্রিয়। ১৩। কেশ, 
শরীরের লোম । ১৪। দৃষ্টি । ১৫ | কিরণ। 

১৬ । স্ট্রীং,ধেন্থ । পপক্কে গৌরিব সীদতি ।” 
১৭। দিক 1১৮ । বাক্য । “পন্নগগবী গু". 

চ্ফেযু চাজাগরীত 1? ১৯ । বাগেশ্বরী 1 ২1 
পৃথিবী । “হদ্দোহ গাং স ধজ্ঞায় শস্যায় 
মন্ববা দিবমৃ ।' ২১। মাতা । ২২। গায়ত্রী। 

গোআলা (গো শোক + আলা-- কর্তৃ- 

গোয়ালা বোধক হিন্দীওয়াল। প্রত্য মল) 
সং, গোপ, ছুদ্ধবিক্রেতা । 

গোজ গেজদস্ত শব্দজ কি ?) সৎ, কী- 
গৌজা / লক, খোট]1। [পিগু। 
গৌড় গেগ্ড শন্দজ) সং) উচ্চনাভি, মাংস- 
গৌড়া (দেশজ) বিং, স্তাবক, তোষামোদ্- 

কারী, খোষামুদিয়]। [মোদ্বকরণ। 
গৌড়াম-মি দেশজ) সং, স্তাবকতা, খোষা- 
গৌফ (শুল্ক শন্দজ) সং, মোচ, ওষ্টের উপ- 

রিপ্ছ কেশ। [গণের উপাধি । 
গোসাই(গোত্বা মীশবজ) প্রসিস্ত প্রভৃবংশীয়- 
গোকর্ণ গে! গোরু-কর্ণ কাণ, ১মা- 

হিং) সং, পুৎ, বিতভ্ভি পরিমাণ, অনা- 
মিকাযুত অন্ুষ্ঠপরিমাণ, বিগৎ। ২। গ- 
গুষ। ৩ ।মৃগবিশেষ। ৪ । ব্মশ্বতর | ৫। 
সর্প, চক্ষুতশ্রবাঃ । শিৎ-১ *নৃত্যস্তি গো- 

কর্ণশরীরভক্ষা2 1” (চৌরপক্চাশৎ)। ৬। 
ক্ষদ্রবিশেষ । শিৎ- ১“গজেক্রকর্ণ গোকর্ণ 
পাণিকর্ণ নমোহভ্ভতে 1” ৭। মালবাকুলে 
অবস্থিত তীর্থস্থানবিশেষ; ভগীরথ এই 
পানে তপস্তা করেন । কেহ কেহ বলেন, 

ইহ] হিমালয়ে অবস্ছিভ । শিৎ--১ «গো. 

কর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রৎ সান্লিধ্যৎ যত্র ধু- 
উ্টেং।? ৮। কাশীস্ছ শিবলিজবিশেষ। 

গোকল (গো-কল রুবল শব্দজ, ৬ঠী--ষ) 
বং গোগ্রাস, গোকুকে ফহঙঘাস। 

গোকিরাটা-টিকা (গো পৃরিবী-কির শৃ- 
কর--অট ঘেগমন করেশ'ক-_তুল্যা- 
রে । শুকনের ন্যায় যে চরিয়।, বেড়ায়) 
মৎজীৎ সারিকাপক্ষী । 
গোকীল গো পৃখিবী-কীল শন্ভুংগোজ, 
আঠা -ব) সং, পু যুষল । ২. লাক্ষবা। 
গোকুল গো-কুল  বতুহ, ৬ী-ষ+৭মী 

[| ৬১০ 

পপ আজ 

] গোচ 

হিং) সং, ক্লীং, গোলমূহ। শিং-১ 
“গ্রামান্ বা বহুগোকুলান্।” ২। গোষ্ট, 

পোস্থান । শিৎ- ১ণপোকুলে কন্দুশালায়াং 

তৈললযন্ত্রেুযন্্রয়োঠ 1? ৩। যমুনা নদীত্ীরস্য 
গ্রামবিশেষ ; অথুরার পার্খন্থিত | এইখানে 
কৃষ্ণ ও বলরাম নলের গৃছে পালিত হন। 
শিং-১ “কালেন ব্রজতা তাত গোকুলে 
রাম কেশবৌ । জাশুভ্যাৎ সহ পাণিভ্যাং 
রিঙ্গমাণো বিজন্বতুঃ ৮ 

গোকৃুড গো গোর কৃত) সৎ,ীং,গোময়। 

গোক্ষুর ; সং, পু, স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ। 

শিৎ-১ “গোক্ষুরঃ ক্ষুরকোছপিস্যান ত্রি- 
কণ্টঃস্বাদ্ু কণ্ট কঃ। গোকণ্টকে। গোক্ষুরকে। 
বনশৃঙ্গাট ইত্যপি 1? 

গোগ্রন্থি গো গোকু- গ্রন্থ. গাথা+ই 
_ প্রং) সং,পুং, করীষ, ঘুঁটে। ২। গোষ্ট, 
৩। গোজিহিবিক। ওষধি। 

শোগ্রাস গো-- গ্রাস, ৬ষী _ষ) সং, পু, 
প্রায়শ্চিন্তের পর মন্ত্রপুত করিয়া! গোরুকে 
ঘাস দেওয়া । ৎ। গোরুর ন্যাষ় গ্রাস গ্র- 

হণ কর] ; ধথা-- গাগ্রাসে তক্ষণ। 

গোদ্বত ; সং, ক্ষ", গব্যঘৃত । ২) বৃষ্টি, জল। 
শোস্গ গো-স্ম [হন বধকর14+আটেকৃ)- ক] 

ষে বধ করে, ২য়া-ষ) বিংত্রিৎ, গোহস্তা, 

গোহুত্যাকারী। শিং-_১”উপপাতক সং" 

যুক্তো গোক্সো মাসং ধবান্ পিবেৎ ই- 
ত্যাদ্দি।” মেনু) । ২। সং, পুং, অতিথি । 

গোঙার (দেশজ) বিৎ, অবিম্শ্যকারী, আবি- 
বেক, মুড়। [কড়ি। 

শোজ1 (দেশজ) বিৎ, বোবা । ২. সৎ, বড় 
গোচ-ছ (জ্শন্দজ ) সং, হালা, আটি? 

ঘথ1--এক গোছ ধানের । ২। যোগ; 
হ্থ।--তোমার ছে কার্ধ্য কক্সিবার গে'চ 
হইস্বাছে । চ1.ছ1- থোব!, টি ; যথা” 

এক গোছা পান, এক গোছা ক্চি । 

প্োচগদন ; জং, ক্লীৎ, গোলীর্ধাক্ষ উন্দন। 
গোর (গো! ইত্ত্িয়। গোরু ডর যে চরে, 
৭মী “ হিৎ) সহ, পুং, ক্যাশ্রায়। ২। বিষয়, 

যাহা গ্রহণ কর ষায়, বাছা আনুভব কর! 

বার; ব্খা_ইত্তিগোডর,নয়নগোচর, বুদ্ধি 
গৌচর । শিৎ--১ “ব্যাধালাং আঅগগোচরা 



 গোব [ ৬১১ ] 

গো নি  বেউটনকরা, জড়ান+ অন) 

-_ক) সং, পুৎ, নীচজাভিবিশেব | ২। 

(গো অও ) নাতিকেশেনক্ডিত আংৎস, 

ক্বতিজবেনোত্ল, ত্য ধাবন্গঃ17 ৩ । ই- 

ক্রিশ্কের বিষয়, ইন্লিক্ষগ্রাহ্য € শিৎ- ১ 

“জগৃড্রনথিজবস্থুনাৎ ত্রয়ী ন শ্রতিগোচরা। 

৪ | সাক্ষাৎকার, জ্ঞাতসার । ৫। গোচরণ- 

জবান, গৌক্ষর আহারস্থান। শিৎ- ১/উপা- 

ততাঃ পশ্দিমরাভ্রগোচরাৎ 1? ৬। স্থান। 

৭1 বিং, তরি), আশ্রিত, শ্ছিত। 

গোচশ্ব (গো উন, ৬্ঠী -ষ) স্ৎ, ক্লীং, 
গোরুর চর্ম । শিং-১ “গোচম্ম স্তনে 

দ্বেবি সপ্তবে বাঁজিচণর্ম চ।”” 
গোঁচর্মবসন (পোৌচপ্্ম ₹ বসন,৬ষী - হিৎ) সং. 

পুৎ মহাদেব | “গোচন্মবসনে! হর ।' 

গোচারক (গো-চারি গমন করান + অক 

(ণক)-- ক ) সং, পু, যে গোরু চরায়,. 

গোরক্ষক, রাখাল। [গোরু চরান। 

গোচারণ ( গো - চারণ, ৬ী _ ষ) সং, ক্লীং, 
গৌোচারী (-চারিন্। গো- চারিন্ [চর্+ 
ইনৃপিন্)- ক] গোরজক্ণক, যে গৌরু চ. 

রায়) সং, পুৎ, তপস্বীবিশেষ । 
গোছাল (দেশজ) বি, উপধুক্ত, পটু, চতুর । 
গোজল ; সৎ, ক্লীং, গোমুত্র, গোকুর মুত । 
গোজাগরিক (গো! পৃথিবী-জাগু জাগৃত 

হওয়া1কনক -প্রৎ ) সং, ক্লীং, কল্যাণ, 
মজল। ২। পুং, কণ্টকা রিবৃক্ষ । 

গোজাত (গো - জাত, ৭মী -_ হ) বিৎ, ত্রিং) 
গব্য ঘ্ৃতাফি। ২। স্বর্গলাত। 

গোজিৎ (গেো৷ পৃথিবী জিৎ [জি+০€ক্িপ্) 
-ক] যে জয় করে) সং পুং, পৃথিবী 
বিদমী রাজা। 

গোটা (ফেশজ) বিং, অখণ্ড, আস্ত । ২। 
সংজর্রির পা । ৩। বিবিধ মস্লার চূর্ণ- 
বিশেষ, বৈশাখ মাসে এতদ্দেশীয় লারী- 
গণ মঙ্গলাচরণ পূর্বক ধাহা! গ্রস্তত করে। 

গোঠ (গোষ্ঠ শবজ ):সং, গোস্থান। ২। 
কটিদেশের ভূষণ । 

গোড়া (দেশ) সং মুল, আদি ; যথা 
তুমি এ বিষয়ের আগা গোড়া জান। 

গোড়ারী (ফেশজ) সং, গুল্ফ, পাদমূল। 
গোণী (৭ গণনা, কর।+ক্মঅল্)-_প,ঈপ্ 
 সসত্ীহ) লং, স্্রীৎ। গুণ,খলিয়া। হ। বন্তা। 
৩। পরিম।পবিশেষ | 

গৌড় । 

গোতম 1 সং,পুৎ, গারশাজপ্রযোা মুনি” 

গৌতম ) ২। বৌদ্ধমত প্রচারক মুনি! 

শিৎ-১গোতমোহহমতে। ধূমোহ্নসন্তে 

জমদর্শনাৎ। গোভিস্তমেো। মম ধবন্তং 

জাতমাত্রস্য দেহতঃ । বিদ্ধি মাৎ গৌতমৎ 
কৃত্যে। ” ৩। গো-্রেষ্ঠ। মী-স্ত্রীৎ, 
হুর্গা। ২। রাক্ষপীবিশেব। 

গোতমা্য় (গোতম মুনি-বিশেষ- অন্বয় 

বংশ । যে গোতমবংশোদ্তব ) সং, পু, 

শাক্যমুনি। 
গোতমীপুত্র গোতমী - পুত্র, ৬চী-ষ) সৎ, 

পৃৎ, অহল্যাপুত্র শতানন্দ। 
গোতমেশ্বর ; সৎ, ্লীৎ, তীর্থবিশেষ । 

গোতরজ (গো গোরু+ তরজ _ প্রশস্তার্থে) 

সৎ, পু, প্রশস্ত গো, উত্তম গোরু। 
গোতীর্ঘথ; সং, ক্লীৎ। গোষ্ট, ৫গচারণস্থাল। 

২। তীর্থবিশেষ । শিৎ-_ ১“বলিনিবেদে। 
গোতীর্থে রেবটত্য গ্রুষতাত্মবন] |” 

গোত্র 0 শব করা+ত্র- সংজ্ঞার্থে। যে 
পূর্ধবপুকরুষদিগকে উত্ত করে) সৎ, ক্ষীং, 
অস্তানপরম্পরা, বংশ, কুল। প্রকৃতপক্ষে 

ব্রাহ্গণের মধ্যেই গোত্র ব্যবহার হয়, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এবং অন্যান্য সকল 
জাতির গোত্র তাহাদিগের পুরোহিতের 
নামেই কজনা করা হইয়ান্ে জা 
ভরদ্ববাল গোত্র বলিলে ত্রাঝামিিদো ই. 
প্রতীতি হয় ষে তিনি বাৎস্য ঘা তরত্বাজ 
গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত ক্ষত্রি- 
রাবির সম্বন্ধে তাহা বোধ হয় না ফেল 
তাহার? তত্তৎ খবির ধংশজাত অ্রক্ষণের 

" জমান বলিয্বা বোধ হয়; যথা--বশিষ্ট, 
অত্রি, কশ্যপ, তয়ম্বাজ, বিশ্বামিত্ত প্রন্ভৃতি । 

“লোহুশি স্বগোত্রেগ সহ বিবিধভোগ্ান্ছুপ- 
ভূঙ্জানঃ 1” ২। নাম। | গোত্রপ্রবর্তক 
শাগ্ডল্য প্রভৃতি খবিয় সন্ভাপর্পর।। 
৪ কুলপ্রবর্তক খধি। ৫। জিরগা। ৬। 
ক্ষেত্র? ণ। পথ | ৮।ছত্র। ৬াগোহ। 

উট 



গোদ 
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১*। (গো পৃথিবী-ত্রৈ পালনকরা+ 
অ(ড)-_ ক) পুং, পর্বত ; যথ।--“গোত্রের 
প্রধান পিতা মুখব্ংশখ্যাত |”? ১১। বিং 
ত্রিং, কুৎসিত । 

*গোন্রজ € গোত্র -জ [ জন্1+অডে)-ক] 
জাত) বিৎঃত্রিৎ, যে একগোত্রে জন্মিয়াছে, 
সগোত্র, বংশীয় । “দ্শাহেন সপিগাত্ত 
শুধ্যস্ভি প্রেতস্্াতকে ৷ ভ্রিরাত্রেণ সকুল্যান্ত 
ন্নাত। শুধ্যস্তি গোত্রজ1ঃ 1? ব্যোসবাক্য)। 

গোত্রপ্রধান (গোত্র পর্বত -__ প্রধান, ৬ষ্ঠী _ 
ঘ) সং, পৃ, হিমালয় । ২। (গোত্র কুল 
প্রধান শ্রেষ্ট, শ্ভী-ষ) কুলশ্রেষ্ঠ, 

গোগ্িপতি। 
গোত্রতাগ (গোত্র গোত্রজাত ব্যক্তি - 

ভাগ, ৬ী _ ষ) সং,পুং”গোত্রজাত ব্যক্কি- 
দিগের পরস্পরের ধনাদি বিভাগ । শিৎ 
-১ “গোত্র সাধারণং ত্যক্জ1 যোহন্য 
দেশৎ সমাশ্রিত 1 তদ্বংশাযস্যাগতস্যাৎশঃ 
প্রদ্বতব্যে! ন সংশয়ঃ । তৃতীয়ঃ পঞ্চমশ্চৈৰ 

সশ্মে। বাপি যো ভবে । জন্মনামপরি- 
 জ্তাতে লভেতাংশং ক্রমাগতম্ ॥?? 

গোত্রভিদ্ গোত্র পর্বত- ভি (ভিদ্ ভেদ 
কর1+০.ক্ষিপ)_-কা যেভেদ করে। যে 
বজ্জ দ্বারা পর্বত ভেদ করে, ২য়া1-- ষ) সৎ, 
পুৎ, ইন্ত্পর্ববতভেদ কর্ত।। শিৎ_ ১৭স্ফুট- 
মিক্তাস্যময়ি গোত্রভিদ্া।" 

গোত্র গোত্র পর্ধত+অ -_অস্তযর্থে) সং, 
স্ত্রী, পৃথিবী । ২। (গো+ত্র-সমুহার্থে। 
1 আগা আলিলে) গো-সমূহ | 
গোর্খ- গো গোরু ইত্যাদি যেদান 

করে, ২য়াঁষ। অথবা গা চক্ষুঃ_দৈ 
শোধন কর1+ অ'ড)-_ ক) সং,পুৎ, নস্তিক্ষ, 
মগজ । ২। গোদাবরীরনিকটস্ছ দেশবিশেষ। 
৩।(€(গো-দ যেদ্দান করে) বিং, তি, 
গোদ্ষাতা, যে গোক দান করে। ৪। (দেশজ) 

অং, রোগবিশেষ, পদস্কীত রোগ । 
গোত্র (দোদ মস্তিষ্ক ত্ৈ রক্ষণ? করা4- 

মসভ)-ক) সং, ক্লীত, বিডি রক্ষক 
মুকুটাদি। 

গোদান্ত, গো গোক -দৃস্ত। মারা কা. 

হি হেতু গোদস্ত নাম হইল) সং, ক্লীং, 

[] ৬১২ ] গোঁধা 

হরিভাল। ২। ৬্চী__ষ) পু, গোরুরদীত । 

গোদা (গো জল-দা [দা দান 
গোদাবরী | করা+০কিপ্)-_ ক] যে দেক। 

২য় পক্ষে গে [শ্বানহেতু] ন্বর্ণ- দা দান 
কর1+ক্ষনিপ _ ক) সৎ, স্ীৎ, নদ্দীবিশেষ। 
শিৎ-১ “ততো! গোদাবরীৎ রম্যাম্।"? 

গোদ্ান (গো কেশ- দে! ছেদন করা+ 
অনংঅনট)-ধি) সৎ, ক্লীং, কেশাস্ত 
সংস্কার, কেশছেদনরূপ সৎস্কার। শিৎ-- ১ 
“অথাস্য গোদানবিধেরনস্তরমূ 1” রেঘু)। ২ 
“চুড়োপনয়নগোদ[নবিবাহাঃ সৎস্কারাঃ 1” 
২। (দা দ্রান কর1+4-খ্মনট -ভাবে) 
গোপ্রদান। 

গোদারণ (গো ভূমি-দ্বরারণ যেছেদন 
বা বিদশর্পণ করে ) সং, ীৎ, লাঙ্গল । ২। 
কোদাইল। [ক্ষীর, গাভীর তুগ্ধ। 

গোতুপ্ধ (গো- দুগ্ধ, »ঠী- ষ) সৎ, ক্লীৎ, গো- 
গোছুহ্ €(গো-ছুহ্ দোহন কর1+-কিপ, 
ক) বিং, ত্রিৎ,। গোর্দোহনকারী, গো- 
দোছক (দোয়াল)। শিং-১ “চিরং নি- 
দধ্যে দুহতং জ গোছুহ2 17 (মাখ)। ২। 
গোপ। শিং-১ “চেতোহুস্মাকৎ গুণব্দ- 
গুণৎ গোছুহাং দেহমেতৎ 1? 

গোদোহিনী (গো-ছুহ পদোহন কর17 
অন(অনট্)-_ধি) সৎ, স্ত্রী, গোদোহন 
পাত্র, ছুধের ভাড়। [পুং, গোমুত্র । 

গোদ্রব (গো-দ্রব যে নির্গত হয়) সং, 
গোধন (গো-ধন সমূহ, ৬ঠী-ষ) সৎ, 

ক্লীৎ, গাতি সমূহ । ২ । গোরূপ ধন,গাভি- 
কূপ ধন । শিৎ-১ “অদৈ।ব কিং চিরে- 
পম্ম ব্রজামঃ সহ গোধনৈঃ 1৮ হেরিবংশ)। 

গোধর (গো পুধিবী-ধর [তব ধারণ কণা 
+1অ(অন্)--ক] যেধারণ করে, য়া 

ষ) সং) পু, মহীধর, পর্বত | 
গোধা খেধে বেষ্টন করা+ (জন্) 
গোধিকা _ক, আপ- স্্রীং। গোধা+ 

আকারে পুর্বরবে ইক-স্বার্থে) জং; স্ত্রীং 
গ্োসাপ। শিৎ-১ « শ্বাবিধং শরকৎ 
গোধাং খড়াকৃণ্মশশাত্বথা | ভক্ষ্যান্ পঞ্চ" 
নখেঘেতান্।” ২। (4 অনট্ --প) খন্ড না" 
ঘাত নিবারপার্থ বামপ্রকোর্টের চর্ম 



গোঁধু 

আবরণ । শিং-১ « ভত-্ডটচনাশক্দো 

গোধাখাতাদভূত মোহ 1) 
গোধাঙ্গুলিত্র (গোধা গোধাচ্রনির্ত_ 

'ন্ুলিত্র; য়ং-স। মধ্যপদলোপ ) অধ, 
ক্লীং, গোঁধিকাচর্খব-নির্ট্িত দত্তাঁন। ) পূর্ব- 
তন যোঙ্গ,বর্গ যুদ্ধযাত্রাকালে ইহা ব্যবহার 

করিতেন । ২1 দ্বেৎ - স) চামাটী এবং প্র- 
কোষ্ঠাবরক চর্ম । 

গোধি (গো. চন্ষুঃ, জল _ ধা ধারণকরা1+ই 
_প্রৎ । অথবা গুধ্ বেষ্টনকর147 ইন) 
_ ধি সৎ) প্র, ললাটদেশ । ২ ) গোধা। 

গোধুম 7 গুধ বেক্টন করা+উম, উম 
গোধূম -- প্র ) সং, পুৎ, গমশন্য। 

গোধূমচুর্ণ গোধূম - দুর্ণ গুড়) সং, রলীং, 
অয়দা। [গমের পালো। 

গোধৃমসার ; সৎ) ক্লীৎ, গোধূমের সারাংশ, 
গোধুলি (গো! -ধূলি, ৭মী _ হিং) সৎ, শ্্ীৎ, 

সর্য্যাস্তসময়, হর্যের অস্তগমনকাল, গো- 
ধূলি সংযুক্ত কাল, গোধূলী) এই সময়ে 
গোসকল মাঠ হইতে গহপ্রত্যাগমন করে 
তাহাদের খুরাাতে ধূলি উতিত হয় স্থা- 
তরাং সুর্যের অস্তগমন বেল! এ ধূলিসং- 
যুক্ত হয় এই নিমিত্ত হবর্ধ্যাস্তগমন সময়ের 
নাম গোধূলি হইয়াছে । এই অনুসারে 
শৃর্ধেযাদয় কালকেও গোধূলি বলা যাইতে 
পারে কারণ সেই সময়ে গোসকল ক্ষেত্রে 
চরিতে যায় আবতরাং সে সময়ও গোধুলি- 
যুক্ত হইয়! থাকে । গ্রীষ্মকালে যে সময়ে 
আর্ধা অপ্ধী-আত্ত হন, হেমস্ত ও শিশিরে যে 
সময় সৃর্ধোর তেজোহানি হইয়া পিও1- 
কার প্রাপ্তি ঘটে এবং শরৎ, বর্ষ। ও বসস্তে 
সুধধ্যান্তের পর গোধূলি । শিং - ১গোগুলিং 
ত্রিবিধাৎ বস্তি মুনয়ে! নারীবিবাহাদিকে 
হেমস্তে শিশিরে প্রয়াতি মৃহ্থুতাৎ পিতী- 

কৃতে ভাস্করে | আীগ্ষেহস্কাস্তমিতে বসন্ত 
সমপ্পে ভানৌ গতেহদৃশ্যতাৎ হুর্ধ্যেচাত্- 
মুপাগতে চ নিয়তৎ বর্ধাশরৎকালয়োঃ 1” 

গোধেলু (গো. গোকু_খেলু এ বা সং, 
্্রীং, দুগ্ধবতী গবী। 

গোধ (গো পৃথিবী-তব ধারণ করা+ 
(ক) - ক) সং, পুহ, ভূখর, পর্র্নত | 

[ ৬১৩ ] গোপ 

গোনন্দ ; সং, পৃৎ, কাশ্মীরের ভূতপুরবর্ব নর- 
পতি ; ইনি যুধিষ্তিরের প্রায় সমকালেই 
রাজ্য করেন । শকারস্তের ২৫২৬ বৎসর 
পুরে ইহার রাজত্ব ছিল । ইনি মগধরাজ 
জরাসন্দের বন্ধু; মথুরা আক্রমণ কালে 
ইন্নি জরাসন্ধের সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 

গোনন্দী (- নঙ্দিন্, গো জল-নন্দ ক্রীড়া 
কর1+ ইন্"শিন) _ ক) সং, পৃং, সারস- 
পক্ষী । ২। গণবিশেষ। 

গোনদ্দ' (গো জল--নর্দ শব করা +অ 
অন) - ক) সৎ, পৃং, সারসপক্ষী,। ই । 
পরব্বতবিশেষ। ৬। দেশবিশে । ৪ 1 কা- 
শ্বীর দেশের নৃপবিশেষ । 

গোনদ্দ্শয় (গো স্বর্গ নদর্য় শবিত অ- 
াঁৎ বিখ্যাত । অথব। গোনর্দ4+ঈয়'ণীয়) 
_ ভবার্থে) সৎ, পুৎ, পাণিনি মুনি । 

গোনস (গো গোরু- নস, নাসা না- 

গোনাস ] সিকা, ৬ষ্ঠী- হিহ) সং'পুৎ, বুহৎ 

সর্গ বোড়া প্রভৃতি । | 
গোনাথ ; মং, পুং, বৃষ 1 ২। গোস্বামী । ৩। 

রাজা । 

গোনিষ্যন্দ (গে! নিষ্যদ্দ 
সং, পুং, গোমুত্র । 

গোপ গো গোরু, পৃধিবী-প]পা পালন 
করা অ(ড)-- ক] যে পালন করে, ২য় - 

ষ) সং, পুং, গোয়ালাজাতি । শিং-১ 
“মণিবদ্ধ্যং তগ্রবাযাদ গোপজ।তেশ্চ সং- 
ভবঃ।” ২। ভূপতি । শিং-১ “€(দেবা3) 
ভুবনসম্যাস্য গোপা” ৩। গোপাল, গো" 
রক্ষক । পী-স্ত্রীং, গোয়ালিনী। ২। (গুপ্ 
রক্ষা করা+অঙঅল্১-ক) পু _ রী 
রক্ষক । | 

গোপক (গোপন দেখ, আকণেক)--ক। অথবা 
গোপ+কণ্_ যোগ) বিংত্রিৎ, যে গোপন 
করে । ২। রক্ষক ।৩। বহগ্রাতমর অধ্যক্ষ । 

গোপকন্যা (গোপ- কন্যা, ৬ঠী-ষ) সং, 
স্ত্রী, গোপআাতির কন্যা । 

গোপতি (গো পৃথিবী ইত্যান্ষি _ পতি প্রভু) 
সং, পু, শিব । শিৎ-১ “গোপর্লি গো 

পতিগ্রঠমো গোচন্মবসনো  হৃর2 0৮ ২ । 
হুর্ঘ্য। শিং-১. ৭ মার্ভণো গোগপতিঃ 

যেক্ষরিত হয়) 



গোপ। [ ৬১৪ 1] গোপী 

শ্রীমান্ কতজ্শ্চ প্রতাপবান্ ।'” ৩। ভূপ, 

রাজা। শিং-১ “গোপাতিশ্চারচস্ষুঃ 1? 
গু বৃষ । শিং-১ “রাক্ষসাৎ বশমাপন্নং 

সিংহানামিব গোপতিয |? ৫1 অনুর- 
বিশেষ শিৎ- ১”গোপতিস্তালকে তুশ্চ 

৬। ইন্ত্র। | প্রীপতি, শ্রীক্ণ। 
গোপদল (গোপ রক্ষণ-দল পত্র) সৎ, 

পৃ, স্পারিগাছ। 

গোপন খপ. রক্ষা করা, লুকায়িত কর।4+ 

অন(অনট)- ভা) সং, ক্রীং, রক্ষণ। ২। 
অনৃষ্ল্যকরণ, লকান। শিৎ-১“সৈন্যেন 

মহতাযুকৎ ভরদ্বাজস্য গোপনে ।?? 

গোপনীয় (গোপন দেখ,অনীয় _ ন্ট) বিংঃভ্িৎ, 
' 'প্রকাশা, গোপ্য । শিৎ- ১ “গোপনীয়ং 

প্রধত্বেন ন বাচ্যৎ যম্য কস্যচিহ 1 হ। 
রক্ষণীয়। 

গোপরিচর্ধয1 গে।-পরিচর্ধ্যা সেবা, ৬চঠী- 
ষ) সৎ, স্ত্রীৎ, গোসেবা। 

গোপবধূ (গোপ - বধূ, *ঠী _ষ) সং, স্ত্রীৎ, 
গোপজাতীদ্মা-স্্রী, গোপভার্ধ্যা। শিং ১ 
«প্রকৃতিম্গমন্ কিল যস্য গোপবধবঃ 1”? 

গোপবলসভ (€(গোপ-বন্নভ প্রিয়, ১মা- 
হিৎ) সৎ, পু, শ্রীকৃষ্ণ । ২। বিং, ত্রিৎ, 
গোপগণের প্রিক্ন। | 

গোপাদিত্য ? সৎ, পুৎঃ কাশ্মীরের রাজাবি- 
শেষ; কলির ২৭০১ বর্ধ গতে ইনি রাজ্য 
গ্রহণ করেন। 

গোপাধ্যঙ্ষ গোপ - অধ্যক্ষ, ৬ঠী -ষ) সৎ, 
পুং, গোপগণের রক্ষক । শিং" ১গোপা- 
ধ্যক্ষেো ভগ্ব্রত্তো রথমাপ্ডায় সত্ত্বরঃ1” 

গোপানসী গেপ্ রক্ষণ কর1+নদ্নেষট)- 
ক, ঈপ্-স্ত্রীং। আ-_ আগম) সং, জীহ, 
বড়ভী, ঘরের চালের বা ছাদের নি্স্থ 
বক্রকাষ্ঠ, পাইড়। শিৎ- ১ “গোপানসীষু 
ক্ষণমাশ্হিতালাম্ 1” মোত)। | 

গোপার়ক শেপ, রক্ষা করা+আয়-ক।ক 
শখোগ ) বিৎ, ত্রিৎ, রক্ষক) শিৎ--১ 

শগোপায়কানাং ভূবনব্রয্বস্য 1” কিক্পাত)। 
গোপারন (খপ্+ আস্ত গোপাঘ়1+অন(আন- 

্ ন্ট. -ভ) সং, রীৎ্ গোপন, রক্ষা । শিং 
[রি রা ৯ ৯৭গোপায়নৎ প্রকুরূতে জগত: সার্ব- 

লৌকিকমৃ। "ছেরিবংশ) । ২1 (+ অনট - 

ক) বিং, ত্রিং, রক্ষক। শিৎ-১৫গোপানাং 

বহুসহজৈর্বলৈ গৌঁপায়নৈব্ তিঃ1” 
গোপারিত (খুপ. রক্ষা] করা+ত(ক্ত)- শব 

বিং, ত্তিং) রক্ষিত । ২। পুষ্ট । 
গোপাল গো! গোক, পৃথিবী-পাল ষে 

পালন করে, ২য় _ ষ) সং, পৃৎ, শ্রীকফের 
বাল্যরপ। ২। গোপ, রাখাল। ৩। ভূপতি। 

শিং- ১গোপালেন প্রজাধেনো বিত্বদুগ্ধং 
শনৈঃ শনৈঠ। পালনাৎ্ পোষণাদ্রাজাযু ৷” 
৪ । 'াধাকৃষ্ণ-রসকল-বলী” নামক গ্রন্থের 

রচয়িত1 বৈষ্ববিশেষ, ইহার নাম রাম- 
গেপালদাস। 

গোপালক (গো গোরু ঝা] পৃথিবী-পাল্ 

রক্ষা কর + অক(ণক)--ক ) সং) পুখ। 
কৃষ্ণ ২। শিব । ৩ । গোরক্ষক, যে গো 
সকল রক্ষা করে। 

গোপালচম্পৃ; সং,পুং, জীবরাজকত গোপাল: 

লীলা বর্ণন গ্রন্থ । 
গোপালবন্্া ; স:, পু) কাশ্মীরাধিপতি শঙ্ক? 

বন্মার পুত 
গোপালী ; সং, স্ত্রীঘ, অগ্দরাবিশেষ । 
গ্োপাষ্টমী (গোপ - অষ্টমী) সংস্মীৎ,কার্তিং 

মাসের শুক্লাষ্টমী। এই দ্রিনে শ্রীকৃষ্ণ গে 
পালনে নিযুক্ত হন। এই দিনে সংষ 
হইয়া গোপুজা, গোগ্রাসদ্ধান, গোপ্রদক্ষি 
ও গবামুগমন গ্বার1 অভীষ্ট লাভ হয়। 

গোগিকা গোপী +কণ্-_ ঘোগ) সং, স্ত্রী 
গোয়ালিনী, গোপের স্্রী। ২। রক্ষিকা। 

গোপিত্ত ; সৎ, ক্ষীং, গোরোচনা। | গা 
জ্রব্যবিশেষ। 

গোপীকামোদী ; সৎ, জ্্রীং। কামোদ ও ৫ 
দারী ঘোগে উৎপন্ন রাশিণীবিশেষ | 

গোপীঙীত1; সৎ, স্ত্রীং। গোপীগণ-কর্তৃ কর 
শ্রীকৃষ্ণের স্যতিবিশেহ। 

গোপীক্গনবন্পভ (গোপঁদজল _ বল্ল, ৬ঠী- 
সং,পৃৎ, গ্রোপীগণের প্রি শ্ীকঞ্ণ। শিৎ 
৯ «গোপীজনবন্ব্ায় স্বাহা।”? 

গোপীনাথ-_অগ্রন্থীপের গোপীনাধজীর , 
বিগ্রহ। চৈতন্যশিষ্য তারিন পরা 
চি ০ | 



গোপা দিন £ ৬৯৫ বু 

1 গ্োপ্য (গোপন ফেখে, রা ও াপুষ্ত কার 1... 

ঞ। খোপনীর, গোপন; টারিবার ৃ 
শিং -- ১৭ন্সাযুর্বিঘাং গৃছন্ছিৎ বারটরদপ 

ভেষজ । তপোজানাপমাঅঞ্ কপ সা. 
 পোদ্ানং) নব গোপ্যালি বত্বতঃ)৮ ই. 4. টা, | 

_ রেছু কিঞ্চিৎ পুরুষেযু কিকিৎ শোপ্যৎ ব্জ- . 
স্যেবু ুতেযু কিঞিৎ ০ [ন্ত্য বর. 

খোপ্যক (গোপা +ক _ যোগ) সং,পুৎ, দাস, 

গ্রোপ্যাধি গোপ্য রক্ষণীক্ব _বআআধি গচ্ছিত 
বস্ত, বং - স) সং, পুৎ, রক্ষণীয় অধিকৃত 
বন্য, যে বন্ধকী বস্ত রক্ষণীয় ভোগ্য নহে। 

পোপ্রকাগ্ড গো - প্রকাণ্ড প্রশস্ত) সং,পুৎঃ 

শ্রেষ্ট গো, উত্তম গোরু । 
শোপ্রচার গে! প্রচার শ্র-চর গমনকর। 

+ অ(েঞ) _ ধি] গমন) সৎ, পৃ, গোচর, 
যে স্থানে গোরু চরে,গ্রামস্থ সর্বসাধারণের 
গরু চরিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপিত 
থাকে । শিং-১ ণ“গোশ্রচারকথা পুণ্য! 
গোপীনাং দ্বারকাগমঃ।” 

গোপ্রতর ] গো -প্রতর, প্রতার [প্র 
গোপ্রতার / তু পার হওয়। 4 অ(বসল্),অ 

(ঞ)-_-ভা] পারহওন,ষী _হ) সং+পুৎ, 
গোদ্দিগের পার হওয়া । ২ (1 অল্,খয এ 
_ ধি) ভীর্ঘবিশেষ । শিং -_ ১৫গোপ্রতারং 
ততো গচ্ছেৎ সরয্যা স্তীর্ঘমুত্ত মম । যত্র 
বামে! গতঃ স্বর্গৎ সভৃত্যবলবাহনহ।” 

গোপ্রদ গো গোরু-প্ররদ প্রদ্দানকর্তী, 
যং- স) বিং, ত্রিং১ ষে গোর প্র্ধান করে, 
গোদানশীল। ২। গো গোতুল্য বধ্য -, 
প্রদ্দ প্রন্দাতা, যব - স, মধ্যপদ লোপ) বে 

গোদানের তুল্য ফলপ্রদ বস্ক দান করে; 
যখ1--মনুষ্য গে! প্রদান না করিয্া গোপ্রদ 
বলিয়া অভিছ্থিত হইতে পারে । 

গোবর গোবিট শবজ) সং,গোমধ,গোবিষ্ঠা। 
গোভ্ৎ গো! পৃথিবী -ত্ৃৎ[ভূ ধারণ কর! 

+*(ক্কিপ)- ক] থে ধারণ করে) সং১পুৎ 
পর্বত | শিং-১ “নাঙ্গেন গোড়চ্ছিখরেু 
মন্াঃ নৃত্যস্তি, গোকর্ণশরীর ভন্ণাং |” ' 

গোমক্ষিক1 (গে? -- অক্িকা1, *ভী -- ব) সং, 
স্্রীং, গোক্রয় ক্লুশদায়িক] বঙ্গিকা, ভাস । 

ৰ্ 

গোপীধন্ত্রএকতারা বিশেষ): হি 
বাউলেরাই ব্যরহার | 
করে। একটী 'ার্- -এক, 
হস্ত পরিমিত গ্রন্থি হুক 
সরু বংশ দণ্ডের গ্রন্থি-: 
যুক্ত প্রান্তের ছয় সাত 
অনলি অখণ্ড রাখি! 
অবশিষ্ট অংশ সমান 

চারি ভাগে বিভক্ত ক- 
রিয়। তাহার পরস্পর 
বিপরীত ছুইটি ভাগ গোপীযস্ত্র । 
ত্যাগ করিবে, ক্মপর দুইটি অংশের প্রান্তে 
একটি খসলাবু নির্মিত খোল বন্ধ করিয়। 
তাহাতে একগাছি তার আবদ্ধ করিতে 
হয়। এ তার ছুই বংশ খণ্ডের মধ্যে অব- 
শ্থিত ও একটি পরাস্ত অধ্গ্ডিত প্রান্তে 
কীলকবদ্ধ, অপরটি প্র খোলে আবদ্ধ 
থাকে । ও 

গ্রোপীসাথ (দেশজ) রাধিকার অষ্টসখী, 
আধ্যাত্মিক অর্থে শমদমাদি আষ্টবিধ ধর্শ- 
প্রবৃত্তি । 

গোপুচ্ছ গে। গোরু-পুচ্ছ লেজ। যে 
গোরুর পুচ্ছ সদৃশ) সং,পুং,গোকরুর লেজ। 
২। হারবিশেষ। ৩) গোলাল,লাখ্য বানর। 

গোপুর প্ রক্ষাকর14 উর _ -র্্,সংজ্ঞার্থে) 
সং, ক্রীৎ, পুরদ্ধার, নগরছার । শিং-১ 
“পুরশোপুরৎ প্রতি সসৈন্যসাগরমূ ।” ২। 
দ্বার । ৩। (+উর-_ণ) মুস্তকবিশেষ। 

গোপুরীষ (গো -পুরীষ বিষ্টা, ৬ঠী-য) 
সং, ক্লীং, গোময়, গোবর । 

গোপেন্ত্র গোপ-ইজ্তর প্রভু, প্রধান) সং, 
পৃ, বিুখ কৃষ্ত | শি২-১ “গোপেজ্স্যা- 
নুন্সে জোটে নন্দ গোপকুলোস্তবে।” 

গোগুব্য খেপ, রক্ষা কর1+তব্য _শ্ম) বিং, 
ত্রিং, অপ্রকাশয । ২। রক্ষণীয়। “পৌর- 
জানপদ।1 শ্চৈব গোণ্ুব্যান্তে যথাতুখমৃ 1” 

গোপ্তাগোণ,,প, রক্ষাকর11+তৃতেন্)- ক) 
বিং, ব্রিৎ, রক্ষক, রক্ষাকর্ত।। ২। প্রতি- 
পালক ॥ ৩ ক্মধ্যক্খা। শিং-১"ভর্তা গ্রোপ্তা 
চ ভূতানাৎ রাজা পুরুষবিগ্রহঃ।” গু”_ 
সীং,রক্ষা কত্রখু। এগুহাতিুহগোপ্পীত্বৎ। 



গোম! ] 

গোমগুল ; সং, ক্লীং, গোসমৃহ । শিং-১ 
*০ভায়াপদি ছুস্তরায়াৎ গোমগুলস্যোন্ধরণ- 

ককার।” ২। ভূমগ্ডুল। ৩) কিরণ-সমুহ। 
গোমতলিকা (গো - মতল্লিক। প্রশস্ত) সং, 

স্ত্রীঘ, তুশীলা গো, উত্তম গোরু । 
গোমথ গে! ছুগ্ধ- মস্ আলোড়ন কর।+ 

'অ(অন্)-- ক) সৎ, পু গোপ, গোয়ালা। 
গোযস্ত (গো পৃথিবী- মন্ বুঝা 17 ভক্তি) 

_ প্রহ) সৎ, পথ নিন্ধ্যপন্দতের প্রত্যন্ত 

পর্লাত,পশ্চিমঘাটে গোয়া সন্বিহিত প্রদেশে 
'অবন্ছিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ক ও জরাসদ্ষের 
সহিত যুদ্ধ হয়। শি২ং-১ “গোমজমিতি 
বিখ্যাতৎ নৈকশৃঙ্গবিভুষিতম্ '” ২ । গো- 
সমুহ । ৩। যাহার গোরু আছে। 

গোময় (গো + ময়মেয়ট) _ পূরীষার্থে ) সৎ 
পুং-_ক্রীহ। গোবিষ্ঠা, গোবর। শিং-১ 
“গো ময়াৎ বৃশ্চিকে। জায়তে 1১, 

৬১৬ ] গোর 

গোমাস্তা ধোবমিক) যে ব্যক্তি খাজানা মং- 
গ্রহ বাআদায় করে। ২।মহাজনের গদির 
প্রধান কর্মচারী । 

গোমী গোমিনৃ, গো 1 মিন্ _ অজ্তযর্থে সং, 
ত্রিং, যার অনেক গোর আছে। ২। 
উপাসক । ৩ । পুৎ, শৃগাল | 

গোমুখ (গে! _ মুখ, ৬ঠী _হিহ) সং, ক্লীং) 
কুটিলাকার বাদ্যভাণ্ড,শৃঙ্জাদি | ২। কুটি 
লাকার গৃহ । ৩। সিঁষ।৪ | বিজেপন। ৫। 
পু, কুম্ভীর | ৬ । প্রমথবিশেষ | ৭। বঙ্গ, 
বিশেষ । খী-স্স্রীষহিমালয়ের গোমুখাকা, 
গুহা । ২। ন্দীবিশেষ, হিমালয়ে যথা 
গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে । ত। ক্লীং-_ স্ত্রী 
জপমালার থলি । ৪। কু'ড়াজালি। 

গোমত্র গে - মৃত্র, ৬ঠী - ষ) সৎ, রীৎ, গো 
কুর প্রআব, চোনা। শিৎ- ১ “শুদ্িবিজা 
নতা কাধ্যা গোমুত্রেণোদকেন বা)? 

গেময়োখ। গোময় গোবর -উদ্ধ যে উঠে | গোমুত্রিক1/গোমূত্র 4 ক -প্রৎ। আপ.-ক্সীং 

ব1 উৎপন্ন হয়, ৫মী _ষ) সং, স্্রী,,গোময় 
জাত কীট, গোবরিয়া পোকা । 

গোমন্ধ্যাধান (৬2০০8106077, গো - ম্তরী 

-আধান, ৬ঠী _ ষ) সং, স্ত্রী, গোবীজে 
টাকা দেওয়!। 

গোমসূর্ধ্যাহিত (গো _ মহ্রী-আহিত, ৬ঠী 
-_ছিহ) বিৎ, ত্রিং, যাহার গোবীজে টীকা 
দেওয়া হইয়াছে । 

গরে(মাতা (গে! - মাতা, ৬ভী-ষ) সৎ, স্্ীৎ, 
গে। সমুদ্দায়ের মাতা স্বুরভি। ২। কশ্যপ- 
পত্বীবিশেষ । 

গোমান্ গোমষত্, গো 4 মত - অন্তযর্থে) বিৎ, 
ত্রিংঘার অনেক গে'কু আছে । ২ ।ভ্যতি- 
বাদক। ৩। কিরশশালী। ৪ । চক্গুষ্্ান্। 
মতী _জীং, ন্বীবিশেষ, গুমৃটী । শিৎ -১ 
“গোমভী ধৃতপাঁপঞ্চ গণ কীঞ্চ মহানদীমূ।” 

ফ্োরত)। ২। বৈদিক মস্্বিশেষ। 
শোষাযু গো শঙ্ধ ইত্যাদি-মা পরিমাণ 
করা+উতেন্)- ক ।য _ আশগম) সং,পুৎ 

_ শৃগাল, শিক্গাল । শিং-১ “বিড় বরাহ- 
 খরোষ্রাশ্চ গোষাযো: কপিকাকয়োঃ | প্রান 

.. সুত্রপুরীষাপি ছিজাশ্চান্্রায়ণৎ চরেৎ ২ 
প ধপ্দিশেষ। 

সং, স্্রীৎ, চিত্রকাব্যের বন্ধবিশেষ। ২ 
শ্লোকরচনাবিশেষ । শিৎ- ১ “বর্ণানামে, 

রূপতৃৎ যদ কাস্তরমর্ধয়োঃ। গোমুত্রিকে 
তৎ্প্রাস্থ হুক্করৎ তদ্বিদো বিদুঃ।? ৩ 
প্রচারাদ্ি ॥। শিং-১ «“গ্োমুত্রিকা প্রচ 

বরেমু 92১ ৪ 1 প্রসিদ্ধ তৃণ। 
গোমেদ গো চু _ চা ন্িদ্ধ হও 

ইত্যাদি +সঅল্)--প) জং১পুহ, পীত, 
মণিবিশেষ | ২। টি | 

গোমেধ (গো- মেধ মিছ লিপ্ধহওয়1+ 
-_ধি) বক্কর, ৬ঠী-ষ) সং, পুং, গো: 
নামক যজ্ঞবিশেষ । শিৎ--১ “অস্বালং 
গবালভ্তং সংগ্তাসৎ পলপৈতৃকমূ ৷ দেবর! 

সুতোত্পত্তিঃ কলে পঞ্চ বিবজ্জয়েৎ।? 
গোষান (গো. পরাকৃষ্ট যান শকট,য়ং- 

সং,কীং। গোক্ুর শাড়ি । শিং-১গো 

নেনাগত্ষ্টঃ পাদা'্ভ্যাৎ শুভচেষ্টিতঃ ॥” 

গোরক্ষক (গো গাি, পৃথিবী রক্ষ র 

কর1+ অক .ণক)---ক). সৎ,পুৎঃগোপাত 

ব্বাখাল। ২। রাজা । শু 1 বি্তত্রিং, গো 
| লনকারী। শিং--১*গ্রোরক্ষকান্ বাণি 

কান্ তথা কাকুকুশীপবান্ প্রেষ্যান্ 
বিক্াৎশ্চৈব বিপ্রানূ শৃ্বদাচরে+ 



গোল 

গোরথ ; সৎ, পুই, মগধদে শম্ছ পর্র্বতবিশেষ | 

গোরস গগে।-_ রস,ছ্ঠী _ ষ) সৎ, পুৎ-ক্রীং, 
গোশরীর হইতে নির্গত রম, ছুপ্ধী। ২। 

দ্বধি; স্বৃত ; নবনীত। শিং--১আট্যানাৎ 

মাংসপরমৎ মধ্যানাৎ গোরসোত্তরমূ। তৈ” 

লোত্তরৎ দ্বরিদ্রাণাৎ ভোজনৎ ভরতর্ষভ।7? 

গোরসজ (গোরস-জ [জন্ জন্মান+অ 

(ডে)--ক) উত্পন; ৫মী -ষ) সখ, জ্লীৎ 

তত্র, ত্োল। 

গোরা গৌরশব্দজ) শুভ্র; যথা-“গোরা ছি 
ভাবিতে ভাবিতে হৈন্ু কাল।”২ ৷ (দেশজ) 

ইউরোপীয় উসন্যবিশেষ। [বৃষশ্রেষ্ঠ। 

গোরাজ (গো- রাজা শ্রেষ্ট,৭মী _ ষ) সং,পুৎ, 

গোরাটা (গো বাক্য-রটউট বলা, উ- 

গোরিক! চ্চারণ করা +অ(অন্) _ প্র । 

ঈপ -স্ত্রীং) সৎ, স্ক্ীৎ, শারিকা পক্ষিণী | 

গোকু (গোশব্বজ) সৎ, বৃষ, গবী । 

গোকুত ; সং, ক্কীৎ, ক্রোশঘ্বয় পরিমাণ । 

গোরোচ (পো কিরণ-রোচ যেদীপ্তি 

পায়) সৎ, রীৎ, হরিতাল। 
গোরোচন1 গো - রোচ্ দীন্তিপাওয়া4 অন 

(অনট্)--৭) সৎ স্ীং,গোমস্তক লব্ধ উজ্জ্বল 

পীতদ্রব্যবিশেষ, গোমস্তক-শ্ফিত শুক্ষপিন্ত। 

গোর্দ (গুরু চেষ্টা করা4+দ-প্রৎ) সৎ, 

ক্লীৎ, মস্তিদ্ক । 
গোল €খশুড়, গোল হওঘা14+ অ(অন্) 

গোলক ) -ক। ডল) সং, পুৎঃ বর্ত,- 
লাকার বন্ধ । শিং-১ “অয়োগোলক।” 
২। যে ্বারুময় বর্তলে পৃথিবী ও আকা- 
শের প্রতিরূপ অন্ষিত আছে। শিং ১ 
পভুগোলস্ত |” ২ “সুরধ্যাস্তগোলযোর্মধ্যে ॥” 

৩। জারজসস্তান, পতির নৃত্যুর পর উপ- 
পতি হইতে জাত পুত্র । শিং-১ “ম্বৃতে 
তর্তরি গোলক$ 1) 5... ক্রীঘ, মণ্ডল । লা 
স্ত্রী, গো ভূমি-লা গ্রহণ করা+ 

 আ(ডড)-ক,আপ্। আধারছেতু ষেবহুতূমি 
গ্রহণ করে) গোদাবরীনদী । ২। সথী। ৩। 
কুনকী। ৪। বালকের ক্রীড়নক। ৫। ছুর্গা। 

গোলক্ষণ (গে।- লক্ষণ ) সং, কলীৎ, গোরুর 
শুভাগুভহ্চক চিহ্ছ।  [ক্সাজ করে। 

গোলন্নাজ যোখনিক) যাহার। বন্দুকের আও- 
বি চা 

| ৬১৭ ] গোব 

গোলমরিচ ; সৎ, শ্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ । 

গোলমরিচ । 
২। তত্ফল। 

গোলা গোলশব্দমজ) সং, ধান্যাদির আগার । 
২। কাষ্ঠাদি নির্মিত গোলাকার ক্ষু্রপদার্থঃ 
বালকের! ইহার দ্বারা ক্রীড়া করে। ৩7 
বর্তলাকার লৌহপিগু। 

গোলাক্গুল (গো-লাঙ্গুল লেজ) সং, পু» 
কষ্ণমুখ বানর-বিশেষ । ২। শ্যায়বিশেষ । 
৩। ক্লীং, গোরুর লেজ । 

গোলাম (যাবনিক) ভৃত্য, চাকর । 
গোলাস (গো গোময়-লাস উৎপত্তি, 

৭মী- হিৎ) সং, পুৎ, গোময়চ্ছত্রিক।, 
কৌড়ক, ছাতা । ২। গোময়কীট । 

গোলোক গো! ত্বর্গ- লোক ভুবন, য়ং- স) 
সৎ, পু) বৈকুণ্ঠ, কৃঞ্জের স্থান, পরমধাম ; 
শুদ্ধচিৎ ও পরাপ্রকঁতির নিম্খ্ীল বিহার- 
স্থান; এই স্থানে মায়া-প্রকৃতি পরা-প্রক- 
তির ন্যায় চিৎসংসর্ণে অপেক্ষাকৃত মলিন্ 
ভাবে অতুল অনন্ত গ্রশ্বর্ধ্যে বিভৃঘিত হন। 
আধ্যাত্মিক বৈষ্বগণ ইহাকেই গোলোক- 
ধাম নির্দেশ করিয়া থাকেন । শিহ -১“নি" 
রাধারশ্চ বৈকুঠে। ব্রহ্মাওানাৎ পরে! বরঃ । 
তৎ্পরশ্চাপি গোলোকঃ পঞ্চাশৎ কোটি 
যোজনাৎ |” ২। স্বর্গধাম। “ভ্রয়াণামপি 
লোকানামুপরিষ্ঠান্নিবংস্যসি । মত্প্রসাঙ্গাচ্চ 
বিখ্যাতো। গোলোকঃ স ভবিষ্তি 1”? 

গোলোমিকা গোলোমের ন্যায় লোম ঘ|হার) | 
সং, স্ত্রীৎ, প্রস্তরিণী, পাথুরী। 

পগ্রোলোমী গোলোম সদৃশ বলিঘ্া।) সং, ন্ীৎ 
শ্বেত দূর্ধ্বা। [গোরুর বৎস, বাছুর । 

গোব্ম (শ্বো- বৎস, ৬্ঠী-ষ) সং, পু, 
গোবৎসাদী (- সাঙ্গিন্, গোবৎস-জদৃ ভে" 

জন করা +ইনৃ€পিন্) _ ক) সৎ, পুৎ, বৃক, 
- নেকক়ে বাত। 

৭৮ 



গেবি 

গোবশনী (গো পৃথিবী বঙ্গ, বন্দন! কর! 

+অননট)-প্ঃ ঈপ্-স্্রীৎ) সৎয্ত্রীৎ, 

প্রিয়ঙ্গ,। ২। পীতদণ্টো*পল | 

গোবর্ধন গো গোর বর্ধন [বুধূ বৃদ্ধি 

করা +অন(অনট)- ক থে বাড়ায়, ২য় 

_ষ। গোপগণ ইহার নিকট গোষ্ঠ করিয়! 

ইহারই আশ্রয়ে গোধন প্রতিপালন করিত 

ধলিয়া ইহার নাম গোবর্দন হইল ) সং, 

পু, বৃন্দাবনস্থ পর্বত-বিশেষ। শিং-- ১ 

«গোবর্ধনধর।”? ২ “প্রাতর্গোবধ্ধনৎ পুজ্য 

তঞ্চৈব সমাঁচরেত | 

গোবর্ধনধর €গোবদ্ধন পর্বতবিশেষ-_ ধর 

[ধু ধারণ কর11+অজেন্)- ক) যে ধরে। 

প্রসিদ্ধি আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার এ্রশ্ব- 

রিক শক্তি প্রমাণ করিবার জন্য এই 

পন্দতকে একান্ধুলি দ্বারা উশ্খিত করিয়। 

প্রবল ঝটিক। হইতে গোপালগণকে আআ" 

শ্রয় দিয়াছিলেন) সৎ, পুৎ; কৃষ্ণ । 

গোবর্ধনধারী (-ধারিন্, গোবদ্ধন_ধ্ব ধরা 

+ইনৃপিন্)-_ ক) সৎ, পুত, আকৃষ্ণ | 

গোঁবলখবদ্ধ ন্যায়_ন্যায় ২০১) দেখ । 

গোবশ! (গো- বশা বন্ধ্যা) সং, সস্ীৎ, বন্ধ্যা 

গোকু। 

গোবাখ। ; সং, হিত্অ্রক জন্তবিশেষ। 
রা দি 

গোবাখা । ৃ 

গৌবাট ; সং, কল, গোশালা, গোষ্ঠ । শিং 

- ১ “সার্দলহ্বারগোবাটৎ মধ্যে গোস্ছান- 

সন্কুলম্ ॥? হরিবৎশ) । 

পৌবাস (গো-বস্ বাদ কর17 আন্ষেঞ৩ 

শি ) সৎ, পু, গে।সমুদ্দায়ের বাসন্ছান, 

_গ্োষ্ট । শিং-১ “নিবেশনমথাজগ্মর্রা- 
 সন্বস্য দী্তঃ। গোবাসমিব বীঙ্ষাস্তঃ সিৎহা | 

. হেমবতা কথ] 1” (তারত)। 
গোবাষন সখ, গৃহ গোপালক-মুনিবিশে

ষ । 

গোবিকর্ত (গো গোর, পৃথিবী +ধি _ কৃ 

[৬১৮] গোবি 

ছেদন করা 1+কঅ(্জন্) ক) বিৎঃ খ্রি) 
গোখাতক । ২) ভূমিকর্ধক, হালিক। 

গোবিকর্ত! 0 কর্ড, গোবিবর্ত দেখ, তৃ€তৃন্) 
-_ফ) বিংত্তিৎ, পাকাদির জন্য গোখাতক। 

শিং-১ «“কআরালিকে। গোঁবিকর্ত। হৃপ- 

কর্তা নিষোধকঃ 1” ভোরত)। 

গোবিট গোবিষও গো-বিট্ বিষ্টা, ৬্ঠী 

_ষ)ট সং, ব্লীৎ, স্ত্রী, গোময়, গোবিষ্টা 

গোবর । 

গোবিন্দ গো [ বেদের | ভাষা বিদ্ধ থে 

জানে, ২য়া-ষ। অথবা গো গোক্, 

স্বর্ণ -বিঘ পাওয়া + অ-প্রৎ। যাহা 

হইতে স্বর্গ পাওয়া যায়, অথবা ধিনি গো 

রক্ষা দ্বারা সুখ পান । কিম্বা গো বিশ্ব- 

সমুহার্দি_বিদু জানা + অশ)-ক। 

মহাভারতে--খিনি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ 

করিয়াছেন ব্লয়া গোবিন্দ নামে বিখ্যাত) 

সং,পুৎ,কণ শখ ১*গোবিন্দো বেদনা, 

দৃগবাম ঠযতে)।” ২গাৎ বিন্দতা তগ- 

বত। ্ববিন্দেন বেরাহবূপিণীা) নষ্াং তু 

ধরণীৎ পুর্বমবিন্দন্ বৈ গুহ।গতাখ ॥ গো 

বিন্দ ইতি তেনাহৎ বেটৈর্ব্বাগ্ভিরতি- 

্ট,তঃ।” ৩ “অহুৎ কিলেক্ছ্রো দেবানাং ত্বৎ 

গবামিন্্তাংগত ॥ গোবিদ্দ ইতিলোকা' 

স্বাৎ স্তোব্যস্ভি ভুবি শাশ্বতমূ।' ৪ গ্গাঞ 

বিশ্বসমূহঞ্চ বিদ্দতে যোহুবলীলয়! | জ্ঞান" 

সিন্ধু সমূহশ্চ গোবিন্দ স্তেন কীর্ভিতঃ রি 

২। বৃহস্পতি । ৩1 বিৎ, জিৎ গোপালক। 

গোবিন্দকুট ; সৎ, পুংঃ বিদ্যাধরগণের অধি 

ঠিত পর্বতবিশেষ । 

গোবিদ্দদ্বাদশশী ;) সং) আ্্রীৎ) ফান্ধনমা সীয 

পুষ্যানক্ষত্সুক্তা শুক্লান্বাদশী। ইছা্ডে 

উপবাস করিয়া যখাবিধি গোবিলের ৮ 

চ্টনা করিলে জমস্ত পাপ নষ্ট হয়। নি 

--৯ “গোবিদ্দদ্বাদশী নাম সর্দ্বপাপবিন! 

শিনী। তস্যামুপোঘ্য বিধিবন্নরঃ প্রশ্ন 

গকলুষঃ 19? ও 

গোবিষাণ (গো বিষাণ, ৬ষ্ঠী- ষ) সং কী 

গোকর শৃঙ্ষ । শিং _ ১/নর্থক মনাযুধ' 

গোবিষাণস্য তক্ষণীমূ।?? ভোরত) । 

গোবিধাধিক € গেন_ বিষা”+ ইক): 
০ 



বার্থে) স্ পৃহ, গে ৃ খোশ ির্সিত া্য- | 
বিশেষ । শিৎ--১ “পটহুান্ র্থরাৎপৈচব ্ 
ক্লেকচান্ গোবিষাণিকান্ ।” 

গোবিষ্ঠা ; সং, শাহ, গোময় । 
শোরন ; সং, ক্লীৎ, গোসমূহ । 

গোরদ্দারক গো গোর 1বুদ্দারক - প্রশ- 

্ার্থে) সং, পুৎ, শ্রেষ্ঠ গো, উত্তম গো । 
গোব্রজ গ্ো-ব্রজ গমন করা+অ(ক)-_ 

বি) সৎ, ক্ীৎ, গোপতিস্থান, গোষ্ট । 
গোশকত ; সৎ, ক্রীৎ। গোময়। শিং-১ 

“উদ্কৃম্তৎ কুমনসে! গোশকন্মূ ভ্িকাঃ কু- 

শান।” অেনু)। 
গোশাল (গো-শালা, *চী -ষ। আন) 

সং, ক্লীং _স্্ীং, গোরু ধাকিবার স্থান, যে 
স্থানে গোর থাকে । 

গোশীর্য গো -শীর্ধ অস্তক, ৬ঠী _- ষ) সৎ, 
ক্লীং, গোমত্তক । ২। চন্দন। শু । হরি- 

চন্দন । শিৎ--১ «প্োশীরধৎ চন্দন ঘত্র 
(বধঘভে পর্বতে) পদ্মকক্কামি সৎনিভম্ 1. 
দিবাযুৎপদযতে খত্র তচ্চৈবাগখিশিখোপ- 
মম 1) ৪ | অন্বিশেষ । 

গে।শুদ (গো-শৃক্জ । গোশ্ঙ্গের ন্যায় শ্বাহার 
শৃজ, ৬ঠী-হিৎ) সৎ, পুং) মুনিবিশেষ । 
২। (গো- শ্যঙ্গ, ৬ষী _ষ) গোরুর শু । 
৩। পর্বত-বিশেষ। শিং-১ “নিষাদ 

ভমিং গোশৃঙ্গৎ পর্বত্তপ্রবরহ তথা! |” 91 
হিনুদিগের একটী প্রাচীন শুষির সস্তা) 

ইহা গোশৃক্ষে নির্মিত। ইহা! সামরিক 
যন্ত্র। 

গেষদ (গো! বাক্য- সদ অবসম হওয়া 
. ০্কিপ)-ক, স-ষ) বিং, ত্রিং, কথা 
কহিতে যাহার বাক্য স্বলিত হয্ব, জড়িত 
বাক্, তোতিল।। 

গোষ্ট (গে! পশু _ন্ছ [ন্থা থাক্ষ।+অডে)_ 
ক) যে থাকে । গোরুমকল যেখানে থাকে) 
সং, পুং-রীৎ, যে স্বানে শে! প্রভৃতি 
পণ্ড রাখে, যেখানে রাত্রিতে পশুযুথ কুদ্ধ 
করিয়া রাখে; ষেখালে পণ্ড চরায়, গোঠ। 

গোষ্টাগার (গো সভা1-- আগার, ৬ঠী -ষ) 
সং,জীৎ,দভাগৃহ 1 ২। বহুজনের আগার । 
৩।গ্ঞ্জ। ৪1 গোপ্রচারগৃহ। 

গোষ্ঠী ছি সমারোহ করা, একরা:কার! রর 

অনেকে সমবেত হয়, স্ভ1। ২ । পরিবায়। 
পোষ্যবর্। শিৎ"-১ “বিবৎ গোষ্ঠী কবি 
ভ্রস্য 1” *। ভ্ঞাতি ॥ ৪7 সংলাপ + বখ!ং টা: 

«গোষ্ঠীমুখমন্থভিবন্তি 1” ৫. অধ্টাঙশ উপ. 

জন পুরুষ এবং, ৫৬্টা স্ত
্রীলোক $. এ: 

গোীপতি (গোঠী পতি স্বামী, ও) 

দিগের কর্ত!। ২.। মক, বহুসংগ্াক 

গোষ্ঠেশয় (গোঠে -শী শক্ষন করব 
(অন্)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, গোরজাগ হছে... 
গোষ্ঠে শয়ন করিয়া খাকে। . .... . .. 

; গোস্পদ্ব (গে! - পদ্ষ,*মী - হিং ॥ল্-ক্যাম) 
সং্ক্ীৎ, প্রোথুর চিত্র পরিমিত সাদ $.. 

র্বদ। গোরুর গতায়াত আছে । শিং 

“লবণ জলনিধির্গেপ্পতীকুতে! মে)” 
গোম্পদীকৃত গৌস্পদ কৃ) কর1-+তক্ষে)--. 

দ্র, ঈ(চি)- অভূততন্কাবার্থে) বিৎ, জ্রিং, 
যাহা গোরুর পদচিহেচর তুল্য করা হই- 
কাছে । শিৎ ১ 4 গোম্পদীকুতআগরাম্।" 

গোস (গো জল, নীহার- দো নাশ করা, 
শোষণ কর1-4- অক) ক) সখ পুত শ্র- 

ভাত, প্রাতঃকাল। 
গোসঙ্য (গো গোরু - সম -খ্যা [বলা 

গণনা কর1+ আঅ(ড)- ক) সৎ, পু, গোপ। 
২। গো'সজ্খাতা। শিং-১ “€ততেষাৎ 
গোসত্য আসৎ বৈ তত্ত্রিপালেতি মাং 
বিছুঃ 1৮ ভোরত)। 

গোসজ গো গোরু-সঙ্গ মিলন। বে 

সময়ে গোসমুহ্ একত্রিত ০ -স, পুত 

প্রভাত, প্রাতঃকাল। | 
গোসর্গ গো পোরু-সর্গ অগ্রসর । থে 

+আঅ(কে)- ঘঞর্থে) সৎ, সত্রীং, থে আনে রি ২, 

রূকের মধ্যে একবিধ ৃশ্যকাৰ্য 1 হও এক রা
 

সং, পুৎ) পরিবার পালক, গ্োররজ ব্যক্ষি- 

লোকের মধ্যে প্রধান ব্যক্ষি, সন্ভাপৃতি। 

২। গোরুর প্দচিহ্ছ। ৩। থে স্থানে ষ- রঃ 



গোহা [ ৬২৭ ] গত 

মনিরা 

সময়ে গোরুর পাল মাঠে চরিতে অগ্রসর গৌঞ্সিক গেঞ্জ [যাহ দ্বর্ণকার কর্তৃক ব্যব. 

হয়) সং, পু, প্রাতঃকাল। 

গো-জর্প; সং, পুহ, গোসাপ। ] 

গোসর্সিক। গো সর্পিকা [হ্থপ, গমন' কর! 
1+ণক- ক, আপ) থে গমন করে) জং, 

শ্রী, বেশ্যা । ২। স্ত্রী-গোসাপ । 

গোসব (গো -সব বজ্ঞ) সং, পুৎ, ০পাঁমেধ- 

যজ্ত। | [অভিমান । 

গোসা যোবনিক ভাষা) সৎ, রাগ, ক্রোধ, 

গোসারদ (গো গোরু- সদ্-ি-সাদি 

পাওয়ান, চালান +অযণ্)- ক) বিৎ্/ত্রিৎ, 

যে গোক্ত চালায়, গোচালক, গোসারথি ৷ 

গোস্তন গো-স্তন। যাহা গোরুর শুনের 

ন্যায় গুচ্ছ করা) সৎ, পুৎ চারি নর হার। 

২। গোরুর স্ভন। নী-ক্্ীৎ, ষে ফলের 

'আকার গরুর স্তনের মত) দ্রাক্ষা, আক্ষুর। 

গোস্কামী গোসত্বামিন্, গো গ্োরু, জ্ঞানে" 

ক্রিয়, স্বর্গ, পৃথিবী-স্বামী প্রভ, ৬ষঠী_ 

ষ) সৎ, পুৎ, গোসমুহের অধিকারী, গো- 

রক্ষক | হ। যে ব্যক্তি সাংসারিক ব্যাপারে 

লিপ্ত ন। থাকিয়া ধর্ম্রচিস্তায় মনোনিবেশ 

করে। ৩। যে ব্যক্তি ধর্্মবিষয়ে উপদেশ 

দেয়, ধন্মোপদেষ্টা। ৪। বাচস্পতি। ৫। 

নিত্যানন্দবৎশীয় ব্রাহ্মণ ; যথা বোপদ্দেব 

গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ইত্যাদি । ৬। 
উপাধিবিশেষ ॥। 

গোহত্যা গো হত্যা হুনন, প্রাণ বিয়োগ 

করণ, বধ, ৬ঠী-ষ) সৎ) স্ত্রীং, গোবধঃ 

গোরুর প্রাণনাশ । শিৎ- ১ “ব্রহ্মহত্যাঞ্চ 

গোস্ৃত্যাৎ কিৎ বিধামাতিদেশিকীমূ । কা 

বানুণামগম্যাবা কো বা সন্ধ্যাবিহীনকঃ। 

এতেষাঁৎ লক্ষণৎ সর্ব বদ বেদবিদাংবর |" 

গোহরীতকী ; সং, সী, বেলগাছ। 

গোহা। (গোহন্,গো -হন্ বধকর1+-€বিচ্) 

- ক) বিহঃ ত্রিৎ, গোহত্যাকারী । 
গোহাইল গোশাল। শব্ধজ কি ?) সৎ, গো- 

 শ্বহ । [সৎ ক্লীৎ, পাদ্দমূল, গোড়ালি । 

পোহছির (খুহ্ আচ্ছাদন করা+ইর - প্রৎ) 

গোহ (গোহছির দেখ, য-ন্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
বআচ্ছাদ্দিত, আবৃত । ২ । লুক্কায়িত। ৩। 

বং, পুহধেশ। রঃ 

হত হয়] অলপরিমাণবিশেষ+ই ক(ফ্িকি) 
_ গ্রহণার্থে) সং, পু) দ্বর্ণকার। 

গোঁড় গেড় +ষ) সং,পুং,দেশবিশেষ,বাঙ্গালা 
দেশের প্রকৃত নাষ গৌড়; পুর্বকালে 

সৃর্্যবৎশীয় মহারাজ মান্ধাতার গৌড়নামক 
দৌহিত্র যে দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন 
উ দেশের নাম গৌড় হইয়াছে। ২। বহুৎ, 
গৌড়দেশীয়লোক | শিৎ-১ “সারস্বতাঃ 
কান্যকুজ! গৌঁড়টৈথিলিকোৎ্কলাঃ। পঞ্চ- 
গোৌঁড়। ইতিখ্যাতা বিশ্ধ্যস্যোত্তর বাসসিনঃ 1” 
২ «গৌঁড়ৎ রাষ্ট্রমন্থত্তমৎ নিরুপম। তত্রাপি 
গাঢ। পুরী ।” ভী--ম্ত্রীৎ, গুড় দ্বার! প্রস্তত 

কূরা। ২ । রাগিণীবিশেষ । ৩। কাব্যের 
রীতিবিশেষ। শিং - ১ওজগপ্রসাদ মাধুধ্যৎ 

গুণত্রিতয় ভেদতঃ। গেঁড়বৈদভপাঞ্চালা 
রীতয়ং পরিকীর্ভিতাঃ1১?৪। সঙ্গীতের রীতি- 

বিশেষ, গজোগুণব্যঞ্জক শব্দ বিন্যাসকে 

গৌরীরীতি কহে 
গৌণ গে৭+ অ() - প্রথ্)বিং১ত্রিৎ)অ প্রধান, 

যাহার উদ্দেশ প্রধান নহে ?ষখা--দেবা- 

হ্থরগণ সাগর মন্থন করিয়াছিলেন বলিলে 

সাগরের প্রাধান্য না বুঝাইয়া মৃতের 
মুখ্যত্ব বুঝাইবে । সুতরাৎ এন্ছলে সাগর" 

মন্থন ধাতুর গৌপকর্্। ২। গুণপন্বন্ধীয়। 
৩। সৎ ক্লীং, বিলম্ব ; ঘথা-_কিছু গৌণে 
যাইব । ৪1 অপেক্ষা) ঘথা__কিছু গৌণ 

কর দ্বিতেছি। দী-স্ত্রীৎ, শব্ষের বৃত্বি- 

বিশেষ । ্ 

গৌণিক (গু৭ + ইকঞ্চিক) _জ্ঞাতার্থে) বিৎ' 
ভ্রিৎ, ষে পরের গুণ বুঝিতে পারে বা গুণ" 
বিশিষ্ট গ্রন্থ পাঠ করে, গুণজ্ঞ । 

গৌতম গোতম মুনিবিশেষ 1 অঃ) অ. 

পত্যার্থে) সং,পুং,শতানদদ খবি। ২। ফি 

বিশেষ । ৩। বুদ্ধ । ৪. বিৎ্গত্রিৎ, গোতম' 

সম্বন্কীয়। মী- স্্রীৎ) গোতমসন্বদ্ধীয়া ৷ ২ 

গোতমবংশীয়া স্তী, দ্রোপ-ভার্ধযা, কৃপী। 
শিৎ-- ১?কৃপঃ স্মৃতঃ স বৈ যস্মাৎ গৌতম 

চ কৃপী মতী1”৩। গোদ্াবরী নদী । ৪ 
রাক্ষসীবিশেষ । € । ছুর্গা।. 

গেতম-সত্ভব1; সং, স্ত্রীৎ, গোদাবরী নদী । 



গৌরা 

(গোধা+আর, এয, এর -+জসপ- গৌধার রর, 
গৌধেয় ? ভ্যার্থে) সং, পুহ, গোধিকাত্মজ, 
গোৌঁধের ) গোসাপের বাচ্ছ!1। 
গৌর (গুড়, বেষ্টন করা4অথঞ)-ধি | 

ডর । অথবা ৩+র(রণ) নর) বিৎ, 

তিং, শ্বেত। শিৎ-১ একৈলামগৌরং 
বৃষমাককৃক্ষো 1 হা পীত 1 ৩1 শ্বেতরন্ত 
৪1 লোহিত | ৫। পরিক্ষত । ৬। বিশুদ্ধ । 
৭ | সং, পৃৎ) শ্বেত সর্ষপ। ৮ চক্র 1৯। 

ক্লীৎ, পদ্মাকিঞ্জন্ক, পদ্ধকেশর । ১০। স্বর্ণ । 

১১। কুষ্কৃম । শিং_১ পতৃষারশোর 1” ২ 
“রশ্থয়ো যস্য চেন্দস্য) গৌরাঃ 1? 

গৌরক্ষ্য (গোরক্ষ 1য(ষ্য)-_ ভাবে সৎক্রীৎ, 
বৈশাকর্্ম। শিৎ-১ “কষিগৌরক্ষ্যবা- 
ণিজ্যৎ বৈশ্যকর্ম্ীভাবজমৃ।” 

গৌরচক্জ ; সং, পুং, চৈতন্যদেব, মহ'প্রভৃ । 
শিং-১"কুষফশ্চৈতনো গৌরাঙ্গে! গৌরচন্ঃ 
শটীম্ভঃ | প্রভুর্গৌরো গৌরহরির্নীমালি 
ভক্তিদানি মে” অনস্তসংহিতা) | সম্প্র- 
দায়বিশেষে এই প্রমাণ অস্বীকার করে । 

গৌরজীরক ; সং, পৃং, শ্বেত জীরক, শাদা- 
জীরা। 

গৌরত্বকৃ (গৌর কৃ, ৬ষঠী-_ হিৎ) সং,পৃৎ, 

ইন্গুদীবৃক্ষ ) খধিগণ এই বুক্ষের ফলে 
উৎপন্ন তৈল ব্যবহীর করেন। 

গৌরমূখ ) সং,পুংশমী কমুনির শি্যুবিশেষ। 
গৌরব (গুরু + অফে) _ ভা) সৎ, ক্লীৎ, ভার, 

খুকতব ।২।ক্পাদর। ৩। মহিমা । ৪। জ- 

সানি মর্ধযাদা। ৫।উতকর্ষ। শিৎ-১ 
“সহৎ তু পিতৃন্ মাতা গৌরবেনাতিরি- 
চঠযতে |? 

গৌরধিত ( গৌরব +ইত--ইদ্মর্থে) বিং, 
ত্রিং, গৌরবযুক্ত, মান্য । 

গৌরশিরাঃ (- শিরস,গৌর -শিরদ শিরাঃ) 
৬ঠী _হিং) বিৎ, ত্রিং, যাহার মস্তক বা 
উপরিভাগ শ্বেত কিম্বা পীতবর্ণ। ২1 সবে 
সস) সং, পুংঃ শ্বেত বা পীতবর্ণ মস্তক 
অথবা! বৃক্ষাগ্র । ৩। যুনিবিশেষ । 

গৌরসর্ধপ 3 সংপুহ, সাদাসরিষা,রাইসরিষা। 
গৌরাঙ্গ গৌর * শ্বেত বা পীত -- অঙ্গ, * 
হি) সংপুৎ, বক্কর “বিশেষ, বিছ্ু। 
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চি র্ ও ৯ ? 
, রঃ টি 

ুস্র্রানূক্রজ্ন্ গৌরী, পঠেছ 
স্তোত্রং কৃতাঞজলিঃ | অগোপহজ, ইচব টা 
নমস্যামি গদাগ্রাজয্ 1৮ রা 

গৌরাস্য গৌর-_ আস্য যুখ) সংপুধ১খেত- | 
মুখ কষ্ণবানর, যে বানরের স্থ ব্যতীত 
অন্যান্য অবস্ঝব কৃষ্ণবর্ণ । 

গৌরিকা (গৌরী + ক(কণ)- স্বার্থে সংয্্ীং, 
অষ্টবর্ধা কন্যা । ২। গৌরী । 

গোৌঁরিল (গৌর +ইল _-অস্ত্যর্থে) সং, পুং, 
শ্বেতসর্ধপ। ২ লে 

গৌরী (গৌর দেখ, ঈ- স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, 
গৌরবর্ণা স্সী। শিং_১ “কপৌলভিতী- 
রিবলোধ্গোৌরী |” মোধ)। ২। পার্বতী । 
শিং-১ “যোগাগ্রিদগ্ধদেহা সা পুনর্জাতা 
হিমালয়ে। শঙ্খেন্দু কুদ্দধবল] ততোগোৌরীতি 
সা স্মৃতা। ৩। অবিবাহিতা অষ্টবর্ষা- 
কন্যা । শিৎ--5অষ্টবর্ধাভবেদেগীরী নব- 
বর্ধাত রোহিণী।” ৪। পৃথিবী । ৫। গোরো- 
চনা। ৬। হরিদ্রা।৭। রাগিণীবিশেষ | ৮ 
নদীবিশেষ ৷ ৯। বরুণের পত্বী । শিৎ-_:১ 
“লেভে প্রসেনজিদ্তার্ধযাৎ গৌরীৎ নাম 
পতিব্রতাম্। অভিশস্তাতু স। ভর্ত1 নদী বৈ 
বাহুদাহভবৎ্।? [সং, পুং, মহাদেব ॥ 

গৌরীকাস্ত গৌরী-কাস্ত পতি, ৬ী-ষ) 
গৌরীকাল ; সং, পু, অবিবাহিতা কন্যার 

অষ্টমবর্ষ, যে কালে অবিবাহিতা কন্যাকে 
গৌরী বলে। 

গৌরীগুরু গৌরী-গুকরু পিতা, ৬্ভী-ষ) 
সং,পুং, গৌরীর পিতা হিমালয় । শিৎ - ১ 
«গোৌরীগুরোর্গহবর ম।বিবেশ |” ২ “অখিল 
মিদমমুষ্য গৌরীগুরোঃ 1” (কিরাত)। 

গৌরীজ গৌরী-জ [জন্ জন্মান +অডে) 
- ক] জাত) স্ৎ, পুৎ, কার্তিকেয়। ২। 
গণেশ । ৩। কীৎ, ধাতৃবিশেষ, অভ্রক। 

গৌরীতীর্থ ; সং, ক্লীৎ, ভীর্থবিশেষ। 
গোৌঁরী-পষ্ট ; সৎ, পুৎ+ পেনেট্, শিব-লিঙ্গের 

নিয়স্থ পটর। 

গৌরী-পুত্র 7 (গৌরী-পুর, হত, ৬ঠী 
গৌরী-সুত- 1 স্) সং,পুৎ, কার্তিকের । 
গৌরীললিত [(হরিদ্রার ন্যাস হুদৃশয বলিয়া) 

সং, ক্রীৎ হরিতাল। 



গ্রন্থি [. 

ক্রি পরপর 

গৌরী-শিখর ) সৎ, রং, ছিমাল্বের শৃঙ্জবি- 

শেষ,যে স্থানে গৌরী তপস্1 করিয়াছিলেন। 

গৌরুতলিক গেরু-তলগ শয্যা4+ফিক _ 

গমনার্থে) সৎ, পুৎ, গুরুপত্বীগামী । 

গৌলক্ষণিক (গোলক্ষণ+ইক(ঝিক) _ জ্ঞা- 

তার্থে) বিং, ত্রিৎ, ষে গোরুর লক্ষণ সমস্ত 

জানে, গোলক্ষণ-বেস্ত] | 

গৌশতিক (গৌ - শত + ইক(ষ্চিক) _ অন্ত্য- 
ঘেঁণ সং১পুৎ,যাহার একশত গোকরু আছে। 

গৌঁঠীন (গোষ্ট+ঈন- প্রাকৃভতার্থে ) সৎ, 
ক্লীং,পূর্ব্বে ষে শ্বানে গোষ্ট ছিল। শিই-১. 

“তামুবাচ সগো্ঠীনে বনে জ্ীপুৎসভীষণে।” 

গ্রথিত 1 গ্রেম্ব গাথা+তক্জে)- শট বিৎ, 

গ্রন্থিত 1) ত্রিৎ, গুশ্ফিত, যাহা গাথা হুই- 

কাছে। 'কুস্ুমৈগ্রথিতামপার্থিবৈঃ ৮৬ 

প্রোত,বসাঁন। ৩। রচিত শিৎ-_ ১৫বর্ণেঃ 

কতিপট্য়রেব গ্রথিভস্য স্বরৈরিব।” ৪। 

আক্রান্ত । 

গ্র্থী গ্রেথিন্, গ্রন্থ + ইন ণিন্) - ক) বিংসত্রৎঃ 

যে জলনা করে, যে মিথ্যা বকে, জলগক । 

গ্রন্থ পর্সেবে দেখ, অ(অল্)- ভা) সৎ, পুত, 

গাথনি । হ। সম্পর্ক । ৩। শেিজআল্-ম্ম) 

সন্দর্ভ । ৪7 শাল্সু, পৃস্তক। ৫। সম্পন্ি । 
৬। অনুষ্টপ্ছন্দ। শি২-১ “আশুগ্রস্থাথ 
বন্তা চ যং স পণ্ডিত উচ্যতে |” 

গ্রশ্থকার গ্রেম্ব- কার [কু করা+4 

গ্রন্থকর্তা (ষণ্)-_ ক] যে করে,অন্তপক্ষে 

তৃতেন্) - ক) সং, পুৎঃ গ্রস্থকর্তী, যে গ্রন্থ 

রচনা করে । শিৎ-১ “তঞ্চাহ ভগবাং 

হাষ্টে! গ্রস্থকারে! ভবিষ্যতি 1” 

শ্রস্থন_ক্লীৎ 1? গ্রেস্থ দেশ, অন(অনট)-_ 
গ্রন্থন! - জ্্ীৎ ) ভা । ২য় পক্ষে - অন - ভা) 

ঘআপ) সং, গুন্ফন, গীথনি । ২1 রচনা । 

গ্রন্থি গ্রেন্ব একত্র করা+ইইেন্)_ ভাবে) 

হ পু) বংশাদির সন্ধি। ২। শরীরের 

সঙ্গি । ৩ গাঁইট,শিরা। ৪1 বন্ধ । শিং-- 

১ “তৃষ্ণালতাগ্রন্থযঃ ।১ ৫। রোগবিশেষ, 

বাততরোগ ।৬। বক্তা । 

গ্রশ্থিক গ্রেস্থ+কণ্ - যোগ,অথ
বা গ্রন্থ সন্দর্ভ 

4ইক(্িক)_ জ্ঞাতার্থে) সং,পুংদৈ বজ্র, 

গ্র্রক।২। কনিষ্ঠ পাগুব, সহদেব এেই: 

.. গ্রস্ত 

স্তাখ্যাক়্ বিরাটগৃছে বাস করেন)। শিং 
-৯ গগ্রস্থিকো নাম নায়।হৎ কশ্্মৈতৎহ- 
প্রিয়ংমম |” ভোরত)। ৩। পিপ্পলীবৃক্ষ। 
৪ । গ্রন্থিপর্ণ। ৫1 ক্লীৎ, গুগ গুল। 

গ্রস্থিবন্ধন গ্রন্থি _ বন্ধন) সং, ক্লীং, গে 
দেওয়া, গাটি দেওয়া | ২ । বিবাহকাজে 
বর কন্যার বস্্রে বন্ষে বন্ধন। 

গ্রন্থিভেদ (গ্রস্থি_-ভিদূ ভেদ কর141অ অন্ 

-ক) সৎ) পুথ, চৌরবিশেষ, গাইট 

কাটা; মনু ঈদৃশ তস্করের প্রথমাপরাধে 
অঙ্গুলিচ্ছেদন, দ্বিতীয়াপরাধে হস্তপদ ক 
তঁন ও তৃতীয়বার অপরাধে বধ করিবা; 

বিধি নিরূপণ করিয়াছেন । 

গ্রন্থিমান্ গ্রেন্থিমণ্ গ্রন্থি মত্(মতু)- অন্ত 

থে) নিৎ, ত্রিৎ গ্রস্থিযুক্ত। মতী- স্ত্রী 

গ্রন্থিযুক্তা। শি২- ১ “কৃষ্ণতুচৎ গ্রন্থিমতী 

দ্রধালা।?? 

গ্রন্থিল (গ্রন্থি ল- অজ্তযর্থে) বিৎ) ত্রিং 
সন্ধিমুক্ত,যাহা'তে অনেক গাঁটি পড়িয়াছে 
২। (4৬71112505৫. 101101505) যাহাদে 

শরীর '. ৭ বাততোধিক গ্রন্থি বিশিষ্ট 

যথা-_ কাঁকড়া, বিছা! ইত্যাদি । 

গ্রন্থিহর গ্রেন্থি গাইট -হর[হ হরপ ক 
+অড)- ক] যে হরণ করে। যে বিষয় 

কাধের গ্রন্থি হরণ করে অর্থাৎ খুলি 

দেয়) সং,পুৎ, অমাত্য, মন্ত্রী,মন্ত্রণাদায়ৰ 

গ্রন্থী প্রেছ্ছিন্, গ্রন্থ +ইনৃ_অস্তার্থে) বি 
ত্রিৎ, যাহার অনেক গ্রস্ত আছে, যাহ 

নানা বিষয় অনেক পুস্তক আছে। 

গ্রন্থ্যাধারদেহ (4১701০516 গ্রন্থি _ আধ 

_ দেহ, ৬ঠী- হিৎ) জং, পুৎ যাহা 

দেহ বিবিধ গ্রপ্থিকে আশ্রয় করিয়া নির্শি 

হয়; যথা--পতঙ্গ কীটাঙ্ছি । 

গ্রসন গ্রেস্ত দেখ,অন(অনট)-__ ভা) সং 
গ্রাম করা, গিলিয়! ফেল1। ২। অনুর! 

শেষ । শিং-১ “দ্বিধা তু কৃত্বা গ্র 
কৎ তদ্রক্ধারারুণ ঘোরনাভি |" 

গ্রসমান গ্রস্ত দেখ, আন(শান)- কন) ্ 
ত্রিং, যে গ্রাস করিতেছে। 

গ্রস্ত গ্রেস ভক্ষণ করা+তক্তে)_র্) ৭ 

কী, অসম্পূর্ণ বাক্য, লুগ্তবর্ণপদ বাঁক 



পাচ, :. 

২। বিৎ, ব্রিৎ। আচ্ছাদিত | ৩। ভক্ষিত, 

মিলিত । ৪1 আক্রান্ত, জিডিছুত শিং 
১ পরাহুগ্রস্তে দিবাকরে |” 

গ্রহ গ্রহ্ গ্রহণ করা+অঞ্জেল্)ট-ক) সখ. 
পু হূর্ধ্যাদি নব । ২। ষে সকল জ্যোতিঃ 

পদার্থ নূর্যকর্তৃক আকৃষ্ট হুইয়া তাহার 
চতুর্দিকে মণ্ডলাকার পথে নিঘ্ূত পরিভ্রমণ 

করে। ৩। বালখাতিনী পুতানাদি । ৪। 

(+অল -ভা) স্বীকার । ৫। আদান, গ্র- 
হণ। ৬। আগ্রহ, অধ্যবসায় । ৭। জ্ঞানঃ 

বোধ; যথা--শন্দের অর্থগ্রহ, বন্তর স্বাদ- 

গ্রহ । ৮। ধারণ; যথা__মূর্তি গ্রহ,কেশগ্রহ । 
৯। গ্রাস । ১০ । নির্ববন্ধ । ১১। রণোদ্যম। 

১২। সন্নিকর্ষ। ১৩। চন্ত্রসুর্ধ/ গ্রহণ । ১৪। 

কোন্ রাগারভ্তে যে সুরের ব্যবহার হয় 

তাহার নাম গ্রহ । ১৫ । লেঠা দায়। আ.- 

পদ ; যথা-_-কি গ্রহেই পড়িয়াছি, এ এক 

বিষম গ্রহ, দুঃসময় বলিয়া কত গ্রহই 
ঘটিতেছে । শিং-১ “পীডিতঃ) যথা 
যুগক্ষুয়ে ঘোরে চত্দ্রমাঃ পণ্চভিগ্রহৈহ 1” 

গ্রহকল্লোল (গ্রহ- কল্লোল, কক্কাল) 
গ্রহকঙ্কল 1 ২) পু২) রাহু। 
গ্রহগোচর (গ্রহ-_ পো ৬ঠী- ষ্) সং, পুৎ 

কলীৎ, গ্রহগণের জন্মরাশি হইতে শুভা- 
শুভ সুচক গতিবিশেষ । 

গ্রহ্চিস্তক গ্রহ-চিস্তি চিন্তা করা4+ অক 

(ণক)- ক) সং পুং, দৈবজ্ব। শিং-১ 

গব্যক্তব্যমিষ্টং অজগতোহশুভং বা শান্ো- 
পদেশাৎ গ্রহচিতস্তকেন ।)? 

গ্রহণ পর্বে দেখ, অন(অনট্)- ভ।)সংসক্লীধ, 
স্বীকার । ২। লওয়[। ৩। বশীকরণ। ৪। 

ধারণ, অবলম্বন ; যথ|--শরীর গ্রহণ । ৫। 

বোধ, অনুভব ; ঘথা--শন্দের অর্থগ্রহণ। 
৬। মানিয়া লওয়া, অঙ্গীকার; যথা 

উপদেশগ্রহণ। ৭। (4 জনট্_ ৭) ইন্জ্িয়ু। 

৮। হত্য। ৯। বস্ধানল। ১০ ।কআদর। ১১। 

গ্রহ ব৷ উপগ্রছের ছায়াপতন দ্বারা কিয়. 
দ্ংশে ঝা সর্ধাংশে অদর্শন ; যথাকুর্ধ্য- 
গ্রহণ, ন্দ্রগ্রহণ । ১২। ধারণ, অবলম্বন । 

১নেত্রাভ্যাং বাষ্প গ্রহণমকরোৎ।” শিং 
১০। (4+জনট, - শট) বন্দী। 

... প্রেহশ ল্যান +.  গ্রছশি' 

গ্রহণী :/ স্তরীং ) সৎ, স্্রীং, উরিরোস। | 
শিং-১ণ্বঠী পিতধরা নাস হা কলা পরি- ্ 

(কীর্ভিতা। পঙ্কামাশয়মধাস্থা গ্রহপী: | 

কীর্তিতা ।” ২ "দৃষ্যতি গ্রহণী জঙো়ি 
সাদন হেতৃভিঃ।” ২। নাড়ীবিশেষ | 

গ্রহণীয় (গ্রহ দেখ, অনীয় _্) বিৎ, ব্িৎ 
গ্রহণযোগ্য । 

গ্রহণীহর গ্রেহণী উদ্রভঙ্গরোগ-_ হর [ন্ 
হরণ করা4+অজেন্)- ক] যেহরণ কবে) 

সং, ক্লীং, লবঙ্গ । ২। বিং, ত্রিখ গ্রহণী- 
রোগনাশক্। 

গ্রহদেবতা ; সৎ, স্ত্রীৎ, শৃর্ধ্যাদিগ্রহের অধি- 
্টাত্রী দেবতা । [খুলু প্রভৃতি । 

গ্রহধূপ; সং, পুং, গ্রহরাজে ব্যবহার্ধ্য গুগ্- 

গ্রহনায়ক (গ্রহ- নায়ক প্রধান, *ঠী-ষ) 

সঙ গুহ শনি। হ । স্র্ঘ্য। 

গ্রহনীহারিকা (7১10) [৪9১৪1৪) সং, 

স্ত্রী) যে সকল নীহারিকা গ্রহের লক্ষণ।- 
ক্রাস্ত বোধ হয়। 

গ্রহনেমি গ্রেহ-_ নেমি চাকার প্রান্ত, বেড়। 
যে গ্রহের নেমিবৎ আকৃতি ) সং, পু, 
চন্দ্র গ্রহকক্ষের অধঃশ্ফিত নেমিতুল্য ব- 
লিয়। চন্দ্র এই নামে খ্যাত)। 

গ্রহপতি (গ্রহ-_পতি প্রধান, ৬ষঠী--হ) সং, 

পু, তুর্য্য । হ। চন্দ্র। শিৎ-১৭তম্ত বিস্তী- 
ধ্যতে রাজ্যৎ জ্যোত্লাঃ গ্রহপতেরিব |)? 
৩। আকন্দগাছ। 

গ্রহপীড়া (গ্রহ গ্রহকৃত - পীড়া, যং- স) 
সং, স্ত্রী, গ্রহবৈগুণ্য নিবন্ধন মনুষ্যের 
যে সমস্ত আধিব্যাধি উপস্থিত হয়। শিং 
-১ গগ্রহপীড়াচ দ্াকণ। |” 

গ্রহপুজা গ্রহ পুজা) সং, স্ত্রী, জ্যোতিঃ- 
শাস্সোক্ত আদিত্যাদি নবগ্রহের বৈগুণ্য- 
শাস্তির নিমিত্ত তাহাদের পুজা। 

গ্রহযাগ (গ্রহ -ষাগ যজ্ঞ) সৎ, পুৎ) জ্যো" 
তিঃশাস্স্রোক আদিত্যার্দি নবগ্রহের বৈ- 
খণ্য শান্তির নিমিত্ত ছোঁম। 

গ্রহরাজ গ্রেহ-_.রাজন্ রাজা, প্রধান, *ষী 
-ষ) সং, পুত, সখ্য । ইডি 
স্পতি । 



গ্রদ্থা | 

গ্রহ-বহিচ ; সৎ, পুহঃ হৃর্ধ্যাদি গ্রহের বহি । 

শিং -১ “কফ পিলঃ পিঙ্গলোধূমকেতুশ্চ জঠ- 

রাখিকঃ, শিখী চ হাটকশ্চৈব মহাতেজ! 

ছুতাশনঃ) হুতাশনশ্চ বিজ্ঞয়া নবৈতে 

গ্রহাবহচয়ঃ 1৮ 

গ্রহবিপ্র €গ্রহ-বিপ্র ব্রাহ্মণ ) সং, পু, 

'আচাধ্য, দৈবজ্ঞ | 

গ্রহবৈগ্প্য ; সং, ক্লীৎ, গ্রহের প্রতিকূলতা, 

গ্রহের অশুদ্ভ ফলদায়িতা । ২। জ্যোতি:-. 
শান্মমতে--আদিত্য প্রভৃতি নবগ্রহের 

স্থিতি ও সঞ্চারের আন্ুকুল্য ও প্রাতিকুল্য | 

অনুসারে, মনুষ্যের শুভাগত ঘুটন! হইয়া ' 

টে তখন গ্রহ হুশ্রসনপ, ও. যখন জিপক 1. 

টে তখন গ্রহ বিগুণ বলে। কোন কারণে 

অনিষ্ট ঘটন|। হইলে গ্রহনৈগুণ্য আহার | 

থাকে । তদনুসারে,লোকের' 

কারণ বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া 
থাকে । 
গ্রহাধার গ্রেহ-_ আধার আশ্রয়, ৬ঠী-ষ। 

গ্রহণের পরিভ্রমণে যে নক্ষত্র নির্দিষ্ট স্থানে 

স্থির হইয়া অবশ্থিতি করে) সং, পুৎ, গ্রুব 
তার! । | [সৎ) পু, হৃধ্য । 

গ্রহাধীশ (গ্রহ-অধীশ পতি, ৬ঠী-ষ) 

গ্রহ্াবমর্দছন (গ্রহ -ব্সবমর্দান [অব _ মৃদ্+ 

আন্অনট্) -ক] ষে চক্র সৃর্ধ্য গ্রহদ্য়কে 
পীড়ন করে, ২য়।-_ ষ) সৎ, পু, রাহ । 

গ্রহাময় (গ্রহ ভূতাদি_-আময় রোগ) 

সৎ, পুং, ভূতাদ্ির আবেশবশতঃ উত্পন্ন 
বোগ। | 

গ্রহিল (গ্রহন4ইল-- অস্ত্র্থে ) বি, ত্রিংঃ 
 নিবন্ধযুক্ত | ২। নির্বন্ধ ক্রোধ ব1 অনুর]. 

পনের আতিশব্য নিবন্ধন ঘটিয়। থাকে। ৩। 
 ক্আগ্রহযুক্ধ | লা- স্ত্রী, নিবন্ধযুক্ত]। 

. “প্রসসাদ গ্রহিলেব মানিনী 1” (নৈষধ)। 
গ্রহীত] গ্রেহীতৃ, গ্রহ দেখ, তৃতেন্)-_ ক) বিৎ, 

_ ব্রিৎ, গ্রহণকর্ত।, গ্রাহক । শিৎ-১ *গ্র- 

সীতা] যদি ন্ঃ জ্যাৎ কুটুন্বার্থে কতো | 

.. হ্যক়ত 1 ২ ির্বতই প্রাজ্থুখো! দাত। গ্রহী- 
৯৪ তা চ উদ্নস্তুখঃ ৮ | 

১ স্বতপাত্র তে 

নষ-স্বার্থে) সৎ, পুং, যক্ভীয়-: 

গ্রাম 

গ্রাম গেম গমন করা 4 অঘে এ) -ধি। অ- 

ধবা গ্রস্ গ্রাস করা17+ম-_ ক, নিপাতন) 
' সৎপুৎ, লোকালয়, প্রাকার পরিখাদিপরি- 
শুন্য বছুলোকের বাসম্ছান, গ। । “বিপ্রা্চ 

বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বস্তি হি। অতু- 
গ্রাম ইতি প্রোক্তো শুদ্রাণাৎ গ্রাম এব 
বা।” ২। অন্য শব্বের পর প্রযুক্ত হ- 
ইলে) সমুহ; ষথা-_গুণগ্রাম | ৩। মুচ্ছনা 
ও তানাদির আশ্রয়ত্বরূপ স্বরসমূহ। শিং 
১*তথা স্বরাণাৎ সন্দোহেন গ্রাম ইত্যভি- 

 হীয়তে 1? ৪ । সঙ্গীতে ফড়জ মধ্যম গা- 
হ্ধার এই তিন স্বরভেদ । শিং ১ এগ্রা- 

মণি (ক্রৌব 1) ন্গরাণি চ ॥? ২ দসণ্ড- 
“ম্বরাক্্রয়ো। গ্রীমীত |? 

শ্রামসুত্বট প্রোম_ কুকুট) সৎ, পৃৎ, থে 
-ক্কুকুট গ্রামে জন্ষমে। 

গ্রামনুমার গ্রোম _কুমার সুন্দর, ৭মী-ষ) 
বিৎ, ত্রিৎ, যে গ্রামের মধ্যে সুন্দর | 

গ্রামকুট গ্রোম-কুট অংখ্যা। যাহারা গ্রা' 
মের লোকসমূহ বা বাসিন্দা) সং, পু) 
চতুর্থবর্ণ, শৃদ্র : 

গ্রামগৃহ গ্রো্ -গৃহ্থ [গ্রহ গ্রহণ করা+ 

যক্যেপ্)--ন্ম] যাহা বাহিরে লওযা যায়) 

সং, স্ত্রী গ্রাম বহিভূতা৷ সেনা । 
গ্রামঘাত গ্রোম-ঘাত হানন, লুঠন; ৬ 

_ষ) সঙ, লী, গ্রামের অপচয়, গ্রামন্থ 
দ্রব্য লুগন। 

গ্রামঘাতী ০ খাতিনৃ,গ্রাম_ হন্-ঞ্রিঘা্ি 
বধ করা+ইন্পিন্)_ ক) বিং, ত্রিং। থে 
গ্রামশ্থ লোকের ভোজনার্থ পশু বিনাশ 

করে। 
গ্রামচর্ধ্যা ;) সহ, স্ত্রীঘ, গ্রাম্যধর্্ম। ২) ত্র 

অক্তোগ। শিৎ -- ১ «“সর্ধশো বর্জয়ে 

গ্রামচধ্যাম্থ | 

গ্রাম গ্রোম_জন্ [জন্ জন্মান+ অ(; 

_ক) যাহা গ্রামে জন্মায়, ৭মী_ষ্) বিং 

ত্রিৎ, গ্রামজ।ত, গ্রামোন্তব। 

শ্রাম্জিৎ শ্রোৌম-জি জয় করা? (ক্ষিপ, 
-ক) বিৎ, ত্রিৎ, গ্রামজেতা, যে গ্রাম” 
লোক সকলকে জন করে। 

গ্রামটি, টিকা ; সং, স্ুনদাম। 



গ্রামণী (গ্রাম -নী লওয়া+*কিপ্)- ক, 
২য় _ ষ) বিৎ, ভি, গ্রামের প্রধান লোক, 
মণ্ডল । ২। অধিপতি । ৩। ভোগিক | ৪ । 

সং, পুৎ, বিষণ । শিৎ -১. “অগ্রণী গ্রমণী 

শ্রীমান্ 1১ ৫। যজ্ঞ । শিখ ৯ গন্ধ বৈরবরগ্ন- 
রোছিশ্চ গ্রামণী জর্পরাক্ষসৈঃ 1? ৬ না- 
পিভ।জ্ত্রীৎ, বেশ্ঠা। ২। নীলিক]। 

গ্রামতক্ষ (গ্রাম _তক্ষ শ্ত্রধর, ৬ঠী-ষ) 
সং, পুৎ, গ্রাম্য শ্ত্রধর' গায়ের ছুতার। 

গ্রামতা গ্রোম+তা _ সমুহার্থে) সৎ) স্ত্ীৎ, 
গ্রামসমূহ । 

গ্রামদেবতা গ্রোষ _ দেনত1) সং, শ্রীৎ) গ্রা 

মস্থ সর্বসাধারণ লোকের প্রতিষ্তিত দ্েব- 
মুর্তি। 

গ্রামদেতা (শ্রামদৃত+ধ্য্যে) - ভা) সৎ, 
ক্লীৎ, গ্রামের সংবাদ বাহকতা, গ্রামের 
সংবাদ লইয়! যাওয়া । 

গ্রামধন্্ (গ্রাম গ্রামজাত লোক - ধর্ম, 
৬ী-ষ) সং, পুৎ, মৈথুন, শ্ত্রীৎসর্গ । 

গ্রামমুখ গ্রাম - মুখ প্রধান) সৎ) পৃৎ, হাট, 
বাজার। [পুং, কুক্ধুর । 

গ্রামম্গ (গ্রাম-মৃগ পশু, মং স) সৎ, 
গ্রামযাজক (গ্রাম-যাজি যাগ করান+ঘক 

(ণক)- ক) সং, পুধ। যে ব্যক্তি গ্রামস্ছ 
সন্দসাধারণ লোকের পৌরোহিত্য করে, 
ষে গ্রামদেবতার পুজা করে। 

গ্রামঘাজী (-যাজিন্, গ্রামযাজক দেখ, ইন্ 
(পিনৃ) -« ক) বিং, ত্রিং, গ্রামযাজক। 

গ্রামবাসী (-বাসিনূ, গ্রাম-বস্ বাস কর! 
+ইন্ ণিন্)ট-ক) বিং, ত্রিৎ, ষে ব্যক্তি 

গ্রামে বাস করে, ষে গ্রামে জন্মিয়াছে এবং 
নিয়ত গ্রামে বাস করিতেছে, গ্রামীণ। 
গ্রামন্থ (গ্রাম-স্ছ যেথাকে) বিং,ত্রিৎ, 
যে আঅন্তের সহিত একগ্রামে বাস করে, 
এক গ্রামবাসী ।. . 

গ্রামহাসক গ্রাম -হাসক [হুস্ হাস্য করা 
ইত্যাদ্ি+অকণক)-ক] যে আনন্দ 
বন্ধন করে) সং, পু, ভগিনীপতি। 

গ্রামাধান (গ্রাম-_ আধান [ আধা ধারণ 
কর।+অন(নট)- ক] যে পোষণ করে) 
সং লী, মৃগয়া, শিকার। 

[৬২৫ ] পাৰ! 

গ্রামাস্ত (গ্রাম "অন্ত, ৬চী-ষ) সং, পুত, 
গ্রামের প্রাম্তভাগ, উপশল্য। “কুতবাপনো 
নিবসেৎ গ্রামাস্তে গোরজেছপি বা।” 

গ্রামিক (গ্রাম + ইক(ফিক)-- রক্ষণার্থে) বিং 
তং, গ্রামরক্ষণে নিযুক্ত। ২। গ্রামাধ্যক্ষ । 
“যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহৎ গ্রামবাজিভিঃ 
অন্নপানে্ধনাদীনি গ্রামিক স্তান্যবাপয়াৎ।” 

গ্রামী (-গ্রামিন্,গ্রাম+ইন্ - প্রভুতাদ্য্থে) 
বিৎ,ত্রিং, গ্রামস্বামী, গ্রামের কর্তী। হ। 
গ্রামবাসী । ৩ । গ্রামধর্মযুজ, স্্রীসঙ্গমরত | . 
৪। গ্রামবিশিষ্ট, গাই ;) যথা--কেশরকোণী 
গাই। ও 

গ্রামীণ গ্রোম+ঈন(নীন)-_ নিবাসার্থে) বিৎ, 
ত্রিং, গ্রামোতপন্ন । ২।যে গ্রামে জঙ্গিয়াছে 
ও গ্রামে বাস করিতেছে; নগরের কোন 
সম্পর্ক রাখে না। ৩। সং,পুৎ, গ্রাম্য শৃকর। 
৪। কুকুর । ৫। কাক।ণা- স্ত্রী, নীলবৃশ্ষ। 
২। পালক্ক্যশাক। | 

গ্রাম্য গ্রোম 4 ষ(ষ্য)-_ ভবার্থে) বিং, ত্রিৎ 
গ্রামজাত; যখা--গ্রাম্যজন। ৎ। ইতর, 
নীচ, জঘন্য! ৩। অসভ্য। ৪। অশ্লীল। 

যুঢ়। শিৎ - ১গ্রাম্যভাবমপহাতুমিচ্ছবঃ ।” 
(মোঘ)।৬। প্রাকৃত। শিং- ৯» “গ্রাম্যান- 
পশ্ঠৎ কপিশৎ পিপাসতঃ |” মোখ)। ৭। 
পৃ, কাব্যের দোষবিশেষ ; শব্গগত ও অর্থ: 
গত দোষকে গ্রাম্যদোষ কছে। 

গ্রাম্যকক্কটা গ্রোম্য-ককর্টী কাকুড়) সং 
স্্রীৎ, হুম্মাড। 

গ্রাম্যতা (গ্রাম্য + তা- ভাবে) সং, স্ত্রীই। 
জদ্বন্যতা। ২। অনভ্যতা। ৩' অশ্লীলতা । 

গ্রাম্যধর্্ম গ্রোমা গ্রামজাতলোক -- ধঙ্৬চী 
-ষ) সং, পুধ, স্তীদংসর্গ, মৈধূল, রমণ। 
শিং ১ প্রমততৎ গ্রাম্যধর্থেযু |” 

গ্রাম্য-পণ্ড ; সং, পুৎ, গে। মেষ ছাগ মনুষ্য 
অশ্ব অশ্বতর গর্দত্ব এই সাত। "পৌমে 
যোহজো মনুযষ্যশ্চ অশ্বাশ্ব তরগন্দ ভাখ 1)? 

গ্রাম্যমগগ্রায্য _যৃগ. পণ্ড, য়ং--স) সং, 

পুকুর । |গর্ধত | 
গ্রাম্যানখ (গ্রাম্য -_ অশ্ব) ব্ং- স) সং, পুৎ, 
গ্রাবা (গ্রাবনূ, গ্রন্থ গ্রহণ করা+বন(বনিপ্) 
নদ) সং, পু প্রস্তর । ২.। পর্ববত। 

৭৯ 



ঘটা [ 

ঘটজ (তট-জ [জন জল্মান+ অ(ড)-ক] 
যে জন্মে, ৭মী- ষ) সং) পুহ, অগন্ধ্য |. 

ক্ঘটদাসী (ঘট চেষ্টা)উদ্যোগ দাসী চাক- 
রাণী) সৎ, স্ত্ীৎ, দৃতী, কুট্নী। 

ঘটন-ব্লীৎ 7 ঘেট দেখ, অন(অনট)--ভা, 
ঘটনা--ন্দীৎ / অন, আপ. -স্ত্রীং) সং্রীৎ, 

হস্তিটসনা । ২। যোজনা ; যথা-_-"অত্বটন- 
স্বটনাপটীয়সী মায়1।” ৩। মেলন,সঙ্ঘটন। 
“প্রিয়জনঘটনামাশ্ড ছুঃশীলত1ঞ 1? ৪। 
আকস্মিক ব্যাপার, যে বিষয়টি অসভাবিত 
হইয়া পড়ে । ৫। দৈবগতি, বিধিনির্ববন্ধ । 

ঘটনানুভাবকত (ঘটনা _ অনুভাবকতা, ৬ী 
_ষ) সং, স্্ীঘ, যে বৃত্তি দ্বারা শ্টনার 
অনুভব করিতে পারা যায়। 

খটযোনি (খ্ট কুত্ত-যোমি উতপত্তিস্থান, 
৬ঠী-হিৎ) সং, পৃৎ, কুস্তযোনি, অগন্ত্য। 

তটস্থাপন (ঘট - স্থাপন, ৬ঠী _ ষ) সৎ, ক্লীৎ, 
কোন দেবতার প্রতিমা নাঁ করিয়া াহার 
স্থলে ঘট রাখিয়। সেই শটে সেই দেবতার 
আবাহন। | 

ঘটাটোপ ; সং, পুং, আড়ম্বর। ২। যাহা 
স্বারা কোন শকট বা গহোপকরণ ঢাকিয়া 
রাখা যায়। 

'যটিক(শ্ঘট1ইক-_ প্রৎ) সৎ, ক্লীৎ, নিতম্ব । 
টিকাঘেটি ঘড়ী+ক(কণ্)-স্বার্থেম্সাপ - 

স্ত্রীং) সং, স্ত্ীৎ, মুহূর্ত । শিং - ১৭ব্রতোপ- 
বাসন্সানাদেই ঘ্বাটকৈক। যদ ভবেৎ। উদয়ে 
সা! তিথিগ্রাহা। শ্রাদ্ধাদাবস্তগামিনী।" ২ 
দণ্ডাক্সককাল। ৩। দিবসের বা রাত্রির 
দ্বাদশ ভাগ, আড়াই দণ্ড । ৪1 পাদগ্স্থি, 

* গুল্ফ। ৫। ঘটা, কলসী। ৬ ৷ ক্ষুদ্র ঘট। 
৭ ৷ (ট্- ি-্ঘাটি চেষ্টা করান + 

অকণেক)-_ক। আপ -ন্ত্রীং) যোজন- 
কারিণী। 

খটিত (হট দেখ, তক্তি)-শ্্ ) বিৎ) ত্রিং, 
সভ্ঘটিত। ২। যৌজিত। ৩। সংক্রান্ত । 

স্বটিন্ধম খেটী-খা। বাদন কর1+ অ(থশ)- 
ক) বিৎ, ত্রিং, মুখমারুত দ্বারা ঘটাবাদক 
হ) সৎ, পু, কুস্তকার | 

টা শ্েট +ঈপ্) সং, স্্ীং, কাংস্য পিশলাদি 
ধাতু নির্শিত অনতিবৃহতৎ জলপাত্র। । 

৬২৮ ] ঘড়ী 
- এক্পশীপোটিটিপিশিশশাশিী শী্পতাশাীিটিিশি শশা 2 

ছড়ি, কালনির্ণয়াত্মক যন্ত্র। ৩।দ্বগ্াত্বক 
কাল। ৪7 মুহূর্ত । 

খটীযন্ত্র টা ক্ষুদ্র _ বন্প, যু _ স) সং, 
ক্ীং, কৃপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র 
জলতোলা কল। ২। কাল-নির্ণায়ক-যন্, 
ঘড়ী। শিৎ-১ “ততঃ সংসারচক্রেহস্মিন্ 
ভ্রাম্যতে শটাযন্তরবৎ 1” 

টোৎ্কচ (ঘট করিকুস্ত-উত্কচ কেশ- 

শূন্য । উহার মস্তক করিমুণ্ডের ন্যায় কেশ- 
শূন্য ছিল বলিয়! ঘটোত্কচ নীম হইল) 
সং, পুৎ, ছিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের 
ওঁরসজাত পুত্র । শিং -১ “টো হাস্যো- 
কচ ইতি মাতা ততপ্রত্য্ভাষত । অব্র- 

বীৰেন নামাস্য ঘটোত্কচ ইতি স্মৃহ॥” 

ঘটোতকচাস্তক (ঘ্ঘটোৌৎ্কচ-- আস্তক ) সং, 
পুং, কর্ণ। [৫মী- ষ) সং, পুং, অগস্থ্য। 

ঘটোন্তব (ঘট কুম্ত- উদ্ভব জাত, উৎপন্ন, 
ঘট (ঘট, চালিত করা অ(অল্)-_ ধি) 

সং,পুং, ট্রি_জ্জীৎ, যে ন্ছান দিয়া পু্ধরিতী 
প্রভৃতি জলাশয়ে নাস যায়, নদী প্রভৃতির 
বাট ২। শুক্ক-গ্রচপশ্থান, কুতত্ঘাট । ৩ । 
(+ অল্- ভা) পুৎ, চালন। 

'টগ! ) সং, স্ত্রী, নদীবিশেষ। 
কট্রজীবী (-জীবিন্, ঘট -জীবী যেজী- 

বিকা নির্বাহ করে) সং,পুৎ, পাটুনিজাতি, 
যাহার! পার করে; এই জাতি রজক হ- 
ইতে বৈশ্যাঁর গর্ভে উৎপন্ন হয়। 

ঘটন (ঘট দেখ, অন(অনট)-_ ভা) সং, ক্লীৎ, 
আত্বাত, ঘর্ষণ । ২। খ্বোটন। ৩। সভ্ঘটম, 
গঠন । না -ক্প্রীং, অন -ডা,আপ) চা" 

লনা, ইতস্ততঃ নাড়াচাড়া । শিৎ- ১৭মুগু- 
সর্প ইব দণ্ডত্ষ্্রনাৎ।+ ২ণবৃহচ্ছিল। নিষ্ট,র 

_ ফঠঘট্রনাৎ।" নী -স্ট্রীং,(+ অন-৭ গ)ঘোটনা। 
ত্বিত ( ঘট দেখ, তাক) রম) বিৎ, ভরিং, 

নির্মিত । ২। সংঘটিত । ও । চালিত। ৪। 
কলপ দ্িক্ক1 ধাহা ঘ্বোট] গিয়াছে । 

ঘড়! (ঘট শঙ্গজ) সং, শ্রেষ্ট কলস, পিস্তলমক় 
কলস। | 

স্বড়ী (শ্বটীযন্ত্র শশাজ) সং, বেলা বোধকষব | 
ঘড়ীয়াল (দেশজ) ঘাহার! ঘটামন্্র বাজায়। 

২। পক্ষিবিশেষ । ৩। মত্সাবিশেষ। 



ঘন 
০০০ পত। পাটি পপি পাপী কাশি 

ন্ট (ব্ষণ্ দীপ্তি পাওয়া অথবা হন্্1+ট- 
রম) সংজ্ৰার্থেট সং১পুৎমত্ম্ত শাক প্রভৃতির 
ব্যঞজনবিশেষ। 

ঘণ্টা (হন বধকরা] আঘাত করা+ট-- 
সংজ্ঞার্ণে, আপ. স্ত্রী ) জং, স্্রীং, কাং- 
জ্য।দি নির্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ । শিৎ- ১ 
“্বণ্টন্বা পরশুম্বাপি বামতঃ সন্নিবেশয্বেৎ।” 
২ “রঘুপতেঃ কোদগুখণ্টারবঃ 1” ২ । 

আড়াই দণ্ড, সার্ধ-দ্বিদগ্ডাত্মরক কাল। 
ঘ'টাকর্ণ (ম্ব্ট গাত্রকণ্ড_আকর্ণ অপন- 

য়নকারক । যে গাত্রকগুদি ত্বকৃরোগ্ের 
নাশ করে, ২য়া-ষ। অথব ঘণ্ট।-_ কর্ণ 
কাণ। শ্বণ্টার ন্যায় যাহার কর্ণ বিস্তার্ণ,৬চী 
_হিৎ ) জ, পুং শিবগণ-বিশেষ, ঘেটু- 
ঠাকুর। শিং--১ “ঘণ্টাকর্ণোগণঃ শ্রীযান্ 
শিবস্যাতীববল্পভঃ 1৮২7 পণ্ডিতবিশেষ । 

ঘ্টানাদ ( ঘণ্ট। _নাদ শব্দ, ৬ঠী_ষ) সং, 
কীং,ঘ্ষণ্টাধবনি। ২। পুৎ,কুবেরমন্ত্রবিশেষ । 

ঘণ্টাপথ (ঘণ্ট।-পথ । যাহাতে হস্ত্যাদি 
তণ্টাযুক্ত হইয়! গমন করে) সৎ, পুং, 
ঘন্টাধারী হস্ত্যার্দির গমনযোগ্য গ্রামের 
প্রধান পথ । 

ঘ'টাবীজ ( ঘণ্টা-বীজ বিচি) সং, পুৎ, 
জয়পালবৃক্ষ | ২। ব্লীং, জয়পালের বিচি । 

ণ্টিক । (তন্টী+কণ্_ প্রৎঈপ. )সং১স্ত্ীং 
ঘণ্টা দ্র ঘণ্টা । ২। আল্জিভ। 
ঘট, (ঘণ্ দীণ্ডি'পাওয়া+টু_ প্রৎ) সং, 

পৃং, হত্তীর গললন্যিত হ্বণ্টা। ২। প্রতাপ । 
ঘণ্টেশ্বর (শ্ঘণ্টা-ঈশ্বর প্রভু) সং, পুং, 

মঙগলপুত্র,খেটু। শিৎ- ১"মঙগ লস্য প্রিয়া 
মেধা তস্যাং ঘণ্টেশ্বরে। মহান । ব্রণদাত। 
চ তেজদ্বী বিস্থতুল্যো বভূব হ।”২। শিব। 

ধন হেন ধধকরা ] আঘাত করা+ অ(্সল্) 
_ম্মী) সৎ, ক্লীং, করতাশ, মন্দিরা, ঘণ্টা, 
ঘুডুর প্রভৃতি ধাতুময় বাদ্যধন্ত্র। ২। মধ্যম 

. ন্ৃত্যু।৩। লৌহা। ৪। ত্বকৃ, চর্ম । ৫। 
পুত মেঘ; বথা-“ঘথা চাতকিনী কুতু- 
কিনী বন ঘরশনে ।” শিং-_ ১ «গৌর্থত্তার- 
বধনস্বনা।” ৬। লৌহুমুদগর । ৭। সঙ্যাত, 

জমাট । ৮1 ঘুড়তা, কাঠিস্। ৯। মুস্ত]। 
১০ দ্য” ১১ দেহ ।১২। বিস্তার । ১৩। 

[| ৬২৯ ] ঘন 

কফ । ১৪। অভ্রক। ১৫1৫ ০9৮০) সমান 

তিন অস্ষের গুণ, কোন রাশিকে সেই 
রাশি দ্বার ছুই বার গুণন ; যথ।-২ এর 
ঘন ৮। ১৬। বিং, ত্রিৎ, নিবিড়, ফাঁক 
ফাক নয়। ১৭। সান ।১৮। গাঢ়, পাতলা 
নয়। ১৯। তুর্ভেদ্য। ২০। অধিক। ২১। 
পুরু । ২২। পুষ্ট ।২৩। স্থায়ী । শিং-১ 
“অতিঘনতরপত্রচ্ছন্ঈ।” ২২। অবিরত, 
অবিচ্ছন্ন, যথা- শন আসা, খন যাওয়া। 

ঘনকফ (ঘন মেঘ-কফ দ্েহন্ছ ধাতু- 
বিশেষ ) সৎ, পুৎ, করকা।, শিল। 

ঘনকাল (ঘন মেত্ব-কাল সময়) সৎ, পুৎ, 
বধাঞঝতু, বর্ধাকাল। 

নক্ষেত্র ; সং,রীং, যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, 
বেধ বাঁ উচ্চত] পরস্পর সমান । 

ঘনগোলক ; সং, পুংঃ মিশ্রিত স্বর্ণ রৌপ্য । 
ঘনচতুক্ষোণ; সং, পুৎ, দৈর্ঘ্য, প্রশ্থ, বেধ বা 

উচ্চতাবিশিষ্ট চতুক্ষোণ। 
ঘনজ্বালা (ঘন মেঘ -আালা অগ্নিশিখ!) 

সং, জীং, বজ্রাগি, বিদ্যুৎ । 
ঘনতোল (ঘন মেত- তুল [ ওজন কর] 

সমতুল্য হওয়1+ অ.অল)-_ক। বর্ষাকালে 
যে উড়িয়া! মেখ পধ্যন্ত উঠে । এবং প্র- 
সিদ্ধ আছে যে এই কালেই ইহার! 
কেবল জলপান করিয়া! থাকে । কেছ বলেন 
স্বনতাল শবও হয়, শন মেঘ-তাল 
পানের পরিমাণবিশেষ বা ধ্বনি । যাহার 

সনীত মেঘ [হইতে ] হয়) সং, পু, 
চাতকপন্খ। 

ঘনত্ব (ঘন+ত্ব- ভাবে) সং, ক্ীৎ, যে গুণ 
থাকাতে বন্তকে ঘন বলা যায় ।২।গাঢ়তাঁ। * 
৩। কাঠিন্য। ৪1 নিবিড়তা। 

খননাভি (ঘন মে _নাভি [ নাভিদেশ। 
মধ্যপ্ছল। যে মেঘের পঞ্চভৃতমধ্যে প্রধান 
ভূতে গণনীয় ) সং, পুৎ, ধূম। ধৃঁযা। 

ঘনপদ্রবী শ্বেন মেত্ব-পদবী পথ, *ঠী- 
ষ) সৎ, শ্্রীৎ, আকাশ । শিং--১ “ক্রাম- 

সিত্যনপদবীমনেকসংখ্যৈঃ 1” (কিরাত )। 
নপাষণ্ড (ঘন মেষ -পাষগড। মেখাচ্ছপ্ 
- এবং বৃষ্টির সময় এই পক্ষীকে আনন্দিত 
হইতে দেখা যায়) সং,পুৎ। ময়ুর। 



ঘন! 

খ্বনমূল (0819৩-)০০$) সং) কীহ, ষে রাশি 

'সপনার দ্বারা দুইবার গুণিত কুম্ম সে. 

সেইরূপ গুধন ফলের ত্বনমূল, ঘেমন ৮ 
এর দ্বনমূল ২। 

খনরস.ঘন যেখ-_ রস, ৬ঠী-- ক) সং, পুং 
জল। ২। কপূর্র। ৩। ঘন আঠ1। 

দ্বনবন্ত্ বেত্বন্, ঘন-ব্ত্সন পথ। যে 
পথে মেখ গমন করে, ৬ষ্ঠী _ ষ) সৎ, কহ 
আকাশ । “শ্বনরত্ত্স সহত্রধেব কুর্ব্বন্।” 

খন্বলিক। ] (ঘন মেঘ- বল্লিকা, বলী 
খ্বনবলমী লতা) সৎ, জ্্রীৎ, বিহ্যৎ | ২। 

অনৃতত্রক লতা । 
নবাত (তন কধিক--বাত্ত বাযু। ধাভ্যা- 

ময় দেশ, ঘেখানে অতিশয় ঝাড়বৃষ্রি হয়) 
সং, পৃ, নরকবিশেষ। 

খনবাস ঘন ক্ষীর্থকাল- বাস অবশ্ছিতি) 
সং, পুত, কুম্ম । 

ঘনবাহন (ঘন মেঘ -বাহন খান। ষিনি 
মেঘে আরোহণ করেন, ৬ঠী-_ হিং) সং, 
পু, মেতবাহন, ইন্দ্র । ২ । শিব। 

নবীথি (ব্বন_বীদ্ি পথ) সং, স্ত্রী 
আকাশ । “ত্বনবীধিবী থিভবতীর্ণৰ ত্তঃ.।? 

কবনধ্যাম ঘন শ্যাম শামবর্ণ) বিং, ত্রিহ 
সজল মেদ্বের ন্যায় শ্যাঙ্গবর্ণ। “অয়ে রাম 
স্বনন্াষ চুন্বামি যুখপক্ষচজৎ ।ঘদ্ধি জীবামি 
শোকেন পুনদ্রক্ষ্যামি তে মুখম্ 1” 

নসার ঘ্বেন নিবিড় -দার শ্ছিরাংশ, ৬ী 
-হিৎ) সং, পু, কপুর্র। শিৎ-১ “শর- 
দিন্দৃকুন্দঘনসারনীহারহারেভ্যাদি |” ২। 
পারদ । ৩। জল। ৪ চন্দগন।, 

ঘনস্বন (খন মেঘ -স্কন শব্দ, ৬ঠী-ষ) 
সং, পু, মেখের শঙ্খ, মেত্বগঞ্জন। 

শ্বনগম ঘেন-'আগম [কআ]-গম্ গমলকর। 

+(অল্)--ধি) আগমল) সং, পু) বর্ষা- 
কাল। “ঘনাগমে রাজপথে হি পিচ্ছিলে ।* 

ঘলাঘন (হন বধ করাণ”অ(জন্)- ক। 
দ্বিত্ব | অস্আ1) সং, পথ, ইন্। ২। অপ- 
কারক হস্তী। ৬। মত্তহস্ত্রী। ৪। বর্ধপকারী 

৫স্ঘ । ৫.) পরস্পর সভবর্থ । ৬। বিংত্রিৎ, 
তাজ স্বাতুক । শিৎ-১ “ততো হন্্রনং 

' ভিন্নকটেন দ্বস্তিনা ঘনাঘলেনানিলতুল্য-. 

[ ৬৩০ ]  ঘর্ধ 

বঙ্চমা | ৭। মিরস্তর । ৮।সান্দ। ৯। 

নিষ্ট,র | 

ঘনাত্যয় ] (ঘন -_ অত্যন্প, খআঅন্ত-নাশ, 
'্বনাস্ত ৭মী-হছিং) সং, পু, শরৎ. 

কাল। শিং- ১ “বাতিকানাং 'খঘবনাত্যয়ে ৷" 
নান (দেশজ) সং,নিকটবস্তাঁ হওন,কাছান। 
ঘনাময় ঘন মেঘ -আময় রোগ। ষে 

বৃষ্টিতে ম্লান হয়) সং, পুৎ, খেজুরগাছ। 
ঘনাশ্রয় ঘন মেঘ - আশ্রম আধার) সং 

পৃৎ, খআকাশ। 

খনিষ্ট (ঘন+ইষ্ঠ -অত্র্থে) বিং, ত্রিং, 
অতিশয় ঘন। ২। (দেশজ) বিং, নিকটস্য, 
আসন, তি নিকট ; ষথা--দ্ষনিষ্উ সম্বন্ধ । 
২। ষে স্ন্বদা যাতায়াত করে, যে সন্বদ। 
আনুগত্য করে, ষাহার সহিত সবিশেষ 
ছসাস্ীয়তা আছে। ষ্টাস্্রীং, নিকট- 
বর্তিনী। 

ঘনিষ্ঠতা (ঘনিষ্ট +তা- ভাবে) সং, স্ত্রীং, 
সর্বদা যাতায়াত, সর্ধবদ। আনুগত্য, সবি- 
শেষ আত্মীয় ' ২। নিকট সম্বন্ধ । 

ঘনীভূত (দ্বন--দ্রপ্ত হইয়াছে । ঈ(চি)_ 
আগম) বিং, ত্রিং, সাক্ীভূত, যাহা ঘন 
হইয়াছে । [পৃৎ, করকা, শিল। 

স্নোপল (শন মেখ-উপল প্রস্তর) সং, 
স্বর (দেশজ) সং, গৃহ, ভবন । ২। সংসার। 

৩। বশ। 

রট থে ধারণ করা+আগ্মেন্)- ক-ঘর 
শব্দবিশেষ _ অট গমন করা+(আন)- 
ক। যে “ঘর্! এই শব্দ করি! ভ্রমপ করে) 

সং, পুৎ, পেষণযন্ত্র, ধাতা। 
ঘরপী (দেশজ) সৎ, স্্রীহ) তার্থযা |." 
খ্বরসন্বান (শ্বর-_ সন্ধান) সং, ক্লীৎ, গৃহচ্ছিদ্র- 

জ্তান। গৃছের তেদ জ্ঞাত হওয়া। 
| ঘের) জাধার ; ছিদ্রে। | 
ঘবরাও (দেশজ) ঘরপোষা, অন্তর । 
স্বরাণ!1 (দেশজ) সহ্বংশজাত । 
দ্বরামী (দেশক) সং,গৃহ-নির্্ান্তা-গছ কারক 
ঘর্ঘট ঘেরে অনুকরণ শব্দ--্ঘট্ চেষ্টাকর। 

শন্সেন্)- ক. যে অতিশয় শব্ষ করে) 
অং, পুং। যত্স্যবিশ্বেষ, যাও রামাছ । 

ঘর্ঘর (স্ব-মওলুগত্্" ছর্খ শন্ববিশেষ-র 
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ধানার্থ 'র]' 
পথ। ৎ। পর্বতের দ্বার। ৩। পেচক, 
পেঁচা) ৪1 নদবিশেষ । ৫। ধাতুনিশ্মিত 
দ্রব্যে আত্বাত করিলে যেউত্কট শব্দ হয়, 

ঘর্ঘর ধবনি। রা, রী-স্ট্রীৎ, দুগ্রতবন্টি কা, 
ঘুঙূর । ২ । গোগ্রানদী; এই নদী অযো- 
ধ্যার প্রবাহিত হইষা গঙ্গায় মিলিত হই- 
যাছে। ৩। বীণবিশেষ। ৪ । বিৎ, ত্রিৎ, 
ঘর্খর শব্দবিশিষ্ট। শিং -১ কলহান্ন ঘনান্ 
যছখিত। দধূনাপুযুজ্ঝাতি ঘর্থরপ্বর2-।” 

ত্বর্থরিক] (ঘর্ঘরা+ কণ- যোগ,অ!--আ্ীলিজে) 
সং, স্ত্রীং, ঘুঙ,র।২। ভাজাধান। ৩ । নদী- 
বিশেষ । ৪ । বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 

ক্বর্বরিত ( ঘর্খর7+ইত- করোত্যর্ণে১ট জং, 
ক্লীৎ, শুকরজাতীয় ধ্বনিবিশেষ । 

ক্বশ্ম (ঘ্ব ক্ষরিত হগুয়1+মষ- ক) সৎ, পুৎ, 
গ্রীষ্ম । ২। বৌদ্র। ৬ ।খ্বাম। শিৎ_১ 
“তং তমালবৃক্ষৎ ঘন্ার্তশ্ছায়ার্থী সমুপ।- 
শ্রিতঃ 17, ৪1 বিৎ, ত্রিং উষ্ণ । 

ঘশ্মচর্চিক1 ; সং, স্্রীংৎ, ঘামাচি । শিৎ-১ 

“ থেদবাহীনি ছুষ্যস্তি ক্রোধশো কশ্রমৈ- 
স্তথা। ততঃ দ্বেদঃ প্রবর্তিত ম্রৌর্স্ব্যং 
'্ব্্রচঙ্চিক1।? 

ঘশ্মদীধিতি (তন্মী উষ্ণ-_দীধিতি হুঠতি, 
কিরণ, ছষ্ঠী _ হিং) সৎ, পুং, হুর্ধয | শিৎ 
--১ “যঃ সসোম ইব খম্মদীধিতিঃ |”? 

ঘশ্মপাবন্ (তম উষ্ণ-পা পান করা+ 
বন্বেনিপ)- ক) সং, ক্লীৎ, উদ্মপা নামক 
পিতগণবিশেষ। | 

ঘশ্মভানু (ঘশ্ম উঞ্জ ভানু কিরণ, ৬ঠী 
-ছিং) সং, পুংঃ উষ্ণদীধিতি, শষ্য । 

ঘণ্মবিচর্ছিকা (দ্র -বিচপ্চিকা কচ্ছুরোগ) 
সৎ স্ত্রীৎ, খামাচী।, 

ঘশ্মস্তভ্ (্বশ্ন উত্তাপ-স্ছভ আচ্ছাদন 
কিরা4-০(ক্িপ)- ক) সৎ, পুৎ, বাু। 

ঘণ্মাস্ত খ্বেশ্ব অস্ত সিক্ত, ওয়া) বিৎ, 
ত্রিং, ধাহা খশ্মে ভিজিতা ধাইতেছে, 
স্ষেপাদ্র। আ1--আ্রীৎ, শ্বেদজলাহ্র11 

শ্মাক্তকলেবর (শর্ত -কলেবর, ৬্ভী_ 
ছিৎ) বিৎ, ভরিৎ দেখজলাদ্রর্দেছ, যাহার 

শরীর ন্মে আর্রহইাছে।.. 

ধাতুজ ) সং, পুখ, পর্বতের ঘ্নান্ত েশ্ম_ অন্ত শেষ, ৭মী _-ছিং) সং, 
পৃহ, বর্ধাকাশ । শিং ১ "খন্মান্তে তোয়- 
কোন্মিভিঃ 1? 

ঘশ্মাস্তকামুকী তেশ্মাস্ত বর্ষাকাল _. কামুকী, 
বর্ধাকালে ইহারা কামপরতন্ত্র হয়, "মী -- 
হিৎ) সৎ, স্ত্রীং, বলাকা, কপোতশ্রেণী। 

ঘন্মার্ত (ঘর্্ম_ আর্ত, ওয়া ষ) বিৎ,ত্রিং, যা- 
হার অত্যন্ত শ্বশ্ম নির্গত হইতেছে, স্বন্ম্মাক্তি। 

ঘণ্পার্তকলেবর (ন্মার্ত- কলেবর, ৬ী _ 
হিং) বিৎ, ত্রিং, ঘশ্মার্তকলেবর দেখ। 

ঘর্্ার্ড( ঘন্্ম - আদ্র? ওয়ায) বিং, ত্রিৎ, 
যাহ্। ঘন্্জলে ভিজিয়া যাইতেছে, খর্ব 
সিক্ত । 

ঘর্ষকপদী (17790798 ) যে পক্ষীরা নখন্ধার! 
ভূমি বিদ্রারপ করে ) যথা--কুকুট, ময়ূর, 
মোনাল, তিত্তির, পেরু প্রভৃতি । 

ঘর্ষণ (1::০6০0, ঘ্বধব, খব1+ আঅন(নট্) - 
ভা) সংক্লীং কষা । ২। মার্জান।৩। কোন 
সারিকায় তার চাপিয়া আখাতানস্তর সেই 
আঘাতের অন্থকরণ থাকিতে থাকিতে বান 
হুস্তের অক্গুলির ঘর্ষণযোগে এক বা ভতো- 
ধিক হরে ক্রমান্বয়ে খাশুকার নাম তর্ধপ 
বাআশ। শী-্ীৎ, (+অনট্ দ্র) 
হুরিছে।। 

ঘর্ধণাল (শর্ধণ-.অল্ পারক হওযা+ অ 
ন্) ক। যে পারক হুদ) সং) পুত 
ঘর্ষণ-সাধন, লোড়া । 

্বর্খিত (ঘর্ষণ দেখ, তক্তে)-_-ন্ম) বিং, ত্রিৎ, 
যাহার ঘর্ষণ হইয়াছে । ২। যাহাতে ঘর্ষণ 
লাগিয়াছে। [চুর্ণ । 

ঘষি ঘর্ষণ শব্দজ কি ?) সং, শুষ্ক গোমম্ 
ঘদ (বস্ অ(জঅল্)-- ভ1) সং,পুং, ভোজন। 
সি (ঘস্ ভক্ষণ কর1+ ই -- প্রৎ) সৎ, পু, 

ভক্ষণ, ভোজন । | 

ক্শ্মর স্ তক্ষণ করাণ-মর -ক, শীলাখে) 
বিং, ত্রিৎ আগ্বর, খাষক। শিং--১ “হারা- 
ধবরে ত্বস্মরজিত্বয়েণ |”? 

কবর (পূর্বে দেখ, ররেক্)-_ ধি, জংজ্ঞার্থে ) 
সৎ, পু, দিম । ২। (1রকৃ-শ্) জ্লীৎ, 
কুক্কমা। ৩।( এরকৃ-ক) বিৎ, ত্রিং, 
ছি 5: ৯ | 
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শ্বা ঘাতশবজ) সং.কঘ/ত। ২। ক্ষতচিহ্ু । 

বাইট ) (দেশজ) সং, পরা পোষ, 
বাটি কতুর ! 
বাট (ঘণ্ট, কর্ণ) দেবতাবিশেষ । 
টন (দেশজ) সং, 'সালোড়ন, আবর্তন। 

২। মিশ্রীকরণ। ৩। চট্কান। 
ক্বাটি (ঘট শব্দজ) চৌকিদারের নির্জনে 

বসতি স্থান, চোরাপথ ; থান! । 
ক্বাগী দেশজ) ভুক্তভেগী। ২। পুনঃ পুনহ 

দণ্ডিত , ৩।ুষ্ট, চতুর, শখ । [শেষ । 
শ্ব।খরা (ব্বর্থর1 শন্দজ) সং, পরিধেয় বস্স্রবি- 
ঘ।ট শ্বট-ঞঠি- খাটি হিৎসা করান+অ 

(ন্)-_ ক) সং, পু, টা, টিকা স্্রীৎ, 
গ্রীবা, ঘাড়। ২ । ঘেট্র শব্ঘজ) সং, নদয- 
দির অবগাহনার্থ প্রবেশস্থান। ৩। পর্ববত- 
মধ্যে পথ । ৪ 1 পর্বত; যথা-_পৃরর্বদাট, 
পশ্চিমঘাট। ৫। ঙ্গীতে --যন্ত্রাদিকে বিভাগ 
করিলে তাহার এক এক অংশের নাম ঘাট। 

ডিন (দেশজ) সং, হ্রাস হওন, উন হওন। 

ঘাটোয়াল দেশজ) যে ঘাটোয়ালী জমী 
অধিকার করে। 

ঘাটোয়ালী-__ঘাট ওয়ালা ব। ঘাট রক্ষা প্রসৃতি 
পুলীষের কাধ্যের কিয়দৎ্শ করিয়া তাহার 
পরিবর্তে অল্প খাজানায় যে ভূমি দখল 
করে উহ্বাকে ঘাটয়ালী জমী কহে । 

স্বাড় ঘোট শব্দজ) সং, গ্রীবা, মস্তরকের 
অধোভাগ। 

ঘাণ্টিক প্বণ্ট1+ ইক ফিক) - বাছলার্ণে)ং ) সং, 
পুং, যে সকল লোক একদ্িত হইয়া! দেব- 
তার সম্মুখে ঘণ্টা বাজাইয়! আরাধনা 
করে । ২। বিৎ) ত্রিৎ। ব্বশ্টাবাদছক। ৩। 
স্তিপাঠক । শিৎ-১ “র।জপৌরুধিকে 
বিপ্রে ঘাণ্টিকে পরিচারকে 19. 

খাত (হন্ বধকর14- আঅ.ঘ৪) __ ভা) সৎপুৎ, 

াখ(ত, গ্রাহার। ২। হুনন, বধ । ৩। 

ক্ষাত,ঘা। ৪ গুণন। ৫ । (৮০৩) অস্ক- 

গুণন, কোন রশি সেই রাশি "ছারা বার- 
স্বার গুণিত হইলে যে ফল উৎপন্ন হয়। 
| োঘিএ, ৭) প্রহার সাধন আন্ত্। শিং 
৬ “ইচ্ছামি বিৰিধৈর্ধবততহক্মেত (215 

খপতস্তি দ্বিরদাভূমে বদ্রঘাতাদিবাচলাঃ।” শী ে্পশীশীাশিীীশীীটিটাশাাািাটাাাটািিটাটাশীা্শা্ার্লা লী 

ঘাতক (খত দেখ, অক-পক)-- ক) বিংসত্রিংঃ 
হুননকর্তী, বধকারক। ২। প্রহারক.। শিং 
-৯ এঅনুমন্তা বিশসিতা লিহস্ত1 ক্রেয়- 
বিক্রয়ী। সংহ্র্তী চোপহর্ত| চ খাদক- 

শ্চেতি ঘাতিকঠ 1৮ | 
ঘ্বাতন' (ঘাত দেখ,অন(অনট:) _ ভা) সং;রীং, 

হনন, বধ। ২। আম।ত। ৬ যজ্ঞার্থ 

পশুবধ। ৪ | হ্ন্-ডিঃ-ঘাতি ৰধ করান 
+ অনট্ _ ভা) হত্যা সম্পাদ্দন,অপর দ্বারা 
বধ করান ।৫। (+ অনট- ৭) প্রহ|রসাধন 

অন্ম। ৬। (4 অনট -__ ক) বিং,ত্রিংঘাতক। 
্যাতসহ (01811601১1৩) বিৎ, ভ্রিৎ, যে সকল 

দেব্য অলমাত্র আত্বাত পাইলে ভাঙগিয়া 
যায় না, পার্ষের দিকে বাড়িয়া বিস্তৃত 
হয়। [মৃত্যুর স্হান, শ্বশান। 

ঘাতন্ছান ঘোত স্থান, ৬ঠী- ষ) সৎ, রীং, 
শ্বাতাবেশ (11)010191)) সং, পু, কোন 

রাশি ধারাবাহিকরূপে সেই রাশি দ্বারা 
গুণিত হইলে একটা রাশি উৎপন্ন হয়, 
যে প্রক্রিয়া দ্বারা 'ই রাশি উৎপন্ন হয় 

তাহার নাম কব বেশ। 
ঘাতি ঘাত দেখ, ই(ইন্)--৭) সং, পুৎ, 

পক্ষিবন্ধন বা বিলাশ। ২1 (+ই-ভ1) 
আখাত, প্রহার। 

ঘাতিপন্ষট (০ পক্ষিন্, ঘাতি পক্ষিবন্ধন বা 
বিনাশ -পক্ষিন্ পাখী, মং- স) সংপুধঃ 

শ্যেনপক্ষী |: 
াতী (-ঘ্বাতিনৃ, হন আব্বা করা+ইন্ 

(নিন্) _ ক) বিং,ত্রিৎ, হননশীল,বধ কর্তা । 

ঘাতুক (খত দেখ, উক_ ক, শীলার্থে) বি, 
ত্রিং। হিত্জ্র, নাশক ।.২। 9 ৩। 

ক্রুর।.. | 
ঘাত্য (খাত দেখ, ভিপি । বিৎ, ত্রিৎ। 

বধ্য, হননযোগ্য, বধারহ। ২। গুণনীর । 

ঘানি (মুধগরার্থ ঘন শবজ) সং, তৈল-যন্ত্ | 
স্বান (দর্দ শবজ) সং, শ্রমূজব্ল, স্বেঘ। 

স্ব।মাচি (ঘণ্মচর্চিকা শব্দঘজ) ্বশ্ীজন্ত ব্রণ । 

খার প্বে ষেচন কর1+ অন্যেঞ৩- ভাবে) 
সৎ, পুং ৫ষচন, ছেচা। 
বর্তিক (ঘ্বুত . হি ইক (ফিক)”- -গাকাখে) 

সৎ) পুহ, দ্বতপুর খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, ঘিওড় | 



ঘৃপ্ট ্ 

বালি €হন্ ধাতুজ) আঘাত প্রাপ্ত, নষ্ট, ক্ষত। 
বাস শ্বেদ্ ভক্ষণ করা+অষঞ)-_ ৷ গম 

কর্তৃক যাহা? ভক্ষিত হয়) সং, পু, দৃর্বাদি 
তৃণ, যব । 

খাসি ঘষে গ্রাষ করা+ই _সৎজ্ঞার্থে) সৎ, 
পু) অগ্নি। 

ঘি (ঘ্বত শব্বজ) সং, হবিঃ;) আজ্য। 
বিজি (নিবিড়ার্থ ঘন শব্ষজ কি ?) বিং, বন, 

নিবিড়। 

ঘু'টি (ঘুণ্টিকা শব্দজ) সং, ইউকাদি খণ্ড । 
ঘৃঘু (দেশজ) সং, পক্ষীবিশেষ, বনকপোত । 
ঘুস,র (টিকা : শব্দজ) সং, কটিদেশের অল- 

্কারবিশেষ্; যখা_-কটি তটে ঘুঙ্গর বাজে।” 
ঘুচন দেশজ) সং, মোচন, নাশ, ত্যাগ । ২। 

গোময় লেপাদি দ্বার1 উচ্ছিষ্টাদি মার্জন। 
ঘুট_পুৎ ঘট, ব্যাখাত করা+ঁ 
ঘটি, টা-স্ত্রীং অ(ক), ই-ক। ঘুটী1 
ঘুটিক _ পুৎ ক-ষোগ) সং, গুল্ফ, 
ঘুটিকা _ ভ্রীৎ গোড়ালি । 
ঘুড়ী (ঘূর্ণ শব্দঘজ কি 1) সৎ, শৃন্যগামি ক্রীড়ন 

দ্রব্যবিশেষ। ২। (বাঙ্গাল! ঘোড়। শরজজ) 
ঘোটকী । 

ঘুণ (ঘুশ ভ্রমণ করা+আঅ(ক)-ক) সং, 
পুৎ, কাষ্ঠ কীটবিশেষ। শিৎ-১ “দুগোপ- 
হতকাষ্টে।” ২"ভগ্নৎং শম্তৃধনুর্খ, ণৈরুপহৃতমৃ।” 

ঘুণাক্ষর € ঘুণ-_ অক্ষর, ৬ঠী- য ) সং, ক্লীং, 
দুণকৃত অক্ষর । শবে কাঠ ক্ষাটিতে থাকে, 
দৈবাৎ কোন কোন কাটা অক্ষরের স্যাগ় 
হইয়া যায়; সেই অক্ষরাকৃতি কাটাকে 
ত্বণাক্ষর বলে অর্থাৎ ঘুণ, অক্ষর কাটিৰ 
বলিয়! চেষ্টা! করে না, কিন্ত কখন কখন 
হঠাৎ কোন কোন শ্থানে অক্ষরের মত হ- 
ইক্সা উঠে; সেইবূপ,যাহা করিব রলিয়া মনম্ 
না! করিলেও বদি হঠাৎ ক্ষটিয়া উঠে, তবে 
তাহা ঘুখাক্ষর শব্দে নির্দিউ হইয়া! থাকে)। 

২ সর্তিখেলা। ৩। আশ্চর্ধয ক্ষটনা। ৪। 
সোৌভাগ্ত । শিং ১ “অবৈগ্য জীবিনাং 
হি স্তাদঘুণাক্ষরবৎ কচিৎ।" 

1 ঘট ব্যাঙ্াত করা+- প্রঃ । 
টক মৃ-ক্সাগম। ক _ যোগে ঘুক্টক) 

জং, পুং) খ্ঃল্ছা) গোড়ালি। 

৬৩৩ ৃ ঘূর্ণ 

ঘুপ্টিক ; সং, ক্লীং, বনস্থ করীষ, বিলর্থুটে । 
ঘৃণ্ড ঘুধ্ ভ্রমণ কর1+-ড --ৎজ্ঞার্থে) সৎ, 

পুৎ) ভ্রমর । 

ঘুম (দেশ) সং, নিদ্রা, ভক্তরা, শয়ন। 
ঘুরুণে (দুর্ণ শব্দজ) ঘূর্ণ বাতাস। ২। জলস্তত্ত। 
ঘুর (ঘুর অণুকরণ শব -ঘুরু শব কর! 

+ কে) - ক) সৎ পুং, ঘুরঘুরিয়া পোকা।। 
২। শববিশেষ। শিং -১কাসশ্বাস কৃতা 
যামঃ কণ্ঠে চ ঘুর্ঘরায়তে ।" 

ঘুুরিকা (ঘুঘূ্র বরাহধবনি +ইক(ফিক)-_ 
অন্তযর্থে) সৎ স্ত্রীৎ, রোগরবিশেষ, গলা- 
ড়ত্ঘড়ে। (লোড়ন, ঘনকরণ । 

ঘুলন ব্যোঘাতকরণার্থ ঘুড় ধাতু) সং, আ- 
ঘুষ (দেশজ) সং, কাধ্যসিদ্ধির জন্য গোপনে 

দেয় বস্ত, উৎকোচ । 
ঘুষখোর যোবনিক) সং, যে উৎকোচ গ্রহণ 

করিয়া কার্ধ্য করে,ষে ঘুষ লইয়া পক্ষপাতী . 
হয়। 

ঘুষা, ঘুষি (দেশজ) সং, কীল, মুষ্টি, মুট! | ২। 

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বক্রভাবে মুষ্টি 
প্রহার । 

দুষিত, দুষ্ট (ঘুষ শব্দ কর1+তক্তে)_ নর) 
ৰিৎ, প্রিং) শকিত। বাদিত, নাদিত । ২) 

(+ক্ত- ভ1) ব্লীং, ঘোষণ]। 
ঘুক্বী (দেশজ) সং, ওগুবেন্তা, গোপনে উপ- 

পতিকারিণী। 

ঘুহ্ছণ (ঘুন্স্ ভূষিত কর71খণ(েণকৃ) ৭) 

সং, ক্লীং, কুঙ্কুম। শিৎ-১ “ঘুক্ছণৈর্ঘ 

জলাশয়োদরে।'' 

ঘুক (ঘু অণুকরণ শব্দ-ক[কৈ শব করা 
শঁব্মডে)১- ক] ষেশক করে) সং পুংঃ 
পেচক। 

ঘুকনাদিনী (ঘুক পেচক-নদু শব্দ করা 
ইন্ নিন্)-ক, ঈপ্-স্ট্রীৎ ॥ ষে পেচ- 

কের ন্যায় শব্দ করে) সৎ, স্ত্রীৎ, গঙ্গা। 

শিং_১ "্বর্থরাভৃকনাবিনী ।" 
ঘুকারি (ঘুক পেঁচা-অরি শক্রু,৬ঠী-ষ) 
সং.পুংকাক। 

ঘুরণ (ঘূর্থন শব্দজ) সং, চক্রের ন্যায় ফিরণ। 

ঘুর্খ (ঘর খোর17 অ(ব্মল্্)- ভাবে ) সৎ, 

পুত ভরি, পুর্ণ, ঘোরা । ২। (অল্-৭) 

৮৩ 



ঘ্বণি | 

গীমা শাক । ও। বিংগ্রিং, ঘৃর্ণিত | শিৎ-১ 
“গজকুলৈরহ দিনীব ঘুর ।” 

ঘূর্ণন -ক্লীং 1 ( ঘুর্ণ দেখ, অন(অনট্), ই 
ঘূর্ণি -স্ত্রীং -ভা) সং, মগ্ডলাকার 

পথে পরিভ্রমণ | ২। ঘোরা । ৩। ঘৃরণ। 
শিৎ-১"ূর্ণনাগাত্রপতন ভ্রমণা দর্শনাদি কৃ। 

ঘূর্ণামান (ূর্ণ দেখ, 'আআন(শান)-ক । য,ম 
_-কআগম) বিৎ, ব্রিৎ, ভ্রাম্যমাণ, যাহা 
মণ্ডলাকার পথে পরিভমণ করিতেছে । 

শিং ১. « ইন্্র।দৈযরখিলার৫থসাধনপটরঃ 
সংস্ত,যমানং মুহুঃ পীতোম্মন্ত ফলাহুতুলাল- 
সতমা ঘূর্ণাযমানেক্ষণম্ ।" 

ঘবর্ণিক।; মং, স্্রীঘ, শুক্রাচা্যের কন্যা দেব- 
বানীর সধীবিশেষ। 

ঘর্ণিত (ঘূর্ণ দেখ, ত্ত্ত) শ্মি) বি, ভ্রিহ, 
ভান্ত, ভ্রমিত । শিৎ-১ “কাদন্মরীমদবি- 
ঘুর্ণিতলোচনস্য যুক্তৎ ছি লাঙগলভৃতঃ প- 

তন পৃথিব্যাম্ ।” 
ঘূ্্যমান ঘূর্ণ ঘোরা 1+আন(শীন) নম । য, 
ম-আগম) বিং, ত্রিৎ, যাহা ঘুরান যাই- 
 তেছে, ভ্রামিত । “ভোঃ ভোঃ বৃন্ষাতঃ পণ 

তম্থা বহু কুস্থুমযুত। বায়ুন। ঘুর্্যমানাঃ 1? 
সণ! (ঘুণ দ্রীপ্তি পাওয়া + অ(ক)- ক, আপ্ 

_জ্জীঘ। অথবা ঘ্ সেক করা +.৭কৃ 
_ক। দয়া কারুণ্যে জয় আদ করে 
বলিয়া) সং, স্ত্রী, দয়, করুণা । শিং- ১ 

“ইন্বঙ্গতে গতদ্বণং কিময়ৎ বিধন্তাম্ 1৮২ । 
অবঙ্ঞা, অশ্রদ্ধা। ৩। কুৎসিত বা দুর্গন্ধ 
বস্তর উপর দ্বেষ বা বিরাগ। ৪. । লজ্জা- 
বোধ, অপমানবোধ ) যথা-তিরস্কার ক- 
বিলে তাহার দ্বণ। হয় না। ৫। জুগুগ্সা। 
“তাং বিলেোক্য বনিতাবধে স্বণামূ।” 

স্বণাবাস ঘ্বেণা_ আবাস) সং, পু, কুষ্মাণ্ড। 
২। বিং, ত্রিৎ, স্বৃধাযুক্ত | . 

স্থণি ঘেণা দেখ. ইন্ -ক,সংজ্ঞার্থে) সং১পুৎ, 
 চত্্র হৃধ্যের কিরণ । ২) হু্ধ্য । ৩। শিখা। 
শি২১ িতম্য ত্যক্তস্থভাবস্য দ্ঘণের্মায়া 
বলৌকদঃ।' ৪। ঘ্বে সেচন করা+লিক্ 

হশর্) তরঙ্গ । ৫1 জল। রঃ 

স্থিত (দুপা দেখ, তকে) । কিশ্বা গ্ণা7 

ইত -ইদ্ষর্ধে) বিৎ, ব্রিংঃ যাহাকে সকলে 

৬৩৪ ] স্বতা 
পোপ শিপ পপি পপি পাপ স্পা চল পা ৭ 

ঘ্বণ! করে, যাহাকে সকলে দ্বণা বা হেয় 
জ্ঞান করে । ২। যাহ! দেখিলে বা শুনিলে 
ঘণ। জন্মে, দ্বৃণাযুক্ত, অবঙ্ঞাত, জুগুপ্দিত। 

৩। অনুগ্রহপ্রাপ্ত । ৪। দয়ার । 

ঘবণী দ্বেণিন্, দ্বণা+ ইন্ - অস্ত্যর্থে) বি, ত্রিৎ, 
জুগুপ্নাকারী । ২। দয়ালু । 

ঘুত (ঘ্ব ক্ষবিত হওয়া, দীপ্তি পাওয়া+ত 
(ক্ত)-ন্্ম) সৎ, ব্লীং, আজ্য, হবিঃ) 

ঘি। শিং২১ “মর্সিবিবিনমাজ্যৎ স্যাদ্- 
ঘবনীভূতৎ ঘ্বৃতৎ বিছুঃ 0” ২। জল | শু। 

(ছ্বণ+ক্ত-_ভা) দীপ্তি । ৪। (ঁক্ি- শু 
বি, তরি) দীপ্ত । 

স্বৃতকুমারী (স্ৃত [ ঘি, ইহা ঘ্বতের সহিত 
তুলনা করা যায় বলিয়া] এই বৃক্ষের রম 
কুমার বালিকা । কোমলত1 ও সুন্দ- 

রতা হেতু যে বৃক্ষের সহিত উপমা দেওয়া 
বায়) সংস্্রীং, স্গনাম প্রসিদ্ধ ওষধিবিশেষু। 

স্বত-কুল্যা ঘেত দ্বতপুরিত _কুল্যা কৃত্রিম 

নদী, য্ং-- স) সং, জ্স্রীৎ। ছ্ৃতপুর্ণ কৃত্রিম 

নদদী। . হিং) অং, পুহ, আগ্নি। 

ঘৃতকেশ দত ₹- কেশ শিখা, ৬ষ্ঠী- 
ঘুতকৌশিক ছ্েত দীপ্ত -কৌশিক কুশিক 

গোত্র, যৎ-স) সং, পুৎ, গোত্রবিশেষ । 

ঘবতদীধিতি (ঘ্ত দীপ্ত _দীধিতি আলোক, 

৬ষ্ঠী- হিং) সৎ, পু) অগ্নি 
স্বৃতধারা দ্বেত ম্বৃততুল্য ধার! [্ব+ অং এ) 

-_ ক] জলধারিণী, যে-ঘ্বৃততুল্য জল ধারণ 

করে) সং, স্ত্রীৎ, নদীবিশেষ | ২। তেষ্ঠী_ 
ষ) স্বৃতের ধার! । 

দ্বতপ (দ্ৃত্ত-গপ [পা পান করা+ঘ(ড)- 
ক] যে পান করে) জং১পুৎ, আজ্যপ নামক 

পিতৃগণ । “দ্ৃতপাঃ সোমপা যব্য। বৈশ্বানর" 

মরীচিপ121২ 1 বিং,ব্রিৎ স্বৃতপানকর্তী। 
ত্তপুর ঘ্বেত-পুর [পু পুরণ কর1+ অ(অণ্) 

_র্্ব] যে পরিপূর্ণ করে) সং, পুৎ পকাম? 

বিশেষ, ঘিওর । . .. 
স্বতবতী (দ্বতু জল-+ঁবৎবেতু) _অগ্ত্যথে, 

ঈপ্_স্্রীং) সং, স্ত্রীং, দ্ব্যাবাপৃথিবী। ২। 

বিৎ,ত্রিং, আগ্জযযুক্ত | 

স্বতাক্ত ভ্বত-অক্ত লেপিত) বিৎ, ত্র 
যাহা ঘতে লিপ্ত হইয়াছে, যে সর্ধা্গে 



ঘোট ৃ ৬ 

২. পপাস্পাকীশি- পপি. 

খনেভূবি |” 
দ্বতাচী (দঘ্বৃত_আন্চ পুজা করা4+০্(ক্ষিপা 

_ক। ঈপ্- স্রীলিক্কে) সৎ, স্্ীৎ, অগ্গারা- 
বিশেষ। এক সময় ইহাকে দেখিয়া ব্যাস- 
দেব কামার্ত.হন, তাহাতে শুকদেব গো- 
স্বামীর জন্ম হয়। ২। কুশনাভের পত্রী । 

ঘৃতান্ন (ঘৃত-অন্ন ভাদনীয়। ঘুত যাহার 
ভক্ষ্যবস্ত, ৬ী_ হিৎ) সং, পুৎ, বহি । 

দ্বতার্চিন্ ঘ্বেত ঘ্ৃতদ্রীপ্ত - অচ্চিি শিখা, 
ঘতসংযোগে যাহার শিখার বুদ্ধি হয়) 

সৎ, পুং। অগ্নি । শিৎ--১৭ঘ্তার্চিঃ প্রীতি, 
মাংশ্চৈব প্রজজাল দিপক্ষয1।” ভোঁরত)। 

ঘ্নতাঁহুতি ছ্েত _ আহুতি, ৩য়া- ষ) সংন্মীৎ, 
অগ্সিতে সমস্ত্রক ঘৃত প্রদান। শিং-১ 
যৎ যজ.ংষি ঘ্বক্তাভতিভিঃ |” 

ঘবৃতেলী স্বেত --ইর্ গমনকর1+অ- প্রং। 
'রল্ল। ঈপ্--স্রীলিশনে ) সং, জী, 
তেলাপোকা । [সমুদ্র। 

ঘ্তোদ (ঘ্বৃত-উদ্দ জল) সং, পুৎ, ম্বৃত- 
ঘৃষ্ট (দ্ধ ঘষা+ত(ক্)-শ্দ) বিং) ত্রিৎ, 

মার্জিত, যাহা খষা গিয়াছে । শিৎ- ১ 

«“দেঁপদ্যা ননু মৎ্সারাজভবনে স্বষ্টৎ ন 
কিং চন্দনম্?? ২। সং, পুং, গন্ধদ্রব্য- 
বিশেষ, অগুরু প্রভৃতি । শি২-১ "্ঘুষ্টো 
মলয়জে৷ গন্ধঃ |” 

সবষ্টতাড়িত (ঢা101107] [0190$501) সং, 

ক্লীং, ঘর্ষণ দ্বার] যে তাড়িত শক্তি জন্মে। 
স্বষ্টি ঘ্েষ ঘসা+তিক্তি)_ ভা) সং, স্্রীৎ, 

ঘর্ষণ। ২ ।স্পর্ধা। ৩.। চামর আলু। ৪। 
অপরাজিতা ৫। (+তি-ক )পুৎ- স্ত্রী, 
শৃকর, শৃকরী । [রোগের দেরত]। 

খেটু (খন্টাকর্ণ শব) সং, খস পাচড়া 
ব্েঞুলিকা ; সং, স্ত্রীং, মূলবিশেষ, খেচু। 
ঘেরণ (দেশজ) সং, বেষ্টন, বেড়ন, আবরণ । 
ঘেজেড়। (দেশজ) যে খোঁড়ার খাস কাটে । 
ঘোট (ঘট প্রত্যাবর্তন কর1+অ 

ঘোটক ] (অন্), অকণেক)-ক। যেভূ- 
মিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ল্গুঠিত হয়) সং, 
পুং-ক্ীৎ। অশ্ব, শোড়া। 

খোটন (দেশজ) সৎ) অন্বেষণ। ২। পেষণ । 

টি 

৯৮ ১শিপশটাশি শিশাশিশীশিক্সাপিশ 

৫ ] ঘোল 

দি মাধিা ধয়াছে। শিং-১ “দ্ৃতাক্তং নি- ; ঘোটনা (প্রত্যাবরণ অর্থে ঘুট ধাতুজ) যাহার 
দ্বারা ঘেোটা যায়, পেষণদণ্ড। 

ঘোড়া (ঘোটক শনজ, সং, অশ্ব, তুরজ । 
ঘোণা (ঘুণ ভ্রমণ কর1-+ অ(অন্) - ক, 

আপ্_ স্ত্রী) অৎ, জ্ত্রীঘ) নাসিকা। ২। 

অশ্বনাসিকা। ৩। মুখের সচল অগ্রভাগ । 
শিং ১«গৌরঃ প্রলম্বোজ্লচক্রিঘোণঃ।" 

শ্বোণী খঘোণিন্, খোঁপা নাসিক! বা মুখের 
হুচল অগ্রভাগ 41ইন্_ অস্তার্থে) সংপুৎ, 
শুকর। | 

ঘোমটা দেশজ) সৎ, তআবগুষ্কন, মুখাচ্ছাদন । 
ঘোর (ঘুর ভয়ঙ্কর হওয়া অান্)- ক) 

সং,পৃহ। শিব | ২। ধষিবিশেষ। রা- স্রীত। 
ভয়ানক রাত্ি। ৩। ক্লীৎ, ভয়। ৪। বিষ। 
৫ | বিৎ, ত্রিং, ভয়ঙ্কর, বিকট । শিং-- ১ 

«“্মেররাবাৎ মহারৌদ্রীং 1৮ ৬ । গাঢ়, ঘন্দ 

যথা-_-ঘোঁর অন্ধকার । ৭। অত্যন্ত, উহ. 
কট; যথা-খোর নিদ্রা । ৮। অমদশ, 
বিসদুশ ; যথাশোর মাতাল । ঈ। ম্হং | 
১০ ।বিষম। ১১। দুর্গম; ষথা--খোর 
ভাঙল । ১২ দাকণ। 

ঘে।রঘোরতর (শোর মোর +তর - প্রকা- 
রার্থেদ্বিত্ব ) সং, পু, শিব । শিং-১ 
“অতঘোরঘোররপায় ঘোঁরঘোরতরায চ। 
নমঃ শিবাঁয় )?। 

মোরদর্শন (ঘোর দর্শন দৃষ্টি, ৬ষ্ঠী_ হি) 
সং, পু - জ্্রীং, পেচক। ২। বিৎ, তরিৎ। 
বিকটাকার | শি২--১ “বীক্ষার্চক্ে মহা 
বাহুস্তদ্বনং ঘোরদর্শনিমূ 1” (ভোরত)। 

ঘোরপরাক্রম ঘোর ভয়ঙ্কর-_-পরাক্রম, ৬ষঠী 
হিৎ) বিং,ত্রিং) ভীষণ পরাক্রমশালী, অতি 
পরাক্রটস্ত । 

শোররাসন (শোর ভয়ঙ্কর _ 'রাসন দি 

শব করা7অন(অনট)--ভ1] চীৎকার 
বা শব্দ, ৬ষ্ী_ হিং) সৎ, পুং, শৃগাল। 
২ । বিং, ভ্রিৎ, ভয়ঙ্কর শবযুন্ু | 

ঘোল হেন বধ করা+অ(অল)-শ্া। হন্ 
স্তর, রল্পল | মন্থলদণ্ড দ্বার! যাহা আ- 
হত। অথবা ঘুর1+অল্-র্) সং, কী, 
মথিত দধি, তক্রু। শিৎ- ১তুসম্পেহম” 
জীলং মধিতং ২ দ্োলমচাত্ে। সসরৎ নিল মী 



শ্বাণ [ 

পে ও সপ 

মধিতৎ দধি।” হ। দেশজ) নদীর আগুড়। 

লা-_ কর্দমযুক্ত, আবিল, অনির্্ঘল । 

ঘোষ ঘেষে শব্দ করা অ.অল্)-খি) সৎ, 
পুত, আভীরপল্লী, গোয়ালা-পাড়া | ২। €+ 

অল্প) ধবনি। শিৎ- ১"ভীমঘোষাণাৎ 

__দুপপক্ষিণীমৃ ।” ৬ । মেঘের ধ্বনি । ৪ | 

মসাঁ। ৫।কাসা ।৬। (4অল্-প)কাঁয়স্ছ 

প্রভৃতির পদবী । শিৎ-_ ১গঙ্গায়াৎ ঘোষঃ 
গ্রতিবসতি ম্ম 1”? ৭1 (4 অন্- ক) গো- 

যালা। শিৎ-১ * হৈয়ঙ্গবীন মাদায় 
খোধবৃদ্ধানুপন্ছিতান্ ।” 

ঘোষক (ঘোষ দেখ, 'অকণেক)- ক) বিং) 

বরং, যে ঘোষণা করে, প্রচারক । 
ঘোষণ _ ক্লীৎ ) (ঘোষ দেখ, অননট) 

ঘোষণ1 _ স্্রীৎ _-ডা) সংউচ্চৈঃ শব । 
২ । ইতন্ততঃ বিজ্ঞাপন, প্রচার । শিং -- ১ 

“বীর্ধযবিক্রমশৌর্ধ্যাণাৎ ঘোষণৎ গহিতি 
ভবেহ, 1” ২ পরাজা সব্বত্র পটহশবেন 
ঘোষণ।মাজ্ঞাপয়ামাস |” 

ঘোঁষযাব্রা] (ঘোষ ঘোষ্পল্লী যাত্রী গমন; 
৭মী - ষ) অই, আ্রীৎ, ঘেোষপল্লীতে যাত্রা । 
পূর্বে রাজগণ স্বীয় অধীনস্থ োষপলীতে 
গমন করিয়া গোসমুদ্রায়ের তত্বাবধান 
করিতেন । কুরুরাজ দুধ্োধন এই ঘ্োষ- 
যাত্রার ছলে পাগুবগণের প্রতি অত্যাচার 

করিয়াছিলেন । 
মোষঘিত্ব, (ঘোষ শব ইত্যাদি ইত্ব,_ 

প্র । য- আগম) সৎ, পু ব্রাহ্মণ | | 

কোকিল । ৩। কয়েদী। 
ঘ্বোষবতী (ঘোষ শব্দ + বৎবেতু)- অস্তযর্থে) 

সংন্ত্রীং। মহারাজ উদয়নের বীণা | 
ঘোষ! ; সৎ)স্্রীং, নারীবিশেষ ; ইনি পিত্রালয়ে 

বৃদ্ধা হইয়াও অশ্থিবীকুমারছয়ের প্রসাদে 
_ ক্লুনর্্বার ষৌবন ও পতি লাভ করেন। 
স্বোষিত ঘোষ দেখ, তক্তি) -ক্) বিৎ, ত্রিৎ, 

প্রচারিত, যে বিষয়ের ঘোষণা হইয়াছে । 
আগ আআ গন্ধ গ্রহণ কর1-/অন্(ক্মনট,) - 

এ। যাহার হবার বস্ত্র গন্ধ গ্রহণ করা যায়) 
সৎ, ক্রীং, নাসিক । ৭1 (+ অনট.- ভা) 
নদ 

গদ্ধগ্রহণ,। ৩। (+ক্ত _শ্) বিশুভ্রিৎ, আত, 
1. 

আ্াজ্ঞাত 1«ন তথ 
স্রাণযুক্তাশ্চ সর্বগন্ধ121” | 

৬৩৬ ] ঙ 

প্রাণজ স্োণ _ জ [জন্+ অডে)- ক) জাত । 
যাহা ব্রাণেক্দ্রিয়ে উত্পন্ন হয়, "মী_ষ্) 
বিৎ, ত্রিং ভ্রাণজাত। 

স্রাণতর্পণ ভ্রোণ নাসিকা- তর্পণ যে তৃপ্ত 
করে, ২য়1_ ষ) সং,পুৎ, যাহার গন্ধ নাসা- 

রন্ধে, প্রবিষ্ট হইলে নাসিকার য্পরো- 
নাস্তি তৃপ্তি বোধ হয়, সুরভি, অতি 
স্বগন্ষি । 

প্রাণছঃখদ1 শভ্রাণহুঃখ দা দান কর174+অ 
কে)-_ ক, আপ্) সং, জ্ত্রীং, হাচি । 

ঘাণেক্র্রিয় ভ্রাণ-ইক্দির) সৎ, ক্লীৎ, ষে 
ইন্ডিয় দ্বার বস্তর গন্ধ গ্রহণ কর যায়, 
নাসিক । 

ভ্রাত (ঘ্রাণ দেখ, তক্তি)-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
যাহা ভ্াণ কর হইয়াছে, আস্রাত । 

ভ্রাতব্য “ভরা গন্ধগ্রহণ করা+তব্য-ম্ধ) 
বিৎ, ভ্রিৎ, যাহার ঘ্রাণ লইতে হইবেক, 
যাহার ঘ্রাণ লওয়া উচিত বা আবশ্যক, 
যাহ] দ্রাণ লইবার যোগ্য, যাহার ভ্রাণ ল- 
ওয়ায় কোন দোষ ধা হানি নাই। 

ভ্রাতি (ত্রাণ দেখ, তি(ক্তি)-প ) সৎ, স্ত্রীং, 
নাসিক | ২ । (4ক্তি- ভাবে) আপ্রাণ । 

প্রেয় ত্র! আ্রাণ করা+ঘ-শ্ম)বিৎ, ত্রিৎ, 
যাহার আজ্রাণ লওষ! যায়) গক্ধদ্রব্য। 

ঙ 

উ) ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চম বর্ণ ; ইহার উচ্চারণ- 
স্থান জিহ্বামুূল । ইহাকে -অন্ুনাসিকবর্ণও 
বলে। ২। তে শব্দ করা + ডে) _ক; 

সং, পুৎ, বিষয় । ৩। (4ড-ভ1) বিষয্ব- 

স্পৃহা । ৪ | বিষয়রক্ষা। ৫। উভয়। ৬। 
ধ্বনি । ৭। ভৈরব । ৮71 কামধেনুতেন্ত্রে 

ইহ? পরম কুগুলী পঞ্চদেব ও পঞ্চপ্রাণময় 
ত্রিগুণাত্মবকবর্ণ বলিয়া উক্ত আছে; যথা 
কার ভৈরষ আর বিষয় ওকাঁর।, 

কার স্বরূপ] রাখ ওপধ আমার । 

হরর 



চকো! 

চ 

চি) ব্যঞ্জনবর্ণের ষষ্ট বর্ণ; ইহার উচ্চারণ- 
স্থান তালু । ২। (চি একত্র করা+ 
(ড)-ক অং, জমুচ্চয়। আরও, এবং, 
ও, পক্ষান্তর ৷ শিং-১ “তুভ্যৎ মহৎ চ 
দদ্যাৎ স্বৎ।” ৩ | ইতরেতর-যোগ । ৪ 
সমাহার। ৫। দ্বন্ব। ৬। আনুষঙ্গিকত।। 
৭। অবধারণ। ৮ ।পারদ্দপুরণ। “কচতে 
ক্ষত্রিয়বলং ক চ ব্রহ্মবলৎ মহৎ ।” ৯। (চর 
গমন করা41 অ(ডড)- ক) সং, পুখ, চৌর। 
১০। চক্র ।১১ ।চণ্ডেশ্বর | ১২। কৃ্ধম। 

চক (চতুক্ষ শব্বজ কি?) সং, চতুংশীলার মধ্য- 
স্থান, বাজার । ২। ভূমির বিভাগ ; গ্রামের 
মধ্যে কিয়্পরিমাণ ভূমিকেও চক বলে। 
৩।(চকৃ প্রতিঘাত করাও তৃপ্ত হওয়1+ অ 

(ক) _ ক) পুং, খল । ২। সাধু । 
চকবন্দী; কোন.জমীর কিম্বা সম্পত্তির সীমা- 

নিরূপণ করা । ২। পুলিসের যতদুর প- 
ধ্যস্ত অধীন থাকে । ৩। গ্রামসীমা- নিদ- 
পণ করা । 

চকাদিত চেকাপ্ দীপ্তি পাওয়।4+ ত.ক্ত)- 
শ্ম) বিৎ। ত্রিৎ, দীপ্ত, উজ্জ্বল । ২। শো- 
ভিত। ৩ । প্রকাশিত, আলোক পুর্ণ । 

চকিত (চকু ভীত হওয়া, ব্যাথাত কর1+ 
ত(ক্ত) 
যাহার চিত্তের চাঞ্চল্য জনমিয়াছে, .ভীত, 
চমকিত। ২। কম্পিত, কম্পমান। ও তৃপ্ত । ৰ 

তাঁ-স্ত্রীং, ভীত, চমকিতা। শিং ৯ 

“ ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীব যাজি।” ২। | 
ষোড়শাক্ষর ছল্দোবিশেহ। ৩।(+ক্ত- | 
ভা) সং, ক্রীৎ, ভয় । 

চকোর চকু তৃপ্ত চি ক! 

সংজ্ঞার্থে) সং, 

পৃ, রী -স্ত্রীং। 
পক্ষিবিশেষ,যষে টু 
পক্ষী চত্ট্রিকা 
পালে তৃপ্তহয়। 

ইহার আকার ৪ 
এরাপ ষেস্ত্রী- 
লোকের চক্ষু 

[ ৬৩৭ ] 

_ ক) বিং, ত্রিৎ, ভয় প্রভৃতি কারণে | 

চক্র 

সহিত তুলনা দেওয়া যায়। শিং-১“শ- 
রৎ পার্কবণচন্দ্রাভৎ সুধাপুর্ণাননং তষ। নাথ 
চগ্ষু্চকোরাভ্যাৎ পিবাম্যহম্হনিশম্ |” 
২ «ইতশ্চকোরাক্ষি বিলোকয়েতি।” 

চকৃচক্ (চাকৃচক্য শব্দজ) সৎ, স্বচ্ছতা, উত্ত্ব- 
লতা, দীপ্ডি। 

চকৃমকী (দেশজ)-সং, অগ্নযৎপাদক প্রস্তর 
ও লে 

চরুস রেস্+ অ(অন্)-_ ক) বিত্রিৎ, কুটিল। 
চক্র (ক করা+অকে)-_ক, দ্বিত্ব) সংঃ পু 

চক্রবাঁক পক্ষী,চকাপাখী । ২। (চকু তৃপ্ত 
হওয়ার _ সংজ্ঞার্থে) ক্রীগ, সৈন্য । ৩7 
রাজ্য, দেশ, প্রদেশ । ৪। সমূহ । ৫। 
রথার্দির চাকা । শিৎ-১ “যথা হ্োেকেন 
চক্রেণ রথম্য গতি নঁ ভবেৎ |” ৬। তৈল- 
যন্ত্র, ঘানিগাছ। প। চক্রাকৃতি তীক্ষধার 

অন্তর; (বিষুণর অস্ত্রকে চক্র বলে)। ৮। 
গ্রামসমূহ, চাকুলা, মণল । ৯। ইন্দ্রজাল। 
১০ । কুত্তকারের চাক। ১১ । জলের আ- 
বর্ত। ১২। তারপুষ্প। ১৩ । সৈন্যরচনা- 

বিশেষ, ব্যুহ। ১৪। তস্ত্রো্ত মলাধার ষট- 
পদ্ম । শিং-১ “মৃলাধার স্থাধিষ্ঠান মণি- 
পুরানাহত বিশুদ্ধাজ্ঞাধ্য ষটচক্রাণি।” ১৫। 
বীরাদি চক্র । ১৬। কাব্য-বন্ধবিশেষ | ১৭। 
ছল,কৃটবুদ্ধি, কুমন্ত্রণা । ১৮। হস্তপ্ছ রেখা 
বিশেষ । ১৯। দ্বত্তবিশেষ। ২০1 জর্বতো- 
ভদ্রা্দি মগুল। ২১ । দেবার্চন-যন্ত্র । শিং 
_১ “শ্রিচক্রমেতদুদিতং পরদেবেতয়াঃ।” 
২২। চিহ্তবিশেষ। শিং-১ “ভ্বাদশারজ্ত 
ষট্কোণৎ বলয্বত্রয় সংযুতং চক্রৎ স্যান্দ- 
ক্ষিণাবর্তঃ শঙ্খশ্চ শ্রীহরে: স্মৃতঃ 1” ২৩। 
ছাদশবিধ রাজ্য ২৪ । মষ্ত্োন্ধারার্থ ষট- 
চক্র ; যথা--কুলাকুল, রাশি, নক্ষত্র; অক- 

থহ, অকড়ম, ধণিধণি। ২৫। সাঙ্গ আ- 
ণ ) ২৬। জাতিবিশেষ) সিদ্ধুনদীর অপর 
পার্থ ইহারা বাস করিত। 

চক্রগণ্ড (চক্র _গণ্ড, বালিশ ) সৎ, পৃং, 
চক্রাকার উপাধাঁন, গোল বালিশ, গাল- 
বালিশ । 

চক্রগুচ্ছ চেত্র, চাঁফা- গুচ্ছ গোছা) সং, 
পুং, অশ্গোকবৃক্ষণ। | 



চক্র [] ৬৩৮ ] চক্র 

পিপি পপি পপ তত সপ পপি 

চক্রগোণ্ডা ০ গোণ্ডু, চক্ত সৈন্য প্রভৃতি | চক্রধারণ চেক্র-স্ব ধরা 4 অন(অনট্)-_৭) 
গোণ্তা রক্ষক, ২য়া_ষ) সং, পুৎ, সৈন্তা- 
রক্ষক, সেনাপতি । ২। যে চাকৃলা রক্ষা 
করে, পল্লীর রক্ষক | ৩ । রাজ্যরক্ষক । ৪ । 

রথচক্রাদির রক্ষক যোদ্ধবিশেষ 
চক্রজীবক চেক্র কুত্তকারের চাক - জীবক 

যে জীবিকা নির্বাহ করে) সং, প্ুণ, কুক্ত- 
কার, কুমার । 

চক্রুতীর্থ চক্র স্থদর্শনচক্রকৃত - তীর্থ, ওয়া 

ষ সৎ, ক্লীং, হুদর্শনচক্র দ্বার! কৃত প্রভা- 
অন্ছ বৈষ্ণব তীর্থবিশেষ ; ইহার পুর্ন ভাগে 
যমেশর, পশ্চিমে সোমেশ্বর, উত্তরে বিশী- 
লাক্ষী ও দক্ষিণে সাগর । আধ্য মতে-- 
এই তীর্থে সান করিলে মনুষ্যের সমস্ত 
পাপ বিনষ্ট হয়। শি২-১ “চক্রতীর্থে নরঃ 
জাত! সোপবামো জিতেকন্দড্রিয়ঃ | দ্বাদশ্যাৎ 
কার্তিকে মাসি দদ্য্যৎ বিপ্রেষু কাঞ্চন । 
বিষ সংপুজ্য বিধিনা মুচ্যতে সর্নদপা- 
তকৈঃ |” ২ । গোবর্ধন পর্বতের নিকটন্ 
তীর্থবিশেষ; এখানে চক্রেশ্বর মহাদেব 
আছেন । 

চক্রদৎস্র চেক্র-_দৎ্্র দত্ত, যাহার বক্র দস্ত 
আছে, ৬ষী _ হিৎ) সং, পুৎ, শৃকর। 

চক্রতুণ্তী (95010860107 ) যাহাদের মুখ 

চক্রের ন্যায় মণগ্ডলাকার, যথা-_-লান্গ্রি- 

অৎ্স্য। 
চক্র্দত্ত ; সৎ। ক্লীৎ, চক্রপাণি-নিশ্মিত বৈদ্যক 

্রশ্থবিশেষ [ 
চক্রদস্তী; সং, পুং, দস্তীবৃন্ষ । 
উর চক্র চক্তবত্- দ্বার, ৬ষ্ঠী _ হিৎ ) 

সং, পুত, পর্কভবিশেষ । শিং- ১ োপশ্চ 
শতশৃক্শ্চ চক্রত্বারশ্চ পর্বত |? 

চক্রধন্থ ১ সৎ, পুৎ, হুর্ধ্য হইতে জাত কপিল 
নামক ধষিবিশেষ | 

চক্রধর (চক্র -ধর [ধু ধারণকর1+ অজেন্) 
ক] যে ধারণ করে, ২য়। _ষ) সং, পুত, 
বিষু। ২। সর্প ( ৩। দেশাধিপ, প্রামা- 
ধিপ, বাজ । শিৎ_১ “যজস্তে ক্রতুভির্দে- 
বাস্তথাচক্রেধরা নুপাঃ 1” ৪ । রাগবিশেষ। | 
€ | বিৎ ত্রিৎ। উজ্দরজালিক ৷ রর 

চক্রধর্ন্া চেক্রধর্বন্) সংপুহ, বিদ্যাধরবিশেষ। 
1 চক্রভ্রম চেক্র-ভ্রম " 

সংক্রীৎ, রথের অবয়ববিশেষ, অক্ষনাভি। 
২। (4+-অনট _- ভা) চক্র ধারণ করা। 

চক্রনদ্দী; সং, স্ত্ীৎ, বিষ্ু-চক্রোন্বা নদী, 
গগ্ডকী নদী । 

চক্রনামা (-নামন্, চক্র মক্ষিকা-চক্র _ 
নামন্ নাম, ৬্ঠী-হিৎ) সং, পুং মা- 
ক্ষিক ধাতু । ২। চক্রনাম চক্রবাকপন্গী। 

চক্রনায়ক (চক্র-নী প্রাপ্ত হওয়1+1অক 
(ণক)-ক। যে চক্রবৎ আকার প্রাপ্ত হস) 

সৎ, পু, ব্যাত্রনখ । ২। গন্গদেব্যবিশেষ | 
চক্রপথ চেত্র-_-পথ পথিন্ শব্দজ) সৎ, পু, 

মগ্ুলাকার পথ । 

চক্রপাণি (চক্র-পাণি হস্ত, ৬ঠী- ভিং) 

সং, পৃ, বিষ । শ্িং- ১ চেন 
সমরে চক্রপাণি রিবাহুরান্ |” 

ক্রুপাদ চেক্র চাকা পারদ পা) 
রথ, গাড়ি । ২। হস্ভী। 

চক্রপাল চক্র-পাল যে পালন বা রক্ষা 

করে) সং, পুৎ বে ব্যক্তির হস্তে কোন 
দেশের বাঁ ”!ৰশের শাসন বা তর্তীবধা- 
নের ভার থাকে, দেশাধিপ। ২ । সেনা- 
পতি । [কাশীস্ছ মণিকর্ণিকা। 

চক্রপুক্ষরিণী ; সং, সী, বিষ্ণুর চক্রনিম্মিতা 
চক্তফল ( চক্র চক্রাকার -ফল অগ্রভাগ, 

৬ঠী-হিং) সং, পুৎ, যাহার অগ্রভাগ 
চক্রতুল্য, অস্ত্রবিশেষ । 

চক্রবন্ধু (চক্র চক্রবাক পক্ষী _ বন্ধু, 
চক্রবান্ধব ./ বান্ধব । দিবসে চক্রবাক মিথু- 

নের মিলন হয় বলিয়া হুধ্যকে চক্রবন্ধু 
বলে) সং+ পুত, সুষ্্য | 

চক্রভৃৎ চেক্র-ভৃৎ্[ভ ধারণকর141 ০(ক্িপ) 
_কা] যে পারণ করে) হয়া ষ্) সহ, পু) 
বিজু, । ২ । বিৎ, ত্রিৎ, চক্রধারী। 

চক্রভেক্ষি্ণ (চক্র চক্রবাক পক্ষী_ ভেিনী 
যে [ স্ত্রী-পুরুষকে ] ভে অর্থাৎ পৃথক্ 
করে । রাত্রিকালে চক্রবাকমিথুন পরস্পর 

(পৃথক হস বলিয়া রাত্রির নাম চক্রতেদিনী 
হুইল) সং, দর, রাত্রি; । : 

ভ্রমণ, ৬ঠী - হিৎ ) 
সং, পুং, শাণাদি যন্ত্র । ২ কুদ্দঘন্ত। 



০ 

চঞ 

চক্তমগ্ডলী (_ মগ্ডলিন্, চক্র চাকা- মণ্ডল 
পরিধি+ইন্-_অস্ত্যর্থে। সর্পের দেহ বা 
দেহাংশ চক্রের সহিত্ত তুলন। দেওয়া যা- 
ইতে পারে বলিয়া) সং, পুৎ, বুহৎ্সর্প । 

চক্রমুখ (চত্র চক্রবৎ_মুখ, ৬ঠী-হিৎ্) 
সং, পুৎ, শৃকর। 

চক্রমুদ্রা ; সং, স্ত্রী, দেবপুজাঙ্গ মুদ্রাবিশেষ। 
চক্রযান চেক্র চাকা-যান [যা যাওয়।+ 

অন(অনট্) _ণ] যদ্দীরা যাওয়া যায়) সং, 
কীৎ, রথ, গাড়ি প্রভৃতি । 

চক্ররক্ষ (চক্র _ রক্ষ রক্ষা করা+ অ.অন্) 
_ক) বিৎ, ত্রিৎ, চক্ররক্ষক যোদ্ধ'বিশেষ । 
শিহ-- ১ “মাদ্রেয়ো চক্ররঙ্গে তু ফাল্তনশ্চ 
তদাহুকরোৎ্।” পু, শুকর । 

চক্ররদ (চক্র-রদ দন্ত, ৬ঠী-হিৎ) সং 
চক্রবন্তাঁ ৫ বর্ভিন্, চক্র দেশসমূহ _ বস্তা 

যেখাকে। যিনি দেশসমুহে স্বামীরূপে 
থাকেন, ৭মী-_ষ্) সৎ, পুৎ, বহু বিস্তৃত 
রাজ্যের অধিপতি, অনেক রাজ যাহাকে 
কর দেন, সআট্,আসমুদ্রকরগ্রাহী । শিং 
১ “ভরতাজ্জুন-মান্ধাতৃ-ভগীরথ-যুধিষ্টিরাঃ | 
সগরো! নহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবন্তিনঃ ।” 
২। ব্রাঙ্গণজাতির উপাধিবিশেষ। 

চক্রবাক চেক্র -বাক [বচ্ বলা+ অ(ঘ) 
-শ্ম] উক্ত, ষে চক্রনামে উক্ত হইয়াছে । 
প্রবাদ আছে, চক্রবাকমিথুন দিব।ভাগে 
একত্র থাকে, রজনীতে পরস্পর পৃথকৃ হ- 
ইয়া বিরহছুঃখে কালযাপন করে ) সং, 
পুৎ, কী স্দ্রীৎ, পক্ষিবিশেষ, চকাচকি । 

চক্রবাড় চেক্রু দেশসমূহ- বল্ আ- 
চক্রবাল বরণ করা+আঅ(ষণ্)-ক। অ- 

থবা বাড় নির্গত হওয়া, যে অন্ধকার 
হইতে চক্রের ন্যায় উদয় হয়) সং, পৃৎ, 
লোকালোক পব্বত'। ২ । ক্রীৎ, মণ্ডলাকার 

দিকৃসমুহ। ৩। মগুলাকার বর্তিসমূহ। 
“এবং স কৃষ্চো। গোপীনাৎ চক্রবালৈরল- 
ক্ৃতঃ।” ৪ (70201890) কোনস্থানে অব- 

স্থিত হুইয়া দৃ্টিঞ্চারণ করিলে যে স্থলে 
পৃথিবী ও আকাশ পরম্পর মিলিত বোধ 
হয়।' [পুত বাত্যা, ঘূর্ণাবাঘু। 

চক্তবাত ক্র মণ্ডল বাত বায়ু.) মং, 

৬৩৯ ] চক্রা 

চক্রবৃদ্ধি (99701)950 177691951) সং) স্ত্রী, 

সুদের হুদ, বৃদ্ধির বৃদ্ধি। শিৎ-১ “বৃদ্ধে- 
রপি পুন্বৃদদ্ধিশ্চক্রবৃদ্ধিকুদ্দাহৃতা |” 

চক্রব্যুহ (চক্র চক্রাকার-ব্যুহ সৈম্তরচন!) 
সৎ, পুং, যুদ্ধার্থ মণ্লাকাবে দৈন্যস্থাপন 3 
দ্রোণাচার্ধ্য এই বৃযহ রচনা করিয়া অভি- 
মন্থ্যুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। [গুঞা। 

চক্রশল্যা ; সং, স্্রী, কাকতুণ্তী। ২। শ্বেত্ব' 
চক্রসংজ্ঞ ; সৎ, ক্লীৎ, ধাতুবিশেষ, রঙ্গ । 

চক্রুহস্ত (চক্র বিষ্ণুর অন্ত্র-হস্ত, ৬ষ্ঠী__ 
হিৎ) সং, পুৎ, বিষ্ণু । 

চক্রাঙ্গ (চক্র-অন্গ অবয়ব, ৬ী _হিৎ) 
সং, পু, রথ, গাড়ি! ২। বাগান। ৩। 
হৎস | ঙী-স্্রীং, হৎসী। 

চক্রাট (চক্র গ্রামসমূহ-অট ষে গমন 
করে। ষে গ্রামে গ্রামে ভমণ করিয়া বে- 
ডায় এবং যাহার নির্দি বাসস্থান নাই ) 
সৎ, পুৎ্, বিষবৈদ্য, সাপুড়ে । ২। ধূর্ত । ৩। 
স্ণৃমুদ্রা। 

চক্রাথ ) সং, পুৎ, কৌরবযোদ্ধ বিশেষ । 
চক্রান্ত টিনা চক্রে - অস্ত) সং, পু, 

কোন ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনার্থে পাচ জন 
একত্র হইয়! মন্ত্রণ। করা, অথবা এঁ অি- 
প্রায়ে মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত পীচজ্নে 
একত্র হওয়া । 

চক্রাস্তকারী € -কারিনূ, চক্রান্ত -কারিন্ 
যেকরে) বিং, ত্রিং, যে চক্রান্ত করে। 
২। যে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। 

চক্রায়ুধ (চক্র-_ আযুধ, ৬ঠী _ হিং) সং, পু, 
বিষ্ণু । শিৎ-১ “চক্রাযুধেন চক্রেণ পিব- 
তোহমুতমোজ স।।” ভোরত)। 

চক্রাবর্ত চেক্র চাকা-আবর্ত ঘূর্ণন) অং, 
পু, মণ্ডলাকারে ভ্রমথ | 

চক্রিকা ; সৎ, সত্রীৎ, জানু, হাটু ।. ।....£ 

চক্রী (চক্রিন্, চক্র +ইন্্-- অস্ত্যর্থে) সৎ 
পু, বিষণ । ২। কুত্তকার। ৩। চক্রবাক। 
৪। সর্প। ৫1 সম্রাট । 2 
৭।বাজীকর। ৮। কুমন্ত্রণাদায়ক, . 
৯। দেশাধিপ। ১০ । কাক। রা | 

১২। সচক। ১৩। শকটাদিতে খ্আরঢ 

ব্যক্তি । শিৎ-১ ণচক্রিপো দশমী দ্স্ত 



চক্ষু [ ৬৪০ ] চঞঃ 
০৯ 

রোগিণো ভারিণঃ স্বয়ং | ্লাতকস্য চ রা | চক্ষুরাগ চেক্ষু- রাগ, ৬ঠী-ষ) সৎ পুং, 
জ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্তা চ।” ১৪ । বিৎ্, 
ত্রিৎ, যে সতত অন্তের অনিষ্ট চিস্তা করে, 
যে অন্যকে কুমন্ত্রণ। দেয়, পরের নিন্দা 

বা দোষ কীর্তন কর যাহার অভ্যাস, 
পরের কোষ বাদ্সপরাধ অনুসন্ধান করিয়! 
রাজ] ব। রাজপুরুষের গোচর করা যার 
জীবিকা ব1 ব্যবসায় । 

চক্রীবান্ (চক্রীবৎ, চক্রে চাঁকা+বৎ্(বেতু) 
_আঅভ্তর্ধে | যে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে) 

সং, পুথ, গর্দভ, গাধা । শিৎ- ৯ পচক্রী- 
বদঙগরুহু ধুত্রক্তচো। বিসক্রঃ 1৮ ২। ন্বপ- 
বিশেষ । 

চক্রেখ্বর (চক্রে দেশসমূহ- ঈশ্বর প্রীভু) 
সং, পু, সম্রাট । ২। তান্ত্রিক মতাবলম্বী 
মদ্যপায়ীদের.দলপতি । রী- স্ত্রীৎ, দেবী- 
বিশেষ, বিদ্যাদেবী । 

চক্ষণ “চক্ষু বলা, ভক্ষণ করা+7 অননট) 
প্র) সৎ, ক্লাৎ। মদ্যপান-রোচক ভক্ষ্য- 

দ্রব্য, চাট লী। ২। (+অনট্-_ ভা) কথন। 
চক্ষাঃ চেক্ষস্, চক্ষ বলা1-+ অন্ প্রং) সৎ, 

পু, বৃহস্পতি, দেবগুর । ২।টউপদেশক, 
শিক্ষক । 

চক্ষু চেস্ুম্, চক্ষ, দেখা, বলা+উস্-প। 
যাহ) দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়) সংরীৎ, 
নয়ন, দর্শনেক্রিয়। লেচিন, অক্ষি, ঈক্ষণ। 

চক্ষুর্গোচর ( চক্ষুস্- গোচর, ৬ঠী _ষ) বিৎ, 
ত্রিৎ, যাহ। চক্ুৎ দ্বারা গ্রহণ কর! যায়, 
যাহা চক্ষে দেখা যাক, নয়নগোচর, নেত্র- 
বিষন্ন | রা-ক্সীৎ, নেত্রগোচর। | 

চক্ষুঃশ্রবা ( চল্ষুঃশ্ররস্, চক্ষু নয়ন শ্রবস 
কর্ণ । চন্ষুদ্বার! ঘাহাদের শ্রবণের কাধ্য হয়, 
৬ঠী _ হিহ ) সৎ, পুৎ, সর্প 

চন্ষ্ুক্মত্ত। (চক্ষুত্ম২4+ত1--ভাবে) সং, স্্রীৎ) 
ঘর্শনশক্তির প্রবলতা, তীস্থ ঘৃজি । শিৎ-_ ১ 
“চশ্ষুত্বতত] তু শাশ্দেণ শৃষক্ষকাধ্যার্ধ দর্শিনা |” 

চক্ষুত্বান্ (চক্ফুষৎ্,। চক্কুস1+ মত -দ্দব্তযর্থেও 
বি, ভরি বাহার দর্শনশক্তি বিলক্ষণ 
শ্রবল। ৃ 0. 

চ্জুষ্য (চক্ষু ন্ +বক্য)-হিতার্ধে) বিং,জ্িৎ, 
চচ্ছুর ছিতজসক । ২ । হুচ্ধর, প্রিলি । 

নেত্রের অরুণতা, নয়নরক্তত1 ৷ 
চক্ষুরোগ চেক - রোগ, ৬ষ্ঠী-ব) সং, পৃৎ, 

নেত্ররোগ । 

চম্ছুর (চন্ক [লৌত্র ধাতু] ভ্রমণ করা+উর 
(উরচ্)ট-ক, সংজ্ঞার্থে) ৎ, পুৎ রথ, 
গাড়ি । ২। বৃক্ষ । ৩। ক্রীং, যান, বাহন। 

চস্ক, মণ চেস্ক, মূ [যঙলুগত্ত] পুনঃ পুনঃ গমন 
কর1+ অনঘসনট )- ভা) সং, ক্লীৎ, পুনঃ 
পুনঃ ভ্রমণ । শিং-১ “পাদাভ্যামন্গুপান 

ভ্যাৎ সদাচক্ক, মণৎ নৃপাম ।” লেশ্রুত) । 
চঙ্জ চে চত্দর-গ (গম গমন করা4+ অ.ড) 

_ক] যেগমনকরে। যে সৌন্দধ্যে চজের 
ন্যায়) বিত্ত্রিৎ, শ্ল্দর। ২। নিপুণ,কন্মণ্য। 

৩। সুস্থ, নীরোগ। [বিৎ, ভ্রিৎ, চঞ্চল। 

চঞ্চৎ চেন্চ চঞ্চল হওয়া অতৎ(শত়) _ ক) 
চঞ্চরী ; স্ৎ, জ্ত্রীং, ভ্রমরী । ২। তিস্ভিড়ী। 
চঞ্চরীক চর [ষঙ্লুগন্ত] পুনঃ পুনঃ গমন 

করা-4ঈক(ঈকন্) _ ক) সৎ, পুঙঃ ভ্রমর | 
চঞ্চরীকাবলী (চঞ্চরীক _ আবলী, ৬ঠী -_য) 

সং, স্্রীৎ) ভ্রমকতেণী । ২। ত্রয়োদশ অ- 
ক্মণরযুক্ত স্থাজ্দাবিশেষ, ইহার ১৮১১ বর্ণ 

লব । 
চঞ্চল (চল্ [ঘঙ্লুগস্ত] পুনং পুনঃ চলা+অ 

ছেসন্)- ক) বিং, ত্রিং, যে স্থির বা নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারে না, অশ্ছির, চপল ; যথা 
চঞ্চল বালক, চঞ্চল চিত্ত । ২। আঅব্যবস্থিত, 
ঘাহার মতের শ্থিরতা নাই । ৩। লোলুপ । 
৪ । যাহা কাপিতেছে ধা নড়িতেছে? ক- 

ম্পিত, বিচলিত) ষথা-বৃক্ষের পলৰ 
বাম ন্বারা চঞ্চল হইতেছে। ৫ | লম্পট । 

| স্ পু, বায়ু । লা স্ীহ) বিহ্যুৎ | 

২ । লক্ষ্মী । শিৎ _ ১*(শক্তি) নাগজিহ্েৰ 
চঞ্চল11” ২ “মব্তকরিকর্ণ চঞ্চলাৎ রাজ্য 
পলক্ষ্ীম্ |” | 

চঞ্চা চেঞ্চ, গমনকর1+ অন্ন) -:ক, গ্মাপ্ 
_ সহ) লং, স্ত্রী, নলনির্মিত আত্তরণ, 
চি । ২। ভৃপরচিন্ত অসুষ্যাকৃতি ) 

চ্চ ) চেঞ্চ, খাওদাউ, উ-৭) সং, 
চঞ্চ, / স্ত্রীৎ) পাদ্গির ঠেোঠ। ঞ্চ১-পু৬ 

ভেরেগুগাছ। ২ । হু । | 



চঞ্চকা (চঞ্চু + কণ্- যোগ) সং, স্সীং, পাখির 
ঠেট। : র 

চঞ্চুভূৎ (চঞ্চু পাখির ঠোট-ভৃহ [ভূ ধা 
রণ করা4-০[ক্কিপ্্)।-ক)বে ধারণ করে, 

২য়া_.ষ) সং, পুং) পক্ষী । 
চঞ্চুমান্ (- ম্। চঞ্চু +মত্(মতু)- অস্তযর্থে) 

সং, পুৎ) পক্ষী | তী-স্ত্রীং, পক্ষিণী । ূ 
চঞ্চুর চের [যঙ্লুগস্ত) পুনঃ পুনঃ গমন করা 
অঅন্)-ক। অথবা চঞ্চ গমনকরা 
+উর - প্রং) বিংত্রিৎ, পট, দক্ষ, নিপুণ । 
শিং-১ “বিজ্ঞাতাখিলশাস্ত্ার্থো লৌকি- 
কাচারচঞ্চুরঃ ॥; (কাশীখণ্ড )। ২। সং, 
পুৎ, শাকবিশেষ। 

চঞ্চধ্যমাণ (চর [যঙ্লুগন্ত)4 আন/শোন) _ 

ক) বিং, ত্রিৎ, গহি তাচারী। ২। কুৎ- 
সিতগামী। 

চট্ (দেশজ) সং, গুণ, থলিয়া। ২ । ক্রিৎ_ 
বি, ঝটিতি, শীদ্র। [লাগিয়া যায়। 

চটচটে দেশজ) যাহাস্পর্শ করিলে হাতে 
চটক চেট. ভেদকর1+ অক - ক) সং, পু, 

কা, কিকা- স্ত্রীং, চড়ই পক্ষী । 
চটকামুখ (চটকার ন্যায় মুখ, ৬ঠী-_হিং) 

সৎ, ক্লীৎ, অন্ত্রবিশেষ | শিং ১ "্ুরপ্রৈ- ৰ 
শচটকামুখৈঃ 1” ভোরত)। 

চটত্কার (চটৎ্ অব্যক্ত শব্ষ-কার ক 
ক্রা+ অ(ষণ্)-ক] যে করে) বিৎং, ত্রিৎ, 
অব্যক্ত শব্ধকারক | ২ | (+ ঘএঞ _ ভাবে) 
সং,পুং, অন্তর্নিহিতরূপে অস্ফূট শবকরণ। 

চটু চেট, ভেদ কর! ইত্যাদি +উ--৭) সং, 
পুং-ক্লীৎ চাটু, প্রিয়বাক্য ।““ছায়াৎ নিজ, 
স্ত্রী চটুলালসালামৃ।” ২। পুৎ, ব্রতীদ্দিগের 
আসনবিশেষ। ৩। (+4উ--ক)উদ্বর,পেট। 

চুল (চটক দেখ, উল-_-ক। কিন্বা চট 
ল- অস্তার্থে ) বিৎ, ত্রিং, চঞ্চল, অশ্ফির ; 
যথা--“চটুলা শফরী।” শিং-১"ত্রাসাতি- 
মাত্র চটুলৈঃ ম্মরতঃ শ্ুনেট্র১।” (রতৃ)। 
২। শীঘ্র । ৩। শুদার, মনোহর । ৪ । প্রিয়- 
বাদী। লা--স্ত্রীং, বিছ্যুৎ। 

চ্টলোল (চট হুন্দর_-লোল চঞ্চল, য়ং 
০৮ 

-স) বি, রিং, অতিশয় চঞ্চল। ৭। 
অতিশয় হুত্দয় । ৩। টাটুকার। 

চও 

চড় (চপেট শব্ষজ কি?) সং, করতল, 
চাপড় । 

চড়ই ,চটক শন্দজ) সৎ, চটক পক্ষী, চড়া । 
চড়ক (দেশজ) সং, চৈত্র মাসের সংক্রান্তির 

ক্রিয়া,গাজন ; এই দিনে পরম শৈব বাণ- 
রাজ! দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীতি কাম- 
নায় বন্ধুবর্গের সহিত শিবভক্তিসৃচক 
নৃত্যগীতাদিতে প্রমন্ত হইয়! স্থীয় গাত্র- 
রুধির প্রদান করিয়। তপস্যান্ন শিবকে তুষ্ট 
করেন। তদনুষারে হিন্দুসম্প্রদায় এ দিনে 
শিব-প্রীতির জন্য উক্ত উত্মব করিয়া 
থাকে । 

চড়ন দেশজ) সং, আরোহণ উঠন। 
চড়নদাার (দেশজ) যে চড়িয়া যায়। 
চড়া (দেশজ) বিং, কঠিন । ২। আরূঢ | ৩। 

সং, দ্বীপ । ৪ । চটকপন্মী। 
চড়াচড়ি (দেশজ) হাতে চটচট, শব করা। 

চণক চেণ দান করা+অ(অল্)-শ্ম, ক- 
যোগ । যাহ] অশ্বদ্দিগকে দত্ত হয়) 

পুৎ) ছোলা, বুট । ২। মুনিবিশেষ ; ইহার 
পুত্রের নাম বাতস্যায়ন। 

চণকাত্জ চেণক _আত্মজ জাত,৫মী-ষ। যে 
চণকমুনির পুর) সং, পু) বাঁঞস্যায়নমূনি। 

চণ্ড চণ্ড ক্রোধ কর।1+অঅন্)- ক) সং, 
পুং, তিস্তিড়ীবৃক্ষ । ২। যমদূত | ৩। দৈত্য- 
বিশেষ, শুস্ত-নিশুত্তের অন্ুচর । ভগবতী 
কৌষিকীরূপে ইহাকে বধ করেন। শিং- 
১৭চগ্ডমুখ্ৌ মহাহরো ।"(দেবীমাহাত্ম্য)। 
৪। ব্লীং, উষ্ণতা । ৫ । ক্রোধ। ৬ । তী- 
স্লুতা, উগ্রতা । ৭ । বিৎ, ত্রিং, উষ্ণ । ৮ | 
তীক্ষ, উগ্র । ৯। অতি কোপন, অতিশয় 
ত্রুদ্ধ। “অধৈকধেনোরপ রাধচ ডা ।” 

চগুকৌশিক) সং, পু, হুপ্রসিদ্ধ কাক্ষীবান্ 
গৌতমের পুর । ২। কোপনন্বভাব বলিয়! 
কৌশিক বিশ্বামিত্রও এই নামে অভিহিত 
হন। শি২-১ “শুশ্রাব তপগ্সি আস্তমুদারং 

চগ্ডকৌশিকমৃ ।” ৩। ক্লীৎ নাটকবিশেষ |. 

চগুনায়িকা ] (চগড দৈত্যবিশেষ -না- 

চণ্ডবতী গ্িকা কত্রা।চণ্ড ক্রোধ 
+বৎ-ঘঅস্তযর্থে) সঞ্ স্ত্রী, ছুর্থা । *। 
'ুষ্টনাস্্বিকার অন্তর্গত নায্িকাবিশেষ। 

এ 

৯5 
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চণ্ডি 

চগ্ডভার্গব ; সং, পুত, চ্যবনবৎশীয় বেদভ্ত- 

মুনিবিশেষ । 

চগ্ডরশ্রি চেণড উগ্র-রশ্মি কিরণ, ৬ষ্ঠী_ 

হিৎ) সৎ) পু, তুষ্ধ্য । 

চণ্ডবিক্রম চেগুড _বিক্ম, ৬ষী- হিৎ) সং, 

পুৎ যাহার পত্রাক্রম প্রচণ্ড, অতি পরা 

ক্লান্ত, বিপুল 'বিক্রমশীলী । 

চগুশক্তি ; সৎ, পুৎ, বলিসৈন্যস্ম দৈত্য- 

বিশেষ । ২1 বিৎ, ত্রিৎ, চগুবিক্রম দেখ । 

চণ্ডাংশু (চণ্ড উষ্ণ, তীক্ষু _অংশু কিরণ, 

শুষ্ঠী _হিহ) সৎ, পুহ। সুর্য । 

চগ্ডাতক (চণ্ড কোপনা স্ত্রী অত গমন 

কর।+অকণক)- ক। এই বেশে বিশিষ্- 

শ্রপলোকেরা সৌন্বধ্য-ভাব প্রাপ্ত হন এই- 

রূপ বর্ণিত আছে ১ সং, ক্রীৎ, আীলোকের 

অর্জোর পধ্যস্ত বস্তু, কাচ । 

চণ্ডাল (চণড ক্রুদ্ধ অল পারক 

চাগ্ডাল / হওয়া+ঘঅ অন্)-_ক। থে অনু 

চিত কর্মে পারক হয়। অথবা চণ্ড দেখ, 

'সআলএঃ _ প্রৎ) সং পৃঃ নিষাদদজাতি, চা- 

ডাল, শুদ্রের গুরসে ব্রাহ্গপীর গর্ডে এই 
জাতির জন্ম হয়। শি-১ ত্রাহ্মপ্যাৎ 

শুদ্রাজ্জীতঃ।” ২ চগুলশ্বপচানাক্ত বহি- 

গ্রণমাহ প্রতিশ্রপ়ঃ 1” ২।.যে ব্যক্কির কিছু 

মাত্র দয়া ও সমতা নাই এব লোকের 

প্রতি নিষ্ঠ,র ব্যবহার করে, তাহাকে 

িগাল' শন্ষে-নির্দেশ করিয়া! থাকে. 

চগ্ডালবরূকী ; সং, জ্্রীঘ, চগ্ডালজাতির বীণা ।' 

ইহার আপর নাম কণ্টোলবীণা । 

চণ্ডিক। 1 (গড দেখ,ঈপ্ _স্জ্রীৎ, ককেণ্) _ 

চণ্ডী শ্বার্পে, আপ্_স্ত্রীং) জথ, স্ত্রীহ, 

পার্ধতীর মুত্তিভেদ । ২। মীরপ, উচাটন, 

বলীকরণ প্রভৃতি কার্ধ্যের. অধিষ্টাত্রী ঘো- 

গিনীপ্রধান। দ্েবী। শিং-১ “চগ্ডিক! 

প্রাহ সত্বর। 1” ৩। তি কোপন৷ স্ত্রী । 
বথা--চশ্টের কপালে পড়ে নাম হৈল 
সী 1 শিৎ-১ “ভাঙ্যাগৃছে চণ্ডিকা। |”? 

৪. মর্কেপ্ডের পুরাণাস্তর্গত দেবীমাহাজ্ব্য 
, ক্ষথা। ৫. ত্রয়োদ শব যুক্ত ছন্দোবিশেষ । 

পুহ। ৮১ উগ্রতা। ২.। কোপনতা। | 

৬৪২ ] 

1] চতুরৎশিত (০৪78০ ফতুদ্ধ চার 

চু 
নিহানরকারিনার রিনার জর রা 
চণ্ডিল চে +ইলছেলচ) _ অন্ত্যর্থে) সৎ, 

পু, নাপিত । হ। বাস্তকশাক । 

চণ্ডীদাস ) সৎ, পু, কবিবিশেষ ; ইনি গীত- 
চিন্তামণি মামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি 

বারেক্রশ্রেনীয় ব্রাহ্মণ । ১৩০৯ শকে ইহার 

জন্া। সাঁকুপুর থানার পুর্ধবিকে নান্নু গ্রামে 

ইহার বাস। ১৩৯৯ শকে ইহার মৃত্যু হয়। 

চণ্ডীমগ্ডপ চে _ মণ্ডপ, ৬ষী _ ষ) সং,পুৎ, 

দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পুজার স্থান! 

চণ্ড (চণ্ড দেখ, উউন্)- সংজ্ঞার্থে ) সং, 

পুৎ, ই'ছুর। ২। মাদকদ্রব্যবিশেষ। 

চণ্ডেশ্বর ; সৎ) পুখ, শিবমুর্তিবিশেষ। শিং 

_১ দচগ্ডেশ্বরৎ রক্ততনুৎ ত্রিনেত্রমূ।? 

চতুঃশাথ ( চত্র্-_ শাখা, ৬ষ্ঠী_ছিৎ) সং, 
পুত, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শান্ত বেদ । ২ ॥ বিৎ) 

ত্রিৎ, চারি শাখাবিশিষ্ট । 

চতুঃশাল (চতুর চার-_ শালা গৃহ, সমা- 

হারদ্বিু) সৎ ক্লীৎ্, লা_ স্ত্রীৎ, যে গৃছের 

মধ্যে চারিটা গৃহ আছে । ২। পরম্পরাতি- 

মুখ চারিনৃহ, চকমিলান ঘর । শি২-১ 

“একগ্রামে চ ঈঃশালে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবি্ীবে। 

পতিনা নীপ্ধমানাক়্াঃ পুরঃ শুক্র ন ছুষ্যতি। 

চতুঃফ্ি (চতুন্ধ চার-_হষ্ি ষাইট। চার 

অধিক বাইট, মৎস । ষর অগ্রে, রঃ 

স্, সৎ, ১৬৪ । 

চতুর ] চেত্ প্রার্থনা কর11উর্ন্: বাঃ 

চত্বার / _ ক) বিৎ, ভ্রিৎ, বহৎ, চারি) ৪ 

চতুবাচকশব্দ ; যেমন-_ধর্ম্ম, অথ, কাম 

মোক্ষ _চতুর্বর্গ; ভ্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ 

শূত্র চতুববর্ণ ; খুকু, যু, সাম, অধর্বব- 
চতুর্্বেদ ও সত্য, ০, দ্বাপরঃ কলি- 

চতুষু'গ ইত্যাদি । | 

তুর (চতুর দেখ, উর-রু) বি, ত্রিৎ 

কার্যদক্ষ, নিপুণ । ২ ।ভুকার। লি 

“ন পুনরেতি গতৎ চত্ুরৎ বক্প£।” (রস 

৩। নেত্রগ্ণেছর । ৪. বুদ্ধিজীবী) চালাক 

৫1 (দেশজ) শঠ, ধূর্ত । ৬ পেডর -র 

সং, পু, োলরালিশ। কাণরালিশ | ? 

হান্তিশালা । রা_ক্্রী্নিপু্া। "তাত বীগ 
. লীলাচহুরামনজঃ ।” ২ “বচিনরচনচতুরা 

-আৎশি 



চভু 

বিভক্ত) বিৎ ব্রি, পৃষ্ঠচতুষ্টয়ে বিভক্ত, 
চারিপেজী । 

চতুরজ (চতুর্-_ অঙ্গ, যং-স) সং, পুত, 
সকল অঙ্জে পরিপূর্ণ, সর্বাঙগ সম্পন্ন; যেমন 
চতুরঙ্গ সেনা অর্থাৎ হস্তি অশ্ব রথ প- 
দাতি এই চারি অঙ্গে পরিপূর্ণ সৈন্য । 
“কম্প্তেন চহ্রঙ্গেন যত্তেন জিতকাসিনা।” 
২। পাশক্রীড়াবিশেষ, চৌপাড় খেলা। 
৩। দাবা বা সতরগ্ খেলা । ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণের রাজ।, মন্ত্রী, হন্তী, অশ্ব, নৌকা ও 
বটিক। অর্থাৎ পদাতি যথানির্দিষ্ট স্থানে 
সজ্জিত করিয়! উভয় ব্যক্তি পরস্পর ক্রী- 
ডায় রত হয়, উভয়পনক্ষীয় ৰল স্ব স্ব নিয়- 
মিত গতি অনুসারে জয়লাভার্থ পরস্পরের 
অভিমুখে চালিত হইতে থাকে । যে প- 
ক্ষের বল অধিক মরে, সেই পক্ষ ক্রমে 
নিস্তেজ হইলে বিপক্ষদ্দল তৎপব্ষীয় রা- 
সার চতুর্দিক আক্রমণ করে, তখন আর 
তাহার কোন দিকে গমনের পথ থাকে না; 
রাজার এই অবস্থাকে মাত্ কহে। আবার 
বহুবলসত্বেও বিপক্ষায় কোন বল যদি 
রাজার গতিরোধ করিতে পারে, তবে তা- 
হাকে সবলে মাত্ কহে। প্রত্যুত রাজার 
গতিরোধ করিতে পারিলেই এই খেলায় 
জয়লাভ হয় । আর পরাজিত রাজাকে 
লইয়। অষ্টচক্র, পীলুড়ি প্রভৃতি নানা 
কৌতুক করিবার প্রথাও প্রচলিত আছে । 
৪1 গীতের জাতিবিশেষ; ইহাতে চারিটি 
তুক থাকে । প্রথম তুকের বর্ণনাতে চতু- 
রঙ্গ শব্দটি উল্লিথিত থাকিবে। দ্বিতীয় 
তুকে স্বরগ্রাম, তৃতীর তুকে আলাপের 
বোল এবং চতুর্থ তকে বাদ্যের নকল 
থাকিবে । ৫।বিং, ত্রিং, চারি অঙ্গযুক্ত। 

চত্রতা চেতুর+তাঁ-- ভবে) সং, স্্রীং, হুঁ 
বোৌধতা, বুদ্ধিজীবিতা। ২। দক্ষতা । ৩। 
শঠতা। 

চহ্রস্ব, চতুর -অস্ত শেষভাগ, ৬্ঠী _ হিং) 
বিঘত্তিৎ, বাহু! চতুর্ব্িধ পদার্থে পরিবৃত। 

চত্রশীতি চেতুরু চারি-ব্ৰশীতি আলী) 
বি, চুরাশী। পুরণ । 

চত্রশীতিতম ; বিংত্রিং, চতুরশীতি ষখ্যার 

৬৪৩ ] চতু. 

চহুরত্র চতুর চার_অত্র কোণ ৬ঠী-. 
হিৎ) বিৎ, তরি, চতৃক্ষোণ, চারিকোণা। 
২। চৌরসস, উচ্চ নীচ নয়; যথা - চতুরজ্র 
স্থান । ৩। যার কোন অংশে দোষ নাই,ঘার 
ব্যভিচার বা অন্তথাভাব টে না, নির্দোষ, 
অব্যভিচরিত ; যথা--চতুরত্র সিদ্ধাস্ত । 

চতুরাত্মা! (- আত্মন্,চতুর নিপুণ _ আত্মন্, 
৬ঠী_ হিং) সৎ, পুত, পরমেশ্বর । শিৎ -১ 
“চতুরাত্ম! চতুবুযুহঃ |” 

চত্ুরানন চতুর চার- আনন মুখ, ৬ঠী-_ 
হিং) সং, পুৎ, চতুম্খ, ব্রচ্ধা । শিৎ-১ 
“ইতরতাপশতানি ঘথেচ্ছয়া বিতর তানি 
সহে চতুরাননঃ |? ূ 

চত্রালি (দেশজ) চতুরতা প্রকাশ করা» 
সেয়ানামি করা। 

চতুরাশ্রম চেতুর _ আশ্রম) সংরীৎ, ব্রহ্মচর্ধ্য 
গাহৃম্থ্য বানপ্রস্ছ ও সন্্যাস এই চারি 
আশ্রম । ণ 

চতুর্গতি (চতুর চার [পা]-গতি গমন 
৬ষ্ঠী-- ছিৎ) সং, পু কচ্ছপ। ২। আশ্রম 
চতুষ্টয়ের গতিস্ব রূপ বলিয়) পরমেশ্বর । 

চতুর্থ চেতুর্+থট্ - পুরণার্থে) বিৎঃত্রিৎ, চারি 
সংখ্যার পূরক। ধী-জ্রীৎ, চক্রের কল। 
চতুষ্টষের হ্াসবৃদ্ধি রূপ তিথিবিশেষ। 
শিৎ- ১ “চতুর্থযামুদিতশ্চক্ো। মেক্ষিতব্যে। 
কাঞ্চন ।” ২।ব্যাকরণে-বিভক্তিবিশেষ। 

চহুর্থক (চতুর্থ +ক(কণ্্)_ স্বার্থে) সৎ, পু, 
রোগবিশেষ, বিষমজ্বর 

চতুর্থভাক্ চেতুর্থ চতুর্থাংশ _ ভাক্ [ভজ্জ 4 
*(বিচ)-ক] যে গ্রহণ করে) সৎ, পুং, 
চতুর্ধাংশগ্রাহী নৃপ। 

চতুর্থাকম্্ন চেতুর্থ _ কর্ম, ৭মী _ষ্) সং, পু, 
বিবাহানস্তর চতুর্থী তিথিতে কর্তব্য কর্ম । 

চতুর্দৎ 7 (চতুর _দৎ, দত্ত, ৬ষ্ী-ভিৎ) 
চতুর্দাস্ত / সং, পুৎ, শ্ররাবত হস্তী। ২। বিং, 

ত্রিৎ, চারিদত্ত যুক্ত । রি 
চতুর্দশ (-দশন্, চতুর চার-দশন্ ছশ। 

চতুরধিক দশ, মং-স। মধ্য-পদদলোপ ) 
বিৎ, ত্রিধ, বহু) চৌদ্দ সংখ্য1, ১৪ । 

চতুর্দশ চেহুর্দশন্ + অ(ডট্) -_ পূরণার্থে) বিৎঃ 
ত্রিং, চৌদ্দসংখ্যার পুরক। শী-স্ট্রীঘ, তিথি- 



টু [ ৬৪৪ ] চ্ত 
১ ৮৮০ পপি স্প্রে পিক পট টি শিস 

বিশেষ ; এই তিথিতে জন্মিলে দুশ্রিত্, 

আবোষ, কঠোরস্ভাব-ব্যগ্তক, চোর, পরান্ন- 
ভেড়া ও পরদারনত হয়। 

চতুদশগ্রন্িওও (01111988770177) যাহাতদের 

শণ্ড চতুর্দশ গ্রন্থি আছে, যথা কেনো।। 
চতুর্দশভুবন ; সং, ক্লীৎ, অণ্ত জর্গ ও সপ্ত 

পাতাল; যথা-ভূঃ, ভুনঃ, ৯৭, মহ 

জন, তপ, সত্য, অতল, স্ুতল, বিতল, 
তলাতল, মহাঁতল, রসাতল ও পাতাল। 

চতুর্দশবিদ্য। ; সং স্তীং, বেদাদি চতুদশ- 
বিদ্যা। শিৎ-১ “ বড়আমিশ্রিতাবেদ! | 

ধন্মশান্মৎ পুরাণকৎ । মীমাংসাতর্কমপি চ রঃ 
এতা বিদ্যাশ্ততুর্দশ ক ূ 

চতুদ্বার (চতুর্ -দ্বার, ৬ী_ হিৎ) সং, ক্রীৎ, 
যে গৃহের চারি দ্বার, চতুমুখ গৃহ । 

চতুর্দিক্ ৫ -দিশ, চতুর্-_ দিকৃ, যখ- 
সং, স্্রীৎ্, চাঙ্িদিকৃ, সকলপিকৃ । 

চতুর্দোল (চতুর চার [বাহক .- দোল 

স) 

ভুলি) সৎ, পুৎ- ক্লীৎ, চারি জনে বহুনীয় ূ 
| শিবিকাবিশেষ, চোদোল। শি২-১ “চতু- 

ভিকহ্যতে য্তু চতুর্দোলৎ তমুচ্যতে 1 
চতুদ্ধী চিহ্র1+ধাচ্ - প্রকারার্ণে) অৎ, চারি- 

প্রকার । ২। চারিবার। 
চতুরধধম চেতুর্ - ধাম) সং,রীৎ, মথুরামগ্ডলম্থ 

“চারি ধাম; যথারাঁমনাথ, বৈদ্যনাথ, 
জগমাথ, দ্বারকানাথ। 

চতুর্ভদ্র চেতুর্-ভদ্র মঙ্গল) সং, ক্লীহ, চতু- 
ব্বর্গ-ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ। ২।বিং,ত্রিৎ, 
তদ্যুক্ত। 

চতুর্ভাব (চতুর্-ভাব উৎপত্তি, ৫মী- 
হিৎ। যাহ] হইতে ধন্্ম অর্থ কাম যোক্ষ 
চতুর্কর্গের উৎপত্তি হয়) সৎ, পুৎ+ বিষু, 
পরমেশ্বর | শিৎ - ১ “চত্রাত্মা চতুর্ভাবশ্চ 
তুর্কেদবিদে কপাৎ 1), 

চতুর্ভজ চেতুর্-ভুজ হস্ত, ৬ষী _ হিৎ ) 
সং, পু) বিষু, নারায়ণ। শিৎ-১ প্চতু. 
বাস্বা চতুবুণহশ্চতুর্দহষ্ট্রো চতুর্ভ,জঃ ।” ২। 
তদবতার নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ । শিৎ _ ১ত- 

_ মন্ৃতৎ বালকমন্তুজেক্ষণৎ চতুর্ভ জৎ শঙ্খ 
গদাছ্যতায়ুধম 1” ভোগবন্ত) । ৩। তি 
সরল রেখাবৃত ক্ষেত । 

চহ্র্শাখ ) (চতুন্ _ মুখ, বক্ত, মর 
চহ ঠকাক্ত *ভী-হিৎ) সং, পৃং, বক্ষ 
“পচাগন্ধে ব্যস্ত হরি, উঠি গেলা ফণা রর 

বিধিরে ছলিতে গেলা মায়া। 
পচাগদ্ছে ভারি ছুঃখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ, 

চারি মুখ হইল বিধাতা ।” 
শিং-১ “চতুন্বগফলৎ জ্ঞানৎ কালাবস্থা- 
শ্চত্ুযুগৎ | চতুন্বর্ণময়োলোকত্তবত্তঃ সর্বাং 
চত্ম্মখাং। হ। চারিমুখ | শিং ১ “চতু- 
ডি রভশ্ খৈ সমীরিতাঃ 1” ৩। উষধবিশেষ। 

চতুমূর্তি চেতুর্-মু্তি, ৬ষ্ঠী-হিৎ। যিনি 
বিরাট ক্ত্রাস্থা অব্যাকৃত ও তুরীয় এই 
চারি মুভিতে বিদ্যমান আছেন) সং 
পুং, পরমেশ্বর | 

চতুমুগ (চতুর চার-যুগ, দ্বিগ_ স) সং 
ক্লীৎ, সত্য,প্রেতা, দ্বাপর,কলি এই চারিযুগ 

চতুর্বব চেতুর চার-_বর্গ সমুহ । সমাহার 
দ্বিগু' সং, পুৎ, ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পু 

ষার্থ-চতুষ্টয়। 
চতুক্বর্ণ চতুর্- পর্ণ জাতি) সং, পুৎ) ত্র 

ক্ষণ ক্ষতি শবশ্য এই চারিজীতি । 
চতুর্ববাহু (চতুর্- বাহু, ৬ষ্ঠী_ হিৎ) সং, 

বিষুঃ। শি২-১ “পীতবাসশ্চ ভুব্বাহুঃ 
চক্র গদাধরঃ 

চতুর্রিংশতি চেতুর্ চার- বিংশতি কুড়ি 
চার অধিক কুড়ি,য়ং_ স) সংক্ট্রীং,চব্বি 

২৪। [তরি ,চতুবিংশতিসংখ্যাযুনত 
চতুর্ব্বখশতিক চেতুর্বিংশতি, ক- যোগ) বি 
চতুর্ধিংশ তিতম € চতুর-বিৎশতি+তম 

পুরণার্থে) বিৎ, ত্রিং, চব্বিশ সংখ্য 
পুরণ, চতূর্ব্বিংশ । 

চতুর্ব্বিদ্য ] 
চতুর্ধেদী-- দিন্ 

জানে, ৬ঠী-হি২+২য়া- 
চারিবেদবেস্তা ৷ 

চতুব্বিধ চেতুর্-বিধা প্রকার) বিং 
চারি প্রকার । শিং-১ 5 | 
জয়ং স্থনাঃ যত্রাধর্খশ্চতুর্বিধঃ 1” 

চতুবুর্ঁহ ; সৎ, পু, কৃষ্চ বলরাম প্র 

অনিরুদ্ধ, এই চতুরাস্মক বি্। ২) 
ত্রিং চারি প্রকার ব্যুহবিশিষ্ট । 

(তুর চার [বেদ] 
বিদ্যা ।-_বেদিন্ 

-য) সং? 



র চ্তূ [ ৬৪৫ ] চি 

চতুর্রেদ চেতুর্ তে সং, পৃং, ঝক্, | চতুষ্পাটী চেতুর্ চার [দেশ]-পা্টী 
যজ্জুত, সাম, অথন্ব এই চারি । 

চতুশ্চত্বারিংশৎ্, (চতুর চার-চত্বারিংশহ 
চল্লিশ । চার অধিক চল্লিশ, য় -- স) 
স্্রীঘ, চযালিশ, ৪৪ । 

চতুশ্চত্বারিংশত্তম € চতুশ্চত্তারিংশৎ্তম - 
পৃরণার্থে) বিং, তরি, চুয়ারিশের পুরক, 
চতুশ্চত্বারিংশ ৷ 

চতুক্ষ চেতুর্ চার [কোণ)+ ক -_ প্রং। অথবা 
চতুর্- কৈ দীশ্তি পাওয়17 অ। জা 

সং, ক্রীৎ, চত্বর, চৌঁকা উঠান। ২। চতু 
স্তততযুক্ত মণ্ডপ । শিৎ_ ১ “নারীমনাৎ নব 
চতুক্ষমস্তঃ।” ক্বী _ন্দ্রীৎ, চারিকোণা পুক্ষ- 
রিণী। ২। মশারি ৩। চৌকি । ৪ । চার- 
নর হার। 

চতুক্ষর চতুর চার-কর ৬ষী 
হিং) সং, পুং, যে সকল জীবের হস্ত ও 
পদের অগ্রভাগ করের ন্যায়। ২। বিং 
ত্রিং, চারিহস্তবিশিষ্ট | 

চতুক্ষরী (00150701002101৮5 চতুক্ষরিন্, চতুর্ 

চার-_-কর হস্ত +ইন্_ অন্তার্থে) সৎ, 
পুং, যে নকল পশুর পদচতুষ্টয়ের অগ্র- 
ভাগ কররূপে পরিণত ; যথা বান- 
রাদি। 

চতুষ্টয় (চতুর্4 তয়'তয়ট )-_ অবয়বার্থে) বিৎ, 
ভ্রিৎ,যার চারি অবয়ব, চারি অংশে বিভক্ত 
বা গণিত । ২। 058 ॥ ৩। 
সৎ, ক্লীং, চারি সৎখ্যা 

চতুস্পথ (চতুর্-পখিন্ রাস্তা, সমাহার 
দ্বিখু) সৎ, ক্লীৎ, চৌরাস্তা, চৌমাথা। ২। 
চেতুর্ [ব্রহ্মচধ্যাদ্দি]চার- পথিন্ আশ্রম, 
৬ষ্ঠী_ হিৎ) পুৎ, ব্রাঙ্গণ । 

চত্ষ্পদ (চতুর্_ পদ, সমাহারদ্থি€+৬্ী _ 
হিং) সৎ, ক্লীৎ চীরিচরণবিশিষ্ট পদ্য । ২। 
পুৎ, পশু । ৩ । করণবিশেষ, ইহাতে জাত 
মনুষ্য সদ্দাচার বর্জিত স্বল্পবিস্ত ও ক্ষীণ- 
দেহ হয়। শিং-১ “চতুষ্পদ ভবে মর্ত্যঃ 
সন্বাচার বিবর্জ্িতঃ | স্বল্পবিত্তঃ আপীণদেহ 
স্চতুষ্পাদধনান্বিতঃ ॥” (কোষ্ঠী প্রদীপ) । ৪। 
মেষ বৃষ সিংহ এবং মকরের পুর্ধবার্ধ ও 
ধনুর পরার্থ । দী _ক্ত্ীং) চৌপদীস। 

গমন করে) সৎ, স্ত্রীঘ, নদী । 
চতুষ্পাঠী (চতুর চার [শান্ত] পাঠ অধ্য- 

যন, ঈপ্_ স্রীৎ, ৭মী _হিহ) অং, জী, 
: চারি শাস্ত্রের অধ্যয়নালয়, চৌবাড়ী। 

চতুষ্পাণি চেতুরু চার- পারি হস্ত, ৬ষী- 
হিৎ) সং, পু, চতুভূজি, বিষ 

চতুপ্পাদ্ ( চতুর চার_ পারদ পা। অ- 
লোপ, ৬ষ্ঠী _ হিং) সং, পৃং, যাহার চারি 
প। আছে, পশু | ২। বিং,ত্রিং। চারি অংশে 
পুর্ণ ; সর্বাংশে সম্পূর্ণ, চারিপোয়া, চারি- 
চরণবিশি্ট ;) যথা চতুষ্পাদ ধশ্ম, চত- 
স্পাদ শ্রোক। ৩। ব্যবহারাঙ্গবিশেষ | 

চতুস্তল চেত্র্-_ তল, ৬ষঠী _হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, 
চারি-তলা, চৌতলা। 

চতুন্মিৎশৎ (চতুরু চার -ত্রিংশৎ ত্রিশ । 
চার অধিক ত্রিশ, স্যং- স) সং, স্ট্রীঘ, 
চৌত্রিশ. ৩৪। 

চতুস্থিৎশত্তম (চতুস্তিংশৎ+তম-_ পুরণার্থে) 
'বিৎ, ত্রিং, চৌত্রিশ সংখ্যার পুরণ । 

চতস্সম চেতুর্ু চার-সম তুল্য, ৬ষী- 
হিৎ) সং, 'ক্ীৎ, চন্দন, অগুরু, কত্ত, রী, 
কুন্কুম, এই চারি দ্রব্য । ২ । লবঙ্গ, সৈ- 
স্ধব, হরীতকী, জোয়ান, এই চারি দ্রব্য । 

চত্বর চেত্ যাচ্ঞ1 করা+ বর(ত্বরচ)- সং- 
জ্তাথে ।কিম্বাচত্ গমনকর1+দ্ঘরচ_ম্ম) 
সং, রীং, উঠান, চাতাল। ২। যজ্ঞস্থান। 
৩। স্থপ্ডিল, হোমার্থ পরিষ্কত ভূমি । ৪। 

রঙ্গস্থান । “অনুরথ্যান্থ সববাস্থ চত্বরেষু 
চ কৌরবঃ ৷” ৫। নান। জনস্থানের বাস- 
ভূমি । ““সহিশ্রেষ্টিচত্বরে নিবসতি |” 

চত্বার ; সৎ, পৃৎ, চতুঃসংখযা, চারি । 
চত্বারিৎশৎ (চতুর চার - দশন্ হশশ। চার 
বার শু যাহার পরিমাণ, 299 সৎ, 

স্্রীং, চল্লিশ, ৪*। | 
চত্বাল চেত যাচঞা করা +বালবোলন্)_ 

স্ম) সৎ পু হোমকুণ্ড । ২ | দ্ কুশ। 
৩। গর্ভ । ৪1 চাতাল। 

চির চেদ দীপ্তি পাওয়।+ইর _জংজ্ঞার্থে) 
সং, পুৎ, হস্তী। ২। চক্র । ৩। কপুরি। 
৪ রি 



চত্ 

রিনি টি 

চন্দক চেল দীপ্তি পাওয়া +অকণেক) -ক) 

সং, পুধ, চাদামাছ। 

চন্দন চেন্দ আহ্লাদিত করা+ অন- ক) 

সং, পুৎ, স্বনাম প্রসিদ্ধ বৃক্ষ । ২। বানর- 

বিশেষ । ৩ । রলীৎ। চন্দনকাষ্ট। ৪7 স্ৃষ্ট- 

চন্দন । শিৎ--১ “বিনা, মলয়মন্যত্র চন্দন 

ন বিবরদ্ধতে |” ২ “এব. ভাষতে লোক- 

শ্চন্দনৎ কিল শীতলমূ 1” স্ত্রীৎ) নদ্দীবিশেষ। 

চন্দনধেন্ ) সং, স্ত্রীঘ, পতি পুত্রবতী নারীর 

মরণোত্তর দীয়মান চন্দনাক্ষিত গবী। শিৎ 

-১ পপতিপুত্রবতী নারী অ্রিয়তে ভত্ত,র 

গ্রাতঃ। চন্দনেনাক্ষিতা ধেনুস্তস্যাঃ খর্গায় 

দ্বীন্ষতে 1” ২"জীবনদ্ধত্রী তু যা নারী পুত্রিনী 
জিয়তে যদ্দি। সবতৎ্সাম্কিতাৎ ধেন্ু মাটা- 

ধ্যার প্রদাপয়েহ |? 

চন্দনপুস্প ; সৎ, ক্লীৎঃ লবঙ্গ । 

চদ্দন। (চন্দন দেখ) সং, স্ত্রীৎ, পক্ষিণীবিশেষ। 

২। নদীবিশেষ। 

চশনাচল ূ (চন্দন চন্দনযুক্ত _ অচল, 

চন্দনাদ্ডি অদ্ি-পব্বত, য়্- স) সৎ, 
পুৎ) মলয় পন্দত। 

চন্দনী ; সং, আ্্রীং, নদীবিশেষ । 
চন্নীক্বা ; সৎ, স্্ীঘ, পোরোচনা। 

চন্দির ন্দ দীন্ডিপাওয়1+ইর - সংজ্ঞার্থে) 
সৎ, পুৎ, চন্দ্র । ২ । হস্তা। 

চক্র ) (ন্দ দীপ্তি পাওয়া+ র(রেকৃ), অ 

চন্দ | (অন্)-- ক) সং, পুখ চাদ; সমুদ্র- 
মস্থলোদভুত। ইহার রথ ত্রিবক্র, দশটি 
কুন্দধবল অশ্বের দ্বার বাহিত । শি 
-১ নিছি মংহরতে জ্যোত্ন্সাঘচন্দ্রশ্চ- 

গাঁলবেশ্মনি ॥' ২ নথ প্রহ্লাদনাচ্চত্রঃ 
প্রতাপাত্বপূনে। ঘথ। 1৮ রেঘু)।২।কর্প,র/ 
৩। জল । ৪। মযুরচজ্রক । ৫। স্বর্ণ । ৬। 
হীরক । ৭। দ্বীপবিশেষ । ৮। (শরব্ষের পরে 

থাকিলে) শ্রেষ্ঠ । ৯। বি, ত্রিৎ, আহ্াদ- আলক ।আা_স্ত্রীং,এলালতা। | ২। চাদ্দোয়া। 
শ৩। চক্রিকা। রি 

চত্্রক চেক্র+কণ্-ভুল্যার্থে) সং পু, মযুর- 
, পুচ্ছের চক্রাকার চিহু। ২। মুল । শিং  -ষযাহ চক্্রকৈরে্মদজলস্য মহানদীনামূ ।” 

(মাঘ)। ৩। (ত্র +ক- স্বার্থে) চন্দ্র । ৪। 

[ ৬৪৬ ] চন্দ 

(চত্র-কৈ দীণ্ডি পাওয়1+ অ(ড) ক) 
চাদাযাছ। ৫। নখ। ৬। ক্লীং, শ্বেতমরিচ। 

চজকলা ( চত্দর- কলা অংশ) সং, আ্্ীৎ 
চক্রের কল।, চক্্রমগ্ডুলের ষোড়শ ভাগ । 
শিং-১ “পুষা যশা আুমনসা রতিঃ প্রাপ্তি 
স্তথ। ধৃতিঃ। খদ্ধিঃ সৌম্য। মরীচিশ্চ তথা 
চৈবাৎশুমালিনী। অঙ্গিরা শশিনী চেতি 

ছায়৷ সম্পূর্ণ মণ্ডল! । তুষ্টি শ্চৈবারত| চেতি 
কলাঃ সোমস্য ষোড়শ |? ২। বাদ্য- 
বিশেষ, দ্রুগড় বাদ্য । ৩। মৎ্স্)বিশেষ । 

চন্্রকবান্_বৎ (চন্দ্রক ময়ুরপুচ্ছের চক্রা- 
কার চিহ্+বৎ_ অস্ত্যর্থে) সংপুং- স্ত্রীৎ, 
মমূর । শিং-১ প্রাছুদ্রবৎ্ সপা্ঘ চন্দ্রক- 
বান্ ভ্রমাগ্রা্।” মোখ)। 

চক্রকাস্ত চক্র_কাস্ত প্রিয়, কমনীয়, ১মা 
_হিৎ। কিম্বা ভষঠী _ষ) সং, পু) মণি- 
বিশেষ; ইহা কবিদ্রিগের কল্িত মণি; 
(এরূপ প্রবাদ আছে,চল্রের উদয় হইলে, 
তদীয় কিরণম্পর্শে এই মণি দ্রবীভূত হয়)। 
শিৎ-১ “আভীবদ্ধেশে কিল চক্ত্রকাস্তং 
ভ্রিভবরাটেবিপশান্ত গোপাঃ। ২ চন্ত্র- 
কাস্তোভ্ভবৎ খর পিত্বদ্দং বিমলৎ্।”” ৩। 

পুৎ, ক্লীৎ, চন্দনকাষ্ট । ৪ । কুমুদ্ধ। ৫ বি, 

ভ্রিৎ, চক্দ্রবৎ্ হুলদর । স্তা-স্ট্রীং,জ্যোন্ন্।। 
২।রাত্রি। ৩। চক্দ্রপত্বী । ৪ ওষধি। ৫। 
তারকা। 

চক্্রকাস্তি (চন্র-_কাস্তি দীপ্তি, ৬ষী _ হিং) 
সং,ক্লীৎ, রজত, রৌপ্য । শিৎ- ১" রূপ্যন্ত 
রজতৎ তারঞ্চন্রকান্তি সিতপ্রভম্ 

চক্্রকালানল ; সং, ক্লথ চক্রবিশেষ । “চন্তর- 

কালানলৎ চক্রৎ ব্যোমাকারৎ লিখেদ,ধঃ। 

চতুন্িশ্ ত্রিশুলানি মধ্য ভিন্নানি কারয়েঞ্। 
চত্তরকী (-কিনৃ, চক্রক+ইন্_অজ্য্যথে। 

যাহার পক্ষে চত্্রাকার চিহ্ন আছে) সং, 
পু, মুর । | ৰ 

চক্দ্রকুণ্ড ; সং,পুৎ, কামরুূপস্থ স্বরোবরবিশেষ 

চক্্ররশ্মি হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে । 
চন্ত্রকূট ; সৎ) পুৎ, কামরূপস্ছ পর্ধবতবিশেষ, 

শিৎ--২ “পুর্ব বাযুগিরেঃ শৈলৎ চত্রকু: 

ইতি ম্মৃতং।, 
চত্্রকুপ ) সহ, ক্রী্ কাশীস্ছ কূপবিশেষ | 



চক্র 

চঞ্জরকেতু; সং, পু, লক্ষণের পুত্র । 
চক্জগুপ্ত; সং, পুৎ, নন্দবংশীয় দ্বাসীগর্ডে 

উৎপন্ন নুপবিশেষ। (চাণক্য নন্দবংশের 
ধ্বংস করিয়া ইহাকে মগধদেশের মিংহাঁ- 
সনে অভিষিক্ত করেন)। খীঃ ৩০৫ পৃঃ ইনি 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি 41844707কে 
পরাস্ত করেন । গ্রীকেরা ইহাকে 9৪০৭৮ 
০1509৮%৪ বলিত্বাছেন । ২। চিত্রগুগু । 

চন্দুগোলিকা চেত্্রগোল চন্দ্রমণ্ডুল+ক(কণ্) 
প্র, আপ্ _স্ত্রীৎ | যাহা চক্র হইতে উৎ- 
পন্ন হয়) সং, স্ত্রী, জ্যোন্া। 

চক্রচঞ্চল1 ; সং, স্বীং চাঁদ] মাছ। 
চন্্রচুড় (চন্দ্র চূড়া, মৌলী, আপীড় 
| -শিরোভূষণ, ৬গী_ হিং) 
চক্ত্রাপীড় 9) সং, পুৎ, মহাদেব, শিব) 

যথা-_-“চশ্রচুড়ে দেখিনু ছুয়ারে রক্ষক।” 
২। পব্বতবিশেষ । 

চক্রজ (চক্দর-জ [জন্ জন্মান+ অড)-_ 
ক] যে জন্মে) সং, পুখ চজ্জপুত্র বুধ । 

চক্রদারা চন্দ্র-দ্দারা পত্বী, ৬চী-ষ) সং 
স্ত্রী, চত্্রপত্বী অশ্বিনী তরণী প্রভৃতি । 

চক্রদেব; সং, পুঙ, নিশাকর। ২। ভারত- 
প্রসিদ্ধ কুরুদলস্থ নৃপবিশেষ । শিং- ১ 
“শক্রঞ্জয়ঞ্চ বিংশত্য। চন্দ্রদেবং তথাষ্টভিঃ।” 

চক্্রনামা (_ নামন্) সৎ পু, কপি । 
চত্ত্রপ্রভ (চন্দ্র চন্দ্বৎ _ প্রভা কিরণ । যা- 

হার চত্্রের ন্যায় প্রভা আছে,৬ছী- হিং) 
বিংত্রিৎ, সৌম্যমূর্তি, সুন্দর । হ। সং১পুৎ, 

বৃত্ধ্ৃদ্বিশেষ। ভা-স্্রীৎ, ওষধিবিশেষ। 
২। বিৎ, স্ত্রীং, চক্রের ন্যায় প্রভাসম্পন]! 

চন্গবাণ; সং, পু চক্্াকৃতি শরবিশেষ।- 
চন্দ্রভাগ 7; সংপুৎ, পর্বতবিশেষ) এই পর্বতে 

ব্রহ্ম। জগতের হিতকামনায় প্রত্যেক তি- 

থিতে আলোকান্বকারের ভ্রাস বৃদ্ধি হেতু 
চজকে গ্াাগ করিয়াছেন বলিয়া ইহার 
শাম চন্্রভাগ । শ্িং-১ “বিভক্তশ্চন্দ্রম। 

বন্যা, তস্মিনু পর্বতস হয়ে । অতো দ্েেবা- 
শুভাগত নায়া চক্রু' পুরা গিরিং |” 

চত্জত্বাগ।.উজ্রতাগ হিমালয়ের একাংশ + 
. আক) ভুবাে,। চত্রচ্ভাগ পরত হইতে 

 উৎপন্জা9 সৎ ক্র. 'কাশ্মীরদেশীর ক্বনাম- 

[ ৬৪৭ ] চত্ 

শী সী 

প্রসিদ্ধ নদী; চক্রকে এই খানে ল্গান 
করাইয়া দক্ষশাপ হইতে মুস্ত কর! হয়; 
বর্তমান চেনাব (0৮০9%১)। ইহার বৈদিক 
নাম অসিরি । শিং-১ “এবং 'তম্মিন্ 
সমুপন্না চন্দ্রভাগাহ্বয় নদী । চন্ররভাগে 
মহাশৈলে গুণৈর্গজামমা সদা ।” [পিতা। 

চল্রভানু ; সং, পুং, গোপবিশেষ, চন্দ্রাবলীর 
চন্ত্রভূতি (চন্দ্রের স্তাঁয় কাম্তিবিশিষ্ট বলিয়া) 

সং, ক্লীং, রৌপ্য, রূপা । [মপি। 
চক্ত্রমণি (চক্র- মণি রত্ব) সং, পুখ চন্দ্রকাস্ত 
চক্ত্রম্গুল (চক্র- মণ্ডল, ৬ঠী স্ব) সং, কীং, 

চক্রের মণ্ডল, চন্দ্ের গোলাকার কলেবর। 
চত্দ্রমাঃ (চন্ত্রমস্, চক্র কর্ূর-মস্ তুল্য 

করা+০(ক্িপ্)-ক। যে কপু্রের ন্যায় 
সকল বস্তকে শাদা করে। অথবা চন্দ্র 
আহ্বাদ- মা পরিমাণ করা4+অন্-ক) 
সৎ, পুং, চন্দ্র । (ত্রিকাণ্ডশেষে “মন্ একটী 
চন্ত্রের নাম; যথা-_“মাঃ পরিজ্ঞাবলক্ষ- 
গুরিতি"। মন, পরিজ্ঞ, অবলক্ষণ্ড এই 
তিনটি চত্ত্রের নাম)। শিং-১৯ “বিমানে 
চন্দ্রম। ভাতি ।” স্ত্রী, নদীবিশেষ। রর 

চন্দ্ররসা ; সং, স্ত্রীৎ, 'ভারতবর্ধীয় নদীবিশেষ। 
চন্্ররেখ। সং, স্্রীং, বাণ রাজার কন্য। 
চন্দ্রলেখ! উষার সখী, কুমাগ নামক 

মন্ত্রীর কন্য। ৷ 
চন্দ্রলেখ। ; সং, স্ত্রীঘ, লতাবিশেষ । ২। পঞ্চ- 

দশাক্ষর পাদক ছন্দ । ৩। নরদীবিশেষ। 
চন্রলোহক (চন্দ্র- লোহক লৌহ) সং, 
ক রৌপ্য, রজত । 
ভ্রবংশ (চত্্র-বংশ, ৬চী -য) সং, পুং, 
৪৮ হইতে জাত পুরুষপরম্পরা | ২ | বিং, 

ত্রিৎ চজ্রবংশীয় । [সোমলত]। 
চন্র্রব্পরী (চত্তর-বল্পরী লতা) সং, স্ত্রীঘ, 
চন্্রবিনু ) সং)পুং, র্ঘচত্রাকা যুক্ত বিল, | 
চন্ত্রবিহঙ্গম চেন্্র (চাদ) চঞ্জের ন্যায় শুভ্র- 
বিহনম প্রক্ষণ) সং, পুহঃ  কুকপৃ্জী। 

চন্্রব্রত ; সৎ, ক্ীং, চান্দ্রায়ণ, চত্রলোর. প্রা 
প্তির নিথিত, ত্রতবিশেষ। .. 
চত্দ্রশাল! (জ্ত্র- শাল! গ্ৃহ, ৬্ঠী_ -ছিং+ 
ভীম ক- “যোগে চক্রালিকাও হয়) 

৭৮৯ 

 ন্স্ত্রীঘ, জ্যোৎনা। ২), কে্টী- 'ষ) চক্রের 



ন্যায় গৃহ, রথাধির বা প্রাসাদের শিরোগৃহ 
চিলেঘর | “বিয়দগতঃ পুপ্পকচক্্রশালা |” 

চক্রশেখর (চত্র-শেখর শিরোভূষণ, ৬ষী 
_ হিং) সৎ, পু শিব | ২। চটলদেশীয় | 

মহাপীঠে ভৈরববিশেষ । শিং-১ ণচটরলে 
দক্ষবাহর্মে ভৈরবশ্চজ্রশেখরঃ।” ৩। করবীর- 
পুরের ক্লাজা, পৌধ্যরাজপুত্র । ৪ । তীর্থ- 
বিশেষ । ৫। পর্বত । *। তালবিশেষ। 

চন্দরমংচ্ছ(চজ্-সংজ্ঞ। নাম। চঙ্জের নামে সমস্ত 
নাম যাহার, ৬ষী _ হিৎ) সং, পৃৎ, কপুররি। 

চজ্সম্তব (চন্্র-- সম্ভব উত্পন্ন, মী -_ ছিৎ্) 
২, পুত, চন্্রপুর, বুধ । বা--স্ত্রীং, নশ্মদা 

নদী । ২। ক্কুদ্রেলা । 
চন্দ্রসরোবর ; সং, পুৎ, বৃন্দাবনের অন্তর্গত 

সঙ্কর্ষণকুণ্ডের নিকটস্থ জলাশয়বিশেষ। 
চত্দ্রহা (চন্্-হন্ পীড়ন করা1-*রিপ্)_ 

ক) সং, পুৎ, দানববিশেষ। 
চক্রহাস (চন্দ্র হস্ হাসা+ অ(ঘএঞ)-_ ক। 

উলজ্জ্বলতায় যে চক্রকে উপহাস করে, ২য় 
-ষ) সং»পুৎ, খর্জী | ২ । রাবণের খড়া। 
৩।ক্সীং, রৌপ্য । হাসা _ক্্রীৎ, গুড়,চী। 

চন্দ্রা; সং, স্ত্রীঘ, এলাচ। ২। চক্সাতপ, 
চাদোয়া । ৩। গুড়চী। 

চত্্রাংশু (চশ্রা_ অংশ কিরণ, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) 
অং, পু, পরমেশ্বর । ২। (চকু অৎশ, 
৬ঠী _ষ) চত্রকিরণ, জ্যোতদ্স । 

চন্ত্রাতপ (চন্ত্র-আতপ কিরণ, ৬ঠী-ষ) 
সং, পৃ জ্যোতলা। শিং- ১চন্দ্রাতপমিব 
রসতামুপেতম্ ।' ২। চক্র আত গমন 
-পা রক্ষা কর1+অড)-ক)চাদ্োয়া। 

চন্ত্রাত্মবজ (চজ্র-'আত্মজ পুত্র, ৬ঠী-ষ) 
সং পু তারার গর্ভজাত, চন্দ্র পুত্র, বুধ । 

চক্দরান্ন (ত্র - আনন, ৬চী - হিং) সং, পু 
কার্তিকেয়। ২। বিংত্রিৎ, চত্ররতুল্য বদন। 

চক্রাপীড় (চত্্র-আপীড় ) সৎ, পুৎ, শিব । 
২। তারাপীড় পুত্র নৃপবিশেষ। 

চত্রাপ্ (ত্র _ অন্ধ, ৬ী_ব) সং, পুং-ক্ীৎ, 
_ চত্রের কলারপ ভাগ । শিং -১ “চন্ট্রার্থ- 
 বিশ্বপংসক্তে। ঘটথকশিখরে। গিরিঃ 1" 

চক্রালোক চেক আলোক, ৬ষ্টী_ষ) সং, 
পুং, জেতাতস্বা। ২। পীয়ুষবর্ধ নামক কবির 

চপ 

অলঙ্কার প্রবন্ধবিশেষ ৷ শিৎ-১ “চা, 
লোকমমুং ঈয়ং বিতন্থুতে পীয়ূষবর্ষঃ কিঃ" 

চত্্রাবলী ; সং, জ্রীং, কৃষ্ছের প্রিয়া, রাধিকার 
সখা, গোপীবিশেষ, চন্রভানুর কন্যা। 
ইহার মাতার নাম বিলুমতী। 

চক্রিকা (চত্্র+ইক-ফিক) _ ইদমর্ে, আপ্) 
সং, ক্ট্রীং, জ্যোত্গা। হ। নেত্রতারকা | 
৩। চাদামাছ। ৪ । চক্্রভাগা নদী । ৫। 
ত্রয়োদশাক্ষর! ছন্দোবিশেষ ; ইহার ১০, 
১১১ ১৩ বর্ণ গুরু | ৬। তীর্থবিশেষ। 

চক্ত্রিকাদ্রাব (চক্দিকা-দ্রাব যে দ্রব হয়। 
যেজ্যোহ্নায় দ্রব হয়। অথবা চক্দিকা 
_দ্রাৰ নিষ্যন্দ, ৬ঠী- হিং) সং, পুং, 
চত্ত্রকান্তমণি। 

চক্জ্িকাপায়ী (-পাশিন্,চন্দ্রিকা-পায়ী যে 
পান করে) সং, পুং- স্ত্রী, চকোরপক্ধী। 

চন্িকান্থুজ (চক্জ্রিকা-অন্বুজ পদ্ম) সং, 
ক্লীৎ, শ্বেতপদ্থ । 

চক্রিল চেন্দ্র চীঁদ, বা অস্ত্র শন ইত্যাদি, 
যাহা চক্রের না'দ উজ্ভভ্বল+ইল - অন্ত্য- 
থে) সং, প', শিব। ২। নাপিত । ৩। 
বাস্ত,.ক। [লিজবিশেষ । 

চক্তেশ্বর ; সং, পুৎ, চক্তরসেবিত কাশীস্থ শিব- 
চক্দ্োপল (চন্দ্র চন্দপ্রিয়-উপল প্রস্তর, 

যৎখ-স,মধ্যপদলোপ) সং,পুং, চত্দ্রকান্ত মণি। 
চপট, চপেট (চপ্ চূর্ণ করা অট, ইট- 

তজ্ঞার্থে, বাচপ সা্্বনার নিমিত্ত_ 
ইট গমন কর1+ অ(অনৃ)-_ ক) সং, পুং, 
চাপড়, চড় । পেটা - স্ট্রীং, ভাদ্র-মাসীয় 
শুরা-বণ্ঠী; কামিনীগণ পুত্র কামনায় এই 
তিথিতে হঠীদেবীর পুজা করে, চাপ্ড়াষষ্ঠ 

চপল চেপ বাচুপ গমন কর1+ অল-ক। 
উদ্-ক্স) বিং) ভ্রিৎ, চঞ্চল। ২। তরল 

শিং ১ “মানুষ্যৎ জলবিল্থলোলচপলম্। 
২ “আরোহচ্চপলঃ কৃষ্ণ; কদশ্বশিখরম্ ।' 
৩। আঅনবস্থিত। ৪1 ক্ণিক। ৫। দুর্ধিি 

নীত ।৬। বিকল। ৭। হৃষ্ট । ৮। প্রগল্ত 
৯। ক্লীৎ, ক্রিং -বিৎং, শীঘ্র । ১০। ক্ষণিক 
তি পারদ । ১২। প্রস্তরবিশেষ 
১৩। চৌর। ১৪। মীন, হৎস্য। ১৫। পথ 

্রধ্য-বিশেষ | লা-দ্রীতত লক্ষ্মী । ২ 



চম | ৬৪৯ ] চম্প 
পাপ পাপা পপ আদ ৩ ৩ আত ০ ৭ দীপন: পিসি কী শত ত ০ ০ 

বিট্যৎ 1:৩1 বেশ্তা। ৪। হুরা।৫। জিহ্যা। চি চাশুবনং চমরীচয়ত ।” ২ “বালব 
৬ ছন্দোহিশেষা ৭। পিপুল। প্রিযন্কং শিখিলং চমর্ধ্যঃ 1% 

চপলতা চপল +তা-ভাবে) সং, স্্রীৎ, চা; চমরপুক্ছ (চমুর - পুচ্ছ, *ঠী_ হিং) জং). 
ঞচল্য, অস্থিরতা । ২। ধৃষ্টতা, প্রগল্ তত । বিলশান্ধী পশুবিশেষ | ২ । ক্লীং,চামর-। 

চপলাজ চেপল - অঙ্গ, তী-হিৎ) সং, পু, চমস (চমর দেখ, অসআঅসচ)- ৭) জৎ, 
জলজন্তবিশেষ শিশুমার, শুশুক। ূ পুৎ- ক্লীৎ, যজ্্রপাত্র, হাতা, চামৃচচ। জী 

চমকন চমংকরণ শবক্গ) সং, পু, চর্ম" _জ্ীৎ(4 অসচ - শ্ব,ঈপ _ শী) পিষ্টক 
কত হওন, কাপন, ডরন। বিশেষ । »। এক প্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্য । 

চমচক্র; সং; পু, কুক্ক্ষেত্রের পার্শববন্গী চমসোছেদ ) সং, পু, প্রভাসাঞ্তিকন্থ তীর্ঘ- 
প্রদেশ। [চমৃকান। ৷ বিশেষ । 

চমৎ (চমু চমৃকিয়া ওঠ11অৎ- ক) অং): চমীকর ? জং. পৃ, স্বর্ণথনি | 
চমৎ্করণ  চমৎ্" আশ্চর্ধাবোধক শব্দ - ক চমু 'চম্ |শক্রকে] ভক্ষণ করা, ধবংস করা 4. 

করা+ অন(অনট) _ ভা) সং, ক্লীঘ, আ-) উ- ক) সং, স্ত্রী, সেনাদল। ২। গজ 
শ্র্যা বোধ জন্মান, চমতৎকৃত করা । ৭২৯, রথ ৭২৯, অশ্ব ২১৮৭, পদাতি ৩৬৪৫), 

চমৎকার চেমৎ আঁশ্চর্যাবোধক শব্দ -কার | এতংসখ্যক সৈন্ত | (অটঙ্গীহিণী দেখ)। 
[ক করা + অ(ঘএ) - ভা] করণ) সং, পুং, । চমুচর (চমু-চর যে [যুদ্ধে] গমন করে) 

আশ্চর্ধ্য,বিস্মপ্ব। ২ । অনিব্বচনীয় আনন্দ। | সু, পৃ, সৈবিকপুরুষ । ২। সেনানায়ক, 
শিং-১ ণচমহকারিশ্চির্তবিস্তাররূপো বি- সৈম্তাধ্যক্ষ | 

থায়াপরপরথ্যাকঃ ।” ২ « সকল জগশ্রয় দয় চমুনাথ (চমু-নাথ পতি, ভ্ী-ফ) মং, 
চমৎকারিচরিতাণাম্ 1” ৩1 বিৎ। তরি, ।  পুৎ, সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্যের কত্ব]। শিং--১ 
আশ্চর্য্য কর, বিস্ময়কর। “একাদশ চমুনাখঃ রাজ দুর্য্যোধনস্তদা। ॥ 

চমতৎকারক (চম্করণ দেখ, অফ(ণক) গদাম্াদায় তেজন্বীপদ্দাতিঃ প্রশ্থিতো রি 
ক) বিৎ। ত্রিৎ, বিল্ময়কর, আশ্চর্যজনক । : চমূরু _ পৃৎ (চমর দেখ, উকুচ্_ 

চমংকারিত] চম্ব*কার+তা _ভা) সং, স্মীঘ, চমুরূ - স্ত্রীঘ | সংজ্ঞার্থে) সং, ধরা 
চয্করণ, বিস্ময়জনন, আশ্চর্ঘয জ্ঞাপন- | শিৎ-১ “চকাশতং চারুচসুক্রচন্ম্পা ।”” 
শক্তি । । চচ্পক (চম্প দীপ্তি পাওয়।+ অক(ণক)_ 

চমতৎকারী €- কারিন্। চমৎকার +ইন্ণিন্) | ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুৎ। চীপাগাছ। ২। 
_কু ) বি, ভিত, বিম্ম়জনক, আশ্চর্য্য: নগরবিশেষ। শিং _ ১চম্পকাভিধানান্াং 
জআপক্ষ। রিশী--স্ত্রীং, বিশ্বপোৎপাদিকা, !. লগর্ধ্যাৎ |? ৩।ক্সীং, চ্টাপাকলা.। ৪1 
আশ্চর্ঘ্য অান্বিকা'। টাপাফুল। শিং-১ 'চম্পকদামগৌনী।* 

চা্মঘকৃত (চম-_কুতত করা হইদ্বাছে' বিং, ! ৫ ন্যায়হতে--সিদ্ধিভেদ | ্ 
| ত্রিং, ধার আশ্চর্য বোধ জন্িয়াছে, যার চম্পকচতুদশী ; সৎ, স্ত্রীৎ,। জ্যক্টমালীয় শুরু 

8 আশ্চধ্যা- ; চতুর্ঘশী ; এই দ্বিনে চম্পকপুস্পে শিব 
স্থিত? নিগ্াযানি& | : মিঃ ৃ পুজার বিশেষ ফল লাভ হম 'চুদিশ্যা 

চমর চেম্ -তক্ষক্রা, প্মমনকয়া + অর সরন্) শুক্তায়াৎ চম্পকৈঃ পুজগ্নেখ শির ।*. 
কক) সংওক্ষীৎ জীয়ন, বালব্যজন। ২। পু, চম্পকমালা ; সং, জ্ীৎ, কণান্রগনিশেষ 
মৃপ্ববিশেষ, ছিমালঘ্প পর্দতের উত্তরে যে] ২। দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ, যাহার, ২, ৩য়, 
ভ্রমন পাদাখমন সমান মনে সেইভ হইয়র | +ম, ৮ম বর্জলদু আবশিষ রুকু. 
আছে, তথাকায়, £গারুকে চক্ষর কষছে) চল্পকরত্া ৮ সং ভ্রীৎ, উ/পাবল 
ইহান লাগুঙে দাম হয়: ৩: সে | চক্পবারপ্য ; সং, স্ত্রী, পান পা, 
বিশেষ বী_ স্ীৎ দৃগীনিশেষ 7 , জীর্থাবিশেষ। 1 

| 

ৃ 



চ্ | ৬৫০ 

(চম্পক4 'আলু-গ্তার্থে) চম্পক্কালু ) 

চম্প-কোষ / সং, পু, কাঠালগাছ। 
তম্পট (দেশজ) সং, প্রস্থান, পলায়ন। 
চম্পা উনৃপ্ গমনকরা + অল্-ধি, আপ্ 

স্্রীং) সং, স্ত্রী, চম্প নৃপতি কর্তৃক স্থা- 
পিত স্বনাম প্রসিদ্ধ নগরী) ইহা অঙগরাজ 
কর্ণের রাজধানী ছিল, এই নগরী ভাগল- 
পুরের নিকটম্ছ। ২। নদদীলিশেষ। ৩। 
কর্ণপত্ধী। 

চম্পাধিপ চেম্পা নশগরীবিশেষ- অধিপ অ- 
ধিপতি, ৬ঠী - য) সং, পুং, কর্ণবীর। 

চম্পালগু (চম্পক+ আলু - অস্ত্যর্থে। চম্পক 

স্চম্প) সৎ, পু) কাঠালগাছ। 
চম্পাবতী (চম্প বৃক্ষবিশেষ+ বত(বতু)_ 

অন্ত্যর্থে। এইরূপ রুক্ষ যেখানে প্রচুর 
আছে সং, স্্রীং, কর্ণের রাজধানী । 

চচ্পু চমর দেখ, উম্ম, সংজ্ঞার্থে। প- 
আগম। পণ্ডিতের যাহ! আস্বাদ করে) সং, 

স্ত্রীং, গদ্য পদ্যময় কাব্য গ্রস্থ। শিং ১ 

“গদ্যপদ্যময়ী বাণী চম্পুরিত্যভিধীয়তে।” 
চশ্পেশ চেম্প- ঈশ, ৬ঠী _ হ) সংগত, কর্ণ । 
চয় চি একত্র করা1+অ অল্)-দ্) সং, 

পু) সমূহ, রাশি । শি-১ “স্কুরতি 
ডান্ুবনং চমরীচয়ঃ।” ২। প্র, পগার, 
ভেড়ী, পোস্তা। ৩ । প্রাকার । ৪1 (+1অল্ 
--স্ভা) সবায় ৷ ৫। আহরণ । ৬। অগ্যাদির 
চয়নন্ূপ সংস্কারবিশেষ। ৭ । পুষ্প।দির সমা- 

 হরপরূপ পীঠ। 
চয়ন চেয় দ্বেখ, অন.অনট)- ভা) সৎ, ক্লীৎ, 

সংগ্রহ, সঙ্কলন। ২।পুষ্পাদদি ভোল!। 

৩। ইষ্টকাছি দ্বারা নির্মাণ । ৪। (+অনট্ 
প) সংস্কার সাধন বসব ৷ শিং-১ “ধেন 
'ভাগীরখী গজ। চয়নৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিতা।” 

চয়নীয় (চি চয়ন কর1+অনীদ্প-র্ঘ) বিং, 
তিৎ, খাহা চয়ন করা উচিত ব! আবস্কাক। 

চগ্ছনেষ্টক। (চন্বন - ইষ্টকা) ষং, রী গ্ী 
ভুত ইঞ্টকা, পাঁজা। রা 

চর (চর গ্রন্মন কা +অক্মেণ্) ক), সং 

পু, থে ছ্যক্ি রাজ। রাজপুকুহ। রা 'অস্য- 
“বধিধ ব্যক্কি ছার] নিদুক্ত হইয়া ওষ্টপ্াবে 
লোকের ভাব পরীক্ষ। বা অস্ত্রায়েক 

]ঃ চর 

আপস িকিসপশী পাশপাশি ৩ পাটি 

অনুসন্ধান করিয়। নিষোক্তারা নট সং- 
বাদ দেয়, প্রণিধি। শিং-১ “রাজা রে 
জগত সর্ববং প্রাপ্ন,য়াকোকসম্মতৈঃ 1" 
কপর্ক। ৩। মেষ কর্কট তলা ও মকর 
রাশি । ৪। স্গাতি পুনবস্ 'শ্রবণা নামক 
নক্ষত্রত্রয়। ৫ । মঙ্গলগ্রহ। ৬। অক্ষক্রীড়া- 
বিশেষ । ৭। খঞ্জন পক্ষী । ৮। দ্বীপ রর নদী- 

গর্ভে শ্রোত ছ্বারা ষে বালুকাময় স্তর 
উত্পন্ন হয় তাহাকে নদীর চর বলে । ৯। 
গোচারণ ভূমি । ১০ । ধিংও ত্রিং, অস্থাৰর, 
জঅঙ্গম, গমনশীল । 

চরক (চর দেখ, আঅক- ক) সম", পুং,বি- 
খ্যাত আযুন্দেদবিৎ খষি। ইঞ্ছীর রচিত 
আযুর্ষেদ গ্রন্থও এ নামে প্রসিদ্ধ । ইনি 
ব্রহ্মা প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমাষ, ধনস্তরী, 
ইন্দ্র, তরদ্বাজ, আত্রেয় ও অগ্সিবেশ্যের 
নিকট যথাক্রমে হৃত্র, শারীরস্থান, ্রক্জিয়, 
চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি 
এই অষ্টশ্থান শিক্ষা! করিয়া! চরকসংহিতা 
প্রস্তত করেন । ২ । গ্রন্থাবিশেহ। ও । ভিক্ষু । 
৪ | দৃত,ট৭, প্রপিধি । 

চরকা (চক্র শবকজ) সং, সুত্র কর্তন যন্ত্র, 
সুতা কাটিবার কল। 

চরণ (চর দেখ, অন(আনট)-৭) সং, পুং_ 
ক্বীং, পদ । শিং-১ দদ্থিতীয়ে হস্তচরণো 
তৃতীয়ে বধমহ্তি |” মেস্ু)। ২। বেদের 
ব্হবচাদি শাখা। শিং-১ “গোত্রৎ চ চ 
রণৈঃ সহ।” ৩ । গ্লোকের চতুর্থাংশ । ৪ 
গোত্র। ৫। মূল। ৬।(+ নট -ভা)ক্লীং 
ভ্রমণ, চলন । ৭। ভক্ষণ, চর! । ৮। আচ 

রণ, অনুষ্ঠান। শিং-১ “তপজশ্চরণৈ 
শ্চোপ্রৈহ 1” ৯। শজে। ! ূ 

চরণগ্রস্থি (চয়ণ পাঁগ্রস্থি গাইট, ৬1 
_ষ্) সং, পৃৎ' গলফ, পানের গোড়ালি 

চরণচারী (ঠরণচারিনূ, চরণ পাছ-চাঁরি 
থে গমন করে) বি, জিৎ, পাারী, 
পায়ে হাটিয়া যায়। 

চরপব্যুহ ) সং, পু, বেকবযাম রক রী 
. দিত চাতবেধ বিষণ শাস্ত্র] 
চরপসেবা (টরপ- -জেবা,খজী খা) সং ত্ 
 পগাসেফা। পা'টেপা। ।: 7:77 



চর] ৃ 

সস ১ পপানপিস্পীিপিসত। 
ওলা 

চরণান্ুগ চরণ - অন্ুগ আশ্রয় কারক, ২য় 

-ষ) বিং, ত্রিং,। শরণাগত, চরণসেবক। 

২। পশ্চাঙগামী । 

চরণাভরণ (চরণ - আতরণ, ৬ঠী-_ষ) সং, 
ক্লীং, চরণের 'অলঙ্কাঁর। 

চরণামত চরণ- অমৃত, ৬ঠী- ঘ) সং, র্ীং, 
বে জলে বিষুঃমুর্তিকে দান করান হইয়াছে 
বা যে জলে ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষাল 

হইয়াছে, পাদদোদক । [ক্লীং, চরণকমল। 

চরণ ম্বুজ ঢরণ- অন্মুজ পদ্ম, ঘং_ স) সং, 

রণাযুধ (চরণ পা-আঁয়ুধ অন্প। যাহার 

চরণই তাহার আযুধ, ৬ঠী-_হিং) সং, 

৬৫১ ] চিরি 

চরি (চন গমনশীল+ই- প্রং) ষং, পুত, 
পশু। ২ ।প্রানী। 

চরিত চর আচরণ করা, গ্রমন কর, ফরা 
1+তক্তি)- ভা) সং, ক্লীং, আচরণ । ২। 
চরিত্র। শিং-১ “উহ্রৎ রামচরিতং 
তত্প্রশ্থীতৎ প্রষোক্ষযতে |” ৩। বিচয়ণা 
৪ | অন্ুষ্ঠান। ৫।রীহি। ৬। সঞ্চার । 
৭। চেষ্টিত। শিং-১“সর্বংখলসাচদ্রিতং 
মশকঃ করোতি |” ৮ কার্য। ৯। (তত 

টি নিং, অতি, অনুষিত, কৃত । ১৯1 
সফল। ১১ । সিদ্ধ, সম্পন্ন। ১২। ফলিত । 
১৩। ভক্ষ্ষিত্ত । ১৪ । আশ্রিত | 

পু, কুকুট, ককুড়া। শিং -১ আকর্্য | চরিতব্রত (চরিত আচরিত - ব্রত, ৩য়া_ 
2) 

সম্প্রতি তং চরণ।যুধানাম্। 

চরণারৰিন্দ (চরণ- অরবিন্দ পদ্ম, য়খ- স) 

সং, ক্লীং. চরণরূপ পদ্ম । 
চরণাবরণ (3$০০117, চরণ- আবরণ আ- 

হিং) বিং, ভ্রিখ, ষে ব্রতাচরণ করিয়াছে, 
কৃতব্রত । 

চরিতাধাযান চরিত - আধ্যান, ২য় - ষ) সং, 

ক্লীং, চরিত বীর, চরিত বর্ণন। 

চ্ছাদল) সং, ক্লীং, যাহার দ্বারা চরণের চরিতাখ্যায়ক (13110271011, চরিত - আ! 

আচ্ছাদন হয়, মোজ।, ইকিৎ ৷ [বিশেষ । 

চরবী যেলনভাষা সং, বসা, শরীরন্ছ ধাতু- 

চরম চের দেখ. অম _ ক) মৎ, রিং, অস্ত, 

শেষ । ২। পশ্চিম ।৩ 1 পশ্চা। ৪1 পু, 

অস্তিমকাল। শিং - ১"অব্রবীৎ ক্রিয়তামেষা 

হৃতান্নাং চরমক্ত্রিয়া ।” (ভারত) । 

চরমলেখ চেরম-লিখ্ লেখা+ অংজল্)- 

রম) সং, পৃহ, উইল কর! । 
চর্ম ভূত, (চরম পশ্চিম - স্ষা। তৃৎ, 

চরমাচল | অচল, আদ্রি- পর্বত, ৬ষ্ঠী 
চরমান্্রি _ ফ) সং, পু, অন্তপর্ধ্বত্ত, 

ষে পর্দমাতে সুর্য অস্ত ঘাঁয়। [আটা । 

চরস (দেশজ) সং)মাদক দ্রেব্যবিশেষ, গাজার 

চরাচর চর জঙ্গম- অচর স্থাবর) সংগভ্রিৎ, 

-খ্যা বর্ণনাকরা বা বল1+অক(ণক)-_ 
ক) সৎ, পুৎ, যে ব্যক্তি কোন লোকের 
জীবন বুন্াজ্য লিপিবদ্ধ করে। (বিশেষ্য ও 
বিশেষণ উভয়ই হুয়)। 

চরিতার্থ (চরিত সফল, সম্পন্ন - অর্থ প্র- 
য়োজন,৩য়া _হিৎ+*ী _হিহ' বিহ,ত্রিং। 
ঘাহার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, ষাার অভি- 
প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে, যাহাঘ় '্মভিলাষ 
পূর্ণ হইয়াছে, কৃতার্থ, কৃতকার্য, স্ষল- 
প্রয়োজন, সফলকাধ্য । ২। অন্বর্থ। শিং 
-১প্রাম রাবণয়োর্ষৈরৎ চরিতার্থমিবাভবৎ।” 

চরিতার্ঘতা চরিতার্থ + ত1-- ভাষে) সংসস্ত্রীং, 
চরিতার্থ হওয়া, চরিতভার্থের ভাব, কৃতা- 
তা, কৃতকার্ধ্যত| | 

জঙগম ও প্াবর। ২। চর গমনকরা+ অ চরিতার্থিত (চরিতার্থ + ইত _ প্রং) বিংহ্বিং, 

(অন্) _ ক) ক্লীৎ। ধাবতীয় স্থাবর ও জঙগম কৃতার্থাকত, যে চরিতার্থত1 পাত করিয়াছে। 

পদার্থের মমবায়, জগৎ্। শিৎ-১ 'ত্রহ্ধা | চরিভাবলী চরিত্ত_ আবলী শ্রেণী, *ী _ 

চরাচরগুরুর্ধস্যেদৎ সকলৎ জগত ।” ২"ত্্বয়। 
বিচ্ছজাতে বিশ্বংজগন্দেতচ্চরাচরমূ । 

চরাচরগুক্ু 'চয়াচন্ গু কর্তা) সং পুং, 

ষ) সং, স্ক্ীহ, বাগ লা গ্রন্থবিশেদ্থ, যাহাতে 
ধনু লোকের চরিত বর্ণিত জাছে। ২। 

. চরিতশ্রেণী ৷ রহ 
পরমেশ্বর 1২ । স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের | চরিত্র চেরিত, দেখ, ইত্র-প, সংজ্ঞার্থে) সৎ, 

ক্যকিকর্তা ভন্দা। .. [চারণ স্থান, 

চয়াণি চোরণ শহ্বজ) সং, মাঠ) ময়দান, পশু- 
উন টং, ভাব । ২। আচরণ। শিং-১ বস 

স্ব চক্তিদং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাৎ অর্ধ 



চভ 

পপ টিপীপীশীসসপস্টীপীশলা 

মানব”? 
দা স্্রীৎ। তে হলগাছ। | 

চরিগূ। চেরু গমন করা +ইসু- ক, শীলার্ধে) 

বিৎ, পিং, গমনশীল, জঙজগম। শি ৯ 

যদাশুমানিকো ভূত বীজৎ স্ছাসৎ চরিছু 
চ।” ২1 সং, পু, কীর্তিমানের পুত্র 

চরু চের্ ভক্ষণ করা+উ- নত, সংক্ছার্থে, 

যাহ? দেবতারা ভোজল করে ) জা পুং, 

যজ্তিয় পাধুসানন । | 

চক্রত্থানী 'চক _স্থালী, ৬ষ্ঠী_ঘ) সৎ জীং, 

চকু পাকার্থ স্থালা ( শি _ ১ “মুপ্য্যে 

ডম্বরী বাপি চক্ুত্থালী প্রশম্যতে )” 

চর্চরী চেচ্চ বলা, শন্দ কর11+অর'ঘঅরন্।; 

_শ্, ঈপ- রী) আহ, আহ, উত্সব, চা 

চর। ২। প্রাচীন ভারতের একটা আনদ্গ 

ষক্সবিশেষ । ৩ ।বাদ্যবিশেষ। ৪ | গা: 

বিশেষ । শিং-১ দমধুরমন্ভিহন্যমান মৃদু; 

মুদগ্ নুগতসঙ্গীতমধুরঃ পুরঃ পৌরাপা- 
মুল্ডরতি চর্চরীধবনিঃ।” 

চর্চা (চর্চ অনুশীলন করা অ(৩) _ ভা, 

আপ্ _ স্্রীং) সং, স্ত্রী, আলোচনা, অন্ন- 

শীলন। ২। লেপন । ৩ । চিন্তা, অনুধ্যান! 

৪ 1 ন্চার। 

চর্চিত চের্ড1 +ইত -_ সংজাভার্থে) বি, (২ 

চন্দনাদি দ্বারা লেশিত । শি২-১ পিয়ো 

ধরাশ্চন্দনপক্কচর্চিত12 1” (খহুসহহাার )। 

হ। আলোচিত, অনুশীলিত । ৩1 চিস্থিত. 

অনুষ্যাত। ৪ । জআনুসংহিত, আন্বিত। ৫ 

(শক্ত ভাবে) ক্লীৎ 5ন্দনে চেপন। 

চর্পট চর্প [সৌত্র ধাতু] নিম্ম বা বিজ্ঞ 
হওয়া +টংঅটন্) _ ক) সং, পুহঃ চপেট, 

চাপড়। ১। বিস্তার । টা- স্ত্রী, চাপ্ড়। 

ফী; ভাঙ্মাসীয় শুক্লাষ্ঠীতে এই ষ্ঠী- 
দেবুর পুন্জ] হয়, প্ব্রবতী হিশ্দুমহিলাগণ 
এই দিনে ক্ষরের চাপ্ড়া ও পিটালির 

ডাপ্ড়। অষ্ঠী দেবীকে নিবেদন করিয়া 

ভোজন করে, বোধ হুত্স এই কাঁণেই 
ইহাকে চাপ্ড়াষষ্ঠী কহে । ...-€. 

 কর্ডটি জোর মনোহর শব্ক- ভট হে কৃত্ধে। 
লিপাতস) মা, পু) কীকুড়। টাস্ত্রী 

৯1 চঙ্খনৃ সত জীভ) নক্িজিয়। ইছা ছাঃ 
মনে . উৎঈববিলেষ |. 

১৩৫২, ] চশ্ম 

| চম্ম (চর... গমন করা ম, মন্ -প) 
চণ্মন্ সৎ, ক্লীং। ছাল, চামৃড়া । ২। 

ত্বক ।৩। ঢাল, ৪। বন্ম। 

চশ্মকার। (চম্মন্-কার যে করে? ২য়া- 
চ্জার | যা চর্খন্_আর[ঝ গমন করা 

1+অ.ষণ্)-_ ক] -য পায়, ২ক়। _ ষ। সং,পুৎ, 

চামার, মুচি। শিৎ -১ “কারাবরো! নিষা- 
দাত চণ্কাপঃ প্রাহয়তে।" ূ 

চ্মবগ্রহি (চর্ম- গ্রন্থি গাইট, ৬ঠী-ষ) 

সৎ, পুৎ, চাঁমুড়ার গাইট। 
চন্রচটকা (চ'্ম-চটক চড়ই পাখী । বে 

চশ্ম-পক্ষ বিশিই চটকের ন্যায়। অথ৭। 

চট্ আধাত করা+ মক,ণক)- ক) সং, 
স্্রীহ, বাহুড়। 

চন্মচটা (চর্ম -চট ষে আঘাত করে, ঈ- 

স্তালিঙ্গে) সংযন্ীৎ, চাম্চিক।। ২ । বাছুড়। 

চশ্মচিএক 7; মং) ক্ীৎ) শ্বেতকুষ্ট, ধবলরোগ । 

চষ্মীজ চন্ম-জ|জন্ জন্মান- ড)- ক] 

জাত, উৎপন্ন, ৫মা _ ষ) সং, ক্রীং, রোম, 

লোম । ২। রও: ৩। বি, ভ্হ, চন্ম 

হইতে উতৎপ 1 | 

চন্্রণ্তী (চর্শান1+বহুবেতৃ)_ অভ্তযথে, ঈপ্ 
স্্রীহ | মহারাঞ রস্তিদেব প্রত্যহ সহত্র 

সহস্র বৃষ বধ করিয়া ব্রাহ্মণ অতিথিদগক্ে 

ভে!জন করাইতেন। সেই সরল বৃষের চর্ম 

নিঃস্ত রক্ত ও কেরে এই: নদী উত্পন্ন 

হওষাতে ইহার ম্লান চর্মণুতী হইয়াছে, 

সংস্বীং, দশপুর নগরের নদী । বুন্দেলখত্ে 

» ইহাকে চস্থল্ বলে। ২ | কলাগাছ। 
চন্মতরজ চন্ম- তরঙ্গ ঢেউ, *ঠী-ষ) সং, 

পুহ, চরের সৃস্কোচ,। বলত শিখিলিত চন্ব। 

চশ্দণ্ড চ্্ (চামৃদ্] ষে-চাস্থড়ার. টুকরা ব1 

দড়ি ছারা কোন বজ্ঞ বন্ধন করা ষায়_ 

দও) সং, পুঙ,। ভাবুক্ক। কোড়া । 

চ্দবদল, ( চর্ম _ দল্ দন রর11-ঘ বঅন্) 

ক) সৎ, জং, কুরে !গৰ্িিশেষ | 
চন্র্দবির1; সং, স্্রীৎ, চণ্মরৌগবিশেহ। 

ডখুক্রদ্ (চর্ম চশ্া/কার.স্বকৃদুক্ত ক্রম মং 

শক) ঘাহাত্ ছাল চন্দ্র ন্যায়) সং পুত 

. ভূর্জবৃক্ষ ৷ [স্পর্শানুতব্ সুজ । ২: ভাম্ড়া 



চর্ম! [ ৬৫৩ ] চল 
মা 

চম্পট চেরা চশ্রময়-পট, য়ং -স) সং, |. পুৎ. চর্কার, চামার। শিং-১ “আযুঃ 
পু, চন্মুনিশ্মিত পট, চামাটী। হুবর্ণকারাণাৎ যশশ্চর্মার কর্তিনামূ 1. 

চম্পা (চম্ম- পত্র পক্ষ, ৬ঠী-হিৎ, আ 
-অক্পার্থে) সং, স্ত্রী, চাষুচিকা | হ। 
বাহুড়। 

চ্মপাহৃকা ; সং) রং, চর্খব, নির্শিত পাহুকা, 
উপানৎ। জুতা । (বিশেষ, কু পা। 

চম্পুট, চন্মপুটক 7) সং ক্ীং চশ্বময় পাত্র- 
চ্মপ্রভেদিকা চন্ম-প্র-ভিদ্ ভে কর! 
+অক থক) -_ ক) সং, স্ত্রীং, চক্মবেধনাস্ত, 
ফোড়। 

চ'্মপ্রসেবক (চর্শন্ _প্র-মিব সেলাই কর] 
+নক--শ্ঁ, আপ্ -ন্ত্রীং । যাহ হ্যত বা 
চশ্মে নির্মিত) সংখপুৎ, বিক1- স্ত্রী ভক্ত], 
জাতা। 

চম্মমগডল ; সং, পৃং, দেশবিশেষ ॥ 
চম্বময় “চণ্ম 1 ময় অয়ট)-বিকারার্ধে) বিং, 

গ্রিং, চর্মনিশ্মিত বস্ত ॥। শিং "দ্বীশি 
চন্মারনদ্ধৈশ্চ ব্যান্রচন্্রময়ৈরপি।"(ভারত)। 
২ “যথাকাষ্ঠময়ে। হস্তী ষখাচশ্ময়োমুগঃ | 

চন্মমুণ্ড। (চম্ম ঢাল-মুওড মু্ডিত মস্তক । 
যাহার মস্তক ঢালের হায় গোলাকার, 
৬ষ্ঠা _ হিং) সং, স্্রীং, ছুগা, চামুণ্ডা। 

চর্শমুদ্বা; সং, স্ত্রী তন্ত্রপাগে ক দেবপুজান 
মুদ্রাবিশেষ। শিং-১ “বামহস্তং তথা- 
তিষ্যক কুত্বাচৈন এসাধর্য চ। আকুষ্চিতা- 
সুলীঃ কুর্যাৎ চণ্মমুদ্রেয়মীরিতা |” 

চম্মযন্রি ; সং, স্ত্রীং) অস্দির চালনার্থ চম্- 
সয় যি | 

চন্মরু (চণ্ম-কু শক করা+* *(কিপ্) 
অথবা: গ্রমন করা+উ(কু)- টি 
সং, পুৎ। চর্শকার |. 

' চন্মরমন (চম্ম গজান্ুতবচর্শ _ বসন, ভ্ঠী- 
হিং) সং, পুং, মহাদেব । 

বাস চর্ম, চর্্4-ব বত) আর্থ, 
নিং, ভিং। চর্বযুক্ষ 1 [সং) পু) ভূর্র্ক। 

| ঈস্বরৃক্ষ (চর্ম চর্মপ্রধান _ রুক্ষ, ঘং-স) 
ন্ান্্দ্ চ্্ব চর্মায়গত _.ক্ড়দ্ জল, সং 

রঃ ম) মাও রং, চর্মবমধ্যথত জল রা রস । 
( ৯মাবকতিত্বু ভর্ ক্র” কৃং ছেদন. করা 

ইন িন্)- কু? সবের ফেল করে) সং, 

শর্ট্িক (চর্ম চর্দময় ফলক ++ ইক" অ- 
স্ত্যর্থে। যে চর্খময় ফলক লইয়! যুদ্ধ করে) 
সং, পুং, বিশেষ যোদ্ধা, ঢালী । কা-স্ত্রীং। 
ভূর্জপত্র। ২। পামেন্ট। 

চশ্মা ( চর্দিন্,চত্ব ঢাল+ইন্_ অঙ্থ্যর্থে) 
মং, পুহ, চর্দধারী, ঢালী । ২। ভূর্জবৃক্ষ। 
৩। কদলীবৃক্ষ । 

চর্ধ্য (চর আচরণ কর1+4য-শ) বিং, ত্রিং, 
আচদ্ণীয়। খর্যা- স্ত্রী, (চর্-+ষ(ক্যপ) -. 
ভাবে, রা ) সং) নত, আচরণ ব্যবহার । 

শিৎ-১ “বনবাসস্য শুরস্য মম চর্ধ্যা হি 
নে |? ২। অনুষ্টান । ৩। চরিত্র। ৪ 
গতি । শিৎ-১ ণচর্ধ্যায়াং হয়মুতসষ্টং 19? 
৫। ভোজন । | 

চর্ন্নণ (চর্্বং চিবান+ অন।,অনট্)- ভা) সং, 
ক্লীৎ। পা _স্রীং। দন্ত দ্বার চুর্ণ করা, চি- 
বান। ২। স্বাদগ্রহণ। ূ 

চন্বিত (চর্বপ দেখ, ভংক্ত)_দ্ম) বিং, ত্রিং 
চিবান। ২। ভক্ষিত । ৩। সাদ্দিত। 

চল্দ্য ডর্ণ দেখ, য-ন্ম) বিং, ত্রিং, যাহা। 
চিবাইয়া খাইতে হয়, চর্দণ না! করিলে 
যাহা ভক্ষণ কঠ্তে পারা যায় না, চক্কুণের 

যোগ্য । শিং-১ “ভোজ্যৎ -ভক্ষ্যৎ তথা 
চর্ধ্যৎ ওরু বিদ্যা যখোভরমূ ৮ 

চর্ষখি (₹ষ্+'তনি _ ক) সং,পুখ) জন, লোক, 
ব্যক্তি। শিং-১ “স চর্ষপীনামূদগাচ্ছ, চো] 
মুজন্ প্রিয়: প্রিয়ায়া ইব দীর্খদশনিঃ। ১২ 
মানবঙ্গাতি। শিং-১ “দ্রঃ ঘোমাতকা 
পত্বী তয়োশ্চর্ধণয়ঃ চর | যাত্র বৈ যযানুষী 
জাতিব্র্ষণ] চোপুকলিতা 1... 

চপ চল্ চল1+ অ(অন্)_ ক) বি ত্রিং 
চঞ্চল, গ্রশ্থির। শিৎ-১ “ল ধর্খাঙ্ষেলতে 
বুদ্ধিধর্মরালস্য ধীযত:।”? ২ “চয়ন ভ্ক্ষ 

 কচত্যবালকানু।*84 জন্বয।, তু কম্পিত, 
৪1 চলিত, র্যরহৃত। লা! এক্ীও লক্ষী । 
 ইএ বিহু 1. ছে গন্য বিশেষ |. ৪1 
.(গল্ল লা) ? ২ারুল্য |. 

চলচঞু চা চরলশ চু পার ঠোট, 
৬্ঠী- রঃ সং) পৃং) চকোন্ পক্ষী | 



চল! | ৬৫৪ ] চষ] 
॥ 

চলচিত্ত চল- চিত্ত মনঃ) বিং১ত্রিং, ষাহার 
চিত্ত স্থির নহে, চঞ্চলচিন্ত। ২। যাহার মতের 

শ্থিরতা নাই, অব্যবস্থিত চিন্ত | 
চপ (চল্ 1অত২শেত়)- ক) বিৎ, ত্রিৎঃ চ- 
ঞল। ২। ধে চলিতেছে, যে যাইতেছে, 
ধাবমান, গমনশীল। ৩। কম্পমান, যাহা 
নড়িতেছে, যাহ] বিচলিত হইতেছে। “খেল- 
চ্চলঙ খে শিরঃ।” ৪। যাহা? প্রচলিত আছে, 

যাহার ব্যবহার আছে, চলত । [সামর্থ্য । 

চলতশক্তি ; সং) স্টীং, গতিশক্তি, চলিবার 
চলদঙ্গ চলত চঞ্চল; কম্পমান- অঙ্গ শ- 

রীর । ক- যোগে চলদন্গকও হয়) সং,পুৎ) 
চেঙ্গমান। 

চলদল (চল চঞ্চল-দল পত্র। যাহার 
পত্র সর্ব্বধা চঞ্চল হয়, ৬ঠী-হিখ) সং, 
পুৎ। অশ্বখ বৃক্ষ । শিং-১ “অশ্বখশ্চল- 

দলঃ পিপ্ললঃ 1” 
চলন চেল দেখ, অন(মনট) _ ভা) সং, ফ্রীৎ, 
গমন । ২। ভ্রমণ । ৩।রীতিঃ আচার, 
অনুষ্ঠান। ৪ ।কম্পন। ৫1 €(+অনট 
_প) পৃৎ, চরণ, পাঁ। ৬ । (+ অনট.-_ 
ক) হরিণ । ৭। (+আঅন- ক) বিং, ভ্রিৎ, 
চলনশীল । ৮ । কম্পযুন্ত । ৯। (দেশজ? 
চলেত থাক, ব্যবহার । শিৎ-১ “ক্ছধ- 

 স্ান্ধি মন্ষ্যাণাৎ চলনৎ ন প্রশস্যতে 1”? 
নী-স্ক্রীৎ, পরিধেয় বস্ত্র ব্বাখ্রা। ২। 

' গজবঙ্ধনীী। [পৃং,চগুাল। 
চলনক (চলন-+ কংকণ্)__ সংজ্ঞার্থে ) সং, 
চলনশিলা ) সৎ, সী", বৃশাবনস্থ শ্রীকষ্ণের 

'লীলাস্থানবিন্েেষ। [পৃৎ, অশ্বখ বৃক্ষ । 
চলপত্র চল-পত্র পাতা, ৬ষ্ভী- হিৎ) সং) 
চলাচল (চল দেখ, অজন্)--ক, ছ্ধিত্ব। চল 

স্থানে চলাচল) বিং, ত্রিং, অত্যন্ত চঞ্চল। 
' শিৎ--১ "ক্সনিত্যৎ কিল মর্ত্যস্য চিত্তং 

_ চলাচলমৃ।” ২। চেল-_ অচল) চলিত অচ- 
' 'লিত, প্রচলিত অপ্রচলিত, ব্যবহৃত অব্য-. 
বস্ছত। ৩। সং, পুং, কাক । ৪1 (দেশজ) 
লা না চলা) ব্যবহার থাক! লা থাকা। 
. লা-স্্রীৎ, অতি চঞ্চল! | শিং - ১ “জন্মি- 
নোছস্য শ্থিতিৎ বিদ্বান্ লক্ষীমিষ, চলা- |. 
চলায।” ফিরাড)। 

চলাতঙ্ক ; সং, পুৃংঃ বাতরোগ । 
চলিত (চল দেখ, তক্তে)-ক) বিংটি 

গত, প্রস্থিত । শিং- ১ “চলিতঃ পু 
পতিমুপেতমাত্মজমূ 1” | হ। চঞ্চল,স্টি 
৩। কম্পিত, বিচলিত । ৪ 1 (+ক্ত_ 
ক্লীৎ, চলন, পাত | ৫। (দেশজ; যার চু 
ব! ব্যবহার অ(ছে, গ্রচলিত, ব্যবন্ৃত। 

চলিসুঃ (চল দেখ, ইফুঃ - ক, শীলার্থে) বি 
ত্রিং, গমনশীল, যাহা শ্ছির নছে। ২।। 
যাইবার উপক্রম করিতেছে, প্রস্থানোদ্য 

চলু চল দেখ, উ-- প্রং) সং পু, গণ্ড.ষ ৷ 

চলুক (চল দেখ, উক-পরিম।ণার্থে ) স 
পুত প্রন্থতি, হস্তকোষ। ২। ক্ষুদ্র ভাও 

চলেক্রিয় চেশ চঞ্চল- ইন্দ্রিয়, ৬ঠী-হি 
বিং, ত্রিং, অল্পমকারণে বে ব্যক্তি অধি 
বিচলিত হয়; সামান্য কারণে যার ম 
রোষ, বিরাগ, বা বিকার উপশ্ছিত হয়।: 
অন্ছিপচিন্ত । যা স্ত্রীৎ, অস্থিরচিত্ত। 

চলেক্দ্রিয়তা (চলেজ্িয়+ তা- ভাবে): 
স্ট্ীঘ, অল্প ক'রশে অধিক বিচলিত হও 
সামান্য +1রণে মনে রোষ বিরাগ বাবিব 
উপস্থিত হওয়া, অস্িরচিত্তত1। 

চলোর্্মি চল চঞ্চল-ভর্মি তর), 
স্ত্রীং, ক্রীড়নশীীল তরঙ্গ । 

চক্কন (দেশজ) সং, উলিত, উত্তোলিত 
চলিশ (চত্বারিংশৎ শব্বজ) বিং, সংখ 

বিশেষ, ৪* | (এ এই পাঁচটা ব 
চবর্গ ; সং, পুহ, স্পর্শবর্ণের বর্গ, চছ ও 
চবল ; সং, পুৎঃ কলাম্বিশেষ, রাজমাস' 
চবুতয়া (এই শব্দটা ছিশ্দী। ইহার প্রকৃত 
দ্বালান ব! দাওয্ব1) 'কোতোয়ালের থান 
চশম1 যোবনিক) সং, পরিবীক্ষণ নয়লারর' 
চষক (চধ ভোজন করা + অক- 

সং, পুং_ক্লীঘ, মক্ষ্যপান"পাত্র । ২। 
আক _ শর) ক্রীৎ, *মদ্য-কিশেষ-। শিং 
“মুখহ লালাক্ষিরৎ পিবতি চষকং' সা 

শিব |” ৩। মধু । | 
চষাল (চষক দেখ, আঁলচ্ রম, সংজ্ঞা 

সংখপুহ, যজীক্ষ পণ্ডবন্ধনার্ঘ কার্ঠ। ২। 

ফটক, সীপি, বুপোপরিস্থ কাউ বা ৫ 
নিশি লয় । ৩. মধুস্থান। 



চাপা | 
পপি পাশপাশি পপ 

৬৫৫ ]. চাট্ 

চা (ইচ্ছা শন্দদ কি?) সংম্পৃহা, বাঞ্থী। ; চাক চক্র শলজ) সং, মধুক্রম, মৌচাক । 

চা বৃক্ষ | 

২। (যাবনিক) বৃক্ষবিশেষের পত্র । 
চাইট (দেশজ) সং গবাদির পদাঘাভ। 
চাউনি (দেশজ) সং, দৃষ্টি, অনলোকন। 
চাউল (চালনী ছারা পরিস্কৃত হইত বলিয়া 

বোধ হয় চাল বা চাউল নাম হইয়াছে) 
সং, তওুল, পরিক্ষত ধান্য। 

চাওন (দেশ) সং, ব|চ গা, প্রার্থনা । ২। 
অবলোকন। 

টাই (চঙ্গ শব্ষজ ) বিৎ, প্রধান, মুলীভূত ; 
যথা -ইনি এ বিষয়ের চাই। ২। সং, 
লোষ্ট্র, ডেলা ; যথা_-গোপাল একটি টাই 
তুলিয়াছে। 

চীচ (চপ্চ1। শদদজ, সং, নলণির্মিত আস্তরণ। 
টাচন (দেশজ) সং, দোলন, সৃক্ষ্মকরণ। 
চাচর (দেশজ) সং, কৌকড়া চুল। ২। দো- 

লের পুর্বদিনে বহৃচ্যৎসব। 
চাড়াল চেগ্ডাল শবজ) সং, অন্ত্যজ .জাতি- 

বিশেষ। 
টাদ চেক শন্দজ) সং, নিশাকর, শশাঙ্গ। দা 

_ -মাথট,মাধুকরীবৃতি; ঘখা-_এই কার্ধোযর 
জন্য একটি চা] কর। ২। মতস্যবিশেষ। 
দী--শ্বম্ছরৌপ্য । ২: মাধার উপরিভাগ । 

টাদড় (দেখজ) সং, ওযধিবিশেষ। 
টাদনী চেজ্াতপ শবজ, সং, চাদোয়া। ২। 

২। বারাণ্ডা। 
টাদঅওদাগর ; সং, পুং, সগ্দাগর-বিশেষ ; 
. ইনি-গ্রদিদ্ধ নথিন্দর সওদাগরের পিতা ও 
খতিহজ রেছলার শ্বগুর | 

চাদে 1 গে দেখ) সং, চক্্রাতপ, পাইল । 
ষ্পক শন্বজ) সং,.চম্পক পুষ্প । 

কুক্তকারের চক্র । [পরীক্ষণ । 
চাকন (দেশজ) সং, আঙাদন। ২। ছ্বাদ- 

চাকর (যাবনিক) সং, ভৃত্য, কর্মকারী। ২। 
ঘে চা প্রস্কত করে। রামী--দাসী। রি-_ 
দাসত্ব । রান্_ভৃত্যের ভরণার্থ স্থাপিত 
ভূম্যাদি। 

চাক্ল! (চক্র শবজ) কয়েকটী পরগণার সম- 
টিকে ঢাকৃলা কহে। ,. 

চাকা (চক্র শব্দজ) সং, রথাদ্দির চক্র | 
চাকচক্য চেকৃ+অ অন্)-ক, দ্বিত্ব, *) 

সং, ক্রীৎ, দীপ্তি, উজ্জ্বলতা । 
চাক্রিক (চক্র সমূহ ইত্যাদ্দি+ইক:ফ্ক) 

_ অস্তযর্থে) সং,পুং, ঘাণ্টিক। ২। কলু। 
৩। চক্রাকাররূপে দলবঙ্ধ হইয়া যাহারা 
স্থতি পাঠ করে। শিৎ-১ “চাক্রিকো 
শ্বোষয়ামাস পুক্তযো মৃষ্টকুস্তলঃ।” ৪ । 
গাড়োয়ান। 

চাক্ষুষ চেক্ষুম্+ অফ) _ ইদমর্থে) বিৎ তরি, 
চক্ষু দ্বারা যাহা জম্মে, খেমন-চা্ষুষজ্জান। 
২। চক্ষুন্থারা যাহ] গৃহীত হইতে পারে, 
প্রত্যক্ষ, চচ্ষুর্গোচর। ৩। সং, ক্রীং, 
চন্ষুর্জন্য জ্ঞান, চক্ষে দেখা। ৪। পুৎ, ষষ্ঠ 
মনু; চক্ষুর পুন, আকুতিগর্ভসম্ভৃত। ইহার 
পত্বীর নাম নডূলা | শিং-১ “মনুর্বৈ 
রাজ কন্যায়াং নডুলায়াং স্ চান্ুষঃ । জল- 
যামাস তনয়ান্ দশ শৃরানকলুষান্ |” 

চাঙ্গা (চঙ্গ শন্দজ; বিং, হুম্থ, নীরোগ, মবল। 
চাঙ্গারী (দেশজ) সং, বংশরচিত পাত্রবিশেষ। 
চাচলি (চল্ চলা [যঙ্লুগন্ত)+কি-ক) 

ৰং, ত্রিং, অতি চঞ্চল। ২। বক্রুগামী। 
চাঞ্চল্য চঞ্চল+ যফ্যে)_ ভা) সং টং চঞ্চ- 

লতা, অস্থিরতা 
চাট চেট বধ করা+ অ.অন্)--ক, টা সং, 

পুং, বিশ্বাসখাতক, চৌর। ২। (দ্বেশজ) 
সং, মুখগ্জোচনার্থ খাদ্য ভ্রব্যবিশেষ। 

চাটকের 1 (টকা চড়ুই পাখী +এর, 
চাটকৈর $ এঁর ক্যা ) সং, খু 

চটকার পুত্র ।. 
চাটন (ফেশজ)_সং,  জিদ্া দারা রমাস্থাদন | 
চাটনি (দেশজ) মুখর চনার্থ জন্ররসযুক্ বন্ত। 



চাষ 

টিরিিনরেররিলারা তা 

রার্থে) সং, পুৎ_ ক্রীৎ, ধনুক । শিৎ- ৯ 

“স্ চাপমুৎস্থজ্য বিবৃদ্ধম২সরঃ 1৮ রেঘু)। 

২। বৃত্তক্ষেত্রার্ধ । ৩। (দেশজ) ভার ? যথা 

পদচাপ । 

চাপড় চেপেট শবজ) সং, করতল, থাবড়া। 

চাপদণ্ড (0১৮০৮) যাহা! দ্বারা জলাদি উর্ধা- 

গত ও অধোগত হয়, যেমন পিচ্কারীর 

দওড। 
চাপন (দেশজ) সং, ভারদেওন, টিপন । 

চাপনিস্বন চোপ - নিস্বন, ৬ষ্ঠী_ ঘ) সৎ ক্লীৎ, 
ধনুকের শন্দ । 

চাপল ডেপল + অফ্ঃ), য€ষ্ণ্য) _ ভাবে) 

চাপল্য ) সং, ক্লীং, চপলতা, চাঞ্চল্য । ২। 
অন্থৈর্ধ্য । ৩। ওদ্ধত্য । ৪ | অনবশ্ছিতি | 
৫ । অবিমুষ্যকারিত1 । শিং - ১ “মত্কুপো- 
হুতিচাপল্যাৎ্ খটাস্তৎ প্রবিষ্টঃ 17 

চাপী (চাপিন্, চাপ+ ইন অন্ত্যর্থে) বিৎ, 
তিৎ, চাপবিশি্, ধনুধারী। ২। পু শিব । 
শিৎ- ১তৎ গদী ত্বং শরী চাপী।” 

চাপ্কান হেন্দী) পরিচ্ছদবিশেষ। 
চাপ্রাশি হিন্দী) দূত। | 
চাবী হিন্দী) সং, তালার কাঠী, ছোড়ান । 

চাম চেম্মন শব্দজ) সং, চম্ম, ত্বক 

চামড়। চন্মা। ্ 
চামচ চেমস্ শব্দজ) সং, দব্ৰাঁ, হাতা । 
চামচিকা চেম্মচটিকা শব্দ) সৎ, চর্চা, 

রাত্রিচর পক্ষিবিশেষ । 

চামর চেমর মুগবিশেষ+অংষ্)-- ইদমর্থে) 

২, ক্লীৎ, রী স্ত্রী, চমরী-পুচ্ছনিশ্মিত 
ব্যজনবিশেষ, বালব্যজন। ইহা! মঙ্গল- 

জনক বলিয়া উত্ত আছে । শিং -- ১নারি- 
সৎ ন ভয়ৎ তস্য ঘযস্যেদৎ চামরৎ গৃছে ।” 

চামরগ্রাহ (চামর- গ্রহ গ্রহণ করা+খ্স 

খেএট)- ক) বিৎ, ভ্রিং, যে চামর দ্বার 
বীজন করে, চামর বীজনকারক। 

চামরধারিণীচোমর _ধ্ব ধারণকরা+ ইন্(ণিন্) 
-ক,'ঈপ _জ্জীৎ) সৎ্যস্্ীৎ, চামর গ্রাছিকা॥। 

চামরপুষ্প ছোমর _ পুষ্প । যাহার পুষ্প সকল 
চামরের ন্যায় স্তবকে ভ্তবকে' জদ্মে) সং? 

পুৎ, ক্ুপারিগ্াছ । ২1 বআভবৃক্ষ । ৩। 
েয়াফুলের গাছ । ৪1 কাশতৃণ। 

[ ৬৫৮ ] 
চামরহুত্ত! € ডামর _ হস্ত, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) | 

স্ত্রী, চামরধারিপী দেখ । 
চামরী (চাঁমরিন্, চীমর1+ইন্ - অভ্ত্য 

ইহার পুচ্ছ চামরের ন্যায়) সৎ, পুৎ, € 
টক, অশ্ব । ২ । বিং, ব্্িং, চাঁমরযুক্ত । 

চামার চেম্বার শব্দঘজ) সং, পাছুকা-নিশ্ম 

চামীকর (চমীকর খনি + অঃ) _ ভব 
সৎ, ক্ীৎ, স্বর্ণ। শিৎ-১ “জগতী 
স্করিত চাকুচামীকরাঃ 1” (মাঘ )। 
বিৎ, ত্রিৎ, হ্বর্ণময় । শি২-১ 4অশবচ 
করকিক্কষিণীকঃ 1”? 

চামুণ্ড। (চণ্ড অন্ুরবিশেষ-মুণ্ড অ 
বিশেষ । চও্ড স্থানে চা । চগুমুণ্ডকে অ 

মণ করিয়। আনিয়াছিলেন বলিয়া ই 

নাম চামুণ্ডা! অথবা চমু সেনা, 

গ্রহণ করা1+ড -প্রৎ । নিপাতন) সং," 

হর্গা | শিং-১ প্যস্মাচ্চওক মুওঞ গৃহ 

ত্বমুপাগতা ! চামুতেতি ততো লো 

খ্যাতা দে/« ভবিষ্যসি।” দেৰীমাহাত্ম 

চাম্পিলা . 4২, ক্্রী, নদীবিশেষ । 

চাম্পেয় চেম্পা দেশবিশেষ+ এয়(ফেওয়) 
ভবার্থে) সং, পু, চম্পক। ২।না 

কেশর (৩ । স্বর্ণ । শিৎ _১*মণিমাণিক 
চাম্পেয়হুকুলেভাশ্বগোধনম 1” (কা, 
খণ্ড)। ৪ । কিঞীস্ক। 

চার চের গমন করা+অ(ঞ)- ভা) ও 

পুং, গতি, সঞ্চার । ২ বন্ধন । ৩। (4 ছ 

-ধি) কারাগার । ৪ । € শক এ 

শৃশ্ধল । ৫ | €+এ২_ কট) ক্লীৎ, কি 

বিষ।৬ । চের1+অ(ফঃ) _ স্বার্থে) পুৎ১গু 

চর, প্রণিধি । শিৎ-১ «“এতান্ চাও 

স্বয়ুৎ পশ্টেৎ নৃপতির্মন্তিণা বিনা | আন্তা! 

মস্ত্রিণা সাঞ্ধৎ নিন্দপ্য প্রদিশেৎ ফলম্। 

চারক (চর্-ঞ্রিল্চারি গমন করান 4. 

পেক) -- ক) বিং+ত্রিৎ, যে চরায়, পশুপাল 

যথা--গোচারক, পশুচারক 1 ২। চার 

ককেণ্)- শ্বার্থে) সৎ, পুহ, পিম়্ালৰ্ 

২। বন্ধ।৩।গতি। ৪7 কারাগার। 1 

_-৯এনিগড়িতচরণ। চরকে নিরোদ্ধব্য 

চারচক্ষঃ (চারচক্কুস্) চার _ চক্ষুস্, ৬ 



[ ৬৫৯ ধন 

হিং) সং, পুৎ, রাজা, নৃপতি। শিং -১ 
“যস্মাৎপন্তান্তি দূরম্থাঃ সর্বানর্থান্নরাধিপাঃ | 
চারেণ তল্মাহচ্যন্তে রাজানশ্চারচন্ুষঃ |” 
২ “গাবো আাণেন পশ্চস্তি বেদৈঃ পশ্চস্তি 
পঞ্ডিতাঃ। চারৈঃ পশ্চস্তি রাজানশ্চ ক্ষুর্ভ্যা- 
মিতরে জনাঃ 1” 

চারণ চের্-্ি-চারি [যশকে] গমনকরান+ 
অন - ক)সং,পুৎ নট । ২। ধূর্ত । ৩ । দেব- 
যোনিবিশেষ । শিং -১ “দেবানাৎ গায়ন। 
স্তেচ চারণাঃ স্ততিপাঠকাঃ 1”, শ' ধর্মশাক্্- 
পাঠক । ৪1 ভাট। ৫। কারাগার । ৬। 
বন্দী, জ্ততিপাঠক । ৭। চরান, মাঠে লইয়া 
আহার করান , ষথা--গোচারণ। 

চারপথ চোর বহুজন গপমনার্থ--পথ) সং, 
পুং, রাজপথ । [পু গ্রীষ্মকালীন বায়ু 

চারবাযু( চার যেগমন কপ্সায় - বায়ু) সং, 
চারভট চোর [যশ, প্রশৎস। ইত্যাদির] প্রসা- 

রণ, গতি-ভট যে ইচ্ছা করে) মং, পুৎ, 
বীর, যোদ্ধা । ২। ধীর । ৩। মত্স্তবিশেষ। 

চার! (দেশজ) সং,ক্ুদ্রবৃক্ষ । ২ পোরম্তভাষা) 

উপায়; ষথা--যাহা হইয়াছে তাহার আর 
চারা কি। (সংখ্যা, ৪ । 

চারি ( চতুর বা চত্বার শবজ) বি, চতুষ্টয় 
চারিত্(চারি গমন করান +ত(ক্) _ 

বিংত্রিং যাহাকে চরাণ গিয়াছে । ২) 
সঞ্চারিত | 

চারিত্র 7 চেরিত্র1+ অফ), যয) _ স্বার্থে। 
চারিত্র্য / অথবা চদ্বু গমন কর1+ ইত্র,ণি- 
ত্রন্) - ভাবে) সং, ক্লীং, চরিত্র, স্বভাব । 
শিৎ--১ “নুশৎসে ছৃষ্টচারিত্রে কুলম্যাসা- 
বিনাশিনি ৮ রোমায়৭্) । ২। দুষ্ট চরিত্র । 
্রা- স্ত্রী, তেঁতুলগাছ। 

চারীচোরিন্, চার+ইন্ _ অস্তযর্থে) বিং,ত্রিৎ, 
গমনশীল, ভ্রমণকারক। শিং-১ “স্গ- 
মায় নিশি গৃঢ়চারিপমূ।৮ (রঘু )। স্ত্রীং, 
নৃত্যাক্বিশেষ। 

চারিষা (-অনৃ, চাক্ষ . মনোহর +ইমন্- 
ভাবার্থে) সং, পু, চারুত1, সৌন্দর্য । 

চারু চার দেখ, উ(4)- ক) বিৎ, ভ্রিং, 

 হুন্দর, অন্বোছর, কুষ্ঠ । শিং-১ “সর্ব্বং 
পরিয়ে টাগুতরৎ বসতে |” ২। সম্যকূ। 

্) 

৩। অসাধারণ। ৪1 সং, পু বৃহস্পতি । 

৫। রুক্সিণী-তনয়।! : 
চারুগর্ভ (চারু -গর্ড আশ্রয়, ৩গু ্ 
চারুণ্ড ( রক্ষিত) সং, পু, শ্রীরুষ্ণের 
চারুদেষ পুত্র। [মনোহারিতা । 
চীরুতা চোর +তা _ ভা) সং, স্্ীং, সৌনর্ঘয, 
চারুধার৷ চোরু-ধার যেধারণ করে, আপ্ 

স্ত্রী, ২য়া_ষ) সং) স্ত্্রীং, ইন্পত্থী, 
শচী। [ক্লীৎ, রক্তপদ্ধ । 

চারুনালক (চারু- নাল, ৬ঠী-হিৎ) সং, 
চারুনেত্র চোক্ু _ নেত্র, ৬ষ্ভী _ হিৎ) বিং১ত্রিং, 

মনোহর নয়নবিশিষ্ট । ২। সংপুৎ, হরিণ। 
ত্রা- স্ত্রী, অপ্পরাবিশেষ | শিৎ-- ১“চাকু- 
নেত্রা ঘ্বতাচী চ মেনক1 পুষ্নিকাস্থলী ।” 
২। বিৎ, স্ত্রীৎ, মনোহর নয়নবিশিষ্টা । 

চারুপণণাঁ (চারু-পর্ণ পাতা, ৬ঠী- হিং) 
সং, স্ত্রীৎ, গন্ধভাদ,ল। 

চারুফলা (চারু হুপ্দর _ ফল, ৬ঠী- হিং) 
সং, স্্রীৎ, দ্রোক্ষালত। । 

চারুলোচন (চারু নুন্দর- লোচন নেত্র, 
৬ঠী-হিৎ) সং পু, হরিণ। ২। বিৎ, 
ত্রিৎ হুন্দরনেত্র । ন-_জ্জীৎ, হরিণাক্ষী। 

চারুবক্ত। (চারু হন্দর-_বক্ত, মুখ,শঠী-_. 
হিং) সৎ, পু, কুমারের অনুচরবিশেষ। 
বিং, ত্রিৎ, সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 

চারুবর্ধীন (চারু-_বৃধ্-ঞ্িস্বদ্ধি বৃদ্ধিপা- 
ওয়ান+ অন(অনট্) _ ক) বিং১ত্রিৎ, মনো- 
হুরতা বৃদ্ধিকারক। | 

চারুত্রত (চারু _ ব্রত, ৬ী _ হিৎ) বিং, ত্রিং, 
হন্দরব্রতবিশিষ্ট । তা--স্ত্রীং হুন্দর ব্রত- 
ধারিণী। 

চারুশিলা (চার _শিলা প্রস্তর, ্বং-স) 
সং, জ্জীঘ। মণি, রত । ২। মনোহর শিলা। 
“কুতৃহলাচ্চারুশিলোপবেশম্ ।” (ভট্টি) £ 

ড্াক্শীল চোরু_-শীল স্বভাব, ৬গ্রী ছি) 
বিং, ত্রিং, সুশীল, সংদ্থভাব। লা স্ত্রীৎ, 
সৎস্কভাবা । শিৎ-১ পপ্রিয়ে কাকশীলে 
মু্চ ময়ি মান মনিদানমূ।” 

চারুশীর্ধ (চাক মনোহর-শীর্ঘ সস্তক, 
৬ঠী-হিৎ) বিং, জ্তিং, মনোজ্ঞ মস্ত ক- 

বিশিষ্ট । ২1 সং, পুং, ইন্ত্রসখা-বিশেষ । 



চাল. [ ৬৬০] চিক 

. কআচ্ছাদন। ২ | ছা ।৩।' দব্ণচুড়াপক্ষ 

0781 (চাউল দেখ), তুল । ৫। (দেশ 

_স্বীতি ;বখা-“এখনকার. এইরূপ চীল। 

চালক €চালি: চালান +আকপক)-ব 

হিৎ, ভ্রিৎ, ম্বে ব্যক্তি জলায়। এক ৭ 

হইতে অন্য স্থানে লইয়া ধায়। ২। 

পুহ» হস্ত হত) | 

চালন চেংলক দেখ) আন(জনট্)_ তা) ' 

ক্লশং, এক প্ছান হইতে স্থান্তরে ন 

চান, লা_ জ্রীঘ, চন, অনুশী 

২। সুচনা, প্রাস্তাব। 

চালনী ডান্গি [শস্তকে] চালান +অ -৭) 

স্রীং, ছাকনী, শস্যাদি ছটকিবার 

বহুহ্ছিদ্যুক্ত, স্বনাম প্রসিদ্ধ পাত্র 
। 

চালনীন্যায়-__ন্যায় (১) দে
খ। 

চালাক (দেশজ) বিং, চতুর, নিপুপ ) খ' 

এ বালকটি' বড় চালাক । কী- চু 

বথা--এটি তোমার ছ্বালাকী। 

চলিত (চালক দেখ, তক্ডে)শ্) বি 

বাহাকে ভালান শিদ্ধাছে। ২) স্থানাস্ত 

৩ )প্রত্তাবিত । ৪1 জন্থুশীলিত। 

চাষ-স (চষ, ভক্ষণ করা 1 অব্য) 

সৎ, পৃহ, খর্ণচাতক, €সাপাচড়ই, 

পর্ষী 1 ২। (এ ভা) কৃষিকর্ণ 

কর্ষণ। যা- দ্কবিজীবা, কৃষক । ২ 

চারুহাজশ (- হাসিন্,চার হন হাস্যকর 

+ ইন্নিন্) _ ক) বিং ভ্রিৎ, যে মলোহ্র 

হাস্য করে, বাক্ছার সুখে সম্দর হ্যাপি 
আছে । নী-স্ত্রীঘ। মৃদুহাজিনী। 

চারু দেশজ) মহ্স্যাি ধরিরার 
সময় ভাহা 

দিশকে যে'ভক্ষাদ্রব্য দেওয়া, বায় | 

চার্জিক্য চের্চিক! [চর্চ হুন্দরহওয়া+ সর 

বেক) -ক, আপ্) চন্দনানি দ্বারা বিলেপন 

+1াফ্য) - যোগ) সং১ক্রীৎ, গাত্রে চন্দনা 

বিলৈপন॥। 
| 

চার (চর্ম ৮অফে)- ইদমর্ধে) সখ পু, 

 চর্ন্মাচ্ছাদিত রধ । ২। বি, ভ্রিং চর্ম 

- চাদিত। ৩ । চর্মসম্যন্ষীষয । 

চাশ্মণ (চর্খমন্ চামড়া অ.ফ)-- দমৃহার্থে ) 

সৎ) কলীৎ, চর্মসমূহ । ২। বিং, ভ্রিৎ, চর্ধ- 

নিশ্মিত। 
চার্মিক চেশ্ম+ইক(ফিক)-_ নিবৃ ত্তার্থে) বিৎ, 

ব্রি, চর্ম্নিন্মিত ; ফ্থা--চান্মিকতা গু । 

চার্ষিণ চেপ্মন্ 7 আ(হঃ) - লমূহার্থে) সংযিহ 

: চর্দি সুদী, ঢালিসমূহ | | 

চার্বধাক (টারু_বাক বাক্য, ৬ষ্ঠী_ ছিৎ, 

দিপাতন) সৎ,পৃৎ, বৃহস্পতির শিষ্যবিশেষ! 

- 1 নাস্তিকবিশেষ। ৬ । তার্কিকবিশেষ। 

৪। একজন দার্শনিক । ইনি শ্রী; ৩ শতা- 

ব্বীতে এক নৃত্তন দর্শনশাস্ম প্রণযন করেন। 

. ইহাদের মত এই _“সর্ধবথ| লোকাঁযস্ভমেক | দ্য) ইন্ছু | 

শী হত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্ পৃশ্থিব্যপং  চাহন (ৰাঙ্গীলা+চাহ্শঘ্সন) সং, ভি 

তেজোবায়বস্তত্বানি। অর্থকামৌ পুরুধাথে। . যাচা।। 

 ভুতান্যেব চেতত্নস্তে। নাস্তি পরলোক ।  চিক্ধ (চিন্ধণ শব্ষজ) সং,কঠাভরণ। ২ 

: মুতারেধাপর্ণ ইতি 1” এই মতে-_-দচোতন রচিত আবরণবিশেষ । ৃ 

দেহ ভিন্ন আত্মা নাই; হুখই পরম, পুরু-  চিকণ (পুর্বে দেখ) -বিৎ) শগিষ্ক/ চ 

বার্থ প্রত্যক্ষ-মীত্র প্রমাণ ; পৃথিবী; জঙগ, চিকারা--ততয়ন্ত্রবিশেষ। 

: বাহু, অশ্গি, এই চারি ভূত হইতে সমুদায় ) চিকারী, তেম্সিক। শব্াজ কি?) সেতা
ত 

বস্ত হুষ্ট হইক়্াছে। ইহারা পরলোক ও | পচটা তাক্পের কতিরিক আপি 

| পুুরজন্ম শীকার করে না; বৃহস্পত্তি এই ; চারিট কষ কু তা আবদ্ধ থা? 

মতের-প্রাবপ্তযিতা। 
| খুলির লাম চিকারী। 

চাব্বী (চাক, মনোহর +ঈপ্ স্ত্রী ).সং, | চিকিৎসক (ভি ধস [কি রোগ 

আং, মনো | শাসখেন্) - স্ার্থ, ছিশ্ব) রোগে 

7৬ জেটাৎক্া । ৪ | জীত্তি। ৫ বুদ্ধি। | কার করা+অফ(পেক)- ক ) ৃ 

চাল (উল গমন করা+অ)- কা যে কে উহধদিস্গ। কোগীযক রোগ? 

রি গযন করে) সঃ, পু, গৃছ
ের |; বৈধ (7). 



1 

) 
॥ 

চিক্ষিৎস। (ভিকিৎসক. ফেখ, অ- ভা বাগ) 
(সং জীব হরাগপ্রতীকাৰ | শিং সকিক্ষ 
বানবস্গানাৎ, চিকিৎনামকরোত্তদ। রঃ 

চিকিৎলিত (পুর্ষে দেখ, ত(জ)-- ভা). সং 
কীং,ভিকিৎ্সা করা । শিং ১ স্ব 
পঠিত। ভ্ী ময়, নাপি; চিক্ংসিতম্ ।” 
ভেজ্কট)। ২। (4) খিৎ তি 

যাহার চিকিগছল। হাইফ়াক্ছে। . 
চিকিধ্সা: পূর্বের দেখি, ফন) বিৎও. ত্রিং, 

প্রতীরকার্ধা ॥ ২৭ প্লোগনিবারণের, উপায়। 

শি”--৬ “জাতঙান্রশ্চিকিঘমাঃ স্যান্ে। 

 পেক্ষ্যোস্ক্সতয়! গদঃ |? 

চিকিল (চিক _ব্যাত্যাভ করা+ইল-গ্থ। 

নিপাতন) সং, পুথ/পন্ক, কাদ1। 
চিকীর্ষা। চিকীর্ধ [কু করা+স- ইচ্ছার্ছে]। 

করিতে ইচ্ছা, করা+অ- ত আপ্) সং 
স্্রীং, করিবার ইচ্ছা. 

চিকীর্ষিত (চিকীধা দেখ, ত.ন্ত)-_ ) বিৎ, 

সরি, কত্তিবার নিমিত্ত অতিপ্রেত, বাহিত । 

২1 (ক্ত- ভা) টা । | 

চিকীর্ঘ, (চিকীর্ধা দেখ উ-- ক) বিৎ রিং 

করিতে ইচ্ছক। 

চিকুর (চি বর্দিতহওয়!+কুর-- সংস্ছার্থে। 

আঅথধঝচি, অব্যক্ত শবা কু শব করা 

+'অ(ক) - ক) সং) পু কেশ । শিং ১ 

 *ছিকুরপ্র করাট জয়ন্তি তে।” ( নৈষধ )। 

হ। পর্ববত। ৩। সরীহ্গপ। ৪ ॥সর্দ। ৫। 

'পক্ষিবিশেষ । ৬. বিৎ রঃ চপল, চঞ্চল। 

৭1 আপন্মাধী। 
চিন্ধ (চিক অনুকরণ শব্ব- ক ইক শব 

. করা1জঅ(ক)-ক] যে শক করে। অথবা] 
চিক কাতর হওয়17স(ক)-ক) সং, 

 গইদ ছুষুন্ধরী,। ছু ঢা। 
চিপ (চিত বোধ করা7কণ._ প্রৎ। তল ৃ 

, কুট বি ভি লি) চ কুকি হা, চিকপ। 
সং» পু» তুপ্নরিগাঙ্ছ | ২.। ক্লীৎ, হুপারি | 

শ্-স্্রীঘ উত্তম গাতি। চক্চকে গে । 
চিকনশকী (3৬০০১৪৩০) বাহাদের লক্ষ চি 

| ক্ধণ ও.জন্রিময়) যখাউজিসিসস্স্য । |. 
চি টস শন্্বা্ত হয়া জন্) তি 

চিঙ্গটী (চট +ঈ_ অনা? সং শ্রী বি 

চিঙ্গড়ী (চিঙ্ট শন্ষত ) সং, মৎস্যবিশেষ, টা 

চিঙ্গট 7 
চিজেট 

জৎ। পু | মগ .. 

ছোট চিঙ্জড়ী। 

চিচিওু ; লং, পুং, ফলবিশেষ, চিচিক্গা। .. 
চিচ্ক্তি (চিৎ- শক্তি) সৎ, স্ত্রীং, চৈতন্য । 

২। তত্বজ্ঞান। শিৎ-১ “চিচ্ছৃক্তিঃ পর- 
মেস্বরস্ত বিমলা চৈহন্যমেবোচ্যতে ৮ ২ 
“চিচ্ছক্রিরত্তি পরমাত্মনি তেন সোছপি 
ব্যক্কে৷ জগৎ্নুবিদ্ধিতে1 ভব জটকর্তী। 1” 

চি্চা (চিমু [চমূ. ভোজন: কর14-*(কিপ)_ 
ভা] ভোজন- চর গ্রমন করা +আ(ড)- 
ক আগ্। বাহ] ভোন্বনীর । স্বামী: বলেন 
_অত্যন় বলিয়া যাহার, হারা মুখ চিঝ্মি 
করে.) সখ, স্ত্রী তিডিডীবৃক্ষ। ২. 
তিতুল॥ .. 

চিক্নী; সং, স্ত্রীং সমু্রতটস্থ নগরীবিলেষ, 
গঙ্াদ্বারের দক্ষিণভাগে ইহা অবস্থিত. । 

চিট! (দেশজ) বিং, আঠাল, ভ্ট্চটে।,. 
জিটী, ছিঠী (চিত্র শনাজ কি টে অংঃ পত্র, 

লিপি। ৃ 
চিঠ--জমীর পরিষাণ ২ ফল যাহাতে লিখিত 

ছয় তাহাকে, চিঠ। কহে। টা 
চিড়িয়াখান। (হিন্দী চিড়িয়। আর্থ পঙ্গী_ 

পারস্য খানা অর্থ আবাসভুমি ) পক্ষি- 
দ্রিগকে রাখিধার স্থান্:। | 

চিত চি সংগ্রহ কর] তে) -স্) বিং, 
ত্রিৎ, কৃতচয়ন'। শিং --.১ “জবচিত বলি- 
পুপ্পাবেদি সন্যারদক্ষ] |” (জুমার 91. ২.। 

্ আট,
 এট ০ 

- 

তি 

সম্পদিত |. শিং-৯তিম্বগেহ, বর্মীচিতো 
. লাকঃ$ ক্ষীয়তে এবমসুত পুখ্যচিতঃ কী 

ফুতে 1”. ৩.। আচ্ছাদিত |: *-ব্যাপ্ত।৩। 
রচিত। ৪। গুম্ফিত। ৫4 অঞ্িত। ৬। 
নৌঁক্ত পভ) জী চর) ৭. চিক খ- 
€বর অপভ্রধশ) ম্বন।. | 

চিত! (চিত দেখ, আ।- রি হি লস রী, 
শরদাহ, স্থান। ২। শবঘাহ্ 'জন্ত ভূষিত্তরে 

. চুয়ী করিয়া, তছুপরি সঙ্জিত .কাষ্টরাশি, 
ু্ী, চুলা । শিৎ_:১ গড়িজ; চা . 



চিত্ত [ ৬৬২ ] চিন্তা 

মধ্যে চিন্তৈব চ গরীয়সী। চিভাদহতি | চিন্তজন্মা €(চিত্তজন্মন্, চিত্ত -জন্মন্ 
নিজাবং চিন্তা দহতি জীবিতম্ ৮ চিন্তযোনি | জন্ম, যোনি উৎ্পত্তিচ্থাল ) 

চিতাবাঘ ; সং, ব্যাস্রবিশেষ। সং, পুৎ, কন্দর্প, মনোড়, মনোভব । 
1 চিত্তদোষ চিত্ত দোষ, ৬ষী _ষ) সং, পুং, 

মনের বিষয়াত্মক জ্ঞানরাহিত্য দোষ। 
চিত্তনর্দী চিত্ত চিত্তবৃত্তিরপ - নদী, য়ং-- 

স) সং, স্ত্রী, মনোরূপ নদী; ইহাতে 
অবিরত পাপপুণ্যরূপ আোত বহিতেছে। 

চিন্তপ্রসন্নত। (চিত্ত-_ গ্রসন্নতা, ৬ঠী-ষ) 
সৎ, স্ট্রীঘ, মনের তৃপ্তি, মনের প্রীতি । 

চিন্তপ্রসাদ (চিত্ত -গ্রমাদ্দ প্রসন্নতা ) সং, 
পুং, মনের সন্তোষ, চিত্তে অহখ বিরাগ 
সক্কোচ প্রভৃতির অসভ্ভাব। 

চিন্তভ (চিস্ত-ভূ হওয়1+০(কিপ্১- ক) 
সং, পুৎ, কন্দর্প, কামদ্েব। [ও 

চিত্বভূমি চিত্ত_ভূমি অবন্থা, ৬ঠী -ষ) 
সং, স্ত্রী, মনের অবস্থা । 

চিন্তবিক্ষেপ চিত্ত বিক্ষেপ, ৬ঠী -ষ) সং, 
পুং, দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
সর্বদা সুখকব বিষয়ে চিত্তের প্রবৃত্তি) 

এই অবস্থা শ্োগের ব্যাথাতক। 
চিন্বিদ্ (চিন্ত-বিদৃ [বিদু জানা 4: ০ 
কিপ)-ক ] যে জানে) বিং, ত্রিং, ষে 
মনোরৃত্তি জানে । ২। আশয়াভিজ্ঞ । ৩। 
সৎ, পুৎ, বৌদ্ধবিশেষ। 

চিত্তবিপ্নব ] (চিত্ত - বিপ্লব বিকৃতি, বি 
চিন্তবিভ্রম 1 ভ্রম ভ্রান্তি, চীফ) সৎ, 

পুং, বুদ্ধিভ্রংশ, উন্মাদ, বাতুলতা-। শিৎ_ 
১ “অহে। চিত্তবিকারোহযম়ং সযা্া মে 
চিস্তবিভ 2. রঃ ৩ 

চিত্তবৃত্তি (চি বৃত্তি ভাবা), সৎ, রং 
 অলোবৃত্তি, মৈত্রী, ককুণ। মুদ্দিত1) উপেক্ষা 
এই. ভতুর্ব্রিধ । ২ চিত্তের সবস্থ, আনো" 
পাত ভাব, মানসিক ধন ॥. - 

চিত্তসমুন্মতি (চিত্ত মন$--জমুন্ভি সম্যক 
প্রকারে উন্নতি, ৬্চী স্) সংস্্রীৎ। ঘভি- 

মান; অহঙ্কার । ২। চিত্তের উন্নত অবস্থা। 

চিতহারী (-হারিনৃ, চিত্ত -হারী যে হরণ 
করে, ২যা-- ষ) বিৎ, ভরি) যে চিত হরণ 
করে, মনোহারী। :  [মনোৃত্তি। 

চিন্তাভোগ (চিত্ত -আতোগ ) সং পুত, 

চিতাবাঘ । 

চিতি চিত দেখ, তিক্তি)-শ্ুটি সং, স্ত্ীং, | 
চিতা । ২। সমূহ । ৩। রাশি, চয়। ৪ । 

ইঞ্টকারদ্ি পরিমাণ-নিক্রপক অক্ক-বিশেষ। 
৫। ইষ্টকাদি পুঞ্জ। ৬।(+ক্তি- ভা) 
নির্ষিষয় জ্ঞান। 

চিতিক! (চিতি- কৈ আচ্ছাদন করা1+অ 
(ক)-ক, আপ্ স্ত্রী) সং, স্ত্রীং, কির 
শৃঙ্খলবিশেষ। ২। (+ কণ্্-স্বার্থে) 
চিতা । 

চিৎ (চিত বোধ কর14+০(ক্কিপ্)-_ ভা) সৎ 
স্্রীং, জ্ঞান, চৈতন্য । শিং-১ “মুকুন্দৎ 
সচ্চিদানন্দৎ প্রণিপত্য প্রণীয়তে। 7? ২। 
অং, অসাকল্য ; ষথা--কিঞিৎ, কর্দাচিৎ। 

চিত্ত (চিৎ দেখ, ত(ক্ত)-প, সংজ্ঞার্থে। 
যাহার দ্বারা জানা যায় ) সং, ক্লীৎ, মনঃ) 
হূদয়, অন্তঃকরণ | শিং-১ “সত্বানামপি 
লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তৎ, ভয়ক্রোপয়োঃ।” 
২ “ ক্সবশেক্রিয়চিত্তানাম্ |” ৩ বহি 

, চিত্তেন ভূশৎ বশাত্মনা 

চিন্তচা্চল্য (চিত্ত _ চাঞ্চল্য, ৬ষ্ঠী_ষ) সৎ 
ফী, চিত্তের চঞ্চলতা, মনের অস্ছিরতা। 

দিন্তচংজন, (িস্ত_চ'জন। ৬) জৎ 
কীৎ, মানসিক বৃত্তির অনুশীলন, মনো" 
বৃত্তির চালন। । ৃ 

চিত্বচ্ছ (চিত্ত -জ্ঞ [জ্ঞ! জানা+অ(ড)_ | 
ক] ষে জানে) বিৎ, ত্রিৎ। যে মনের ভাব 

বুবিতে পারে, ভাবজ্ব, অতিপ্রীয়বিৎ | - 
চিত্তজ্জতা (ভিত্তজ্ঞ4ত1-_ ভাবে) সং, স্ত্রী | 
মানসিক অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হওয়া, | 
মলের ভাব জানা । 7. 



চিত্র 

চিন্োক্পতি (চিত্ত - উন্নতি, ৬ঠী--ষ) সৎ, 

স্ত্রী, মনের উন্নতি, চিত্তের উন্নত অবস্থা । 
চিপতি (চিৎ জ্ঞান _ পতি, ৬ঠী -ষ) সং, 
পু মনোভিমানী জীব। 

চিংপাত, (চিৎ উত্তাপ -পাত পতন) 
সং, চিৎ হইয়া পড়ন। 

চিত্য (চিতা 1 যখ্যণ)-_ন্মা। অথবা চি 
২গ্রহ ক্রা+য-প্রৎ। নিপাতন ) সৎ, 

পু, অন্সি। ত্যাঁ- স্ত্রী, চিতা! । ২। (+ 
ঘ্যণ্_ ভা) চয়ন। 

চিত্র চেৎ-্রৈ ত্রাণ করা+অডে)- ক) 
সং, ক্লীং, আশ্চর্য্য। অন্ভৃত। ২। চিত্র 
চিত্রিত করা, বিস্ময়াপন্ন করা4+ অল্-_ম্ম) 
আলেখ্য, লিখিত প্রতিমূর্তি, ছবি। শিং 
-১ “পটে চিত্রমিবার্পিতমূ |” ৩। যাহার 
উপর ছবি আকা! যায়, চিত্রফলক। ৪। 
আকাশ। ৫। তিলক। ৬। ( + অল্ 
৭) পু২-ক্লীং, নানাবর্ণ, কর্ব,রবর্ণ। 
৭। (+অল্-_ভা) রঙ দেওয়া । ৮।(চি 
গ্রহ কর।+ ত্র.ক্ঞ,)--শ্মু) কাব্যালক্কার- 

বিশেষ । ৯। (+ভ্ত,। _ ক) পু২ষম। শিং 
১ চিতায় চিত্রপ্তপ্তা্ বৈ নমঃ |” ১০। 
এরও বৃষ্ধ। ১১ । অশোক বৃক্ষ | ১২। 

চিত্রক বৃক্ষ | ১৩। চিত্রি+অ(অন্)- ক) 
বিৎ, ত্রিং, নানাবর্ণযুক্ত । ১৪। নানাবিধ । 
১৪ । আঁশ্চর্যযজনক। 

চিত্রক (চিত্র+ক(কণ্)_স্বার্থে) সং, ক্লীৎ, 
চিত্র । ২। তিলক । ৩। (চিত্র-ক কৈ- 
ধাতুজ) পু ব্যাদ্রবিশেষ, চিতাবাঘ । ৪। 

( চিত্র দেখ, অক(ণক,)- ক) বিৎং, ত্রিং 
চিদ্রকারক। . 

চিত্রক্ঠ (চিত্র বিচিত্র,চিত্ুযুক্ত- কঠ গলা, 
৬ষ্ী হিং) সং, পৃ, পায্র।। ২। ঘুখু। 

চিত্রকম্থল (চিত্র বিচিত্র -কম্বল। য_) 
সং, পুত ভুলিচা, গালিচ। প্রভৃতি আসন। 

চিত্রকর ) চিত্র ছবি_কর, কৃৎ, কার 
চিত্রকৎ ৰ যে করে, ২য়া-ষ) অৎ, পুৎ, 
চিত্রকার / বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, পট 

জাতি, যে বর্ণ তুলী প্রভৃতি সহকারে প্রতি- 
মৃত্তি নিম্্ীণ করে। শিং-১ “ম তু 
শুন্জাগর্ডে বিশ্বকর্ট্েরস জাতঃ |; 

[ ৬৬৩ ] চিত্র 

চিত্রকায় (চিত্র বিত্রিত্র, চিন্কুমুক্ত _ কায়_ 
দেহ, ৬ঠী -হিৎ) সং, পৃৎঃ চিতাবাঘ । 

চিত্রকাব্য € 40:99609 ) সং) ক্লীৎ, পদ্ঘবন্ধ 

প্রভৃতি ঘটিত কাব্য। 
চিত্রকূট (চিত্র আশ্চর্ধ্য, চিত্রিত -কুট শি- 

খর, ৬ঠী-হিৎ) সং, পু, রামগিরি, 
বুন্দেলখণ্ড দেশে প্রসিদ্ধ কামৃত পাহাড়, 
পয়স্থিনী নদীর (1১18271) উপর অবশ্থিত। 
বুন্দেলখওস্থ বান্দানগরী হইতে প্রায় ২৫ : 
ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত । এক্ষণে 
তাহ। চিত্রকোট নামে প্রসিদ্ধ ; পিতৃসত্য 
গালনার্থ রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া এই 
পর্বতে সীতা ও লক্ষণের সহিত কিছুদিন 

অবশ্থিতি করিয়াছিলেন । শিৎ_ ১“চিত্র- 
কুটো গিরিস্তত্র রম্যনিঞরকাননঃ | 

চিত্রগত চিত্র -গত গিয়াছে) বিং, ত্রিং 
চিত্রার্পিত, চিত্রলিখিত। 

চিত্রগন্ধ (চিব্র-_ গন্ধ) সং ক্লীং, হরিতাল। 
চিত্রগুপ্ত (চিত্র লেখন- গুপ্ত যে রক্ষা 

করে) সং, পুৎ, যমবিশেষ, চতুর্দশ যমের 
এক যম। শিং-১ “বুকোদরায় ছিত্রায় 
চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।” ধেমতর্পণ)। হ। 
যমের লেখক । 

চিত্রঘণ্টা ; সৎ, স্ত্রীৎ, কাশীস্থ দেবীবিশেষ। 
চিত্রজল্প ; সং, পুংঃ কাব্যের বাক্যবিশেষ; 

ইহার দশ অস্ক; যখ1-_প্রজজ, পরিজলিত, 
বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভি- 
জক্মিত, আজঙ্প, প্রতিজল ও সুজল। 

চিত্রণ চিত্র চিত্রিত করা+ অন(অনট) _ 
ভা) সং,ক্লীৎ, পা-- স্ত্রী, লিখন, চিত্রকরণ | 

চিত্রত্বক চিত্রত্বচ, চিগ্র_ত্বচ্ হাল, ৬্ষী 
_ হিং) সং, পুং, ভূর্জপত্র বৃক্ষ । 

চিত্রদগডক (চিত্র_দণ্ড, ৬ঠী-হিৎ) সং, 
পুই, শুরূপ) ওল । অবশেষ । 

চিত্রদীপ ; সং, পুৎ, পঞ্চ প্রদ্দীপমধ্যে দপ- 
চিত্রদেবী; সৎ, স্ত্রীৎ, শক্তিবিশেষ ; কলি- 

কাতার উত্তরে চিৎপুরে চিত্রদেবী .নামে 
একটি শক্তিমূর্তি আছে। শুনা যায় ইহা" 
রই নামানুসারে চিত্রপূর বর্তমান চিৎ্পুর 
নামকরণ হইয়াছে । ২। মহেজ্ত্রবারণী । 

চিত্রধাম (চিত্র - ধাম) সংপুং, বিচিত্রনির্মিত 



চিত্রে 

পুজার মণ্ডল। ইহার দাম, দো | 

চিত্রনেতা (চিত্র - মেত্র, শ্বী-হিং) সহ) 
চিত্রপক্ষ (চিত্র-পক্ষ পাখ!, ৬্ভী -হিৎ) ্ 

মণ্ডল । 

সং, পুহ, তিত্বিরপক্ষী। 
চিত্রপট চিত্র হবি -পট বসু) সং, পুৎ। 

থে বস্্রধণ্ডের উপর ছবি আকা যায়। 
শিং-১ “নিঃশেষ কৃষ্টসনন্ত স্থিতং 
চিত্রপটে ধা ।* ২। আলেখ্যপট। 

চিতরপতরিকা (চিত্র তর পর্ণ, ৬ী- ছিং) 
২, পু, চিত্রপর্ণীবৃক্ষ । ২। কাপি। ৩। 

| জ্রোপুষ্পবৃক্ষ। 
চিত্রপধ্। (চিত্র আশ্র্্য-পদ চরণ) সং, 

শ্রী, ষ্টাক্ষরচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার ২য় ৩য় 

৫ম এবং ৬ষ্ঠ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু । 
চিত্রপাদা চিত্র বিচিত্রত, চিহ্নযুক্ত পাদ 

পা, ৬ঠী _ হিৎ) সং,স্্ীং, সারিকা পক্ষিণী। 
চিত্রপিক্ছক (চিত্র-পিচ্ছ লেজ) সং, পুৎ 

ময়ূর । 
চিত্রপৃঙ্থ চিত্র আশ্চর্ধ্যজনক -পুক্খ বা- 

পের পক্ষযুক্ত স্থান) সং, পু, শর, বাণ। 
চিত্র 

| ৬৪ ] 

হু) অঙ্ছুন বৃক্ষ। ৩). বিং, অং, 

(চিত্র বিচিত্রিত, চিহ্নযুক্ত - পৃষ্ঠ 
পিঠ, ৬ষঠী হিং) সং, পু, কলবিস্কপক্ষী, 

যোহী, যে যুদ্ধ মরে) লং পৃ) জীন 
১ ষে 

 স্সন্ৃত শে মুগ্ধ করে| দি 

চিত্ররথ (চিত্র চিত্রিত -দধ, ৬ঠী _ হিং) 
জং, পুধ। জৃরধ্য | ২৭ গন্ধন্ববিশেষ ; ইনি 
দক্ষকন্যার গর্ডে কশ্যাপের রসে জন্ম- 
গ্রহণ করেম। ইহায় নামান্তর কঙ্গারপর্ণ। 

 ইঞ্্রের সাধ্য করিজা ইনি চিত্ররথ নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । ষখন পাগুরগ্রণ এক- 
চক্র! নগরীতে গমন করেন ততক্কালে 

ইনি তাহাদিগকে বআক্রমপ করিয়া অর্জুন 
বর্ভৃকপরাজিত ও সংবদ্ধ হন। খা স্থরীং, 
নদীবিশেষ। 

চিত্রল (চিত্র বিচিদ্র-ল যে উৎপন্ন হুম) 
বিং, ত্রিং। চিববর্ণ, নানাবর্শ | 

চিত্রলতা ; সং, স্ত্রী, মঞ্জিষ্টা । 
চিত্রলেখনী (চিত্র- লিখ লেখা + অন'অ- 

নট্)-_ণ, ঈপ- শিং) সঙ, স্ত্রীৎ, যাহা 
বারা শুঙ্দর ?ি করা বা লেখা ষায়, তুলী। 
২। কচী। 

চিত্রলেখা ; সং, স্ত্রী, বাণ ক্কাজার মন্ত্রীর 
কন্যা, উষার সী । শিং-১ “চিওলেখা 
ব্রবীদ্বাক্যমুষাৎ হধয়তী শনৈঃ |” ২। অ- 
্রাবিশেষ । শিং - ১ “অপ্সরা চিত্রলেখা 
তে ক্ষিগ্রৎ বিজ্ঞাপ্যতাং সখি।” ৩। ১৮ 
অক্ষর ছন্দেবিশেষ, ধান্থার «ম অবধি 

চটক। [চিতলমাছ। 
চিত্রফল (চিত্র আশ্চর্যা-ফল) সং) পৃৎ, 
চিত্রফলক (চিত্র বিচিত্র- ফলক) সং, ক্রীৎ 

ধাহার উপরে ছবি আকা যায়ু। 
চিত্রভামু (চিত্র বিচিত্র-ভামু কির়ণ। 

সপ্ত জিহ্বা রূপ অর্চি হওয়াতে যাহার 
বিচিত্র কিরণ, ৬ষ্ঠী-হিৎ) সং পুৎ, 
অগ্নি। শিং-১ “'পুচ্ছৈঃ শিরোভিশ্চ 
ভূশং চিত্রচা্বং প্রপ্রেদিরে ।” ভোরত)। 
২। শৃর্ঘ্য। ৩। অঙ্গিনীকুমারন্বয় । শিং _১ 
পপ্রপূর্ববগাপূর্ববজৌ চিত্রভানূ।” ৪। ভৈরব । 
ঘআকন্দগাছ। ৫। চিতাগাছ। ৬। মণি- 

 পুরের রাজা ও. অর 'নপত্ধী চিজ্রাঙদার 
জনক, বক্রধাহনের মাতামহ। 

চিত্রমেখশ (চিত্র বিচিত্র, চিহ্যুক্ত -মে- 
খুলা কটিভূষণ, ৬ষ্ভী-ছিৎ) সং পু, 

রর (-ধোধিন, চিত্র অন্ত - 

চিত্রবৃত্তি (চিত্র অভুত-বুতি 

১৯ম পর্যন্ত বর্ণ ১৩শ এবং ১৬শ বর্ণ লঘু, 
'বশিষ্ট বর্ণ ফু । 

চিত্রলোচনা ; সং, স্ত্রী, শরিফা । 
চিত্রবদদাল (চিত্র চিত্রিত-ব্দাল মৎস্য: 

বিশেষ) সং, পুং, বোয়াল মাছ। 
চিত্রবহা; সং, জ্্রীং, ভারতপ্রসিন্ধ নদী । 
' চিত্রবাণ ; সৎ, পুৎ, ধৃতরাইী-পুত্রেবিশেব | হ। 

'বিং, ব্রিৎ, বিচিত্র ধাখযুক্ত'। 
চিত্রবাছন ; সখ পু, অধিপুরেশ্র নাগ- 

বিশেষ । 
ধ্যাপার, 

ষ্ঠী _ হিং) 'বিং। তরি অভভুত ব্যাপার 
শালী। 

চিত্রশার্দ,ল (চিত্র বিচিত্র, চিজ -শা- 
দল ব্যাজ) সং. পু, চিতাবাঘ । 



হি গহন এখং  শি্ষসাবিত রি | 
হলোছ্োথক বন্য সফল, স্থাপিত থাকে, 
আন্ভুত ও কৌড়হলজনক পদার্থ সকল 
সংগ্রহ করি যে স্থানে রাখা বায়। ২। 
চিত্রকরণ গৃহ । | 

চিত্রশিখণ্ডিজ চিত্রশিখণ্ডী সপ্তর্ধির মধ্যে 
একজন, আজিরাঃ-জ [জন্ জন্মান+ [ 
অ(ড)--ক] জাত) দং, পুং, বৃহস্পতি । 

চিত্রশিধণ্তী (-শিখণ্ডিন্, চিত্র আশ্চর্য 
শিখণ্ড চূড়া +ইন্_ব্অস্তযর্ে) সং, পৃৎ, 
বত, ' সগতখধি; যথা--“মরীচিরজিরা 
অরিঃ পুলভ্যঃ পৃলহঃ ক্রতৃঃ, বশিষ্টশ্চেতি 

সপ্তৈতে জ্েয়াশ্চিত্রশিখণ্ডিনঃ 19 
চিত্রসেন ; সৎ, পুত, ধ্বতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ । 

২। পাক্দব্বরাজ বিশ্বাবঙর পুত্র, 
ইজলোকে অর্জুনকে নৃতাগীতাদি শিক্ষণ 

ছেন। ৩। পঠগুবপন্ষীয় বীরবিশেষ। ৪। 
কর্ণের পুত্রবিশেষ। না--স্্রীং, নদী- 
বিশেষ। 

চিত্রহস্ত চিত্র-হস্ত হত্তক্রিয়া, রং _স) 
অৎ,পৃৎ, যুদ্ধাদ্ হস্তক্রিয়াবিশেষ। ২। 

বিৎ, ত্রিৎ, যুদ্ধে ক্ষিপ্রহত্ত ৷ 

_ চিত্র। চিত্র দেখ, আপ্) সং, স্ত্রীঘ, মধা অআব- 

স্থানের গোবীথী স্থিত 
-. কি 

লক্ষত্র-বিশেষ; ইহা 
 স্ুস্তার ন্যায় উজ্জ্বল |, 

প্রাভাযুক্ক ও এক 

তারকাময়। ইহার 
অধি্ঠাতীদেষতা বিশ্ব- চিত্রা (নক্ষত্র) । 

কর্া। এই নক্ষাত্রে মানর জন্মগ্রহণ করিলে 
ষহাপ্রভাপশালী,শকুদমনে সক্ষম,বিচিত্র- 

 বামাং,নীতিজ্ঞ ও শানরজ্ঞানসম্পর়্ হইয়া 
থাকে? শিৎ--১ “চিভ্রাচজ্রমমোরিব । 

 খ।ছঙ্গো-বিশেহ। ৬। স্াদরা-বিশেষ | 
৪) অদীপনিখেষ |. ৫। শ্রীকফের, সখী- 

ৰ (বিশেষ । ৬) ভিত্িষাপ:। ২ আাক্সা | 1. 

পরত | চির চিত পি 

ইনি] 

- দহ, »ঠী _ছিৎ বাবসা ছি চিড়ীহ।. - 
হিল । ২। হরিভাল। ০) পপি 
৪1 বাঙ চিততার গাছ। ৫। বিংত্রিখচটি- 

- ত্রিত অঙ্গ | দী-স্ত্রীৎ, সিরা কিল. 
'কোটারি। .. .. 

চিতরাঙ্গৰ (চিত্র -অক্ষ শরীর -- সাদা গান 
কর!+ কম ড)--ক) ধেদান করে) সং, 
পুৎনৃপবিশেষ, শান্ত মু পূত্র, বিচিত্রবীর্ষ্যের 
ভ্রাতা । ২। কলিলদেশের রাজা। ৩। 

পন্দর্্ববিশেষ। ৪। বিদ্যাধরবিশেষ। ছা 
স্ত্রী,রাবণের মহিষী । ২। মণিপুরাধিপতি 

_ চিত্রভাম্ুর কন্যা । ৩। অর্জনপত্বী। 

চিত্তাটার চিত্র! লক্ষত্রবিশেষ + অট্ পন 
করা+ঈরঈিরচ্। _ ক, সংজ্ঞার্থে) সং, 
পুং, চক্র! ২। ঘণ্টাকর্ণ। ৩। শিবামবচর- 
বিশেষ। ৪ । বলির ছাগরক্ারক্কিত গাল 
দেশ । 

চিত্রাক্স চিত্র_অন্রপ লৌহ, রী -হিৎ) 
সৎ, ক্লীং, তীক্ষ লৌহ, ইস্পাত ।. 

চিত্রাযুধ চিত্র-আয়ুধ, *ঠী- হিং) বিং, 
ত্রিং বিচিত্র আফুধযুক্ত। ২। সং, পুৎ, 
সতরাষ্্রপৃত্র । ৩। ক্লীৎ, অদ্ভুত অস্া। 

চিন্রার্পিত (চিত্র-অর্পিত, "মী-ব) বিং, 
ত্রিৎ,চিত্রার্পিত, চিত্রফলকে লিখিত । শিং 
৪ “চিত্রার্পিতারজ্ ইবাবতস্মে ।” 

চিত্রিক (চিত্রা নক্ষত্রবিশেষ +- ইক--তদৃ- 
যুক্ত-যাসার্থে) সৎ, পূ, চৈত্রযাস। 

চিত্রিণী ; সং, স্তীৎ, নাপ্িকাবিশেষ |. 
চিত্রিত (চিত চিত্রিত করাতে) ক ) 

বিং, ত্রিৎ, বানা! চিত্রপটে ..'অস্কিত করা 
হইক্ছেচিত্ার্পিত। ২1 নানার বিশিষ্ট | 
ও ।চিহ্বযুক্ধ। .. ; 

চিত্রীক্কঘাণ চিপস ্ ি রিং, 
- 'আশ্চর্্যজনক। : - .. 

চিত্রীয়া (চিত্র ফ্যাক্স" জা) সং, আত, 
চা ৃ “[প্রিষলিজ। 

| ছি 3 ফাওপৃং শরকাসন্ চিরখণ দ্বযপিত 
) ৮০ অঙ্গ *টী-ছেৎ) ৃ চিত চিত্র অতুত উকি. বাক্য, 



চিস্ত [ ৬৯৯ 1 চির 
০ ক, উপর

 

স্ং-স) সৎ, ্্রীৎ আকার ২. 
অন্ত, উড রর ৃ 

| চি্ধাকাশ) সৎঃ শপ 

বৎস) জং, পু, ভ্তালময় আত্মা, জ্ঞান 
শ্যল পরনাত্মা। শিং ১ “জত্যানন্দ 

ভিন্নতা হ শএ্রতগ্রপৎ তগ্গহতো। রা" 

- পজ্য চিদাক্মনঃ 1৮ ক্যোবভ)। 
পা নি মা নি. 

স্্যানক্দময় পরযপুকুষ । ২। পরসজ্ঞাশী 
লগপনগ্ষ শিব । 

ডিগাভাদ (চিৎ - আনাস দীপ্রি, প্রতি 

_ বিদ্ব, *ষী --ফ) সং, পৃ, ভ্রানের আভাস, 
জ্ঞানের প্রকাশ । ২। জ্ঞান । ৩। জীবাক্মা।। 

চিজ্জপ চিৎ-ক্ষপ স্বরূপ, প্রকার) বিৎঃ 

পুৎ) ভডানমক়) 
বিৎ) জ্রিৎ, শ্রিত্ । ২ |স্ফ্তিষান্। 

চিন (পেশজ) সৎ, জানন, বআঅবগণ্ত হওুন। 
চিন। প্র্ষে দেখ) সং, নির্ধর্শন, ভিজ! । 

বিৎ, পরিভিত । 
চিনি (দেশজ) সং/শর্কর!, গুড়বিকায়বিশেষ। 

1 চিপিট, চিপিটক 
চিশ্তক চিস্তি ভাবনা করা+ক্জক(ণক)-- 

ক) বিঃ, ব্রি মে চিত্ত করে, চিস্তনিত |: 

চিন্চিন্ দেশজ) অল্প জল জাল কর11 

চিত্তন - কী 
চিন্তা -্রীৎ 

(িস্তি ভাবনা কর1+ 

 ক্ষোন দিষ় শ্হিয হা শরণ করিবার নিমিক্ক 
মনদোষধ্যে আঙ্দোলন' শিৎ - ১'পরদ্রোব্ে- 

বনুখ্যাসং মনগাছদিষ্টচিত্তনমূ 1” (খঙ্থ)। 

সপাং দীততমাৎ শ্র।তঃ (1 ৬ পিতা 
রে পদ হিতে ঢ বি (41 

আকাশবৎ 
দির্িষঠ 'পরযন্ধ $ খ্পাকফাশ  হেষস ফোন 
কোন পন্ষার্থে লিগু দাহইয়]দর্বাখারকণপে 

: অবস্থিত ক্যাছে, হাচ্দেপ ভিন্ময় পরব্রক্ষ সর্ধ্ঘ 

বন্ধতে নির্পিতি ১ সর্ঘমাধায়ন্ধপে ৃ 
ববিষ্যযাস » ৃ 

দা (চা, চি জা 

আবস্রা। ২।জ্ঞাণী। ৩) 

 কন(জনট্),  - ভা, গ্দাপ্ 
সস্ট্রীহ) সৎ, ধ্যার, উিপাসলা, নুধ্যান | | 
».। ভাবিস। ৫দখা। হাখন1, িখেশ। ৩।' 
স্মরপ। ৪1 ভব) শঙ্কা। ৫। আলোচনা। 

| চিন্তাবেশা চিস্কাবেশ্বন্, চিন্তা ভাবদা_ 
, বেশ্ন্ গছ) সৎ, সৎ, মঙ্্রণপাগৃহ, যে 
স্থছে বলিয়া অন্ধ করা ছয়! 

চিত্তাষশি (ভিত্তা-হণি বদ্ধ, ক্চী -ষ) সং, 
পু, বাইত ফল-মাযক রত্বরিশেষ ; এরপ 
রে বসছে, যে হ্যক্তিয় তরী শি খাকে 
লে বাছা শিং করে ত প্রাপ্ত 
ছয়ে। ২ স্পর্শমণি | পিৎ _ ১৭কাভমুলোন 
বিক্রী হস্ত চিত্বামনির্ষঘা 1 ২ "যথা 
চিত্তপিৎ স্প্্। লৌহৎ কাঞ্চনতাৎ ত- 
জেৎ।” ৩। ব্রন্ধা। ৪। বুদ্ধাবিশেষ। 

চিন্তাহপিবিনায়ক ; দং,পুৎ। কাশীন্ গণপততি- 
সর্তিবিশেষ। 

চিন্তিত (চিন্তা দেখ, তক্ষে) পদ) বিৎ ত্রিং। 
স্মৃতি । ৎ | আলোচিত। ৬।্ভাবিত্ত। ৪। 
থে বিষয় চিন্তা করা হইক্সাছে। শিৎ-১ 
“ল্যবেদয়ৎ ঘখ! জলকজ্য চ চিস্তিতম। 
৫। (+4+স্ত-- ক) চিত্তাকারক | ৬1 চিন্তা" 

যুক্ত । ৭। (শক্ত ভাবে) ক্লীৎং, চিত্তা। 
চিত্তা (চিত্ত দেখ, ব-স্ম) বিং,তিং, চিত্ত" 

নীক়, চিস্তার বিষদ্ব । শিং “কেছু কেছু 
চ ভাবেধু চিস্ক্যা্সি তবন অয় ।” ২। 
দৃষণীয়। | 

| চিন্তযষান (চি শেখ, আন(শোন) - শব) বিং। 
ভ্রিৎ, অনুধ্যা্জান, যাছা চিন্তা করা 
হইতেছে [জিৎ আানময় (ঈশ্বর)। 

চি্গায়' (চিৎ +-ময়মেক্সট) - সংক্াতার্থে) বিৎ। 
(ডি পিট. চেপ্টা করা 

চিপুটি, ভিবিট ছি, শ-ক্সাকে)-- শা, মিপা- 

(ক্ষন) সংপুহ, চিড়া | ২। বি২ব্রিৎ। চেগ্টা । 
৬ বিশ্তৃক্চমাসিকা। ও । বিত্যৃ। 
দি ক লৎ নখস্থার। পীড়ন, খাম" 

ভিটা পর চেরার; এোলনার্থ গোঁ 
১7 লোক! | 

] €ভি 'নুকরণ শক্ষ-মি উচ্চা' 
রর | স্বখ কর14-€কিপ)- ক । ক 

যোগেস্মচিমিক) অং, গু শুবগন্ষী ২ 
পাটশাকফ ৪8 

[চির (টি: চত্বল করার -ক। পথ 
টিন শন্ফজ?) ভি ফি 



স্থায়ী। ৩। ক
াল! ॥. ূ

 কের রি টা
ন 

সর হি বি ভি বীজ, চ
ি 

ক্রিয়। ৰ ্ দ্বেরণ বব ষং, টে রে 
চিরকাজিক টির কাজ) বিৎ, সিং জিরক্দী 7 চিরন-অট্, ইটু গজব করা... 

চিরিদ্টী / + আদ); ঈীপ- ৮ 

কর্দ্ু অধিক সনে ফা) কার্ধয নির্দবাছে । 
আলস্য বা অমনোষোগ, শীর্ঘহৃতিতা। 

চিরকারী (চিরকারিন, চিরস্ৃ-কারিন ফে চিরাতা। ঠ ভিরড়া। 
করে) বিং তিৎ, থে বিঙ্গম্বে করা করে, : চির-তিক্ ; সৎ, পু, চিরভ| । 
যে যত্বপ কার্ধয নির্বাহ! করিতে পারে না, 
ম্বেজল্প সময়ের কার্ধয অধিক সময়ে করে, চিরস্বন্ | বিং, ভ্রিৎ, চিরকাদীল.। ২. 
কর্মনির্বাছে অলস ক! জমলোছোগী দীর্ঘ- | 
ৃত্রী | ২। সং) পৃ, গোঁতম মুনির পৃর,ইনি | চলিয়া আসিতেছে, ষাহা৷ 'বছকাল প্রচ- 
দীর্ঘকাল বিত্বেচন! করিয়া কার্ধ্য করিতেন | লিড আছে । 
বজিয়। চিরক্ারী নাষে বিখ্যাত ছন। | চিরনীহারবান্ (31019) চিরবীহোর জীঘার 

চিরক্রিয় (চিরমূ-ক্রিয়া, ৬ঠী-হিৎ) বিং, | নিয়ভাগে যে বরফরাশি জমাউ হুইয়! 
ত্রিং, দীর্ঘসথত্রী, বিলম্মে কার্ধ্যকারক। [ থাকে, কখন, দ্রবীভ্ৃত হয় না। | 

চিরক্রিয়তা ; সং, ্ত্ীৎ, চিরকারিতা ছেখ। । চিরুনীহারসীমা (9:১০-38) পর্বতের ছে 

চিরক্রীত (চিরম -ভ্রৌোত) বিং, ত্রিং, চির- 
কালের নিমিত্ব ফেনা, যে আগ্তের নিকট 

এত উপকৃত হইয়াছে তে তাহার পরি- 
শোধ হইতে পায়ে ঝা, যাবজ্জীবন উপ- | ইন্(শিন্)-ক) বিং,ব্রিং, ঘে চিরকাল 
কারখণে আবদ্ধ, অত্যন্ত উপকৃত। ২। | বিদেশে থাকে, চিরবিদেশ্টা ।দিনী - তং, 
অনেক দিনের কেনা, বছকাল পুর্ষে্ যাহা | চিরবিদেশিনী। 
ভীত হইয়াছে । ভ1-জ্রীং, চিরোগরতা। 
চিরজীব্ধ (চির -জীবক জীবিত) মং) | 

পৃং বৃক্ষ বিশেষ, জীব কতৃক । 
চিরজীবিতা (চিরজীবিন 41 ভাবে) অং) | লিভ, বাছকালের, কাবিন । 
রং বদন ব্যসিয়া থাকা, দীর্ঘজীবিতা। | চিরপ্রোহিত (চির-ক্রোফি্) পি অং 

চিরজীবী)্ (চিরজীতিনূ, চিরদূ-জীর্ | যে বকা বিষেশে ছিল । 
চিরীবী, / বাটা+ ইমৃ[ধিন্)-ক ) অং, | ডিসূ, চিরয়াহাকধ ) ভি-কম্-ক।ডির 
পু ফি ।২। কাক ।৬।বার্বােয়। ৪ | চিয়সা, জিরা: 7 পরাজয়ে শঅ(হণ্) 
খাসশিরৃফ। ৫1 অখামা, সবলি, ব্যাস, তির, চিপ ছিরে 1. সকজস্+খগ 
হি কপ. ই ই |. ভির "আয খৎ(কিপ্ট - ক,ছিয _ অহ+ 

জান | আহণ্)- ক,দ্তির+ এপ «প্রঃ, চির ই 
|. এ ট্রিজ আআ । আগার! ভিডীয়াহি বিদ্ধ জাত) 

বেখা। 

গর্বে হাহা গাওয়া গিয়াছে, চিরলন্ধ ॥ 

চির) (চিরতিক শফজ) বি 

|ভিযত্ব 7 (ভিরম্+তব, স্ব 

গৃরাতন। ৩ । যাহ! ক্ধুনেক দিন হইভে 

ভাগ নিয়ত তুষার-মপ্ডিভ . ভাহার নিম 

চিরপ্রবাষী (চির- প্র-বস্ বাস কযা 

চিরগ্রাণ্ত (চির - প্রাণ) বিং। বং, বহদদিন 

 চিছ্ার্থিড) বিংতরিং আক দিনের 



চির 
৮ শা পি 

ক্রিং_বিং, অং, বছকলি। ২ বারম্থার ). 
শিং এমা ডিরৎ কৃখাই।” পন চিরৎ 
পর্বতে বসে । কিং চিরেশ তে” ৪. 
“এতম্মাৎ কারণাৎ - চিরা়ৈতৎ কৃতৎ | 
ময়া। ৫) “পূর] চিরাদস্য জ্যেষ্টঃ পুত্রো 
অিয়তে 1 ৬ “চিরাদাগত্য 1১ ৭ “চিরস্য 

খলু কেন সংস্মৃতোৎস্মি 1”? 
চিরবিত্র-ক্সীং 71 সংখঅনেক পিনের মিত্র, 
চিরবন্ু-- পু 7 বহুকালের বন্ধু। 

চিরযেহ 'চিরযেহিন্, চির ভিরযু শকজ _ 
মিহ্ িল্ত করা,প্রত্রাব কর1+ইনৃ ণিন্) 
ক) সৎ, পুহ জং, গর্দত | 

চিরত্ণ (চি অনুকরণ চীৎকার ধ্বনি - র- 
নৃভূ আরম্ভ করা+অন- ক) সং) পুধ, 
চিল্ল, চিল। 

চিপরাঁত্র চির চিরমশকজ রাত্রি + অ) সং, 
ক্লীৎ, বছকাল। শিৎ-১ “চিররাত্রেপ্সিতৎ 

কর্ম তন্তবান কর্ত মর্হতি 1? 
চিরলোক (চির-লোক+অ- প্র) বিৎ, 

ত্রিৎ, চিরকালস্মাযী, চিরস্থ।যী । 
চিরবিন্থ (চির চিরম শবজ --বিল্ ভাগ 

করা+4ব--প্রং) সৎ, পুৎ, করগা-বুন্ | 

চিরবৃষ্টিমণ্ডল ; সৎ, যে প্রদেশে সর্বদা বৃদ্রি 
পতিত হয়। [চিরাশ্রর় ৷ 

চিরসহায় ; বিৎ, ত্রিং, বহুকালের সহায়, 
চিরহ্হ্ৃতৎ (চির-ভুহৎ বন্ধু) সৎ, ক্রীং। 

বছকালের মিত্র । 

চিরনুতা (চিরমৃ-ক্ুতা নবপ্রহ্তা | চির 
হুতিকা শকও হয়) সং, স্ত্রী বহুকাল 
প্রসবিনী গবী। | 

চিরসেবিত চির সেবিত) বিৎ, ত্রিৎ, সাহা 
বহুকাল মানিয়! আপিতেছে, যাহ? খধার্থ 
বলিয়া বন্ধকাল অলীকৃত ও শি 
হইয়া আসিতেছে । 

চিরস্ছারিতা (চিরস্থায়িন্1ত1- ভাবে) সং, 
| স্ত্রী চিরকাল 'থাক1, তল্পকালে লোপ 
_শপরিবর্ত ও অন্তথা গাব না হওয়া । . 

| চিরস্থায়ী €- -য্িনৃ, চিরম্-স্থা থাকা” ইন্ 
রি ক্ষ) ধিৎ) রিং, 'খাহী। বহুকাল থাকে, 
নু ্পফালে: াহায় থলাপ ধ্বংস পরিবর্ত | 

নিট শ; ধথা--.*বিলাতি 
খেলাত পরে জরকশী চিরা। “ 

চিরাগত (চির -- আগত ) বিং, ভ্রিং, যাহা 
অনেক দিন হইতে চলিয়া আর 
যাহ] বরাবর প্রচলিত 'আছে। 

চিরানন্দ (চির চিরকাল-আনন্দ হর্য, 

৬ঠী হিং) বিৎ, ত্িৎ, ষে ব্যক্তি স্বাব- 
'জ্জীবন আনন্দে কাল কাটায়। 

চিরায়ুঃ (চিরাযুস,চির -আম্ুস্ জীবন) বিং। 
ত্রিং, চিরজীবী । ২। সং, পৃহ, দেবত1। 

চিরি (চি অন্বকরণ চীৎকার ধ্বনি-র| 
উচ্চারণ কর11+ই-- ক) সং,পুৎ,শুকপক্ষী। 

চিক (চির "আঘাত কর1+উ-- প্র) সং 
ক্লীৎ, বাহুসন্ধি, স্কন্ধ ও বাছুর সন্দিদ্থল। 

চিরুণী, চিরণী (দেশজ ) সৎ, কঙ্কতিকা, 
কাকুই। 

চির্ভটী (চির - ভট্+আঅ(অন্)- ক, ঈপ._ 
সী) সং, স্ত্রীং, ফুটাফল। ২  ককুড়। 
শিৎ_ ১"তদ্দ বর তাবদমৃতরসাপ্চি্ভটাঃ।" 

চিল (চিল্ল ৮, +) সৎ, পক্ষিবিশেষ, আতায়ী 

পাখী। চিল। 

চিলমীলিক। (চির টিরমৃশব্মজ -মিল্ চকৃ" 
চক করা+ইক-.ক'। র-ল) সৎ, স্তীৎ, 
খঙ্গ্যোভ। ২। বিচ্যুৎ । ৩। কঠাভরণ। 

চিল্ল 'চিল্প "বিলাসকর14অক্সেন)-_ কাসং, 

পু) চিলপক্ষী । ২। বিৎ, ভ্রিৎ, ক্রিমাক্গ । 

ডিল্লক (চিন +ক-কৈ-খাতুজ অথবা! চিন্ 
| কক) স্বার্থে) সহ) গৃহ হত বি“ 

শ্লিকা । ভিলপঙ্জী ॥ 
চিল্লাভ চিল্ল চিল -আভাআ-ভা দীপ্তি 

পাওকসা। + অক) ক]. দীপ, টা ৃ  
রিয়া রি ভিলের মত ছে? মা য়া 
ও "০181৭ 
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চিবণ চের্বাণ শকজ) সং, দন্তন্বার! পেষণ বা 
চুর্শকরণ 

চিবি, চিবু--পুৎ 7 চৌব্ আচ্ছাদদনকরা 

চিবুক --ক্লীং + ই, উকু)-র্ঘ। 
কণ--যোগ) সং, গাড়ী; খুতনী। 

চি ( চিহত, লক্ষণ করা7 অঅল্)-ভা) 
সং, ক্লীং, কলঙ্ক, দাগ; যথা--কাপড়ে 
কালীর চিহ্ন। ২। (+অল্_-প) লক্ষণ, 
ষ্বে কার্য দেখিয়। কারণের অশ্রমান কর! 
যায়, যাহা দ্বারা চিনিতে পারা যায়; যেমন 
বিঙাপ শোকের চিফ। ৩। উত্তরকালে 

সন্দেহ তগনার্থে যাহা! করিয়া রাখে; 
যেমন- সীমার চিষ্ক। ৪1 যাহা দ্বার] 
চিনিতে পার! যায়; ফেমন-_বাটীর চিহ্ন । 
€। ইসারা, সঙ্কেত। শিং -১ বন্তরগ্রহণ 
চিহ্বেপ করেণ।?) ২ “দক্ষিণ হস্ছে দই? 
চিহৎ গদাভ়ৃতঃ 1” *। পত্তাকা, ধনজ। 

চিহ্ৃকারী (-কারিন্, চিহ্ছ- কারী [ক করা 
+ইন(ণিন্)-ক] যে করে) বিৎ, ত্রিং, 
চিহ্চকারক, যে দাগ ছ্েয়। | 

চিহ্নধারী (--ধারিন্, চিহ্ন -ধারী [ধু ধারণ 
র1+ইন্(পিন)-ক] যে ধারণ করে) 
বিং, ত্রিৎ। চিহ্কমুক্ত । রিপী -স্ত্রীৎ, চিহ্চ- 
যুক্ত11 ২। সৎ, শ্যামালত|। 

চিহ্ছিত (চি দেখ, ভ(ক্ক)- শর, তা) বিং, 
ত্রিৎ যাহাতে চিহ্ত আছে, যাহাতে চি 

দেওয়া আছে, চিন্তুযুক্ত । ২। অস্থিত্ত। ৩। 
লঙ্গিত। শিং-১ “দিষাচরেধুঃ কার্ঘযার্থং 

| চিন্িতাঃ রাজশামলৈঃ 1১) ৪1 (0০৪0- 

8289৫ ) ধাহারা ইংলণ্ড পরীক্ষা দিয়া 
আসিয়া এদেশে কিয়াদন শিক্ষ। প্রাপ্ত 

জানে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা পড়া 
করিয়া দিয়া আসিতে ছয়। 

চিছ্িতমাম। (ফ্বশদ) জমী জমাসন্বদ্ধে রা- 
। জবার পভ সীমা লিজপণ পত্র ।.. 

চিনলিক্া; সস্তা জ। শিং-১ “সলিল | চীজ (পারসাতাষ) ভ/ভি 

| চীরী-রিনৃ 
হইয়া ক্টে প্রত হন, তাহাদিগকে ইৎ- | 

চীত্য ; সং, পৃৎ, শক্গদ্রবাশিশেষ |... 
চীন (চি চয়ন করা+নলেকু)--পর্ঘ। ই 
ঈ) সংংপৃৎ, মগবিশেষ। ২। দেশবিশেষ। 
শিং-১ “বাজিনাং চ সহআণি চীনদে- 
শোস্তবানি চ।? -৩। ধানাবিশেষ। ৪। 
বহুধ, চীনদেশীয় লোক । ৫। ক্লীৎ) তদ্দে- 
শীয় হুদ্ব বন্ম। ৬। ধ্বজ, পতাকা। 

চীনজ (চীন-জ [জন্ জন্মান+অড)- 
ক) উৎপন্থ ) সং, ক্লীং, ইম্পাৎ। 

চীনপি্ চৌন দেশবিশেষ-_ পিষ্ট পিটা। 
চীন ও বঙ্গদেশের উত্র-পশ্চিমের মধ্য- 

বস্তা পাহাড় হইতে যাহা বছপরিমাণে 
নীত হয়) সং, ক্লীং, জিন্দ.রবিশেষ, চীনের 
সিছর। ২। সীসা। [সীসক, সীসা। 

চীনবঙ্গ চীন চীনভব-_ বল, য়ং--স) সং, 
চীনাংশুক (চীন চীনাধ্য -অংশুক বস্তু, 

য়ং-স) সং, ক্লীং, পট্টবস্বিশেষ। শিং 
-১ * চীনাংশকমিব পীনস্তনজখনায়াঃ 
কুলীনায়াঃ |” ২*চীনাংশুক কেতুমালমূ।” 

চীর চৌন দেখ. ররকৃ)-্ব,ইসঈ।কিন্বা 
কু বিক্ষেপ করা+অ(অল্)-ম্ম) সং, 
কী, ছিন্ন বন্মখণ্ড, নেকুড়া। ২ । গাছের 
ছাল। ৩। চীরকূট্। শিং-১."ক্রমচীরৈ- 
রলক্কুতঃ (সৌযিকিঃ)।* ২ণ্চীরকষাজিনা- 
স্বরৈঃ ৮? ৩ “চীরাপি কিং পথি ন সন্তি।” 
রী-স্ট্রীং ঝিলী। 

চীরধারী (--ধারিন) বিং, ত্রিং, যে জীর্ণ ও 
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে। . | 

(চীর-ভৃৎ[তু ধারণকরা 
শশকিপ)-ক] যে ধারণ 

করে, ২য়া-ব। ২য় পক্ষে-চীর+ইনৃ- 
অস্বার্ণে) সং,পৃং_স্ত্রীং। তাপস । ২। বিং, 
ত্রিং, চীরধারী । রিণী - স্্রীৎ, নদীবিশেষ। 
শিৎ-১ « চীরিপীতীরমাসাদ্য মংস্যো! 
বচনমব্্রবীৎ 1» [পৃৎ, শালবুক্ষ । 

চীরভূৎ 

চীতীকুট; অথ) শারিকাদির শঙাহৃকরণ। | চীযপর্ণ (চীর-পথ পাতা, *চী _ হিং) সং, 

 সুফিবেন্টীক্ 11) ভিতর) । 

এশিং--১ " চীতীছটাতি বাষত্তে শারিকা চীর্ণ চর. বিভাগ কয়া, খণ্ডন করা ইত্যার্গি 
ক আজ শত আছি সি সিল টিপা, আন & | ৯ 4 খুনী 
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চযর়কেতন শরা বান চিল্লিকালতামৃ।” চীৎকার, চিৎকার (ভীৎ অস্ুকরপণ্ষ কার
 

করণ) সৎ, পৃ, উচ্চৈগবনি। চেঁডানি। 



চা 
৬৭৯] রঃ 

28, কাস: এ 

নি 

ফিত। ও । অনুশীলিত | ৪1 খিস্তক। ৫ 
 খন্থিত। ৬ । বিদীর্বা। ৭ সস্পাদিত।. 

শিং-১ *চীরব্রভানলপি সদ কৃতত্বসং 

হিতানিমান্ ।% এ : 

চীর্ণপর্ণ চৌর্ খণ্ডিত পর্ণ 

নিমগাছ। ২) খেভুর গাছ। 
চীবর (চীন দেখ, বর(ছ্রচ) + পি সং, ক্রীৎ, | 

যোগী বা অক্গ্যাসীর! যে জীর্ণ ও হিত্বন্ত্র | 
ধারণ করে। চীর। শিং _ ১৫কোৌপীনাচ্ছা- 
ঘনং ধাবত্বাবদ্িচ্ছেচ্চ চীবরমূ ।? 

চীবরী (-রিন, চীবর ভিগুচকের বশ 1 
ইন্ _ অস্ত্যর্থে) সং, পু, বৌদ্ধ জল্গযাসী। 

চুজান, চোয়ান (দেশজ) সং, ক্ষরণ) গলল, 
নিংসরণ। | 

চুঁচি চুচুক শকজ) সং, স্তনের বৌট।। 
চুক দেশজ) শক খোড়। ২। (হিন্দী) ভুল। 
চুকন (দেশজ) সং, ভূলন, ভ্রমে পড়ন। ২। 

গরিশোধ। 
চুক্কার চুক (চুক, কাতর হুওয়+ অল) 

সভা]-কাতরাখি, ক্লেশ-ক্জারি ত্বটান 
+ক্(ক)-_ ক) সৎ, পুং, সিংহনাদ। 

চুকচুক ফেশজ) অন্মে অল্পে দগ্চার্দি পান 
করিবার অব । ২। বালকের স্বন্যপানশকা । 

চুক্তি দেশজ) সং, নিযুহ, সমাধা, নিষ্পত্তি । 
চুক্র, চুক্তক চুক তু হওয়!+ রর -- সংজ্ঞ1- 

ধেঁ।ক্মস্উ। ক-_ যোগে চুক্রক) সংকীৎ, 

চুকাপালম শাক । ২। অল্বেতস্ শাক। 
৩। গুকবিশেষ। ৪ কার্জিকবিশেষ। ৫। 

সন্ধানবিশেষ। 
চুকৃলি দেশ) নিশা, অপবাদ । 
চুঙ্গী দেশজ) সং, নলী, খোল, ঘর] । 
চুচুক ] চেচু অন্থকরণশঙ কৈ শব 
চুচক ) করা1+অড)-ক। শিশুর পান 

করিবার সময় “চুচু” এই শব হয়) সং, 
পুং কী কুচাগ্র, আসনের কৌটা । ২। 
সবক্ষিণদেশবিশেষ । ৩। তদ্দেশ-নিবাসী । 
শিং ১ ওজাঃ পুলিন্দাঃ খবরাস্চচুকাঃ 
 ষ্রটক$ জহ্।”+ 

চুচুকতি চচু অব্যক্তশক কু কর14+তি 

(জি)-ব). যী তক 
এপি ৬ আপ এ 5৯ । রর 

চুচুশ $ সখ, ৮১৫ 

পত্র) সং,পুৎ, | 
চুষ্চরী (চিঞ্চা ভেতুল-র [রা পাওয়। বা 

চা; যথা” | 

বিঙ্ছেহ। ২। খবিং, ভ্রিং, 

ৃ চু ১ সখ, পৃ, ছুছা। চা বি, ভরি (কোন 

শষ্ষের পর প্রযুক্ত হইলে) খ্যাত ; যথা". 
বিজ্যাচুক্চ,, অক্ষরচুঞ্চ, ইত্যাদি । 

দ্ানকরান-অড)--ক] ঘে পান়। চিঞচ1- 
চুঝ্চ। ল- প্রতায্ে চুঞ্চলী শকও হয়) 
সং, শিং, কাইবিচির খেলা । 

চুড়ী, চূড়ী (ফেশজ) সং, খ্রীলোকের হস্তা- 
ভরপ-বিশেষ । [লাল মৃক্ত!। 

চুখী হিন্দী) সং, রক্তবর্ণ কুচ্ররত্ব-বিশেষ, 
(ছুন্ডী, চুষ্টা চেন্ট ক্ষুদ্র হওয়া, গভীর ব 

অগভীর হওয়11অ(অন্)-ক। আপ, 
ঈপ -জ্জীং) সং, সত্রীং, কৃপষষীপবস্া 
ক্ষুদ্র জলাশয়। 

চুনন (হিন্দী চুমা ধাতুর অর্থ খুঁটিয়া লওয়া) 
সং, বাছুন, নির্ববা ন। 

চুশ্দী চুদ আহে" কর1+অ(্জন্)-ক। 
নৃ-আগম। পপ -স্ত্রীং) আতর, কু- 
টরনী, কুটনী। 

চুপ দেশজ) বিৎ, নীব্বব, মৌন । 
চুগড়ী (দেশজ) সং, ক্ষুদ্র করপিকা, টুকরী। 
চুত্র “চুন চুম্বন কর1+র-” সংজ্ঞার্থে) সং, 

ক্লীৎ, বন, মুখ । [ষংযোগ । 

চুমুক (চুম্ব ধাতুজ) সং, পেয় দ্রব্যাধারে ওষ্উ 
চুমৃকী (পূর্বে দেখ) হংজলপাব্রবিশেষ, ক্র 

খ্বটা। [মুখম্পার্শ, চুমা । 

চুম্ব চুস্ +অ(অল্)-- ত1) যং। পুৎঃ মুখে 
চুম্বক (চুন্ব চুন্বন কর11-কআকরেক) - ক) 

সং, গৃং। লৌছাকর্ষক মধি, চুম্বক পাখয়। 
২। যহুবিস্ৃত বিষয়ের সারষংগ্রহ, অং" 
ক্ষিপ্ত বিবরণ । ২। হিৎ, ভ্রিৎ,দূর্ত, লম্পট 
৩। সংগ্রহ-কর্তা, যে দানা গ্রন্থ হইতে 
অনেক বিষয় সংগ্রহ কয়ে। 91 একদেশা” 
ভিজ্ঞ । ৫' চুস্বলকারী, ঘে চুম্বন করে। 

চুম্বন (চুম্বক দেখ, অন(জনট্)--ভ1) সং, 
কলীৎ প্রীতি বা অন্বরাগ প্রদর্শদার্থে মুখে 

স্মুখন্পশ। চুম্!। পিছশ”৯ “মহত অসর্পর 

ম্িতিকুন্বলক।” * “ুিক্াশ্চ কটন" 
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| চড়া 

দল পট বিং, ভ্রিৎ। 
ধাহাকে চুন কা খি্াছে। ২ স্পৃ্ট। 
৩৭ অংহুক, সিলিত। ্ 

চুয়াড় দেশজ) লং, পাহাড়ি লোক । 
চুরট ধেশজ) লং, সুপ্ত তাত্রকৃটনির্শিত নল। 
চুরা(ডুদ চুরি করা+আ-ভা) সং ্ ীং, 
চোধ্য, চুরি । 

চুরি (চৌরী শব্বজ) সং, চৌরধ্য, অপহরণ । 
চুল চেল শঙজ) সং, কেশ, শিরোরুহ। 
চুলক ; সৎ, স্ত্রীঘ, নদী-বিশেষ। শিং ১ 

“কাবেরীৎ চুলকাঞ্চাপি বেণাৎ শতবলা- 
মপি।” (ভারত)। 

চুল! চুক্নী শহজ) সং, উনান, আথা। 
চুলুক (চুল ডোবা, পান কফরা+উক(উকক) 

-ধি) সৎ, পুৎ, পঙ্ক, কর্দম, কাদ।। ২। 
ক্ষদ্রপাত্র। ৩। গণ্ড,ষ | শিং ১ “কাশযা- 
ুস্তরবাহিন্যা একেন চুলুকেন তৎ।”. ৪। 
গোত্রপ্রবর্তক খবিবিশেষ | ৫ ক্লীৎ মাহ- 
মঞ্জলোপধুক জল। শিৎ--১ “মা বসজ্জ ন- 
জলমাচামৎ তচ্চলুকমিতি 17) 

চুলুকিত (চুলুক+ ইভ - ইদ্দমর্থে) বিৎ, ভ্রিং, 
গণ্ডষ তারা পীত।২। কর্দমিত। 

চুলুষ্পা ডুলুম্প, ছেক্ষন করা, লোপ করা+ 
অভ্জল)- প্র) সং, স্ত্রীং, ছাগী। 

চুক্ধনা _ _মি (দেশজ) সং, গাত্রকণ্ড কণড,য়া। 
চুক্ধান (দেশজ) সং, কও ,য়ন। 
চুন্নকী (চুল্স [জলে] বিলাঘকরা +অক(ণক) 
ক) সং, স্তীং, শিশুমার, শুশুক। ২। 
পাত্রবিশেষ। ৬। নন্দী প্রস্কৃতির পরপার। 

চলা) চেল্ল, বিলাস করা,রাখা + অ(অন্) 
| -ফ,অপওচ্্+ই - ক) সৎ, স্বীৎ, 
চুহী) অবিস্থান, উনান, চুল। । ২। চিতা, 
মাহস্থান। শিং-১ “পঞ্চগুনাঃ গৃহশ্থস্য 
টুমীস্পেষখুপন্ধরঃ 1১+মেহ)। ২চুল্লী চিরং 
রোধিভি।৮ ৰ 

চড়) হন্ের বআন্িতণ। | 
চূড়া, চুল (চুবি প্রেরণ করা+৩ ৷ 

চু্গিস্চুষ্ড়) ঘংপ্িৎ, সংস্কারবিশেষ। শিং 
৯ কানন অর্ধেষামেব, 

উ১।” ২ । জযুরের মন্তকে হে উন্নত 

[১] 

হজ [টাকি ।, হার 
৩) শিখা। ৪ কেশা। ₹1 জ্রতাঙগ। ৬৭... 
শৃঙ্গ, শিখর । শিক ১ প্উরষাচলচ 
বলস্ি চত্রমসি ।”* ৭ | শিয়োভুষণ, মু- 
কুট। ৮। ঘাহুভূষখ, চুড়ী। নর 
৯০ (চুদ প্রেরণ কর+জ--ভাবষে) 
ক্রীং,। প্রেরণ । ১১। বিৎ, বং, শ্রেষ্ঠ 
যখা--বংশের চুভ]। | 

চুড়াকরণ (চুড়।-কু করা7অন্জেনট') _ 
তা) সং, ক্রীং, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য--এই 
তিন বর্ণের সংস্কারবিশেষ, এই জংস্কারে 
সমস্ত মত্তক মুণ্ডন করিয়। মধ্যস্থলে জল্প 
মাত্র কেশ অর্থাৎ শিখা রাতিয়। দেক়। 

চূড়ান্ত (চূড়া শিখা_অন্ত শেষ, ৬ী- 
ব) সং, সিদ্ধান্তঃ শেষ নিষ্পত্তি। ২। চু" 
ড়ার অস্ত, চুড়ার শেষ। ৩। শেষ সীমা, 
পরাকান্টা, ভদ্র সংখ্যায় যতদূর সম্ভাবিতে 
পারে। 

চূড়ামণি (চড়! -মশি রত্ব, *ষী _-ষ) সং, 
পুং, শিরোরত্ব, শিরোভূষণ। শিৎ--১ 
'ভিষপানাৎ চ সর্ব্বেষাৎ যথা চুড়ামণির্বর২।” 
২ “নহি চুড়ামাণং পাছে প্রভাবানিতি 
বধ্যতে। ৩ “তরুমস্তকেষু মুহ্র্তৎ চূ'়া- 
মপিতাং বিধাক়্(যস্ুরাঃ)।” ২ কাকমাচিক। 
ফল। ৩। বিং, ত্রিৎ প্রধান, শ্রেষ্ঠ । 

চুড়ারত্ব (চুড়া_রত্ব, »ঠী-ব) সৎ কী, 
চড়ার রত্ব, শিখামণি। 

চুড়াল চূড়া শিখা+ল-ন্ঘত্তার্থে। অথবা 
ল (ল! লওয়া+জঅ.ক)-ক] যে লয়) 
রী মন্তক। ২। বিং, ব্রিৎ চূড়া 
বিশষ্ট, শিখাযুক্ত। শিং-১ “চুড়ালবং 
কর্ণিকালাশ্চ গ্রহাশ্চ পিটয়োক্করাঃ 1” 

চুড়াবৎ ( চূড়া +বৎবতু)--'অস্বযর্থে) বিং, 
ত্রিং, চূড়াযুস্ত। [শন্মুকাদিতদ্ম। 

চু" (চুশ শব ) সং, ক্ষারবিশেষ, প্রদ্থর- 
চুখকাম ঢুশ কাম কর্ম শকজ) সং, চূর্ণ 

দ্বারা গৃহলেপন। 57. বশক্বর জাতি। 
চুণারী দেশজ) সং, চৃরঘপর্থাতকারক, বর্- 
চুভ (চ্যুব চুষা তক)- স্ব ) অং, পৃ, :. 

আত্রক্ষ। থিং _-১.* যদসিজেন সথখে - 

1%। মন্কের অত্যন্ত যক্ষিত, প্রহরিয্যত্কা ধনুষি চুতশয়স্চ দিহেশিডঃ (৭ .; 
০০০ 



চর্ণি 

২ “সহচরমধুহ্ত্তন্যত্যচুতাল্কুরা প্রঃ ।? ২। 

(চুত+ফ) ক্রীং, আত্র। ৩। (চুযুৎ ক্ষ- 
রিত হওয়া + জকে)--পা। নিপাতন) 
গৃহদ্বার। ৪ । প্রসবদ্ধার । 

চুর চের্ব শব্দজ) গুড়া করা। 
টে চূর্ণ খুড়া কর14+অব্ে ঞ)- প্র) সং, 

পুং, কঠিন দ্রবোর সুস্মভাবে পরিণাম, 
ধুলি, গুড়া । ২। আবীর । ৩। শুগন্ধি- 
ধুলি। ৪। চুণ। শিং-১ “অলকেধু চমু 
রেপুশ্চ্ণ প্রতিনিধীরুতঃ।” (রদ )। €। 
শক্ত । *। বিৎ, ব্রিং, যাহা খুঁড় হই- 
স্বাছে। ৭। যাহ নষ্ট হইয়াছে, যাহ! ল়- 
প্রাপ্ত হইয়াছে ; ষেমন-_তাহার দর্প চূর্ণ 
হইয়াছে । * 

চুর্ণক (চূর্ণ +কণ্ স্বার্থে) সং, পুৎ। গু ড়া, 
ঘধূলি। ২। (চূর্ণ দেখ, অক - প্রৎ) শক্ত 
ছাড় । ৩। ক্লীৎ, ব্যাধ্যান গ্রন্থ বিশেষ, য- 

হাতে মূলের অর্থ বিশদ রূপে ব্যাখ্য। থাকে। 

৪। আগঘাস, অভিপ্রায় প্রদর্শন। £। 

কঠোর বর্ণ ও দীর্থসমাসবিরহিত গদ্য, 
ইহা 'বৈদভীরীতিতে লিখিত হওয়া উ- 

চিত; বথা-_“মাধুধধ্যব্যঞ্জট কর্ববৈ রচন! 

ললিতাস্তিক]। অবৃত্তিরল্পবুত্তির্বা বৈদভাঁ 
রীতিরিষ্যতে 1” শিৎ-১ “আকঠোরাক্ষরং 

:. স্বপ্কাসমাসং চুর্ণকৎ বিছুঃ 1) 

চূর্ণকার (চূর্ণ -কার [কু করা +অষপ)-- 
-ক] ষে করে) সং, পু, যে চুণের ব্যব- 

সান. করে, চুণারী জাতি | 

চূ্ণহুত্বল (চূর্ণ কৌকড়া-কুস্তল চুল, 

সং স) সং, পৃৎ, অলক,.ঝাপ্টা, ভুলি । 

চর্ণধণ্ড (চূর্ণ ধুলি _ খণ্ড টুকরা, ৪খাঁ_ 
১) সং,ক্লীৎ ককাকর। ২। ঘুটিং । 
দন চে্ণ দেখ, অন(জনট্) _ত) সং, লী চুস্ত 

খ্গড়। করা চরণ করা। 
খপ চেপে আগ্রপণ্চাদগতিঘুক্ক _ -পষ্, ৬্ঠী 

শক্ত) সংক্লীনৃত্যুবিশেষ |. [হিঙ্গুল। 
'চুর্ণপারদ ) সৎ পু) পারদ হেতুভৃত চূর্ণরূপ 
চূর্শির কঃ আধ কী শক্ত, ছাতু। 
 সুর্ধিক ( চুর্ণি. সহাত।ব্য _ ক করাত 

13ক) সখ, পদ । মহাাব্যকারক রিং তি 
চি পর চেন্কান (দেশজ) - সং, ভীৎককারণকরণ। 

 চেঁচ! 

| চূর্ণিত ছে দেখ, তকে) শর) বিং, ভ্রিং, 
সাহা চূর্ণ কর! গিয়।ছে। ২। চুপর্কৃত । 

চূর্ণিদদাসী ; সংশ্টীৎ, চূর্ণকরণে নিযুক্ষা বাসী । 
না] চে [আ্োগ্ছে ]গযন করা শি- 

চদী সংজ্ঞার্থে। অথবা চূর্ণ, প্রেরপকরা, 
লক্ষ্য করা ইত্যাদি + ইকি)-ক। বা! 
চূর দগ্ধ কর11তি কি)_্) সং রং, 
কপর্দক, কড়ি। ₹। নদীবিশেষ। ৩। 
পতঞজলিকাত ভাষা । 

চূ্নীভূত (চূর্ণ _ভূত হইক়্াছে। ঈ _আ- 
সঙ) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা! চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, 
যাহ। গুড় হইয়াছে । 

চুর্ত ( চর্ গমন কর1+ তি(ক্ি)-- ভাবে) 
সং, স্ত্রী, চরণ। 

চুল ) সং, পুৎ। কেশ । শিং-১ “মুক্ত 
চুলক | কেশাশ্চ চুলিন 1”? ২ গগৃহীত 

চুলকোবিপ্রো শ্নেচ্ছেন রজকাদিনা |”? 
চুলা (চুল উন্নত হওয়1+ আ--প্রং ) সং, 
নজজীত, চড়া। ২' প্রাসাঙ্দোপরিস্থ শিরো- 
গৃহ, চিলেন্বর 

চুলিক চেল্ উন্নতহওয়া4 ইক _ সংজ্ঞার্থে) 
সৎ, ক্লীৎ, স্বৃতপক গোতৃম, পিষ্টক, লুচী। 

চুলিকা! (পুর্বে দেখ,অক(ণক)-ক। আপ্- 
-স্ত্রীলিজে) সং, স্ত্রীং, হস্তিকর্ণ-যূল। ২। 
নাটকাঙজজবিশেষ। শিৎ -১ অন্তর্ষবনিকা 

সংশ্হৈঃ হৃচনার্থস্য চুলিকা।” ৩। চূড়া। 
চুষপ ( চুষ, চুষা দন (অনট)-- ভা ) সৎ 

কীৎ, জিহ্বার! রসাকর্ধণ |. 
চুষা (চু, চুষা 4বঅ(জন, ক, আপ. 

স্বীং) সং; স্্রীং, হস্তিমধ্যবন্ধন রজ্ছ। 
চূষ্য (চুষ. 4 পি) বিংঃ ত্রিৎ চোষণীর, 
হা চুসিয়্া খাওয়া খাব: 
ই (চু চুষা +ত(ক)-। নিপাতন) 
মং ৎ, ফলাদ্র' অসার ভাগ? যি, 
কাঠালের ভূত্তি। 5. 

চেকিতান ( কিত [যঞলুগ স্ব] আন(আনচ) 
 -স্ভাচ্ছিল্যার্থে) বিংভ্রিৎ, অত্যান্ত সান" 
সুক্ক ।২$ সং, পু মহ্!ছেব। শিং-১ 
। « চেকিতানং, পরং . যোনিং হি 

তশ্চ তু 11৬ | নৃপরিশেষ। 
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চেক্বর। (দেশজ ) 'অপরিণতবুদ্ধি, অপ্রবীণ, 
অর্ব্বাচীন। ২। বংশরচিত পাত্রবিশেষ। 

চেট -) চিট প্রেরণ কর1+-আ.অনৃ) 
চেটক ( -কফ। ক-ম্বোগ চেটক। ধা- 
চেড় হাকে প্রেরণ কর! যায়) সং, পুৎ, 

দাস; বখা-_-"জ্ঞান উহার উপকারী চেট।” 
২। ভাড়। ৩। উপনায্নক, ষে নায়ক কুষটা 
নায়িকাকে তুষ্টবাক্য দ্বারা সন্ভ্ট করে। 
টিকা-টী,ড়ী-ভ্তরীঘ, দ্বাসী। ২। উপ- 
নায়িকা । 

চট! (ক্কেশজ ) সং, খর্ুর বা তাল- 
চেটাই | পত্রনির্খিত আসন। 
চে (চিৎ জানা+.(বিচ)-ক) অং, 

যদ্দি, বিবেচনা। শিং-১ “চেস্তরতে। ধ-। 
স্ঘাৎ পৈত্র্যং রাজ্যমবাপস্যাতি ।” ২ “গজে- 
বশ্চেৎ ক্ষিপ্রৎ বর্ষিষাতি শীঘ্রং বপ-- 
স্যাম: |?” ৩ “ উপাধ্যায় শ্চেদাগচ্ছতি। 
আগমিষ্যতি। আগন্তা বা। অথ ত্বং 
ছন্দোহধীত্ঘ।” 

চেতঃ (চেতস্, চেৎ দেখ, অস্--ক) সৎ 
ক্লীং। চিন, মন, অস্তঃকরপ। শিং-_১ 
“অপহরতি মুনেরপ্যেষ চেতো বসস্তঃ1” 
২। চিত্তবৃত্তি। ৩। বিং, িং, জ্ঞাত]। ৪। 
(+ অন্-ভাবে) চৈতন্য, প্রজ্ঞা। ৫। পু, 

আত্মা । 
চেতক (চেৎ দেখ, অক(ণক)-_ ক) বিং, তরি, উদ্বোধর, যে বিস্মৃত বিষয়ের ম্মরণ কর!+ 

ইল্লা দেয়, যে অনবধানবশতঃ উপেক্ষিত 
বিষয়ে কর্তর্যত। বোধ জনম্মাইয়া দেয়। 

চেতন (চে দেখ, ব্জন- ক) সং, পুং আত্মা, 
জীব। ২। লী, চিত্ব। ৩। বিং, ব্রিং, 

 চৈতদ্যবিশিষ্ট, যে পদার্থের জীবন জম্ুতব 
ও গ্রতিশক্কি সাছ্ছে। ৪ । জাগ্রত, যে জা- র 
: থিকা আছে। (+ কন ভা, আপ) না. । সী সংজ্ঞা ২। বুদ্ধি।৩। জ্ঞান, চৈভন্য।! 
৪৭ লাঁপল, মনে: যাহা! উদয় হইতেছে! কমিব্যক কান । € | জাগরণ, নিজ্বাভঙ। ; ৯ ফল। টক্ঞ চেতল] লাম মন ইড়াদি- ধীক্তে 7 

সত চিধিচেতি- জানা 
ক 

শা) বিঃ, জিৎ জাত । ৃ 

৬্ী_ হিং) সং, পূং, মনে যাহার উৎপাত ্ 
হয়, মন্মোভ, কামদেব। শিং _ ১চেতো- 
জন্মশরপ্রহুনমধুভির্বা মিশ্রতামাশ্রয়ৎ।* ২7 বিং,ত্রিং মনোজাত। 

চেতোষান (- মত, চেতল্ + মত) 
অভ্তযর্থে) বিং, ত্রিং। চেতোযুক্ক, চৈতম্য- 
বিশিষ্ট । শিং--১ “চেতোমস্তি চ সামানি 
ধনুর্বেদশ্চ ভারত ।” (ভারত)। 

চেতোমুখ (চেতঃ-মুখ হবার, *ছি- হিং) বিং,ত্রিৎ, চৈতন্যদীপ্ত, প্রাজ্জ। . 
চেলা চিৎ+ততেন্) - অস্তভর্তণ্যর্থে) বিৎ, 
. ভ্রিৎ, জ্ঞাপয়িতা। শিং-১ “স চেত্ত! 

দেবতাপদূ্মূ ।”? ররর 
চেদি; সং,পুং, দেশবিশেষ, চন্দেল দেশ। 

২। বংশবিশেষ। ৩ । পুং, বহৎ, তদ্ধেলীনর 
লোক। 

চেদ্বিপত্ি 1 

চেদ্িরাজ 
(চেছি পতি, রাজন্, ৬্ী_ 
ব) সং, পুং, শিশুপাল। 

চেপ্ট! চিপিট শবজ) বিং, চৌঁড়া, প্রশস্ত, 
চেটাল। 

চেয় (চি চয়ন করা+ষ-শ্্) বিং, ত্রিং, 
চয়নীয়, যাহা চয়ন করা 'আবশাক যা 
উচিত, চয়নষোগ্য। ২। আধানাজ সংগ্কার- 
যোগ্য (অগ্সি)। শিং-১ “অগ্গিশ্ডেয়ো 
বহুদ্িশ্চাপি যে” এ 

চেররাজ্য ; সং, ইহার উত্তরে কর্ণাট, দক্ষিণে 
জমুদ্্র এবং পশ্চিমে কেরল দেশ। 

চেল (চিল্ পরিধান করা+অ(্জল্)_শ্) 
সং, ক্ীং, লী -ক্ত্রীং, বপ্ত। ২। পরিচ্ছদ । 
০। (+- অন্ ক) বিং,ত্রিং,অধম,চেলা। ৪। 
কুদৎ্সিত।শিৎ_ ১বিপঞ্জেো গলমুহ্ধধা দুয়া 
চেলচীরয়া 1” ২ “কলশ্রাশ্চেল কঠন2।+ 

চেলগঙ্গা; সৎ, স্ত্রী গোরণযমীপস্থ নদী- 
বিশেষ । শিৎ--১ “পপাত চেলগঞ্ায়াঃ 
পুলিলে সহকন্যয়া ।”,হেরিবংম্বী। 

চেল (দেশজ) যং সম্্যাসীদের শিষ্য! ২ 
কারিব-::.5:0-4-77755,15 

চেলি (চেল, পৃষজ) সং, প্টবস্মাবিশেষ | , চেলিকা 1 (চেল ।বন্প 4 কগ্- দ্বারে) সং, । চেলী,. 4, স্রীং। চেলির. কাপড়, ,. ; 



€চত্ত নম 

চেক (চেষ্ট +দক(ণেক)-ক) বিৎ, ভ্রিৎ, 
চেষ্টাগুত্ত । ২। সং, পুৎ রতিবন্ধবিশেষ । 
শিহ-১ পপাদমেকৎ ছপি নাস্য ইতরে- 
পৈন চেইয়েখ। কান্ত: ক্রোড়ে স্থিত ংনারীং 
বন্ষোহয়ং চেষ্রকো মতঃ। 

চেষ্টমান (চেষ্টা দেখ, আন.শান)- ক) বিং) 
ভিিৎ, ধে চেষ্টা করিতেছে, উদ্যোগী । ২। 
চলৎ । 

চেষ্টা _ ক্রীং ) (চেষ্টং চেঙ্া করা+ 
চেছ্টিত-ব্শীৎ ) অ, তরক্তি)-ভা) সং, 

* ফায়িক বাপর, অভীগ-সাধক অনিষ্ট- 
মাশক ক্রিয়া। ২। ব্যাপার । ৬। কর্ম, 
ফার্ধা। ৪। গতি । ৫। সাহগ। *। যতু। 

৭|উ:দ্যাশ শিং-১ “কৃতিজনা! ভবে- 
চেক |? ২ “আকারৈরিঙ্গিতৈর্গতা চে" 
য়া ।? ৩ চেক্রাৎ পিপীলিকানামূ ) ৪ 
অচেনকেপি ক্বীরবঙ্ছেষ্টিতৎ প্রধানস্য । 

চে্টত (পুর্সো দেখ, ভ(ক্ষে) _ ক) হিং, ত্রিং, 
সচেই, থে চেষ্টা করে। ২।যে বিষয়ে 
চেষ্ট' কর! গিয়াছে বা যাইতেছে । ৩। 
(+ক্ত--স্া) ক্রীৎ, চেষ্টা । 

চৈতন্য চেতন + ঘ/ফ))-ম্বার্থে, ভাবে) অং. 
পুংঃভগবানের অংশাবতার,আস্া। কলিঘুগে 
জয়ং শরীক নবদ্বীপ মিত্রের রসে ও 
শচীর গর্ভে চৈতন্য অবতার হইয়া জঙ্ 

:শ্রাহণ করেন এবং জগতে হরিন'ম প্রচার 
ও হবিগুণ কীর্তন করিয়া পাপীকুলের 
উদ্ধার সাধন করেন। ২! ক্লীং, চেতনের 
ধণ্ম,চেতনের কার্ধ্য, বোধ, জান, অনুভব। 
৩1 জাপন মন্দে যাহা! উদয়, হইতেছ 
তহিষকঘ নক হরান, চেতন! । শিং-১ “লীবং 
পশ্যামি বক্ষাণামচৈতন্যং ন বিদাতে ।? 
৪ 1জাগরণ। ৫) ব্রদ্ধ। ৬ শ্রন্ষতি। 

ইস্কনাচকন্দ্রাফৃত ; সংক্লীৎ। বৈষ্ধবগ্রস্থ বিশেষ। 
ইহার প্রণেতা প্রবঝেধানন সরস্বতী । 

 ইচতন্যচরিতামৃত? মং, স্ীৎ, কঞ্চমাস কবি- 
ক্কাজপ্রণীত বৈধাৰ গ্রন্থবিশেষ। 

সে; সং, পুং, গৌরান ।- ইসি ১৪০৭ 
'খকে প্রাঃভূতি হইয়া ১৪৫৭ শকে লীঙগা- 
স্টলে, জিরোছিত হন। ইনি হরিনাম | 

এ আজ হই সি পারার: 

৬৭৪ ] চৈত্র 

প্রবর্তীক্বিত1। বৈষবগণ ইহাকে পূ্ণব্রচ্ধ 
হলিয়! স্বীকার করেন। 

চৈতন্যস্ৈরবী) সং, স্ত্রীং, চৈ ন্যসারোক্ত 
তৈরবীিশেষ। 

চৈত্ত চিনত+অ - প্রং) সং, কী, বৌদ্ধ- 
মতে-বিজ্ঞানভিন্ন স্বন্ধ | 

চৈত্য (চিত্য [চি একত্র করা+ধ-শ্] 
অগনি+ অ.ফ)- ইদমর্থে। সং, ক্লীং, পুজা- 
স্থান, যক্ত্রস্থান। ২। বৌগ্কদ্িগের দেবা. 
লয়বিশেষ | ৩। মন্ুমেণ্ট । 81 (চিতা + অ 

(ঝ্য) - ইদ মর্থে) পুং, রখ্য| বা শ্বাশানপাস্ন্থ 
বৌদ্ধগণপৃজশীয় বৃক্ষ । ৫1 শ্বশান-তরু। 
৬ | রথ্যারক্ষ | ৭। পৃজনীয়বুক্ষ | শিং-১ 

“অকৃষ্টপচযা পৃথিবী বিবভৌ চৈড্যমা- 
লিনী |? ২ “আসীনং চৈতামধে)।? ৩ 
“একো বৃক্ষ ছি যো গ্রামে ভবেৎ পর্ণ- 
ফলান্বিতঃ | চৈতে)1 ভবতি নিজ্ঞতির" 
নীয়ঃ সুপুজিতঃ 1? ৮ | বিৎ, জিৎ, চিতা- 

জন্থন্ধীয়। 
চৈত্র ] (চৈত" ভিত্রানক্ষত্রযুন্ত পুর্ণিমি 
চৈত্রিক / +কস(ক)- যুক্কার্থে, ইক(কিংক) 

- স্বার্থে) সং,পুং,বসস্ত কালের প্রথম মাস, 
মধুষমাস। শিৎ-_ ১ চৈত €তিগাদি বজন্তা- 
রঃ) ২ “ফান্কন চৈজো বসস্তঃ 1?) 

চৈত্রমখ (চৈত্র-মখখ উৎসব, ৬চী-ষ) 
জং, পু, চৈত্রমামীয্স উৎ্সব। 

চৈত্ররথ (চিত্ররথ এই উদ্যানরক্ষক গন্ধর্বব 
শঅ()- রক্ষার্থে) সং। ফ্রী, কুষেরের 
উদ্যান, ইলারতের পূর্বদিকে আঅবশ্থিত। 
শিং-১ 'বছ্ধো বহজনাকীর্ণং বলং চৈত্র- 
রথৎ ঘখ1।” ২। পুংযমুমিবিশেষ। শিং” ১ 

*ক্বিশিতমন্ডিষ্যতস্তৎং তথ চৈত্ররথং 
মুনিম)? ৩) গ্রস্থবিশেষ,চিত্ররখ গন্ধবংকে 

অবলম্বন করিয়। থে গ্রন্থ চিত হুইয়াছে। 
| চৈত্ররথ্য (ডিএররথ+ ঘ(জ1) - খ্বার্থে) সং,ক্ীৎ, 

চৈত্তর়ধবন্। শিং--১ “আনাস চৈত্রবধ্যে 
চ সরেসের়াময়ারতঃ 1৮ (ভাগবত)। 

চৈত্রাবলী সং, স্্রীং, চৈতপূর্ণিমী, জন্যমতে 
শামাদনজেকোদশী ) 

চৈত্রী ( চিত সক্ষত্রবিখেষ+ উজিফে)-ঘু 
আছে ইপ জী) সি সী চিত্রানক্ষত 



চোদ | ৬৭৫ ].... চেল. 

সবুজ পূর্ণিমা, চৈত্রমাসীয় পূর্ণিমা । শিৎ_-১. 
শচৈত্রাৎ হি পৌর্ণযাস্যান্ত তবদীক্ষা 
ভবিষ্যতি 1৮ ২। (চৈত্র 4 ইন্-বিদ্য- 
মানার্ধে) পৃ, চৈত্রমাস। 

'চৈদিক (চেদি+ইক(ফিক)- ভবার্থে) বিং, 
তিৎ, চেদিদেশজাত। 

চৈদ্য (চে্দি এই দেশের নাম1+যঞ্জ্য) _ 
ইদমর্থে) সৎ, পুং, শিশুপাল। শিৎ-১ 
“তব নিপ্রকৃতশৈচৈহ্যঃ1”” ২ । পুং, বহুত, 

চেদ্িদেশী্ লোক । ৩। বিং, ত্রিৎ। চেদ্দি- 
বংশীয়। 

চৈনেষ (চীন +এয়কে)-- ভবার্থে) বিং, 
রিং, চীনদেশলাভ, চীনদেশোস্তভব। ২। 

(1+ফ্েয়-ইদমর্থে) চীনর্েশ সম্বন্ধীয় । 
চৈল (চেল 4 অ(ফঃ)- ইদমর্দে) বিং, রিং, 

বস্ত্রসম্বন্ধীয়। (স্বার্থে) সৎ, ক্রীৎ, 
বন্স। শি২ং-১ “চৈলকম্বলবেশ্মানি বিচি- 
প্রানি মহাত্তি চ।” ভোরত)। 

চৈলধাব চৈল বস্ত্র-ধাব্ ধোৌঁতকরা+অ 
(খন্)- 
ধোবা। [ভাগ। 

চৌোচ (দেশলস) সং, আশ, হালের অস্তরস্থ 
চোকান (দেশজ ) সং, তীস্কীকরণ। ২। 

নিষ্পত্তি । 

চোক্ষ চুবং চষ1+হ--প্রং । ব-কৃ) বিৎ, 
'তিৎও দক্ষ, ৪্দপূণ। শিৎ-১ শশ্রদ্ধাবস্তে! 

 ছ্বসাবস্তশ্চোক্ষাশ্চোক্ষ জনপ্রিয় 17 ২। 
স্ীক্ষ। ৩। মনোজ্ঞ । ৪ |নির্মল। ৫| 

স্বীত। ৬। পুং, পবিত্র বনপ্রদেশ। 
চোখ ঘোবনিক) তীক্ষ। 
চোক। দ্বেশজ) সং, নল, নলী, সচ্ছিত্র বংশ" 
শখ 1:7৫. [করণ, বিঘারণ। 
রে তেদশজ ) সং, ঠোকরান, আব্বাত- 
ভোট (চুট্ “অক্স ছওয1+জ(জন্)-ক টু 

ৰ সং সত্রীৎ, শাটী, শাড়ী ( 

চো €চোল দেখ, লম্্ড় ) সং, পুং, দেশ- 
| বিশেষ । ২ । উদ্ধরীব 'বস্ত্র। . রর 
চোষক, ৬৪ প্রেরণ করা + অকণেক)-- ক) 
বি ত্িং বে প্রেরণ করে, তরেরক। ২।, 

ক. এ (8 

| চোদ, চোদি  শেেরগ, ধরন অল). | ৃ 

ক) সং, পুৎ। বস্ত্রক্ষালক, রজক, | 

ভবে) সংক্লীৎ, প্রেরণ । ২। (+ব্জনট 
ক) পুৎ, প্রেরক। ৩। (দেশজ) স্্ীসত্োগ | 

চোদনা (চুদৃঞ্রিন্চোক্ষি প্রেরণ করা+ 
অন-ভা, আপ -স্ত্রীলিঙ্গে ) সণ স্ত্রীৎ, 
প্রেরণা । ২। তর্ডনা । ৩। শ্রবর্তন]। শিং 
-১ *জ্ঞানৎ জ্ঞেব্ৎ পরিজ্ঞাতা তিবিধা 
কন্মচোদন।।” (গীতা)। 

চোদ্য়িতা (চোবয়িত, “চালা দেখ, তৃত়েন্) 
- ক) বিং, ত্রিৎ। প্রেরক । ২। প্রবর্তক । 

চোদিত (চে!দনা দেখ, তক্ি)-_শ্) বিং, 
তিং, প্রেরিত। ২1 লিয়োজিত। | 

চোদ (চুদ্ প্রেরণকরা 'আন্কাকরা ইত্যাদি 
+য্যপ্)_ন্প) সংক্লীৎ,অন্ভুত। ২. প্রশ্ন 
৩। বিং, জিং) গ্রেরণষোগ্য । শিং - ১ 

“চপলাজনং প্রতি ন চোদ্যমদঃ1*মঘ)। 

চোনা দেশজ) সং, গোমুত্র, গোরুর প্রআব। 

চে!নাট (দেশজ) আকুঞ্িত করা, কেশ ও 
 বস্সাদির ঘৌন্দর্ধা সাধন করিয়া গ্েওঘা। 
চোপদার ষোবনিক) ষেভৃত্যেরা জাশাসৌট। 

বহন করে। 

চোপন (চুপ, মন মন্দ গমন করা+জন 
, (অনট)-- ভা) সং, রলীৎ, মন্দ মন্দ গমন, 

চুপে চুপে যাওয়া । ২। চুপ করিয়া থাকা, 

মৌন । ৩। (অন - ক) বিং, ত্রিৎ, শনৈ- 
গীমী।. 

চোপান দেশজ) সৎ, জন্য প্রহারকরপ । 
চোর (চৌতি চুরি করা+4 অংঅন্)- ক. 5২, 

পুং- স্ত্রীৎ, পরদ্রব্যাপহারক, তস্ক3, ঘেচু'র 
করে । ২। পু গ্ন্ধদ্রধাবিশেষ। [চুরি 

চোরিকা (চৌরিকা দ্বেখ) মং, স্রীৎ। ত্র তা, 
চোরিত (চোর দেখ, তকে) - শ্) বিধ, তিক, 

অপহৃত, যাহ চুরি করিয়াছে। 
চোল (চুল উদ্নত হওয়া 1+ঝ অনা) ক। 

অথবা চোল বাক্তিবিশিষের লাস, এই 
রাজার নাষে এই দেশের লাম হইয়াছে) 

 জংঃপুৎ, দেশবিশেষ, ভাঞ্জোর, পাণড- 
মগুলের উত্তর পিনাকিনী চ্দী পত্যন্ত 
এই দেশের মীষা। ২। জ্ীঘ। লী. স্ত্রীং, 
২ । *। কাচুলি; ষখা-- এ 
2, হ্ষন মদয়রস মোহিত 

- এ: ধুলাহিত কুছ নেত চোলে।?? 
০০ রে 



চৌ'র [ 

_ চোলক (চুল্ উন্নত হওয়!+ অক(ণক)- 
ক। কিশ্বা চোল+কণ্) সং, পু বর্ম, 
সাজোয়া | ২। বন্ধল, ছাল! 

 চোষ্য চেষ চুষা+ঘ -র্) বিৎ, ত্রিৎ, বাছা 
চুবিক্লা খাইতে হয়। 

চৌক চেক্কুম শদজ) সং, নেত্র। ২। চারি 
পণ। ৩। খাতের পরিমাণবিশেষ । 

চৌকষ 'পৃর্দে দেখ) বিং,মনোযোগী, সতর্ক । 
চৌকা (চহক্ধোপ শহজ) সং, চারি কোণ] । 

২। পাকস্তান। 
চৌকাঠ চৌ চতুর শব্ষজ কাঠ কাষ্ঠ 
শফজ) সৎ, দ্বারের নিয়স্থ কাষ্ঠ। 

চৌকি চেতুক্ষী শব্দজ) সং, খুরসী, আসন । 
২। পাহরা, রক্ষা । ৩। পুলীস কিম্বা কর 

আদায়ের স্থানকে চৌকি বলে। 
চৌকিদার ধোবনিক) সং, প্রহরী । ২। কর 

আদায়ের পেয়াছ।। 

চৌড় 7 চেড়া শিখা +- অফ) ভাবার্ে) 
চৌল | সৎ, ক্রীং, চুড়াকরণ সংস্কার | 

২। (+২--ভবার্থে) বিং, ত্রিং, চূড়া- 
জন্বন্থীয়। | 

চৌড়া (দেশজ) সং, প্রস্থ পরিমাণ, পরিসর । 
চৌথ চেহুর্থশব্ষজ) করবিশেষ ; প্রজাগণ 

খআপনাদিগের বৃক্ষা্ছি কর্তন করিলে তা- 

হার চতুর্থাংশের যে মুল্য জমীদ্ারকে 
প্রদ্থান করে তাহাকে চৌথ কহে। 

চৌদ্দ (চৌ চতুর শবজ _দ্দ দশন্ শব্দ) 
বিধঃ সংখ্যাবিশেষ, ১৪ 

| চৌধুরী (চতুধধরিনূ, চু ঢারি-ধুর ভার 
: শ্ঁইন্(পিন্)- ক) বিৎ্, ত্িৎ, গ্রামেয় প্র- | 
খান? ২। নগরের মধ্যে প্রধান ব্যবসাী। 
বাজারের অর্দায়। 181 উপাধিবিশেষ | 

চটী. 
্ সার কোপ।. 

৬৭৬ ] 

চৌরী 

এ গল. কত), 

মির চট 

রিং, চোর,যে চুরি করে,পরদ্রব্যাপহারক। 
২। শন্ধদ্রব্যবিষীধ । ৩। কবিবিশেষ । শিং 
-১ দকবিরমকুঃ কবিরমরঃ কবী চৌর- 
ময়ূরকো। |” (উন্ভট)। 

চৌরপূর্্ব ; বি, ত্রিৎ। যে পুর্বে চৌরঘযবৃততি 
করিয়াছিল। [৮৪। 

চৌরাশি চেতৃরশীতি শঙ্খজ) সংখ্যাবিশেষ, 
চৌরি (চোর+ই-ভা। ক- যোগে 
চৌরিকা চৌরি কা) সং, স্ত্রী, তস্করতা, 

চুরী। 
চৌর্ণস্তর (07910607690) সং, পংঃ ষে 

স্তর খড়ী দ্বারা নিশ্মিত হইয়াছে । 
চৌর্ঘ্য (চোর + যষ্ণ্য) _ ভাবে, কর্ম্মণি) সং, 

ক্লীৎ, তন্করতা॥ চুরি । 
চ্যবন চুযু পতিত হওয়া+ অন-ক। ছু- 

রাত্মা রাক্ষস সসত্বাবস্থায় পুলোমাকে 
অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে এমন 
সময়ে পুলোমার গর্ভস্থ বালক ক্রোধাতািত 
হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নির্মিত হইলেন। 

তাহাতেই ইনার নাম চ্যৰন হইল) সং, 
পৃং, খুষিবিশেষ, ভূগুনন্দন ; পুলোমার 
গর্তে ভৃগুর ওযর়সে ইহার জন্ম হয়। শিং 
ডি “রোহাম্মাুশ্চযতঃ কক্ষেশ্চঠবনস্ভেন 

সোহন্ভবৎ্ 1” ২। (+জঅনট ভা) কী, 
ক্ষরণ। গলন । ৩। ছদ্র। [বিশেষ। 

চ্যবনপ্রাশ ; সৎ, পুং, চক্রঙক্যোত্ক ওঁধধ" 
চ্যাবন চ্যুঞিিল্চ্যাবি নিঃশ্াত ছওগ14- 
অন(জনট)- ক) বিং, ত্রিৎ, চ্যুতিকারক। 
শিং--১ পছুশ্চ্যাবচ্যাবনো তা হত্ত,. 
ত্রন্ষত্বিষাৎ হরঃ 1” (ছারত)।- 

ছ্যুত চ্যে গমন করা, পতিত ছওয়া+-ত(ভ) 
ক) বিত ব্রিং, র্ট ২।যে বা খাছা 
পরার? পতিত) | সস ্ 

ঞ 1 বেবা সাহা কোন সত সাল ঘা 
. কইতে “বহিন্ঠ.. হইয়াছে ধা 
রন রন ৯ চল! 
৭ আয | 

টা চি যো ফখ্ বিকি) সু, ভীত 
সণ প্দ। ও) ছানি মাপ! 



ছট! 

শাপিপপপিশীস 

প্রশস্যতে 1” হণক্র্ধ্যাৎ হবস্যাপি পিনাক- 
পাণেধৈর্ধ্যচ্যুতিৎ কে মম ধন্বিলোহন্যে ৷” 

টুপ ছুযে হাস্য কর1+প- জং ক্কার্থে) সংঃ 
গুহ ম্খ, বদন । | 

চ্যাত ছুযেৎ ক্ষরিত হওয়া, চ্যুত হওয্11 
অ(অল্)- ভাবে) জং, পু, চ্যতি দেখ। 

চাতৎ চ্যান দেখ, অৎশেতৃ)- ক) বিৎ, 
ভি, ক্কারণশীল 1 ২ । বিনাশশীল। 

চণীত্ব চুযু গমন করা+ত্ব-ণ) সং, ক্লীৎ, 
বল। ২। সেতু - ক) বিং,ত্রিং,গমনশীল । 
৩। অগুজাত। ৪। ক্ষীণপুণ্য। 

ছ 
চু; বাঞ্জনের সপ্তমবর্ণ; ইহার উচ্চারণস্ছান 

'জিহ্বামূল । ২। ছো! ছেদন করা+ অ 
ডে)-- ক) বং, ত্রিৎ, নিশ্মল। ৩। তরল । 

৪ । ছের্দক। ৫। কম্পিত । ৬1 সৎ, পুহ, 

ছেদ । ৭। গু । ৮ ছেদ খ্সাচ্ছাদন 

কর1+অ(ড)-ক) ক্লীহ, গৃহ । ৯। মা" 
হাত | ছা1-স্ত্রীঘ। (4+ভ-্ভা) শোপন্। 

২। আচ্ছাদন । ৩। (4) শিশু। 
ই ছেদি শন্দজ) সং, নৌকার ছাদ । 
গছ্ে$! হ্ছদন কর7+ ক--প্রং, ব্সথবা 

গগন্)--ব্ব, ক.) আহ, পুৎ, হ্থাগছা । 
গণ কে. খন” প্শ 
শুক্ষ গোসয, খুঁটে ॥ 
গল -- পু ছ্োে ছেদনক রা 4” কল -. 
গলী -.. সৎ 
নীলব্খ বণ 1৩1 পু, ক্তিমুনি। 

৮৪ (ছগপ +-ককৃ-্ার্থে ) স্ব 'পুহ। 
হাগল। 

বট টি [০ 
তিলে” ৬. 1 কা ৫3 পরপর) 
৮7775551 12৯৮” টি 

[] ৬৭৭ ] 

সমুহ) অৎঃ ্ জীৎ, | 

শর) আৎ১ ছাল । ২? ক্ীৎ, ৃ ছতেখারী--রিন্ব 

[শ্রচণ্ড। দেবীর স্থান । |. 
লগ ; ঠ লং) পু বক্ষির্ষেণে সযজ পিক্ষটে |. 
টা ছা ীত্তি টির টিসু শক, | 

সি প্তি, হি ৃ ৃ টা 
ধু তা ছেত সপুপ্খ ক্ডী পারি) লা খু, 

রঃ গং ৮৯টি উই ৃ 
সুহং। শি -. না এ 

ছত্র 

ছটাক দেশজ) সৎ, সেরের ফোড়শাংশ, 
পঁঁচতোলা। [ষ) সং, পুহ, হাশারিগাহ্ছ । 

ছটাফল ছেটা সরল রেখা- ফল, *ষী-_ 
ছটান্ড! ছট! বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্উ রেখা বা 

লম্বা চিহ -_ আভা দীপ্তি, *্গী-_হিৎ। 
অযব1 ছট। দীপণ্ডি-ভা শোভা পাওয়া 
+অকে)- ক, আপ্ ন্্রীৎ ) সং, জ্রীহ, 
বিছ্যৎৎ। [বীজাদিছেপণ | 

ছড়ান দেশজ) সং, বিস্তৃত করণ । ২। 
ছড়ী দেশজ) সং, হুর ষ্টি, সরু লাঠী। 

ছেদ্-এ-ছাদ্ধি আচ্ছাদন করা ++ 
ছজ 1 র-পগ্রং । অখবা ত্র-প) লং, ক্ীৎ, 

বাহ! দ্বার! রৌদ্র নিবারণ কর] যায়, আত- 
পত্র,হাতা । শিং- ১শশিপ্রভৎ ছত্র মুছে 
চচামরে।”? ২। কোড়ক। ৩।(ক+তব্র- 

ভ1) আচ্ছাদন। ম্রো স্ত্রীং, (ত্র ক) 
অতিচ্ছত্তারৃক্ষ । ২ 1 মঞ্জিষ্ঠা। ৩। মৌরী। 
৪ 1 কৌড়ক, ছাতা । 

ছত্রক ছেত্র+ক- যোগ) সং, ক্লীৎ, ছত্র। 
২। ছত্র--ক কৈধাতৃজ) পুৎ, যাছ্যা? 
পান্ধী। ৩। ঈশ্বরগ্যহবিশেষ। 

ছত্রকদেহ (18০070০1) ম্বাহাদের দেহ, 
ছত্রকের (বঙ্গের ছাতার) সদৃশ 3 বথা-- 
সেডুমী নামক সমুড্রদ্ধ জীব, ইহা ভুই- 
গণে বিদ্বক্ত | 

ছত্রদ্ড (ছত্রে ছুত্রস্বরূপ -- দ্ঠ) বং সস) 
সং» পু ক্রীৎ রাজজছত | ২ ছে) 
ছত্রএবং দণ্ড! . . : 

হত্তধর, ছত্রধার  ছেত্র-_খর, ঝা, নারী 
- যো ধরে, সহ) এ টং 

বত্রিং, ৫ষ ছত্র" থা কে তির 
ছাত্রপত্র ছেত্র-পত্র পাত।। | 
শপজ্ধিশিষ্ট) সং». 
ভূর্জপত্রে রুক্ষ । ৪4527 

ছাগুর? নং, লা চিত প্রা, 
প্রেত । *. [তিন বৃক্ষ । 

শী লাখ চি 

ছায়তঙজ ছেজ স্তন লাশ, বব এ 
রা ছর শখ. -আক্ষাপে; হ).কাজভিহ্ে, ব- 
শর) সং, পুত টন) 8.) সাত 

8 রানা 1৪ রাম 



ছদ্ম 

ছাত্রভোগ ; সৎ, পৃং, ভাগীরধী-তীরন্ছ গ্রাম- 
বিশেষ । এখানে অন্বলিঙ নামক শিবলিজ 
সংস্থাপিত আছে। 

ছত্রাক হেত্র অক গষযন করা, তুলা হওযষ। 
+ অংষণ্)১-ক । অথবা ছত্র-কৈ দীপ্ডি 
পাওয়1+২অআ-ক) সং, ক্রীৎ, শিলীন্ধ,, 

 কোড়ক। কী-স্্রীং, রান্না। 
ছত্রিশগড় ;) সং, পৃৎ, ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদে- 

শের একটী বিভাগ । ইহার অপর নাম 
রত্বপুর । 

ছত্রী ছেত্রিন্, ছর+ইন্ _আঅন্ত্যর্থে) সং,পৃৎ, 
নাপিত । ২ । বিং, ত্রিৎ, ছত্রধারী, হাতি- 

 খরা। শিৎ-১ “ছতিনো পচ্ছৃত্তি 1১? ২ 
মোদী ষক্জোপবীতী চ ছত্রী দাজিনী 
তথ! 8৯৪ ূ 

| ছদ্বর ছে আচ্ছাফনকরা +থর ০ সংজ্ঞার্থে | 
স্ৃস্ত্) সং পু গৃহ । ২ ।কুথ্থ। 
 ছদ (ছদৃ-ঞ্রিস্ছাদি বআচ্ছা্ন করা+ 
|. খে)-খ) সংপুং, পত্র ) শিৎ- ১*লিত্য- 

3 নি পাদপাঃ. হরি তচ্ছধা2 1” ২। 
পক্ষপাখনা।। ০1 আচ্ছাদন । ৪। নান 

ক্ষ 1৫7 প্রনথপর্থি বৃক্ষ । রঃ 
হদন ছেদ দেখ, অন(অন্ট) - ভা) সংক্রীৎ, 
আমান. শিৎ-- ১+বিমলস্ফাটি কাভানি 
পাগুবচ্ছদনানি চ।" ২। (+অনট্-৭) 

7 পন্্। ৩। পক্ষ 181 তেজপাত। 
ছদিঃ (ছদ্িস্, ছদদ দেখ, ইস্-প, সংক্ছার্থে) 

সং,্সীং, আচ্ছাদন। ২।(1+ইস্-ভা) 
ছাদ, চাল। 

ছি (পূর্বে দেখ, ই-৭) সং, পুৎ। গৃহা- 
চ্ছাদন, হান, চাল। ২। (+ই- ভা) 
খ্াচছাঘন। 

হদ্র (ছত্রনূ, হ্গ দেখ, মন -প) সং, ক্ীৎ, 
ছল, কপট । শিং--১ “বিষ রাষ মহৎ, 

মন্যে যানুষৎ ছত্বরূপিণমূ।” ২ “লেন 
হছ্বলা ভড্রে স্বয়ং ত্বাং দ্র মাগত3 1৮ 

_ছুত্রবেশ হেন কগট-_বেশ,যং-স) সং 
পুত লোরুকে প্রতারণা! করিবার, নিত 
7 থে রেশ করা বাক্স, কপটবেশ, জাল ।২। 
ক্াগদি 'বাঙ্বিক 'খেকপ তাহ গোপন 

করিক়াঃলোকের নিকট অন্যকূপে পরিচিত 

[ ৬৭৮ ] ছন্দ! 

৮ 

হইবার নিমিত্ত, যে আচরণ বা অনুষ্ঠান 
করা যায়, তাহাকে ছদ্দাষেশ কহে; যেমন 

নাস্তিকের আত্মিকের ব্যবহার। 
ছদ্মবেশী (-বেশিনৃ, ছদ্ব_ বেশিন্ যে 

বন্মাদি পরিধান করে) বিৎ, ত্রিৎ, যে ছ্দ্ব- 
বেশ করে, কাপটিক। 

ছদ্দী (ছস্ছিন্, ছগ্ব+ইন্-_ অন্তযর্থে) বিং, 
ত্রিৎ,ছদ্ববেশধা রী, কপটবেশযুক্ত । শিং- 
১ “বাহুকশ্ছক্সিনৎ নলমৃ ।?, (ভারত)। 

ছন্ছন্ দেশজ) অস্থির হওয়!। ২। অল অল 
জাল! বাবেদন। করা। 

ছন্দছন্দ আচ্ছাদনকর14+ অ(অল্)-- ভা) মং, 
পুহ, অভিপ্রায় ৷ শিৎ- ১ভবচ্ছপ্দং সমা- 

 জ্কায় হুত্যেরক্সপারোগণাহ ॥ ২1 বশতা। 
৩। অভিলাষ । শিৎ--১ “গ্বচ্ছন্দেন বয়” 
শ্িতা১ 1” ৪ । প্রবৃত্তি । € । বিষ। ৬। 
বিং,ভ্রিৎ। গৌোপনীদ | শিং--১ “ছন্দানু- 
বৃদ্তিছঃসাধাঃ হুহদে। বিমনীকৃতাঃ 1৮ 

ছন্দক (ছলা, রক্ষা! কর1-+.জআক(ণক)-ক) 
সং, পু, রক্ষক । ২। বাহ্াদদেব। 

ছস্দজ ; সং, পুৎ, বনু প্রস্ততি ছঘেবগণ। 
ছন্দবন্ধ ছেন্দোবদ্ধ শখজ কি?)কথার বাছুনি; 

বথা--“এত বড় বিষম ধন্ধ। যত করি ছল- 
বন্ধ ।+ ৃ 

হছশস্ ছেল, দীন্ডি পাও, আনন্দ করা+ | 

ঘস্ - ভাবে) জং, ক্সীৎ, পক্গ্যবন্ধ, পদোর | 

ভেদ-বোধক সংক্্ঞা বা জাতি, যেমন 

মালিনী তোটক একাবলী প্রসৃততি। ২। 

স্থেচ্ছাচার | ৩। ইচ্ছা। ৪ ।(+অদ্-প) 

 বেদ। শিং -১*প্রশবশ্হশ্প সামিব ক্দোদ্য?)। 
২ “শিক্ষা কলে ব্যাকরণৎ নিরুক্তৎ ছা 
সাংচয়ঃ । জ্যোতিযাষরমৈ বেঘাক্সানি 
ফড়েব তু।" | 

ছেশ ইচ্ছা-অনুগমন, ছন্দানুগ্ষন 
ছন্দানুসরণ ./ অনুসরণ পশ্চাদগ মন, « তি বা. শষ) সং ্রীৎ, আপন ইচ্ছ। প্র 

অভিপ্রায় অনুসারে চলা। ৰ 
ছদ্দানুগানী মিস্? ছেপে _ অনুগামী, নি 
হল্ানু সানী _রিল্ / সারী লে পণ্চাৎ গমন 

করে, »চী _হ) বিৎএক্রিং, যে আপন ইচ্ছা! 

শ্রস্ুতি ব অভিপ্রায় অনুসারে চলে। - 



ছর্দদ [ ৬৭৯ ] ছ! 

ছন্দানুবর্তন _ক্রীহ,] ছেন্দ_ অনুবর্তন,অন্থ | ছল (ছো[সারল্য ছেদন করা+ল-ভা) 
ছন্দানুবৃত্তি _স্ত্রীৎ | বুত্তি) সং, মনযোগান, 

অন্যের ইচ্ছ! প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায় অন্থ- 
সারে চলা। 

ছন্দানুবত্ত ( -বর্তিন্, ছন্দ _ অন্ুব্তা, ৩ঠী 
_ ১ বিৎ, ভ্রিৎ। যে পরের মন যোগায় । 

২। যে অন্যের ইচ্ছা প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায় 
অনুসারে চলে। ত্িনী - স্ত্রীঘ, ইচ্ছান্- 
শামিনী। 

ছন্দোগ €ছন্দস সামবেদ-গ [গৈ গান 
করা + অডে)- ক)খেগান করে; ২য়া-- 

সামবেগগায়ক। ২। সামবেদজ্ঞ । শিং-- 
১এবত্বেন ভোজয়ে শ্রান্ধে বহুর্চং যেদ- 

পারগং | শাখাত্তগমধাদ্বর্ধযৎ ছন্দোগন্ 
সমাপ্তিকমূ (১ | 

হছন্দোগপরিশিষ্ট) সং, পুং। কাত্যাক্ধন-কৃত 
 সামবৈদিক কর্মবোধক ভি -হত্রের 

পরিশিষ্ট । 
হল্দোমঞ্জরী ; সং, পুৎ, গজাদাস  শুরি- বিরচিত 

ছল্দোগ্রস্থ ॥.  শ্রিস্থ। 
ছন্দোহষ্টাদশ ; সং,পুং, প্রীরপ গোস্বামীর 
ছ্র (হছ-ঞিংস্ুছাদি অস্ছাদদন কর1+ত 
কষে) -- শু) বি) ভ্রিৎ। পু, নিজ্জনস্য । ২. 
'আন্হাদত।৩। লুপ্ত, নষ্ট । ৪1 সং,ক্লীৎ, 

নিআ্নপ্থান, রহঃ শিং-১ “ছয়েঘপি 
স্পষ্টতরেছু ৮ 

ছন্নঘতি (ছন্র -নই্উ- মতি বুদ্ধি, *্ঠী- 
ছিৎ-) বিং, ভিং, যাহার বুদ্ধিত্রৎশ হ্ই- 
যাছে, নষ্টবুদ্ধি। | 

ছমণ্ড ছেমু ভক্ষণ করা অণ্ড-_সংজ্ঞার্থে) 
সং. পি খআলাথশিশু, পিতৃহীীন বালক । 

ছন্দ (ছন্দ বেখ, 'অ(ক্দল্)--ভ1) সং, পু, 
বমি, বহন । 

ছন্দন (হুদ ব। হর্দ বমনকরা4-অন,আঅনট)) 
- ভা) সং, ক্লীঘ, বমন। ২। পুৎ, অলম্বুষ- 
রাক্ষদ।.৬। নিম্ববৃক্ষ । ৪.1 মদনবৃক্ষ। 

ছর্দি,ছ্ধা) ছর্দ। বমন কর+ই, 'উস্_ 
ছন্দিস্.. (কষা । ছর্দি+কপ্_খোগ) লং, 
হন্টিক ) সী, বজি, উদগার | .. 
ছ্দিস্ ভের্ছি-. স্প্ (কম মাশ করা + আট) 
২) এ নাশ খে) হা 

সং, ক্রীং, কপটতা, শঠতা, প্রতারণ।, 
চাতুরী। ২। কৌশল। ৩। আপন্তি। ৪। 
অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, অনোভিলাষ। €। 

স্থলন। ৬1 বাক্য-দৃঘণবিশেষ, বক্কা! থে 
শব্খ যেক্র্পে গঘ্োপ করেন সে শবের 
সে অর্থ গ্রহণ না করিয়। তন্বিপরণতার্থ 
কলনা-পুর্বক প্রতিবাদী ষে মিথ্যা! দেোষা- 
রোপ করে । শিং-১ “ধর্খেণ ব্যবহারেশ 

ছলেনাচরিতেন চ। প্রযুক্তং সাধয়েছ ঘৎ 
পঞ্চমেন বলেন চ।” ২ "স্মাৎ বামনেন 
জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন।” ৩ “কথাচ্ছলেন 
বাল।নাৎ নীতিসুদ্িহ কথ্যতে।+, 

ছলন _ল্সীৎ ) ছেস্-ঞি-ছলি [নামধাতু) 
ছলনা _স্ত্রীৎ | ছলনা! করা + অপ(অনট্), 
গন ভা, জাপ) সং প্রতারণা, শঠভা, 

পরপ্রতারণা ; যখা-“আোছের ছঙ্গনে ভুলে 
জ্ঞান যে জন।" শিৎ - ১"বখাপর টড 
 যোগপহ ন চ জ্যাৎ ছলনৎ পুনঃ... 
ছলিত ছেলন দেখ, ত্তে)-স্ঘব ) বিং তিং " 

প্রতারিত । ছলিতরামং নাটকম্ৃ 1৮২) 
(+-্ -- ভ।) সং, ক্রীৎ, প্রতারণা, ছলনা । 

ছলছল্ (দেশজ) জলে ভাষ। ; ঘখা--তে।- 
মার চক্ষু ছুটি ছল্ছল্ করিতেছে । 

ছল্লি, ছযী ছেদৃ- ত্রিস্ছষি আচ্ছাঙগন করা 
+০(ক্িপ)- ভাবেস্ছদু ব্চ্ছাক্ষন-. 
লা গান কর1+1ইকিে)-ক) সং,ন্ত্রীৎ, 
যাহা দ্বারা আচ্ছাদন কর! থাকে, স্বকৃ। 
ছাল, বন্ধল। ২। লত1। শ। চা 
৪ ।কাস্তান, ছেলে ।? 

হবি হে! [ অন্ধকার ] ছেখন কর1+ই ইন) | 
-প) সম্ক্ত্রীৎ) দপ্থি, শোভা ২1 উ- 
জ্বলতা। ৬ । চিত্রিত মুর্তি, প্রতিমূর্তি । 

শিৎ_ ১ “বেক্ত)) উদ্যচ্ছশাক্কসহৃশচ্ছবি।” 
২. “কেশবিরছাদে্ী বীললাটচ্ছ বিঃ. টা 

ছবিব (দেশজ ) বেশবিন্যাস করা ; খা. 
বিধধার এত ছব্বি ভাল নস্ব। 

ছ1 শোবক শক্ত কি?) সং, শিশু, বাচ্চ।; 
“কাকের বাসায় কোকিলের ছা. প্র 
জাতিস্বভাবথে ছংড়ে কি রা।”. 
৯ ছাযে সাড়াইল মায়। 



ছাত্র 

ছাই (দেশজ) সং, ভন্ম, খাক, পাঁইস। 
ছাওয়াল 1 (শাবক শন্দজ কি ?) শিশু। 
ছাবাল সস্তান। 

ছাকন (দেশজ) সং,বস্ম[দি দ্বার| দ্রবদ্রব্য 
নিংসারণ, নিশ্মীলকরণ । 

ছাচনী (দেশজ) যস্নদণ্ড । [অগ্রাহাকরণ। 
ছাটন (€দশজ ) সৎ, কর্তন, ছেদন। ২। 
ছাদ দেশজ) গঠন; ষথা-_তাহার লুষ্ছাগ। 

২।যে রজ্জত্বারা গাভীর পঞ্চ বন্ধন করিয়। 
ছুপ্ধ দোহন করে। ৩। ছন্দ ; ষথা--“নানা 

বাদে নানা ছাদে গজ ফাদে কত।” 
ছাগ (ছগ, ছগল 4২) _স্বার্থে। 
ছাগল কণ্-_ যোগ ) সং, পুৎ, অজ । 

ছাগলক 1) শিৎ-১ “শ্বেত শুপাকৎ সম- 
দঘ্বীর্থবৃন্তৎ নিঃশক্কলং ছাগলকৎ বদস্তি। 

গলেদ্ধিকপ্ট কঃকিল তস্যপৃষ্টে কণ্টঃ সুপথ্যে। 
কুচিক্ষো বলপ্রদঃ 1” গী,লী _ স্ত্রীৎ, অজা। 

ছাগণ (ছগণ + অ.সঃ)-_- সম্বন্ধার্থে) সং, পু, 
ঘুটের আগুন। 

ছাগভোজী (-ভোজিন্, ছাগ-ভোজী যে 
োব্ন করে) সং, পুৎ, নেকৃড়িয়া বাঘ । 
২। বিং, ত্রিং, ছাগত্তক্ষক । 

ছাগমুখ (ছাগ--মুখ। ছাপমুখের ন্যায় যাহার 

মুখ, *ষী-_হিৎ) সং, পু, কুমারানুচর- 
বিশেষ । ২। (কোর্ভিকেয়ের ষষ্টমুখ ছাগ- 
মুখর ন্যাক্গ বলিয়া) কুমার । 

ছাগরথ (ছাপ -" রথ) সং, পু, অগ্নি | 
ছাগবাহন ছোগ -বাহুন যান, রথ।দি) সং, 
 পুৎ অগ্নি। 
ছাড়ঝজ দেশজ) সং) বন, ত্যাগকরণ | 
ছাত হো! ছেদন কর14- ত(্তি) দ্র) বিং, 

ত্রিৎ, ছিন্ন । ২ । দুর্ববল। ৩ । ক্ষীণ, ক্শ। 
ছাত। (ছত্র শবজ ) সং, ক তপত্র, 
ছাতি ) ছাতী।২।কৌড়ক। 

' ছাতু সেক্, শকাজ কি ?) অং, যবাদি চূর্ণ । 
ছাত্র ছেত্র+ অফ) - স্ত্তযর্থে। ্থবা ছাত্র 

শুক্র দোবা বরণ 4- অ(ক) - তছ্ছসাশীলা- 
পে) সুখ পুত, আন্ভেবাসী, শিষ্য, পড়ুয়া । 
শিৎ-'১ “ছত্রেণ ছাত্রমদ্রাক্ষীত,.11 হ। 
মধুবিশেষ ।শিৎ_ ১কু সত্তি ছত্রাক (রক্ত 
তঙ্জৎ ছাত্রৎ মবুস্থারস্। প্রী-সস্ীৎশিষ্যা । 

[৬৮০] ছাপ 

ছাত্রগণ্ড ; সং, পুং১ শিক্ষাবিষয্ষে যে ছাত্রের 
যত্ব ও অন্বরাগ নাই। 

ছাত্রদর্শন ছোত্র মধুবিশেষ -- দর্শন, *ঠী _ 
হিৎ। যাহার ছাত্র মধুর ন্যায় দুই হয়) 
সং, ক্লীহ, হৈয়লগবীন, অধুরাম্বাদযুক্ত | ২। 
সদ্যোজাত ঘ্বৃত। ৩। শিষ্যাবলোকন। 

ছাত্রবৃন্তি ; সৎ, স্্রীৎ, ছাত্রের জীবিকা, ছ।- 
ত্রের উৎসাহ বদ্ধীনার্থে পারিতোধিকস্ব রূপ 
মাসিকাদি নিয়মে যে অর্থ দেওয়া যায়। 

ছাদ (ছদ্ৃ আচ্ছাদন কর1+ অংশ এ৪)- ৭) 

সং, ক্লীৎ, ঘরের আচ্হাদ্দন, চাল। ২। 
ছাত । 

ছাদক (ছাদন দেখ, অকণক)- ক) বিং 
ভ্রিং, আচ্ছাদক। ২।ঘে ত্বর ছায়, যে 

রে ছাদ নিশ্বাণ করে। 
ছাদন (ছদ্্--ছাদ্দি আচ্হাদন করা+ 
অন(অনট্)- ভা) সং, ক্রীৎ, আচ্ছাদন, 
আবরণ । শি২ং_১ “ফণাভৃতাং ছাদ নমেক 
মোকসামৃ ।, (মাত )। ২। ঘর ছাওয়া, 

খবরের ছা নিশ্মাণ করা । শ৩।৫4+আঅনট 
-প) পত্র । ৪ ।ছাল। €। ছাত। 

ছাদ্িত ছোপন দেখ, তকে)” শ্ম) বিৎ, রিং, 
অনচ্হার্দিত, ত্সাবৃত। ২ যাহা ছাগুয়া 
হইয়াছে, যাহার ছা নির্মিত হইয়াছে। 

ছান। (দেশজ) সং, ১ শাববক, শিশু । ২। 
হুদ্ধবিকার। 

ছান্দস ছন্দ বেদ-+ অক)-_- অধ্যয়নার্থে) 
সং, পৃ, বেদাধ্যায়ী । ২ । বেদাধ্যাপক। 
৩। শ্রোত্রিয়। ৩। বেদব্যাধ্যাযুক্ত গ্রন্থ । ৫। 
বিং,ত্রিং, বেদজাত। *। ছন্দঃসম্বস্ধীয়। 

ছান্দোগ্য (ছান্দন্ বেদসন্বন্ধীয়--গ [ গম্ 
গমন কর।+ (ভ)- ক] থে গমন করে+ 
ষক্য) _ব্যবহারার্থেব। অভ্যাসার্থে। অ- 
থবা ছন্দে গ-++য়ংহ্য) উই মর্থে).সং,ক্রীৎ, 
'আামবেষের অংশবিশেষ । 

ছাপ চেণকরখার্থ ভপ. খাতৃজ) সৎ, মুদ্রা | ২1 
চিহ্ত । ৩। হ্ছাপ।।. প|--ধিং, মুদ্রা স্ষিত। 
২। িহিচত। ০। আবৃত, লুব্ধার়িত) থা 
এ কথ। ছা! খাকিবে,না। ু 

হাপন দেশজ). সৎ, 57 1 &। 
গোপন 1. রঃ ৃ 



ছায়া 

হাপরা;) নগরবিশেষ; পণ্টোয়ানা রাজ্যে 
বেণগজার উপরে ও নাগপুর হইতে ৮৭ 
ক্রোশ উত্তরে ইছা অবস্থিত । 

স্যাব্বিশ (ষড়বিংশতি শব্দ) বিং, সংখ্যা- 
বিশেষ, ২৬। 

ছায়া ছে! [রৌদ্র ছেঞ্চন করা+য--ক,ত্সাপ 

- শ্দীং সৎ, স্ত্রীৎ, অনাতপ, বৌন্রাভাব ) 
২। অন্ধকার । ৩। শ্রতিবিদ্দ। ৪। কান্তি, 
জীপ্তি, প্রভা । £। আলোক ।৬। অর্ধ্যের 

- তু ) ইস্ীর গর্ভে সাব্ণিমন্ন শনেশ্চর ও 

তপতীীর জন্ম হয়; খখা-_- 

এ্াদ শংমুবতি, গ্রহগণ পতি, 

সৎক্কা চায় লারী ধলযা।?? 
শিৎ-১ “অসহত্ী তু শ্বাং ছায়াৎ সবর্ণ। 
নির্মমে ততঃ 1” ৭ | দুর্গা । ৮1 পালন। 
৯। শ্রেনী । ১৯ 1 উৎকোচ ১১। উনিশ 
ছন্ফর ছন্দোবিশেষ। ১২। আবর্তন; 
যেমন-বুক্ষের ছায়া । শিৎ --১ “ছেল 

পার্খগতভাৎ ভায়াৎ নোপসংহরত্তে জ্রেম । রে 
২ “(করতলৈহ) কিসলয়চ্ছায়া পরিম্প- 
ফ্রিভিই | ১৩। আশ্রয়? 

পদছায়া |” ১৪ । রাগিণীবিশেষ! 
ছায়াকর ছোয়া-কর [কু কর1+ অঅ অল) 

- ফা] ঘে করে) বিহ, ত্রিৎ, ছাত্রধারীী, ষে 
ছাতা করে। 

ছায়াঙ্ক ছোসা শর্ধাপ্রতিবিদ্য _ অঙ্ক, ৬ঠী_ 
হিৎ। শুর্ধাপ্রতিবিশ্ব পতিত হস্তয়াতে 

ধাহার প্রকাশ হয়) সং, পৃং, চক্র । 
হায়াতনয় ) (ছায়া ত্ুর্ধ্যপত্বী_ তনয়, 
ছাক্াত্জ ১ আত্মজ, হুত-ুপুজ, ৬ষ্ঠী- 
ছায়ান্থুত ) ঘট সং. পুত, শনিগ্রহ। 
ছায়াতকু ছোয়া ছায়াপ্রধান - তরু, যং- স) 

সং, পুৎ, বৃহৎ বৃক্ষ) ঘে গাছের আনেক 

ছায়া হয় ।শিৎ--৬প্পূর্ববানে চ পয়াছু চ 
 তলং বদ্য ন যুঞ্তি | অত্যন্তশীতলচ্ছাক়: 
 সহায়াতকু ক্ষচাতে |? ২ “পক্িক্কজ্ছায়া- 

তকুষু বসতিৎ রামপিরধ্যাশ্রমেযু 1? (মেখ- 
হত) ২। নমেরুবৃক্ষ । ৩ । হারপুমাপবৃক্ষ | 

ছাক্লাদট ছায়ানট শহ্বজ) লং, রং? রাগিনী- 
বিশেষ । 

ছাহাপথ ঠো7/-পঞ্ট, ছানা দীপ্তি_পথ 

[ ৬৮১ ] 

যখা--“দেহা 

ছিস্তি 

পর্িন শকজ, রং -_ স) সং, পৃং। শো।তা- 
যুক্ষ পথ, রজনীযোগে দৃশ্যমান নঙ্গত্রপুঞ্জ 
সমারত পথের ন্যায় প্রতীয়মান নভো” 
মণুলন্ছ তিরশ্টীন অংশবিশেষ । শিৎ 
“ ছাযাপথেনৈবক শরত্প্রসরম 1” হ। 
জ্যোতিশ্চ করমপ্যবন্টা অধ্যমণ্ডলাকাতি প্র- 
দেশবিশেষ। ৩। জ্যে।তিশ্চক্রমধ্য বর্তা মণ্ড- 
লাকার নক্ষ্তশ্রেণী । 

ছায়াপূরুষ ; সৎ, পু, নিজচ্াক্ার অনুকপ 
প্রতিবিশ্বাত্বক পুক্লুষ। ২1 আকাশস্ছ 
ছায়াকঝক পুক্ুষ। | 

ছাঁয়াভূং ছোয়া দীপ্ি-ড়ৎ [ভু ধারণ 
করা+০/কিপ)- ক] থে ধারণ কয়ে) সং, 
পু, চল্া। 

ছাযামান ছায়া কান পরিমাণ করা+- 
অআন(অনট)-_শ্্ম। প্রতিবিস্বান্ুসারে ঘা- 
হার পরিমাণ করা হয়) সং, পু, চজ । 

ছায়ামিত ছোয়া মিত্র তুহদূ, ৬ঠী-ষ) 
সং, ক্লীৎ, ছাল, ছাতি। 

ছায়ায়গধর ছায়া প্রতিবিদ্দরূপ -মৃগ হরিণ 
-ধর ঘেধারণ করে) সং, পুহ? চা । 

ছাষ।বিপ্রতিপত্তিছোয্ব! দেহকাস্তি -বিপ্রতি- 
পল্তি অন্যখাতাব, ৬ভী _ব) সৎ, জ্ীৎ, 
দেহকাস্তির অন্যথাভাব। টা 

ছার ক্ষোর শন্দজ কি?) ভম্ম। ২।বিৎ, 
অআখম, হেয়; ঘখা-_ছারকপাল। 

ছারখার (ক্ষার শব্দজ) সং, ভম্মসাৎ্। জর্ব্থ- 
নাশ । ২। বিৎ, উচ্ছিন্ন প্রচ্ছিক্ন । | 

ছারপোক! দেশজ) সৎ, গন্ধকীট, সবৎকুণ | . 
ছাল ল্লী শকজ) সং, তৃকৃ, বাকল । দা 

স্টীং। গুণ ধলিয়া।। 
হি; আঅৎ, নিল্দা, ঘপাসচক শব । 
ছি (ছিকৃু অনুকরণ শহ্ধ--ক [কফৈ+জ 

(ড)-- ক] যে শব করে,আপ  -স্্রীলিজ্জে) 
সৎ, স্ত্রী, হাচি, কাশি । 

ছিচক। (শলাক1 শকফজ), সং, শিক, গজ। 
২। চোরবিশেক। 

ছিটা (দেশজ) লং। বিশ্ৃ, কণা। 
ছিত (ছে! ছেঙ্গল উদিত টি বিং, 

জিৎ, ভি, ছেড়া।. | 

ছিন্তি ছিদু ছেষল কযা +ভিি) চদা) 

৮ডত 



ছেব 

পুনরাবৃত্তি। ৪ । (দেশজ) বিরাম ; ধথা_ 

বৃষ্টির ছেক। 
ছেকাপহৃচ,তি ; সৎ, শ্মীৎ, অর্থালঙ্কারবিশেষ। 

ছেড়; ১ সম্ভীতে__গতাদি বাদ্দনকালে ঘষে কোন 
তারে ষে কোন স্বর প্রকাশ করিয়। নায়কণী 
ও আহত ভার ভিন্ন অন্যান্য তারে বিভিন্ন 

রূপে মাত্রাম্ুষায়ী আত্মাত করত যে বাদ্দন- 

ক্রিয়! নিম্পন্ন কর ধায় তাহার নাম ছেড়। 
ছেত্তা (ছে, ছো ছেঞ্ছন কর7+তৃ(তন্)_ 

ক) বিং, “ত্রিৎ, ছেদক, ছেদনকত্ত1। 

ছেদ (ছিদ্ৃ ছেদন কর1+ অঘএ)- ভা) 

সৎ, পুৎ ছেদন শিং-- ১আঅভিজ্ঞাশ্ছেদ- 

পাতানাৎ ক্রিয়স্তে নন্দনভ্রমাঃ । ২ বি- 

রাম । শ। পরিচ্ছেদ, আঅধ্ায়। & 1 (4 
ঘঞ _শ্ম) খণ্ড, ভাগ । শিং- ১ £বলা- 

হুকচ্ছেদবিভ ক্রাগামূ 1৮ (কুমার )। ৫1 

(4 ঞ.- ক) বিঃ বিঃ ছেদক, ভাজক। 
 শিৎ-১ 4ছেদৎ গুপৎ গুণৎ ছেদৎ |”? 
ছেদক (ছেদ দেখ, অক(ণক)-_ ক) বিংত্রিং, 

ধেছেগন করে, কর্তক। ২ ।ভাজক। 

ছেদন (ছেদ দেখ, আন(অনট) - ভা) সং, 
ক্লীং, কর্তন, কাটা । ২।খণ্ড। ৩।৫+ 
ক্মনট-প) বিং, ত্িিং। ছেদক, ছেঘন- 
সাধন । শিৎ_১ “তদ্বৈ শঙ্মৎ শশ্মবিদাৎ 

অজ শস্মৎ ছেদনং স্মৃতম ।" ভোরত)। 

ছেনীয় (ছিদু ছেদন করা+আঅনীয়-প্) 
বিং. হিং, ধাহাকে ছে্ন করা উচিত বা 

 - ক্মাবশ্যক, যাহা ছেদন করিতে হইবে, 
ছেদ, ছেদদনযোগ্য | ২। নির্ণেক়। 

ছেদ্দপ্রবণ; বিং, ত্রিৎ, যে দ্রব্যকে টানিলে 
হৃপ্ধ তার প্রস্তত হয় না, সহজেই ছিঃ 
হুইয়] যায়। ৰ 

ছেদিত (ছিদ-ড-ছেদি ছেদন কর17ত 
ভক্তি) -শ্মী বিৎ, ভ্রিৎ, কর্তিত, দ্বিধাকৃত। 

ছেদ (ছেদ দেখ, যঘোপ) _শ্ম) বিৎ, রিং) 
ছেধন-যোগ্য | শিং ১ছেদাৎ চন্দনচ ত 

.. স্ুপ্পাকবনৎ রক্ষা চ শকোটকে ।" ২ “শীর্ঘ- 
চ্ছেদ্যমতোহহৎ ত্বাঘ। ২। নির্ণেয়। 

ছেপ ঠোৌব্ ধাতুজ) সংঃ নিষ্ঠীবন, থুখু। 
ছেহল। (দেশজ) সং, বালকের ন্যায় চপল 

 স্যক্ছি। 

কল». 

[৮৪ ] জ 
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ছেলিয়া (দেশজ ) সং, কিব্িছয়ঃন্থ বালক, 
শিশু। [আবরণ। 

ছৈ (দেশজ) নে1$ প্রভৃতির উপগ্থিতাগের 
ছোকরা (দেন? ৪) সং, কিঞ্িদ্বয়ঃন্ছ বালক, 

শিশু। [আঅধম। 

ছোট (দেশজ) নিং, ত্রিৎ, শুদ্র, কনিষ্ঠ । ২। 
ছোটিক। (ছুট ছেদন করা+4+অক(ণক)-_ 

ক, আপ -স্ত্রীৎ) সং, স্ত্রী, অন্গুলির্ঘনি, 
তুড়ি। শিং _ ১ছোটি কাভির্দশদি কৃবন্ধনং 
কুত্বা।”? (ভুতশুদ্ধি)। 

ছোটী (ছোটিন্্,চো। ছেদন করা+উটিন্ 
_প্রহ। নিপাতন। অথবা ছুট ছেদন 
কর1+ইন্(ণিন্)ট-_ ক ) সং, পৃৎ, ধীবর। 

ছোট (দেশজ) সং, গবাদির মুখবন্ধন রজ্দু। 
২ । লদীপারের নৌকাবিশেষ | 

ভোড়ান (দেশজ) সং,তালার কাটা, কুঙ্জিক!। 

ছে।প ( স্পর্শার্থ ছুপধাতুজ ) সং, বস্মাদিতে 
চিহ, দাগ । ২ । ভিত্তিতে মুস্তিকা লেপন। 

ছোরণ (ছুর ছেদন কর1+ অন/ক্জলট)- 

ভা) সৎ,রীীৎ। পরিতঢাগ, ছেড়ে দেওয়।। 

ছোল ছল্লী শন্দজ) সং, ত্বক, বাকল। লা- 
চণক। ২। কড়াইবিশেহ। ৩। দিং, ত্ববৃ- 
নিমুক্। [নারিকেল ছ্োবড়া। 

ছোবড়া (দেশজ) ফলের খসারাংশ ; বণা- 

ছোহারা ; সং, স্টরীং, দ্বীপাস্তরস্থ শর্ী,রিকা, 
খেজুর । শিং-১ “জায়তে পশ্চিমে । দেশে 
স। ছোহারেতি কীর্ত্যতে |” 

জ | 
জী ;ব্যঞ্জন বর্ণের অষ্টম অক্ষর) ইহার 

উচ্চারণস্থান তালু । ২। (জি জ্ায়করা+ 
অ(ড) - ক) সৎ, পুং, শিব । হ। বিচ্ু। 
৩। বিং, ভ্রিং, জয়যুক্র 1 ৪1 (জন্ জন্মান 

+ ক্ষ(ড)-- ভা) জন্ম । ৫ | উত্পন্তি। ৬। 

বেগ। ৭। দীপ্তি ।৮।(+ড-- পা) জনক। 
পিত1।৯। মাতা । ১*। (ড- ক) গুরু 

মধ্য বর্ণত্রয় । ১১। বিৎভুত্ । ১৯। শীগ্র। 
১৩। জাত,যে জন্মে শেখের পরে ইহা প্র 
ফোগ হয়); যথা--পক্ষজ, জল প্রতৃতি 



ভাগ 

পপ 

জকুট $ সংঃ পুংঃ মলয়পর্র্বত.। ২। কুন্ুর। 
৩। ক্লীং, বেখুপফুল। 

জক্ষণ (জঙন্গ, ভক্ষণ কর17+অন(্সনট)_ 
ভা) সং, ক্লীহ, ভক্ষণ, ভোজন 

জন্ম, জদ্ষ্া ( জন্মমন্, জক্র ভক্ষণ কর1+ম, 

মন্ _ ক) সং, পৃৎ, ক্ষয়রোগ । 
জখর (দেশজ) উদ্দরমধ্যস্থ গুল্মাকার রোগ- 

বিশেষ। [ষ) সং, পু হ্থর্যয। 

জগচ্চক্ষুঃ (- চন্কগল, জগৎ _ চক্ষুস্, ৬ষী _ 

জগজ্জন (জগৎ - জন, ৬ঠী-ফষ) সং, পু২, 

জগতের লোক। 

জগবম্প--ভারতবধাঁয় বাহিঘ্বরিক যন্ত্রবি- 
শেষ। ইহা! পূজা 
ও বিবাহ প্রভৃতি 
উপলক্ষে ব্যবহৃত 

হয়; পুর্বে উহা ১11৭, 

যুদ্ধ-বাদ্যযন্ত ছিল। 
ইহার চর্্াচ্ছাদনী 
চর্খরজ্ছ হবার] সন্বদ্ধ থাকে.। ইহার ধ্বনি" 
কোষ মত্তিকানির্ট্মিভ |. এই খস্্রকে গলায় 
এবং সম্মুখে সচরাচর লোকের! বাজাইয়া 
থাকে । এই ঘন্ত্র তাস! যন্ত্রের সহিত ব্যব- 
হত হয়। 

জগৎ (গম্ব গমন করা + *ক্িপ)-ক। 

নিপাত ন, অৎ্। গম্ স্থানে জগ) সৎ, জী, 
ভুনন, লোক। শিং-১ “ববর্ধ সহসা 

দেবে। জগৎ প্রহুলাদয়ংস্বদ1 1” ২। বিশ্ব, 
অন্ধাণ্ড । শিং- ১ «“ জগঞ্াদিরনাদিত্তবং 

জগদস্তে! নিরস্তকঠ।?) ৩। পৃথিবী । ৪ । 
শরীর । ৫। পৃংঃ বান্ধু। ৬। বিং, ত্রিৎ, 
জগ ঘ, অস্থায়ী । “জগতাং তক্ুষস্চ |?) 

জগৎকর্ত1 (--কর্তৃ, জগৎ -কর্তা |কু করা 

+হৃত্ন্)- ক] যে করে, ২য়া-ষ) সং, 

পুং, ঈীশ্বর। [জগণ্খকর্তী, ঈশ্বর । 
জগতপাঁত (জগৎ .- পতি, ৬ষঠী - য) সং, পথ 

জাগবাস্প | 

জগতৎ্পাতা- পাত 7 (জগৎ- পাতা, পিতা 

জগৎপিতা পিতৃ / পালনকর্তা, ৬ ষ) 

সং, পু, জগদীস্বর । [বায়ু বাতাস। 
জগৎ্প্রাণ জগৎ - প্রাণ, ৬্ী_ য) সং, পৃুৎ, 
৮৯৮: €শসাক্ষিনূ, ছজপত্ সাক্ষী প্র- 

৬৮৫ 

ভি 'ভষ্ঠী -যষ) লং, গুণ হুর | হ। 

| ভগ 

|। | যিনি জগতের যাবতীয় ব্যাপার অনুহ্ধণ 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন । 

জগৎসেতহু জৈগৎ _ সেতু, ৬ষী -ব) মং, পুৎ, 

জগতের নিস্তার-কারণ ঈশ্বর । 

জগতী জেগৎ দেখ, ঈপ _স্্ীং) সৎ, স্ত্রীং, 
পৃথী। ২। ভুবন। শু। পৃথিবীস্ত লোক। 
“উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীৎ তমসেব সমাবৃতামূ।* 
৪ | দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। 

জগদন্ব! ] (জগৎ - অস্বা মাতা, ৬ঠী 
জগদন্বিকা/ --যা সং, স্ত্রীৎ, ছুর্ণা, কালী। 
শিং-১ “স্্টিশ্থিতিবিনাশানাৎ বিধাত্র 
জগদন্থিকা।?? 

জগদাধার (জগৎ- আধার আশ্রয়, আব 
লন্মন, ৬ঠী-_ ষ) সৎ, পুৎ, কাল! শিৎ--১ 
“কালে! হি জগদাধার£ 1 ২। বায়ু।৩। 

জগতের আমশয়, জগৎ ধাছাকে অবলম্বন 

করিয়া রহিয়াছে, ঈশ্বর । 

জগদাযুঃ ( জগৎ- আমুঃ প্রাণ, ৬ঠী-ঘ) 
সং, পুহ, বায়ু। শিৎ-_১ “অহৎ কেশরিণঃ 
ক্ষেত্রে বায়ুন। জগদায়ুষ। |" 

জগদীশ জেগৎ্-উঈশ প্রভু, কভী-ষ) সং, 
পৃৎ, জগতপ্রভৃ, নারায়ণ । ২1 জগতের ঈ- 
শ্বর, বিশ্বপতি, পরমেশ্বর । শিং--১ “জু” 

জগদধীশহরে ।” জেয়কড়েবং। | 
জগদৃগুরু (জগত _ শুক, ৬ঠী -ষ বা ৫সী- 

য। যিনি জগতের গুরু বা জগৎ হইতে 
শ্রে্ট' সং,পুৎ, পরষেশ্বর । শিং - ১*যেনে 
পরাদ্ধ্যমাত্মানৎ গুরুত্বেন জগলগ,রো21” 

জগদেগীরী (জগৎ- গৌরী দেবীবিশেষ ) 
সৎ, স্ত্রী, মনসাদেবী। 

জগদ্দীপ জেগৎ-_ দ্বীপ প্রকাশক, আ্ী-ব) 
সং, পু, পরমেখর । শিং- ১ “জগদৃ- 
ঘোনিং জগদ্দীপৎ জয়িনং জগতোগ তিমূ।” 

জগত্ক্রহ্ ) (জগৎ ক্রহ ব্অনিইাচরগ 
জগত্দ্রহু ) কর1+*(কিপ)-ক।২য়পক্ষে 

__-অ(ক) _ ক) বিং,ক্রিৎ, জগক্ছের 'অনিষ্ট* 
কারী । | | 

জগন্াত্রী জগ অিভুবদ_ লী যে শো- 
বণ করে, ₹য়।- ব) সং, '্ত্রীঘ, গৌরী, 

জগদ্ধারণ ক্র, জগন্মাতা, হূর্গা । শিং _১ 

“গঞজ্ধাতী মহাহুর্গা চতুবর্গফল প্রথা ।?? 



জগ... [ ৬৮৬ ] জগ 

অগদযোনি (জগং-_ ফোনি উৎপত্িস্থান, 

শী -ব) সং, পৃং, জগতের উৎপাদক । 

এ জঙ্গা। শিৎ- - ১'জগদষোনি অধোনি- 

স্বং। ৩। নিষু । “লারা ঘণহ, জগদৃষেনিং . 

পুনাণৎ পুরুষৎ গ্রাহহ 1" ৪ শিব । শিং - 
১জগদুষোনিহ। জন্রীপৎ জয়িনৎ জগতো- 
পতিমূ।”? ৫) আস্ীং, পৃথিনী। 

জাগত্বল (জগহ-ষল বেষ্টন, «মী-- হিং) | 
সং, পৃৎ, বাযু। [স্ীৎ, পৃথিবী । 

ভগঘ্বহা (জগৎ -বহ ষেবহুন করে) সং, 

জগন্লাথ (জগৎ _ দাথ, ৬ঠী- ষ) সং, পৃৎ, 
জগত্প্রভৃ, নারায়ণ। ২1 ভৈরষবিশেষ। 
৩। পুরষোত্তম দেবযুর্তি, ইহা নরপন্ি 
ইন্ত্রছায়কর্তৃক প্রতিষ্টিত। জনশ্রুতি আছে 
যে, শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের শরাধাতে দেহ্- 
ত্যাগ করিলে তাহার সেই দেহ বুক্ষমলে 
পতিত থাকে; পরে কোন মহাত্মাকর্তৃক 
ভগবানের সেই দেহান্ি সংগৃহীত হয়। 
রাজা ইন্দায় সেই অস্যিতে জগন্নাথ- 
দেবের মুর নিশ্াণর্থ বিশ্বকর্াকে নিযুক্ত 
করেন । তৎকালে বিশ্বকদ্ধার সহিত তী।- 
হার এইরূপ খ্যিম হয, যদি কেহ এই 
মুর্তি নির্মাণ সময় দর্শন করে,তাহা হইলে 

২ক্ষণাৎ বিশ্বকর্খা] নিরন্তর হইবেন। এই 
নিয়সাম্বুস।রে শিশকন্ম। দ্বারকুজ্ধ করিয়। 

পঞ্চদশ দ্রিন মুর্তি নির্মাণ করিলে, রাজ। 
ইল্জছ্যু় প্রন্তিমা দর্শনার্থ সমুস্থক হইয়। 
যেমন দ্বারোদঘাটন করিলেন অমনি বিশ্ব 
কম্ম্া অন্যর্হিত হইলেন । এই সময়ে জগ- 
মাথদেনের হস্কপদ বিনির্খিত না হওয়ায় 
সেই মুর্ি তদবশ্থাষ রহিল। পরেব্রঙ্মার 

ধরে এ মূর্তিই জগন্নাথ বলিয়া প্রসদ্ধ 
হইয়াছে। 

জগ, (জগৎ -_শ্ুদু প্রেরণ করা+উ-- 
প্রং। নিপাতন। জগনু শব্দও হয়) সং, 
পৃ, প্মগ্রি। কাট, জন্য । 

জগন্ময়ী (জগৎ + ময়: (মেয়) - প্রাচুর্ধযার্ে। 
ঈপ, সক্্ীৎ ) সং, স্ীৎ, বিলি সমন্স জগৎ 

ব্যাপিয়া আভেন, জগদ্যাপিনী শকি। 

ইত (গু গমন করা+কু-ক) 
অধ্িবস্ $ বিং, ভ্রিহ,। খে গ্পমন করিয়াছে। 

লা 

জো জাগি থাকা 1ব(অনৃ) 
কঃ নিপাত), চি গু কফবচ, 

বর) সীজোয়া। 12 
জগল (গল বঙওলুগণ্ত] গুম্পুনঃ ক্ষরিত 
ছুওয়া+অ অন)-ক। লিপাতন) সং, 
| পুং, মযকন্ধ। ৮) মদ্িরাধিশেষ, পিষ্ট. 
যদ 1৩ কন্চ, বন্ধ । 81 ্ীৎ, গোময়। 
&€। বিং, ঝ্্রিং। ূর্তী। ৃ 

জদ্ধ, জগ্ত্ধ অদৃ ভক্ষণ করা+তক্ে)- দম) 
বিং,5৪ৎ, ভুক্ত; ভক্ষিত। ২1 (+ক্ত- 
ভা সং, পুং, ভোজন । 

জগ্দ্ধি (জদ্ধ দেখ, তি(ক্তি) - তা) সং, স্ত্রীৎ, 
ভক্ষণ, ভোজন । 

জন (হন্ ! যঙলুগন্ত | বধ করা+ অল-_ 
ক) সং, ক্রীৎ, স্ীলোকের কটি । ২। 
কটিদেশের সন্মুখভ গের নিমদেশ । “গলা 
যমুনয়ে।ম্যে পুাথব্যা জখনং স্মৃতমূ। 

গ্ুয়গং জঘনস্ম।পমুপস্থমুষয়ে। বিছুঃ? ঠ 

জন্য (জঘন কটি+য হ্য)- ভবার্থে। বিং, 
ত্রিং, নাচ, অধম, গার্তত । ২। হেয়, 
ছণ.ভ্। শিং-১ “নারায়ণ শ্ারণহীনজনো 
জঘনয5। ২ ৫ ভগাঞুণবৃত্তস্থা অধো 

গঙ্স্ত্ি তাপপাঃ 'শীত1)। ৩7 চরম। 

৪ । সং, পুং১ শু. ৫1 ক্লীৎ, মেঢ। 

জখণ্যল (ভঘণ্য-জ জন্ জন্মান 1 ও) 

-ক|জাত্, ৫মী-ফ) সং, পুৎ-স্ত্রীং 
শুদ্র। ৯11৭২, ত্রিৎ, কনিষ্ট। 

৮৯৪] (হন্ [ যঙলুগন্ত ] বধ করা+ 

জাযুবস্ ) বস্ ক্কহু)-ক) বিং গ্রিং 
(যহনন করিয়াছে । 

জন্ম (গম্ (যড্ল্গন্ত) গমন করা অনু) 
- ক) বং, ত্রিং, ষেগমন কগিতে পারে, 

যেএক স্ছানে স্থায়ী লহে, গমনশীল। 
শিং-১"ইদং মর্ব্ং-স্থাবরজগ মম ঃ 
২ “(পৃথিবী সহস্থাবরজঙ্গম। |" 

জঙ্গমকুটী (জঙ্গম গমনশীল-কুটী গৃহ) 
সং, সী, ছত্র, ছাতি। 

জঙ্গমগ্ডলা ; সং, পু, পদাতিটসম্য। 
জল (জঙ্গম-ল[লা গ্রহণ কর।47জ ড) 
ক] ষে গ্রহণ করে, ভাজম প্ছানে ভা । 

যে জঙগমগণকে আনে বা গ্রহণ ফরে ) 



ছটা 
সং, জ্ীৎ, বল, অরণ্য । ২। বিং, ত্রিৎ, 
নলিঙদিন | ৩। গেল্ [বভলুগস্ত] ক্ষরিতহওয়া 
অন্ ক) পুরী, যাংস। 

জঙ্গল (জঙ্গ. স্থানান্তরে গমন কাল, যে 
বারণ করে) সৎ, পৃং, বাধ, জাজাল। 

জসুল জে্গু গমনশীল (প্রাণী]-ল 
ভেদ্বন করা+অ-ক]যেনাশ করে) সং, 
ক্ীং, বিষ । : রে 

জঙ্ব। (জন জন্মান+ অন) -ক, আপ, 
দণ্ "হানে জভ্য) সং, স্টীং, এল্ফ অবধি 
জানু পর্ধাস্তঠরাড। শিং - ১৭পাদজজ্যয়োঃ 
সংযানে গুল্ফঃ | ২ '“জভ্লোবেবা: সং- 
ঘানে জু নাম '; 

সত্যাকরিক (জত্ষম!-কর শুন্ক+ইক 
জভ্ঘাল (শিক) গ্রহণার্থে যে পদ- 
জভিযিল বজে কর আদায় করে। 
লত্বা_ ল+ইল- গত্যর্থেঅল যে পারে) 
সং,পৃৎ। ধাবক, দ্রুতগামী, ষে ব্যক্তি আতি- 
শয় দ্রেতবেগে গমন করে, এবং জজ্মাচলন 
দ্বার যাহার জীবিক1 নির্বাহ হয়। ২। 
স্গবিশেষ। 

অভ্যারাপ (জহ্যা-ব্রৈ রক্ষা করা+অন 
(অনট্)-ণ) সং, ক্রীং, অজ্য[সন্নাহ, 
জভ্যার আবরণ, পে'ট.লুন। 

জভ্যরথ ; মং, পুৎ, খষিবিশেষ। 
জঙ্ষারত্তি; সং, শ্ীং, জঙ্ষা চালন! দ্বারা 

জীবিকানির্ববাহ, দৌতা কাধ্য । 
জত্যাশূল ; সং, ক্লীং, জভ্যার বেদনাকারক 

( রোগবিশেষ । 
মী (জভ্বিন্, জক্ব। 4-ইন্ _ অন্ত্যর্থে) বিৎ, 
[. ত্রিং। যাহার জঙ্ঘ। অতি বেগবতী, যে 

ক্রভবেগে গমন করে, ক্রেঙগামী । 
অঙঈসৃুক জপ [যঙ লুগস্ত 1 পুনহপুনঃ জপ করা, ক- ক) বি, 1, পুনঃপুনঃ জপকারী, 

বে সববদ] জপ করে।২। গর্হিত জপকারী। দঙ্জাল (জন্ [বড়দুগন্ড]+ অজজেদ্) _ক, বারংবার যাহা জন্মায়, জঞ্জ _ আল্--পুর- 
পার্থে) সং, পৃং, আবজনা, ও”চলা। ২। উৎপাত, ঝঞ ঝাট । ৃ (জট জেট দেখ) সংহত কেশ, জটা দেখ । ঘটা (সট্ একত্র অড় হওয়।+ অন্দেন্)_ 

[ ৬৮৭ ] 

অট।হাল । জট] 

জটাযু )। জেটা 
জটাফুস্ 

ক আপ.) সং সং সংহত কেশ. জট, কেশ । ২। কেশ, িখহাকির 
বেদপাঠশিশেষ । শিং -১ “কপন্দাবজীতা 
জটেনবক্রণ। 7) ৫1 কুদ্রেজটা। ৬ এত 

বরী। ৭ । কপিকচ্ছু। 8 

বমন, »ী _হিৎ) সং পৃং,শিব। 
জটাজুট (জটা -_ জ্ট এক অর্থ বা 

৬ঠী _ষ) সং, পুৎ, জ্টাসমহ । শিং -১ 
“জটাভুট সমাযুক্তাম্ধেন্দকুতশেখরাম্ ।” 

সংহত কেশ-- জাল! 
অগ্রি-শিখা, ৬ঠী _ হিৎ) সং, পুং, প্রদীপ । 

জট]টক্ক জেটা-টনৃকৃ বদ্ধ কর1+ অ(অন্) 
_ ক) সং, পুং, মহাদেব, শিব । 

জটটীর (জট! - অট্ গমনকর11+ঈরনেরন) 
_-ক। জটাচীর শন্গও হয়) সং, পু 
শিল, মহাদেব । | 

জটাধর (জটা- ধরব ধারণকর17 অ.অল) 
_ক] ঘষে ধরে, ২য়া-ষ্) সৎ, পুং, শিব। 
২। বুদ্ধবিশেষ; ৩। দেশবিশেষ। ৪ 
কোধকারবিশেষ। €। বিং, ত্রিং, জটা- 
ধারী, যাহার মন্তকে জটা আছে। 

জটামাংসী জেটা সংহত কেশ বা বৃক্ষের 
ঝুরি-মাংসী এ বৃক্ষ) সং, স্ত্রীৎ, হুগন্ধি 
দ্রবাবিশষ। 

রাশি-আতু জীবন- 
কাল। যাহার দীর্ঘ আয়ু, ৬ঠী- 

হিৎ। অথব। জট্+ অ.অন্)-_ক-জট্_ 
আয়ুস্) সং, পুং, প্রসিদ্ধ পন্মী, দশরতের 
সধা। ২। অরুণের পুত্র, শ্রেনীগর্ভসন্ভূত, 
সম্পাতির অন্ুজ। শিং-১ “তস্মাৎ 
জাতোহহমকণাৎ সম্পাতিশ্চ মমাগ্রজং। 
জটাযুরিতিমাং বিদ্ধি শ্যেনীপুত্তমরিক্দম |» 

জটাল (জট14ল-- অন্তযর্থে) বিং, ত্রিৎ, 
জটাধারী, জটাযুক্ত। শিং-১ “চৌরিণঃ 
শিখিনশ্চাস্য জটাংলোগ্ধশিরোক হা১।। হ। 
সং,পুৎ, জটাধারী ত্রচ্মচারী । ৩। বটরৃঙ্ষ। 

৪1 সিংহ। ৫1 গুপ্গুল। ৬। কপূর 
জটাবৎ (জট14+বৎ হেতু) _ জন্তযর্থে) বিৎ, 

তিৎ, আটাযুক্ । 
প়্্্ী 



্ঠ 
জটাবলী ; সং, স্ত্রীং, কুদ্রজটা | 
জটান্ুর ; সৎ, পু, জন্থরবিশেষ ? আই আর 

সীম কর্তৃক নিহত হয়। 
জটি)। (জট দেখ, ই- প্রং) সং, স্ত্রীৎ, 

জা] প্রক্ষবৃক্ষ ২ । জটা। ৩। সমুহ । 
জটিল ( জটা4+ইল-_কসন্চ্যর্থে) সং, পু, 

সিংহ । ২।ব্টবৃক্ষ । ৩ ।জটাধারী ব্রচ্মা- 
চারী । ৪ । বিং, ত্রিং, জটাবিশিষ্ট, জটা- 
ধারী । ৫ । (দেশজ) বিং, ধাহাতে অনেক 

গোল আছে, ছুর্বোধ। শিৎ-১ “বিপ- 
জ্ালজটলান্ -_কামান্।” 

জটা (জটিন্, জটা+ ইন্- অন্ত্যর্থে) সৎ, 
পুহ, প্িক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ । ২। সিংহ। 
৩। জটাধারী ব্রঙ্গচারী ' ৪1 বটবুদক্ষা । ৫। 
বং, ত্রিৎ, জটাধারী, জটাবিশিষ্ট । 

জটুল |] (জট দেখ, উল - ক, সংক্্ার্থে9 
জড়ল সং, পুং, শরীরস্থ চিহ্তবিশেষ, 

উড়র । 
জট. যে সকল গানের প্রত্যেক পদ স্বতন্ত্র 

ভাষায় রচিত এবং স্বতন্ত্র রাগে সম্বন্ধ সে 
গুলির নাম জৎ বা জট্। 

জঠর জেমু ভক্ষণ করা +অরঘরন্)- প, 
মস্থানে ঠ। বা জন্+অর(রন্)-_ধি, 

যাহাতে প্রাণী জন্মগ্রহণ করে) সং, পু" 
ক্লীৎ, উদ্র। শিৎ-১ “বিভ্রদ্বেগুঃ জঠর 
পটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে ।”? ভোগবত)। 
২। জরায়ু, গর্ভ। ৩ । (+অরনৃ- ক) বিৎ, 
ত্রিং, কঠিন । ৪1 কর্কশ । ৫।বৃদ্ধ। শিং 
১ শ্পুর্ণেজঠরপিঠরে 0 
জঠরনুৎ জেঠর জঠরপীড়া_ নু [মু নষ্ট 
কর1+*(ক্িপ)- ক] নাশক, যায) 
সং, পুং, আরধ, ভাদাল। 

জঠরস্ম জেঠর-স্থ [স্থা থাক11 অঅ ডে) - 
ক] যে থাকে) বিং,ত্রিৎ, যে জঠরে ক্পাছে, 

' গর্ভস্থ | ২। খাছ? জঠরে গিয়াছে,উদ্ধরন্ছ। 
জঠরাগ্সি (জেঠর _ অগ্িঅনল আগুন, 
জঠরানল | ৬চী-_.ষ) সং, পৃৎ, জাঠরশ্ছিত 
 আগ্সি; উদ্রের মধ্যে এক প্রকার দ্রব 

পঞ্ধার্ আছে, তাহার গুণে ভুক্ত বন্ধ 
পরিপাক হয়। * [জলোদর রোগ। 

অঠরাময় (জঠর - আসর, ৬চী _-য) সৎ, পুত, 

০ পপ পিস এ+ ৯ পপ ০ 

টি চে 

নও 
টং । র৯% 

জড় 
ক 

, রর 

রে 2৩ । " ॥ * ॥ সিডি তি 
পপ পি সপ্ন পপ পপ ৮ পক 

| জন়্ জেল্ জমা করা, আচ্ছাদন +-অমল) 
ক, লস্ানে ড়) বিংত্রিং। শীতল । ২। 
লিস্তেজ। ৩। নিষ্পল | ৪। নিরুজ্যোগ। 
৫1 মুর্খ । ৬। অচেতন, যাছার অনুভব 
শত্তি নাই; যেমন-_ প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, 
বৃক্ষ ইত্যাদি । ৭।যাহার কোন কর্মে 
কিছুমাত্র দক্ষতা ও সত্বরত। নাই, অক্ষম, 
অকশ্।ণ্য | ৮ । বুদ্ধিহীন, অতি নির্বোধ । 
৯। যাহার কোন বিষয়ে চেষঞ্টী ষত্ব ও 

উত্সাহ লাই অচেতন পদার্থের ন্যায় 
অবশ্থিতি করে। ১০। ন্ফর্তিহীন। ১১। 
অস্চ্ছন্দ। ১২। মোহিত । ১৩। মুক। 

শিং-_ ১"নপুষ্টঃ কস্যচদৃবয়াৎ্ ন চান্া- 
ফ্বেন পৃচ্ছতঃ। জাননপি হি মেধাবী জড়- 
বলো আচরেৎ |? মেনু) । ১৪ । অঙ্গ। 

১৫। (14196) সং) পু, জ্ঞান শক্তিরহিত 
নিক্ষি য় ব্যক্তি, পাগল । ১৬। ক্রীং,সীমা। 
১৭ । জল ] 

অড়ক্রিয় জেড় - ক্রিয়া কার্য, ৬ঠী-_ হিং) 
বিং, ত্রিৎ, বিলম্বে কার্য্য কারক, দীর্ঘশৃী। 

জড়ত! (জড় +ত1- ভাবে) সং, স্ত্রীং 
জলত! ) জাড়্য' | মূর্খতা, নির্বোধতা। 

৩। অস্পষ্টতা .এন--বাক্যের জড়তা। 

৪ । স্বচ্ছন্দ ন। থাক।, ফেমন--শরীরের 
জড়তা । ৫। স্ফর্তি না থাক, যেমন 
বুদ্ধির জড়তা । ৬। অপটুতা। শিং-১ 
“ভুজলতাজড়তামবলাজনঃ |” ৪। শৈ" 
থিল্য। ৫ । শৈত্য। 

জড়ত্ব (জড় +ত্ব _ ভাবে) সৎ, ক্রীত, মূর্থতা। 
২। শীতলতা ৩। অপটুতা। ৪। অন্গ' 
উতা। ৫। যে গুণ থাকাতে বন্ব সকল 
চালিত, কিবা স্থাপিত হইতে জন্যের 
শক্তি অপেক্ষ! করে। 

জড়পদার্থ; সং, পুৎ, অচেতন বদ্ধ ; যেমন 
_ম্ৃদ্বিকা জল প্রস্তর প্রভৃতি । 

জড়পিওড ) সং। পুহ -- ফী, শ্ুলজড়পদা । 
জড়ভরত ; সং, পৃৎ, ব্রাঙ্মাপবিশেষ, জন্মান্তরে 

ইনি রাজর্ধি ভরত ছিলেন মহাত্মা ভর 

মৃত্যুকালে যুগের বিষয় চিত্তা করাতে 
কালঞ্জর পর্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে ্ী 
গ্রন্থ করেন, পরে ত্রাহ্ধণকুলে তাহ 

ব্ভ 



জন 

জন্গ হয় জন্দেগ্ড তিনি জাতিষ্মর ছিলেন 
বলিয়া! জন্মাত্তরীন বৃগ্তাস্ত সর্বদা ম্মতিপথে 
খআরুঢ় হইয়া সঙ্গ ত্যাগ বাসনায় জড়বৎ 

অবস্থান পূর্বক জড় নামে বিখ্যাত হন । 

২। অতিশয় অলস, কর্ণ; যথা 

এমন জড়ভরত হুইকা কেন? স্ট্রীংঅচলা। 

ভড়াও (দেশজ) বিং, খচিত, সংলগ্র | 

জড়ান (দেশজ) সং, বেষ্টন, ঘেরণ, আব 

করণ । [কথা । 

জড়িম--অড়ততাযুক্ত কথা,মাতালদের অ'ড়ান 

জড়িমা জেড়িমন্, জড় +ইমন্-ন্ভাবে) সই, 

পু, জড়তা । ২। কাধ্যকরণ ব্যতীত 

বাক্যের অন্তথাভাৰ। শিৎ--১ “ইষ্টা 

নিষ্টাপরিজ্ঞানৎ ঘত্র প্রশ্রেখন্বন্বরৎ । দর্শন 

শবণাভাবে। জড়িমা মেহভিত্বীয়তে |”? 

জড়ীভূত (জড়-ভূত। ঈ-আগম) বিৎ, 

ত্রিং, হতবুদ্ধি, যাহার খুদ্ধি লোপ হই- 
্লাছে। ২। নিতান্ত ক্ফ্তিহীন। ৩। ভয় 
বিস্ময়াদি কারণে স্পন্দরহিত। 

জড়,র (জড়,ল শব্দজ) সং, শরীরের চর্ষ্ের 

বেকার, দেহশ্থ তিলক, জটুল [ 

জতু জেন্ উৎপন্ন হওয়া+উ-ক, ন স্থানে 

ভ) সং, ক্রীৎ, অগ্রিসংযোগে দ্রব তইষা 

ধায় এরূপ লালবর্ণ দুব্য,লাক্ষা, লা, জৌ। 
২ ক্সালত। 1 

অতুক ভেত+ক কণ)-সৎক্তার্থে) সং,কীৎ, 

হিন্দু, হিৎ । ২। লাক্ষা, লা । কা-জ্জীৎ) 

চামচিকা । 

জতুকারী, জভুকৃষ্ণ! ) সৎ, দ্্রীত, জতুকালতা। 

জতুগৃহ ; সৎ, পু, জতুনিন্র্িত গৃহ । রাজা 

ুর্ষযোধম পাগুবগণের বিনাশার্থ এই গৃহ 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। 

জতুনী; সই, স্ত্রীৎ, চামডিকা। [ঘুঁটি। 
অতৃপৃত্রক ; গং, পুৎ, পাশকুটিকা, পাশার 
জতুবস ; সৎ, পুৎ, ক্সল্ত1। 
জন্র (জন্ উৎপন্ন হওয147বঃ-ক, সং" 

জ্ঞার্থে ন্ স্থানে ভ্) মংক্লীৎ,কঠের উভয়- 

পার্থন্ছি আঅস্থিদ্বয়। স্কদ্ধ ও বক্ষঃস্লের সন্ধি 

স্থল। শিং--১ “গ্রীব! পঞ্চদশাস্থি স্যাৎ 
জক্রেটককৎ তথা হন্ছু 1” 

জন (জন্ জন্মান+ অ(্জন্) _ ক) সৎ, পুং, 

ূ 

স্পা পপপপপশশ শিপন ীশিপীপী তিতির 

রী ২ 

লোক, ব্যক্তি । শিং-:১ ষ্জানন্তধারাঞুন 
পর্বতাবিব |” যোখ) | সহাষে দৈনিক, 

বেতনে অন্যের কর্ম করে, ইতরলোক । 
৩৭ ভুবন । ত | জলংক্পাক১ আহভলর্জবর্তী- 
লোক । ৫ অসুরবিশেষ। হি ৬ 

জনক জেন্-ডঞি-লজনি জন্ম দেওয়া 1 অক 
নেক) - ক) সং, পুৎঃ পিতা, জন্মদাতা! 
২। নিশির পুত্রী। ৩। মিথির পুত্র; ইহার 
লামানুসারে ইহার বংশীয় সকলেই জনক 
নাঞ়ে আখ্যাত হন। ইহার পুত্রের নাম 
উদ্বাবস্ু । বিষুণপুরাণ ও ভাগবত মতে--. 
ইনি নিমির পুত্র এবং ইহার আঅপরনাষ 
মিখিল ও বৈদেহ। ৪ 1 বিং, ত্রিৎ, খাহা। 
হইতে উত্পপন্্ হয়, ষেউত্পার্দন করে,জন- 
ন্র কারণ,উতপাদ্দক । শিং-- ১“জঞানাং 
ভীঁনকঃ কালে জগতামাশ্রয়ো মতঃ।?, 

জনককৃপ ; সং, পুং, তীর্থবিশেষ । 
জনকতা জেনক +তা- ভাবে) সং,স্বীং,কার- 

ণৃভা, উত্পারদকতা। ২। উতৎ্পাদনশক্তি । 
ভান্কতনয়া জনক -_- তনয়া,স্ততা, 1 

জনক হৃতা আ্বজ1কন্যা, ভগী-ষ) 
জনকাত্মজ। সৎ, সী, জানকী, সীতা । 
নকসপ্রবাত্র ; সৎ, পুৃৎ, জনক কর্তৃক দুষ্ট । 

সপ্তরাত্রিস।ধা যাগবিশেষ। 

জন্কারী (-কারিনৃ, জন-_কৃু ক্ষেপণ করা 
+ইন্- শ্ম) সং,পুখ, অলক্তক, আল্তা। 

জনকেশ্বর ; স২,পুৎ্, জনকম্াপিত শিবলিঙ্গ" 
বিশেষ । 

জনন্গম জেন ইতর লোক-গমৃ গমনকর। 
+অখে)- ক) সং; পুং- স্ত্রী, চণ্ডাল, 
চণ্ালী । রা 

জনচক্ষুঃ, (- চক্ষুপঃত জন _চঙ্গুঃ নোত্রবৎ 
প্রকাশক, ৬ষী _ব) সৎ, পুৎ সখ্য ॥ শিং 
-৯৭ মুহ্ত্তীভ্যুদিতে সুধ্যে জনচন্ুুষি নি- 
কুলে ।? ছেরিবংশ)। | 

জনতা (জন+-তা- সমুহার্থে) সং+ আ্াং, 
জনসমৃহ, ভিড় । শিং-১ “বিহিতাঞ্জলি- 
জনতয়া দধতী।” ২। মনুষ্যত্ব। ৩। উৎ- 
পান্ছন। 

জনক্ষেব (জন--দেব, ৭মী-ব) সং, পথ, 
রাজ।, ভূপতি । ২। মিখিলার রাজা । 

৮৭ 



জন ্ 
চিনির যারা ররর 

শ্জনদ্বৎ ( জনৎ - বৎ(বতু) - অস্ত্যর্থে ১) সঙ 

পু, জননগুণযোগী অগ্সি। 

জনধা জেন্-ধা ধারণ করা+০ক্িপ)- 
ক) শ্ুসলপ্দ তহীয়া জনগণের পোষক হেজু) 
সৎ, পু, অপ্রি। | 

জনন জেন্-থি-নজনি জন্ম দেওয়1+ অন 
ক) সং,পুঙ্চপিতা । ২। উৎপাদক । ৩। 
জেন্ জন্মান4 অলট্- - ভা) ব্লীংউত্পত্তি, 
খ্যবির্ভাব | শিৎ- ১০যটদব পৃর্ববৎ জননে 
শরীরমূ 1১? ২ গঅন্যোহুন্য শোতাজননাদ্ 
বব 1” ৪1 সংশ্কারবিশেষ, 'জাতকর্ম্ব। 
শিৎ-১ “মাতুরগ্রেৎধিজননৎ দ্বিতীয়ং 
যৌগ্সিবন্দনে 1৫ | (+অন্ট -ধি) বংশ | 
৬। পু, পরমেশ্বর 1” শিৎ-১ “জননো 
জনজন্মদি |? [হতিকাশৌচ। 

জনলাশোচ 3 সং)ক্সীৎ, জন্মনিনিন্তক অশোচ, 

জনলনি “জন্ জন্মান + অনি - ভা) সং, স্্রীং, 
৮৫ | ২1 (++ আঅনি-ধি) বংশ । ২। 

গকদ্রবাবিশেষ । 
জননী জেনন দেখ, অনট _ধি. ঈপ. -জ্ত্রীং) 

সং+স্্রীং, মাতা । ২। উত্পাদিকা ; ষথা- 
'বিশ্বজননী শক্তি । “বীজ প্ররোহজ ননীৎ জ- 
জনঃ করোতি ।১ ৩। দয়া । ৪। জনীনামক 

গন্ধদ্রব্য। ৫ চর্্মচটা। ৬। সুধিক]। ৭। মঞ্জিত।। 
জনপদ (জন-পদ দ্ছান, *ঠী-ষ। 
জনপাদ জনপদ -+ অফ্ে)- স্বার্থে) অং, 

পুং,দেশ, বসতিস্থাঁন, লোকালয় । শিং--. 
১একুলানি জাতী: শ্রেণীশ্চ গণান্ জনপদা- 
*পি।” (যাক্ত্যবন্ধায)। ২ “গ্রথমৎ জনপদ্দ- 

আ্যার্থে। চোণক্য)। ৩ “কোশলো। নাম 

সুর্দিতঃ স্কীতো। জনপদেো মহান্ । নিবিষ্টঃ 
সরযূৃতারে ।? ২। লোক। 

অজনপ্রবাদ (জন লোক -- প্রবাদ [প্রবিষ্মূ ত, 

নিন্দিত-বাদ্দ কথন] অপবাদ) সং, পুত, 
লোকাপবাদ, লোকনিন্টা। ২। অনরব। 

জনপ্রন জনপ্রিয়, *ঠী-ষ) বি, ত্রিৎ, 
লোকপ্রিয়, যাহা!কে €লাকে ভাল বসে। 
২। স্,পুৎ, শ্োভাঞএলবক্ষ ।৩। ধন্যাক। 

জনডায়গ্ভ (জন_ ভয়, ৭না-1হৎ )1ব্ধ, 
ত্রিহ) যেস্যানে বছুসখব্যক লোক বাস 

করে, বক্জনাকীর্ণ দেশ)। 

৬৯০ ] সান! 

জনমেজয় ) জেনমূ জন নামক অস্থরকে 
জন্মেজয় / -এরজি কম্পিত করা+অ 

_ খেশ্), অশে)- ক) সং, পুহ। বিষণ । ২। 
পরীক্ষিতের পুত্র; ইনি বৈশম্প।য়ন নিকটে 
স্বীয় পিতামহগণের চরিত ভারত শ্রবণ 
করিয়াছিলেন ।. | 

জনয়িত্ত (জনর়িত, জলি জন্মান+ তৃতেন্) 
-- ক) সৎ পুৎ, পিত]। ত্রী -স্জ্রীং, মাতা। 
২। বিৎ, ত্রিৎ, উতৎপাক্দিকা, উত্পাদস্ষিত্রী। 

জনরব (জন- রব শব) সৎ, পুৎ, জনবাদ, 

লোকে যাহণ বলিয়া! থাকে লোকে যে 
কথা রটায়। ২। একত্র সমধেত বহু 
ব্যকির শব্দ, কোলাহল । 

জনলোক (জন-লোক ভুবন, ৬ঠী-ষ) 
সংপুৎ১ মহর্পোকের উপরিস্থ লোক । এই 
স্থানে ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ এবং ন্সন্যান্ত 
উদ্ধীরেতা ধষিগণ বাস করেন। 

জলবাদ _পুৎ (জন- বাদ কথন। জন 
জনশ্রুতি _স্্ীৎ -অুগতি শ্রবণ, ৬ষঠী 

ব) সং, লোকপরম্পা য় শ্রনণ, কিংবদস্তী, 
»নহমূল। জনশ্রুতিহ 

জন্ন্থান (জন অল" স্থান, ৬ষঠা- ষ) সং, 
ক্লীৎ, দণুডকার'।) মধ্যস্থ স্ছানবিশেষ। 
শিৎ-১ “অনস্থানে শিরশ্ছিন্নৎ রাম্সস্য 
ছরাত্বনঃ |" ভোরত) । ২ 1 (৯9৮০9239730) 

শোকবসতি। ৩। লোকালয়। শিং-১ 
“জনস্থানে ভ্রাস্তৎ কনকমুগতৃষ্গান্ষিতধিয়]। 

জঅনটিগ অন- আতি -পমৃ অভতিক্রেমকরা 
+কঅ.ড)- ক) বিং, ব্রি, ষে লোককে 
অতিক্রম করে, লোক(ভীত, অলৌকিক । 

জনাহ্ত (জন মনুষ্য -_- অন্ত সীমা) গং) 
পুত, প্রদেশ, ভেল।। 

জনাস্তিক জেন মনুষ্য-অন্তিক নিকট+ 
অ- ভবার্ে) সংক্লীং,অন্যলে ক সমক্ষেও 
পরস্পর কাশে কাণে কথা কহাঃ অনেকে 

একত্র আছে কিন্ত কেহ বুঝতে ব। জা" 
নিতে না পারে একপে কখোপকথন, স 
স্কেতে কথোপকথন, অনুচ্চ বা অস্পষ্ট 
স্বরে পরম্পর অভিপ্রায় নিবেদ (| শিৎ- ১ 

“উক্তম্যাশ্রবণৎ কার্ধ্যাৎ পার্খশ্থৈঃ স্যাৎ 
লনান্তি কমূ।ত্রিপতাককরেখান্যানপবা্যয।" 

লোকগ্রবাদ। শিং. 
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ভিকে জনান্, অন্যোন্যামলণৎ যত স্যাৎ 
জনানাং তজ্জনাস্তিকমূ |” 

জনার্দন জেন অহ্রবিশেষ _ অর্দন [অর্দি 
পীড়ন কর11 অন(নট:)- ক। ঘে পীড়া 

দের, ২য়া-ষ। অথবা জন্ _- অর্দ বাচা. 
করা7+ক্মনট -্্ঘ । পুরুষার্থ লাভের জন্য 
জল ছারা ধিনি যাচিত হম, মহাভারতে 
তিনি দন্গুযুগণকে ঘিত্রাসিত করেন বলিধা 
জলার্দন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ) সং, 
পুং বিশু, গর়াক্ষেত্রে ইঙ্ার হত্তে মুত 
ব্যক্তির উদ্দেশে পিগু অর্পিত হয়। শিং 
-১ ৭ সর্বগহ সর্দবিদৃভাম্র্বিষকূসেনে! 
জনার্দনঃ 1” ২ । বিৎ, ত্রিং, লোকপীড়ক। 

জনাব জেন-অব রক্ষা কর।+ *কিপৃ) _ 
ক) বিং, ত্রিং, লোকপা'লক। 

জনাশন (জন--অশন ভোজনীয়, ৬ঠী 
হিং) সং, পুৃৎ, নেকড়িয়। বাখ.। ২ । বিং, 
ব্রিং, লোক তক্ষণ । 

জনাশ্রয় জেন - আশ্রয়, ৬ঠী _ষ) সৎ, পৃং, 
মণ্ডপ, কোন কাধ্যার্থ কিছুদিনের নিমিত্ত 
নিশ্রিত গৃহ । ২। লোকালয়। 

জনি)? জেন উৎপন্ন হওয়া, জন্মান+ইন্ 
জনী | - ভাবে) সৎ+ন্দীৎ, উত্পনি, জন্ম | 

£উদ্দশর্ধ্য ধুর্যযৎ কপটাজ্জনীৎ জন 1 ২। 

(+ইন্ _ধি) মাত । ৩। লারী। ৪ ।জায়!। 
৫ | ম্ষা,পুব্রবধূ।[পুজবধূ। ২। জনধিত্রী | 

জনিক1 জেনক+ আপ্ -স্ত্রীলিলে) সং, স্্রীৎ, 
জনিত (জন্-টি-০ জনি জন্মান- তক্তি) _ 

পম) বিং, ত্রিং, যাহা উৎপন্ন করা গিয়াছে, 
উত্পার্দিত “'জ্বাতিজনজনিতম্।পদামূ ।” 

জনিত (জনিতৃ্, জনি দেখ, (তৃন্)ট- ক) সং, 
পুহ, পিতা । ত্রী-স্্ীত, মাত।। 
জনীন ( জন+উঈন-হিতার্থে) বিং, ব্রিং, 

জনের হিতকারী । ২। যার যেরাপ আব. 
শাক তছুপযুজ্, ষাতে যেরূপ খাটে তদনু- 
রূপ; যাতে যেমন হওয়! উচিত ঠিক 
সেইক্সপ। 

জন, জনৃ-স্ত্রীঘ জেনি রর উ, উ, উন্ 
জন্ুস্--ক্লীং ] - ভা)সগ্জন্ম,উত্পত্তি। 

অনেষ্টা জন-ইঞ্র বাঞ্ছিত, ৬্ঠী--ব) সং, 
স্রীঘ, হরি! 

[ ৬৯১ 

শশী শী শ্শীশিশীশ 

জনোদাহরণ (জন মানবজাতি _ উদ্দাহাক্পণ- 
নিদশনি) সৎ, ক্লীৎ, যশঃ, জুখ্যণতি । 

জন্ত 'জনি দেখ, তু'তেন) -_ ক) সং, পুৎ, জন্ম” 

শীল, জীব, প্রাণী, শরীরী। শিং -- ১ প্যথাল 

বাষুমশ্রিত্য বর্তৃস্তে সর্র্বজস্তবঃ1৮ « ঘিচ্ছে- 
 ক্ষজ।;ক্রিময়ঃ প্রোক্তা জন্ভবশ্চ বা ক্রেমযূ ৮7 
জন্তকা (জন্ত কীট-_কৈ প্রকাশ হওয়া” 
“৮অ- প্রত) সৎ জী, লাক্ষা লা।হ। রং 
নাড়ীহিঙ্তু । 

জন্তত্ম জেস্ত প্রাণী] রিনি বিনাশ, 
করা+ অ(টক)- ক] ঘেনাশ করে) সং». 
কহ, হিক্ু, হিং । ২। পু, এক প্রকার: 

লেবু । ৩। বিৎ, ত্রিৎ, প্রাপীঘাতক। 

| জন্তনাশন জেজ-নাশন [দশ বিনাশ কর।- 
+কঅন(অনটট-ক] বিনাশকারক, হয়া -ফ্) 
সৎ, বীৎ, হিঙ্ছু। 

জান্তফল (জন্ত পতক্ষ-ফল। যাহার ফলে- 
পতঙ্গ সকল দল-বদ্ধ হুইয়! আব্ত্তি 
হয়) সং, পুৎঃ যঙ্ড়ম্রের গান । 

জন্তমারী (জন্ত কৃমি-মৃ্রিলমারি বি- 
নাশ কর14 দ্দষেণ) _- ক, ঈপ.- ্রীং১সং, 
স্্রীং, নিম্বৃক, নিমুক। 

জন্ভলা জেজু [প্রাণী] কীট- লা যেলয়ু। 
কাশতৃণে অনেক কীট থাকে বলিয়া) সং, 
স্ীং, কাশতৃণ, কেশে । 

| জন্ম জেম্মন্, জনি দেখ,মন্- ভা) সৎ, ক্রীং», 
উত্পত্তি, উদ্ভব । শি২--১ “আকরে পদ্ঘ- 
রাপাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ 1 ২1 
মন্ - ধি) সংসার, লোক । 

জন্মকীল ; সং পুং১ বিষু্। 
জন্মতিধি জন্ম_ তিথি, ৬ঠী-_য) সং, পু, 

জন্মকালিক [তাথ। 

জন্মদ (জন্মন্-দ [দা দান করা-4/-'অডে)-- 

ক] যে দেয়) স২, পু, জন্মদাতা, পিতা । 
জন্মভূমি ) সং, সীৎ, দেশ, ষে দেশে জম্ম 

হুয়। শিং- ১অননা জন্মভূমিশ্চ সগাদপি 
গরীযসী 1 [ভ্রিং, শ্রাশী,জীব । 

জন্মব (€ জন্মন্+ব২্(বতু)- দত্ত7র্থে ) বিং, 
জন্মরাশি ; সং পু জন্মকালিক রা।শ। 
জন্মবত্মঁ ( জন্মবত্ম নৃূ, জন্মনৃ-বস্মন পথ, 
৬ী-ব) সং, জীৎ, যোনি। 



জন্য 

নন্মশষ্য। ; সৎ, স্্রীং, জন্মনিমিত্ত শখ্যা। 

শিৎ-১ “জন্মশয্যাপতৎ বীরৎ কার্ভি- 

কেয়মিব প্রভুম্ ॥” ভোরত)। 

ঈন্মাস্তর জেন্মনৃ_ অস্তর প্রভেদ, ৬ঠী-ষ) 
সৎ, ক্লৎ, বআন্যজন্ম, পূর্ববজন্ম, পরজন্ম । 
২। লোকাস্তর, পরলোক । শিৎ- এ 

স্তরীয্র ততৎ্পাপবতঃ সহমরণেনোদ্ধারঃ 

দল্মাস্তব্রীণ (জন্মাস্তর+ইঈন- ভবার্থে) হিং, | 

[ ৬৯২ ] জম! 

জপ, জাপ- শু) জে /ত তি জপ + 

জপন _ ক্লীং ঘ আলু) এজ শ্ব,অন 
(নট) _ ভা) সৎ, যথা বিধি-মস্ত্রার্দির পুনঃ 
পুনক্ুচ্চারণ। শিৎ-১ “জপার্চনাদিকং 
সর্দমূ পবিত্র ভবে প্রিয়ে।” ২ স্বাধায়। 
৩ । (4 অল, ত্বঞ্, অন্ট - ক) বি, ত্রিং 

জপকারক। শিৎ-১ “কর্ণেজপৈরাহি ত- 
রাজালোভা ।” (ভেটি)। 

ত্রিৎ, যাহ? জন্মান্তরে ঘটিয়াছে বা টিবে। ! জবর (আরবী ভাষা) ক্ষমতা, বল। 
জন্মান্ধ (জন্মন্- অন্ধ, ৩য়া-ষ) বিহ, ত্রিৎ, | 

আজন্ম দ্লিহীন, ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্বেবেই ; 
যাহার দর্শনশক্তি-নষ্ট হইয়াছে । 

জন্মাবচ্ছিন্ন ( জন্মন্-_- অবচ্ছিন্ন ) বিৎ, ত্রিং, 
যাবজ্জীবন সময়, কোন ব্যক্তি বত দিল 

কাচিয়। থাকে সেইকাল। 
জন্মাষ্টমী জেম্মন্_ অষ্টমী) সং, স্মীৎ, কৃষ্ধের 

জন্মতিথি, ভাদ্র মাসের কুষ্ণাষ্টমী ) এই 
দিনে সক্ষম প্রুষের উপবাস না করিলে 
রাক্ষস ও অক্ষমা নারী উপবাজ না! করিলে 
পপ হইয়া পরজন্মে অরণ্যে বাস করে। 

শিৎ- ১৯“জন্মাঞ্তমী পূর্ব বিদ্ধা ন কর্তব্যা 
* কদাচন ।” (পৃ, প্রাণী, জীব, জক। 
জন্মী (জন্মিন্, জন্মন্ 1 ইন্ _ অস্তযর্থে) সং, 
জন্য (জন্ জন্মান +য(খ্যপ)--ক) বিং, 

ভরি, সায়মান | ২। জেনৃ্-ডি-জনি+ষ 
শন) উতৎ্পাদ্য । শিৎ-১ “ জন্যান1ং 
কজজনকালঃ 1: ৩ । (+ষ- ক) উৎ্পাদক। 
৪৪1 জেনী +ফ0) নবোঢ়ার ভৃত্য বাজ্ঞাতি। 
ন্যাস্ীং, মআতসধি। ২। মাতা । ৩। 
(জেন 47) পুং, বরের বয়স্য, বরধাত্র। ৪। 
স্্রীঘ, বরষাত্রসমূহ । ৫ । কী, হট । ৬। 
দপবাক্ষ। ৭ | জন্মকালীন কুলক্ষণ । ৮। 
যুদ্ধ । ৯। প্রীতি । ১০ । বিং, ব্রিৎ, জনহিত- 

কর। শিৎ_১ “তুষ্টাব জন্যৎ বিস্জন্ 
জনার্দনযূ ।”? ১১ । (দেশজ) হেতু, কারণ। 
€( “জন্যে” শন্ধগড হয়)। 

অন্য জেন জন্মান+যু- ক, সংজ্ঞার্থে অসৎ, 
পু, প্রাণী, জন্ভ। ২। (+যু- ভা) জন্ম। 
শিং -১ “আঅমুতায়াদ্বিহীয়োহয়ৎ জনুযর্তি 
আম সর্ধথ1।” হেরিবংশ)। ২। (+যু- 
পা) আলি । ৩ । বর্ষা, বিধাক্কা। 

| 

পেপাল পাপ পপ স্পা পি পপপপসপাপাপাপি শিপ পাপা পাপী শিস্পাসপপিসীস স্পা পিাস্পিপপ্পপাশিসপপাস্পাপাপাশিপিশ শিপ 

জবরদস্ত ক্সোরবী ভাষা) অত্যাচার । 
জবান (পারস্য ভাষা) জিহবর। 1 ২ । ভাষা; 

বাকয। 
জবানী (পারস্য ভাষা) জিহ্বাদ্বারা যাহ? 

উচ্চারিত হয় ) ভাষা । ২। বিৎ, মৌখিক 

বলা। 
জবাব যোবনিক) টন্তর, প্রত্যুত্তর । 
জন্দ (ষাবনিক। পরাজিত, অপমানিত । 

জপমাল। ; সং, স্ত্রী, থে সালা গ্মবলদ্দন 
করিয়া জপ করে। 

জপযজ্ঞ (জপ -_-স্জ্ঞ, যং-- স) সৎ, পুৎ, জপ- 
রূপ যর) [জপের স্বান। 

জপশ্থান জেপ--স্ছান, ঠী-ষ) সৎ, ক্লীৎ, 
জপাংজপ্ দেখ,অ(জল্)- আপ --স্্রীলিজে) 

সৎ, স্কী, জবাফুলেরগাছ । ₹। অনাুল। 
জপিত (জপ দেখ, তক্তে)-ম্) বিৎ ত্রিং, 

যাহা জপ করা হইয়াছে । 
জপ্য (জপ্ জপ করা 1ষ প্র ) বিৎ, ত্রিং, 

জপনীয়। ২।(+ধ-ভা)জপ । শিৎ-% 
“ জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ্ ব্রাহ্মণো নাত্র 
সংশয় 1” 

জমজ + বিৎ, ত্রিংঃ যমজাত,এককালে জাত। 
জমদগ্রি (জমৎ [জম ভক্ষণ করা+ অৎ 
ডা ] ভক্ষপকারী -ব্গ্সি, ঘুং- স) 

₹, পু» অগ্নিতুল্য তেজস্থী পরশুরামের 
তা | 

জমন জেষু ভক্ষণ একার ভা) 
সৎ, ক্লীৎ, ভোজন, আহার । ৰ 

জম! (যাবনিক ) মোট সংখ7া। ২। তায়, 
বৃদ্দি। ৩ |নির্দিষ্ী করা। 

জমাওয়াশীলবাকী কত্ত টাকা দেয়, কত 
পেওয়! হইয়াছে কতই বাবক্রী তাহার 



৪৫ 
__ শিট পশিপদিিশশাস্পটিশোশিশিত তত? 

আপপপাািশপিশিশ শী - 

ছি । ২। কত জাতিতে এবৎ,কত উরি 

তাহার হিসাব । 

জমাখরচ--চলিত হিসাব । 

জন্ত 

শি শী পিতা পীশীসিত তল তিশা শশাশাশিসসপী পিপিপি 

কঙ্গাবলাঃ শোনা বায়স। ৷ জন্মুকাস্তখা। ঃ 
২। বক্রুণ। ৩ । লীচন্যক্কি । ৪। গোলাপ 
আমের গছ । ৫1 কুমারের অনুচরবিশেষ। 

জমাগুজস্তযাবনিক) অতীত কাল বা কোন জন্বুকেগ্রর ; সং, পুৎ, তীর্থবিশুশষ | 
গত মনের কাগজে প্রজার নামে যে জম! 

লেখ মায় অর্থাৎ প্রজার গত বৎসরের 

খাঙছানাকে জমাগুজপ্ত। কহে । 

জমাদার (যাবনিক) দশ পনর বা বিশ-তিশ ; 
প্রভৃতি নির্দিষ্ট সংখ্যক ৈন্য ষার ভাধীনে 

থাকে । 

কর্দাচাপী । 
কর্মচারী, ইহার] শুক্কাদি আদায় করিয়া 
থাকে । 

জমাবন্দী যোবনিক) লালাপ্রকার জমীর নি- ূ 
রিখ মত প্রত্যেকের হার ধরিয়া প্রজাবিলি 

পূর্নক ষেজম। স্থির করা যায়, তাহাকে 
জমাবন্দী কহে। 

ভমীদার ফোবনিক) ভূম্যধিকারী। 
জম ; 'অং, পতী, জায় । 
জম্পততি জেম জায়াশন্দক্গ _ পতি, দ্বং 

সং। পু, দ্বিৎ, আমী-পুরূষ। 
জন্বাল (জম ভক্ষণকরা 4 বাল বাতা, | 

অথবা জল -বাল [ব বল্ আবরণ করা+4 
অ(ষণ)-_শ্ম] আবৃত। ষে জল দ্বারা 'আ- 
বৃত, শয়া-ষ। লম্ানে ম) সং, ক্লীং, 

কর্দম।২। শৈবাল শিং -- ১৭্জন্থ বত ল 
বিশ্ব বত্জলজ বজ্জ ম্বা লবজ্জ [লব ।' ভেভট)। 

৩। কেতকীবৃক্ষ। 
জন্বালিনী জন্বাল কর্দম1ইনৃ_ অন্ত্যর্থে) 

২, স্ত্রী, শৈবলিনী, নদী । 
জশ্বির ? জেমূ ভক্ষণ করা+ইর, ঈর-. 
জন্বীর / ক, ব-আগম) সং, পুৎ, লেবু- 

গ[চ্ছ। ২। ক্রীৎ, তৎফল। 

জন্মু, জন্দ, (পূর্বে দেখ, উচ্ছে), উ€কু)- ক) 
সং, স্রীৎ, জামগাছ । ২। হুমেকু পর্ধতের 
নদীবিশেষ। শিৎ-- ১"তজস্যা জন্যোঃ ফল. 
করসে ন্দীভূষ প্রবন্ততে '” ৩। (জন্ু+অ 
- ফলার্ধেঅ - লোপ) স্্রীৎ _ক্রীং, জাম । 
৪ । পু২-ক্রীং, জন্ুদ্বীপ। 

জন্মুক | (জস্থির দেখ, উক, উক ক) 
জন্বক ) সৎ) পুৎ, শৃগাল। শিং ১ “গৃধাং 

টা 

২1 সৈনো-হ্বাদারের নিমন্ব। 

৩। পুলিম দ্ারোগার শিপ; 

জন্বুখণগ্ড ; সং, পু, জন্বুনীপ । শি২-১ “মে 
রোস্ব পশ্চিমে পার্সে কেতৃমালো মহীপতে । 
জন্বুণণ্ডে চ তটত্রৰ মহা জনপদে নৃপ ।” 

জন্বুদীপ (জঙ্বু _ দ্বীপ, ৩য় -ষ। নীল পব্ৰ- 
তের দক্ষিণ ও নিষধের উর সুদর্শননামে 
এক সনাতন জন্বুবৃক্ষ আছে, এই নিমিত্ত 
জন্মুদ্রীপ বলিয়। পরি কীন্ভিত হইয়াছে) সং, 
পুৎ' পুথিবীর সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপ- 
বিশেষ,ভারতবর্ষ ; ইহ। পদ্থকোষের মধ্য- 
বস্তা কোষের ন্যায় । শিং--১ “দক্ষিণেন 
তু নীলম্য নিষেধস্যোত্তরেপ তু । হৃদর্শনো 
নাম মহান জন্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ | তন্ত লাম! 
সমাখ্যাতো জন্বুন্বীপঃ সনাতনঃ 1? 

জন্ুল জেন্বু,ম্ু-ল যে লয়) সং, পুং, 

জন্বুল |) জামগাছ। ২। কেতকীবৃক্ষ ।শ৩॥ 
বর কন্যা পক্ষের পরিহাস বাক্য । 

জন্বুনদ্রী ; সৎ,ম্বীঘজন্বুফল-বস-সত্ভবা নদ । 
জন্বুমার্গ ; সৎ, ক্লীৎ, পুক্ষরস্থ তীর্থবিশেষ । 

শিৎ-১ “জন্ুুযার্গৎ -সমাবিশ্য দেবর্খি 
পিতৃসেবিত্বমূ । অশ্বমেধমবপ্রেণতি' সব্ব- 
কামসমন্বিতঃ 7? 

জন্ুলাসালিকা (জন্দ,ল মালিক মাল্য; 
রজ্জু) সং, স্ত্রী, বরপক্ষীয় স্ত্রীগপের টানি 
হাস বাক্যপরষ্পরা | 

জন্ত জন্ভ্ নষ্ট কর1+ আঅ(অন্)ট- ক) সং, 
পুং, দৈত্যবিশেষ, মহিষাসুরের পিতা, 
বলির সখা; ইনি ইন্সহন্ডে নিহত হন 
শিং- ১ 'অসুরশ্চ মহেতাসো জস্ত ইত্য- 
ভিবিশ্রাতঃ 1” ২। জঙ্গীর,লেবু। ৩1 তৃপ। 
৪1 শেঅন্-প্ম) ভক্ষ্য। ৫1 ঘত্ত। ৬। 
(অন্-ভা) ভক্ষণ । ৭।আংশ। ৮। 
(+ অন্ _ ৭) হনু । পু, শ্া-ক্ীং, (+ 
জন্ -_ ভাবে) ভূত্তণ, জভা | 

জন্তক জেভ+ক- স্বার্থে) সং, পুৎ, জন্বীর, 
লেবু ।২।জেভ্ হাইতোলা ইত্যাদি + 
অক(ণক)-- ক) বিং,ব্রিং, জত্তনকারী। 
স্তিক। -ভ্ত্রীং, জেম্তা 1 ক _ হার্থে) জন্কা। 

0098488 

ন্ 

18700718841 



জয় 

সপ 

জন্তছিট (জন্তদ্বিব, জত্ত ত্য বিশেষ-_. 
দ্বিষ শরু ) সং, পুহ। ইজ 1 

জন্ভন (জন্ভ্ স্ত্রীর্গ কর1+অনংনট)- 

ভা) সং, ক্লীং, সঙ্গম, মৈথুন । 
জন্তনী (জত্তন দেখ, জঈপ-- বং) সৎ, স্্রীৎ, 

রমণোত্সু কা স্বা। 
জম্তভেদন (জভ্ত দৈত্য-বিশেষ-_ ভেদন 

[ভিদ্ ভেদকর1+কঅন- ক] ভেদ অর্থাৎ 

নাশ কারী ) সং, পুৎ, ইন্ত্র। 

জতভতেদী (-ভেদিন, জম্ত দৈত্যবিশেষ 
_ ভেদিন্ [ভিদৃ+ণিন্-ক] যে ভেদ অ- 
থা নাশ করে, ২য়া_ ঝ) সং, পুহ, ইজ । 

জস্তর জেল দেখ, ল-ুব) সং, পুশ, জন্মীর, 

লেবু। [৬ঠী _ষ/সং, পুৎ, ইন্দ্র। 

জত্তরিপু জেন্তড দৈত্যবিশেষ_রিপু শত্রু, 

জন্তল (জন্ভ [পাপ ইত্যাদি ] নাশ করা+ 

অলকেল)-_ ক ) সং, পুৎ, জন্বীর । লা 
্লীং, রাক্ষমী-বিশেষ; সমুদ্রের উত্তরতীরে : 
ইহার বাস ছিল; অন্যমতে-__-গোদাবরশ- 
তীরে । শিং-১ “আস্তি গোদাবরীতীরে 
জন্তলা নাম রাক্ষসী। তস্য। স্মরণমাত্রেণ 
বিশল্যা পর্ভিপী ভবে 1”? 

জভ্ত।রি (জত্ত দৈত্যবিশেষ- রি শক্রে, 
৬ষঠা_ষ) সং, পু, ইন্দ্র ।২। বজ্ম। ৩। 
অগ্রি। 

জত্তী (জভ্িন্, জেন্ভ. [পীড়া] নাশ করা+ 
ইন্ (ণিন্) - ক) সং, পুৎ, জন্বীর, লেবু । 

জভ্তীর (পূর্বে দেখ, ঈন- সংক্কার্থে। মৃ_ 
আগম) সং, পুৎ১ জন্বীরঃ লেবু । ২। বৃক্ষ- 
বিশেষ। 

জয় (জি জয় করা+অ.অল্)-ভ1) সং, 
পুংবশীকরণ | ২। ফুদ্ধাদিস্ছলে শক্র-দ মন, 
শক্র-পরাজর, শক্রেকে হারাইয়া দেওয়া, 
জিৎ । ২। নিরাস । ৩। বশীকরণ। ৪। (4 
অন ক)বিষুওর পার্খচর; ইনি এবং বিজয় 
নাম। অপর পরর্খদ সনকাদি খষিগ্ণকে হর 
দর্শনে বাধ! প্রদান করিয়াছিলেন । তাহা- 
দের শাপে হনি প্রথমে হিরণ্যাক্ষ, পরে 
রাবণ ও তৎ্পরে শিশুপাল হইয়া] এবং বি- 
ক্স প্রথমে হিরণ্যকশিপু পরে কুত্তকর্ণ ও 
(ভতণয়ে মন্ত্র হইয়া সত্য ত্রেতা এবং 

০ তপশি পপপিীপ৯িত৩ পাশিশ-- ডি শশী শশী ৩০০ 

শা শিিপীপিশপী নিশি শীশ্ী শশা শীিশীাশশীসিস্পিপিশিশিপ্পীটি 

জয়ন্থলু; সংঃ পুং, বিরাটভবনে ছপ্রবে 

য় 

দ্বাপর রএই ভিন যুগে নারায়ণের হস্তে হত 
হইয়া মুক্ত হন্।৪। নিরাটভবনন্ছ যুধিষির। 

শিৎ- ৯জয়োজযস্তভোবিজয়োজদৎমেনো 
জদ্দ্বলহ। ইতিগুহানি নামানি ছেষাহ চক্রে 

যুধিষ্টিরঃ 1? ৫ । রামায়ণ মহাভারতাদি 
হতিহু।স ও ভষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি শাঙ্স 
অধ্যয়ন করিলে সংসার জয় হয় আর্থাং 

জীব জন্ম মত্যুপরম্পরারূপ সংসারশ্যঙ্খল 
হইতে মুক্ত হয়,এই নিমিক তত্তৎ শাগের 

নাম জয়; ষথাঅষ্টাদশ পুরাণানি 
রামসা চরিতৎ তথা । কাধৎ বেদৎ পণ. 

মঞ্চ ঘন্মসহ[ভারতং বিছুত ॥ তটৈব শিব- 
ধন্মাশ্চ বিষুুধম্মীশ্চ শাশখতাঃ। হয়েতি 
নাম তেষাঞ্চ প্রবদত্তি মনীষিপঃ | সংসার 
জয়নৎগ্রন্থমু জয়মাচরীয়ে।?? ৬ । জয়ন্ত । 

৭। ৰিধুও | শিং- ১ নয়ো জয়ঃ সত্যসন্ধে। 
দাশার্ঃ সাত্বতাৎ পতি । 

জয়কোলাহল (জয়- কোলাহল কলকল 

ধিনি ) সং, পুং, জয়ধ্বনি । ২। পাশক- 
ক্রীড়াবিশেষ । 

জয়টক্কা (জয় জয়হ্চক-ঢক্কা, যং-স) 

সং ম্্রীং, জয়শ্বচক ঢকী, জীয়চক । 
জয়ৎসেন ; সৎ, পুৎ, বিরাটভবনে ছদ্াবেশী 

নকুল। 
অয়ন (ভায়- দত গর | শত্রুপন্ষেরা 

যাহাকে জয় প্রর্দান করিয়াছে) সং, 

পুৎ, হন্্রপুত্র জয়ন্ত । 
জস্মহর্গা ; সংস্্রাৎ, ছুর্গামুর্তিবিশেষ । শিং 

১ “্ধ্যায়েদ্দ,গী। জয়াখ্যাং ভ্রিদশপরিরৃতাৎ 
সেবিতাৎ সিদ্কধিক।মৈঠ ।) 

জয়দেব ; সৎ, পুংঃ গীতগোবিন্দকাব্য-কারক 
কেন্দুবিল্ব গ্রামবাসী কবিবিশেষ। ইহার 
পিতার নাম তেোগজদেব ও মাতার নাম 

বামাদেবী। থাঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বও- 

মান ছিলেন। 
জয়দ্রথ (জয়ৎ [জি জয় করা+অত(শতৃ)- 

ক] জদ্মশধল _ রথ, ৬া- হিৎ) সং, পুং, 
মিক্ধুদেশের রাজা, ছুর্ঘ্যোধনের ভগিনী" 

পতি, দুঃশলার স্বামী। পা 

সহনদেব। 

শপপস্পাপপিদল 



জয়ধ্বনি (জয়_রবলি শবা) সং, পুং, জয়- 
এনা দেখ। 

জয়ন (জয় দেখ, অন(অনট_ ভা) সং, ক্লীৎ 

জয়। ২ 1 (++ অনট--প) অশখ্বা্দির সজ্জা । 

নী - স্কীৎ, ইন্্রীকন্যা। 
জয়প্ত (জয় দেখ, অস্ত-_ ক) সং, পুৎ, ইন্দ্র- 

পুত্র । ২। শিব ।৩। বিরাটভবনস্ ভীম! 
৪ । চন্দ । ৫। দশরথের মন্ত্রী । ৬। তাল- 
বিশেষ । ভী-স্ট্ীং, ইঞ্দের কন্যা । ২। 
বৃক্ষবিশেষ 1 ৩1 দুর্গা । শিৎ-১ “জয়ন্তী 
মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী।” ৪। 

পতাকা । ৫ ।যোগবিশেঘ; যদি শ্রাবণ 

মামের কৃষ্গ। অষ্টমী অর্দরাত্রের কলামাত্র 
অধ: উদ্ধে রোহির্ণীযুক্তা হয়ঃ ভবে এই 
যোগ হয়। 

| 
বৃ 
] 
[ 
| 

জয়ভ্তিকা € জয়স্তী+ক- যোগ)
 সৎ, ক্ীৎ, 

হরিদ্বো, হলুদ । 
জয়পতাকা ; সৎ, ্ীং, জয়স্চক পতাকা, 

জয়শাভের পর যে পতাকা উড্ভীন করে। 
জয়পত্র ; সংক্লীৎ) জয়স্চক পত্র । ২। বিচা- 

রক মোকদ্দমার চুড়াস্ত নিপ্পত্তি যে পত্রে 
লিখিয়া জয়ীকে প্রদান করেন, ভিক্রী । 

জয়পাল (জয়-পাল যে পালন করে, 

জৈপাল ৩য়।-ষ) সংপুৎ, রাজা । ২। 
ব্রচ্গা | ৩ । বিষুত। ৪ । বৃক্ষবিশেষ। 

জয়পুর ; সং, পু, রাজপুতানার বুহৎ নগর! 

ভর 

কর্ত।। ইনি ,“জয়সিংহ-কর্গপ্রেম” নামক 
গ্রন্থ সত্গ্রহ করেন। 

জয়স্তস্ত (জয় _স্তত্ত, য় _- স) সং, পু জয়- 
সৃচক স্তস্ত। শি- ১“নিচখান জয়ম্তত্তান্ 
গঙাশ্োতোহস্তরেষু সঃ) 

জয়! (জয় দেখ, আপ _স্ত্ীৎ ) সং, স্ত্রী, 
পার্বতী । ২। পার্বতীর সহচরী। ৩। 
জজ্স্তীবৃক্ষ | ৪। হরাতকী। ৫। ভাঙগ,ভাঙ্। 

৬। তুতীয্বা, অষ্টমী, ত্রয়োদশী তিথি, ৭। 
পতাকাবিশেষ। [ছাল । 

জধিত্রী জাতিপত্রী শব্দজ) সৎজাতি ফলের 
জধী জেম্বিন্, জয় দেখ, ইন্.পণিন্)- ক) বি, 

ত্রিং, জয়শীল, ঘে সব্বত্র জয়লাভ করে। 

জয্য জেয় দেখ, য-ন্ম। নিপাতন) বিৎ১ত্রৎ, 
যাহাকে জয় করিতে পারা ষায়। 

জরকসী যোবনিক) জরি। 

৷ জরজর জেঙ্জর শন্দজ) জর্ঞজর দেখ । 

'জরঠ (জব জীর্ণ হওয়147 অঠ-_ ক) বিৎ,ত্রিৎ, 

২ । উড়িষ্যা অঞ্চলম্থ পর্বতোপরি স্থাপিত | 

নগরবিশেষ। 
জয়মঙগল (জয়_ মঙ্গল সৌভাগ্য) সং,পুৎ 

র।জবাহাহন্ডী । ২। জরনাশক ওষধবিশেষ । 
জয়লক্্মী সং, স্দীৎ, জয়ের অধিষ্টাত্রী 
অয় দেবী,ঘে দেবী অনুকূল হইলে 

জয়লাভ হয়। ২। জয়লাভ-জনিত শোভা । 

জয়বাহিনী (জয়- বাহিনী ষেবহন করে) 
২১ ইক্দ্াণী, শচী। ২। জয়স্তের সেনা । 

জয়শন্দ (জয়- শব্দ ধ্বনি) সৎ, পুশ, “জয় 
হউক", এই খশীব্বাদ বাক্য; যথা 
জয় জয়দেব হরে ইত্যার্দি সচক বাক্য । 

জয়শীল জেয়-শ্ীল যুক্ত) বিৎত্রিৎ, জদী, 
যে সর্বত্র জয়লাভ করে । 

অয়সংহ ; সং, পুৎ, ইনি জয়পুরের শ্ছাপন- 

টি ০ শত 

কঠিন । ২। কর্কশ । ৩। শ্ষ্টর। ৪। পী- 
ই 

শুটে। ৫।জীর্ণ। ৬। বৃদ্ধ। ৭। পরিণত । 

শিৎ-১ “ জরঠকমলকন্দচ্ছেদ গো রৈর্ম- 
ঘুখৈত 1? ৮1 সং, পুৎ, জর1। ৯) পী্ড- 

বাজ । 

জরণ (পুর্বে দেখ; অন(্আনট্)-_শ্ ) বিং, 
ত্রিৎ, জীর্ণ, বুদ্ধ । ২। € 4 অনট- ভা) 
সৎ, ক্লীৎ। হিড্। ৩। (+ অনটু _ ক) পুত, 
জআরক, জরা । 

জর পর্বে দেখ,অ২(শতৃ)- ক । নিপাতন) 
বিৎ, তিৎ, বৃদ্ধ | ২। জীর্ণ, অশক্ত | ৩। 
পুরাতন । তী- স্ত্রী, জরাগ্রস্ত1, বৃদ্ধা, 
প্রাচীন ; যথা--অন্নদার জরতীবেশ। 

জরৎকার জেরৎ্-কারু দারুণ । উগ্রশ্রবাঃ 
শৌনককে জর২কাকর শব্দের অর্থ বলিতে- 
ছেন, জরা শব্দের অর্থক্ষম, কাক শব্দের 
অর্থ দারুণ । সেই মহর্ষির শরীর অতিশষ 
দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যা দ্বার! 
ক্রমে ক্রমে সেই দারকণ শরীরকে ক্ষীণ 
করিয়াছিলেন, তম্নিমিত্ত তাহার লাম 

জরৎকাক্ু হইল । এবং উত্ত কারণ বশতঃ 

 খাস্ুকীর ভগিনীও জরৎ্কাকনামে বিখ্যাত 
হইলেন) সং, পুৎ, স্বনাম-প্রসিদ্ধ মুনি । 
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জর! 
._পশাশীিীশাীশাশীশীশীপীশীি শী টিটিতিটি 

ফিরি 

৬৯৬ ] 

পিসি শিট 

ভণ 

০এ*পীশিশীশিশিশিত 2২ শী ৩ 

শিং _ ১"এতচ্ছ সা জর* কারুভূশৎ শোক-| জরাসন্ধ (জরা না £ লাহিশেষ - হানা অং- 

পরায়ণঃ |” ২1 শ্্রীৎ, মনদাদেবী, জরৎ- 

কারু-পরী। শিং-১ “জরতৎ্কাকমুনেঃ 

পত্বী মনসাদেবী নমেহুব্ততে 1?) 

জরপ্গব (জরৎ _ গো, যু স ) সখ, পুত, 

বৃদ্ধ বৃষ । ২ । গৃুধবিশেষ। শিখ- ১ “ঘআ- 

জ্বাত কুলশীগলস বাসো দেয়ো ন কস্য- 

চিহ। মাঞ্জারম্য হি দোষেণ হতো গৃধে। 

জরদ্গবঃ ৷”? বী --জ্জীৎ, বুক্ধগবী । | 

জরস্ত (পশ্চাৎ দেখ, অন্ত _ ক) বি, ভ্রিৎ, | 

বৃদ্ধ, জীর্ণ। ২ । সং, পু২১ মহিষ । ূ 

জরা 'জ. জীর্ণ হওয়া 1 অ(৬)- ভা, আপ) । 

সৎ, জ্্রীৎ, বাদ্ধকা, জীর্ঘতা। শিৎ--১ ৃ 

“জরায়াৎ বহবে। দোষা 1” ২ প্রাতঃ স্াযী | 

শমাহারী জরা তৎ নোপতিষ্ঠতৈ ।” ২। ৰ 

(+অন্-ক, আপ)রাক্ষসীবিশেষ ; ইনি | 

মগ্রধ-সল্িহিত শ্বশানে ভ্রমণ করিতেন । 

জরাগ্রস্ত জেরা - গ্রস্ত, ৩য়া-ষ) বিৎ। ত্রিৎ, | 

জর] যাহাকে গ্রাস করিয়াছে,জরাভিভূত | ূ 

জরাভীক জেরা বাদ্ধক্য, জীর্ণ তা- ভীরু) 

সৎ, পু, কন্দর্প। ২। বি, ত্রিৎ) জরার 

নিমিত ভীরু । 

জরায়ণি (জরা রাক্ষমীবিশেষ+য়ণি 

জরাপুস্ _ অপত্যার্থে।- পুষ্ট প্রতি- 

পালিত, ৩য় হিৎ, ইহার জন্মকালে জর! 

 নাী রাক্ষসী কর্তৃক প্রতিপালিত অর্থাৎ 

সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া) সৎ,পুং 

অরাসন্ধ | 

জরামু, (6 69208,জরা হই পাওয়া +উ. ঞন্) 

-ক) সং,পুৎং গর্ভবেইটন চর্্দস্থলী, গ্ভা- 

: শয্ব। শিৎ_ ১জরাযুণ মুখেচ্ছ মে কণ্চেচ 

ক্ষফবেছিতে । বাক্জোর্মার্গ নিরোধাচ্চ ন 

. "শার্ডস্থচ প্রয়োদিতি 1” হ। জটামুপক্ষী । 
শু )ভণ, গর্ভ । ৪1 'আগ্িজার বৃক্ষ । ৫। 

শিং, কৃমারানুচরী মাতৃকাবিশেষ । 

জরাযুজ, (জরাদু-ত [জন্ জন্মান+ অ(ড) 

শক] যে জঙ্গে। ৫মী -হ) বিৎ, তরি, 
গর্তচণ্-স্থলীজাত, মনুষ্য গবাদি । শিৎ- 

ঠা ১ “জরাযুজ! মন্ষ্যাদ্যা অগুজ। ভুক্জগা- 

এ দ়ং। উদ্ভিজান্ত র ওনাদ্য সী মশা, | 
রি বং ২ 5 পা 

যোজিত, ৩য় ষ। বৃহাদ্রথের পুত্র ছুই 
মাতার গঞ্ডে জন্মগ্রহণ করে, উহার মাত- 

ছ্য় উহার অন্ধ অদ্ধ কলেবর প্রসব করি-: 
যাছিল এবং সেই খও্ডদ্ধয় জর] লাদী 
রাক্ষমী কর্তৃক সন্ষিভ, অর্থাৎ সংযোজিত 
হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম জরাসঙ্গ 
রহিল) সৎ, পৃং, মগধদেশের নৃপবিশেষ, 
কৃষ্ণশক্র, বৃহদথের পুত্র । 

জরসন্ধাজিৎ 'জরাসন্ধ জিৎ [জি জয়করা 

+০(ক্িপ)-ক)] যেজয় করে, ২য়া-ষ্) 
সা, পু, ভীম । [পরিমাণ শ্হির করা। 

জরিপ ( ১২71-৬0.৮১ আরবা ভাষা ) জমীর 

জরিপ-আমীন (258) যে ব্যক্তি জমীর 

পরিমাণ শ্হির করে । 
জরিমন্ জে জীর্ণ হওয়া+ ইমন্ - ভাবে) 

সং, পুহ। জরা । শিং-১ “আস্তমিয়েৎ 
জরিমান্ জগম্যান্ ।?? 

জরিমানা (আরবী ভাষা) অর্থদণ্ড । 
জরীজেরিন্, জরা+ ইন্ - অস্তার্থে) বিং,জিৎঃ 

জীর্ণ,বৃদ্ধ । , [জ্ঞার্থে) সংক্লীৎ, শ্লথ,মাংস। 
জরূথ (জু জীর্ণ হওয়া + ভউথ উথন্)-_ ক,সং- 
জঙ্জর (জু. জীর্ণ হওয়া+অ-_ প্র, দ্িত্ব। 

অথব! জর্জ. +আর অবন্) _ ক) বিৎ,ত্রিং। 

জীর্ণ, বিশীর্ণ । শিৎ-১ “কৌপিনৎ শত" 
খগুজর্জরতরমূ |” ২ “জর্জর বংশ খণ্ডেন 
তাড়য়ন্।?? ২। সৎ, পুত্য ০ ৷ ৩। 
ইন্র্ধজ । | 

জঙ্ঞ্ররিত জের্জর দেখ, ত(ক্)-শ্) বিৎ, 

ত্রিৎ, যাহাকে জঞ্ঞর বরিমাছে । শিং ১ 
“জরাজজ্জার তৎ পতিম।' বা 

জর্তদরীক (জর্জর দেখ, ঈক __ প্রং) বিংব্রিৎ, 

বছচ্ছিদ্রবিশিষ্উ ত্রব্য ।২। দীর্ণ। 
জত্দবীকৃত (আঞ্জর - ক করা+ তকে) 

শ্খ। ঈি)-- আগম) বি, ত্রিং। বাহাকে 

জর্জরিত করা হুইয়্াছে। 
জর্জরীভূত (জর্র _ভূ বর 
ক।ঈচি)_ আগম) বিং) ত্রিৎ। জ 
রিত।২ জীর্ণ । 

জর্ণ জে. জীর্ণ ওযা! 4লনেন্ট - ক) হিং 
বি দীর্ঘ । ২) আপু চর । ও |বৃঙ্গ। 



জল " 
৯০০ শাপলা 

অর্তিল জেন্ উৎপন্ন হওয়া এবং তিল 
শস্যবিশেষ) সৎ, পৃং, ধন্যতিল । শিখ - ১ 

“লর্তিলঃ কথ্যতে সন্ভিররণ্যপ্রভ বস্তি লঃ |” 
অর্ত, (জর্তিল দেখ, তৃ-সংজ্কার্থে। স্ব 

ব্সীগম) সং, পুৎ, যেনি। ২। হস্তী। 
দর্দ। (বাঁবনিক) বিৎ, পীতবর্ণ, হরিড্রা রখ । 
জল (জল আচ্ছাদন কর1+ 'ম.অন্)_ ক) 

সং, ক্লীঘ, সলিল, বারি । হ। বিং, ত্রিং, 
জড়, শীতল। 

জালকণ্টক জেল-- কণ্টক, »ঠী-ব) সৎ, পু, 
পানিফল । ২। কৃম্ভীর। 

জলকপি জেল- কপি বানর, *ঠী- ষ) সং, 
পুং,শিশুমার, শুতক। 

জলকর জেল- কর শুল্ক বাষে করে) সং. 

পু, যে জমীর উপর নদী পুক্করিণী দীত্বী 
ডোবা প্রভৃতির জল থাকে - তাহাকে ও 
তাহ! হইতে যেরাজকর উৎপন্ন হয়। ১। 

বিং, ত্রিং, যাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়। 
জলকরন্ক (অল -করন্ধ পাত্র বা আধার) 

সং,পুৎ, নারিকেল । ২। পঞ্ম। ৩। শঙ্খ । 
৪। মেস্ব। 

জালকন্ক জেল -- ক, ফাইট, শিট, ৬ী _ 
ব) সং, পৃৎ, কর্দম, পৃক্ক। 

সলকাক জেল কা কী) সৎ) পু, 
পানিকোৌড়ী পক্ষ $. রে - 

জলকা তু 
অলকাভসি 1 

(ণিন্)- ক) সৎ পু 
বিং, ত্রিং, জলাভিলাষী। 

অলকান্তড জেল--কান্ত, *্ভী- যব) সৎ, নত 
অলাধিষ্ঠাতাবকণ। 

জলকাস্তার জেলকান্ত সমুদ্র অর ম্ষে - 

মন করে ঝা শান করে) সংপুং, বরুণ 
জলকিরাট জেল - কির শৃকর- ক্সট 
গমন করে) ফং১পুং, গ্রাহ, জলজ. । 
জলকুকুটী অলক সুর মত্ত, 
ৰ গাভ্তিল। 1০... ০. 
৷ জলকুস্তল : 
। জলকেশ 

(জলকৃপী (জল_কুপ কুযা4ঈ- অঙ্গার্ধে) 
| মং, সরি, 8 । ২ ৷ জলের পাক। | 

(- স্মিনজল -ক্ষাভিং আ.- 
কা করা কক্জ অন", ইন্ন্ 

(জল- ফুস্তল, টির ৬ঠী- 

পৃ "স্ত্রী, হত্য। ২1 

. হট অং+পুং, শৈবাল,শেয়ালা । 

[ ৬৯৭ ] 

পপ পপস্পী পাপ পিপি সা ০ ১০০৪০০০৬০০০, 

সপ সিীশিীশাাাাাাটাশিাটিটোিীপিসপা 

৮৮ ৃ 

ভলে 

অলকৃণ্ম জেল_তৃর্্ কচ্ছপ,*চী- ব) সং, 
পুং। শ্রিশুমার । [শৈবাল, শেয়াল1। 

জলকেশ জল- কেশ, ৬ঠী _ ষ) সং, পুৎ, 

জলক্রিয়া ; সং, স্ত্রী, জলসাধ্য ক্রিয়া, পিতৃ- 
গণের তর্পণ | শিং -১ “কালিন্দ্যাং বিধি- 
বৎন্গাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিযঃ 1”, 

! জলক্রীড়। জেল _ ক্রীড়া, ৭মী - ষ) সং,স্মীং, 

ললাশয়ে মিলিতভাবে ক্রীড়া করা । «ত- 
তস্তে সাহতহ মর্লদে জলা ড়ামনুর্বত |" 

জলখগ ; সং, পুং,জলচর পন্ষী। 
জলগ 'জঅশল-গমু গমন করা+'অ ড)-- ক্ষ) 

বিং,ত্রিং, জলগত । ২। জলমগ্ন। 
ললখ্লা (জল -_ গুল্ম গুদ্ছ) সং,পৃৎ, 

আবর্ত, ঘুর্িজল | ২। কচ্ছপ। 
সঙ (জল-গ গম গমনকর14 অঅ ড)-- 

ক] যে গমন করে) বিং, ত্রিং, জলচর । 

জলঙ্গম (জল- গম যে গমন করে। ০ 

জীনিকা নিকব্বাহার্ে মৎস্য ধরিতে গষণ 
করে) সং, পুৎ, চগ্ডাল। [যুক্ত দেশ। 

জলচত্বর ; সং, ক্রীহ। চাতরস্তল, শ্বলসলিল- 
জলচর (জল - চর [চর গমন করা-ক্জ 

(টকৃ)_ ক] ষে চরে, পমী- ফ) বিং। ভ্রিহ। 
জলচরী । ২। সং) পৃ; জলজ । 

জলচার (790126009769১ জঙলচাগিন্, জল 

_চারী ষেগমন করে, "মী --ব) বিৎ, 
ত্রিৎ, বাহার! জলে বিচরণ করে ; যা 
বক, সারসাদি। শিৎ- ১ সামি ড়. 
মনোজ্ঞানি সমস্তাৎ পচাত! রি 

জলছত্র (জল-হ্ৃত্ত ছাতা) সং, এশা, 8 
পথিষদের জলদান স্থান। না 

জলন্স (জল-জ [জন্ অন্মাম + অন্ত) -. রর 
ক] যে জন্মে, €মী -ব) সং, লী, পান্থ 

ই। পুহ-কীৎ,। শখ । ৩। বি তং, জ- 
জাত । শিং --১ব্যুনায্)ণ জলটজঃ প্রাণি 
ভিঃবীর্শাৎ অলন্দৈর্ভ,বি'তাৎ গশৈং।আলজেঃ 
কুছগমৈশ্চিত্রাং জলজৈর্ভ্রিতভোকক্ষাস্ )৮. 

ভালতজন্ জল ভন, প্রাণী) সং, ৮ যে 

জক জলে ্ধান্মেও থাকে; যখা---মকর 

কুজ্তীরাদি ।... [তীৎ, অলৌকা, ভেোক। 

জঙলস্তক। € ছলজন্ত+ক- অন্পার্থে.) অং, রা? 
জলজন্ম জিলজশন্, জল অন্ন জঙ্স, ৬ঠা :. 

জলের 



জগ 

ছি সী জলজ, পল্প। । শিং_ ১ 
গনিলয়ঃ শ্রিয়ঃ অততমেতদিততি প্রধিষতৎ | 
যদেব জলজন্মত্তয়া 1” 
জলজাজীব (জলজ - আ- জীয+অজন) 

- ক) সং,পুংমৎল্য বিক্রয়াঙ্িদ্বারা যাহা”! 
দের জীবিকানির্বাহ হয়, জেলে । 

জলজিহ্র জেল. শীতল -_ জিহ্বা, ৬ঠী _ 
হিং) জৎ। পু, কুভীয় | | 

অলজীবী জেল - -জীব্ জীবিকানির্ধ্বাহ কর! 
শইম্(পিন্)ট-ক। জলজাত মত্স্যাদি 
স্বারা যে জীবিকানির্বাহ করে) সং, পুৎ, 
জেলে। [শহ্ভুক, শামুক। 

জলডিন্ব জল -_ডভিন্ব ক্ষুদ্র প্রাণী) সং,পুৎ, 
জলতাপিক জেল-তপ্ দগ্ধ করা, 
কলতাপী -পিন্ | উত্তপ্তকর1-+ অকতণেক), 

ইন্(ণিন্)- ক) সৎ, পুং, ইলিশমাছ। 
জলত্র! জেল- ব্রা টির ত্রাণ করা+অডে' 

-_ ক] রক্ষক,আপ - শ্মীংৎ। ৫মী-ষ) সং 
স্্রীং, ছত্র, আতপত্র, ছাতা। 

জলত্রাস জেল- ত্রাস, ৫মী- ষ) সৎ, পুং) 
জল হইতে ভয়,জল দেখিয়া ভয় পাওয়া । 

জলদ জেল-_দ [দা দ্বানকরা4'অডে) ক] 
যে দান করে, য়া) সং পুৎ) মে । 

শিং-১ “সন্দেশ মে তদনুজলদ শ্রো 
ব্যমি ভ্রোত্রপেয়মূ ।” ২। যুস্তক।৩। বিৎ, 
বত্রিৎ, জলদাত]। 

ভলদকাল; সং, পুৎ, বর্ষাকাল । শিং-১ 
“জলদকালমবোধকৃতৎ দিশামৃ।?; 

জলদক্ষয় (জলদ -_ ক্ষয় ণপমী- হিং) সং,পুৎ 
শরতৎ্কাল। শিৎ-১ “সব্বাণি তন্ুতাং 

যাত্ডি জলানি জলদক্ষয়ে 1” 

জলদাগম (জল মেঘ-আগম আগমন, 

পমী - হিৎ) সং» পু, য়ে কালে মেখের 
উদয়, বর্ধাকাল। 

জলঘাশন জেলদদ যেধ- অশন [অশ্ ভক্ষণ 
করা 4 অন(অনট্)-শ্) পান বা গ্রসন, 
প্রসিদ্ধি আছে যে ইহার পরে মেখ্ের 
€োজনীয়) সং, পুং, শালগাছ । 

ভলচুর্গ ; সং, ক্রীৎ, জলবেষ্টি ত ছূর্গ, গড় । 
জলক্দোশী; সৎ আত জলসেচনের 'পাত্র। 
| ০ । 

চপ] 
এ. ী দূ 

মা ই 

টপ, ? আহ, পু জলপ্রধ্ান স্বীপ। শিং_ 
৯. প্জলন্বাপ, মতিকরস, .শিশিযো, নাম 
রবি | 8 

জলখর, জেল -ধর হা চি 
-ক] বে ধারণ করে, হয হ) সং পুহ। 
মেখে । ২। সমুদ্র । ৩) মুতাখাস। ৪1 

তিনিশরৃক্ষ । ৫ বিৎ, ত্রিৎ। জলধারী। 
জলধরমালা (জলধর মেখ-- মাল1)৬ঠী-ষ) 

সং, স্ত্রীৎ, মেতশ্রেণী | ২। ঘ্বাদশ অক্ষর 
ছন্দোবিশেষ,যাহার ৫ম, ৬ষ্ট, ৭ম, ৮ম বর্ণ 

লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু | 
জলধি জল--ধা ধারণ ৮5 ণি। 

যাহাতে জলধারণ করে১২য়া- ২,পুধ, 

সমুদ্র । ২। ৪8 কোটা। 
জলধিগ! জেলধি- গা যে গমন করে) মং, 

শ্রশীৎ, নদী । 
জলধিজস (জলধি -জ [জন্ জন্মান4+ অ(ড) 

ৃ -ক.ষে জন্মে, ৫মী - ষ) সং,পুং) চন্্র। 

জলধিন্জা (জলধি -জ [জন্ 
জন্মান+ অংড) 

_-ক] যে জন্মে, মীন । ইনি জমুদ্- 

মন্থনকালে জন্মেন' সৎ, স্ত্রীহ, লক্ষ্মী । 

জলনকুল (জল -_ নন্যঙগ বেজি, ৬ঠী-ষ) 

সং, পুৎ, উদ্ধিড়াহ “/লমাার। 

রিনা সং১স্কী*, জল যাইবার পথ, 

জলপ্রণালী / নর্দমা। 
জলনিধি (জচা-নিধি আশ্রয়, ৬ষ্ঠী_ষ) 

সৎ, পুৎ, সমুদ্র । শিং -১ “তত্রাসো ভগ- 

বান দেবঃ স্বপন্ জলনিধো তদ11) 

জলনির্গম জেল-নির্গম বহির্গমন, ৫€মী- 

হিৎ) সং, পৃৎ, জলপথ, নর্দমা। ২। ভ্ঠী, 

_ষ) জলের নিঃদরণ। 

জলনির্গমনী পোর্ধ্বে দেখ) সংস্্বীৎ,্লনালী। 

জলনীলধজেল _ নীল নীলবর্ণ করা4 অন) 

-ক! যে জলকে নীলবর্ণ করে; ৎয়া_ 

ষ) সং, লিকা-_ স্ত্রী, শৈবাল, শেয়ালা। 

জলন্বর জেলং জলকে-ধর[প্ব ধারণকরা 

+অধে)ট_ক]ে ধারণ করে, ২য়া-ষ) 

সং, পৃৎ, অনুরবিশেষ, পদ্ম পুরাণে লিখিত 

আছে-একদা ইন্্র শিবলোকে এক 

ভয়ঙ্কর পুরুষকে দর্শন করিয়া তাহার 

প্রভুর বিষয় দিয় করাতে তিনি 
কোন 
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উত্তর প্রদান কুন্েন দই তাহাতে হর 
ক্রেন্ধ হইয়া, বন হবার! তাহাকে সমাহত | 
করিলে তরী ললাট হইতে বদি নির্গত ]' | 
হুইয়া দেব্রাজকে দগ্ধ করিতে লাগিল। 
তখন তিনি তাহ]কে কুদ্রন্পপে জানিতে 
পারিয! স্তবে তৃষ্ট করিলেন। তরী সময়ে 
সেই অনল কুদ্র কক সাগরসঙ্গমে 
নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে এক. বালক 
সঞ্জাত হইয়া! রোদন করিতে লাগিল। 
তত্পরে সমুদ্রে নিজ পুত্র, বলিয়া ব্রহ্মার 
নিকট পরিচয় প্রদান পূর্বক তাহাকে তর 
বালকের জাতকর্্নাদি নির্র্বাহে অনুরোধ ৰ 
করিলে বক্ধা এ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ ; 
করিবামাত্র সে ব্রহ্মার শ্বাশ্ আকর্ষণ 
করাতে তীয় নয়নযুগল হইতে বারিধার] । 
বিগলিত হইল । তখন ন্তিনি এ বালকের 
নাম জলম্ধর রাখিলেন। পরে এ জলন্ধর 
ব্রহ্মার বরে অহ্রগণের অধীশ্বর হইলেন! 
২। পর্বত । ৩। তীর্থবিশেষ। . 

ভলপপতি € জল - পতি, ৬ঠী-ষ ) সহঃ পুংঃ 

বরুণ । ২। জমুদ্র। 
জলপথ ; সং, পুং, জলমার্গ, জল যাইবার 

পথ । “যাদোনাথাঃ শিব জলপথাঃ কম্খণে 

জলপ্রান্ত (জল _ প্রান্ত, শি), ্  পুল 
জলসমীপস্থান। 

জলপ্রায় (জল - প্রান প্রচুর, বুল গ্্ী_ 
হিং) সং, ক্সরীৎ, জলবহুল দেশ, জলমক্র 
দেশ। [চাতকপক্ষী। ২। মঞ্ন্ট ।* 

জলপ্রিয়, জেল-_ প্রিয়, ৬ঠী- হিং) সং, পুৎ». 
জলপ্লব জল--প্রুব যে গমন করেবা সাতার" 

দেয়, ৭মী_ ষ) সং, পুং, জলনকুল, উদ্ধি-. 
ডাল। ও 

জলপ্লাবন জেল-প্লাবন জলাদিদ্বারা ব্যাণ্তি): 
সং, ক্লীৎ, বন্যা, জলে দেশ মগ্প হওয়া । 

জলপ্লাবিত (জল - পল. জলে ভামিয়া যাওয়। 
7+তক্কে)-প্ম) বিং, ভ্রিৎ, জলে মগ) 
লে আচ্ছন্ন । 

৷ জলবন্ধক (জল -_ বন্ধক রোধক) সং, পুধ, 
জোতের প্রতিরোধক দার শিলাদিনির্শ্িত 
সেতু । (পু, মৎস্য । 

জলবন্ধু জেল-_বন্ধু মিত্র, ৬ী_ হিং). সং, 
জলবিন্ব ) সৎ, ক্লীং, জলবুদ্ধ,দৃ । 
জলবুদ্ধদ জেল _বুগ্ধদ বিশ্ব, ৬ঠী_ ষ) সং, 

কলীং, জলবিন্ব । শিং _ ৯ “মানুষ্যে কদলী 
স্ততনিঃসারে সারমার্গণম্ । যং করোতি স.. 
বৈ মুড়ো জলবুদ্ব,দ্বসগ্রিভে 1৮. 

নৌচরাণামব ।+ [পানকৌড়ি। জলভূ (জল-ভূ হুত্তযা ব জাত+*(ক্কিপ্) 
জলপারাবত ; সং, পুং_স্ত্রীং, পক্ষিবিশেষ, ৃ 
জলপিন্ত জেলশ-_ পিন) সৎ, পুৎ, অগ্নি। 

জল্পুষ্প ; সং, ক্লীৎ, পদ্ম।দি অলজাত পুষ্প। 
৪5 সৎ, পুৎ-_ ক্রীৎ, জলদমুহ । শিৎ __ 

“ষমুনাজলপুরে বিহরতি ।” 
উন জেল-প্ৃষ্ট উপরিভাগ-জ [জন্ 

জন্মান4+ অডে)- ক] উৎপন্ন, ৭মী-ষ) 
সং, স্সীং, শৈবাল, শেয়াল । 

জলপ্রদান; সং, ক্লীং, প্রেতোদ্দেশে জল- 
দান, প্রেত-তর্পণ । 

ঈলপ্রপা জেল - প্রপা শাল, ৬ষ্ঠী- ষ) সং, 
স্ত্রী, জল্দানের গৃহ, জলম্বত্রে। 

জলগ্রাপাত (জল- প্রপাত, ৬ঠী-- -ষ) সং, 

পৃৎ, নিঝরি, ঝারপা। 
জলগ্রদানিক (জলপ্রদ্দান দেখ, ক(কেণ্)- 

অন্ত্যর্থে, ই-_ আগম ) সং. ক্সীৎ, ভার- 
তের জী-পর্বান্তর্গত অবান্তর পর্ধাবিশেষ | 

- ক) সং, পুৎ, মেঘ । ২ । কাচড়|দ্বাম। 
| জলভূৎ্ €(জল-স্বৎ [ভু ধারণ করা4 
। (ক্ষিপ)-ক] ঘে ধারণ করে) সং, পৃৎ, 
।. মেত্ব। ২। কপুরবিশেষ। ৩। বিং, ভ্রিৎ 
| জলধারক। [স্্রীং, জলের পোকা । 
 জলমক্ষিকা (জল -_ মক্ষিক। মাছি ) সৎ, 
জলম্মপগ, (জল _ মদগু  অন্যপক্ষী) অং, পুত, 

মাছরা্গ। পাখী। 
| জলময় জেল + ময়মেয়ট)- - প্রাচুর্ধ্যার্থে) বিৎ, 

ত্রিৎ, জলবহুল, জলপূর্ণ । |... 
জলমসি জেল-মমি কালি। কৃষ্বর্ণত্বহেত় 

যে মসি ও জলে মিএপের ন্যায়) সৎ, পুৎ, 
মেষ। - [পু২, জলপ্রণালী, জলপথ । 

। জলমার্গ (জল-মার্গ পখ, ৬্ঠী _ ব) সং, 
জলমার্জার ;. সং, পু, উদ্ভিড়াল। 
অলমুক (2 সু জল-মুছ্[যুচ্ ত্যাগকরা 

7+ক্িপ)-ক] যে ত্যাগ করে, হী 



শঙ্গ দহ, পু, মেঘ! শিৎ-৯ "শঙ্কা | জললত! ; সং, ক্রীৎ, তর, ঢেউ. 

.স্পৃষ্টা ইব জলমুচত্তাঘবশা ঘর জালৈঃ 1” | জলবরণ্ট ; সং, পৃৎ। পালীয়বসন্থ | 
২। বিং, ত্রিৎ, জলমেচনকারী। শিং-৯.| জলবন্কল (জল-বন্ধল হাল, *্ঠী_ঘ) 

 শশাত্যন্তুদা জলমুচোছুচল সন্গিকাশ1£।* সং, পৃং। জলের পানা। 
অলঘুর্তি (জল মুর্তি আকুতি । সর্বব্যাপী | জলবাক়স (জল-বারস কাক ) সং, পুৎ, 

বলিয়া জলই যাহার এক মুর্তি) সং, পৃৎ, | জলকাঁক, পাণিকৌড়ি। 
শিব; যথ1--“ভবায় জলমুর্তয়ে নমঃ” জলবাহু (জল -বছহ্ বহন কর1+ অয) 

জলমুর্তিক! (জল-মুর্তি ভআকৃতি+ক-! -প) সৎ, পুহ,মেত্ব। শিৎ-১ “সাজি 
যোগ । জলের আকৃতি বা অবস্থা! ) সং, ৰ জলধিভলবাহপথম্ 1” ২। কপুররি। ৩। 
সং, করকা, শিল। [মুল, উশীর |; বিৎ, ত্রিৎ, জলবহুনকাগী। 

জলমোদ জেল-মোদ) সং, ক্লীৎ, বেণ।র ; জলবিড়াল ; সং, পুৎ, উদ্িড়াল। 
জলঘন্ন (জল-_যন্ত্র কল, ৬ঠা-ষ) সং, | জলবিশ্ব (জল - বিশ্ব, ৬ঠ্ী_ ষ) সং, পুং- 

ফ্রী, জলতুলিনার কল, ধারাষন্, ফোয়ারা। | ক্রীং, জলের বুদ্ধ,দ । 
শিং- ১ 4 নিলিপ্তগা রা জলযস্ত্রহত্তা2 1? ূ জলবিশ্ব জল- বিশ্ব বেলগাছ বা তৎফল) 
২। কালক্ঞাপক ঘটিযর-বিশেষ, জঙ্ঘড়ি। আহ, পু, কাকড়া। ২। কচ্ছপ। 

জলযন্ত্রগহ । (জলযন্ত্র_-গৃহ, নিকে-: জলবিষুব (জল _বিষুব সমপারিন্দিবাকাল। 
জলযন্্রনিকেতন ৯ তন, মন্দির ) সং, ক্লীৎ, ূ এই কালে জলের অবসান হয়) সং, রং, 
জলবন্ত্রমন্দির ! গ্রীষ্মকালে বাসার্থ জলের ূ কাতিকমসর সংক্রান্তি । শিং- ১"মানং 

উপরি পিপ্মিত গৃহ, জলটনি। |. বৈরৎ বহুগুণলাভৎ ভোগৎ ত্র।সৎ জল- 
জলব(প্র। জল _ যাত্রা, ৪থাঁ-য) সং, শিং) ৰ বিষুবেষু।” [জলকে লি, জলক্রীড়া। 

জলের নিমিত্ত গমন, জল আনয়নার্৫থ যাত্রা।: জলবিহার েল-বিহার ক্রীড়া) সং, পুং, 
শিৎ-১ “শাস্তিকং পৌ্টকং বাপি জল-  জলবৃশ্চিক (জল - ব্ুশ্চি ১ বিছা) সং, পু, 
স্বাত্রাৎ বিনা বুধঃ। কুরুতে যর্দি বামোহাৎ ! চিঙ্গড়ীমাছ । 

বর্ম ত্য চনিস্ষলমূ। । জলব্যাল (জল -ব ১ সর্প, ৬ী- ষ সা, 
জলবান; সং,রলীৎ, জলগমন সাধন নৌকাদি। | পুং, জলটে ড়া সাপ । ২। হিহশ্রলঙজন্ত। 
অলরক্ক)। জেল--রম্ক কৃপণ, জলৌদরিক। | জলশয় (জল- শয়, শয়ন, শাটী 

ভলরগ / দ্র কুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করিতে ; জলশয়ন যে শয়ন করে। গ্রলম- 
কগিতে যে জলমন্ন স্থানে গমনাগমন করে। | জলশায়ী- য়িন্ কলে অথব। ভারতবর্ষে 

হয় পক্ষে-_ জল" রন্জ্ অন্ুরভ্ত হওয়। ক্রমাগত চারিমাস বৃষ্টির সময় সমুদ্রেৎ- 
++ - প্রৎ।) সং পুং। বকপন্গণ। পল্তি নাগঘট্রায় শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া) 

ভালরও্ড (জল - লন্ড্ স্পন্দন হওয়া, ক্রীড়া সং, পু, বিষুঃ | ২। বিং, ভরৎ, জলমশ্থিত। 

করা ইত্যাদি + অ-প্রং। লসর) মৎ,পুং, ; জলশুক্ি জেল - শুক্তি) সৎ, স্ত্রীং, শন্ব.ক। 
দলাবর্ত। ২। জলকণিকা। ৩ । সর্প। জল্শৃক (জল--শুক শস্যাদির সৃপ্ঝ অগ্র- 

জলরস (জল--রস আব্বাদ, সারভাগ, দমী ভাগ, শুয়া, ৬ঠী-ষ. সং, ক্লীৎ। শৈবাল। 
হিং) সং, ক্লীধ, লবণ । জলশুকর (জল - শৃকর শৃয়ার) সং পুহ। 

জলরাক্ষমী; সং, স্ত্রী) লবণ-সমুদ্রশ্হিত! কুস্ভীর । | 
সিংহিকা রাক্ষসী। নিহত্য জলরাঙ্গসীমৃ।"। জলসন্ধ) সং, পুং, ধৃতয়াষ্্রের পুহবিশেষ। 

উর (জলক্লুহ্, জল _কুহ্, কুহু যে; ইনি সাঙঃকির হস্তে নিহতহন। 
ডালক$হ / জন্মে, ৭মী-ষ) সং, পৃৎস্ক্লীং, | জলসর্পণী জেল -হুপ, গমন কর। ঘ) গুড়ি 

প্ু। শিৎ - ১ জলৎ তচ্ছুুডতে ছন্ং ফুট" |. মারিয়া যাওয়।1+ইনৃ(িন্)-_ ক। ঈপ.- 
জরলয়হৈত্তথা। |বিৎ হিং জলআত্ত। আ্রীং) সৎ, জী, জৌক। 



ৃ পসরা কন... : ০ 
ভাসি পতিত কা ৮" 

লি সর মং, ভাজে 
বিশেষ । ২. পাসিফল। ০ । জণডক। ৪ 
ক্ষাক। ৫ । স্ীং, জোক ।, 
দল (77091-50০6) আঘৎ। পু, সত্তা 

কারে পতিত বা উৎক্ষিগু জলরাশি । 
লহ (অল- হা] ত্যাগ করা41 অউডি)-- ক) 

সৎ» জীং, আদ্র জলঘক্ত্র গৃহ। 
ছলহরণ (জল--হরণ, ৬্ঠী-ষ) সৎ, ক্লীৎ, 

জলের স্মানান্তরানয়ন, নার জল ল- 
ইয়া যাওয়া। 

আলহত্তী (ডিন, জল - দা হাতী) সং, 

ঃ 
| 
ূ 
র 
ূ 
ৃ 

| .জলহন্তা । 

পৃং-- প্ীং, হস্তিসরুশ জলজ -বিশেষ। 

জলহারক (জল-ন্দ হরণকরা+অক(ণক) 
- ক) নিং, ত্রিং, জলবাহক, ভাবি । 

জলহাস (জল-হাস অট্টহাস। ইহা শ্বেত- 
বর্ণ বলিয়1) সৎ, পুৎ, ফেন। ূ 

জলঙোম (জল- হোম, ৭মী-_ষ) সৎ, পুং, 
বৈশ্য-দেবাদির উদ্দেশে জ্বলে আহুতি ৃ 
প্রদান । 

ঘআলা (জলময় শবজ) বিং,জলগ্লাবিত স্থান। 

জলাকা (জল -অকু গমল করা4+অ-- প্রং) 
সৎ, পিং, জোক । 

জলাখু (জল- আখু বিড়াল) সং)পুং, জল- 

ম।ঞ্জার, উদ্বিড়াল। 
জলাঝল (জল--ব্সঞ্চল আচল) সং, ক্রীং, 

স্বভাবতঃং জলনির্গম, আপনা-আপনি জল 
বাহির হওয়া! ২। শৈবাল। 

জলাঞজলি জেল--অগ্ডলি আজলা, ভষ্ভী- 
ঘ) সং, পু, জলের অঞ্জলি, অঞলিপ্রমাণ 
জল। ২। জাছের পর প্রেতেক্ধ শ্রীত্যর্থে 
জলদান, তর্পণি। শিৎ -১ “কুপুত্রমাসাদ্য 
কুতো। জলাঞ্জলিঃ।* ৩1 প্রেত তর্পপাস্তে 
প্রেত সংঅবের ন্যায় বন্ধ বাবিষয় তেছের 

পিতা পাপী পিপিপি, ০১ 

০০ 

অম্পু পরিজ্যাগ ; লোলার হালক; এগ. 
পড়ায় জলাঞজ লি দিয়াছে? 1 ক - “অলাঞজলি 
দিব স্কুলে? উদিত ৯৭ | 

জলাটন (জল--অট গমন ৯ 
নট) ক) সৎ, পুৎ, কক্কপক্ষী 1 নী-ীঘ, 
জোক। : 

জলাত্বাক (জল -আত্মন্, কণ্- যোগ) বিৎ, 
ব্রিং, জলময়; ষেমন-_“রসনা জলাত্বক |” 

জলাত্মিক। (জল --আত্মন্+ ইকঞ্ঝিক) -- 
অস্তার্থে আপ) জং, আ্্রীং, জলৌকা, 
জোক ।২। কৃপ। 

জলাত্যয় (জল-- অত্যয় নাশ, “মী-- হিৎ) 
সৎ, পু, শ্ররৎকাল। ২। ক্লীৎ, জলনিঠ- 
সরণ। 

জলাধার জেল-_খ্সাধার আশ্রয়, ৬ঠী-ষ্) 
সং, পু, জলাশয়, যাহাতে জল ধাকে। 
২। সমুদ্র । ৩। জলপাত্র । শিং _-১/তথা- 
ত্সকোহুপানেকস্ত জলাধারেঘ্িবাংশুমান্।” 
(যাঁজরবন্থ্য) ৪। বিৎ, ত্রিৎ, জলম্ছিত। 

জলাধিদৈবত জেল-_অধি উপর-দৈবত 
দেবতা । জলের উপর যে ছ্বেবতার 'আধি- 
পত্য আছে) সৎ, পুহ) 'বকুপ। ২। আহ 
পূর্ববাষাঢানক্ষত্র ৷ 

জলাদিপ জেল- অধিপ অধিপতি, *৬ঠী- 
ষ) সং, পুধ। বরুণ । শিং-১ “নাশক্োদ- 

গ্রত্ত£ স্থাতুৎ বিপ্রচিত্তেজ লাধিপ8 1 
জলাভ্তক ; সং, পুং, সপ্ত সমুদ্রের অভর্গত 

ত্বাদৃদক সমুদ্র। শিং-১ “লবণেক্ষুস্বরা 

সর্পিন্দধি দুগ্ধজলাস্তক12 1১ ২1 অঙ্তযভামা- 
গর্ভলাত শ্রীকৃষ্ণপুত্রবিশেষ । 

জল।পাত জেল- আপাত পতন) সং, পৃঃ 
উচ্চ স্থান হইতে প্রবল বেগে জলপতন। 

জলন্থিক17 সৎ, স্ত্রীং, কুপ। 
জলাযুকা (জল -_ অয. গমন কর14উক-_ 

ক) সং, স্্রীৎ, জোক । 

জলার্ক ; সং, পুৎ, জল্প্রতিবিদ্িত হুর্ধা। 
শিৎ -১পপ্রকতিস্থোহপি পুরুষে নাজ্যতে 
প্রাকতৈগ,ণৈ2 । অবিকারাদকর্তৃত্বাৎ নি- 
২] 'নিছাঙ্জলার্কবৎ 1১ (ভাগবত)। 

জলার্ঁৰ (জল--অর্ণব সমুদ্র ) জৎ, 
বর্থাকাল। ২। জলসমুদ্রে। 

পৃ 



ভুলে 

» সেপাপীশাশীশািপাশীশাশীীা শিপ সপে? পতি 

জলার্থাঁ জেলিন্,জল _ অর্থা ইচ্চ,ক) হি 
তরি, জলা ভিলাবী, তৃষ্ণার্ত, পিপামাকুল | 

জলার্দেজেল-_আর্দে ভিজা) বিং, ত্রিৎ, 
জলে ভিজা । শিং- ১ ““পু্পাসারৈঃ প- 
তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলাদ্ৈ? 1” 

জলাদ্র? (জল-_- আদ্র] ভিজা, ৩য়া_ষ) 

সৎ, শ্রীৎ, জল দ্বার 'আদ্রব্জন) [ভিজে 
পাখা । 

জললুক (জল-+ আলু প্র, ক. যোগ) 

ষং, ক্লীংঃ পঞ্থকন্দ, পছ্ের গেঁড়। কা 
স্্রীঃ জোক। 
জলালোকা জেল-_ আলোক বলোকন 

. করান" অক্সেল্)_ দ্র সৎ, স্্রীৎ, জে ক 
লাবর্ত (জল--আবর্ত ঘূর্ণন) সং, পৃ, 
জের দুর্ণা, জলের পাকুনা, জলত্রম । 

ছলাশ'য় জল -আশম [আ বযমাকৃ_শী 
শয়ন করা+ অ(অল্)-_ধি| আধার, শয়- 

মীয়, ৬ঠী - ষ) সৎ, পুহ, জলাধার, সমুদ্র, 
নদ লী প্রভৃতি | শিৎ-১ “পম্পাৎ শুভ- 
শীতলজলাশয়াম্ ।” ২।বিৎত্রিৎজড়াত্মা। 

ভলাশয়োৎ্সর্গ জেলাশয় - উত্সর্গ, ৬ী -- 
ব) সং, পুৎঃ কপবাসী পুক্ষরিপী প্রভৃতি 
জলাশয়ের প্রতিষ্ঠ। 

জলাঠীলা (জলাষ্ঠী |জল- আআ -স্ছা থাক! 
শক (ডী--ঈ, ধা জলাধার 4 ল - যোগ) 
সৎ, স্ীৎ। বুহৎ প্রক্ষরিণী । 

জলাহ্বয় (জল--আহ্বয় নাম) সং, ক্লীং, 
(জব্লে শোভমান বলিয়া) পদ্ধ। 

জলিকা (জল +ককণ)- অস্ত্যর্থের, ই- 
আগম) সং, স্্বীৎ, জেোক। 

জলুক 3 (জল [রক্ত] মোচন করা+উক, 
জনক / উক - দংজ্ঞার্থে। স্সুল্) সং, 

সাং, জৌক। 
জলেচর (জলে-চর যে গমন করে) সং, 

পুৎ, হংস বক প্রভৃতি জলচবর পক্ষী । 
জলেত্র (জল--ইন্ত্র প্রধান, শাসনকর্তা) 
ও বরুণ! ২। সমুদ্র। ৩। মহাদেব। 

| পুর্বাষক্ষ । 

টিভির জেল- ইন্ধন উদ্দীপন, ৬চী _ 
,ছিহ) সৎ পৃৎ, বাড়বাগ্লি। 
জলেভ বিল টির হত্তী,. ঘ্ষং 

৭০২ ] 
পাশপাশি 

_ স) জং পু. সী, জলহস্থী | শিং -১ 
“প্রন্ রছ্ধিমজলেভ জিঙ্গাগঃ । ্  

জলেবাহ্ (জলে -বাহ গন্তি, ৬্ঠী- হিং) 

সংপুৎ, ষে জলমগ্ হইয়া জলম্ছিত পদার্থ 
অবলোকন করে,ডুবারি | শিং ১জলে- 
বাহানখাহয় বহংস্তত্র ন্যযে।জয়ৎ 1” 

জলেশ (জল-_ঈশ প্রড়ু) মৎ, পুৎ, সমুদ্র । 
২। বকণ। শিং- ১“পাতয়ামাস জেনায়াধ 

জলেশস্য স দ্ানবঃ 1? (হরিবংশ)। ৩। 
বিৎ, ভ্রিংঃ' জলের অধিষ্ঠাতা; ষথা-_ 
“সহসা জলেশ পাশী অশ্হির হ্ইলা 1? 

জলেশয় (জলে সপ্তমী বিভক্তযস্ত -শয় [শী 
শয়ন কর।-4-অ(অল্)- ক] যে শয়ন করে 

বা বাস করে) সৎ পু, মৎস্য । ২1 ম- 

মুদ্র । ৩) বিচ । িং -৯ “সগুসামোপ- 

গীতৎ ত্বাৎ জপ্তাণ “লেশরমূ 0? ৪ | বিহও 
ত্রিং। জলমন্মিত। 

জলেশ্বর জল -_ ঈশ্বর অধিপতি) সং, পুৎ। 
জলাধিপতি, বকণ ২। সমুদ্রে। ৩1 শিব- 

বিশেষ, 

অলোচ্ছ,াস জল - উচ্ছ,স) সংপুং১ জলের 

স্ীততা, জোয়ার, নদী প্রভৃতির সীমা 
'অতিক্রেম করিয়া জল উঠ! । 

জলোদর (জল -. উদর, ৫মী - হিং) সং,কীং, 
উদররোগবিশেষ, উদর । 

জলৌকা, জলোৌকস - স্ট্রং ] (জল -_ ও- 
জলীকস _-তিৎ, বহুৎ কস স্বান, 

৬ী - হিৎ) সং, লেক । ২ । বি, চি, 
জলাধিষ্টিত জঙ্গমাত্র)। শিৎ- ১জলো- 
কসাং স সত্বানাৎ বব প্রিয়দর্শনিত ।? 

জল (যাবনিক) ক্রিং _ বিৎ, শী, বগা 
জল ( জল্প বল+ 'অ(জঅল)-- ভাবে ) সধ, 

গুহ, পরমত থণ্ুন পূর্বক হুমত ব্যবশ্থাপন । 

২।জল্লান।“ইতিপ্রিয়াং বন্ত নিভে 

জল্লক (জঙল্স গল্প করা+ক্অক(ণক)- 
বিং, রিং, যেক্সনেক বকে, যে বৃখ! রঃ 

নেক কথা কয়, বাচাল। 

জঙ্গান (পৃর্সে দেখ, অনক্সেনট))-ভ1) সং, 

ক্লীৎ) না __স্তরীৎ, কথন, উক্তি । ২। অনেক 
বকা, অনর্থ অনেক কথা কহ? জাতি 
৩।প্রস্কাব, ছাচনা |. | 



জহু ] ৭০৬ ] রত ভাতা 
পাক শাক ্লর৫৫শপটর্ট 

জল্লাক পের্ধবে দেখ, আক(ষাঁক)- ক) বিং, 
ত্রিং, বাচাল, বহুভাষী । কী--স্ম্রীৎ, বন্ধ" 
ভাষিণী। শিং -১“জল্ল।কীভিঃ সহাসীনঃ 
শ্বীভিঃ প্রজবিনা তয় ।” তেটি)। 

জল্িত জেল. গল্প করা+ত(্তি)- শ্ম) বিঃ 
ত্রিৎ, কথিত, উক্ত । ২। প্রস্তাবিত। ৩। 

(ক্ষ - ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, জল্লন, কথন। 
জব জজ বেগে চল1+ অ(জল্)- ভ1) সৎ, 

পুহঃ বেগ । শিং- ১ “জবেন কণং সভয়1ঃ 
প্রপেদিরে।” মোখ)। ২। (4+অন্-ক'। 
অথবা জব+্ম - অন্তার্থে) বিং, ত্র, 
বেগবাব্.. বা-স্্ীং, স্বনামপ্রজিদ্ধ পুষ্প 

জবন জের দেখ, অন(্সেনট)-- ভা) সং+কীৎ, 
বেগ। ২। (+অন- ক) পুং, বেগবান্ 

অশব। “মারহ্য জবনানশ্বান্ নিয়ন্তমুপ- 

চক্রমে 1” ৩। মুগবিশেষ । ৪ । আরবদেশ, : 

ইউন!ন। ৫। ম্নেচ্ছজাতি, মুসলমানজাতি। 
৬। বিৎ, ত্রিং, ভ্রুতগামী, বেগবান । নী- 
স্রীৎ, জঅবনজাতীয়] স্ত্রী । 

জবনাল যেননাল দেখ) সংঃকীং, শস্যৰিশেষ, 
জনার, মকা। 

জবনিকা ) (জু পাওয়া+ অ(অন্ট)- 
জবনী ) প) ঈীপ _স্্রীঘ১ ক- স্বার্থে, 

স্ত্রীলোকের! যাহ! প্রণ্ত হয়) সং, স্ত্রী, 
তিরক্ষরিণী, পরদা,কানাৎ। ২। জবনক্সী। 

জবস ভে শীঘ্র জম্মান+'সস'অসচ)- ক) 
সং, পুৎ- ক্লীহ, তৃণ, খাস। 

জব জেপ্1'অ.অল্)- ৭, আপ্ স্ত্রীং) সং, 

তত, স্বনাম প্রসিদ্ধ রক্তবর্ণ পুপপ বা বৃক্ষ । 
জবাদি; সৎ, রীৎ, মৃগচণ্মজাত কৃজিম গন্ধ- 

দ্রব্যবিশেষ। 
ভবাধিক (অব বেগ- অধিক, ৩য়া-ষ) 

সং, পু, বেগবান অশ্ব । ২।বিৎ, ভ্তিং, 

অতিশয় বেগবান্। 
জবী (জবিন্, জব+ইন্_ অস্ত্যর্থে) বিৎ, 

ত্রিং, বেগযুক্ত, বেগবান । শিৎ-১ পসম- 

কালমিষুৎ ক্ষিগুমানীয়ান্যো জবী নরঃ।+ 
২। সং, পুহ, অশ্ব । ৩। উদ্রী। 

জন্ুরি (জস্ বধ কর! বা! আঘাত করা 
উরি _ সংজ্ঞার্থে) সং, পুৎ১ বজ্ত । 

হক হে! ত্যাগ করা+ অক(ণক)--ক) | 

সং, পথ, সমম্ন; কাল। ২। বিৎ, তরি, 
পরিত্যাগকারী । 

জহ্ৎ €হ! ত্যাগকরা+ অৎ্(শতৃ),- ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, যে ত্যাগ করিতেছে । 

জহত্ত্বার্থ| জেহৎ্-গ্বার্থ ত্বীয় আর্থ শপ) সৎ» 
স্্রীং, স্বার্থত্যগবতীলক্ষণা, লক্ষণলক্ষণা । 

জহানক (হা ত্যাগ কর আন.শান) - 
শীলার্থে ক-যোগ) সং, পুং, প্রলয়, 
ব্রহ্মাণ্ডের নাশ । [জ্যোতিম্ময় প্রস্ত রখ ও। 

জহর €(যাবনিক ) সং, বিষ,। গরল । হ.। 
জহু, (হা 1ধশ্মজন্য জগঞ্চকে] ত্যাগ করা 4 

নু- ক) সং, প্ং, হহোত্রেপ,পুত্র। ইনি 
 অতিশ্বয় তপঃপরায়ণ রাজধি'ছিবলেনইলি .. 

যে সময় যজ্ত.করিকেছিলেন) মেই সময় 
ভাগীরখী ইহ।র ষক্ছদ্রব্য-ভাসাই| দেল, 
তাহাতে ইনি গণ্ড হষে গঙ্গা পান: করেন, 
পরে. ভগ্গীরখের অনুনয়ে কর্ণপথ দিয়া 
তাহাকে বাহির করিয়া দেন 1 শিৎ- ১ 
“ভরতঙ্যাস্বয়ে চৈরাজমীড়ো; লাম পার্থিত্যঃ | 
তষ্য পুত! মহানাসীজ্জহু,্লাম নরেশ্বর2?? 
শ। বিষুঃ। 

জু কন্তা ( জু, -- কন্য।,. তনয়া, ভুততা, 

জহু,তনযা ৬ঠী-ষ।তপোবন প্লাবিত 

জহু সতা করাতে রাজর্ধি জড়. গঙ্জাকে 
পান করেন। পরে ভর্মীরথের- স্কতিবাক্যে 

সঙ্ষ্ট হইয়া তাহাকে-স্বীয় শ্রুতিযুগলঘ্বার? 
[অতাস্তরে-জাম্বদেশ বিদীণ করিয়া] বহি- 
তি করিয়াছিলেন, ইহাতে সুতা ত্ব প্রাতি- 
পন্ন হওয়াতে লোকে জাহুবীত্যাদ্দি নাম 
হইল) সং, স্ীৎ্, গজ]. শিৎ+১. “জজা- 
নিধিমন্রূপৎ জভু,কন্যাবতীর্ণ1।? (েু)। 

জহৃচ,সপ্ড মী; ) সং,্ীৎ, বৈশাধী শুরু! জণ্ত মী, 
এই তিথিতে «এজহৃ,মুনি ক্রোধে গঙ্জাকে 
পান করিয়া, পুনব্বার তাহাকে. বহির্গত 
করেন। 

জাওর. (জীর্ণ হওনার্থ ভুখাতুজ কি 1) সং, 
_ উদগার করিয়া পুনর্ব্বার চিবান। 
জাক (দেশজ) সৎ, সমারোহ, দত্ত । 

জঁতা যেস্ত্রশব্ষজ) সং, পেষণযন্ত্র 4. ২ অগ্সি- 

প্রজ্ব!লনার্থ যন্তরবিশেষ । তী- সৎ, গুবাক, 
ছেনার্থ আস্্রবিশেষ । 



জারা 

জাহাপনা (পারস্য ভাষ1, জাহা পৃথিবী - 
পলা আশ্রয়, যে পালন করে, পৃথিবী 
ধাহার আশ্রয় অথবা পৃথিবীকে যিনি 
প।লন করেন) রাজাধিরাজ, সআাট্। 

জাগন (জাগরণশবজ) সং, নিদ্রাভঙগ, জাগ- 
রণ। 

জাগর (জাগ্ জাগিয়! থাকা4- 'অ(অন)- 
ক) সং, পুত) বর্ম । পুৎ, রা-স্ত্রীৎ, জোগু 
+অল্-_ ভাবে, আপ - স্ত্রী) নিদ্রাভঙ্গ, 
নিদ্রা হইতে উত্থান । শিং-১ পরাত্রি- 
সাগরপরে। দ্বিবাশয়ঃ।” ২। সতর্কত1, সাব- 
ধান, অপ্রমান্। 

জাগরক (জাগৃ জাগিয়া থাকা 4 অক(ণক। 
--ক) বিং, ত্রিৎ, নিদ্রারহিত । 

জাগরণ (ভাগৃ 'জাগিয়া থাকা+ অনঘ্জনট) 
তালে) সংংক্লীৎ, অনিত্রা, নিদ্রারাহিত্য! 
হ। অপ্রমান্ষ। ৩। কীর্তনের অঙ্গবিশেষ ; 
“এতদূরে পালা গীত হইল সমাপন, 
অতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ ।” 

জাগরিত (জাগর দেখ, তক্তেি)_ক) বিং, 
ভিৎ, যে নিদ্রা যায় নাই, যে জাগিয়া 
আছে। ২।যাহার নিদ্রাভতঙগ হুইয়াছে। 
৩। শে-ক্ত- ভাবে) সং, ক্লীৎ, জাগরণ । 

শিৎ _১ইক্্রিক়ৈরর্থজ্ঞানে স্বপ্রদর্শন ছেতু 
কণ্মক্ষয়ে চ জাগরিতমাগচ্ছন্ 1১ 

জাগরিতা -_তৃ (জাগর দেখ, তৃ'তৃন্), 
জাগরী-রিন্ ইন্.পণিন্)ট- ক) বি, 

ত্রিৎ, জাগরণশীল, জাগরণকারী । 
জাগর্ভি। €জাগৃ জাগিয়া থাকা1ক্তি_ 
জাগরধ্যা /. ভাবে । ভাবে, আপ -স্ত্রীং) 

সং, শ্রী, জাগরণ । ২। অগ্রমাদ। 
আগরূক (জাগর দেখ, উক--ক) বিং, ত্রিং, 
জাগরণশীল। শিং-১ “স্পতে! জাগর- 
কস্য বাথার্থ্যৎ বেদকত্রব।?? ২। সতর্ক, 
অপ্রমত্ত | “বর্ণ শ্রমাবেক্ষণআাগর কঃ 1 

জাগুড গেন্ভ্।যঙ্লুগন্ত) নেষ্টন করা, পেষণ 
কর14 অ.অন্) _ ক) সং, ক্লীং, কুস্থুম। 

আজগুবি (জাগর দেখ, বিবি) - ক, সংজ্ঞার্থে, 
সং, পুং, অগ্নি । ২। নৃপ। 

আাগ্রৎ (আগর দেখ, অৎ্(শতৃ)- ক) বিং, 

ভরি, জাগরণশীল, জাগরণবিশিষ্ট । শিং 

সদ [ ৭০৪ ] সত্য 

এপীত০- পিল হিশীসিা 

-১ এব স জগৎ অবপ্লাত্যামিদৎ সর্ধাৎ 
চরাচরমূ ।?? ২1, কীৎ, লাগরণাবস্থা। 

আগ্রিয়া জোগর দেখ, ঘ-. ভা। খ»্*রি) সং, 

স্তরীৎ, লাগরণ | [স্ত্রীৎ, উকুদেশ, উরুৎ। 
জাত্বনী (জন 4+ অ(্)-- সামীপ্যার্থে) সৎ, 
জল (জঙ্গল + অঃ) ইদমর্থে) সং, পুৎ 

কপিঞ্ল পক্ষী । ২। হুরিণাদি পশু । ৩। 

বাপিহীন দেশ। ৪ ।কুকুদেশ সমীপন্থ 
দেশবিশেষ । শিৎ- ১ “অলোদকোতণো। 
যন্ত প্রবাতঃ প্রচুরাভপঃ। স জ্জেয়! আ- 
জলো দেশো বহুধান্যাদি সংযুতঃ 1 ৫) 
ক্লীঘ, মাংস। ৬। বিং,তিৎ, জঙগ লসম্বস্থীয়। 
৭। ধন্য, জঙ্গলা, অসভ্য, বনচর। ৮। 
ভঙগল্ময় | 

জানলি (জঙ্গল+ই(কি), ইক(ফিক) 
জাজলিক _জ্তানার্থে, নিবাসার্ধে) সং, 

পু, ব্যালগ্রাহী, সাপুড়ে। ২। বি, ভ্রিৎ, 

 জঙ্গলবাসী। 
জাঙললী)। (জানল, জাঙ্গুল4ঈপ _ প্রৎ) 
জান্গুলী / সৎ, হ্ীৎ, বিষবিদ্য!। 
জাঙ্গাল জেঙ্গাল শন্দজ) সং, আলি, সেতু । 
লান্সুল (জঙ্গল-+-ফ/ সং, ক্লীৎ, বিষ । 
জান্গুলিক জেক্গুল বিষ ইক(ফিঃক) - গন্া- 

নার্ধে) সং, পৃৎ, বি্ষবৈদ্া, আপুড়ে। 
জাভিষিক (জজ্যা+ইক(িক)-জীবতার্থে) 

বিৎং, ত্রিৎ, জত্যাজীবী, দ্রেতগামী। হ। 
সং, পুৎ, উদর । ৩। শ্রীকারী বৃক্ষ । 

জাজলি ; সং, পুং, মুনিবিশেষ । 
জাজল্যমান (জল [যওস্ত ধাতু] + আন 

(শান)- ক। ম-কআগম) বিংত্রিৎ,আতুয 
জল, দেদীপ্যমান। ২। অতি জলত্ত। 

জঠর (জঠর+ অ.ফঃ)-_ ভবার্থে) সৎ, পুংঃ 
জঠরগত অগ্ি। শিং-১ “জাঠরো ভতগ; 
বানগ্রিরী্বরোহুমস্য পাচক2।” ২1 কুমা- 
রের অনুচরবিশেষ। ৩. বিৎ, ত্রিৎ, জঠর- 
সন্বন্ধীয়। 

জাড়্য (জড় শীতল+ধ হ্য)-_ তা) সঃ, 
ক্লীৎ, জড়তা । ২। মূর্খতা, অন্্ানত। | 2। 
স্তস্তীভাব । শিং -- ১"আলস্যশ্রমগর্ডাদ্য- 
আাভ্যং ভূভাসিতাদিকতৎ।" ৪1 খআলস্য। 

জাড্যারি, জাভ্য _ অরি) সং,পুং,জন্বীর,লেবু 



জাত 

জাত (জন্ উৎপন্ন হওয়1+তক্তে)১-ক) 

বিৎ, ত্রিং, উৎপন্ন, সঙ্জাত, উদ্ভৃত। শিং 
-১ পক্গুবীজক্ব হুক্ষেত্রে জাতং সংপ 
দ্যতে যথা 1১ ২ “অদ্য িনেরারিই: 
শন আতম্ 1” ২। প্রশস্ত । ৩। ব্যক্ত | 

৪। ঘে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, শিশু । ৫1 
(ক্ত- ভা) সংক্রীৎ, জাতি । ৬1 সমুহ । 
শিং- ১ “নিঃশেষবিশ্রাপণিতকোধজাতমৃ।” 
৭ | ব্যক্তি ॥ ৮। জন্ম, উৎপত্তি । 

জতক (জাত জম্ম+ক(ক৭)- ইদমর্থে) 
সংক্ীৎ, জাত-বালকের শুভাশুভনির্ণা্ক 
গ্রন্থবিশেষ। ২। যৌন্কদিগের গ্রন্ববিশেষ । 
৩। জাতক । ৪। পু ভিন্বুঃ। ৫) বিহ 

তং, উত্পন্ন । শিং-১ “উভোৌ তো না- 
ভ্ঁতো ভাগৎ জারজাতককামজৌ ।” 

জাতকর্্ম (শন, জাত জন্ম -কর্ধন্, ৬ষ্ঠী 

-_ ষ) সং, ক্লীৎ। সংস্কারবিশেষ, সম্ভতানের 
জন্মকালে কর্তব্য কম্মবিশেষ। 

জাতক্রিয়া! জোত _-ক্রিক্সা, ৬ঠী--ষ) সংঃশ্দীৎ, 
জাতকন্ধ দেখ। 

জাতমাত (জাত+-মাত্র-_প্রৎ ) বিং, ত্রিৎঃ 
ষে এইমাত্র জন্মিয়াছে। ২।ক্রিৎ-বিং, 
জন্মিবামাদ, জম্মের অব্যবহিত পরঙ্গণ ৷ 
শিৎ- ১ “জাতমারং নল যং শক্রেং- রোগঞ্চ | 
প্রশমৎ নয়েহ।?? 

জাতরূপ (জাত উৎপন্ন--রূপ আকৃতি, 
৬ভী হিং.) সং, ক্লীং প্রশস্তবর্ণ শুবর্ণ। 
২। পুত, ধুস্য,রবৃক্ষ | ৩1 বিং, ত্রিং। উৎপন্ন 
মুর্তি । শিৎ-১ “কমণ্ডলুমুপাদায় জাত- 
রূপময়ান্ শুভান্। ২ “ন জাতরূপচ্ছদ- 
জাতরপত্11;7 

জাতবেধাঃ (জাতবেঘস্, জাত উৎপন্ন - 
বেদ শ্রুত্তি+অন্-ক। কথিত আছে 
বেদ ব্সগ্রির মুধ হইতে জন্মিয়াছে। তা- 
খব। জাত _-বিদু লাভ করা+'অস্-ক। 
ঘে জাত প্রাপীকে জঠরানলত্বদপে লাভ 
করে অর্থাৎ প্রাণীমাত্জের জঠরে অগ্সি 
খ্বাকার অমির নাম জাতবেদাঃ ) সং, পু, 
কগি । শিং--১ “পঞ্চমঃ পঞ্চতপমাৎ ত- 
পলো জাতবেদসামূ |”? : 

জাতাপত্যা জোত [যাহা ছ্বারা] জন্দিয়াছে- 

[ ৭০৫ | জাতি 

'পত্য সন্তান, ৬ঠী--হিং ) সং, স্্রীৎ 
প্র্থতা, যে সী মস্তান প্রসব করিয়াছে । 

জাতি (জন্ উৎপন্ন হওয়11- তি: কি) _ ভা) 
সং, স্্রীং, প্রকার, ভেদ, শ্রেণী । ২। জন্ম, 
উৎ্পপন্তি । ৩। গোত্র, বংশ । ৪। (+ক্তিচ্ 
- ক) ব্রাঙ্গণাদ্ি বর্ণ । “আকৃতি গ্রহণ! 
জাতিলির্গা নাচ ন সন্দভাক । সকুদা- 
খ্যাতনিগ্র্ণহা! গোত্র চরণৈঃ সহ 1 ৫ । 
নিত্য এবং অনেক সমবেত ধর্ম, এক 
জাতীয় যাবতীয় পদ্দার্ণের অসাধারণ ধনী, 
যে ধর্ম সেই জাতীয় পদার্থেই থাকে 
তন্ঠিন্ন জাতীয়ে লক্ষিত হয় না; ষথা-- 
ব্রাঙ্মণত্থ ঘটত্ব প্রভৃতি 1৬1 মালতীপুস্প। 

৭। 'লক্কারবিশেষ। ৮। ছন্দোবিশেঘ।. 
৯। ঘড়জাদি সপ্তত্বর। ১০1 তি 
ধি) চুল্লী ! ্ 

জাতিকোশ-ব 7 সংস্্রীং, জায়ফল । 
জতিধশ্ম ; সৎ, পুং, ব্রাঙ্গণাদির ধর্মবিশেষ । 
জাতিদ্রৎশ ; সং, কীং। পাপবিশেষ । হ। 
জাতিনাশ। 

জাতিমাত্র জোতি+ মাত্র _ এবারে) সংক্্ীং, 
জন্মমাত্র ।শিৎ-১ “জাতিমাতেণ কহ 
কশ্চিদ্ধন্যতে পুজ্যতে কচি ।” 

জাতিমালা ; সং, স্ত্রী, জাতিবিশেষজ্ঞাপ ক্ক- 
্রশ্থবিশেষ। 

লাতিবৈর জোতি--বৈর শক্রত1) সং? 
স্ব(ভাবিক শর্রেতা। 

জাতিব্যহবিধান ; সং, ক্লীৎ, নিভিন্ন জাতীয় 
লোকদিগের পরম্পর ব্যবহার-বিষক্ ক 
নিয়ম । চি 

জাতিত্রাহ্মণ জোতি - ব্রাক্মণ, ওয়া -হ) সৎ, 
পুং, তপঃ ও শ্ুতিহীন প্রাক্ষণ, যে তপস্যা 
ও বেদপাঠ করে না, ঘে কেবল জাতিতে 
ব্রাহ্ষণ। শিং-১ “তপঃশ্রত্য।ভ্যাৎ যো 
হীনে! জাতিক্রান্াণ এব স1” | 

| জাতিমঙ্কর ; সৎ, পু, বিভিহ্বজাভীব পিভ। 
মাতা হইতে উৎ্পর, ব্ণসঙ্কর।. | 

জাতিসার ; সং, কীৎ, জায়কফল । 
জাতিস্মর জোতি পুব্র্জন্ম-প্রর হে শায়ণ 
করে, ২য়া-য) বিৎ) ভ্রিৎ। পূর্ধরজন্মের 

স্পস্পাশিপাা তাপে শাপলা পপ 

বৃত্বাস্তম্মারক, যাহার শুর্ধবজন্দের কথ 

৮৯ 



সু 

জাতে। [ 

& স্পা শিপ পাশপপিপিপাস্পীসপাপি? 

শ্মরণ থাকে । ২। ভীর্থবিশেষ । “জাতি- 

স্মরহ্ুদে ক্সাত্া ভবেজ্সীতিম্মরো নরঃ 1১? 

জাতী জোতি+ঈপৃ- প্রৎ) সৎ্্রীৎ, মালতী 

পুষ্প । ২ । যে লতার ফল জায়ফল। 

জাঁতীপত্রী জোতি- পত্র পাতা) সং ভ্্রীৎ, 

জয়িত্রী। 

জাতীফল ; সং, ক্লীৎ, জায়ফল। 

জাতীয় (জাতি+ঈয়-নীয়)-- ভবার্থে ) বিৎ, 

. জিহ, জাতি-জন্বন্ধীয় । ২। প্রকার । ৩। 

জাতির মধ্যে নিবি; ঘথা--সজাতীয়, 

বিজাতীয় | 
জাতীয়বিধান (০0:071 12) বিভিত্ন শা- 

তীয় লোকদ্দিশের পরস্পর ব্যবহার-ব্যব- 

.শ্যাপক শাক্স। 

জাতীশ্বর (জাতি-ঈশ্বর প্রভু, ৬ষী-ষ) 
সং, পুৎ, জাতির কর্ত1। ২। (ণ্মী-ষ) 

জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

জাতু জৈ ক্ষীণ হওয়1+ তুতুন্)- ক) অধ, 

কদাচিৎ, কখন কখন । শিং-১ “নস 

জাতু চির জীবে ।”? ২ “নজাতু কাম: 

কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।”২। নিষেধ । 

৩7 জস্তাবন। ব1 নিন্দাহৃচক শব্দ । শিং 

৯“জাতু নিন্দসি গোবিন্দমপি নিন্দসি।” 

২ “জাতু তত্রভবান বৃষলং যাজযুতি 1”? 

জাতুক জেতুক+ অফ্ণ)_ স্বার্থে) সং, ক্লীৎ, 

হিঙ্গু, হিৎ। 

পপ 

জাতুধান জোতু কদাচিৎ -ধাঁন সদ্বিধান, 
যাহার কদাচিৎ অদ্বিধান আছে, ৬ঠী- 

হিৎ। কেহ বলেন, জাতু অর্থাৎ কদাচিৎ 

ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া, ধান অর্থাৎ সদ্বিধান 

 হইক্ষাছে ঘাহার) সং, পুহ, রাক্ষস 

জাতুষ (জতু+অফে)-বিকারর্থে। য-- 

আগম) বিং, ত্রিৎ। জতুনির্ষিত 1 শিং ১ 

.* ষদাখুআৌষৎ জাতুষাদ্ধেশ্ানস্তান্ |” 
জাতৃকর্ণ; সৎ, পুৎ, মুনিবিশেষ । পাঁ_জ্ত্ীহ, 

' 2 তৃবভূতির মাতা । 

. জাক্চ-( জাত _ 

তত এ 
রঃ 

জাতেছি (জাত জন্স-ইষ্টি যাগ) সংসস্ত্রীৎ, 
সভার জন্ম হইলে যে যাগ করিতে হয়, 

' আভকণ্দ সংস্কার । 7. 
4 ক্ষন বৃষ) সং, পুত, 
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৭০৬ ] জানু 
গজ. -. জগ ৯ 
| 

জাত্য (জাতি +যষফ্যে)১_সাধু-অর্থে ) বিং, 
ত্রিং, কুলীন। হ। শ্রেষ্ঠ । ৩। কমনীয়, 

কাস্ত। শিং-১ “জাত্যত্ভেনাভিজাতেন 
শুরঃ শৌধ্যবতা কুল”? রেঘু)। 

জাত্যত্িভুজ (73126 357020591718)216) 
সৎ, পু, ষে ভ্রিভুদ্ছ ক্ষেত্রে একটা সম- 
কোণ থাকে । . | 

জাত্যন্ধ (জ।তি জন্য. অন্ধ, ৭শী -_ষ) বিং, 

ত্রিং, আজন্ম দৃষ্টিন | 
জাদ1. (যবন ভাষা) 2, পু । | 

জাছু যোবনিক) সৎ, $ হক, মাক্বা, ভেম্বী। 
জান (জ্ঞাধাতুজ) সং, “কব্বজ্ঞ । ২। দৈবজ্ঞ। 

৩। জীবন শকজ) দঙ্গীতে--ঘে রাগের 
ষে হুরটী প্রধান কহথাকে সেই রাগের 
জান কহে; যে.“ -মালকোষের জান 
মধ্যম । ৪1 প্রাণ 

জ।নকী (জনক এই "শ্যার পিতা+অফ্ঃ) 
-অপত্যার্থে। 7 -স্ট্রীং) সৎ, স্ীং। 
সীতা, জনকননি  , রামপতী । 

জানপদ (জনপদ +-অ(ফ*)- ইদমর্থে) বিং, 
ত্রিংজনপদসম্বঙ্থবয় ৷ ২। (4 _ ভবার্থে) 
জনপর্দোৎপন্ন । ৩। জনপদ হইতে আগত, 
দেশাত্তরাগত্ত । ৪ দেশন্, জনপদবাসী। 
৫ ;(+ষ- স্বার্থে) স্ৎপুৎ, জনপদ,দেশ। 

জানপদী ; সং, স্ক্রীং, অপ্নরাবিশেষ | দ্রেব- 
রাজ গৌতম শরদ্বানের কঠোর তপশ্তাদর্শনে 
ভীত হইয়া ইন্থাকে তাহার তপোভঙ্গ 
করিতে নিযুক্ত করেন। ইহাকে দর্শন করিয়া 
ত্ হার চিত্তবিকার উপশ্মিত হয়, তাহাতে 
রেত ম্থলিত হইয়। কৃপও কপীর জন্ম হয়। 

জানান1 যোবনিক) স্ক্ীজাতি। 
জান্থ জেনি [গতি] জন্মান4+উ(4,1)-- ক, 

যে গতি জন্মায়) সং,পুৎ _ক্রীহ, উর্ুসন্ধি, 
হাটু । শিং-১ “জভ্যোর্বে!ঃ সংঘানে 

জানু নাম।? ২ “তন্মিন পত্রে) জানু" 

চলনযোগ্যে সঞ্জাতে 1১) ৩ “ক্ষিতিন্যপ্ত 
জানু (8? | 

জানুমানু_ চম্পানগরে মনসার দুইজন ভক্ত। 

জানুবিজান্থ ; সং, জ্লীৎ, খক়াঘুদ্ধ প্রকার 
বিশেষ । | ক 

জানুছিত ; বিৎ, ত্রিৎ, অনপরিকঙ্িত । 



জামি 

পা 

জাপ জপ জপ করা+অ(ঘেঞ)-- ভাবে) 
সং, পুৎ১ মন্ভ্রোচ্চারণ, মন্ত্রলপ | ২1 (4 

এ, _ ক) জপকর্তী]। 
জাপক জেপ্ পাঠ কর, জপ1+ অক(পক) 

_ক) বিৎঃ ত্রিৎ, জপকারক, যে জপ 
করে। 

জাপন (জপ.-ঞ্ি-জাপি বলান + অন 
তনট)-_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, নিরসন, প্রত্যা- 
খ্যান। ২। নিবর্তন, নিস্পাদন ; 

জাবাল (অজ পাল যে পালন করে, 
জাবালি নিপাতন) সং, পু, ছাগোপ- 

জীবী, ছাগব্যবসার়ী। ২। (জবাল+ 
অক্জঞঃ১), ই. কফ্ি)- অপত্যার্চে) মুনি- 
বিশেষ । | | 

জাম জেম্ুশবদজ) সং? ফলবিশেষ । 
জামদগ্েষ (জমদপ্রি + এয়ফ্েয়)-কআপ- 

ত্যার্থে) সং, পুৎ, জমদগ্িপুত্র, পরশুরাম । 
শিং - ১"ভার্গবং জামদগ্েয়ং রাজা রাজ- 
বিমর্দনমূ |” রোমায়ণ)।। ৮ 

আামদগ্র্য (জমদগ্ি+ যক্কয)- অপত্যার্থে) 
সং, পুৎ, জমদগ্রির পুত্র, পরশুরাম । শিৎ। 

--১ "তেজোভির্গত বীধ্যত্বাৎ জামদগ্যে! 
জড়ীকৃতঃ 1১? 

জ।মল; সং, ব্লীং, আগমশান্মবিশেষ । 
জাম! পোরস্যভাষ।) সৎ, বেনিয়ান, কুর্তি । 
জামাই (জামাতৃশব্জ) সৎ, কন্যার পতি । 
জামাতা (জামাত, জা জায়াশন্জ-_ম। 
শওয়11তৃ(তৃচ)- ক) সৎ, পুৎঃ কন্যার 

গতি, জামাই । শিং-১ “তিক স্বজ্িয 
জামাতযাজ্যশ্বশুরমাতুলাঃ 1” যোজ্ৰবন্ধ্য) ৷ 

২। স্বামী। ৩।(জ অর্ধ 1বা-মা 
পরিমাণ করা +-তৃচ-- ৭) হৃর্্যপরিধি । 

জামি রি ক্ষীণহওয়া বা জন্ উৎ- 
জামী: হওয়া, জন্মান+মি-ক। 

অথবা রি ভক্ষণ করা+কআ-প্রৎ। ঈ 
- বিকলে) সং,স্দীং,ভগিনী । ২। দহিতা। 
৩। কষ! । ৪1 কুলকামিনী,পতিব্রতা স্ত্রী । 
শিৎ--১ “শোচন্তি যাযয়ো যত্র বিনশ্য- 

স্বযাণড তঙ্কুলম ।? ন্ু)। - | 

জামিত্র (জামি-ত্র ত্রাণ কর11কডে)_ 
ক) সং, ক্লীৎ, বিবাহাধি কশ্মকালীন লগ্গের 

6 কি ৭ জায় 
সূ 

সপ্তম লগ্ন। শি ১ তিখো চ চ অসিত 
গুণাহ্ষিতায়ামু |? 

জামিত্রবেধ ; সং, পুহ, পাপ গ্রহ হইতে 
সগুম স্থালস্ছ চন্দ্রব্ূপ যোগবিশেষএ এই 
যোগ বিবাছে নিষিদ্ধ । শি২ৎ- ১“জামিত্র- 

বেধ বিহিতানপন্গত্য দোষান্ দোষাকরঃ 
শুভমনেকবিধৎ বিধন্তে ৮ জ্যোতিষ)। 

জামিন যোবনিক) স্থানীয়, -প্রতিভূ । 
জামির (জন্বীর শব্দজ) সৎ, পুৎ, লেবু? 
জামুডা (দেশজ) ব্রণকিণ,হস্তপদ্াদিতে কঠিন 

মাসরপ রোগ । ২1 খপকাবস্থায় আঘা- 

তাপ্দিদ্বার! ফলাদির কঠিনত্ব।- 
জামেয় €(জামি ভগিনী + এয়ফে)-- . 

খপত্যার্গে) সং, পু, ভগ্গিনীপুত্র, ভাগি- 
নেষ়। 

জান্বব জেম্বু জাযগাছ-+- অ()-_ ফলার্থে) 
সং, ক্লীংঃ জাম । ২। তুবর্ণ। ৬, 
তল্র,করাজ, জান্বুবান্ । 

জাম্ববত্তী (জানব রামাষণপ্রসিদ্ধ, খন 
রাজবিশেষ+ঈ- অপত্যার্থে) সং, স্তরীহ। 
কৃষ্ণের পত্ীবিশেষ । শিং ১ “শান্ব ! 
শান্ব ! মহাবাহো ! শৃণু জান্ববতী মুত 1৮ 

জাঙ্গবান্ জোম্ববৎ, জান্ব জামগাছ-+বৎ, 
বেতৃ)_ অস্ত্যর্থে) সৎ, পুৎ, পক্ষরাজ, ত- 
্লকবিশেষ। | 

জান্ুবান (জাম্বুবৎ,জাম্ব,বৎ, জান্বু জাম 
জান্ুবান্ গাছ+ বৎবেতু)- অস্তযর্থে ) 
সং, পুখ+ ভত্র,কবিশেষ, ঝক্গরাজ। কৃষ্ণের 

শ্বশুর । ২। কষ্ধের পিতৃব্য ॥ 

জান্বনদ জেন্বুনদী হুমের হইতে নির্গত 
নদশবিশেষ + অঞ্)-__ ভবার্থে) হত, জ্রীৎ, 
শ্র্ণ, জন্বুনদীজাত / এই নদীর উভয়: 
পার্থ মৃত্তিকা জন্ুরদ সম্পর্ষে বাছু ও 
সৃর্ধ্যকিরপে: বিপাচিত হইয়া -দর্ণরূপে 
পরিণত হয় বলিয়া স্বর্ণের এই নাষ হাই- 
যাছে। শিৎ-_ ১ “যদিদ্বহ নির্গজখ তঁস্যা- 
তপ্ত জান্ব,ল্দ প্রভম্ ৮” ( রামায়ণ )1: ২। 

 ধুতুরাপুষ্প ॥ শিং-_ সতত্র জান্বনদৎ নাম 
কনকং দেবভূষণম্।”” ভোরও) টে 

,জশয (ষাবনিক) লেখা, বিবরণ ।' 
জায়ক জি [সমুপ্দায় হাগন্ষিকে] জয় করা 



শশ্ািশিশীীগাশস পাশপাশি শান পাপ শশা পাস্তা 

শি তত 

কাষ্ঠটবিশেষ। 
জাধ়গ। বোবনিক) সৎ, স্থান, ভূমি | 
জাগ্নগীর (পারস্য ভাষা) রাজার দত্ত পুরস্কার- 

স্বরূপ ভূসম্পস্তি। 
জায়দাফ পোরস্যভাষ!) সম্পন্তিঃ কোন কাঁ- 

খ্যের ব্যয়নির্ধাহার্থ ভূমিসম্পন্ির দান। 
জ/য়ফল; সং, ক্লীৎ,। পঞ্চ কষায়ের মধ্যে 
ফলবিশেষ। 

জায়মান জেন উৎপল হওয়া,জন্মান +আন 
(শোন) - ক) বিৎ,ত্রিংত বে জন্মিতেছে, 
উত্পদ্যমান। শিং-১ “জান্ধযানে জনা- 
সালে 175 

জায়া জেন উৎপন্ন হওয়1+1ষ-ধি, ঘা- 
হাতে মনুষ্য অপত্যরূপে জন্মে । মহা- 
ভারতে-_-ভার্ধ্যারে রক্ষা করিতে পারিলেই 
পুত্রকে রক্ষা কর] হয়, এবং পুত্র রক্ষিত 

হইলে আত্মাও রক্ষিত হক, কারণ 'আ- 

আই ভাধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে; এই 
নিমিত্ধ পণ্ডিতগণ ভাধ্যারে জায়া বলিয়! 

নির্দেশ করিয়াছেন) সং,শ্বীৎং, আ্্রী,ভার্ধ্যা। 
পত্বী। শিৎ_১ “পতির্ভার্ধ্যাৎ সৎপ্রবিশ্য 
গর্ভোভূত্বেহ জারতে, জায়ায়াস্তদ্ধি জায়া- 
ত্বৎ হ্দম্যাৎ জায়তে পুনঃ 1১? ২ “তত্জায়। 
জায়! ভবতি যদম্যাৎ জায়তে পুন2)7 ৩ 
“একস পুধসো বহ্বাঃ জায় ভবস্তি।” 
২। সপ্তষলগ্র। 

জায়াজীব (জার়া-জীব ঘধে বাচে। ষে 
জায় দ্বার বাচে, ওয়া ষ) সং, পুৎ» নট, 
লাটাকারক । ২। বেশযাপতি | 

জায়াত্ব জোয়া+ত্ব-- ভ1) সং, কীং, পতীত্ব। 
আধ্যশান্সে বর্ণিত আছে--'পিতি স্বয়ৎ 
ভাধ্যার গর্ডে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য 
পত্ঠীর জায়! নাম হইয়াছে ।? 

'আবানুজীবী (- বিন্, জায়া ভার্ধ্যা - অনু 
মত বা সহিত-জীবী যেভীবিকা নি- 
র্বাহ করে বেজায় ছারা প্রতিপালিত 
হয়) সং, পুধ) নট । ২1 বেশ্যশপতি | ৩। 
মরিদ্রে। 91 বকপক্ষী। 

জায়াপতি (জোক্স! -পতি, নি সৎ, পু 
শৃদ্ধিৎ, কিঃ । | 

[ ৭০৮ ] 

১ 

জাল 

সপ টিপ পপ? সপ পশলা পক স্পা পা শিপ? পন পিপিপি ০০০ পিন ০: 

বিভিনিন্যািন সং, কীৎ, গীতবর্ণ সুগন্ধি | জায়ী (জানিন, জু জয়করা-+ইন্ বি 
ক) বিংগত্রৎ, জয়বুক্ত.। শিং -_ ১ 'তাফলং 
জন্ম তদ্যাঁহংমন্যে ছুজতজাস্মিনঃ |? 

জায়ু (জি [পীড়াকে] জব কর14উউেপ)-__ 
ক, সংজ্ঞার্পে হাংঃ পুহঃ ওঁষধ, ভেষজ । 

জার জে, জীর্ণ করা+অ(্ষঞ)-ক। ষে 
উপপত্থীর গামী অন্বয়াগ নই করে) সং, 
পুং,১উপপতি, নাঙ. | শিং - ১ “যখ। জারে 
(ভক্তিঃ) কুষযোষিতাম্ 1% ২ *চেখরজারৈ- 

 নিঁড়তৈরেব শ্যাতব্যমৃ 1৮ 
জারক জোর দেখ, অক.পক)-- ক) বিংত্রিং, 

যাহ] জীর্ণ করে, পরিপাচক ; ঘথা-_-জারক 
লেবু। 

জারজ (জার-জ [জন্ জন্মান+ অ(ড)- 
ক)যেজনম্মে। ষেজার হইতে জন্মে, ৫মী 

-ষ) সৎ, পু, উপ্গতি-জাত পুত্র, বে- 
জন্ম | শি২-১ ৭ ত জারজঃ কুণে। 
মতে ভর্তরি গোল: 1” জা-স্রীং, উপ- 
পতি জাত কন্যা 

জারজধষোগ জোর” জারজহচক যোগ, রং 

-স) সৎ, পু, লপ্রবিশেষ, ফে লগে উপ- 
পতি হইতে পুত্র কন্যা জশ্খে। শিং-১ 
“মন্দ পাদক্ষসংযোগাৎ্ দ্বিতীয়া দ্বাদশী 
বদি সগ্তশী চার্কমন্দারে জাফ়তে জারডো! 
ধ্রুবমূ ॥?? 

জরণ জে-ডি৫-জারি জীর্ণ করা+অন 
(নট) - ভা) সং, ক্লীৎ, জীর্ণ কর, পরি- 
পাক কর!। ২। (+ অনট্-_ ক) পুংঃজীর্ণ- 
কারক । 

জারভর (জার-ভব পোষণ করা+ অল্) 
স্” ক) বিৎ, ত্রিৎ, জারপোষক। 

জারী; সং, স্ত্রীং, ওষধিবিশেষ, জাড়ী। ২। 
ঘোবনিক) প্রচার; বথা-শ্মন জারী কর1। 

জাপ জেল আচ্ছাদন করা+1+অপে)_-ক) 
সং, রীং, মত্স্যাদি বা পশু পক্ষ্যা্ি বন্ধ, 
নার্থ শৃত্রাদি লিশ্িত যন্ত্র, ফাদ। ২। 
রখাদির আবরণবিশেষ | শিং_ ৯ (রণম্) 
লোহজালৈশ্চ সংচ্ছক্নম।'” ২ “(গবাক্ষৈ:) 
ছেমজালাবুতৈঃ। ৮ ত। গবাক্ষ। ভা" 
মালা। ও । সমূহ। ৫। ইন্্রজাল, 
| কপট। ৭। প্রতারণা ছল, ্ 



ভালি [ 

৮। দ্বস্ত ।৯। পুপ্পকলিক1, কোরক । ১০। 
পৃহ, কদন্ববৃক্ষ । লী --ক্্রীং, ছুঃদ্র কুম্মাও।দি, 
ঝিএা। ৎ | জাড়ীওষধ। ৩1( আরবী- 
ভাব!) ত্রিং, কৃত্রিয ; যথখ! _ জালদলিল। 

জালক (জাল দেখ, ফণ্_ যোগ) সহ, ক্লীং 
অস্ফ,টপুষ্প, কলিকা। ২। জাল। ৩। 
সমুহ | ৪.। ভূষণবিশেষ, স্মিতি। ৫. 
দত ৬ । ক্ষুদ্রকুম্মাগাদি। ৭।কুলায়। 
৮1 পুং$: গবাক্ষা। ক্সীং, লিকা -স্ত্রীঘ, 
মোচ। | 

জালকারক (জাল [ মক্ষিকাি পতন জন্য) 
পাশ-কারক যেনিম্মাণ করে, ২য়।-- 
ষ) সং, পু, মাকড়স1। ২ বিৎ, ভ্রিংঃ 
জালকারী, জালিয়ৎ। 

জালকিনী জে।লক পশমী কাপড় +ইন্_ 
অন্তার্থে) সং৭ সী, মেধী, ভেড়ী । 

জালকীট; সং, পু, জলপতিত কাট, 
মাকড়সা। [ক্ষত ঘ! প্রভৃতি । 

জালগন্দভ ; সং, পু, রোগবিশেষ, পুরাতন 
জালগোণিক] ; সং, স্ত্রী, ঘেলম ওয় ভাড়। 

জালজীবী (বিন্, জাল--জীবী ষেজী- 
বিক1 নির্বাহ করে) সং,পুং,ধীবর, জেলে। 
শিৎ-১ « ততস্তৈজীলজীবিভিস্তৎসরো 

নিম্মৎসতাৎ নীতমৃ 1?) 
জালন্ধর ; সৎ,পুং১ লাহোরের অন্তর্গত দেশ- 

বিশেষ । ২। বহুং। জালন্ধরবাসী। 
জালপাদ্ (জাল -পাদ্, পার্দ। যাহার 

জালপাদ জালবত পাদ, অর্থাৎ লিগু- 
পাদ, ৬ঠী-_হিং) সং, পু, হৎস। ২। 
শরারিপক্ষী | ৩1 (1১171761601) যে 

সকল পশুর পদ তচে আবুত হইয়া মৎ- 
সর ডানার কাধ্য নিষ্পন্ন করে; যথা 
সিদ্ুঘোটক, সীল প্রভৃতি । 

জালপ্রান্কা  জাল--প্রায় তুল্য) সৎস্ত্রীৎ, 
বন্ম, সাজোয়া। 

জলা জেল শন্দজ) সং, অলিঞ্জর জলাি 

রক্ষণার্থ বৃহৎ পাত্রবিশেষ। 
সালিক € জাল+ইক(্ক)_জীবত্যর্থে ) 

সং, পুৎ, ব্যাধ। ২। যাকড়মা। ৩। ধীবর, 
জেলে ।৪ 1 মর্কট। ৫। বিং, ভ্রিৎ, কপট- 
কারক,জ।লকারী, প্রতারক । ৬। জালোপ- 

৯. 

৭০৯ ] 

০০১১১ 

গিগী 

সপ পিসপপিপাসিদাসিপিপপপি পাপা ৯০৯ 

জীবী। কা-স্দ্রীহ, মুখবদ্র-বিশেষ। ২। 
জৌক। ৩। বিধবা । ৪। সাঁজোয়াবিশেষ । 
৫। গিরিসার। 

| জালিনী জোল4ইন্ _অস্তার্থে) সৎ, ভ্রীং, 
চিত্রশাল।, ষে গৃহে বসিয়া ছবি লেখে । 
২। পেরিপক্ষ হইলে ইহার অত্যন্তরতাগ 

 জামবৎ হয় বলিয়া) ঝিঞ1। 
জালিয় (আরবীভাষা) জালকারক । 
জাল্ম (জল্ আচ্ছাদন করা4মমেক্)- ক). | 
ং পু, নীচ ব্যক্তি, ইতর লোক । শিং 
১ শ্ষণৎ বিশ্রাম্তাং দ্ধাল স্বন্ষত্তে 
যদি বাধতি ন তথা বাধতে স্কন্ধে ঘ। 
বাধতি বাধতে ।” ডন্তট্)। ২। বিং, ত্রিৎ, 
'অবিবেচক। ৩। মুর্খ। ৪1 জড়। ৫। 
ক্রের। ৬ ।পামর। ৭1 ছুরাত্বা। ৮। 

নির্দয়, নিষ্ট,র | 

জাম্পতি জে! * কন্যা -পৃতি, ৬্ঠী_ষ) সং, 
পু, কন্যার পতি, জামাতা, জামাই । 

জাহক (হা! ত্যাগ করা+4+অক(পক)--ক) 
সং, পুং। বিড়াল। ২। বিলেশয় জন্ত- 
বিশেষ । ৩। ঘন্টা, খাট। ৪1 কাকুপ্ডিক। 
৫। জোক । 

জান্তুবী (জন, মুনিবিশেষ 4 অ(ষঃ)_ অপ- 
ত্যার্থে ঈপ) সং, স্ত্রী, জঙু,কন্যা, গঙ্গা । 
শি-১ “জান্ুদ্বার পুরাদাত্তাং জীভ, 2- 
ংপীয় কোপতঃ । তস্য কন্যান্বরূপা চ 

জাহুবী তেন কীর্ভিত। 1”? [পোত। 
জাহাজ যেবনভাষা) অং, অর্ণবযান, আর্ণব- 
জাহানাবাদ ; সৎ দেশবিশেষ। 
জাহির যোবনিক) বিৎং১ অবতীর্ণ, প্রক(শিত। 
জিওল (দেশজ) সং, বৃক্ষ বিশেষ । ২। কচ্ছ- 

পাদি।৩। মদৃগুরাদি মত্স্য। 
জিগত্ব, (গম্ গমন কর14ত্ূ- জৎজ্ঞার্সে) 

সহ, » পু, প্রাণবাসধু। 

জিগমিষা গেম গমন কর1+ন্ _ ইচ্ছার্ধে, 
ভা _ ভা) সৎ, স্জীং, গমনেচ্ছ। | 

জিগমিষু (পুর্বে দেখ, উ--ক ) বিং, ব্রিং। 
গমলেচ্ছু, গমনোতৎ্সুক । ৃ 

জিগর (যাবনিক) পরমার্থ বিষয়ক গান। 
জিশীবা (জি জগ্ কর14-সন্ _ ইচ্ছার্থে, অ 
ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, জয্মেচ্ছ?, জয় করিবার 



নন্ঘংলা ক জন উফ _ইচ্ছা 
.. €রঘগ অ- ভা), ঠ ৪ ভোজনেঙ্ছা, 
 খুভুক্মা, জুতা [ভোজনেচ্ছু, বুভুক্ষু ৷ 

জিৎ (পূর্বে দেখ, উ--ক) বিং, ভরি, 
জিদ্াংস! হেন্ স্বধকর14সন্ _ ইচ্ছার্থে, অ 
কা), সঙ -স্ট্রীৎ১-হুননেচ্ছা, বধচেষ্টা। 
শিৎ--১ “আধগমিধ্যতি টি সব্যেষাং 
বে! ভিহ্খাৎসয়) 1৮7 

জিদ্বাংস্থ (পুর্বে দেখ, উ - বকে) সখ; পুং, 

শত্রু | ২। বিং, ত্রিৎ, ছননেচ্ছু। শিৎ- ১ 
প্রশাস্তচে্টং হরিণং জিধাংনুঃ।”ভোরত)। 

জিদ্বক্ষা (গ্রহ গ্রহণ কর1+ সন্ _ ইচ্ছার্থে, 
'আ-_ ভা) সং, জ্্রীৎ, গ্রহণেচ্ছা | শিং ১ 
“পটুবপি প্রিয়কঠজিদ্বক্রুয়া |”? 

লিদ্বশ্ষ পুর্বে দেখ, উ-ক) বিৎ, তরি 
গ্রহণেচ্ছু, লইতে ইচ্ছুক। 

জিদ্র (ত্রা শন্ধ গ্রহণ কর1+1অ(শ)-ক) 
বিৎ। ত্রিৎ, ভ্রাণকারী। শিং-১ “স্বামী 

নিঃশ্বসিতেহুপ্যহ্ুযক্পতি মনো জিন্রঃ সপত্বী- 

জনঃ |? (সাহিত্য পণ)। 
জিত্রৎ জিন দেখ, অত্(শতৃ)-_ ক) বিৎ্ত্তিং 

যেদ্রাণ করিতেছে । 
জিশী 7 হেঙগ|ইন্গ্ গমনকরা ইত্যাদি] 
জিজি গমন + জি-যোগ, জি জয় 

কর! ইত্যাদ্দি। যে অন্যান্য তরু-লতা- 
দ্বিগকে জয় করে) সৎ, স্ত্রীৎ, মঞ্জিষ্ঠ1। 

জিজীবিষা (জীব্ বাচা+সন্-_ইচ্ছার্থে, 
ঘ- ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, জীবনেচ্ছা, বাচিবার 
ইচ্ছা । 

জিজীবিষু (পুর্যে দেখ, উ- ক) বিং, ত্রিৎ, 
জীবন[ভিলাষী, বাচিতে ইচ্ছুক। 

জিজ্ঞাপরিহৃজ্জেপি রন _ ইচ্ছার্থে, 
. উ- ক) বিৎ, ত্রিৎ, জানাইতে ইচ্ছুক। 
দিল € জিজ্ঞাসা দেখ, আন(শান)-_ 

ক ) বিং, ত্রিং, যে জিজ্ঞাসা করতেছে, 
জিজ্ঞাহ্, অআমুসন্ষিত্স্ ! রি 

জিতা 

[সিজ্ঞাদা (ভা জান1+সন্ - ইচ্ছার্থে অ 
তা) ফৎ, রী, জানিতে ইন্ছা, প্রঙ্গ। 

| হ+ সসনসন্ধান করিবার ইচ্ছা । িং-- ১ 

ফাডরাসেয়ং ময় কৃভা।” ২ “অথাতে! 
ধর্খজিজ্ঞানা । অথাতো বক্দাজিজ্ঞাসা ।” 

জিজ্ঞাসিত (জিজ্ঞাসা দেখ, ত(ক্ত)-ম্প্) 

বিং, ত্রিং, পুষ্ট, যে বিষস্ে বা যাহাকে 
জিজ্ঞাস কর! গিয়াছে । শিং -_- ১ “লিজ্ঞা. 
লিত মধীতঞ্ ব্রন্মবস্তৎ সনাতনমূ 1১ 

জিচ্ছান্ (জিজ্ঞাসা দেখ, উ - ক) বি, ত্রিং, 

জানিতে ইচ্ছুক । ২। মুসুন্ু। “আর্তো 
জিজ্ঞাসুরর্৫থাথখ জ্ঞানী চ ভরতর্ধভ।” 

জিজ্ঞাস্য (জিজ্ঞাসা দেখ, য-শ্মা) বিৎ, ত্রিং 
প্রষ্টব্য, জিজ্ঞাসার যোপাযা। ২। অমুসন্ধেয়। 

শিং-১ “কিস্তে জিজ্ঞাস্যমন্তি 1” 
জিজ্ঞাস্যমান ছিজ্ঞাস। দেখ, আন শান)- 

গ্ৰ। য, ম- আগম) বিৎ, ত্রিং, যে বিষয়ে 

জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে । 
জিৎ (জি জয় করা4০(ক্কিপ)- ক) বি) 

ত্রিং, জয়কারী, পে জয় করে; ইহ! 
শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়; যথা__ইক্রজিং, 
প্বর্গজিৎ ইত্যাদি । 

জিত (লে জয়ক ' তক্তে)- শ্ম) বিং) 
ভিৎ, পরাজিত, শ্বায়ত্ীকৃন্ত । ২ । বশী- 
ক্কৃত। ৩। জযলন্ধ। ৪1 (4ক্ত- ভাবে) 

সং, রীৎ। ভয় । শি২-১ “জিতমিত্োেৰ 

শকুনি যুধিষ্ঠিরমভাষতঃ 1? (ভারত)। 
জিতকাশী (জিতকাশিন,জিত পরাজিত - 

কাশিন্ (কাশ্ দীণ্তি পাওয়া+ইন্(ণনৃ) 
-ক] যে দীপ্তি পায়, ৭মী-ষ) বিং, 
ত্রিৎ, জয়শীল । ২। গর্ধিত। 

জিতনেমি ; সৎ, পু, অশ্বখনিশ্টিত দণ্ড । 

জিতশক্র জিত পরাজিত -শক্রে। যে শর 
জয় করিয়াছে, ওয়া _ ছিৎ ) বিং, ত্রিং 
বিজয়ী, থে শত্রুকে পরাজয় করিয়াছে । 

জিতাক্ষর (জিত পরাজিত -তঅন্ষর ব 

যে অঙ্গার জয় করিয়াছে, ৩য় - ছি) বং 
ত্রিং, উত্তম পাঠক, রে অক্ষর দেখিলেই 

উত্তমরূপে পড়িতে পারে। 
ভিতাত্মত্র (দ্দিতাত্মন্+ত্ব ভা ) সৎ, ্ীং, 

জিতেক্রিঘ্তা | ৰ 



জিন 

লিতাত্বা৷ (জিতাত্মন্, জিত পরাজিত -_ক্ছা- 
ত্বন্ ক্ঞাত্সা। ঘে আত্ম! জয় করিদাছে, 
তযা--ছিং) বিৎ, ত্রিং, জিতেন্রিয়। 

জিতাষিত্র (জিত পরাজিত -অমিত্র শত্রু । 
যে শক্রু জন্ম করিয়াছে, ৩য়া-হিং) বিং” 
ব্রিং, জিতশক্রে । ২। সৎ) পুং, বিষুও । 

জিতারি (জিত পরাজিত -অরি শত্রু, যে 
খক্রে জয় করিয়াছে, ৩ম! হিং) লং+ পু, 
বুদ্ধ। ২ । বিং, ত্রিং, জিতশক্রে । 

জিতাষ্টমী ; সং, স্ত্রী, গৌপ আর্বিনমাসীয় 
ক্ণাষ্টমী। ইহার অপর নাম জীমৃত।- 
ইমী। 

জিতাহব (জিত পরাজিত- আহব যুদ্ধ। 
ষে যুদ্ধ জয় করিয়াছে, ৩য়া-হিং) বিং, 
ত্রিং, জয়শীল। 

জিতেব্দ্িয় জিত পরাজিত-ইন্্রিয়। যে 
ইজ্জিয় জয় করিয়াছে, ওয়া - হিং) বিং, 
ত্রিং, ইন্্রিয়জযকারী, যে ইন্দ্রিয় বশ 
করিয়াছে । ২। সং, পুহ, তপস্বী। শিং 
-৯ পশ্রুত্বা দৃষ্ট থব। স্প্ট1 ভুক্ত স্ত্রাত্া 
চ যো নরঃ | ন হঘ্যতি গ্রাযতি বাস বি- 
জ্কেয়ো জিতেন্িয়ঃ।? 

জিতেঝ্রিয়ত! (জিতেক্িয4ড1-- ভাবে) সং, 
স্্রীৎ, ইস্রিয়ং জয় করা, কাম ক্রোধাদি 
ইন্দিয়কে জয় করিষা রাখা। 

জিম; সং, পৃৎ। মিথুন রাশি । হ। বিং, 
ত্রিং, জয়শীল। 

জিত্য জি জয় করা4+য(ক্যপ)-শ্) বিৎ, 
তরি, যাহাকে জয় করা কর্তব্য, ষাহ। 
জয়ের যোগ্য, জেয়। ত্যা- জী, লাম ল- 
ফল! । 

জিত্বর (জি জন্ম করা + বরক্ষেরপও-ক, 
শীলার্থে, ৎ- আগম ) বি, ত্িৎ, জদ্ব- 
শীল, জয়ী । বী-স্ত্রীং) বারাণলী, কাশী । 

জিন(লি জায় করা+লনেক্)-ক। ঘে 
তপস্যা স্বারা ভূবন জয় করে) সং) পুত) 
বৌন্ধমত-প্রবর্তক মুনি । ২। বিষুধ। ৩। 
বিৎ, ত্রিং, জয়শীল, জয়ী । | 

জিনঘোনি ঘসজিন মুগচণ্্দ_-ঘোপি উৎ- 
পত্তিস্থান, অ-লোপ। অজিনযোনি শব্দও 
হয়) সং, পুং, সৃগ, হরিণ । 

জিত্র | 

জন্তবিশেষ; ইহার আকৃতি কৌঠক টু র
া 

গর্দভের ন্যায় অথচ অশ্বতরের মত নহে 
এবং সর্বান শ্বেত ও কুষ্ণবর্ণ রেখায় 
চিত্রিত । 

জিয়ল (জলপ্রিয় শব্বজ কি?) সং, কচ্ছপ । 
২। মত্ফ্যবিশেষ। ৩ ।বৃক্ষবিশেষ। 

জিরান ( দেশজ ) পরিশ্রমের পর শ্রাস্তি দূর 
করা, বিশ্রা করা। 

জিরেফ] (21176) সং, লম্বপদ ও লম্বা 

জিরেফ।। 

গ্রীবাবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তবিশেষ ; ইহার 
আকুতি প্রায় উষ্ট্রের ন্যাষ, কিন্ত তাহার 

অপেক্ষা সুশ্রী, পশ্চাতের অপেক্ষা সম্মুখে 
প1 স্বিণ লম্বা, এজন্য পৃউদেশ গশ্চাৎ- 
ভাগে ক্রমনিম্ন। 

জিল (ঝিলী শকজ কিং) তীক্ষত্বর ) উচ্চ- 

স্বর । ২। তানপুরা বেহলাদি যন্ত্রের তার; 
গুণ। | 

জিলিপি ছ্ধেশজ) মিষ্টাক্নবিশেষ। 

জিল্লিক ; সং, পুৎ, দেশবিশেষ। 

জিফ্ু (জি অয় করা+স্কৃ-ক, শীলাে) 



জিহব 

মেছাভারতে--ুদ্ধস্থলে সাহুসপুর্বক কেহ 

আমার সম্মূধে আগমন করিতে পারে না 

আমি অতি ছুপ্ধর্ঘ শক্রকেও জয় করিয়া 

থাকি এই নিমিত্ত আমার নাম জিযুং হই- 

যাছে)। ৪ ।শ্ৃত্য। ৫। বন্্ু। ৬। বি, 

ত্রিংৎ, জনী, জয়শীল ; যথ।-_“ জয়শীল 

বলিয়! বিষুঃ) নিত্য বলিয়া অনস্ত ও ই- 

লিয়গণকে শ্রকাশ করিষাছেন বলিয়া 

গোবিন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন। 

জিষু)কর্ম্মা ) সং, পুহ, যোছ্ুবিশেষ । 

জিহ (জিহ্ব। শব্দের অপভ্রৎশ) জিভ; 

জিহি ষথা-“লক্ লক জিহি ।” 

দিহীশর্ধা হে হরণ কর1+স্ন্ - ইচ্ছার্থে, অ 
-- ভা) সং, স্্রীৎ, হরণেচ্ছ। । 

জিহীর্ধ, (পূর্ব দেখ, উ - ক) বিৎ১ত্রিৎঃ হরণ 

করিতে ইচ্ছ,ক। 
লিঙ্গ হো [ খজজুতা] ত্যাগ কর14 মমেন্)- 

ক, নিপাতন ) বিং, ত্রিৎ, কুটিল, বক্র । 

শিৎ -১ “ভ্রক্ষেপজিক্গানি বিলোচনানি।” 

২। খল। ৩।জড়। ৪।্অপ্রসন্ন। ৫। 

সম্ফুচিত, কুঠিত। ৬।মন্দ। ৭। অসৎ, 

'ধাম্মিক। ৮ । দীন। 

জিক্গপ (জিহ্দধ বক্র-গাগম গমন করা 

অ(ড)-ক] যে গমন করে, ২য়! ষ) সৎ 

পুৎ, সর্প । ২। বিৎ, ভ্রিৎ, বক্রগামী । ৩। 
মন্দগতি । শিৎ_ ১"ক্র,র1ঃ সর্প সুপর্ণশ্চ 
তরবো। জিদ্দগাঃ খগাঃ 1?) 

জিদ্গগামী ৫-গামিন্, জিন্দ-_গম্ গমন 
করা4+ইন্(ণিন্)-ক) বিং, ত্রিৎ, বক্র- 
গামী। ২। মৃছৃগমনশীল। 

জিঙ্গমোহন জিক্ম অলস- মোহন মেথুন) 
সৎ, পু, ভেক, ব্যাড়। 

জিহ্দিত জিত্ত--জিভ্তি বক্র গমন করা 
শত(ক্ত)--শ্। অথব! জিগ্ষ +ইত - ইঙ্গ- 
মর্থে ) বিৎ, ত্রিৎ, ঘুর্ণিত। ২। বক্রীকৃত। 
৩। লামিত। 

জিহব (লিহু আন্বাদন কর14 বক্কেণ) ৭, 
লস্মানে জ) সৎ+ পুৎঃ রসনেজ্ির, জিভ্। 

শিং-১ “ দ্বিসহজ্রেণ জিহেবন বাস্থুকিঃ 
প্রথক্সিষ্যতি |" ২। ফ্লীৎ তগরমূল। 

[ ৭১২ ] 
০ ৬০০৯০১০১০০০ 

সৎ, পৃ বিষ্ু। ২1 ইত্ত্র। ৩। কঙ্চুন | জিহবল (ভিহুবা 

জীযু 

জিভ্-ল গ্রহণার্থ 'ল।' 
ধাতুজ্ ) বিং, ত্রিং, লোভী, পেটুক। শিং 
-_ ১শ্রাদ্ধৎ কৃত! পরশ্রাদ্ধে ভুঙ্জাতে যে চ 
জিহবলাঃ। পতস্তি নরকে শ্বোরে লুণ্তপিণ্ডো- 
দকক্রিয়।2 1” [জ্দিষ, জিভ। 

জিহবা (জিহব দেখ, আপ্) সং, স্ত্রী, রসনে- 
জিহবাগ্র (জিহ্বা +- অগ্র, ৬্চী _ষ) সং, পুহ, 

লিহ্বার অগ্রভাগ । শিৎ-১ «“দেবগুরু 

প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী তেনাহং 
নৃপ জানামি ভানুমত্যা স্তিলৎ যথা।? 

জিহ্বাগ্রবস্তা' (- বর্তিন্, জিহ্বা _ অগ্র- বৃৎ 
থাকা+ইন্পিন্)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা 
জিহ্বাগ্রে আছে বাথাকে। 

জিহ্বানির্লেখন (জিহবা -নির্গেখন আচ- 
ডান, ৬ঠী- ষ) সৎ, ক্লীৎ,জিভ্ আচড়ান। 
২। যাহা দ্বারা জিভূঙ্সচড়ান যায়,চেয়াচি 
প্রভৃতি । 

দিহ্বাপ জেহ্বা-প [পা পান করা+অ 
ডে)-ক] যেপান করে, ৩য়া-ষ) মখ 
পুং, কুকুর । ২।ব্যাদ্র। ৩। বিড়াল। ৪। 

ভল্ল,ক। ৫। চিতাবাঘ । 

জিহ্বামূলীয় (জিহ্বামল+ণীয় _ ভবার্থে) 

সৎ, পুৎ, জিহ্বামুক্ত হইতে উচ্চারিত বর্ণ, 

কখগমও।২। মূ,বজ্রাকৃতি বর্ণ, +1 

জিহ্বার (জিহবা-রদ দস্ত। ইহাদিণের 
জিহ্বাদ্বারা দত্তের কার্য অর্থাৎ চর্মাণ হয়) 
৩য়া-- হিৎ) সৎ, পুংঃ পক্ষী, পাখী । 

জিহবালিট্ (জিহ্বালিহ্,জিহবাঁ-লিহ [লিহ্ 
চাট!+০(ক্িপ)- ক] যে চাটে) সং, পুং, 
কুকুর । 

জিহ্বাস্বাদ (জিহ্বা জিভ্-আম্বাদ ভো" 
জন, ৬্ঠী-_ষ) সং, পু লেহন, চাটা। 

জীন জ্যে।. বৃদ্ধ হওয়1+ত(ক্ত)- ক) বিং। 

ব্রি, জীর্ণ, প্রাচীন, বৃদ্ধ, খুড়ো। 
জীমূত (জী জলবাচীজীবনশন্দজ - মৃত [মূ 

বন্ধন করা+তক্তে)_প্] বন্ধ। যাহাতে 
জীবন বদ্ধ হয়, সী -- হি) সংঃপুং? মেখ। 
শিৎ-১ « জীমৃতাবিব গ্র্িতো ।” ২ 
ক্ষরত্ত ইব জীমুত্তাঃ সবিছ্যত্পবনেরিতা? 

২। পর্র্বত। ৩1 ইন্জ্বা। ৪।বিরাট-রাজের 

মল্লবিশেষ 



জীর্ণ 

ীমূতকুট, জৌমৃত্য_ পর্ধত্ত_কুট গৃহ) সৎ, 
পুত, ্ ষুদ্রশৈল, পাহাড় । | 

ভীমুতক্ষেতু ; সং, পুৎঃ হিমালয়ন্থ বিদ্যাধর 
 বাজাবিশেষ | 
জীমুতবাহান জৌমৃত মেত-বাহন যান। 
 যেখই যাহার বাহন, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) সং, পুৎ, 
মেত্ববাহন, ইন্দ্র । ২। স্মৃতিশান্ত্রের সংগ্রহ 
কর্ত।, দ্বায়ভাগনিবন্ধকার। 

জীমুতবাহী €(-বাহিন্, জীমূত মেশ্ব-বহ্ 
বহন কর।+ ইন্(ণিন্) - ক) সং,পুৎ, ধূম। 

জীয্বস্ত (জীবস্ত দেথ)। 

জীর (জু বেগে গমন কর14র - প্রৎ, 
জীরক | উ শ্বানে ঈ। অথবা জ্যা+রকৃ_ 

ক। কণ্-ঘোগ ) সং, পুৎ, দ্রেব্যবিশেষ, 
জখধরা । ২ । খড়া। ৩ । অণু-ধ্যান্য। 

জীর্ণ (ভু জীর্ণ হওয়া +ত(ক্ু)-_ ক ) বিৎ, 
ত্রিং বৃদ্ধ, প্রাচীন, পুরাভন। ২। জর্জরিত? 
৩।(+ক্ত- ম্ম) যাহার পরিপাক হইয়াছে, 
শপরিপক ; যেষন--জীর্ণ অন্ন। ৪ কালে 

যাহার তেজঃ ক্ষয় হইয়াছে, যাহাতে আর 
কোন পদার্থ নাই, যাহাতে আর কাজ 
চলে না ; যেমন-_জীর্ণবস্ত্রী, জীর্ণগৃহ । ৫1 
যাহা! অনেক দিন অবধি আছে, পুরাতন; 
যথ1---জীর্ণ জর ( ৬।( *ক্ত-ক) সং, 
পুহি? জীরক 1 | 

জীর্ণজ্ুর ; সং১পুহ, দ্বাদশাহাধিক কালোৎ্পন্ন 
জ্বর ।শিং-২জীর্ণজ্বরেো নরঃ কুর্ধযাহ্োপ- 
' বাসৎ কদাচন।? [হওয়া । 

জীর্ণতা (জীর্ণ +তা _ ভা) সং, স্ত্রীৎ, জীর্ণ 
জীর্পদেহ (জীর্ণ দেহ, *ঠী-_হিৎ) বিং, 

ত্রিৎ যাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে, জীর্ণ 
 কঙ্জেবরর। 7 
জীর্থপর্ণ জৌর্দ পুরাতন, মলিন পর্ণ পত্র) 

সং, পৃং কষফমগা্ছ। ২। ক্রীহ, পুরাতন 

পত্র । ৮... 
জীর্ণসংস্কার ; সং, পুত, মেরামত,.ভাঙ্গাসারা । 
জীর্ণ সংস্কত ;) বিৎ) ত্রি, বাহার মেরামত 
হইন্জাছে। টি 

জী; সত শ্রীৎ,. সুলজীরক, মোটাজীরা । 
২1 বিৎ, ত্রিৎ প্রাচীলা, পুরাতনী, কর্ট্মের 
অযোগ্যা ; যখা”জীর্ণ। নৌকা । 

৪ 

[ ৭১৩ ] আশির 

জংর্ণি জীর্ণ দেখ, তি(ক্ি)- ভা) সং, জ্রীৎ, 
জীর্ণতা, বার্ধক্য। ২। কীণতা,, কার্শর 1 ৩। 

. পরিপাক । 
জীর্ণোদ্ধার জৌর্ণ _ উদ্ধার চিভেদি ঞ্ছী - 

ষ) সৎ, পুৎ, ষে বন্য জীর্ণ হইয়া অকণ্ধপ্য 
হইয়াছে সংস্কার দ্বারা তাহার কম্মণ্যত! 
সম্পাদন, মেরামত। 

জীর্ণোদ্ধ ত (জীর্ণ_ উদ্ধৃত উত্তোলিত, ২য়া 
_ষ) বিং, ত্রিৎ, জীর্ণ হইয়। অকর্শণ্য 
হইয়াছে একপ যে বন্যর সংস্কার ছ্বার। 
কম্মণ্যতা সম্পাদন করা শিষাছে, যাহার 
মেরামত হইয়াছে । - 

জীর্বি (জু জীর্ণ করা+তি(ক্তি)-৭) সৎ, 
পুৎ কুঠার। ২।শ্রকট। ৩।কায়। ৪। 
পশু । | 

জীব (জীব কাঁচা+ অকে)-- ক ) সৎ, পৃং, 
শরীরের অধিষ্ঠাতা চেতনপদার্থ, জীবাত্ব। 
২। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা। শিং--১ “অয়ং 
কর্তৃত্বভোভৃত্বাভিমানিত্বেন, ইহলোকপর- 
লোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে ।” 
৩। বেদাস্তমতে--ঘটাবচ্ছি্ন্ন আকাশ বৎ 
শরীর ভ্রিতষাবচ্ছিন্ন চৈতন্য । ৪ । প্রাণ ও 
.চেতনাবিশিষ্ট পদার্থ, প্রাণী, জক়। €। 
বৃহস্পতি । ৬। বৃত্তি। ৭। বৃক্ষবিশেষ। 
৮ 1 কর্ণ। ৯(4+ক--ভা) জীবিকা, জীব- 
নোপায়। ১*। জীবন। ১১। হাচিবার 
কালীন কল্যাণ্চক বাক্য, “জীব” অর্থাৎ 
পরমায়ু বৃদ্ধি হউক ; ষথা-_ 
“বিস্তর যতনে নারি কথা কাইতে, 
ছলে হাচিলাম জীববাক্য বলাইতে |” 

৩। ত্রিং, জীবনকাল, আযুঃ । 
জীবক (জীব-ঞি-ুজীবি বাঁচান + আক 

ণেক)- ক। ষেবাচায়) বিৎ, ত্রিৎ, আহি- 
তুণ্ডিক, সাপুড়ে। ২। আশীব্বাদক | ৩। 
অস্টবর্ণান্তর্গত ওষধিবিশেষ । ৪ । জৌব্+ 
ণক-- ক) সেবক, ভৃত্য । ৫। বৃদ্ধিজীবী, 
হুদখোর। ৬। ভিক্ষুক । 

জীবজীব জৌব জীবনকাশ _ জীব্- 
আীবঞ্জীব 1 ভি ৯ জীবি + অ(ক)-_ 
জীবজীবক /) ক।২য় পক্ষে-_অখশ্)_ 

ক।ওদ্ু পক্ষে -কণ্_স্থার্থে। ষেদীর্থকাল 



রঃ জীব 

সাজছে সৎ, পুৎ, চকোরপক্ষী । শিং-১ 
“রা রক্তানি বাসাংমি জায়তে জীব- 
ভশবকঃ 1” মেনু) । ২ “জীবন্ীবিক সংস্য।- 
শ্চাপ্যন্ুগচ্ছস্তি পণ্ডিতানূ ।”? 

জীবতত্ব €2০০1০৪5 ) সং, ক্লীৎ, যে শাস্ত্রে 
জীবদ্ধিগের জাতি স্বভাব ক্রিয়! এবং চরিক্র 
প্রতৃতি বর্শিত খাকে। 

রঃ জীব জৌব দেখ, অৎ(শড়)-_ ক) বিৎ্ভ্রিৎ, 
- যে জীবিত আছে, যে বেচে থাকে । ২। 
জীবিত, জীবনবিশিষ্ট । 
জীব অশিবং জবীবিত-তোক  ব্- 

পৃত্য, ৬ষ্ঠী _ ছিৎ) সংস্ীং, জীবৎপুত্রি কা, 
 বেক্স্রীর সম্তান জীবিত থাকে । 
জীবৎপতি (জীবৎ্, জীবিত-পতি স্বামী, 
৬চী _ হিং) সং, স্ত্রীৎ, সধবা, বে স্ত্রীর পতি 
জীবিত আছে। 

জীবৎপিতৃক জ্োৌবৎ-পিতৃ পিত1-4কণ্ _ 
যোগ ) বিং,ত্রিৎ, বাহার পিতা জীবিত 

আছে । শিৎ-১ “অমাঙ্গানং গর়াশ্রাদ্ধং 

দক্ষিপামুখতভোজনম্। ন জীবৎপিতৃকঃ কু- 
ধ্যাৎ কৃতে তু পিতৃহ! ভবে ।” 

জীবধ (জীব বাচা+আথ- প্রৎ) সং, পুত 
জীবন। ₹। কুণ্্ | ৩। ময়ূর । ৪। মেশ। 
€ । বিৎ, ত্রিং, ধাশ্মিক । ৬। চিরজীবী । 

জীবদ জৌব জীবন-ছ [দাধাতুজ] যে দান 
করে) বিং, ত্রিৎ, জীবনদাতা । ২। সং, 
পু বৈদ্য, চিকিৎসক । ৩1 (জীব-দ 
[দোধাতুজ) যে নাশ করে) শত্রু । 

জীবদাত্রী (জীব প্রাণ_দ1 দান করা+তৃ 
তেন্)-ক। ঈপ -স্ত্রীং) সং, স্ত্রীৎ, খদ্ধি, 
সম্পত্তি । ২। জীবস্তীবৃক্ষ । ৩। বিৎ, প্রাপ- 
লাত্তী। 

জীবদদশ1 জৌবৎ_দশ1 অবস্থা) সং, স্্রীং, 
আীবনকাল, যাবৎ প্রাণধারণ কর! যায় । 

জীীবধন (জীব জীবস্ত-ধন সম্পতি, যু 
সস) সং, ক্লীৎ, পো মেষ মহিষ প্রভৃতি । 

জীবধানী (জীব- ধা ধারণ করা+- বআঅন(অ- 
নট)-- ধি, ঈপ. _ আ্্রীং) সৎ 
৮ আধাররূপা পৃথিবী। শিৎ_১ 

সিনা 1 

[| ৭১৪ ] 

সঙ্গ, স্্রীৎ, সর্ধব- ৃ 

ঘর্পশ গা তত্র হুষেগন,, রগ্রেধাৎ জীবধানীৎ 

জীব 

জীবন জৌব্ বাচা চা অনব্জেনট)_ -- ভা) সং, 
ক্সীং,শ্রাণ। ২। প্রাণধারণ। ৩। জীবিকা । 
শিং-১ “দশ জীবনহেতবঃ 1” ৪1 (+ 
অনট --প। বাহার দ্বার] বাচা বায়) জল; 
ঘখা-_“জীবনস্বরূপ। সে স্বামীর শিরোমণি 
শিৎ-১“জীবনৎ জীবনৎ হুত্তি প্রাণান্ 
হস্তি সমীরণঃ। কিমাশ্চর্খ্যৎ কণরদেশে 
প্রাপদা যমদূতিক1। ” ৫1 মহদ।। ৬। 
জোস্থুক্ষর বলিয়।) হৈয়জবীন। ৭। ভৌব্, 
ডিস্দীবি+বঅন-- ক) পুৎ, পুত্র । ৮। 
বায়ু ৯। (জীবত্রষ্টী বলিয়া) পরমেশ্বর । 
শিৎ-১ « বীরছা রক্ষণ; অন্তো। জীবনঃ 
পর্ধয বশ্থিতঃ 1” ১০1 বৃক্ষ-বিশেষ । ১৯। 
বিংত্রিৎ, জীবাধিষ্ঠাত1 । শিৎ-_ ১"সর্ধ্বো- 
হর্ছে! জীবনঃ পাতা 1” নী _ স্্রীৎ, জয়ন্তী 
বৃক্ষ । না স্বীৎ, মত্জা! | 

জীবনক জৌবন+ ককেণ্)_ সংজ্ঞার্থে) সং, 
ক্লীং, অন্ন। 

জীবনযোনি (জীবন-ফ্োনি উৎপত্তি, শী 
ষ) সৎ, ক্লীৎ, শর প্রাণ সঞ্চারের 
কারণ, যন্তরবিশেষ। [ক্রীৎ, শস্য। 

জীবন্সাধন (জীব সাধন উপায় ) সং, 
জীবনহেতু (জীবন--হেতু কারণ, ৬চী _ ব) 

সং, পুৎ, বিদ্যা, শিল্প, ভূতি, সেবা, গো- 
রক্ষা, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষণ, কুশীদ-_ 
এই দশ প্রকার জীবনোপায় । শিহ-১ 
“বিদযা শিলং ভূতি: সেবা! গোরক্ষ। বিপণিঃ 
কৃষিঃ, বৃত্তিউৈক্ষ্যৎ কুশীদঞ্চ দশ জীবন- 
হেতবঃ।?? 

জীবনাখ।ত (জীবন প্রাণ-_ আব্বাত নাশক) 
সং, পৃৎ, বিব। [মৃত্যু । 

জীবনাস্ত জৌবন- অস্ত শেব) সৎ, প্রাপান্ত, 
জীবনাবাদ (জীবন জল- আবাস বাস 

বান, জল যাহার বাসস্থান, ষ্চী-হিং) 
সং, পুৎ, বরুণ । ২। প্রাশায়তন দেহ। 

বনিক ; সং, স্ত্রীৎ, হরীতকী। 
জীবনী (জীবন দেখ, ঈ-_স্রীলিজে ) সং, 

স্্রীং, যন্্ারা জীবিত থাক! স্বান্ন। ২। 
জয়স্তীবৃক্ষ ।৩। কাকোলী। ৪1 ডোডা। 

£1 মেদা। ৬। অহামেক্সা। ৭ যুখী।৮। 
বিৎ, জীবনদধসখ্িনী, আখলাক) । 



জীব [ ৭১৫ ] জীবা 
উরি রি টিরারিিনিনডি টির রিজালারারররারারারোরারারারালারের 
জীবনী (জীবন, প্রাণ1জীয়নৌয়)-_ শ্রয়ো- | জীবপ্রিয়া জৌব _ প্রিয়, *ভী- ষ) অং, ভ্রীং, 

জনার্থে। ধাহা প্রাণধারণের প্রয়োজনীয়) 
 সংঃক্রীং, জল। ২। (জৌব্1ণীয় _ ভা) 
জীবন ধারণের উপায় । শিৎ-- ১'এভিরদরশ- 
ভিরাপকি ভশিবনীযমূ 1”? যা -ক্ত্রীঘ)জয়ভ্তী | 

জীবনীশক্তি (ড10-0০দ৩7) বে শক্কি ছারা 
জীবগণ জীবিত থাকে। 

জীবলোপার (জীবন --উপায়, ৬চী-ষ) সং, 
পু, জীবিকা, যাহা দ্বারা জীবন ধারণ 
করা ঘায়। ৃ 

জীবনৌবষধ (জীবন _ উধধ, ৬ঠী_ষ) জং, 
জ্রীং, যে গঁধধে মৃতকজ ব্যক্তিও জীবিত 

ছ্য। 

জীবত্ত (জীব বাঁচা+আঅস্ত- ক) বিং, ত্রিং, 
থে জীবিত আছে, যে প্রাণ ধারণ করি- 
তেছে। ২। সং, পুং, প্রাণ । ৩। ওষধ। 

জীবন্তিক। (জীবন্ভী+ক-- যোগ) জং, শ্্রীং, 
বৃক্ষোপরিলাত বৃক্ষ, পরগাছছা। ২। 
গুড়ুচী। ৩। হুরীতকী। 

জীবম্ুকষ ( জীবৎ_মুক্ত ত্যক্তসংসার । 
যাহার তত্বজ্ঞান জন্মিয়া জীবদ্দশাতেই 
সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইয়াছে, 
৭মী - ব) বিং,তিং,তত্ত্বজ্ঞানী, জীবদ্দশাতে 
আর়াহজ্ধরহিত জীব। 

জীবন্মুক্তি জৌবৎ _ মুক্তি, ৭মী _ ব) সংযক্্রীৎ, 
তত্বজ্ঞান জন্মিয়া জীবদশাতেই সংসার- 
বন্ধন হইতে পরিব্রাপ। শিং-১ “জীৰ- 
মুক্কাবুপায়ন্ক কুলমার্গো হি নাপরঃ 1”? 

জীবন্ত ভৌবছ _ মৃত) বিৎঃ ত্রিৎ, জীবিতা- 
বস্থায় মৃতকল, বেচে মরে থাক।। 

জীবন্যাস (জীব -- ন্যাস) সং, পুং, প্রাণপ্রতি- 
ভার মন্ত্রযাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের 
অধিষ্ঠান হয়। 

জীবপতি (জীব ছবিত-- পতি, ৬ী-_ 
ছিং) সং, স্ীং, যে নারীর পতি জীবিত 
'আছে। শিং- ১*স্ক্রী চৈতদ্দাস্থায় লভেত 
সৌভগং শ্রিয়ৎ। প্রজাৎ জীবপতিরধশো ৷ 

শ্ওপম্থ ০? ভোগপবড)। | 
আবপুত্রক ১ সহ, পু, ঈশ্ষুত্বী বৃক্ষ ২) জীয়া- 

পুতাগান্ছ। [বাস করে। 

জীবপরদেশ ; অং, পুংও যে প্রদেশে জীবজক | 

হুরীতকী । ২ । বিং, ত্রিং, জীববল্পত।. 
জীব্মন্দির জৌব জীবন- মন্দির লয়) 

সং, ক্রীৎ, শরীর, দেহ। 
জীবমাতৃক1 ; সৎ, জীং, সপ্তমাতৃকাবিশেষ। 

শিৎ- ১কুমারী ধনদ নন্দা বিমলা মক্ষলা 
বল!) পন্মা! ঢেতিচ বিখ্যাতা সপ্ডতেতা ীব- 
মাতৃকা:।? নি 

জীবলোক (জীব-লোক জখৎ্) জং, পু. 
প্রাণ ও চেতনবিশি পদার্থের বাসস্থান, 
সংসার, অর্ত্যলোক। শিং-১ “মশৈ- 
বাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” 
২। জীবব্ধপ জন। | 

জীববৃদ্তি (জীব জীবরূপ -বৃতি, ক়্ং- স) 
সৎ, স্ত্রীং, পশুপালন ব্যবসার | ২। জীব- 
নিষ্ঠ গেপাদি)। শিৎ- ১"জীববৃতিত্বিমো। 
গুণে 11? | 

জীবস্থান ) সং, ক্রীৎ, মন্মন্থান । ৃ 
জীবহত্যা (জীব _হত্যা, ৬ঠী - ষ) সং,স্্রীৎ, 

জীবের প্রাননাশ করা, জীবহিৎসা। 
জীবহীন 7 সং, পুৎ। ষড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ । ২। 

ৰিং, ত্রিং, জীবনশৃন্য, মৃত । 
জীব! ভজৌব-ঞ্রি-্জীবি বাচান+অ(জন্) 

-ক।আপ্-ন্দ্রীলিঙ্গে) সংসস্থীৎ, ধনুকের 
ছিল! । ২। পৃথিবী ।৩।ভূমি। ৪। শি- 
জিত । ৫ বচা। ৬। ( +ক্ল্্- ভাবে) 
ভীবিকা। 

জীবাতু জৌব্  বাচা+আতু- ভাবে) সং» 
পুৎ -- ক্রীং, জীবিকা । ২। জীবন । শিখ -- 
১ এরে হস্ত দক্ষিণ! মৃতস্ত শিশোছি জস্য 

_জীবাতবে বিহ্্জ শৃদ্রমূনৌ কপাণমূ 1” 
" (উত্তরচরিত) । ৩। (+আতু -প) জীবন- 
নৌষধ । ৪1 ভক্ত, অন্ন। . 

জীবাত্বা (জীবাত্বনূ, জীব _ আত্মন্, রং - স) 
সং,পুংঃ শরীরের অধিষ্ঠাভ| চেতন পদ্দার্থ, 
জীব পুক্ষ। বেদ্বাজুমতে- আত্মা ত্বিবিধ 
জীবাস্মা ও পরমাস্বা; ঈশ্বর পরমাত্মা, 
আর শরীরের অভ্যন্তরে ষে স্বচ্ছ অংশ 
আছে তাহাতে ঈশ্বরের যে প্রতিবিস্ব 

- গড়ে উহা জীবাত্মা। শরীর শ্বভাবতঃ 

 জড়পদ্বার্থ, এই প্রাতিবিস্বের অধিষ্ঠানবলে 



জী বী 
পা পেশশিিটিিশিশীশীশাপটিটি

ি ০ স্পা শিপশাপিপীসপপাশীসি। 

পপ পাশাপাশি পাশাপাশি 

শরীরে গতিশক্তি চেতনা সঞ্চার প্রভৃতি 

সম্পন্ন হয়, শরীরী, দেহপ্ছচৈতন্য, জীব- 

পুরুষ । শিখ-১ ২যোগে। যোগ ই- 

ত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ৷ 

জীবাধার (জীব প্রাণী-আধার আশ্রয়, 

৬ষঠী_ষ) সৎ, পু, জগৎ । ২। (জীব 

জীবন-_ আধার আশ্রয়) শরীর, দ্বেহ। 

৩। হয় । 

জীবাস্তক (জীব প্রানী-অস্তক নাশক, 

৬ঠী_ফ) সং, পুং শাক্ুনিক, ব্যাধ। ২। 

'বিৎ, ত্রিং, জীবননাশক। 

জীবিকা (জীব বাচ।1+কণ্-প, আপ, 

জী) সৎ ্্রীং, যে উপায় দ্বার! প্রীণ- : 

' ধারণ করা হায়, আশিবনোপাক়, হৃত্তি, কৃষি- 

 খাণিজ্যা্ি । হ। জীবন্ত বৃক্ষ ৷ ৩। ক্লীৎ, 
সীবন। ০ 

জীবিত (ভৌব্ বাঁচ1+ত(ক্তি)_ ভাবে) সং, 

কী, আতুঃ । হ। প্রাণ । ৩। জীবনকাল। 

শিৎ- ১নাভিনন্দেত মরণৎ নাভিনন্দেত 

জীবিতম্ ।?) ৪ 1€ +ক্ত- ক) বিৎ, ত্রিথ 

যে প্রাণধারণ করিতেছে, জীবস্ত । 

জীবিতকাল জৌবিত জীবস্ত কাল সময়) 

সৎ, পুৎ, আয়ু, ঘে কাল পর্ধযস্ত বাচিয়া 

থাক যাক়্। 

| জীবিতম্থ (জীবিত জীবন--স্্ [হন্ বধ 

কর1-4-অটকৃ)-: ক] ঘষে বধ করে? বিৎ, 

ত্রিৎ, জীবননাশক । 

জীবিতজ্ঞ (জীবিত জীবন -জ্ঞ! জ্ঞান, 

€ঠী-_:হিং | যাহার চলনে নরের জীবন 
জ্ঞান হয়) সৎ, জ্্রীঘ। নাড়ী। 

ভীবিতেশ (জীবিত প্রাপ-ঈশ প্রভু, 

'৬ষ্ঠী-_ ষ) বিং, ত্রিৎ, প্রাণেশ্বর | শিং- 
১. দ গবন্ধবদ্রধিরচন্দনোক্ষিতা জীবিতেশ 

বসতিৎ জগাম সা” হ। পৃ, যম । ৩। 

আক্ু। ৪1 শষ্য । | 

জীবী ভৌবিন্, জীব +ইন্ _খঅন্ত্যর্থে) বিৎ১-]. 

ত্রিং,প্রাণী, যাহার জীবন আছে, (এইশব্ব 

 খন্য শব্দের সহিত যোজিত হইয়। প্রান 

প্রযুক্ হইয়া থাকে, ষথা-চিরজীবী)। শিং 
৯ প্জীবিনাং ছারগে। রোগঃ কর্মভোগঃ 

সুতাতভঃ। তক্তোবৈদ্যত্তৎ নিহস্তি হরি- 

[ ৭১৬ ] ভু 

তক্কি রসান্বনাহ |”? পরাণ) । ২ *পুরুষা- 
যুষজীবিন্যে নিরাতস্ক নিরীতয়ঃ। যন্মদীয়াঃ 
প্রজান্তস্য |”? (র্: | 

জীবোপ।ধি ; সং.পু২, জীবের স্বপ্ন হযুণ্তি 
জাগ্রৎ এই গা হার ॥ শিং-১ “ভ্রয়ে। 
হি জীবস্যোপাধয়ঃ | 

জীবোর্ণা; সং, স্ত্রীহ, লে লোম। 
জীব্যা (জীব জীবন ধারণ করা4+ষ -৭, 
খপ _্ত্রীৎ। যাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ 
হয়, জীবনোপায়) সৎ) স্ত্রীৎ, হুরীতকী । 
২। গোরক্ষতুদ্ধী | ৩। জীবন্তী । 

জুকসার (জলবার শব্জ কি?) সৎ, জমুদ্র 

হইতে আগত জলজ্রোত১, জলোচ্ছ'স। 
জুখ (দেশজ) পরিমাণ; যেমন--দর করে 

এক মূলে জুখে লয় ছুন। তুলে? 

| জুগুপ্দক (জুগুগ্ন। ক্বেখ, অক(পেক)-ক) 

বিৎ, ডিং, ষে অকারণে নিন্শা করে, পরের 

নিন্দা করা যার ব্যবসায়। 

জুখুগ্নন-_ব্লীৎ 7 েপ্ নিন্দাকর1+ সন 

জুগুপ্না _ স্্রীৎ _স্বার্থে অনআনট)_ 

'অ--ভা) সং, নিন্দা, কুৎসা । ২। ঘ্বণ!। 

শিৎং--১ “ফোষেক্ষণাগিতির্হা ভুওগ্দা | 
বিষয়োভ্ভবা 1” 

জুগুপ্সিত (জুগুগ্না দেখ, ভক্তি) রব) বিংঃ 
ত্রিৎ, নিন্দিত । ২ বাহার স্পা জঙ্গিয়াছে- 

স্থশিত। : 

জুগোপিষা খেপ্ গোপনকরা7সন্ ইচ্ছা" 

এেঁ, আ--ভা) সং, স্্রীৎ, গোপনেচ্ছা। | 
জজ (দেশজ) ভয়প্রদর্শক মুর্তিবিশেষ, ক- 

'্সিত ভূতঘোনি। নি 

জুটক (জট একত্র জড় হওয়11+ অক(দক) 

১-_ক। উ-আগম) সৎ, ক্রীৎ, জট । টিকা 

_স্ত্রীৎ, চুলের ঝুটি, শিখা, টিক্কী; 
আচ্ছা) 

ঘখা-_দর্ডজুটিকা | ২। কপুরিবিশেষ। 

জুড়ন (দেশজ) সখ মিলন। | শীতল- 
করণ। 

জুতা (দেশজ) সং, চর্্মপাহুকা, উপানৎ | 

জুম যোবনিক) অহিতাচার, অত্যাচার । ২। 

স্পন্ধা; যথা--“এত ছি 

জন্বক; সৎ) পু) বরুণ। 



৬০) নং 

জুলী € জলপ্রণালী শব্খজ ) সৎ, কজরখাত, 
এ প্রণালী। 

(জুষ্ট দেখ, *(ক্িপ)- ক) বিং, ত্রিৎ 
নাভি 
জুক্ষক (জুষ তৃপ্ত করা বা ভাষ্ট হওয়া4 

কক -প্রৎ) সৎ, পুং, যুষ, ঝোল । 
জুষ্ট জ্ষে সেবা করা ইত্যাদি+ত(ক্)_ 

কু) বিং। ন্িং, সেবিত, উপাসিত । শিং -- 
৯ পুণ্য মহাব্রক্স সমূহভুষ্টঃ।” ভেটি)। 
5 
& 1 ক্লীত, উচ্ছিষ্র | ' 

ভুষ্য ভেষ্ট দেখ, ঘ-্) বিং, রিং, সেব্য, 
উপাপ্য। রি 

জুহ (হু. ছোম করা +০(কিপ্ট- সংকর 
ণ,ছ্িত্ব, উস্০উ,বিকজে। জুছ শবও হয়) 
সং, স্ত্রীং, পলাশকা্ নির্িত অর্ধচত্রা- 
কৃতি ষজ্ঞপাত্র 1. 

জ (ভু বেগে গমন কর14-(ক্িপ)_ ধি। 
উল উ) সং, শ্ীং, আকাশ । ২। (+ক্িপ, 
-ক) সরস্বতী । ৩। পিশাচী। ৪। (4 
কিপ -_ ভাবে) শীভগমন । 

জুট জেট্ জড় হওয়19- অকে)-_ ক, নিং) 
সং, পৃং, জটা। ২। শিবের জট1। ৩। 
সমুহ। ৪ । বন্ধন। ৫।ঝ্ুটি। শিং- 
১ “ভূতেশস্ত ভুজঙ্গবলিবলয়অরড্ নদ্ধজুটা! 
জটা$ঃ। 2? ২ জটাজুটসমাযুক্ বর্ধেদৃকষত- 
শেখরাম্ 1”, 

জৃতি (জু দেখ, তিক্তি)_ভ1) সং, স্ত্ীৎ, 
জৰ, বেগ। শিৎ-১ “মনোজতিজুষতা- 
মাজ্যস্য বৃহস্পতি ম জ্ঞমিমৎ তনোতু ।?? 
২।গতি। 

জ্দা পারস্য ভাষা) বিভিন্ন,পৃথক, আলাহিদ]। 
র্ (জ্বর জীর্ণ হওয়া, বধকর17+তক্তে)_ 
২ সৎ) পুৎ, ভূণবিশেষ, উলু। 

ভূর্ণহবয় ; সং, পৃ, দেধান। 
জার্ণ জূর্তি দেখ, নি_ সংজ্ঞার্থে) সৎ, সী, 

বেগে, ৷ ২। শরীর । ৩। সু্য ৪ | ব্রহ্মা । 
৫। জর. (সৎ স্ত্রীৎ, জররোশ । 

জূর্ভি ন্ছের্ -রোদী হওয14+ভি(ক্ি) _ ভা) 
ঘৃষ, (জ্ষং বধ করা+আঅ(অল্)--প.). সং, 
জী, ঝোল, কোন বন্ধ. সিদ্ধ করিঙ্া | 

৭১৭ | জেতা! 

কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিলে ষে দ্রবভাগ 
থাকে, ক্কাথ, নির্যাস । 

জস্ত _ পুৎ, ] (ভ্ন্ভূ হাই- 
জুম্তা, ভন্তিকা-_ স্ত্রী / তোল1+- অঞ্জেল্) 
আ-ভ11 ক-যোগে জর্তিকা) সং, 
আলস্য বা নিদ্রার আবেশ হইলে যে মুখ- 
ব্যাদন করা যায়, মুখবিকাশ, হাই । শিং 
-১ “আলদ্যশ্রম গর্ভ।দৈযর্জাড্যৎ জন্তা- 
সিতাদিকৃতৎ্ৎ 1”? ২। প্রকাশ) প্রন্টন ॥ 

জৃম্তক ভেত্ত দেখ, অকংণক)_ক) বিওওভ্রিং, 
যে জুম্তণ করে, যে হাই তুলে, সর্বদা, যার 
হাই উঠে । ২) নিদ্রাকারক। শিং-১ 
& ভম্তকৈর্বক্ষরক্ষোভিঃ অন্থিভিঃ অমল- 
 ক্ষণৈঃ )৮ ও । কুদ্রগণবিশেষ । ৪ । কৃশাশ্থ- 
সুনিতনয়ের দ্বারা অধিষ্ঠিত . অন্ত্রবিশেষ। 

তৃত্তকান্ত্র (জুন্ভ্-ঞ্রি+পণক-্জ্ভক ক্স) 
+ সৎ, জীৎ, শত্রুদিগের নিদ্রাকারক ক্আস্ত্। 

ভূত্তণ ভেম্ত দেখ, অন(অনট্)_ভা) সংক্ীৎ, 
মুখবিকাশ, হাই, মুখব্যাদান ; যথা__ 
“ভুস্তণ করিয়া আছে দেখিয়াছি তারে, 
তপন্র তাপে তনু তণ্ড করিবারে।?? 

২। প্রকাশ, প্রস্ফ,টল। শিং_১ “মালতী 
_জুৃত্তণোদ্ুখী /%% 

স্তমাণ (ভৃত্ত দেখ, আন(শান)_ক) বি, 
ত্রিং, যে হাই তুলিতেছে। ২। প্রকাশখ- 
মান। 

জৃত্বিত ভেন্ভ্ হাইতোলা+ ত(ক্ক)- ভা) 
সৎ, ক্রীৎ, ভূভা। শিৎ- ৯আহো! কিমে- 
তদাশ্চধ্যমায়াড়ন্মরজতিতমূ।” ২। (4জ্ 
- ক) বিং, ত্রিং। পরস্ক[টিত। ২। প্রকা- 
শিত। ৩। বিকাজিত। 

জেকের যোবনিক) প্রসঙ্গ, কীর্তি । 
রন (ব্্যষ্ঠতাতশব্দজ) সং, পিতার জ্যে- 
ভ্রাতা । 

'জেতব্য (লি জন করা+ শথ্য শট) খিং, 
ত্রিং, যাহাকে জয় করিতে হইবে বা করা 
আবশ্ক, জেক়। শি ১ “জঘ্যো যঃ 
শক্যতে জেতুৎ জেযে! জেতব্যমাত্রকে 1” 

জেত। (জেড়, জি জদ্ব কর1+তৃতেন্)-_ ক) 
বিৎ, ভিত যে জয় করে, ফে'জয় করিয়াছে, 
যেজয় করিতে পারে, জয়পীল । শিং - ১ 



জৈমু 

“জেভারৎ লোকপালানাৎ খমুখৈরচিচতে- 
শ্বরমূ।”” রেঘু)। (বিশেষ 

জেস্তাক ; সং, ক্লীৎ, স্বে্সেব্নার্থ গৃহ- 
জেমন (জিম ভক্ষণ করা4 অন(সলট) _ 

ভা) সং, ক্লীৎ, অশন, ভোজন। 
জেয় (জেত! দেখ, য-শ্ম) বিংত্রিং, জেতব্য, 

যাহাকে জয় করা উচিত, ঘে জয় করি- 
বার ঘোগ্য । শিং-১ “দেটবরজেয়! নি- 
জিতাশ্চার্ভনেন । তদ্দানাশংসে বিজয়া 
সঞ্জয় ।?; ভোরত)। 

জের পোরস্যভাষ1) গত, বিনষ্ট, নিম ; যেমন 
-জের খরচ অর্থে নিম বা অতীত খরচ । 

জেরবার পোরস্য, জের লিম়_বার বোঝ! । 
'তিরিক্ত ভারে ষে নত হইয্া পড়িয়াছে) 
ছে ছৃশ্চস্তা ও পরিশ্রমাদি হার জর্জরিত 
হইয়াছে। 

জৈগীবব্য ; সৎ, পৃৎ, সিদ্ধমুনিবিশেষ। 
জৈত্ত (জেতৃ+ অক) _ প্রৎ, অথব1 জি জয় 

কর14-ত্রষ্রন্) _ক, শীলার্খে) বিং, ত্রিৎ 
যে জখু করিতে পারে, জয়শীল। শিং-১ 
“রখায় জৈত্রঃ প্রধিশক্সিব ত্বরামূ।(কিরাত)। 
২ «“শেরীরিপা জৈত্রশরেপ যত্র |” (মাঘ)। 
২। সংসক্রীং, তীধধ । ৬ | পুৎ, পারক্ষ। তরী 
_স্ত্রীৎ, জয়ন্তী বৃক্ষ । 

'জৈত্ররথ (জৈত্র রখ, *চী - হিং) বিৎ, ব্রিৎ, 
যাহার রথ শক্রজয় করিতে পারে,জয়শীল। 

জৈন (জিন +- অফ) _ ভ্ঞানার্থে) সৎ, পু 
- ক্গিনমতাবলম্বী, বৌদ্ধ। র 
'জৈপাল ; সৎ, পুৎঃ জর়পালবৃক্ষ । 
জৈমিনি; সৎ, পৃং, মীমাংসা-দর্শনপ্রণেতা 

মুনি। 
জৈমিনদর্শন ; সৎ, ক্রীৎ, গ্রস্থবিশেষ.; ইহার 
পর নাম মীমাহসা বা পূর্ব-মীমাংসা । 
ইহ! হ্বাঘশ অধ্যায়ে বিভক্ত । ইহাতে বে- 
দের মীমাংসা! এবং শ্রুতি-ম্যৃতির বিরোধ 
'ভতঞ্জিত ছইয়াছে। ৰ 

'জৈমিনি-ভারত ; সং, ক্রীৎ, মহর্ধি জৈহিনি- 
প্রণীত ভারতস্ংহিত1। ইহার কেবল অশ্ব- 

. মেধ পর্ব পাওয়া যায়। 

-- ছিৎ, জীমুতমুনি-সন্বন্ধীয় । 

[| ৭১৮ ] 

সৃত €লীষৃত + অফেঃ)-_ ইদমর্থে) বিং, 

জোত 

'জৈবাতৃক জৌব্ বাচা+-আতৃকণ্ _ প্রং) সং, 
পুহ) চর ২। কপূর । ৩ পুত্র ৪। 
ওঁষধ। ৫। বি, ত্রিং, দীর্খজীবী, দ্ীর্ঘায়ুং। 
৬। ক্ুশ। 

জৈবেয় (জীব + এক্সংফেয়ু)_ অপত্যার্ধে) 
সং, পুং, বৃহস্পতির পুত্র কচ। ২। (জীবা 
_জ্যা+ অ(ফ)-ইদমর্থে) বিৎ, ত্রিং 
জ্যাসম্বন্ধীয় । 

জৈন্ধ্য (জিক্ষ কুটিল,. বক্র 1 ঘ(ফয) - ভা) 
সং, ক্ীৎ, জিন্ষত1, কুটিলতা। শিং-১ 
“নিষিদ্ধ ভক্ষপণৎ জৈদ্গাযমুৎ্কর্ধশচ বচোহ- 
নৃতম্ 1” [নারির প্রকৃত সময়। 

জো (ধোগশন্দজ কি ?) শ্ব্ধা । ২। বীজবপ- 
ভজৌঁক (জলোৌকাশব্জ) সং, রক্তপ1। 
তজোখ। (দেশজ) পরিমাণ কর1। 
জোজক (জুন্গ্ ত্যাগকর14+ অক(পক)- 

ক। থে হুর্গন্ধ দূর করে) সং, ক্্রীৎ, অক, 
সুশন্ধি কাষ্টবিশেষ। 

জোজট 'ভুন্গ্।আঅভিলষণীয় ব্যতিরেকে মমূ 
দায় দ্রব্য] ত্যাগ কর1-+্সট _ধি) সং, 
পু, গর্ভিপার অভিলাষ, সাধ। 

জোটিজ (জুটি শিবের জটা-গ [গম গমন 
কর1-১ড)- ক) যে গমন করে, নিপা" 

তন) সৎ, পুং, শিব । 3 তপস্থী। 
জোড় (ভুড়. বন্ধন কর(1অ(সল্)-) 

সং, পুৎ, লৌহবিশেষ। 
জোড়খাই-__আনন্ধযন্ত্রবিশেষ। পুর্বে ইহ! 

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত । 

| জোড়খ।ই।, 

জোড়! যুগ্ম শব্ষজ কি?) ছুইটী। ২। একত্রে 

ছুই খানি পরিচ্ছ্ধ ; ব্সাবরণ।। 
জোত (োবনিক) বড় বড় প্রজার নিকট 

হইতে ক্কুবকেরা ছুই তিন বৎসরের নিমি 
যেজমি আবাদ কক্সিতে লঙ্ব তাহারে 
জোত কছে। দি. 



জোতা দেশজ) শকটাদিতে গো অশ্ব প্রভাতি 
সংযোজিত কর! । 

জোনাকীপোক। দেশজ) সং, যে পোকার 

জোনাকীপোকা । 

জ্যোতি নির্গত হয়। 
জোর (যাবনিক) সং, শক্তি, বল। 
জেষ (জুষ তৃপ্ত হও বাতৃপ্ত করা1+খঅ 

(অল্)-_ ভাবে) সং, কীৎ, সুখ, অস্তোষ । 

শিং-১«কিমিতি জোষমাস্যতে 1? হা 
_স্ত্রীৎ, (+অ(অন্)ট-ক, আপ্-স্ত্রীং) 
নারী । শিং-১ “তজোষ! দোষাম্পদ মনু 
দিনং নিত্যরোবস্তপস্বী 1১; 

জোধণ (জোব দেখ, অনব্জেনট) - ভাবে ) 
সং, কীৎ, শ্রীতি । ২। সেব1। 

জোধম্ জোষ দেখ,ঘম্ৃ-_প) অংতুষীত্তাব, 
নীরব, চুপ্। শিৎ-১ “ইতি জোবমব- 
স্ছিতৎ দ্বিষঃ1৮(মাখ)। ২। সুখে, সচ্ছন্দে। 

শ৩। সম্পূর্ণরূপে | ৪। সম্যকৃ। ৫1 লভ্ঘন। 
৬। প্রশৎসা । 

জোবিৎ €জোষ দেখ, ইৎ, ইত-ক, 
জোধিতা | আপ্-স্ট্রীং) সংলস্্রীং, নারী, 

যোবিৎ। শিং -- ১৭শুশুতভে জোধিতাম্বর1।” 
জোষ্ট। (জোট, জু সেবা করা+1তৃতৃন্)-_ 

ক) সং, পুৎ, সেবক । 

জৌমর ( জূমর +-খঅ(ফঃ) _ নিবৃ্তার্থে) সৎ, 
ক্লীৎ, জ্যরনদ্দিকৃত সংক্ষিগুসার ব্যাকরণ। 
২। বিং, ভ্রিৎ, সংক্ষিগুসারাধ্যান্ী । 

জ্ঞজ্ঞোে জানা+্(ক)-- ক) বিৎ, ভ্রিং, 
জ্ঞানী, জানে বে, এেই শব্দের প্রায় স্বতন্ত্র 
প্রয়োগ নাই,উপসর্গ বা শক্কাস্তরের সহিত 
যোজিত হইব প্রযুক্ত হইয়া থাকে; 
যেমন অন্ত, বিজ্ঞ, তত্বত্ঞ, শান্ত ই- 
ত্যা্ি)। ঘ। দেশকালজ্ঞ | ৩। অভিজ্ঞ | 
শিৎ -..১“ইক্সি ভাকারচেষ্টন্তত 1৮ ৎ «“স- 
ব্বজ্ঞ (৮ ৪ | সং, পুত, 
পণ্ডিত । গিং--১ পক্রিযণজ্ হ্যান্থাত্তর- 

মধ্যনাত অ্যক্ প্রহুক্কা ন ফষ্পতে ভ্ঃ।” 

[ ৭১৯ ] 

জ্ঞানী ব্যক্তি 

জ্ঞাতি 

৫ ।ব্রচ্ষা। ৬। চজ। ৭। মহ্লগ্রহ। ৮। 

বুধ । শিং--১ রে হুর্থ্যভত শুক্রাণাং 
খচতুক্করদার্ণবাঃ 1” জ্ঞা - ্্ীং, জ্ঞো+* 
ক্ষিপ)-শ্ম) জ্ঞান টা 

জ্ঞপিত 7? (জ্ৰপি জানান+তক্কে)--ক্) 
জ্ঞপ্ড বিং, ত্রিং, জ্ঞাপিত, জানান । 

২। মারিত। ৩। তোবিত। ৪1 শাণিত। 

৫। নিশামিত । ৬। আলোকিত। 
জ্প্তি জ্ঞেপিত দেখ,তিক্কি) ভা) সং,ন্বীৎ, 

বিজ্ঞাপন | ২ । বোধ, জ্ঞান। ৩। জানা। 

জ্ঞাত জ্ঞে দেখ, তক্তে)-_শ্ম) বিং, ত্রিং, 
বিদ্দিত, অবগত, যাহ! জানা হইয়াছে । 
শিৎ- ১ পজ্ঞাতাজ্কাতাঃকুলে মম।” 

জ্ঞাতব্য জ্কে দেখ, তব্য _শ্ম) বিং, ত্রিং,যাহা 
জানিতে হইবেক বা জানা উচিত বা 
আবশ্যক কিম্বা জানিবার যোগ্য, জ্ঞেয়। 

জ্ঞাতসার জ্ঞাত ক্সবগত- সার সারাংশ, 
ওয় _ হিৎ) বিংওত্রিং, বে সার জানিয়াছে, 
ষে কোন বিষয়ের নিগৃঢ় বা! বখার্থজানিতে 
পারিয়াছে, সারজ্ঞ। ২। ক্রিং-বিং, 
জ্ঞানগোচরে, অগোচরে নয় ; ষেষন--- 
তাহার জ্ঞাতসারে এই কন্ধব হইয়াছে! 

জ্ঞাতসিদ্বাস্ত (জ্ঞাত _জিস্কাস্ত স্বার্থ) সং 
পু, শান্ুতত্বজ্ঞ, যে ব্যক্তি শাস্ত্র উত্তম্- 
কবূপে জানে। রি 

জ্ঞাত! (জ্ঞাত, জ্ত দেখ, ততেন্)- ক) বিৎ, 
ব্রিং, জ্ঞানী, বোছ্ধা, জানে ষে। 

জ্ঞাতি জে দেখ, তিক্কি)-- এ, যে জ্ঞাত 
অর্থাৎ পরিচিত আছে, 'অখবা জ্ঞা [ছিত্র 
এবং কুলস্থিতি] জানা তিক্তিন্)- ক) 
সং, পৃ, দায়াদ। ২। এক গোত্রে যাহার 
জন্ম হইয়াছে,যে এক গোত্রোপ্তব ব্যক্তির 

কগহিত পিণড অশোৌচ্ ও ধনাধিকাজ সম্বন্ধ 
'আছে, সগোত্র । ৩ ।সপিগড । শিৎ-_১ 
গল মেহস্তি মাত ন পিতা জাতক! বা- 

দ্ববাঃ কুত১1” ২ “যানি কানি চ পাপানি 
ব্রহ্মহত্যাদ্দি কাদিচ । জ্ঞাতিজ্রোহস্য পাপস্ত 
কলাৎ-নার্থত্তি যোড়শীৎ 1১১. 

জ্ঞকাতিত্ব (জ্ঞাতি+ত্ত- ভাবে ) সৎ, কী 
ভ্াতির ধর্ম কর্ম বাব্যবহছার। ২। জ্ঞাতির 
অনিষ্ট চেষ্টা)জ্ঞাতির উপর বিদ্বেষপ্র্র্শনি । 



জ্ঞাতেয় ভে একে) আনে ) স্ 
ৃ জ্রীৎ, জ্ঞাতিত্বঃ জ্ঞাতিখস্ম: 1. 

রান জ্জো 'আনাউ-জনক্দেসট্) _.ভা), সৎ, 
ক্লীৎ, বোখ-ুদধ, প্রত্থীতি ৮৯1 তন্বজ্ঞান। 

শিং ১ ত্গ খরং কৃত্তযুগে । 'ত্রেতায়াৎ | 

স্বাপরে বজ্জমেবাছজ্তণন- | জ্ঞানমুচ্যতে | 
যেকৎ কলে) যুগে 1” ২জ্ঞানাগিন। পাপৎ 
সর্র্বৎ দরহতি বেদবি।” . .. 

জ্ঞানকৃত ভ্তান-_ কৃত, ওয়া-ষ) বিং তরি, 
বুদ্ধি পুর্রবক কৃত, যাহা জানিয়া শুনিয়া 
করা হুইয়াছে, যাহা জ্ঞানপুর্র্বক অদুষ্ঠিত 
হুইয়াছে ; ঘখ।--জ্ঞানকৃত, পাপ। 

জ্ঞানগম্য জ্ঞান - গম্য, ওস্আা _ ব) বিৎ, ত্রিং, 
জ্ঞান ছারা যাহ। জানা ষ্ায় বা যাইতে 
পারে । শিৎ-১ “উত্তরে গোপতিগোণ্ত। 
জ্তঞানগমাঃ পুরাতন |? ২ । ক্রিৎ -বিৎ, 
জানিয়। শুনিয়া, জ্বানপৃর্ব্বক, বুদ্ধিপুর্ব্বক ; 

_ষথা_জ্ঞানগম্যে কথন পাপ করি নাই। 
জ্ঞানচক্ষুঃ €- চক্ষুস্। জ্ঞান _ চশ্ুঃ১ ়ৎ _ স) 

সং, কীৎ, বেদাদি শান্ত্রজ্ঞানরূপ নেত্র । 
শিৎ_ ১ “সর্ব তু সমবেক্ষ্যেদৎ নিখিলং 
ভ্ঞানচক্ষুষ। 1” মেনু) । ২। (জ্ঞান _ চক্ষু, 
৬ষঠী _ হিৎ) বিং১ত্রিং, বেদজ্ঞানবূপ নেত্র- 
বিশিউ । 

জ্ঞানতঃ (জ্ঞানতস্, জ্ঞান+তস্ -_ পুর্ববকার্থে) 
অং, ক্রিৎ-বিং, জ্ঞান অনুসারে, জ্ঞান- 
পূর্বক । | 

জ্ঞানদগ্ধদেহ ভ্ডোন - দঞ্চ _ দেহ,৬ষী _ হিৎ) 
সং, পুৎ, চতুর্থাশ্রমী, সম্গাসী । জীবিতা- 

 বস্থাক্স জ্ঞান দ্বারাই “সন্গ্যাসীর দেহ দ্ধ 
হয় এইজন্য সন্ধ্যাসীর মৃত্যুর পর দাহাছি 
কাধ্য নিষিদ্ধ আছে। 

জ্বান্দাতা (- দ্বাতৃ, জ্ঞান _ দাতা, *চী আজ) 
সং, পু, উপদেষ্টা! গুরু । শিৎ-১ “মাতুঃ 
শতগুপঃ পৃজ্যে1 জ্বানদাত! ওরুঃ প্রভো |” 
২। বিং, ব্রিং, জঞানদায়ক। 

জ্ঞাননিষ্ঠ (জ্ঞান - নিষ্ঠা, *চী --হিৎ ). বিৎ, 
ত্রিৎ। যে সর্ববদ। জ্ঞানের অনুশীলন করে, 
এঘে সব্বদ। পরমার্থচিত্তায় রত। .. - 

সানগতি (জ্বান _ পতি, *ঠী _ ষ) সখ. পু 
“পারহেখর 1২1 শুরু) ৃ 

জ্ঞানগ্াফন,) গন স্ব ২.পিৎ-.১ 

রা রে 
. না রঃ * র 

- ॥ দ - । ও " 
টপ রি নি া 

উন রি ও রা 

৭ . . ৫ -্ী 4; 44: 

রি 8.5 4028 ১ যি , , 

“ততো গাচ্ছেত রাজেশ, জ্বানপাঁবনদুত্তমমূ ষ্ঠ 

| জ্ঞানময় (জ্ঞান + ময়যেদ্মট)-পারিপুর্বার্থে) 
সং, পু পরক্রহ্ষ, পরমেশ্বর | ২। শিব। 

জ্ঞানযোগ ; সং, পু জানের সহিভ সন্বন্ধ, 
" জ্ঞান থাকা । ২।জ্রক্ষপ্রাণ্তির উপাক্-্রহ্: 
লাভজনক নিষ্ঠ।বিশেষ | শিৎ ১ “জ্ঞান- 
যোগেন সাৎখ্যানাং কণ্মষোগেন যোগি- 
নামৃ।” [কিক সন্নিকষবিশেষ। 

জ্বান-লক্ষণ1 ; সৎ, স্ত্রী, জ্ঞান্জনক অলো- 
জ্ঞানবান্ জ্ঞান বৎ্,জ্ঞান + ব্(বতু) - অস্ত্য- 

৫) বিং, ত্রিং, যাহার জ্ঞান আছে, যাহার 
জ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞানী । 

জ্ঞানবাপী ; সংন্্রীং, কাশীন্ছ তীর্ঘবিশেষ। 
জ্ঞানশালা জ্োনশালিন্, জ্ঞান _ শালী, 

জ্ঞানাপন্ন আপন্ন বিশিষ্ট, যুক্ত ) বিৎ, 
ভ্রিং,জ্ঞ।নী। রী 

জ্ঞানসাধন (জ্ঞান _ সাধন উপাক়, ৬ী- 
ব) সং,রীৎ ইন্জ্রিয়। ২। তত্বজ্ঞানসাধন। 

জ্ঞানাপোহ (জ্ঞান- শপোহ অপনোদন) 

সং, পুৎ, জ্ঞান(11 ২। বিস্মরণ। 

জ্ঞানাভ্যাস (জ্ঞং. অভ্যাস, ৬ষী _ষ) মং, 

পু ভেনুস বিষয়ের চিন্তন কথন প্রবোধ 

নাদি। শিৎ-১ “তচ্চিস্তনং তত্কথন 

মন্যোনৎ তত্প্রবোধূনযু । এতদ্দেকপরত্ 

জ্ঞানাভ্যাসৎ বিছুবু ধা 1” 
জ্ঞানী (জ্ঞানিন্, জ্ঞান + ইন _ অন্থযর্থে) বিং। 

ত্রিং, যাহার জ্ঞান আছে বা জান্ময়াছে। 

যে ব্যক্তির নানাবিষক্ধে বোধ ও অধিকার 

'আছে, বিজ্ঞ, জ্ঞানবান্। ৩ । যে ব্যপ্কির 

পরমার্থ জ্ঞান জশ্ষিক্সাছে, তন্বজ্ঞানী। | শিং 

-১ পজ্ঞানিনামপি অর্র্বষাৎ মপগতেনাস্ত- 
ব্রাস্বনা |”, গ্রীতা)। . ...- 

জ্ঞানেক্তিয় ভ্কোন - ই্িয়,যৎ- স) সংওরীং, 
ঘে ইক্িজ দ্বারা জ্ঞান জন্মে; ষথা-চক্মঃ 

কর্ণ, নাসিক, রসনা, ত্বক ও মনঃ। 

জ্ঞাপক জেরাপক দেখ, .অক(ণক) _ ক) বি 
ত্র ছে জানাক্স, আরেদক্ষ, নিরেদ ক। ২ 

. হ্বাহার দ্বারা জালিতে পারা বয়, যাহার 

দ্বারা ব্যক্ত হইন্জা পূড়ে,সৃচক, ব্যঞ্ীক। এ 

থে ব্যক্ত করে, ঘে চার করে, গ্রচারক 



আখস. € কিনি : জানানন-জন 

খ্মেনট)) তা) যী আবেনল, বিজিত- 
করশ। জানান, বিজ্ঞাপন । | 

জ্ঞাপনীর (কজাপন দেখ, আনীর _স্দ ) হিং, 
: বত্রিৎ, হা জ্ঞাপন করিতে হবে বা করা 

উচিত বা আবশ্যক কিন্বা করিহার যোশট, 
নিষেগলীয় | 

গরাপর্িতা (আপরিত্, জ্ঞাপন গ্েখ, তৃতৃন্) 
শক) বিৎত্রিৎ, যে জানান, জ্ঞাপক | হ। 
বোধক । 

ছাপিত (ড্ভাপন দেখ,তক্তে) নী) বিংত্রিৎ, 
যাহ জানান হইয়াছে, বিজ্ঞাপিত | 

জেয জেন দেখ, য-শ্) 'বিৎ, ভিং, খাছা| 

ভনিত্তে হইবে রা জানা উচিত বা ব্সাব- 
শাযক বাজানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য,বোধ্য । 

শিৎ- ১ “জ্ঞেব্ং তা চিকীধিতম্ব।” ২ 
জু জয়ং শপথে শুচিত 17 

ক্ষেক়্াত্মা জ্ঞোত্সন, জ্ঞেয় - আত্মা, ৬ঠী_ 
হিং) সং» পুৎ, তত্তজ্ঞাল লাভের উপযোগী 
পুরুষ । 

আযাজেযা জীণহওয়17০(কিপ)-_ ক। যা- 
হাতে জন্তরা জীর্ণ হয়) সং,ম্দ্ীৎ, পৃথিবী । 
২। প্রেসবহেত ধাহার শরীর জীর্ণ হব) 
মাতা । । (নিরস্তর আকর্ষণ দ্বারা ধনুক 
ভাঁশর্ণ হয়) ধনুর ছিলা। শিং--১ণজ্যায়া চ 

সুধুজে ধনুঃ 12 ২*শিখিলজ্যাবন্ধং ধনু£ |” 
৪ 1 (01010) যে সরলরেখা বৃদ্তের কোন 

ভাগকে বিচ্ছিন্ন করে। 

জযবাতবারণ জ্যোখাত-যারশ লিবারণ- 

কারক, ২আা-হ) সৎ, ক্ীৎ, খনুগ্ধরপশের 
হুস্ঠনিবন্ধ চপ্দরবিশেষ । 

জ্যানি জোযা দেখ, ভি(ক্ি) - ভা) হও আ্রীহ, 
জীর্ণভা। ২।হানি। ৬1 (+ক্কি-প) 
না । 

জ্যামিতি 1 0507796৮5, আতা পৃথিবী _ 

শিতি পরিযাপ, ভষ্ঠী-ব) সং, ম্ত্ীৎ, 
ক্ষেত্রতত্ব । 

জযাসীজ্জযাল্1ঈপ, _স্ত্রীলিজে) সংওজ্জ্রীৎও | 
'জোষ্ঠ। | ২। অভিশর বৃদ্ধা ।৩। বলবতী। 
শিং ১জ্যায়মী চেৎ হর অতা- 

- সুদিন +” 

জ্যাখ্বান্ মুস্প্ হক শি. 

থা বন্ধ স্থানে জা) ভবিং, সঃ. 
ই | সে বড়, অধিকবধস্্'।- . ১3 
৪1 উৎকৃষ্ট; শ্রেউ) 

শিৎ--১ “অনক্কোবীরক্োধুদ্ধে ক্ষো জা্যা 
আানৃ ।” ৫1 সং,পুং মে জাত! বঞ্জলে বড়, 
খ্মগ্রভা । 

জ্যেষ্টতাত (জ্যেষ্ঠ- তাত পিতা, তাঁতের 
জ্যেষ্ঠ, *ঠী _ষ, প্রাগ ভাব) লং, পুহ, পিন 
তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জেঠা। 

ঙ্যেষ্ঠবর্ণ (জ্যেষ্ঠ ব্সগ্রাজ ব1 অত্যুন্তম -- ধর্ 
জাতি) সং, পৃৎ, ত্রাহ্ষণজাতি । 

জ্যোষ্টশ্বশ্র জ্যেষ্ঠ _শ্বশ শাশুড়ী । পত্থীর 
ক্তোষ্ঠতহেত্ শ্বশ্রাসম আন্য করা বাক খ- 
লিয়া) সং, শ্রীৎ,। পত্ধীর জোনষ্ঠা তগিনী, 
বড় শালী । 

জ্যোষ্ঠা (জ্যেষ্ঠ দেখ, আপ --স্্রীলিক্গে১ সৎ, 
আং আঅশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতিি সক্ষত্রাস্তগত 
অষ্টাদশ সক্ষত্র ; ইহা স্ভারকত্রিতয়াদিতা 
গড বলক্াকারা। 

মানব ইহাতে 
জন্মগ্রহণ করিলে 

বশ্বী, বহুপুত্র- 
সম্পন্ন, খনবানূ, 
আতিপ্রতাপশালী 
লব্বপ্রতিষ্ঠ ও বি- জ্যো লেক্ষত্র)। 

কলস্থভাব হয় । ২। পৃহ-প্পোহিকা। ৩। 

মধ্যমান্থুলি । ৪ 1 শাঙ্গা। ৫। আলম্্ী। ৬। 
নার্সিকাবিশেছ। া,ী _টিকৃটিকী,জেঠী ॥ 

জ্যেষ্ঠান্বু জ্যেষ্ঠ _ অন্য, 
চেলুনিজল। 

জ্যে্ঠা্রমী (- শ্রমিন্, জ্যেষ্টাএম+-ইন্--' 
অভ্তযর্থে) সং, পুং, স্থিতীঘাশ্রমী, গৃহী । 
শিং _ ১৭গৃহক্ছেনৈব খাখ্যস্তে ভ্্মাৎ জ্যে- 
াশ্রমী গৃহ্ী ।” . 

জ্যেষ্ঠ জ্যেঠী জো্ঠীনক্ষত্রসুক্জ1 পূর্ণিযা+- 
উর উহ সংশু, স্বিভীয়- 

বরো বািটিরিযিিলতি ঈপ- 
আং) দং, অং, জো নক্ষাব্রয়ু্ পুর্ণিষা 

অল ) সৎ» ক্রীৎঃ 

ডি ১ 



জ্যোতি 
টিনা ৰ 

জাঠ্য জ্যেষ্ঠ 7 ধফ্যে১-_ ভাবে) সং, কীৎ, 
জ্যেষ্ঠত্ব। ২। উতৎকর্ষ। শিৎ-_ ১বিপ্রাপাং 
শঞানতো! জ্যষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াপান্ত বীধ্যতঃ। 
'বৈশ্যানাৎ ধান্যধনতঃ শৃদ্রাপামেব জন্মত।' 

জোযাি ঢাতিস, ছ্যুৎ দীপ্তি পাওয়া? 
.ইস্-_ ক) সং, ক্লীৎ, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি 
পদার্থ । ২। তেজঃ। ৩। (4ইস্- ক) চৈ- 
তন্য। ৪। চক্ষুঃ। ৫ ।কআআত্মা। * | অর্থ । 

৭। জ্যোতিঃশান্ত্র । ৮। পুহ, অগ্ি। ৯। 
ভুর্যয। ১*। পুত্র। ১১। জী পৃথিবী । 
১২। (+ইস্- তাবে) প্রকাশ । ১৩। 
শিখা । ১৪। আলোক, প্রভা, দীপ্তি । 

১৫। জাল । 

জ্যাতিঃশান্্; সং,কীৎ,জ্যোতিব্র্বি দ্য দেখ । 
জ্যাতিরাত্মা (- আত্মন্, জেযাতি2- আত্মা, 
৬ষ্ঠী _ হিৎ) সং, পুং, র্ধ্য অগ্নি প্রভৃতি 
তেজোময় পদ্ার্থ। শিৎ-১ “যথাহ্যয়ৎ 
জ্যোতিরাত্ব! বিবস্বান্ 1”? 

জেযাতিরিজ ] (জ্যোতিস্ শীণ্ডি-ইজ, 
জ্যোভিরিহণ/ ইলণ [ইন্গ্ গমন করা+ 

আঅ(জন্), অন-_ ক] ষেগমন করে। যে 
জ্যেতিরপে আকাশে গমন করে) সং, 
পুৎ, খদ্যোত, জোনাকীপোক । 

জ্যোতির্মশুল জ্যোতিস্- মণ্ডল" সং, ক্লীৎ, 
যাবতীয় জ্যোতিশ্ময় পদার্থের সমষ্টি | 

জ্যেতিশ্ময় (জ্যোতিস্+ ময়(ময়ট)- প্রাচু- 
্ব্যার্থে) বিৎত্রিংৎ, জ্যোতিরাত্মক, জ্যা- 

। - তিম্বরূপ, জ্যোতিপুর্ণ । শিং-১ ণধষীন্ 
,জ্যাতিশ্ময়ান্ সপ্ত সম্মার ম্মরশাসন2 1১? 
জ্যোতির্ব্বিদ্য (4867০20০070)59 জ্যে 1[তিস্্_ 

বিদ্যা শাস্স) সৎ, স্ক্রীঘ, গ্রহ, নক্ষত্র, 
ধূমকেতু প্রভৃতি দিব্যপদ্ধার্থের স্বরূপ, স- 

.. কা রঃ পরিদ্রমণকাল, গ্রহণ, শৃঙ্খলা, অন্তর 
৬. তৎসম্বন্ধ সমস্ত ঘটনা নিরূপক শান্্। 

. ২1. গ্রহনক্ষত্রাদ্ির গতি স্থিতি ও সঞ্চার 
অনুসারে শুভাশুত নিরূপণ-বিষয়ক শান্স। 
জেযোতির্ব্বিদ্ . 7) ক্যোতিস্ জ্যোতি" 

ক্্যোতির্বেততা- / শান্্র-বিদূ, বেত্তা 
[বি জানা+*কিপ)-ক।২য় পক্ষে_ 

*. তৃন্- ক্].যে জানে, ২য়! হ) বিৎ, তরি 
জ্যোতিঃশান্তজঞ । শিং-১ছৃষ্ট 1 জ্যোতি- 

্ 

] ৭২২ ] জ্যোতি 

স্্পপা পি শিলপালাশি 

. বিরবিজো! -বৈষ্ব্যান দদযাৎগাৎ কাঞ্চন 
মহীমৃ 1+ ৬ 

জ্যোতিশ্চক্র (জেঠাতিস গ্রহ-চত্র মগুল) 
সং, কীৎ, চক্্রহুর্ধ্যাদি গ্রহনক্ষত্র সমূহ । 
২। মেষাদি ছ্বাদ্শরাশি সংবলিত নভে1- 
মগুলস্ফিত মণ্ডল, রাশিচক্র ৷ 

জ্যোতিষ (জ্যোতিস্ নক্ষত্রাদির দীপ্তি 
জ্যৌতিষ $. 4 অফে)-_ ইন্গমর্থেণ সং,রীং, 

জ্যোতির্বিদযা, বেদ শাক্সরবিশেষ) গণনা- 
শান্ত, অস্কশাস্ম। ইহা দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রা- 
দির গন্তি প্রভৃতি অনুসারে লোকের শু'ভাঁ- 
শুভ নিরূপণ করা ষায়। ষী-শ্থীং, নক্ষত্র । 
২। বিং, ত্রিং, জ্যে।তিঃশাস্মজ্ঞ । ৩। গ্রহ 

নক্ষত্রা্দির গতি প্রভৃতি অনুসারে লোকের 
শুভাশুভ নিরূপণ কর] যায়, ব্যবসায় । 

জ্যোতিষিক ) (জ্যোতিস্1ইক(ফিক)_ 
জেটতিষিক 4 তজঙ্ঞানার্থেণ সং, পুং,জ্যা- 

তিব্ধেত্তা । ২ । বিং, ত্রিৎ, জ্যে!তিষবসম্থ" 
স্বীয় । 

জেযাতিক্ক (79%৮91)]7 13০৭168, জেণাতিস্ _ 

কু করা+অ--প্রৎ। যে দীপ্চি করে, অং 
থব1 “কৈ? ধাতুজ, ২য়া-ষ) সংপুংখবছৃত 
গ্রহনক্ষত্রাঞ্ি জ্যান্ত %. পার্থ। ২) 
চিত্রকবৃক্ষ। ৩।. গলি “রকারৃক্ষ। ৪ | ক্রীৎ 
মেথিকাবীন্গ। ৫1 ০মরুশৃঙ্গবিশেষ। শিৎ 
_১ 'তদ্রীশভাগে ভস্যাদ্রেঃ শৃঙ্গমাদিত্য 

সন্গিতংৎ। যত্তৎ জ্যোতিক্ষমিথ্য।হঃ সদ! 

পশুপতেঃ প্রিয়মৃ |)? 
জ্যেতিষ্টোম (জ্যোতিন্_স্ভোম ['আগ্িষ্টোম 

দেখ ]স্ততি। যাহাতে জ্তোতিগণের জ্ঞতি 
আছে, "মী - হিং) সং, ক্লীৎ, বজ্ঞবিশেষ ; 
যোড়শ খত্তিক্ ইহার ছধিষ্ঠাত1:। শিং - ১ 
«বহুধা নিঃসৃত? কায়াৎ জ্যোতিষ্টেমক্রতু- 

থা ।?? 

জ্যোতিষ্পথ (জ্যোতিস্-পথ পথিন্শবাজ 
+ অডে)-_ প্রং৬ষী _ ষ)সংপুংআকাশ। 

জ্যোতিগ্মান্ ( জ্যোতিস্থাৎ, জোযাতিস্ + ম* 

(মতু) _ অস্তার্থে ) বিৎ, ব্রিৎ, জ্োতির্বি" 
শিষ্ট । ২। সৎ, পু, হুর্ধ্য । ৩ । কুশদ্বীপ- 
পতি,প্রিরব্রতের কনিষ্ঠ পুত্র । ম্বতী -্্রীং, 
রাত্রি! ২। চিত্ববৃস্তিবিশেষ।- শিৎ- ১ 



ভি 

* লক্ষত্রতারাগ্রহসংকূলাপি জ্যোতিক্মতী 
চক্্রমটৈব রাত্রিঃ 1?) ২ “উপরিষ্ঠাজ্জোতি- 
আ্মতী |” মি 

জ্যোতিক ; সং, পুত, সর্পবিশেষ । 
জেযোতিরথা ; সৎ, শ্দীং, নীবিশেষ। 
জ্যোত্ক্গা জ্যোতিস্1+ন _ ইলু্্যতি অর্থে, 
ই- লোপ, আপ্_ন্ট্রীং) সৎ, স্ত্রী, চ- 
ন্্রিকা, চশ্দের কিরণ । ২! কান্তি, শোভা; 

ষথা-_-“বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎনা।” শিং- ১ 
“নহি সংহরতে জ্যোত্লাৎ চন্দ্রশ্চাণ্ডাল- 

বেশ্ানি । পুরাপণপূর্ণচন্দ্রেপ শ্রেতিজ্যোত্লাঃ 
প্রকাশিত121?? 

জ্যোতন্সাপ্রিয় ; সৎ, পুৎ, চকোরপক্ষী | 
জ্যাত্নাবৃক্ষ (জ্যোহনা চন্দ্রের কির, এ- 

খানে দীপের আলোক নিমিত্ত ব্যবহৃত 
হইয়াছে বৃক্ষ গাছ) সংপুৎদীপাধার, 
পিল্সবজ.। 

জোযোতন্ী ॥ 
জেটীং নী ফে)- অন্তরর্থেঈপ.- আহ) 
জ্যৌতন্সিকা ] সৎ শ্ীৎ, জ্যোত্ন্স।রাত্রি, 

চক্দিকাযুক্ত রাত্রি । 
জর (জর সস্তপ্ত হওয়া41"্মঅন্)-- ক) সৎ, 

পৃ, ক্গলামপ্রসিদ্ধ রোগবিশেষ, এই রোগে 
নাড়ীর চাঞ্চল্য দাহ পিপাসা প্রভৃতি হইম] 
থাকে, শরীরের তাপ । ২। সম্ভাপ। ৩। 
রোগ, পীড়া । ৪। অস্বাস্থা, অস্বচ্ছন্দত]। 
€ | যাতন1, অনাথ । শিং-১“ন্েজ্যমান- 

জরং প্রাজ্ঞঃ কোহত্বসা পরিষিঞ্ঝতি 1? 
জরস্ম (জর-_স্ঘ(হন্ নাশ করা-+ অটেক্) 

- ক] যে নাশ করে) বিং,ভ্রিৎজরনাশক । 
২। পুত১বাত্ত,ক । ৩। গুডুচী | স্্ী-স্ত্রীৎ, 
মঙ্ভিষ্ঠা। [গাত্রদাহ। 

জরাগ্নি ভ্বের-- অগ্নি) সং, পু, জর প্রযুক্ত 
জরাতিসার (জ্বর জ্বরপ্রযুক্র-_ অতিসার, য়ং 

- স) সৎ, পুৎ, জরযুস্ত অভিসাররোগ । 
জরাস্তক জ্ের-ক্স্তক যে নাশ করে) সং, 

পু, উঁষধ-বিশেষ | ২ । নিম্ববৃক্ষ'বিশেষ । 
৩। বিৎ, ত্রিং, জরনাশক। 

অজরাপহা জের- অপহা নাশক) সং, স্ত্রী 
বিশ্বপত্রী, বেলগ্ 51 | 

জরিত জে রোগ হওয়1+ ত-ক্ত)--ম্ী।, 

(জ্যোত্া চরজজকিরণ+ অ 

[ ৭২৩ ] 

( জ্ব:ল জেলন দেখ, অ+৭)-- 

স্বালা 

অথব! অর1+ইত- সংলাতাপে) বংএাত্রৎ 
জরযুঝ্ক। যাহার অর হইয়াছে? 

জরী জেরিন্,জর+ইনৃ- অন্যর্থে) বিং করিত, 
জরিত দেখ । 

জলকা জেল দীপ্ত হায় হঠাত 
আপ. _জ্্রীং) সং, স্ত্রীং, অগ্রিশিখা) আগু- 
নের ঝলকা। 

জ্লৎ (পূর্বে দেখ, অত্শত) 

যাহা জলিতেছে, জ্রলস্ত। 

জলন জেল্ দীপ্ত হওয়া+অন(অনট)- তা) 
হ) কলা, দীপন । ২। জালা, অগ্রিশিখা । 

৩,।দ্বীপ্তি। ৪ । দ্াহ। ৫1 দাহাদিজনিত 
অশুভকর অনুভব। *৬। (+ন-ক) 
সং, পুং, অগ্থি। 

জলনাশ্বা (জলনাশ্বন্, জলন [হুর্যাকিরণ 
সংযোগে | দেদীপ্যমান _ অশ্বান্ প্রস্তর) 
সং, পুত, শর্যাকাশ্মমশি। 

জলিত (জলন দেখ, তকে)-_ ক) বিং, ত্রিৎ, 
যাহা জলিতেছে, যাহা জলিয়া উঠিয়াছে। 
২। যাহ জলিয়? গিয়াছে 1৩ প্রকাশিত, 
দীপ্ত | ৪1 যাহার দ্বাহ হইয়াছে, পঞ্চ, 
ভম্মাবশেষ। ৬ । (+জ্ঞ- ভা) সৎ, ক্লীৎ, 
জ্বলন। 

- ক) সি 

ক) সং,পুৎ, লা- 

স্ীং,ঘআগুনের ঝলকা। ২। অপ্রিশিখা । ৩। 
কোন স্থান দন্ধ ক্ষত বা আহত হইলে এ 
স্থানে যে উতৎ্কট অসুখকর অনুভব হয়, 

দহ, আলন। ৪ 1 ছুহখ,ক্রেশ। ৫1 যাতনা, 

যন্ত্রণা । ৬ । বি, ত্রিৎ, দীপ্তিবিশিঞ্ | শিং 
-১ অস্সাণি সবিস্ক,লিসজ্বালানি।” ২ 
“সঙ্গালকবলৈমু" খৈঃ।” 

জ্বালিহৰ (জাল অগ্নিশিখা- জিহবা । 

জ্বালাজিহ্য | অগ্নিশিখ। যাহার জিহবা,৬চী 
- হিং) সং, পৃ অগ্ি। 

জালামালিনী (হালামাল14+ইন্--অস্তযর্থে, 
ঈপ -স্ত্রীৎ) সঙ, স্্রীৎ, ফেবীবিশেষ | 

জালামুখী জোলা অগ্নিশিখা_মুখ প্রধান, 
এইস্ছানে মৃন্তিকাগর্ভস্ম একপ্রকার বাদ্প 
বাযুসংযোগে সর্ধবদ্ঘ1 জলিয়া থাকে এবং 
কথিত আছে এই স্থালে পার্বতীর জিহ্বা 
পন্ডিত হইয়াছিল) সংস্দীৎ, তীর্থবিশেষ। 



৮১৬১ [ ৭২৪ ] ৰ্স্প 

নানী, বজ্র) বখা--বঞ্চনা বানী 
বিদ্যুৎ চকমকী)।” 

ঝঞ্চ। (ঝৎ- ঝট + অডে)- ক,আপ--আীং) 
জং, স্ত্রী, কড়বৃষ্টি । ২ 7 বাত্যা, ঝাড়। ৩। 
ধ্বনিবিশেষ। ৪। এক প্রকার ব্বনযন্ত্; ইহার 

প্রচলিত নাদ বাঁক । ইহাতক ঝাঝারও 
বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোল।কার ও 

সমতল, মধ্যভাগ ঈষৎ, দ্য ,সেই স্থালেই 
আগ্বাত করিতে হণ ইহা! পৃথিবীর প্রায় 
সমুদয় ক্ষেশেই ঘ্খ নামে প্রসিদ্ধ। ইহ 

স্বনযন্ত্রের আদি এপ অনুমান হয়। ইহা) 
মাঙ্গল্য-বন্ত্রবিশপেষ বা 

ঝাঞ্চাট বেগ্তাশব্দজ। 5. ব্যস্ততা । ২। হখ, 

ক্রেশ। : 
বঞ্ধানিল +'আতিশক় বৃ্টি - অনিল, 

শিং _ ৯পীঠস্থানবিশেহ2। হত্র ভঙ্গবত্যা |. 

জিহ্বা পতিতা তত্রাস্থিক? দ্বেবী । উদ্মত- 

লামকতৈরবশ্চ |”? | 

জালাবক্, (জালা -_- বক্ত,। ৬ভী _ কি) স্ৎঃ | 

পু, ব্রদ্ধা । ২। শিব । | 

জালিত জেল্ড্রিলুজালি জালান4 ত(জ) 
_ সদ) বিৎ) ত্রিৎ, বাহা। জবাল।, গিক্সাছে, 

দীপ্রিত ॥ ২1 দ্বাহিত, ভন্নীকৃত । ৩। খা" 

হাকে জালা বা ক্রেশ দেওয়া পিয়াছে, 

 আস্তাপিত, ক্েশিত। 

আলী (আলিদ্, জল্ ছীণ্চি পাগুয়া+ইন্ 

(খিন্) -ক) সহঃ পুধ, শিব । শিৎ- ১ 

*শিখী মু্ডী জ্টা জালী সূর্ভিজো মুর্ধগো। 

বলী |”, ২। বিৎ, ত্রিৎ, শিখাযুক্ত, দীপ্তি- 

আন্ । | 

আআলেশ্বর ; সং, পু, তার্থবিশেষ । ঝঞ্জামাকুত (সম +,বাতস্বাযুত যং- স) 

ঝঞ্জাবাত .. , পুহ) বৃষ্টির সহিত ঝাড়। 

২। বেগবান্ বাস্কু। 
ঝটক; সং,পুৎ _ স্রীং,অস্ত্যজবর্ণ বিশেষ । শিং 

_ ১ “প্রপান্থরণ্যে ঝটকস্য কুপে দ্রোপ্যাং 

জঙগং কোশবিনির্গতঞ্চ ৷” ঘত্রিসংহিতা)) 

ঝটতি ঝেট একত্র জড় হওর়7+ইতি 
(কিতিচ)--ক) অৎ, ক্রিৎ_ বিং, শীঘ্র, 

ক্রেত, ঝট করিস, তাড়াতাড়ি । শিং-১ 

“ত্যক্তা গেহৎ ঝটিতি বসলাম কুঞ্জ 

জগাম ।”? পেদ্গান্বদৃত)। 
বাট ঝেটিতি শব্ষল) শী, করত, 'আচশ্বিতে। 

ঝটপট (দেশজ) বিচলিত হওয়)। 

০০০০ 

ঝ 
ঝ ;ব্যঞ্জনবর্ণের নবমবর্ণ ; ইহার উচ্চারণ- 

 শ্থান তালু । ২। (কটু একত্র করা+অ 

(ড)-- ক) সৎ, পু বা। -শ্
ীহ, বঝঞঙ্কাবাভ। 

শ। ভালবর্ধণ ।9 1 শন্ম । ৫। পুং,বৃহস্পতি | 

৬ দৈত্য'পতি, ইক্্র। ৭।বিং, ত্রিৎ, 

নিদ্িত ।৮। নষ্ট । | 

বঁকড়। দেশজ) সং, কলহ, কুন্দল, বিবাদ । 

কক বক্ষ, ধাতুজ কি ?) দীপ্তি, চমক ; বৃথা 

হা [ভাপ, খেদ্দ। ! ঝড়, বাড়ি দেশজ) সং, ঝঁটিক1, বাত্য!। 

ঝকৃমারী দেশজ) ক্রেটী, অপরাধ | ২। আঅনু- | ঝপকাপ। ) সং, স্্রীৎ, ঝগ্কণ শক | শিং- ১ 

ঝকি (দেশজ) জনতা, বহলোকের একত্র | “দিব্যনৃপুরহরমূ কুর্দাপমিব তন্ীধ্যস্ত তি 

অবস্থান । ২। গোলমাল । ৩। ঝাঞ্চাট। ঝণঝণা রবৈ5 1” 

বাপ্কার _ পু ঝেৎ অনুকরণপশবা কার, | ঝণঝাপায়মাস (ঝণঝণ+ জানশোন) পা হ 

ঝঙ্কতি স্ত্রী, 4 কৃতি করণ) সংভ্রমরাদির _ আগম) বিং, ত্রিৎ যাহ। কপঝাণ শবে 

 সুঞজন। ২ ।বঝন্ঝন্শন্দ,অব্যক্তধ্বনি | স্সিং শত্যিত হুইতেছে। 

_5 “স্থলদ্বলঘসংহতিযেপলোখঝক্কার ।” | ঝনত্ফার (কন খ্মনুকরণ শব - কার ক' 

র » পমদকলকোকিলকৃজিতবঙ্কার (2 রণ) সং পু) কম্ঝন্ শষ, কষ্বণাির 

কাক্কারিণী ; সখ, স্স্ীং গাজা ॥ 
ধ্বনি । 

বক্ষে ত17 সং, স্ত্রীংঃ তারাদেখী । ঝপ কপ (দেশব্দ) শী শীত । 

বান ; সং, ক্রীৎ, ধাতুনির্টিত ভ্রব্যের আ- | বল্প_ পৃ (মু অনুকরণ শক? 

খাতে উদৎ্পন বানৃবানৃশব্য, অন্যক্র্ধালি। | কম্পা-- প্রীং 1 শিত্ধাতুজ + সনে) ভা. 



মি ্ 

পতন) সহঃ পুহ, লন্ফ। ঝাঁপ । শিং-১ 
“পুল্ছাশ্কে।টদ্বলংসমুদ্রবিবরৈঠ পাতাল ঝ- 
স্পাশ্চ ভা ৮7 ২ “ময় তম্পশ্চাৎ কম্পো 

দত্ত31” 
কম্পাক কেম্প- অক গমন কর1+ অ(ক্জন্)- 

-ক। খবা বাম্প -'আ-কৈ-+অকে) 
-ক। যেবম্প নিয়া গমন করে) সং, 

গুহ) বানর, কপি। 

বস্পার ধেম্প লম্ষ-খ গমন কর+উ 
ক) সৎ, পু, বানর, কপি । 

বম্পাশী (বাম্পাশিন্, বস্প -ব্সাশিন ঘে 
খায়, ৩য়! -হ) সৎ, পুং, মাছরাঙ্গ| পাখী। 

বম্পী (ঝম্পিন্, বম্প4+ইন্_ অন্ত্যর্থে) সং, 
পুংঃ বানর, কপি। 

বার- পু বে [জীর্ণ হওয়া] চ্যুত 

ঝরা, রী-স্ত্ীঘ 1 হওয়া আক্মেল্)ট-প) 
সং, নির্বর, পর্ধতারদদি হইতৈ পতিত্ত 
বারিপ্রবাহ । শিৎ-১ “কল্লোলিন্যো নি- | 
তাস্তপতজব্রোমক্কপিত শিলাঃ 1” ২।”নি- 

বরিনির্ঝরাচ্তুশীকরৈ2 1১) ২ । সমুহ । 
ঝরক (দেশজ) গবাক্ষ, জানালা । [নির্ঝর । 
ঝরণ। (ঝর শব্দজ) সং, শৈলনিঠহত ডল, 
ঝারিত (ঝার+ ইত --সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, 

নির্বরবিশিষ্ট । ২ । গলিত ;ষথা-্ণনর্ঝর- 
ঝরিত বারিয়াশি স্থানে স্থানে ।?? 

বর্বর (ঝর্বঝ রব করা 1 অর(কঅরন্)- ক) 

সৎ, পু, কলিযুগ । ২.1 নদবিশেষ | ৩। 
শব্দবিশেষ, উচ্চ হইতে নিয়ে বেগে জল 
পড়িলে যে শব্দ হয়। ও বাদ্যযস্ত্রবিশেষ, 
ইহার প্রচলিত নাম কাড়।। ৫ | ঝাঁঝ। ৬ 

বেক্স-নিশ্মিত দণ্ু-বিশেষ । ৭। পাঁকসাধন | 
স্ত্রী, এক প্র- 

কার মন্দির । ২ বরা - স্ত্রী, বেশ্টা। 
ড্রব্যবিশেষ, ঝাঁঝর] । রী- 

ঝঝরক (ঝর্বর+ক€কণ্)- দৎজ্ঞবর্খে) সং, | 
ববকেতন ৃ পু, কলিষুগ । 

ববর্করাবন্তী (ধারক + বত্(বতু)- 
ঈপ.-জ্্ীং) সহ, স্ীহ, গঙ্গা । 

বাঝরীক ) লৎ, ক্সীৎ, শরীর 1 
বলজ্ঝল € বলছ কাল্।- অভজেন্) তা) 

সং পু --স্রীহ, সুল্ছল দৃ্টি। ২। হস্তীয় 
কর্ণতাড়ন। ৩ । ঝুলন। 

ক্বস্তর্থে, 

[ শ২৫ ] 

৷ ঝকেতু 
াষধবজ 

ক্ষ! 
ছা 

ঝলরী ঝেল অন্করণ শব্দ-র [রা “গ্রহণ 
করা, করা+অডে)--কাধষে করে) সং, 

স্ত্রী, বাদ্যবিশেষ । ২। কৌকড়াচুল। 
সং, স্ত্রী, কন্যা, ছুহিতা। ২। রো 

দ্ধের তেজঃ। (ঝালা শব ও হয়্)। 
ঝলাবর দেশজ) নিষ্্বল, তুন্দর, সুঙ্জী। 
ঝল্ঝল্ (ঝলজবলা শব্দজ কি) ঝূলিয়। 

পড়া, বলে থাকা । [তেজ । 
বক্ষ দেশজ) তরজপাত, ঢেউ উঠা; অগ্রির 
বয়ে জেল বেষ্টন করা বা আলিঙ্গন করা+ 
ল-যোগ। জল্বা) সৎ, পুৎ, বস্ত্যজ 
জাতিবিশেহ | শিং -১ “কলা মঙল্পা নটা- 
শচৈব পুকুষাঃ শক্সবৃতয়ঃ 1৮ | 

বল্পুক খের অনুকরণ শক -ক[কৈ শঙ্ব 
করা+অডে)-_ ক] যেশব করে) সং, 

ক্রীং, কাংস্যনিশ্মিত করতাল ; শিবমশ্দিয়ে 
ইহা বাদিত হয়। শিং-১'"শিবান্ারে 
ঝল্কঞ্চ শৃর্ধ্যাগারে চ শঙ্খকমূ । হ্র্খাগারে 
বংশিবাদ্যৎ মধুরীৎ চ ন বাদয্বেখৎ ।” 

বাল্সকঠ ঝোল অনুকরণ শব্দ-কঠ গলা, 
৬ঠী-_ হিং) সং, পৃৎ, পারাবত, পায়রা । 

বাল্লক্বী ; মৎ+্্রীং, ঝলরী দেখ । 
ঝল্িকা; সহ, স্ত্রী, যে বস্ত্র হারা গাত্রের 

মলা তোলা যায়। ২। হুর্ধ্যরশ্বির তেজ২, 
ঝাঝ।। 

ঝলেলি ; সং, পুৎ, টেকুয়ার বাটুল। 

ঝল্সান (দেশজ) অর্থাদক্ষ, আধপোড়া। 
ঝাষ ঝেষ বধ করা+ অ.অন্)- ক) সং, 

পু, মৎস্য । শি২-১ *গঙায়ামিপিসো- 
হুসৌ সকলঝষবরঃ 1” উন্তট্) । ২। মীন- 
রাশি | শিৎ-১ “কামুকি তু পরিত্যজ্য 
স্াবং সংক্রমতে রবিঃ 1, *। গ্রীষ্ম, ভাপ, 
শামী | ৪ । ্লীৎ, বন। টি হি 

মকরশ্চান্মি ॥?? 
বঝেষ যংস্য- €কতন, কেতু, 

ধ্বজসমপতাকা, শ্চী- হিং) 
সং, পু, মীনকেতন, কন্দর্প। 

ঝহান্ক কোষ মতস্য- অন্ধ চিহ) সংপুং, 
অনিরুদ্ধ । | 

সঙ্াশন (খাব মতসা-জঅশন তোজনীকস 
জৎ) পুহ, শিশুষার | 



খাঁড় 

বযোদরী কেষ মত্স্য-উদ্দর পেট । থে 
মতস্যের পেট হইতে জন্মিয়াছে, ৫মী-_ 
হিং) সৎ, স্ত্রীৎ, ব্যাসের মাতা । 

ঝাইল (দেশজ) সং, পাইন । ২ । পুক্ষরিণীর 
জলোধান স্থান। 

ঝাউ ঝোবুক শব্দজ) বৃক্ষ বিশেষ । 
ঝীক দেশজ) সৎ, দল, সমুহ। 

ব্ণাকড় দেশজ) গুচ্ছ, স্তবক। 
বাকা দেশজ) বংশরচিত পাত্রবিশেষ । 
ফাাঝ ঝেঞ্চন শব্বজ কি €) অব্যক্তশব্দ । ২। 

কীসরের বাদ্য । ৬ । কোপার্দি ব বিরক্তি 

গাব স্বারা ষে অস্পষ্ট শব্দ করা যায় । ৪ । 
তেব্জস্কর পদার্থের তেজঃ। . 

ঝাঁাঝর কিঝর শব্মজ.) বহচ্ছিদ্রযুক্ত | ২ । 

. জীৎ, কাসোর । | 
ফাণাঝরী কেঝরী শন্দজ) ঝাঝর] ১ বহুচ্ছিদ্র- 

যুক্ত দব্বাঁ; জলসেচনপাত্র । ৃ 

কাবা (দেশজ) শ্র্ধ্যকিরণের তীক্কভা। 
ঝ্টাটা (দেশজ) সং, সনম্মার্জনী, খারা । . 
ঝাাপ ঝেশ্প শব্দঘজ) সং, লম্ফ | ২ । হিল্সী) 

"গড় । ৬ 875৮ ই, এ ৰ 
ক্টাপসন্্যাস দেশজ) শিবের উৎ্*সববিশেষ ) 
উক্ত উৎসবের দিনে শিবত্রতে দীক্ষিত 

ব্যক্তিগণ শিবের প্রীতি কামনায় ঘঞ্চের 
উপরিভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে । - 

আপা দেশজ) শিরোভষণবিশেষ । 
ঝাপী দেশজ) বেত্রা্দিনিশ্মিত আধার,পেটকা, 
পেটক। | 

বাক্কৃত (কাং অনুকরণ শব্দ-_কৃত [ যাহা 

দ্বারা] করা হইয্বাছে সং, ক্লীৎ, পাদাভরণ- 
বিশেষ, পীযজোর | ২। ঝা-ঝ শব্ব |. 

খাট বেট সংহত হওয়া, একত্র জড় হওয়া 
+ অত্বঞ,)-- ৭) সৎ, পু, নিকুঞজ, লতা- 
গ্রহ । ২। কাস্তার, ছুর্গম বন। ৩। শেক 
-- ভা) ক্ষত ঘা প্রভৃতি পরিক্কারকরণ |. ৪.4 
€ঝটিতি শবজ ) শীঘ্র, দ্রত। টা- স্ত্রী, 
যুখথিকা । ২ । ভূমি আমলকী । 

ঝাড় দেশজ) সং, খুচ্ছ, স্কবক | ২। জ্ফটি 
কাদি নির্মিত আলোকাধার। 

স্বাড়ন (ফেশজ) মগ্ঘদ্ধারা তদোগার্দি নিবারণ । 
২ | সংমার্জন; নিধূলিকরণ, নির্দলকরণ। 

[ ৭২৬ ] ঝিরি 
পাপ 

ঝাড়ফকশ হিন্দী ঝাড় -পারস্য কশিদন 
টানা) ঝাড়ওয়াল?। 

ঝামক (ঝম্ ভন্গণ কর1+'অকণেক)--ক। 
অগ্নির কর্তৃক নাহ? ভক্ষিত হইয়াছে) সং, 
ক্লীং, পোড়া ইট, ঝামা। 

কামর কঝোয স্ ভক্ষণ কর14 অেএ) 
_ ভাবে ক্ষণ, ক্ষয় হওন--র [রা গ্রহণ 
করা+ আঅ(ড)-- ক] থে গ্রহণ করে) সং,পুং, 
টেকুয়া প্রভৃতি শাপ দিবার ক্ষুদ্র পাথর। 

বাম ঝোমক শন্দজ) অত্যন্ত দদ্ধী ইষ্টক। 
ঝার। দেশজ) উচ্চ স্থান হইতে গাত্রে অল্প 

অল্পজলসেচক।হিন্ুসম্প্রদায় বৈশাখমাসে 
শালগ্রাম-শিলারূপী নারায়ণকে ঝারায় 
বসাইয়া থাকে | [গাড় । 

ঝারী (ঝর শব্মজ) সৎ, জলপাত্রবিশেষ, 
ঝাঝ'র (ঝঝ/র-+ (১১ ইক(ফিক) 
ঝাঝরিক _করোত্যর্থে) সৎ, পৃং- 

স্ত্রী, ঝঝ রিবাদ্যকারী। 
ঝাল (দেশজ) বিং, কটু, তীক্ষ্ণ, তীত্র। 
ঝালন (দেশজ) ভগ্ম ধাতুপাত্রাপ্দির ছিদ্ররোধ- 

করণ। ২। অলক্কারারির গঠনসংযেজন, 
পাইন দেওন। 

ঝালর (দেশজ) চাকৃচিক্যময় কোকড়ান 
বস্সখণ্ড। ২। থটা ও চক্দ্রাতপাদ্দির বেষ্টন 
বস্ত্র । ৩। স্্রী-পদাক্ুলির ভূষণবিশেষ। 

ঝাবু, ঝাবুক, ঝাবু (ঝ1-বা গমন করা+ 

উ.ডু)-- ক, কণ্ ) সং, পুং, ঝাউগরাছ। 
বিউড়ী, ঝিয়ারী (দেশজ) কন্য!, ছুহিতা। 
ঝিঙ্গাক ) সৎ, ক্রীৎ, ফলবিশেষ, কিঞা | 
ঝিঞ্জী (লিন্গ্ গমন কর1+ অ(অন্)- ক 
ঈপ) অহ, স্ত্রী, ঝিঞাগাছ । 

ঝিক্ধিম ) সৎঃ পু, দাবানল ।. 
বিদ্বী (ঝি! [অব্যক্ত] অ, ঈপ) সংখ, 
 ঝিঝকিপোকা। রা 
বিপ্টী, ঝিন্টিকা কিম অস্ভুকরণ শবা-রট্ 
রবকর1+ অজ্জেন্)-ক, নিপাতন ) সঃ» 

স্্রীৎ, ঝাটীবৃক্ষ | ২ । বড়, কুত্ররৃ্ষ । 
ঝিনুক দেশজ) সং, শুক্তি, শহ্বক। 

বিমন দেশজ) তম্্রাবেশ, চক্ষু মুদিয়া ৮ 
ঝিরিকা বিরি-ক শব্দার্থ কেধাতুদ) : " 

সং ঝিঝিপোকা। | 

পপিশাস্পিস্পি 



২ সাসপপপাীশিসি। শাশাপাশিশিশ 

ঝে।লা 1 
পিপল 

বিল (দেশজ) জলগণ্ড ; জলাশয়বিশেষ | 

বিলি ; সং, জ্ত্রীঘ, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । শিৎ- ১ 
“্ষণ্টাশব্ব স্তথাভেরী মৃদঙ্সে! ঝিল্লিরেবচ । 
পঞ্চানাৎ পুজ্যতে 
ধনেযু চ।+ 

বিল্লী (ঝিল্ল অনুকরণ শব্দ1+ঈ, 
ঝিলিক! কণ্-যোগ। ২য়পক্ষে-চিল্ল, 
+অ(অন্)_ক, 

ঈপ্) সৎ, স্্রীৎ, 
বিবি পোকা। 2 
২। হ্বর্ধ্যরশ্বিয বস্রজর 

" তেজ বিশেষ, 
ঝাঁঝ1, চিক চিকৃ। ৩। পাতল! চর্ম । 

বিল্লীক্ঠ বেলী ঝিঝিপোক1- ক$, ঝিল্লী- 
সদৃশ যাহার কণশবা, তঠী_ হিৎ) লং 
পুৎ্ঃ গৃহ-কপোত-।. 

ঝী দেশজ) সং, কন্যা, দুহিতা) বা. 
“'্ঘর বড় এত বড় আইবড়, বৰ 1? 

ঝুট ভেষ্ট শব্দজ) মিথ্যা,অলীক | ২ ন | 
ঝুটী জে,টশবজ কি ) সং, শিখা, টিকী। 
ঝুড়ী (দেশজ) সং, বংশাদিনিন্ষিত পাত্র । 
ঝুণ্ট (ঝট. সংহত হওয়া, একত্র জড় হওয়া 

+অ(অন্)ট-_ ক, নৃ-আগম। অ-উ) 
সং, পু, ক্ষদ্রর্ক্ষ) ঝোড় | ২। গুলু ৩) 

ঝোপ। ৪।স্তন্য। 

ঝুপড়ী দ্ধেশজ) ক্ষুদ্রগহ, কু্টীর, কু'ড়েখর। 
ঝুমরি ; সৎ, স্্রীং, রাগিণীবিশেষ । 
ঝুম দেশজ) যৌন হওয়।, নিস্তধ হওয়]। 

২। আব্দার, খোট্। 

খাদ্য, দেবতারা- 

| ঝুমৃঝুম দেশজ) অলঙ্কারাদির শব্দ । 
| ঝর করণ শব্ষজ) গলিয়া পড়।। 
 স্কুলন (দোলন শব্দজ) সং, শ্রীকৃকের উৎসৰ- 
| ঝুলি দেশজ) চেল্খণওড রচিত আধারবিশেষ ; 

[বিশেষ । 

যথ। _তিক্ষার ঝুলি,মালার ঝুলি ইত্যাদি । 
ঝোড় (দেশজ) গুল্ম; সুপারিগাছ ; জঙল। 

| কোপ শ্ষেপ শব্ঘজ কি?) অং, সুত্র বৃশ্গের 
বল ।২। গুলা। [পথ । 

ৃ ঝোর (দেশজ) জলপ্রণালী, জল বাইবার 
| ঝোল (দেশজ) সং, জব, ব্যঞ্জনের রস। 
র ঝেলান (দেশজ) ঝুলাইয্কা ছেওয়া। 

শ্ 
আপার 

৭২৭ ] টনক 

এও 

3 ; ব্যঞজনের ্শমবর্ণ। ইহার উচ্চারণ 
শ্থান আনুনাসিক তালু! ২। সৎ, পৃ, 

শুক্রাচার্ধ্য | ৩। ষণ্ড । ৪। স্বধশ্মভ্র্ট, যোগী ॥ 
৫। দ্রে,র | ৬। গায়ন। ৭। ত্বর্থর শব্দ; ষধা-_ 
“একার খর্ধরর্ধধনি গার়ন ঞকার, 

একার করিয়! এস ঞকারে আমার ।”” 

ট 
্ ব্যগ্জনের একাদশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ 
স্থান মুর্ঘ।া। ইহা পরমকুণুলী, কোটি 
_বিছ্যাল্পতাকার, পঞ্চ দেবময়, পঞ্চ প্রাপযুক্ঞ, 
ত্রিগুণোপেত, ত্রিশক্তিযুক্ত ও ত্রিবিস্টুসম* 

ম্বিত। ইহাতে কপালী খেচরী মুকুপ্দ পু্থী 
'বৈষ্বী বারুণী গ্রসভৃতি বুঝায় । ২। টেক 
+ অডে)-- ক) সং, পুৎ শব । ৬। পাদ, 

চতুর্থাংশ। ৪। বামন। ৫ ।শিব। ৬ । 
ত্রিভুবনবিধ্যাত। ৭ ক্লীৎ, কর 11৮ 
টক্কারপবনি । ট1-_স্তীৎ, পৃথিবী 

টক (দেশজ) বিৎ, অয্ন, খাট্রা। 
টকতম্ত্রী; সৎ, স্ট্রং, হিন্দুরিগের প্রাচীন, 

বাদ্যবন্রবিশেষ ॥ (বন্ত্রবিশেষ। 
টক্র, (3619019) টাকুর, হুত্র পাক দেওয়া 
টগর (তগর শব্দজ) সং, পুষ্পবৃক্ বিশেষ । 
টগ্র। দেশজ) চালাক, সেয়ান। 
রর রা (টনৃক্ বন্ধ করা, টাকা+ অব্অল্) 

_প) সং, পুং, টাতি প্রস্ততি প্রত্ত- 
এ ভেদনাস্ত্র।শিং_ ৮ণটক্কৈর্মনঃ শিল- 

খুহেব বিদার্ধ্যমাণ1।” ২ “কফেচিৎ, কুঠা- 
রৈষ্উক্ৈশ্চ দাত্রৈশ্ছিন্দন্ |” ২। খননাস্। 
৩। খড়গ । ৪। ক্রোধ ।-৫। পুক্ীং/মুদ্রিত 
ধাতুখণ্ড, মুদ্রা । ৬। রৌপ্যসুদ্রা, টাকা ঃ 
৭। (+অল্্- বি) খড়গকোব, খাপ. ।৮॥ 

(+ অল্-শ্ম) গর্ব । ৯। পরিমাণ-বিশেষ, 
চারিমাষ পরিমাণ । ১*। পর্বতের প্রাত্তি- 
ভাগ । ১১ । পর্বতের উন্নত প্রদেশ । ১২৫ 
বিদীর্ণ প্রস্তর ভাগ । ১৩। (+অল্-ভা) 
টক্কন। ক্কাঁ_জীং, (+অল--৭) জঙঘা) 
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টন্কক, টে রূপ্বার পরিযাপহিবেহ কৃ ৮ 
. যোগ) সং, পুং, রোপামুদ্রা, টাকা । 

টন্কটাক (টন্ক  টাঙি প্রতৃতি প্রত্তরত্তেদদা 
শটীক, [তী “শিমন করা,” পাওয়া 4 অ 
কে) ক) যে পার) সং পুৎ, শিব । 

টন্বণ (টন্ক+ন--ক) সং, পৃৎ, পার্ব্ব- 
তীয় জআন্ব।২।টান্গণ।৩। সোহাগ1। 

টঙ্কন (স্ক দেখ, অন(অসনট)-_-ভা) সংক্রীৎ, 
উল্লেখ । ২। ট্রাকা। ৩। বন্ধন। 

টক্কপতি (টক্ক-পতি, ৬ঠী_-ষ) সৎ, পৃং, 
টাকশালের কর্তা । 

টক্কবান্ (টক্কবৎ, টঙ্+ববেতৃ)--অস্ত্যর্থে) 
সং,পুং, পর্বতবিশেষ । শিং-১ “টস্কবস্তং 

শিখরিণাং বন্দে প্রঅবণৎ গিরিমৃ 1১, 
টঙ্কবিজ্ঞান (ই 810157086199) সৎ+ক্লীং, নানা- 

দেশীয় ও নানাকালীন টঙ্ষপরিজ্ঞানার্থক 

বিদ্যা । 
টক্কবিশোধন টেস্ক -বিশোধন,৬ঠী _ ষ) সং, 

ক্লী", মুদ্রার বিশুদ্ধি সম্পাদন, খাদমিশ্রিত 
টাকা খাটীকর]। (টাকশাল। 

টক্কশাল। টেক্ষ_ শালা, ৬ঠী-যফ) সং, স্্রীৎ, 
টঙ্কা; সং, স্ত্রীং, জজ্যা । ২। তারাদেবী। 
টগ্কানক টেঙ্ক কোপ-আনক প্রাপক,২য়! 

-ষ্) সং, পুত, ব্রহ্ম দাকুবৃক্ষ, বামনগাছা । 
টক্কার (টং অনুকরণশব্দ-কার করণ) সং, 

পৃ, ধনুকের ছিলার শন্দ । ২। বিস্ময়, 
আশ্চর্য্য । ৩। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রপিদ্ধি। 

॥ | বিৎ, তিং। টক্কারযুক্ত । রী-স্ত্রীং 
তারাদেবী। 

উদ্ষিতত (টক্গ দেখ, তকে) পম) বিংঃত্রিং, 
ভলিখিত | ২4 যাহা টাকা হইয়াছে, ব্ধ। 
শ। শব্দিত, যে ধনুকের ছিলার ধননি হই- 
কাছে । শিং-১ “নাকষ্তৎ ন চ টক্ষিতং 
সনমিতৎং নোখাপিতহ স্থানতঃ 1? 

উদ্জ (টহ্য দেখ, ক-ুগ) সং, পুং-ক্রীৎ, খন-। 

এষ করে) জং।. ৬ রা রা) ২। 
অিথ্যাধাক্য ।.. 2৯ 
টউ্র উট, অস্ছকরণ শব _র. ষে গ্রহণ 
করে) সং, পু তেরীর শষ ।. 

টনক (দ্বেশজ) স্ম্ৃতিস্থান, ভরানের আসন; 
ষখা_“কপালে উনক নড়ে, হাতে হুইতে 
হাত] পড়ে ।? [শস্ব। 

টপ্(দেশজ) এক ফোটা তরল বন্ধ পতনের 
টপ্থেয়াল-_খেয়াল এবং টগ্সা এই উভষ- 

বিধ গীতের প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
মিগ্র প্রণালীতে যে গীত করা যায়। 

টপ্ল। যোবনিক) গ্রীতবিশেধ, চুম্বক গান। 
টল _ পু 1 (টঙ্গ ব্যাকুল হওয়া, চ 
টলন -- ক্রীং ঞল হওয়া 4 অ(জলা, 
অন(অনট) _ ভা) সং, ক্রীং, ক্রীব হওন। 
২। বিচলিত হগডন, টলা। ৩ ।স্ঘলন। 

টলিত (টল দ্বেখ, তক্তে)- শব) বিং,ত্তিং 

বিচলিত, থে টলিয়াছে। 

টহল (দেশজ) ভিক্ষার্থে গান করিয়া পর্ধ্যটন। 
টহলন (দেশজ) গাইতে গাইতে পর্ধযটন। 

২। অশ্ব।দির শ-. নিবারণের জন্য শনৈঃ 

শনৈঃ পাণবিক 7৭ । 

টাক] দেশল) সীবন, সেলাই । ২ টা 
চন! করা, আগ যাড়াইয়া ধলা; 
মরণ টাকা। 

টাক টেনকৃখাতুজ) সং, সিয়ানি, সেলাই। 
২ । (টক্ক শবজ) সং, রৌপাঃমু রা, টক্কা। 

টাজান (ঘেশজ) সং, লম্থিতকরণ, ঝুলান। 
টাজী (ঙ্গশন্ষবজ) সৎ, ফুঠার; পরশু । 
টাট তেট শব্ষজ কি?) তাআদিনির্শিও 

পাত্রবিশেষ, পুজার তান্রমন্্ পাত্র। 

টানসহত্থ ; সৎ ক্রীং, আকর্ষণ সহা করিবার 
নান্্র। ২ টাঙ্গী, পরশু । ৩। জন্্যা। - | টানা (দেশজ) বজ্জ, প্রভৃতি ছারা ব্য 

উদ (টক দেখ, অন(্সেনট)-প। কল্গ) | সংযোগকরণ। ২। যন্ত্রের দৈর্ঘ-পরিমাণের 
সহ পুখ সোহাগ] হত্র। | [পরস্পর আকর্ধণ। | 
টাটা (কেশ) সামান্য ্রপ, তুচ্ছ । টানাটানি (দেশজ) অভাব, অগ্রতুল।. 1 

্ টষ্টনী, ১. অনুকরণ শব --ন [নীধাডুজ] টায়টাক (দেশজ) সংগৃহিত গ্রয্যের নুন ন ৰ 

4 ক্ষরে ) সং, রী লেঠী, টিকুটিকী। হওয়]। 

ক তি রত 

ট(কশাল টেক্কপালাশব্বজ) মুদ্রানিপ্্বাণস্থান। 

টানন ক্ষেশজ) সং, আকর্ঘপ।  [ক্ষমতা। 
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ক্ষতকরণ । 

টিকারা _বাক্্যবিশেষ, ম্মৃভিবাদ্য, ধামাল। 
টিকৃটিকী দেশজ) সং, গৃহগোধিকা, জেঠী। 
টিটকার টিট) উপধ্বনি, অবজ্ঞা বা নিন্দা 

অথবা ভত্“সনাসুচক শব্ম। 
টিটভ ) টেটি অনুকরণ শন্দ-_ভাধ 
টিটিভক ১৩০ টা -ক) সং, পু 
টিটিভ পক্ষিবিশেষ, টিটিরপক্ষী । শ্রিং 

--১ *“টিট্রিভৎ তছুপেক্ষেত রাজ্যধ্যান- 
মিবাতৃরহ 17 ও 

টিট্টিনিক1; সং, ক্্রীৎ, জৌকৃ । 
টিভ্ডিশ ; সং, পুহ, রোমশ ফল, টাড়শ । 
টিপ (দেশজ) কপালচিভু, ফৌটা। ২। চিঠী, 

হুণ্ডী । 
টিপনি দেশজ) গৃঢরূপে আতখাতক রণ । 
টিপ্িটিপি (দেশজ) নিংশকে,আত্তে আন্তে। 
টিক্লনী (িপ+-০ক্কিপ)-_ভা-টিপ্-পন্ 
স্যতিকর1+ অ.অন্)-ক, ঈপ) সৎচস্ত্রীং, | 
গ্রন্থের অর্থবিশদ করিবার নিমিত্ত যাহা 

. লিখিত হয, তাত্পর্ধাব্যাখ্যা, চীকা। 
“টি্নী ছায়ভাগস্য শ্রীনাথেন বিধীয়তে 1৮ 

টীকা (টাক গমন করা 7 _প, 'আপ.- 
স্্রীং ।খাহার দ্বার! মুলবচনের অর্থ বৌধ- 
গন্য হয়) সৎ, স্্ীৎ, গ্রন্থের অর্থাদি নিজ- 
পণ গ্রন্থ ।২। গ্রন্থের অর্থব্যাথ্যা, গ্রন্থের 
অর্থ বিশক্ষ করিধার নিমিত্ত আদ্াত্ত 
ধ্যাথ্যা। বিবৃতি, ব্যাখ্যান । শিৎ _১৭সত্বা 
তপবভীৎ হর্গাং টাকাঁৎ হ্গী্বুদ্ধক্ে। 
কুরুতে দ্ষায়তাগস্য ভট্টাচার্য্য মহেশ্বরঃ 1” 

টার টো. জপ গমন করা4-অেণ)- 
- ক) সং, পৃ -- তরী, খোটিক | হ। লঙ্গ। 

টিকা ছেশজ) সং, অঙ্গারাদি দ্বার! অগ্নি- 
২। বসস্তরোগজন্য হস্তে 

৪8 

টৃক্কনি (দেশজ): সা্গাব্য জিন বি 

টুক্বা দেশজ) খণ্ড, বন্য কার্তিন, কআংশ । ট 
টৃক্কুরী দেশজ) বংশ দিররভিত পাত, ঝ্ড়ী। 
টুটি দেশজ) গ্রীবা, গলদের্শ | 
টি ক্রেটি শদজ কি 1) ভে করা, সির 
কর; চুর্ণ কর]; যথ।--“কিন্ত যায়াবল 
আমি টৃটি বাহুবলে ।” 

টৃণ্ট,ক (টুণ্ট, অন্থকরণ শন্দ-.ক যেশব 
কনে সং পুং, টুনটুনি পাথী। ২। ॥ বিৎ, 

২ঃ নীচ ।৩। নির্দয়। 
ট্ঃ রহ নি? দেশজ) পক্ষিবিশেষ। 
ট্পী (দেশজ) সৎ, মস্তকাধরণবন্ম, তাজ । 
টেঁটা দেশজ) লৌহময় অস্তবিশেষ । 
টেন! ছিন্ন শজ) জীর্ণবস্তরখণ্ড। 
টের বিং, ত্রিং, যাহার চক্ষু টেরা, 
টেরক টেরা। 
টেরা (টেরক শব্দজ) বিৎ, বক্রেচন্ষুু, টেরক। 
টোকা! (দেশজ) কাটা। ২। সৃচীর দ্বার! মে- 

লাই করা। শু। প্রতি কখার উত্তর । ৪। 
অল্প সক্ষেত। ৫। পত্ররচিত হত্রবিশেষ। 

টোলর (ভোষর [তৈষুর] শন্দজ) মুসলমান, 
ষবন। [টুপ । 

টোপ দেশজ) সৎ, মতস্োর আহার। ২। 
টোপক (দেশজ) সং, মুকুট, মস্তকাবরণ বন্তা 
টোল (দেশজ) সং, চতুষ্পাঠী, চৌবাড়ী। 

লা স্ত্রীংপল্লী,পাড়া ; ষথ!--বেনেটোলা, 
কলুটোল। ইত্যাি। 

টৌড়ী; সং, শ্্রীং, রাগিণীবিশেঘ । 
ট্যাক্ট্যাক দেশজ) সক্রোধে জনা করা । 

ঠ ; ব্রনের ছাদশবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান 
মুর্ধনা। *॥ মংসপুহ, শিব । ৩। মহাপরশি। 
শিং-১ পরামাভিষেকে মদবিহ্রলা য়! 
কক্ষাচ্চ,যতে1 হেমদ্টত্ত রুণযাঃ। তোপান- 
মারুছ চকার পব্দৎ-ঠ$ং ঠঠৎ ঠৎ $ঠ$ং 
ঠঠৎ 521” ৪ | অণ্ডল। ৫ । উত্্রম্ডল | ৬1 
শৃদ্ভ | ৭। ইঞ্জিয়গেচর। 

কই 
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ঠক 7 তেদশজ) বিৎ, কর্ণেজপ, পরগ্লানি- ঠিকানা দেশ) অবদারিত স্থান ২। বস- 

ঠগ ) কারক । তির নিদর্শন । ূ 

ঠকান(দেশজ) প্রতারণা করা,অপ্রতিভকরণ । ঠিলি দেশজ) স+. পুচদ্রকলসী, ছোটি ঘট । 

ঠকামি (দেশজ) পরগ্লানি,পরনিন্দা। [শব্দ । | ঠৃৎরি (যাবনিক) (প্ররাগে এবং ক্ষু্রতালে 

ঠক্ঠকি (দেশজ) কঠিন ব্যাপার । ২। অব্যক্ত রচিত সঙ্গী শষ । 

ঠন্ধুর ; সৎ, পুং১ দেবতার প্রতিমা, ঠাকুর ৷ | ঠুলি (দেশজ) (গা? অশ্বাদির চক্ষুর আবরণ। 

55, ঠঠ$ 7 অং, ঠন্ঠন্শবদ, অব্যক্ত শব্দ | ঠটা শেঠ শব্গজ কি ?) কর্কশভাধী,কেইয়া। 

ঠন (দেশজ) সৎ, অব্যক্ঞশন্দ । ২ । রিস্ততা- | ২। বেহায়্া। 

বোধক। . [ভঙ্গীক্রমে গমন করা । ; ঠেকু দেশজ) তত্ুলাির আধার-বিশেষ। 

ঠমক (দেশজ ) হেলিয়া ছুলিয়া যাওয়া, | ২ অবপন্থন, আটক। ৩ । প্রতিবন্ধক, 

ঠাওরান দেশজ) মনঃসংকোগপুর্ধ্বক নিরীক্ষণ | ব্যাত্যাত । [দৃরীকরণ। 

করা । ২ চিন; ন্থিরীকরণ ;'ঘিবেচনা । | ঠেলন (দেশজ) সং, 'হেলন, অমান্যক্ষরণ, 

1ই শোন সা্ঘজ) সং, নিকট ২ স্থান। | ঠেশ (দেশজ) সংলম্ হওয়া, আম্বাত লাগ।, 

ঠেঁটী (দেশজ) বিধবার পরিধেয় বস্্র। ধাক। লাগা । | 

নুর ঠেজুর পক) সংদেবতা । ২ | গুরু । | ঠেশাঠেশি (দেখজ) গ্রানপগায় লাগ! । 

৩। সান্যব্যক্তি।৪ | ব্রাহ্মণ । ৫।স্বিজের | ঠোট (ত্রোটিশব্দজ কি?) সং, ওষ্ট, চণচ,। 

উপাধিবিশেষ । কেস্তা । ; ঠেটকাটা দেশজ) ধূর্ত, প্রগল্ত, দুষ্ট । 

ঠাকুরবী ; সঙ, স্রীং, খ্বশুর-কন্যা। ২। খুরু-  ঠোকর (দেশ) আঘাত লাগা । [করা। 

ঠ্রা্ুরাণী ঠাকুর-আনী - শ্রং) সং, স্ত্রী,  ঠোকরান (দেশজ) মুখ দ্বার! অল্প অল্প স্পর্শ 

দেবী । ৎ। গুকপত্থী, ব্রাহ্মণী । ত। শ্বশুর" | ঠ্যাঙ দেশজ) সং, পাদ, চরণ, পা। 

ত্রী। 91 মান্যা-স্ত্ী । ঠ71ট দেশজ) ছুষ্ট, ব্চক, অত্যাচারী । 

ঠা্চুরালি দেশজ) কর্তৃত্ব । ২। মান্যতা। | 

ঠাক্কুরুণ (দেশজ) শ্বজ্ধ, শাশুড়ী ৷ ২ ॥ দেবীর 

প্রতিমা । ড 

ঠাট (দেশজ) প্রকৃত "বিষয় গোপন করিয়। ্ 

ক্মন্যভাব প্রকাশ করা, 'ছলন1 করা । ২। | ড;ব্যঞ্জন বর্ণের ত্রয়ো্গশ বর্ণ। ইহার 

ভন্গী। ৩।ছ্াচি। ৪ । আকুতি, পত্তন, উচ্চারপস্বান মুগ্ধ1। ডেপ, বাশি করা” 

কাঠাম 1৫1 সৈন্যশ্রেণী ; ঘথ! -ঙহসা | . স(ড)- ক) সং, পু, শিব 1 ৩। পা 

মার্দিল ঠাট ।”? [হাস।; ৪ | ভ্রাস। ৫। বাড়বাগি। ৬। (ভৌ নো 

ঠাষ্টা। দেশজ) সৎ, পরিহাস, বিদ্রুপ, উপ- | শমনকরাশড _ ক) চাষপক্ষী | -২। বাধ্য 

ঠা (দেশজ) শীতল । ₹। শান্ত, সুবোধ । খগ্রবিশেষ | ডা -্রীং, ভাক্ষিনী। 

ঠাম স্তেত্ত শজ কি?) তদী। মনোহর, | ডগণ ) সং, পুং। পাচ ছাপে বিভক্ত গণ" 

চারু, সুদৃশ্য | এ) বিশেষ ; ঘখা-ছস্তী, অশ্ব, রখ, পাতি, 

চার (দেশজ) সঙ্কেত, ইসারা, ইঙ্গিত। পন্তি ৷ পা 

ঠাস্ দেশজ) পরস্পর সংলগ্ন হওয়1; ব্বন, । ভগষগ (দেশজ) নিম্ন হওয়া)ড়ু বিষ যাওয়া; 

স্েসান্গেসি। 
বথা---“ভগমগ তু রলের ভরে, 

ঠিক (দেশজ) বিৎ, নিশ্চিত, স্থির, ষখার্থ। ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে), 

২। বশীকরণাণি প্রকরণ। 1 ডগ! বেশজ) সং, বৃক্ষাগ্র । ২ | লাগা। অর 

ঠিকা দেখল) কর্টের-তাৎকালিক বেতস। ] ভাগ। | ্ 

সমস সময়ের জন্য অধিকৃত ; ,ষথা-_ | ডস্কা (ডং অনুকরণ নাক [শবার্থ কৈ 

'চিকাঝায ৩ | উনশিন বেতনস্ডোশী । 'খাতুজ] ৫ষ শস্ব করে) সং, রাহ, ভুলুতি 
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ধর্ষনি ; জানান দ্বিবার জন্য ইহা বার্দিত : ডল্লক 
হুয়'। ২। টিকারা। 

ভব; সং, পুং, ডোমন্গাতি। 

ডমর ডেম্য অনুকরণ শব্দ-_অর [খ. গমন 
করা.৮ অ.অল্)-- ভাবে] যে ঘটায়, গমন 
করে) সং, পুং, দালা, মারামারি । ২। 

আক্রমণ । ও ।বিগ্লাব। ৪। ক্ীৎ, ভি 
পলায়ন । 

ভমকু (ডমৃ ক্ন্বুকরণ শব _-খ গযন করা, 

পাওয়14উ _ ক) সং, পুং, বাদ্যবিশেষ, 
ভুব্ডুবি বাদ্যযন্ত্। ইহা! 
হিন্দুদ্িগে্ম একটী প্রা- 
চীন ও ক্ষুদ্র জআানন্ধ যত 
আহিতৃত্ডিকেরা ইহ! 
ব্যবহার করে।এতন্ডিন্ন 
ভল্প,ক ও বানরক্রীড়- 
কেরাও ইহা! বাজাইয়া 

. থাকে । ইহা মহাদেবের একটী প্রিয় যন্ত্র। 
গ্রাম্যযন্ত্র, ছুইমুখে চশ্াচ্ছাদনযুক । ইহার 
মধ্যভাগ সংকীর্ণ; যেথ!--“কিবা সক্র ড- 
মক কেশরী-মধ্যখান) | ছুইটী রজ্জুতে 
ছুইটী সীসক্-গুটি ক তথায় আবন্ধ থাকে । 
অধ্যশ্ছল ধরিয়] নাড়িলেই ইহ। বাদিত হয়। 
“ত্রিশুলভমক্তকরমূ 1” ২। বিন্মযু,চমত্কর । 

ডমরুমধ্য (1551)15)58) সংঃ পৃঃ ষে সঙ্কীর্ণ 
ভূভাগ ছুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সং- 
যুক্ত করে। 

ডম্ফ-এক প্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র। একটা 
বৃহৎ চক্রাকৃতি কাষ্টখণ্ডের একদিকে 

চণ্মাচ্ছাঘন পুর্বক ইহা নির্মিত হয়। 
ভশ্বর ডেন্ব প্রেরণ কর14+ অর ক) বিঃ, 

ত্রিং, উদ্ভতত।. ২। প্রনিক্ধ, বিখ্যাত । ৩ 
শঁঅর-ভাবে)'সং, পুৎ, উতকর্ষ। ২। 
আড়ম্বর.। শিং--১ “আঅজাযুদ্ধে ধষিশ্রাে 

প্রভাতে মেখডম্বরঃ 1? ৩।বিস্তার। ৪। 
বিলাস । ৫। সমুহ । ৬। কুমারের অনুচর- 
বিশের । 

ভয়ন ভৌ. উড়া+ক্মনঅলট:)-- ভা) সৎ, 
ক্লীৎ, নভোগতি, উড়া। ২। (7আনট্- 
প)পান্ী,ভূুলি। 

ডর (হিশ্টী, সাহা) তত্র, আস, শঙ্কা। 

ভমরু | 

সঃ 

(অনার্ধযভাষা) সং,ক্রীৎ, বংশাদি- 
ডলক নিশ্মিত পাত্র, ভালা । শিং-১. 

“প্রিশতক্ণ বষ্ট্যধিকৎ ভল্লকৎ বস্ত্রসংযুতং । 
সভোজ্যৎ মোপবীতঞ্চ সোপহারৎ মনো- 
হরম্ (৯১ 

ডবি ; সং, পুং, কাষ্ঠময় মুগ । .শিং-১ 
“ভিখঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী ভবিখ স্তশ্ময়ে! 
মৃগঃ1” [নিক্ষস্থান। ২। নৌকার খোল । 

ছি গেহবর শব্ঘজ কি ?) গভীর, 'তিষ্থ্মুঃ 
ডহ ॥ দেহ দ্ধ কর1+উ, উ-ক। নি- 
ভহ্ | পাততন) সং, পুং, ল্ুচ, .ম্বান্মীর- 

বৃক্ষ | ২। পিশাচবিশেষ। : 
ডাইন দেক্ষিণ শন্দ্জ) বিংঅপসব্য, ঘঙ্গিণ। 

ডাইনী (ডাকিনী শব্মজ) নৎকুহকিনী,- মায় 
বিনী। 

ডাড়, দাড় দেও শব্দজ) সং,নটোকাবাহনও,. 
বাটিয়া। ২ । পক্ষিগণের বসিবার ছ্ড |. 

ভাড়কাক, দাড়কাক দ্রোণকাক শবাজা) সং, 

কাকবিশেষ। 
ভাঁড়! দেও শবদজ) মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠের শির- 

জ্লাড়া। ২ ।রীতি, চরিত্র, ধার! । ৩।. 
দণ্ডায়মান । মক্ষিক।। 

ডাশ দেশ শন্দজ) সং, মশকবিশেষ, ঘংশ- 
পিশাচবিশেষ। ২1 জআা- ডাক; সৎ, পুৎ, 

হরান। ৩। শব্দ, চীৎকার । 
ডাকন (দেশজ) সং, আহ্রানকরণ, হাকন, 

চেঁচাল। [চোর । 
ডাকা (দেশজ) ভাঁকাইত, দস্যু, সাহসা 
ডাকাইত (দেশজ) সং, প্রকাশ্যচোর । 
ডাকিনী ডোক+ইন্, ঈপ.- স্ত্রী) সৎ, ম্ত্রীতঃ 

পিশাচীবিশেষ আ্রীযোন্প্রাণ্ত মন্থুষ্যের 
অহিতকারী প্রানীবিশেষ বলিয়। প্রনিদ্ধ 
কজিত জীব; ইহা €প্রতাত্মা। শিব ও 
পার্রবতীর অনুচর । ইহাকে সংহার শক্তির 
হশবিশেষ বলা যায় । মারণ, বশীকরণ, 

প্রভৃতি কার্ধ্য ও এইক্ুপ মন্ত্রের উপাস্য 
দেবতা । শিৎ- ১. “ডাকিনী শাক্না 
ভূতপ্রেতবেতাল রাক্ষসাঃ।”কোশীধ) |. 
২। কুহকিনী। ৩। ডাইন। 

ডাগর দেখ শবজ) বিৎ, বৃহৎ»ব ডপ্রকাণ্ড। 

ভাঙ্গা দেশজ) সং) নির্জলাদ্থানন্ড ন চ্চহো| 
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ভামর ডেম্ব' অন্থকরণ শব অর সি ভিখ; সপ সাদ, ডি 
খ ধাতুজ] যে গমন করে । অথবা! ভর 4 | 

্) বিং, ভরিৎ, উদ্ধত | ২ । বং, পুত ত্র | 
 শান্বিশেষ হ্হা ঘট সংখ্যাপ্স বিভক্ত ). 
বথা-_-যোগভাযর, শিবভীমর, ছর্গাডামর়, 
সারম্বতভামর, ত্রন্গভামর, ও গন্ধবর্বভামর ) 
ঘথা--"ডামর বিদিত ডস্কা দূর কর ভর।" 
৩1 বিবাদ, কলহ । ৪ ॥ বিস্ময় । 

ডল দেল শজজ কি ?) সং, শাখা, রক্ষাঙ্গ। 
ডালা ডেল্লক শব্দজ) সং, বংশনিশ্মিত পাত্র- 

বিশ্বেষ। 
ডালি (দেশজ) উপহার, ভেট । 
ডালিম দেল প্রস্ফক,টিত হওয়া41 অয ৫) 
_ভাবেদাল+ইম) সং, পুৎ-স্্রীং, 
দ্বাড়িমগাছ। 

ডাব দেশজ) নেওয়াপাতি নারিকেল। 
ডাহল ; সং, পুং, ত্রিপুরাদেশ। 

ডাহুক (দহ [রোগ] দাহ করা1+উক(উকঞ) 
-ক। ইহার মাংস রোগ নষ্ট করে) যং 
পু, ডাকপাখী। 

ডিকন (দেশজ) সং, উল্লভ্ঘন, উত্প্রাবন। 
ডিঙ্গর (লিন্গ্ পাওয়।1+ব্সর-_প্রৎ। লু 

ড) বিৎ, ত্রিৎ, ধূর্ত, এঠ, ডেগরা। ২। 
নীচ । ৩ । সৎ, পুৎ, সেবক, দাস। 

 ভিলা--মী (€দশজ) সংশুচদ্নৌকা, দ্রোধী 
যথ।-“কোষের যতেকদ্রবা ভিঙ্গায় তুলিল।” 

ডিখিম (ভিডি প্সন্ুকরণ শক-_ মি ক্ষেপণ 
করা+আঅ(ড)- ক) সং, পুৎ, 'আনন্ধ 
প্রাচীন বাদ্যবন্ত্রবিশেষ, ঢোল, ঢেড়া। 
শিৎ-১  “ আর্ধাবালচরিতপ্রস্তাবনাভি- 
শিমহ 1” ২“সযাহতভিশ্ডিমাঃ 1" ২। পানী 
আমলা । 

ভিস্ডিমেশ্বর ; সং, পুৎ, তীর্থবিশেষ । 
ভিত্তির) (িত্ি+র- অন্যযর্থে) সং, পুং, 
ভিওুশর / সমুদ্রের ফেন1। 
ভিগিরমোদক (ভিত্তির - মোদক [মুদৃ-তিও-০ 

মোদি আনন্দিত করা+আক(ণক) _ ক] 

থে ক্সানন্দিত করে, ২য়া-_ষ) সং, ক্লীং, 
রন্থুন । ২। গর্জন, গাজ]। 

৮ সং, পু, বৃক্ষবিশেষ। ২। রোমশ 
বা, রা 

|  ক্ার্টময়োহন্তী ডবিখস্কপযে? মুগ | 
একব্যক্তি মা্র-বোধক সংক্-শ্থািশেষ | 

কিন তৎ-্প্রতিপাদ্য অর্থবিশেষ / ৪ । বি- 
শেষ লক্ষণমুক্ত পুরুষ |. সি - 

| -৯., খক্যাম- 

রূপো খুব! বিদ্বান হক্রঃ প্রিদর্শনং | 
 অর্বশাস্ত্রার্থবেস্তা চ ভিত ইত্যভিধীয়তে 1" 
ভিপে“দেশজ)তান্বুলাধার,পান রাখিবার পাত্র। 
ডিম ভিেম্ব কলহ ইত্যাদি 4+আঅ(ক)-_ক, 

নিপাতন) সৎ, পৃ, নাটাগ্রন্থ-শিশেষ ৃশ্- 
কাব্য-বিশেষ। হ। (ডিস্ শব্দ) সং,অপ্, 
ডিন্ব। 

ন্ডিন্ব (ডিন্ব প্রেরণ কর17 অ(অন্)- ক) 
সৎ, পুৎ, অগ্ু, ভিম | ২1 শিশু । ৩। ুম্- 

ফুস্। ৪ | ল্লীহা । ৫। কলেসর। ৬। (+ 

অন্-_-প) ভয়প্পবনি, ভয়জনকশন্দ | ৭। 
বিবাদ, কলহ । ৮ । বিপ্লব । 

ভিশ্বাহব (ডিম্ব ভয়পব্নিমুক্ত _'আহব যুদ্ধ) 
২,পুৎ, সামানাযুদ্ধ, “ষ যুদ্ধে রাজী নাই। 

শিৎ-১ ডিম্বাহব!? তানাঞ্চ অুরাণাং 
পরায়ূণম. 17? ূ 

ডিশ্বিকা 'ভিশ্ব 1৭ যোগ, আপ স্্রীং) 
সং, স্ত্রী, জলবিম্ব । ২। কামুকী স্ত্রী। ৩। 
শোণাকবুক্ষ । 

ডিস 7 (িন্ভূ্ রাশিকর141 অ(ন্)- 
ডিত্তক / ক।কণ্-যোগে ভিস্তক) সং, 

পৃৎ। শিশু । ২। শ্ান্থদেশাধিপতি । ৩। 

জরাসন্ধের সেনাপতি । ৪ ।বিৎ) ত্রিং, 

মূর্থ, অজ্ঞ । স্তা-ক্ত্রীৎ, বালিক1। 
ডিশুচক্র ; সহ, ক্লীৎ, মনুষ্যের শুভাশু 

' নির্ণায়ক চক্তবিশেষ । 
ডিহি-কতিপয় গ্রামের সমগ্র । 

খন ভৌ উড়14তক্তে)_ ভা) সৎ, ক্লীং, 
পশ্ষিদিগের নভোগতি, পতনমাত্র । ২। 

আশমশান্সবিশেষ 1 শিৎ- ১ এভামরং 

ডমরৎ ভীনৎ শ্রুতৎ কালীবিলামকম,। 

সপ্তকোর্টিমিতা গ্রন্থা মম বক্ত,]ৎ বিনি- 
পতী2 19 ৩1৫ +ক্ত- ১ বিং, ত্রিংঃ 

উর ৃ 
ভীনডীনক (ভীন নতোগতি, দিত, কৃণ্ -. 

খোগ) সং, ক্লীৎ, পঙ্গীক্ক খতিবিশেষ । 
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জীনাবতীন কেদে উহ অবভীন ক্জ- 
ধোগতি) জং, শিং, পঙ্গশীর গতি-ধিশেষ, 
একের গতিতে অন্যের গতিমিশ্রপ | 

ডুজী ছ্োোণী শব্দজ) শুন তরিবিশেষ । 
ডুডুম ; সং, পৃৎ, অশ্বতর 1 ২। বুক।, 
ভুত ডগ, -ভ [তা দবীণ্ডিপাওয়া4 অডে) 

-কাষে পতি পাক) সং, গুহ, টেঁড়া- 
সাপ।. 

ডুণ্ড,ল ডে, শল- অস্তনযর্থে) সৎ, পু, হুর 
পেচক, ছোট পেঁচা । [বুড়ন। 

ভুবন (দেশজ) সং, নিমত্জন, অবগাহন, 

ডুবরী, ডুবারী, ডুবারু (দেশজ) সং, পু, 
নিমজ্জক, অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে 
সক্ষম ব্যক্তি । 

ডুমুর ডেডুন্দর শব্দজ) সংউদ্ম্বরবৃক্ষ, ডুম্বর | 
ডুলি, ছুলি ছেল্ [কাদা প্রভৃতি] উৎক্ষেপণ 

করা+ই-_ক। দ্স্থানে ড) সং, স্ত্রীঘ, 
কমঠী, কচ্ছপভার্্যা। ২ । যানবিশেষ। 

ডুলিকা ; সং, স্ীৎ, খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ | 
ডুবুড়ুবু কছ্েশেজ) প্রায় ভূবিয় যাওয়া । 
ডেগ্রা 2 ূর্ত,শঠ । হ। উচ্ছ আখল। 
ডেজর (দেশজ) সং, মৎকুণ, উ্ুণ। 
ডেড়, দেড় (দেশজ) বিৎ। অগ্কাধিক এক, 

জার্ডধেক। [পাখ। । 
ডেনা নেভোগমনার্থ ভীধাতুজ) সং, পক্ষ, 
ডের! (দেশজ) কিছুদিনের জন্য কোনস্ছানে 

বাস করা, আড্ড। | 

ভোক্রা (দেশজ) লক্ষ্ীভাড়া; ইহা ইতর 
লোকে সন্সবদ1 ব্যবহার করিয়া থাকে । 

ভোকুরান (দেশজ) ভঙ় পাইয়া অক্ফ,টস্বরে 
রোদন করা। ২। দুঞ্ধপোষ্য বালকের 

উচ্চহাস্য । 
€ডাকৃলা দেশজ) উদরস্তরি, পেটুক। 
(ডোজ (দ্রোণী শব্দ) সং, তালবৃক্ষ- -নির্দ্দিত 

মদে তরি । 
ডোম ; সৎপুং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেহ । শিং 

-১ “চাঞ্চালশৈ্চৈব ভোমশ্চ খানকণ্চ তথা! 
বতিহ। ঘণ্ডখরটচৈব ভণ্ডীরে] ভূষুণ্ডশ্চ বৃথা- 
শ্রমী। বৃথামুণ্ডী লিজধানী সম! এতে যশ- 
দ্বিনি। স্পৃষট প্রমাণতঃ ন্নাত্বা গায়ত্রযষট- 

| শতৎ জপেৎ্।% 

ডোম্না যোষসিক) গ্রান্য সর্দীতবিশেষ ? রি 
ডোর ) (কোষ--রা টার ডে ্ 
ভোরক / -ক) সং, জং, "৭ 

প্রভাতির বন্ধনহ্ত্র, তাঁগা প্রতিটা: টি নও 

ভডোরা (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন বের অস্ফন, নানা .. এ 
বর্ণে চিহ্িত করা । রি 
ডোঁল (দেশজ) সৎ, ধান্যাদি রহ্মাপ পাত্র 1. 
ডোলী, ডুলী €েোলনার্থ ছুল্ ধাতুজ) সং 

ক্ষুদ্র শিবিকা' যানবিশেষ । 
ডোবা দেশজ) সং, জলে নিমগ্ন হওয়া । ২। 

স্কুত্র জলাশয় । 

ভৌল (দশজ) প্রকার,রকম, রূপণচপ, সুতি । 

ে 

টৈ; র্যঞ্জনবর্ণের চতুর্ঘশবর্ণ ) ইহার উচ্চারণ 
শান মুদ্ধ।। ২ । সং,পুংটক্কা। ৩। কুন্ধুর। 
৪ । কুকর-লাঙ্গুল। ৫। ধ্নি। ৬1 বিৎ, 
ত্রিং নিগুণি। [ব্যক্ত শব্বিশেষ। 

ঢকৃঢক্ দেশজ) শ্লথন্ধপে স্থাপিত বঞ্ার ছ- 
ঢকধ; সং, পুৎ, নগরবিশেষ, ঢাকা। 

ঢক্কা (চকু অনুকরণ শব্ব- ক [শব্দার্থ - কৈ 
ধাতুজ-+ড--ক]যে শব্ব করে) সং, ত্রীৎ, 
পটহ, বড় ঢাক। 

চক্কারব! (ঢক্ক।_ রব, ৬ঠী-হিহ। আপ 

স্্রীং) সৎ, রী ঢক্কার, ন্যায় শব্মকারিণী 
দেবীবিশেষ, তারিণীদেবী। 

ঢকারী (ঢক্ু শব্দ-কারী যে করে) সং, 
স্্রীং, তারিণীদেবী। ও 

ঢগণ ; সং, পু, ত্রৈমাত্রিক প্রস্তাববিশেষ,। 
ঢঙ্গ (দেশজ) খল,শঠ; ছদ্ছা, ছল । ২। বেশ। 
ঢন। (দেশজ) কৃশ, হূর্বল ; শুক্ক ; ম্লান। , 
উপ (দেশজ) মুর্তি; ধারা, প্রকার ; চলন। 

২। কীর্তনাঙ্গ, গানবিশেষ । 

ঢল (দেশজ) পর্বতাদ্দি হইতে নির্গত জল। 
২। নিমস্থল। 

ঢলানী (দেশজ) 'নৈরিপী, বেশ্যা । 

ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ ; ভগ্ন হওন; গল; 
পতন ; ভাঙ্গিয়া পড়ন। 

ঢাক-ক1,.শব্মজ) সং,পটহা, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র। 

ঢাকন (দেশজ; সং আচ্ছ।দন, আবৃতকরণ। 



ন্যা 

ঢাষরা,) সং স্ত্রীৎ, হৎসী। বিগ 
ঢাল; সৎ, ক্রীং, চন্মনিশ্ষিত ফলক। 
চালী ঢোলিন্, চাল+ইন্ _অন্ত্যর্ঘেণ বিৎ, 

ত্রিং, ডালবিশিষ্, ঢালধারী । 
ঢাল (দেশজ) বিং,লিন্ব, গড়ালিয়! | [রাশি । 
টিপী, টিবী (দেশজ) সং, উচ্চন্থান, স্ত,প, 
টিম দেশজ) রঃ নঅ ? ক্ষীণ, কশ। ৮ 
চুকমি (দেশজ) 

করণ । 
টুণ্চন টেপ অন্বেষণ কর14-অন(অনউ)-- 

ভা) সৎ. ক্ীৎ, অন্বেষণ, খোোজন। ২। | 
টেোড়ন। 

ঢূণ্ি ট্ণ্ট দেখ, ই-র্্া। ইহার শ্বারা সর্্বাল 
ঢুন্চিত অর্ধাৎ অন্বেষিত হইয়াছিল বলিয়1) 
সং, পুং, কাশীস্থ প্রণেশ। শিৎ-_১”কাশী 
গ্রবেশমপি কো লভতেহত্র দেহে! তোষৎ 
বিন! তব বিনায়ক ঢুণ্চিরাজ।” 

টেকি দেশজ) সং, তু, লারদিকরণের যঙ্ত্র। 

চেঁট তের্ত শব্দজ কি?) 3, ভুষ্ট, খল। 
ঢেড়রা দেশজ) ঢক বাদ্দন-পুর্রবক ঘে!ষণ। 

[বিশেষ। 
প্রচারণ বাক্য- । 

টেড়ী (দেশজ) অহিফেপ বৃক্ষের ফুল । ২। 
" কর্ণাভরণবিশেষ | ৩। বাক্যযন্তবিশেষ। 
ঢেশা (দেশজ) আতখাত ; ধাকা,বিদ্রেপ,কদোষ- 

[ঠেলন । 
ঢেকা (ধাকা শবলজ) ধাক্কামারণ, নির্গতকরণ, 

করা। 

ছেড়া (দেশজ ) ম্বোষণা, 

তৃচক দৃষ্টান্ত । 

ঢেকুর ভেদগার শব্ধজ কি ?) হিক্কা। 

ঢেক্লা দেশজ) বিৎঃ দীর্ঘ, লন্বা, আয়ত। 
২। নায়কমায়িকার ঢেমন (দেশজ) লম্পট । 

ঘঘটনকারক, কোট্ন1। 

ঢেমস1 (দেশজ) বাদ্যঘম্রবিশেষ | 
চেস্সি দেশজ) উপপত্থী । 
ঢের (দেশজ) বহু, আনেক । 

ঢেরা (দেশজ) সং, পাট কাটিবার যন্ত্র । ২। 
নিরক্ষরের দস্তখতের ঢেরাকার"* "চিহ্ু। 

ঢোড়ন (চণ্চন শবজ) সৎ, অন্বেষণ, খু'জন। 
ঢোক ৫দশজ) সঙ সব্ণাদির পরিমাণ করি- 

বার দ্রব্যবিশেষ। 

চোল(ছুল্+ অন্মেন্)-_ ক) সংক্সীৎ, বাদ্য ষন্ত- 

 বিশেষ্/কোলক 1 শিং -১?চকাছেলপ্রিয়! 

, অন্তঃপ্রবেশন, অত্তর্গত-. 

ঢোলকী--ছেটটঢোল। 
ঢোলন (দেশজ) নিদ্রায় আঅবসল্ হওন, 

' ঢালা (ঢোলিন্, 

পপ ই 

তকং ; অং) অত্যল। 
তকৃরার ভ্োোরবী ভাহা), পুলরুক্জি । 
তকরী তে কুখনিত-করী কারিণী, 

কন েলবাদযহযোদিনী। ঢোলরগা 
ওজ্জালধরা ভোগশন্বস্বরূপিণী 1? 
ঢোলক---জোলের আআন্ুকূত হম্তবিশেষ । ইহা 

কাষ্টতকাষের উভয় মুখে চশ্ম্ীয়ছাঞ্ষন ক- 
রিয়া নির্মিত হয় ।বাম মুখে খরলি লেপিত 
থাকে ।এ চর্মদ্বয় রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ, হু- 
রের উচ্চনীচ ও সমতা! সাধন করিবার 
জণ্ত উর রজ্জুতে অন্গুরী বা কড়া দেওয়া 
থাকে । ইহা! সভ্য যন্ত্র এবং যাত্রা পাঁচালী 
ও এ্রীক্যতানবাদয প্র্থতিভে? বহত হয়। 

[ঝিমন। 

ঢোল-+ইন্-অস্ত্যর্থে) 
বিং, ত্রিৎ, যে ঢোল বাজায়। 

ঢৌকন ঢোৌঁকৃ গমন কর1+ অন(অনট্)- 
ভাৰে) সং, ক্লীৎ, গমন । ২। (1+অনট-_ 
ণ) উতৎ্কোচ। 

আপা পপি 

ণ্ 

€;ব্যঞ্রন বর্ণের পঞ্চদশ বর্ণ । ইহার উচ্চা- 
রপশ্থান মৃদ্দ1 1 ২ নং, পুৎ, জ্ঞান। ৩। 
নির্ণয়, নিশ্চন্ু' | শিব। ৫। ভূষণ। ৬। 

জলাশয় ; থা 
“ণতৃ্ ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকার নির্ণয়, 
প সন্দপা রক্ষা! কর ণ হইল ক্ষয়।? 

৭। বিং, ত্রিং, নিগুপ। 
পণ্য; সং, পুত, ব্রহ্ম লোকস্ছ সরোবরবিশেষ। 

কপ আসা 

ত 

ন্প 

তত ;ব্যঞ্জন বর্ণের যোড়শ বর্ণ । ইহার উচ্চা' 
রণশ্থান দত্ত । ২।(তকৃু হাসা করা, 
সহ্য কর14+্মডে) ক) জং, পুৎ, চৌর। 
৩।বৃষ। ৪1 আঅমৃত। ৫। পুচ্ছ। ৬. 
ক্লেচ্ছ। ৭। ক্রোড়। ৮। রত্বু। ৯1 
পারছ ও] + অ(ড)- ভা ৬ ক্লীৎ স্ত্রী 

তরণ । ১০1 (4+ড-৭) পুণ্য । | 

[বাদানুবার্দ। 



সৎ" ঘি  কুৎসিতকানিদী স্ত্রী সিং 
তি 'ভিনদি তকয়ীম্ যি ০৩২৪ 

তক্র (তক পীড়া: সন্ত করা 4+ররেক)-ক) 
সং, ক্লীৎ, হৃগ্ধবিকার, চহর্থাঘশ জলযোগে 
দধিম্নজাত দর্ধিবিশেষ, মধিত দধি 
হুইতে,নবনীত গ্রহণ করিলে যে দ্রেবভাগ 
ব্সবশ্ি্ট থাকে, ঘোল। ২। পাদান্ুসং- 
যুক্ত দধি। 

তক্রকৃর্চিকা তেক্ত _কুর্সিকা গাঢ়ৃদ্ধ) সৎ, 
স্্রীৎ, দুপ্ধবিকার, ছানা, নবনীত । 

তক্রপিণ্ড ; সংঃ পুৎ। তক্রদষ্ট দুগ্ধপিগু,স্থানা। 
তক্রমাথস তেক্রু তক্রপক্ষ -_ মাথস)ফৎ - স) 

সংওক্লীং,তক্রসংষোগে পক্ষ মাংস,এখ নি। 
তক্রাট (ক্র খোল -ব্সট[ট গমনকরা 
+অ(অন্)_ক ] ষে (ইহাতেই] গমন 
করে বা থাকে) সং, পৃঃ মন্নদণ্ড। 

তকন্ তেকু গমন কর1+ বনধেনিপ)- ক) 
বিং,তিৎ গমনশীল | ২1 তেকু সহাকর! 
+বনিপ -ক) চৌর । 

'তকবী (তক চৌর-বী গতি, ৬ঠী-ষ) 
সৎ, স্ত্ীং) তশ্করের গতি । 

তক্ষ তেক্ষ তৃত্মোচন করা4-্সক্জেন্)-_ ক) 
সং, পুৃৎ, নৃপবিশেষ, ভরতপৃত্র ৷ 

তক্ষক তক্ষ কাষ্টা্দি টাচা+ অক ণক) _ 
ক) সৎ, পুৎ, ুতার। শিং-১ “স্ুচক্কাৎ 
বিপ্রকন্যায়াৎ জাতস্তক্ষক উচ্যতে | ২। 
বিশ্বক্ষন্্মা। ৩ | প্রধান নপরবিশেষ। ৪1 
লাটযাধাক্ষ, শাত্রধার । ৫ । সর্পবিশেষ ; 

“ কশ্যপের রসে কক্রগর্ডে ইহার জন্ম। 
খাগুবারধ্্যে ইহার আবাস ছিল। শৃজী 
নামক খবিকুমরের শীপ সফল করিবার 
জন্য রাজ1 পরীক্ষিহকে: দংশন করিয়া 
ছিলেন । শিং-১ “ইতি লভ্বিতমরধ্যাদং 
তক্ষকঃং সপ্তমেহ্হনি | ঘৎভক্্যতিন্্ কুলা 

হ্বারংচো দিতো যে ততক্রহমূ ।(তাঁগবত)। 
তক্ষণ তেক্ষক দেখ, অন(অনট)- ভা) সং, 

ক্লীং। অন্ত স্বারা কাষ্ঠকে'স্ম ও মস্থণ করা, 
চি।চা, রেৌ'দ1 করা, পরিস্ছারকরণ, কৃশকরণ। 
শৃত্রধরের ব্যবসায় । শী স্ত্রী, (4-ক্ষনট্ 
পপ) যাহার'ছারা টাচ! ছেল যায়, দা, 
রাইণ প্রত “তবানং দাুণৃঙ্গন্থমৃ 

চা 

[ছা 

রি াচাাগিপ, প্রস্তর 
. শানিতাচ্ছেদিত প্রত হারা: খে নগরী 

নির্মিত হইয়ান্ছে ) অং, পিং, -পক্জাাতের 
দ্বন্তর্গত নগরীছিশ্ণেষ।, ভরব্তপুক্র: তজ্ক- 
রাজার রাম্সধানী। এই-্বালে রাজা জলষে- 
জয় সর্পসত্র অনুষ্ঠান করেন। 

তক্ষা (তক্ষনূ তক্ষক দেখ, কনিন্-ক) 
সৎ, পু, হু ত্রধর, ছুতার (২ | বিশ্ববাকী! । 
৩। চিত্রানক্ষত্র | [কালে, ততক্ষাণে | 

তখন (ততক্ষণ শব ) ক্রিং-বিৎ, 'দেই 
তখ-ত (পারস্য ভাষা) সিধহাসনরাজামন ।- 

ধ্তা _কাষ্ঠফলক,দীর্ঘপ্রস্মান্বিত কাঠখ। 
তগর (ত ক্রোড়-গু শ্রাস্ক্লর1ম্মক্মেন) 

- ক) সং, পুহ) 'উগরফুলের গাছ | হ। 
কী, তত্পু্প ।.:৩। অদনবৃক্ষ 1 

তগরপাদিক (তেগরপাদ + ইক দিক) --স্অভ্যয- 

৭ে) সৎ, ক্লীৎ, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 

তগাবি ষোবনিক) জমির উন্নতি করিবার 
উদ্দেশে জমিদার বা গভর্ণমেক্ট' প্রজ1- 
দ্িগকে যে কর্জদেন। [বর্তন;বদল। 

তীর ম্মোরবী ভাষা তগৈয়র শন্বমজ) প্ি- 
তঙ্ক ( তস্ক ছুঃখেপড়া +অক্সেল্) -- ভাবে) 

সং, পুহ-ক্রীৎ। পাষাথভেক্ষনান্, পাথর 
কাটা বাটালি। [কিং দুঃখে প্রাপধারণ । 

তঙ্কন €তঙ্ক দেখ, অন(অনট্)--ভ1) সৎ 
তঙ্কা টেন্গশব্ধজ) সং, রোপ্যমুদ্রা, টাকা । 
তচ্ছম (ত২-শম)'সং, কীৎ, থামান, শাস্তি, 
উপশম। 

তচ্ছীল (তত্--শীল স্বভাব । ৫স্ইক্রপ-স্ব- 
তাবই যাহার, ৬চী _ হিং) ন্বিং, ত্রিঃ তৎ- 
স্ভাববিশিষ্ট । [বিচার ।২। অনুমতি । 

তজবীজ. আরবী ভাঁষ।) পরীক্ষা, সন সন্ধান, 
তজ্জ তেৎ [সেই] সেই সময়. 'জাত, 

৫মী বা ৭মী - ব) বিৎ, ত্রিং, তাহা-হইতে 
বাসেই সময়ে াত। | 

তঞ্চক (বঞ্চক শব্দজ) বিং, প্রবঞ্চকপ্রতারক। 

তঞ্চকত। ( তঞ্চহ.-+তা--ভাবে ) সং, শ্রী, 

| প্রবঞ্চনাঃ শঠতা, ছল, চাতুরী। | 
তট তট্ স্উন্নত হওয়া4 অল্মন্)-ক ) 

, ত্রিং, জলাশয়ের জলম্ভাগর অব্যব- 

হিতি পরষ্তা ্ছলভাগ, কুল, "তীর 1. শি | 



তড়ি 

টি “হুদস্যাস্ততটাবুভোঁ ।? হ। সানু । 

শ। উচ্চক্ষেত্র | ৪ 1 পুহ, শিব | টী--ক্্রীত, 

তীরভূমি । শিং -৯”আশানামনদী প্রোত,- 

শাচিজ্ঞাতটী 1” ৫ । বিৎ, ত্রিৎ, উচ্ছি,ত। 

তটস্থ তেট-স্ম[স্থা থাকা+অ(ড)-_ ক) 
ষে থাকে ) বিৎ ত্রিং, উদাসীন ব্যক্তি, 

নির্পিপ্ত ।২।ধষে তটে আছে বাথাকে, 

তীখস্থ ।৩। ন। শত্রু না মিত্র | ৪ | অপক্ষ- 

পাততী। ৫ । সঙগীপন্থ । ৬। অগপাক্রাস্ত । 
| ত্যস্ত | ৮1 চমতৎকুত। 

তটখক? তেট তীর-_ অক, আগ [খ্জকৃ, 

তটাশ 1. আগ গমন কর1+আঅ(অন্)-_ ক) 

ক্র গমন, &্ী-_হিৎ) সং, পুৎ_ক্সীহ। 
তড়াগ। 

তটাত্বাত (তেট _বআাত, "মী - ষ) সং পৃ, 
হুস্তী প্রভৃতির বপ্রক্রীড়া, তটাদিতে করীর 

করাখধাত । শিৎ-১ “কৈলাসতটাত্বাত 

ধাতুধূলিপটলমিব হরবৃষভম্ ।”কোনদন্বরী)। 

২ “জঅত্যস্যতস্তি তটাম্বাতৎ নির্জিতৈরা- 
বতণং পজ15 1” কুমার)। 

তটিলী তেট+ইন -_অন্তযর্থেঈপ্প _স্্রীং১সৎঃ 

সু্রীঘ, নদী | “বিজহার ভদাতটিনীতটে ।”? 
তষ্টী ; সৎ, আহ, তীর, তট । 

তড়তড় (দেশজ ১ অব্যক্ত শব। ২। বৃষ্টি- 

পতন শব্দ । | 

তড়াক ) €তড় আঘাত করা1আক, 

ভড়াগ আগ-ক। নিপাতন )সং, পৃুহ, 

পঞ্চশত ধন্ুপরিমিত গভীর পুক্ষরিশী, 

দবীক্ষী। শিং--১ “প্রশস্তভূমি ভাগস্থে। বছ- 
সংবতৎসরোবিতঃ । জলাশয়স্তড়াগ£স্যাি- 

তাহ্ুঃ শাস্মকোবিদ12 | 
তড়াব্বাত তেড় প্রহার - আতাত) সং? পু, 

বপ্রক্রীড়া, তটাম্বাত। 
তড়ি তেড় বআখাত করা+ই - ভাবে) সং, 

পুহঃ আতাত । ২। (+ই-ক) বিং, ত্রিং, 
্সআখাতকারক। | 

তড়িৎ তেড় আতাত করা+ইৎ-ক,ষে 

-পুথিবী মেত ইত্যাদিকে আবাতকরে১সহ, 
সী, ব্হ্যৎ্, সৌদ্ামিনী । শিৎ - ১৭ত্বনং 

 স্বনাত্তে তড়িতাৎ গুণৈরিব 1” মোখ)। 

া র | ১১০ র | 

দবিদ্বানূ €দ্ছড়িত্ব। তড়ি+ ব্বেতু)- 

তত 

অন্ভযর্থে) সং, পু, মেক্। শিং 
 গচলিতাচলবর্ধমাপা পন্ভীরবিরাবিপ স্তড়ি- 
ত্বস্তঃ1”( বৃত্রসহহার )। ২ । বি, ত্রিং, 
বিছাাৎবিশিষ্ট । শিৎ- ১ “সমুদ্ষিতমিচয়েন 
তড়িত্বতীৎ । লক্ঘয়ত শরদদ্ছুনসংহতিমূ 1” 

তাড়িদগর্ভ তেড়িৎ _ গর্ভ ১৬ঠী _ হিং) সংপুং, 
মেত। শিৎ-- ১'ভড়িগগর্ভঞধতবঃ সধুদ্রাঃ 1” 

তড়িন্মঘ় (তড়িৎ ময় মেয়ট) - স্বরূপার্থে) 

বিৎ, ত্রিৎ, তড়িৎস্রূপ ।.শিৎ--১ “তড়ি" 

স্ময়ৈরুস্মিষিতৈবিিলাচটনঠ 1” কুমার) । 
তণ্ডক (তন্ভ্ এ্দাখাত করা, বধ করা+ 
অক(ণক)--7) সৎ, পু, খঞ্জনপক্ষী। ২। 
ফেন। ৩ *মাসবহুলবাক্য। ৪) গৃহ- 
ঘাকুবিশে ১:৫1 তরুস্থজ্ধ | * 1 বিং, ত্রিংঃ 

বিনাশক।| ৭। বন্ুরূপী। . 
তণ্ডি ; সং, পুৎ, খবিবিশেষ ; ইহার পুত্র 

বেদের সৃত্রকারক। 
তণ্ড, (তণ্ড আঘাত কর1+উ -_ক)সংঃ 

পুৎ, শিবা্ুচরবিশেষ । 

ততুল (তু আতা কর1+উল-_র্ম) 

সং, পুৎ, চাউল, ধান ভানিয) তৃষ প্রত্ৃতি 

পরিত্যাগ করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে। 

শিং- ১ এশস্যৎ ক্ষেরগতৎ প্রোকৎ সহ" 
ষৎ ধান্যযুচ্যতে । নিষ্কবস্তণড,লঃ প্রো 

সিল্গসন্সমুদ্দাহ্ৃতমূ ।?+ 
তগু,লান্বু (তণ্ড,ল তওুলক্ষালিত _ জন্বুঃ 

ঘং-_স, মধ্যপদলোপ) সৎ, ক্লীৎ, তল" 
গ্াললোদক, চেলুনি। 

তওডলিকাশ্রম ; সং, ক্লীৎ, তীর্থবিশেষ | ৮ 
তণ্ু,লোধ্ধ ( তল _ উৎ্ৎ _স্থ।+অকে)- 

ক) সৎ, ক্সীৎ, তগু,লক্ষালনে যাহা। উখিত 
হয়, চেলুনি । | 

তণ্ড,লৌহব ; সৎঃ পুহঃ তখু,লরাশি। ৭ 
তগুুল রাশির ন্যায় দৃশঃমান বলিয়া 
বেড়বাশ। ূ র 

তত (তন 'বিষ্ঞার করা "্কিপ3-ৰ+ 
নৃ_ৎ্) বিৎ, ত্রিং, বিস্তারক। ২। অং 

তন্নিমিত্ত, সেই হেতু | ৩। তাহাতে । ৪. 
তবে। ৫ । জ্সীৎ, সেই, তিনি ।, ) 

তত (তন বিস্তীর্ণ হওয়া তক্তে)_ পদ 
বিৎব্রিৎ, বিস্তৃত, ব্যাণ্ড | শিৎ--১দেব্য 



য়া ততমিদৎ জগদাত্মশক্কযা নিঃশেধ 

ক্বেবগণশক্জি সমৃহমনর্ত্য! ।"(প্রেবীমাহাত্্য) । | 
হ। “ষষ্য দিশ্বসিতৎ বেদা যেন সর্বরমিদৎ 
ততমৃ (৮ যোখ)। ২1 ক্রীঘ, বীণাবাদ্য। 
৩। (+-ত্ক--ক) সৎ, পু, বায়ু। ৪1 (+ 
ক্ত- ভাবে) বিস্তার । ৫1041 - পা) 
পিতা । ৬। (4 -্শ) পুত্র। ৭ বংশ । 

৮1 (তগ্্রশজজ) ক্লীং, তারাদি দ্বারা যে 
সকল ধশ্ত্রবাদিত হয় তাহাদের নাম তত; 
যেমন - বীণা, সারজী, তান্ুরা ইত্যাদি । 

ততঃ তেতস্, তদ় সেই+[পঞ্চমী বাজপ্তমী, 

প্ছানে] তস্-প্রং) অং, তদনস্তর | ২। 
তন্গিমিত্ত। ৩1 তথা হইতে । শিখ --১ 
“ধনাত্বপ্মৎ ততঃ হাখৎ (আপ্লোতি) 1”? ইউ | 
ভথায়। শিৎ-১ “যত কুষ্স্মতঃ সর্ষে 
যতং কৃষ্ত্ততো জয়ঃ1৮ ২ “যতো ধন্ব- 
স্ততো। জয়ঃ 1” ৫। তবে । ৬1 ততকর্তৃক। 

ততঃপ্রস্ৃৃতি তেতস্ - প্রভৃতি অবধি) অং, 

সেই অবর্ধি, তদ্ষবধি । 
ততপত্রী (তত বিস্তৃত-পন্ত পাতা । খি- 
স্ভৃত পত্র যাহার, *্ভী _হিৎ) জং, জ্ীৎ, 
কদলীবৃক্ষ । 

গতস্ভতঃ ( ততত্মতল, ততস্-_দ্দিতৃ) ব্অৎ, 

তারপর তারপর, তারপর কি হইল। 
ততভ্ত্য (ততস্+ত্য - ভবার্থে) বিৎ, ত্রিৎ 

তত্রত্য। হ । তজ্জাত। ৩। তদাগত। 

ততামহ ; সং, পৃ, পিতামহ । 
ততি (তন বিভ্তৃর্ণ হওয়া তি(ক্ডি)-_ ভা) 

সং, স্ীৎ, শ্রেণী, পঙক্তি। ২।বিজ্ঞার। 
৩। সমহ । শিং-১ “বিশ্রদ্ধৎং ক্রিয়ত্জাং 
বরাহততিভিমুক্যাক্তিঃপললে ৷” ৪। তেছ্ 
+ডতি) বিংন্ত্িং, বহুং, তানৎ্পরিমিভ | 

ততুরি (তৃর্ব, হিৎসা করা1-+ই(€কি)- প্র, 
স্বত্ব) বিহ, ত্রিং, হিংসক। ২) সৎ, পৃ) 
তারকা। [ত্রিং, তত্পদার্থকারক' 

তত্কর (ত*্-কর কারক; ২য়া--ঘ) বিং, 
ভৎকাল তদৃ সেই-ফাল সময়, সং _ 

স) সং, পুং, সেইসময়, সেইকাল। ২। 
বর্তমানকাল। ৩। ভ্ঠী-_ হিহ) বিং,ত্রিং), 
বাহার সময় মিরূপিত আছে. থা" 
তৎ্কান্গ স্বত্বিও 
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শৎকালবী তেৎকাল সে নর ধী রি 

যাহার গেই টঠী অর্থাৎ, উচিত সময়ে 
বুদ্ধি উত্পন্ন হয়, ৬ষ্ঠী- হত) বিং রিং 
প্রস্থ্যৎপন্নমতি | 

তৎকালসংক্রান্ত (তৎকাল সংক্রান্ত খ- 
 টিত, ৭মী-ষ) বিৎ, ভ্রিৎ, সেই সময়ে রঃ 
- বাহ! ত্বটিয়াছে। | | 
ততকালসম্ভৃত তেৎকাল -_ সহৃত জাত, শ্সী | 
শষ) লিং, ত্রিং। সেই সময়ে যে বা যাহা রি 
উৎপন্ন হইয়াছে | 

তৎকালিক 1 তৈৎক্ষাল + ইক, 5 

তৎকালীন ভবার্থে বিং, ত্রিৎ। সেই 
সময়ে যাহা ঘটিয়ে, সেই সময়ে যে বা 
যাহা উৎ্পন্ধ হইয়াছে, তদানীস্তন । 
২কালোচিত তেতৎকাল _-উচিত, ৬ঠী-্ষ্) 
বিং, তং, সেই সময়ের উপযুক্ত 

তত্ক্রিয় তিৎ - ক্রিয়া, ৬ঠী-_ হিং) বিংব্রিৎ। 
ততকর্ধ্কারক 1 ২। তদ্বাবসায়ী । ৩। বে" 
তনাদি ব্যতিরেকেও যেব্যল্ি কর্মী করে । 

তন্ক্ষণ (তত সেই-ক্ষণ সময, ষযৎখ-স). 
সং, পৃহ, সেইক্ষণে। তখনই । এসেকাস্তে 
মুনিকন্যাভিস্তং ক্ষণোজিজবাত্তবৃক্ষকম।” 

ততক্ষণাৎ তে সেই ক্ষণ + ত্আাৎ _ পর্ণ 
সীস্ানে আত) অং, তখনই, অনিলহ্বে। 

তন্দল্য (তত তুল্য সরৃশ, ৬ঠী _ ষ) সৎ, 
২, তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম । 

তত্ব 7 (তদৃ সেই+ত্ব-ভাবে) সং, 
তত্ব | ক্লীৎ, ঈশর, বর্ষা | ২1 সঙত্যন্তথ্য। 

৩। প্রকৃত অনস্থা, ষাথার্থ্য। ৪। স্ববূপ! 
৫1 চিত ।৬। বিলম্বিত নৃত্য বাদ্যাঙ্গি। 
৭। পদার্থ । ৮1 অন্বেষণ, অনুসন্ধান । 
৯। সাঙ্াযামতে--যুলপ্রকতি মহৎ '্সহ- 

স্কার মনঃ পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চজ্ঞানেজ্রিয় পঞ্চ- 
কর্মেজিয় পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বিঃশন্তি 
প্রকার । শি২-১ “বদ্স্থি তত্তত্ববিদস্ত তং 

ঘজজ্কানমদ্ববমূ। ত্রচ্ষেতি পসসাস্যেত্তি 
ভপবানিতি শব্য্যতে 1 ২ তং চাহ 

তত্বতোহঙ্গিষা ।” 

তত্বজিজ্জানু (তত্ব অ্রদ্ধ-_ জিকা জী, 
নিতে ইচ্ছুক, ১স্বাঁ-ধ) বিং, ত্রিং, যে 

ব্যক্তি শ্রঙ্গাবিষয় জানিতে ইচ্ছা? করে। 

৯৩ 



তত্ব! [৭৩৮] স্কৎ 

ত্বব্ত ভেত্ব_জ্ঞত্ঞা জান।+ অডে)-_ ক] তত্বান্ুসন্ধ্ায়ী (- সন্ধায়িন ) বিৎ, তরি, যে 

যে জানে) বিং, ত্রিৎ। তত্বক্জানী, ঘাহার তত্তান্থুসন্দান করে, তত়ান্েমী। 

উশ্বববিষয়ক জ্ঞান জন্গিয়াছে। ২। যে তত্বাবধান (তত্ব অবধান) সং, .ক্লীং, কোন 
ব্যক্তি ফোন বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ 

করিয়াছে, ষে কোন ব্ষিয়ের যাঁথার্থ্য 

জানিতে পারিয়াছে, যাথার্ধাবেতা, ম্বরূ- 
পজ্ঞ । ৩। দ্র্ননশাস্মবিদৃ। 

তত্বজ্জান তেত্ব ব্রহ্ম _জ্ঞান, ৬ষী- ষ) সং, 
ক্লীৎ, ব্রহ্ষজ্কান, আত্ম! শরীরাদি হইতে 

পৃথক্ ইত্যাকার জ্ঞান, আত্মবোধ। ২। 
স্বরূপষোধ, যাথার্থাজ্কান। 

স্তত্বজ্ঞানী তেত্বৃজ্ঞানিন, তত্বক্ষান + ইন্-) 
অন্তযর্থে) বিং,ত্রিৎ্ন্বূপঙ্ঞ, যাথার্থযবেদী। 
২। ব্রহ্ষন্ত, ব্রক্মজ্ঞানী । 

তত্বতঃ (তত্বতস, তত্ব+তস্- প্রৎ ) অং, 
পরমার্থতঃ, ঘথার্থন্রপে, বন্বতঃ, বস্তগত্যা। 

তত্বদর্শিতা ( তত্বক্ষর্শিন্-+তা- ভাবে ) সৎ, 
 জ্ীৎ, বিচক্ষণতা, তত্বজ্ঞতা, দর্শনশান্সে 
অভিজ্ঞতা । 

তত্বদর্শা তেত্বদর্শিন্, তত্ব -_দর্শিন যে 
তত্ববিদৃ দেখে, বিদ যে জালে) বিং, 

তিৎ, তত্বজ্ব। ২ ।জ্ঞানী, বিচক্ষপ। ৩। 
দর্শলশাস্জ্ঞ । 

শত্বনিরপপ তেত্ব--নিকপণ, ৬ঠী-ষ) সৎ, 
রীৎ, স্বরূপনির্ণয়, যাথার্থয স্ছিরীকরণ। ২। 
ব্রহ্মনির পণ, ঈশ্বরনিরূপণ | 

তত্বনির্ণয় (তত্ব নির্ণয় ) সং, ক্ীৎ, স্বরূপ- 
নিরূপণ, যাথার্ঘানির্ণয়, তত্বনিরূপণ, তত্বা- 

বধারণ, স্বন্রপপরিজ্ঞান। ২। ঈশ্বরনির্ণয়, 
ব্র্দনিরপণ। 

তত্বন্যাস ) সৎ পুঙ, তক্ত্রোজ বিষুপুজ্াক্গ- 
নাসবিশেষ। | 

তত্বনিবেক ; সং) পুহ, জেযাতিগ্র-স্ববিশেষ । 
তন্বভাষা বিন ) তেত্ব-_তাষ, বদূ বল! 
ভি হবি বি 
তি, স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদশি। 

অতত্বাস্ুসন্ধান (তত্ব -অসুসঙ্ধান ) সৎ, ক্সীৎ, 

কিরূপ আছে কিরূপ করিতেছে ইত্যাছি 
ৃ বিষয়ের সৎবাদ লওয়া। ২। প্রকৃত আব- 

.. প্বার অন্বেষণ,তথ্যানু সন্ধান, স্বর্ূপনিকূপণ, 
চেষ্টা, যাথার্থ্য নিশয়প্রয়াস। 

বিষয় প্রকুতন্ধপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা 
এই ব্যয়ের অবলোকন, অধ্যক্ষতা করা। 

তত্বারধায়ক (তত্ব - অব-ধৈ[ চিন্তা করা] 

মনোষোগ দওয়া 4 অকপণেক) _ ক) বি, 
ত্রিং, তত্ব ::*1নকারী, ষে ব্যক্তি অধাক্ষণ্তা 
করে, যার উপর কোন. বিষয় দেখিবার 
ভার থাকে । | | 

তত্বানধারক তেত্ অব - ধ-ঞ্জিস্ধারি ধরা] 
শ্যির করা +অকংণক)- ক) বিৎং, ত্রিং, 
মেকোন বিষয়ে তত্বনিরূগণ করে। ২। 
স্বরপপরিজ্ঞাতা। ্ 

তত্বাধধারণ পের দেখ, অআলছ্দেনট)--ভা) 
সং,কীৎ,তত্বনিণয়,্বরুপজ্কান, যথার্থবোধ। 

তত্বাববোধ তত্ব -খ্মবনলোধ পরিজ্ঞান) সং, 
পু, তত্বজ্ঞান দেখ! 

তৎপর তে সেই-পর রত, ৭মী-ষ) 
বিং,রিৎ, আসক, ব্যগ্র, উদ্যত, সচেষ্ট। 
২। নিবিই,ষত্ববান। ৩। নিপুপ। ৪ সতর্ক, 

চতুর । ৫1 ভত্প্রধান! শিং-১ “ত্বয়া 

লোক গুরুঃ - “আরাধিতো দ্বিজশ্রেষ্ট স্তৎ- 

পরেণ সমাধিন1 1” ২ “লীনা ব্রহ্মণি তৎ" 

পর! যোনিমুত্তাঃ |? ৬ | ক্রিং-বিং, 
তদনস্তর । 

তত্পরতা তৎপর+ তা - ভা) সংস্রীং, সচে* 
উভ1। ২। দক্ষতা । ৩। যত্ব,আগ্রহ, অভি" 
নিবেশ | ৪1 সতর্কতা । 

তৎপরায়ণ €তৎ্ সেই -পরায়ণ আসক্তঃ 

৭মী -ষ) বিং, ব্রিৎ। তাহাতে আস । 
২। ভত্প্রধান । ৩। তদাশ্রিত। 

তৎপুরুষ (তদ্ সেই _ পুরুষ ব্যক্তি ) সং, 
পু, সমাসবিশেষ, উন্তরপক্ষ-প্রাধান্যশৃচক 

সমাস, যে অমাসে ভ্বিতীয়া্দি বিভক্তি 
পদে থাকে । ২। পরমপুরষ। 

ঠা ; বিৎ, ত্রিৎ, তথ্প্রতিনিধি, ও 
স্থজভিষিত্ত | ৬, 

ততৎ্ফল (তৎ [তন বিত্যার করা++(কিগ, 

ক] বিস্তৃত-ফল্ [বিকসিত রা 
গমন কর! ইত্যাদি+অন্)-ক) 



| খা, [ ৭৪১৯] ভগ 
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পুত, কুবলয়, পদ্ম । ২। কুষ্ঠনামক ওঁষধি। 
৩। চৌরনামক তৃগন্ছি দ্রব্য । 9৪1 তেদৃ__ 
ফল, ৬চী-ষ; ক্লীৎ, তাহার ফল। 

তত্ত্রতেদু সেই+ত্র- সপমীস্থানে ত্র) অৎ, 
তথায়, সেখানে | ২। তদ্বিষয়ে । শিং --১ 
“যদৃধহুক্তোহভূদ্ভূত্যবাঙ্গনৈঃ। তত্র তত্র | 

২“ন স হা ভদ্রেতি প্রত্যুন্তরৎ দদৌ,।?? 
তত্র দ্োোষং গ্রহীষ্যতি |” 

তত্রত্য তেত্র তথায় +ত্য _ ভবার্থেট বিং, 

ত্রিৎ সেখানে যাহা ঘটে, সে স্থানে উত- 
পন্ন, তৎস্বানস্থ, সে স্বানমৎক্রান্ত । শিৎ 
৯ “মুক্ছ ছাপার হেসতা লু 
ধিতৈরজ নৈ2 1” 

তত্রভবান্ তেত্রভবত্,তত্র [তদ 4 প্রধমাস্থানে 
ব্র--প্রৎ] সেই- ভব [ভু হওয়া+ অৎ 
শেতৃ)-- ক] শ্রেষ্ট) বিং,ত্রিং, পুজ্য, মান্য । | 

“তত্রভবাংস্তং চ পিতরৎ রক্ষ 
কিন্তিবাৎ।” [তবু, তথাপি । 

তত্রাপি তত্র _ অপি) 'অং১ক্রিং - বিৎতথাচ, 
তৎসংক্রান্জ তেৎ _ সংক্রান্ত, ৬ঠী _ষ) বিৎ, 

ত্রিং, তদঘটি'ত, তয় । 

তৎ্সদ্বশ (তং -- সদশ, ৬ঠী _ষ) বিৎ, ত্রিৎ, 

তাহার তুল্য, তাহার মত, তখাবিধ। শ! 
_ক্জ্রীং, তন্ত,ল্যা । 

তৎস্থলাভিষিত্ত (ততৎ্--স্মল-_ অভিষিক্ত, 
মী -ষ) বিং, ত্রিৎ, তাহার স্থলে অআভি- 

বিক্ত, তত্প্রতিনিধি | 
ততস্বরূপ তেৎ _ স্বরূপ, ৬ঠী _ ষী বিৎ, ত্রিৎ, 

তাহার সহিত অভিন্ন,তাহার সহিত এক। 
২। তত্প্রতিনিধি । 

তথা তেদু সেই+থাচ - প্রকারার্থেট অং, 
ক্রিং-বিংঃ লেইপ্রকার। ২। তথ্য,সত্য। 
৩। এবং,আরো । ৪ | ভগ্রিমিত্ত,তাহাভে । 

৫। স্বীকার। ৬। সাদৃশ্য । ৭। নিশ্চয় । 

৮। সমুচ্চয়। ৯। পৃষ্টপ্রতিবাক্য। ১*। 

সেইহেতৃ । শিং ১*ত্বমপ্যেবং নলে বদ। 

তথেত্যুন্ত।11” ২ “তথেতি প্রতি জ্ঞাজ 1” 
তথাগত (তথা যেরূপে পুনরাবৃত্তি না হয় 

সেইক্পে গত জ্ঞাত) সৎ, পৃং বুদ্ধ। 
২।-বিং। ত্রিৎ, €সই, প্রকারে' আগত । 

শিৎ-১ গনলহ তৃষ্টাতখাগতম্। 

শিৎ-১ 

তথাচ ) (তথা - চ, অপি) অং, তত্রাপি,. 
তথাপি / তবুও ২। পুর্বের্ষোস্ত অর্থের সম-- 

থন। শিৎ _-১ “তথাশি মম সর্ব ্ বং রামঃ 
কমললোচনঃ 1১, ্ 

তথাভৃত তেথা-ভ হওয়11ত(ভ্ত)- ক), 
বিং,ভিৎ, সেই প্রকারে সম্পন্ন । শিৎ- ৯. 
“স্মরস্থথাভুত মসুগ্মনেত্রমূ 1” কুমার) । 

তথাবিধ (তথা -বিধ প্রকার) বিং, ভ্ত্িং,. 
তাদুশ, সেই প্রকার । শিৎ-১ “অতোহু- 
তিলাষে প্রথমৎ তথাবিধে 1” ২ “শ্রুত্বা, 
তথাবিধৎ মৃত্যুৎ কৈকেয়ীতনয়ঃ পিহুঃ ৷” 

তথান্ত তেখা_অস্ক হউক) অং, তাহাই 
হউক, সেইন্দপ হউক, তাহাই ঘটুক। 
তথাহি (তথা এবং -হ্ি নিশ্চয়, ছৎ- স) 

অৎ, পূর্বোক্ত অর্থের দুটীকরপ, সমর্থন |: 
২। লিদর্শনি । ৩। প্রসিদ্ধি। ৪। ঘিবরণ। 

তথৈধ তেখা_-এব এই প্রকার) অং, সেই 
প্রকারই। শি২-১ “তখৈব দোহভুদ- 
স্বর্থো রাজ! প্রকৃতিরঞ্জনাৎ ।” 

তখৈবচ তেখা_ এব-_-চ) অং, ফেইকপই, 
সেইপ্রকারই | ২। রীতিপুর্ববক নয়, প্রকৃত 
প্রস্তাবে নয়, অধত্বসহকারে, মনোযোগ- 
ব্যতিরেকে । 

তথ্য তেখা 4+ষ/ষ্য) - ভবার্থে) সৎ+কীৎ, যা- 
থার্থ্য । ২। প্রকৃত অবস্থা । ৩। হিং, তি, 
সভ্য, প্রকৃত, যথার্থ । ৪ । অবিসংবার্দী। 
শিৎ- ১প্রির়মপি তথ্যমাহ শকুহ্থলাং।” 
২ “তখ্যেনাপি ক্রবন্।?? 

উনার _যিন্।? তেথখ্য-ভাষ্, বদ বলা 
তথ্যবাদী দিন +ইনৃ€েনিন্) _ ক) বিং, 

ত্রিৎ, সত্যবাদী, যথার্থবাদী, প্রকৃতবাদ । 

তথ্যানুসন্ধান (তথ্য _ অন্গসন্ধান্) সৎ, কী, 
প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, স্বরূপনিরূপণ- 
চেষ্টা, ষাথার্থযনির্ণয় প্রয়াস, তত্বান্েষণ। 

তদ্ তেন্ বিস্তারকরা-+ অদ্ৃ- ক) সর্কাৎ,ত্রিৎঃ 
তিনি, সে। ২ প্রসিদ্ধ । শ। ক্লীৎ, ব্রন্ম । 
৪ । অং, তগ্নিমিত্ত, সেই হেতুক, তবে । 

তদ্রতিরিষ্ক (তদৃ- অশ্তিরিক্র) বি, ত্রিং+ 
তাহার অতিরিক্ত; তাহা অপেক্ষা! অধিক, 

তদধিক।২। তাহা হইতে পৃথক, তি» 
. তহ্যতিরিক্ক ৷ ৰ 
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পপ পিস্তল এপি ভিত টিপা তত পপি শা 

তদনস্তর তেদ সেই-অনস্তর পরে) ক্রিৎ, 
_ বিং, ক্লীং, তাহার পর, ছতপরে। 

তদনুরূপ 'তদ্ - অনুরূপ) বিৎ্, ভ্রিং, তাহার 
মত, তদ্রপ, তৎসদ্ূশ। 

তদনুসাপ (তদৃ-_ অনুসার) ক্রিৎ_বিৎ, সেই 
অনুসারে, তাহা যেরূপ সেই গুকারে, । 
তঙ্গনুঘায়ী প্রণালীতে। 

তদন্ুসারী (তদনুসারিন্) বিং, কিং, সেই 
অনুসারে যে চলে । ২ । তাহার মত । 

তদস্ত (তদৃ_ অস্ত) সং, ক্লীং, তাহার ব্সশ্স) 
তাহার শেষ । ২। স্বর্ূপনিকপণ, যাখার্থা- 
নির্ণয়, তত্তীবধারণ | ৩ । ক্রিং-বিং, তাহার 

পরে, তাহার শেষে, তাহ] শেষ হইলে, 
তত্পরে, দনভ্তর। 

তদস্তত _র্তিন্ (তরঙ্গ _'অন্তর্- বুহ 
তদন্থঃপাতী_তিন / থাবা, পৎ পড়া+ 

ইন“ণিনৃ)--ক) বিং, ত্রিং, তাছার মধ্যে 
নিবি, তাহার মধ্যে পরিগণিত । 

তদন্য (তদৃ-- অন্য) বিৎ, ত্রিং, তাহ! হইতে 
পথকৃ, ভদ্িন্ন, তদ্বযতিরিজং | 

তদপি তেদৃ _ অপ্পি) অং, তখ।পি। 
ত্ভিন্্র (ত€-- অভিন্ন) বিং, ত্রিং, তাহার 
সহিত অভিন্ন,তাহার সহিত এক, তৎ্স্গরূপ 

তদর্থ (তদৃ_ অর্থ) ত্রিৎ-_বিং, সেই কারণে, 
সেই প্রয়োজনবশতঃ, তজ্জন্য,তনিমিত্ত | 
২ । সং, ক্লীং, সেই অর্থ; তাহার অর্থ। 

তদপ্ণ (দূ _ অর্পণ, ৬ী বা "মী - ঘ) সং, 
ক্লীং, তাহার বা তাহাতে ন্যস্ত বজ্ত, 
প্রত্যর্পণ । | 

তদবধিতেদ্ _ অবধি) ক্রিৎ * বিং,সে ই অবধি, 
সেই সময় বা খটলা হইতে, তদা প্রভৃতি । 

তদবশ্ছ তেদ্ _ অবশ্মা) বিং,ত্রিং, যে ৫সই- 
ছবস্থায় আছে,যে সেই ভাবে রহিয়াছে, 
যাহ! পুর্ব অবস্থার পরিবর্ত বা ব্যতিক্রম 
বটে নাই, তন্তাবাপন্ন ॥ | 

তদ1, তদানীম্ তদৃ সেই +দা, দ্ানীমূ_ 
কালার্ে) অথ, ক্রিৎ-বিৎ, তখন। ২। 

তৎকাল। শিৎ-১ “অথ হতৎসা বিসহ্বপুহ 

১ সানু হুৎদান্ সমুপান্দ্রবনূ ।” 
তদাস্ম! তেদাত্বন্,তদ্ _আত্মন্। সেই আত্মা 

৭8৮০ ] তদ্ 

বাহার, ৮ঠি 1.) বিৎ, ডি, তহন্বকূপ, 
ূ তাহার ৮1218 অভিন্ন । শিৎ _- ১«তদাত্ব- 

নোহুপি নিষিধ্যমানত্বে তমিষেধাত্মকে 
র তদ।ত্মনি জগং প্রবেশাৎ্, )? 
ূ তদ্দাত্ব তেদা তখন+ত্ত- ভাবাদ্যর্থেট সং, 
ূ ক্লীৎ, তৎকাল, বর্তমান্কাল। শ্িং_-১ 
| শিতদাতাীয়তিসৎযু৪£ জন্ষিজ্ঞে য়ে! দ্িল- 
র চ্ুণত 1? | রী 

ূ তর্দানীৎ তেদ! দেখ) অং,তখন, সেই সময়ে। 

| তদানশীস্তন প্তেঙ্গানীমূ সেইলময়ে +তনষ্রন) 
| -ভবার্থে বিহ,ব্রিৎ, সেই সময়ে যাহা 

ক্ষটিয়াছে,সেই সময়ে ষে বা বাহ উৎপন্ন 
| হইয়াছে, তদা'তন, তত্কালীন। 
| তদপ্রড়তি (তদ1! তখন--পগ্রড়তি অবধি) 

| ২েই আঅবধিতদবধি। শিৎ_ ১তদা- 
প্রভ়ৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গ3 1 কেমার)। 

তদামুখ তদা তখন- মুখ আরশকাল, 
৬ঠা _ হিং) বিং, ব্রিং, পরার । 

তদাসুহ্গক (ত২ প্রসিদ্ধ কাধ্য - আমুক্ত 

নিষ্বোঞ্জিত, ৭মী-ষ, কণ্- ষোগ ) সং, 
পৃ, রাজপারিষদৃবিশেষ। | 

তদীয় .তদ্+ঈয়নৌয়)-- ইদমর্থে) বিং,ত্রিং। 
তত্সন্থন্ধীয়ু, তাহাঁর। ২। তাহার অধি- 
কৃত । ৩। তাহার অত্বাম্পদীভূত | 

তছুপরি (তদৃ-_উপন্ি ক্রিং- বিৎ, তাহার 
| উপর ; তাহার উদ্ছে। 

তদ্দেক (তদ্-- এক) বিং,ত্রিৎ। তাহার সহিত 
অভিন্ন, তদভিন্ন, তদেকাত্মা, তৎ্স্বরূপ। 

তদেকাক্সা 0-আত্মন, ভদূ - এক-_ আত্মন্) 

বিৎ, ত্রিৎ, তাহার সহিত অভিন্্রত। তাহার 
সহিত এক, গুদেক, তদ্ঘতিমন, তৎস্বরূপ। 

তদগত তেদৃ-গত আসক্ত, *মী-ষ) বিং। 
ত্রিৎ, তন্নিষ্ঠ, একাগ্র, অভিনিবিষ্ট। ২। 
তদ্াসক্ত । শিং -১ *শুচিস্তদগতমানস: 

তদূৃগুপ (তদ্ খপ) সং, পুৎ১ কাব্যাপক্কার" 
বিশেষ, স্বীয় গুণ পরিত্যাগ করিয়া অন্য" 
লীয় উৎকৃষ্ট গুপগ্রহণ। ২। প্রসিদ্কগুণ। 
৩। তাহার গুণ । শিৎ-৯ গতদৃগুণপানেব, 

গায়ন্তঃ | ৪ । বিৎতমীয় গুণের ন্যার ৩৭" 
বিশিষ্ট । এ 3০4-17 

'তদ্গুণসংবিজ্ঞান 3 সঁচঃপুহ। বহুর্রীহি সমাস" 
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বিশেষ, যাহাতে বিশেষণেরও উপস্থিতি 
হয়। [সেই সময়ে, সেইকণে। 

তদ্দগুড তেদ্ দণ্ড ত্রিং- লিং, তেই দণ্ডে, 
তদ্দিন্ন (তদ ৫সই-দিন দিবস) অত, 

দিবসের মধ্যে ।২। প্রতিদিন । শ৩। সেই 

দিন । শিৎ- ১তদ্দিনং হি ছুর্দিনৎযদেব 
হরিকথাহতমৃ ৮ (পদাাবলী)। 

তপ্ধন (তদ্ সেই ধন, ৬ষ্ঠী -হিৎ ১ লিৎ, 
ব্রি, কৃপণ, ব্যয়কু | 

তদ্ন্্মা (ধরন, তদৃ_ ধর, ৬ঠী-_ হিহ) 
বিং, ভ্রিৎ, তথাভুত ধন্মযুক্ত। 

তদ্দিত (তদ্[ সেই] মুলশন্দ--হিত যে 
উপনুক্ত হয়, ৭মী _ষ) সং, পু, শব্দের 
উত্তব জায়মান প্রত্যয় । ২। বিং, ত্রিৎ, 
তদ্বিষষে উপযুক্ত ।শু 1 তাহার পক্ষে মঙ্গল। 

তন্ভাব তেদৃ- ভাব, ৬ঠী--ষ' সং, পু, তা- 
সার অসাধারণ ধর্ম / ২। তন্বিষয়ক চিস্তা। 

তন্ভাবাপন্ন (তদ্ - ভাব-'আপন্ন প্রাপ্ত) বিৎ, 

ত্রিৎ, সেই ভান্প্রাপ্ত ; তাহার ভাব্প্রাপ্ত। 
২; যে সেই তাবে রহিয়াছে, যাহার পুর 
অনস্থার পরিবর্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, 
্কদবৃস্থ। 

ন্থিম্ব তেদ্ - ভিল্প) বিং, ত্িং, তাহা হইতে 
অন্য, তাহা হইতে পৃথকূ, তদ্দন্য, তদ্য- 

তিরিক্ত । ২ | ক্রিৎ-বিং১ তাহা ছাড়া, 
তদ্বাতিরেকে। 

তদ্ধপ (তর সেই-ক্ধপ প্রকার) বিং 
ত্রিং, তদ্ধিধ, সেই প্রকার ।২। ক্রিং_ বি, 
সেই রূপে, সেই প্রকারে ; তণন্ুুমারে। 

তদ্ধৎ (তু সেই +বৎবেতু)- জস্তযর্থে ) 
বিং, ত্রিং, তদ্দিশিষ্ট । ২ | (+ বতু€(চুৎ্)- 
তুল্যার্থে ) অৎ, তত্ত,ল্য, তাহার ন্যায়। 

তদ্বল তৈদু--বল, «মী- হিৎ্) সং,পুৎঃ বাণ- 
বিশেষ। 

তদ্দিধ তেদু সেই --বিধা প্রকার) বিং, ত্রিং, 
তথাবিধ, সেইপ্রকার । শিং - ১ক তদ্ধিধ। | 
ত্বংক্ক চ পুালক্ষণ। 1” কেমার)। 

ভদ্ব্যতিরিক্ত তেদ -ব্যতিরিক্ক) বিৎঃ ভ্রিং, 
তাহ! হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক, 
তভিন্ন, 'তকল্য। ২। ক্রিং-বিং, তাহ? 
ছাড়া, শাহ? বিনা, তঙগযাতিরেকে। 

৭3১ ] তনু 

তনয় (তন বিস্তার করা1অয়কেয়ন)-ক) 
তে পাম, ধশঃ, বংশ ইত্যাদি বিস্তার করে) 

সৎ.পুৎ, পুর । যা স্পীৎ, কন্যা | শিৎ ১ 
“অখৈনমদ্রেত্তনষা শুশোচ |” (কুমার )। 
২। চাকুলিয়া লতা । ৩ । ঘৃতকুমারী । 

তনয়িত্ব (তন বিস্তার কর17 ইত্ু-ক 
সং, পুই১ বিজ । ২1 মেখ। 

তনস (তনয় “দেখ, অস্.অহ্ন্)-ক) সৎ, 
পৃৎ, পৌত্রাি | [বিশেষ । 

তনাদি; সৎ, পুৎ, ধাতুপাঠোক্ত ডি 
তনিক1 তেন বিস্তার করা+ আক. ণক).- 

আপ _ স্ত্রী) সং, স্ত্রী, রজ্জ,, দড়ী। ২। 
কাছি | 

তনিমা তেনিমন, তন্ন +ইমন্_ ভাবে) সং, 
পুৎঃ স্বপ্কত্ব, কার্য । শিৎ - ১“বিরলাতপ- 
স্তনিমানমভজত |” (কাদশ্বরী) ২। যকুৎ। 

তনিষ্ঠ তেনীয়স্, তন্থু অল্র+ইষ্ঠ ,ঈ- 
তনীয়ান্ ত্র অতার্থেবিৎ১ত্রিং,অতি- 

তনু, ক্ষীণতর, অনিকুশ 7; অতিক্কুদ্র ; অতি 

অলপ। শিৎ-১ “এতেষাৎ লোকানাম্ 
অস্তরীক্ষলোকত্ত্রনিষ্টঃ 1”, 

তন্ুঃ তেন্ুস্, তন্ বিস্তার করা 4 উস্- খ্) 
সঃ কী, শরীর । 

তন্থু (তন বিস্তার কর17উ, উ--প) 
তনু সং, শ্ত্রীঘ, শরীর । ২ ।ত্বকৃ 1৩। 

মুর্তি। শিং-১ “তম্থুভিরবতু বস্তাভিরষ্ট/- 
ভিরীশঃ 1” শেকুস্তলা) | ২। “তনুর ভ্রাবৃতা 
ব্যোস্সি চজ্ঞলেখেব গচ্ছতী ।” ৪1 বিৎ 
তরি কশ। ৫1 শুক । শি - ১তন্ুতরৈঃ 

ভেদাস্তমঃ শীকরৈঃ1” ৬1 কোমল। ৭। 
অল। শিং--১ “তস্থুলো মকেশদশনাৎ 
মদ্বজীমদ্ধহেৎ, স্িয়মু।” ২ “তন্রপি ন 
তে ফোষঃ।” স্বী-ন্্ীৎ, কৃশাী। “তব 
ভন্বি! কুচাবেতে নিক্সতৎ চক্রবর্তিনৌ ।” 

তন্ুচ্ছদ (তন্থ শরীর-ছদ যে আচ্ছাদন 
করে, ২য়া- ষ) সং, পু, বশ, সাজোয়া!। 
শিৎ - ১ “শোণিভাক্ত তহুচ্ছ্াঃ ।” ২*মা- 
তলিস্তস্য মাহেত্দ্রমামুমোচ তনম্ুচ্ছদমূ |” 

তনুদ্ছায় (তনু অজ- ছায়া, ৬ষঠী_হিৎ) 
বিৎ, তরি, অজ ছায়াবিশিষ্ট 1 ২। সং»পুং 
বর্ধবরকবৃক্ষ। সা_স্ত্রীৎ, দেছের ছায়া । 



ক 

_ তমুজ 1 (তনু, তন শরীর-জ | জন্ 

তন. / জন্মান4অড)-_ক ]যে জন্মে | 

৫মী- য। শরীর হইতে যাহার উৎপত্তি 

হয়) সং, প্র, পুর । জা1- জীৎ, কন্তা। 

শিং -১ “সমাদিদেশ প্রধতাৎ তনজাম্।” 

(কুমার) । ২। বিং, ভ্রিং, শরীর হইতে 

উৎপন্ন । ঃ 

তনুর তেন শরীর ত্র, তাপ [ন্ত্রৈ 

তনুত্রাণ ত্রাণ কর14 অডে),অন(অনট) 

- ক) ষে রক্ষণ করে । যুদ্ধকালে মাধাত 

নিবারণর্থে যে লৌহময় আবরণ দ্বার! 

শরীর রক্ষা! করে, ২য়া-ষ) সৎ, ক্ষীৎ। 

বর্শা, সাজোয়া। 

তন্ুত্রোটি (তম সুক্ষষ_তে।টি চণ্ু, ৬ঠী 
_ হিৎ) লিং ত্রিং,। যে সকল জীনের 

চঞ্ু অতিশয় সক্ু। (পু) ইল্গুদী রক্ষণ । 

তনুপত্র তেন্কু সুদ্ষ্স _পত্র, ৬ঠী-_হিৎ) সৎ, 

তন্বতক্কা (তনু শরীর _ভন্মা বাযুন্ত্রবি- 

শেষ) ৬ঠী _ষ সৎ) শ্রীৎ, নামিকা, নাক । 

তনুভূতৎ (তনু শরীর-ভূ২ [ভূ ধারণ করা 

+০(ক্ষিপ)-কা] যে ধারণ করে, »য়া_ষ) 
সৎ, পুৎঃ শরীরী, জীব । শিৎ_১ “ছায়া- 

ফলৎ অন্বভৃতাৎ শুভমাদধাতি 1” 

তনুমধ্যা তেম্বু কশ - মধ্য, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) সৎ, 

্রীং, কশাজী, ঘে সীর মাজ। ক্ষীণ। ২। 

ড়ক্ষরক্ছন্দোলিশেষ, যাহার ৩য় ও গর্থ 
বর্ণ লঘূৃ, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু । 

তন্মরস (তনু শরীর -_রস) সৎ, পু" জেদ, 

ঘর্থ। ((ক্ষিপ)-_ ক) সৎ, ক্লীং, লোম । 

তশুকট (তনু-রুহ উৎপন্ন হওয়17০ 

তন্গল তেন বিষ্গার করা4উল(উলচ্)-শ্) 

বিং, ত্রিৎ, বিস্তৃত । 

তনুবধার তেন শরীর -_বু আলরণ করা+ 
ঘ ঘএ) ৭) সং, পুং, বন্ম,সাজোয়।। 

তন্নসঞ্চারিণী (তনু শরীর-_সঞ্চারিণী যে 
_বেশবিন্যাস করে) সৎ১শ্ীৎ, বালিকাস্্ী। 

তনুক্জনি (তনু শরীর -জনি জন্ম, ৬ঠী- 

হিং) সং; পুৎ, পুত্র । 
উনুন্তব (তন শরীর_-উতৎ্-ভূ . উৎপন্ন 

হওা+অ(অন্)- ক) সং, পুৎ, পুত্র । 
2 

1 শি১ পিক্চভূতপরিত্যৎ শাবং তং 

| ত্বতনন্ভবম.1 (হুরিবংশ) 1 বা--স্ত্রীং, 

কলা: 7 ৯৯ 
তনন (তন শরীর--উন) সৎ, পৃ, বায়ু। 
তনুনপ (তন শরীর-_উন লঘৃতা, কশত। 

-প পা পালন কর! অ(ড)-ক]যে 
পোষণ করে । যে শরীরের পুষ্টিসাধন করে) 
সং, ক্লীৎ, ঘ্বৃভ। 

তনন্পাৎ €(তননপাদৃ, তনন্প ঘ্বত-অদ্ 

[ অদৃ ভক্ষণ করা+*(ক্ষিপ)-ক]যে 

খায়, ২য়া-ষ। কিম্বা তন শ্রীর-ন 
না-পাৎ যেরক্ষা! করে, যে তন্যান্য 
তনকে রক্ষা করে না, অথবা যাহা জঠরস্ত 
থাকিয়াও কেবল তৃক্ষান্সের পরিপাক করে, 

শরীরের ধবৎংস করে না) সং, পৃৎ, অগ্নি । 
তনকৃহ্ ) (তনু শরীর _রুহাকুহ জন্মান 

তনুরহ | +অ(ক)-- ক] ষে জন্মে, ৫মী- 

ষ) সং, পর ক্রীৎ, লোম । ২ ।পালখ। 

শিৎ-১ কেকুটঃ) “ঝজুতন্কুহাঙ্ুলিতাম 
বক্ত,নশচুলিক2।” ৩। পু _কসরীং, পৃত্র, 

কন্যা । [মামিক। 

তন্থা (তঙ্কা শকজ কিগ) বেতন। 5) 

তক (তন বিস্তার ৮414 তুতেন)- ক) সং, 

পুৎ, শৃত্র। সত ' |শৎ-১ এভিরক্ছি স্তরে 

কমিতন্জলালৈঃ1” (রঘু )। ২। অপতা, 

জান্ভতান। শিং-১ “তেষামুৎপন্নততৃনাম" 

পতাৎ দায়মহ্ত্ি 1” (মনু) ৩। হাঙ্গর । 

তল্তক ) সং,পুৎ,সর্দপ । কী স্সীহ,শিরা,নাড়ী। 

তক্কাষ্ঠ (তন্ত সুতা-_কাষ্ঠ) সৎক্লীৎ। যাহা 

দ্বারা তাতিরা শত পরিক্ষার করে, বুরুষ। 

তককীট,তন্ত হ্ৃতা কীট পোকা১ওষঠী-ষ) 

সং, পুৎ, গুটিপোকা। [গ্রাহ,হাঙ্গর। 

তজ্ণ তেন বিষ্তারকর14তুণ-_ প্রৎ)সং,পু, 

তক্তনাগ (তহ্ছ-নাগ সর্প) সৎ, পুহ, গ্রাহ। 

২। হাঙর । [সৎ পৃুধ, মাকড়সা । 

তস্তনাত (তন্ত ত্র নাতি, *ী-হিৎ) 
তক্তনির্ধ্যাস তেস্ত ত্র নিধ্যাষ নিস্যাদ্দ) 

সং, পুহ) তালবৃক্ষ | 

তক্তপর্ন্ন ( _পর্বন, তঙ্তা ত্র] বঙ্ৰোপবী 
পর্ন উত্সব । ঘৎকালে বামনদেখের 

যঙ্তোপনীতদানোৎসব হয়) সং, লং, 

শ্রাবণী -পুর্ণিমা! ৷ 1 
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(ণ১-ক। থে তত বুনে, ২্য়া 

-ষ) সৎ, পু, ভীতি । ২। মাকড়সা । 

তন্ধধাপ 7 

তন্তবায় 

তক্তবিগ্রহা €( ভস্ত স্াতা-- বিগ্রহ 
৬ঠী _ হিং) সৎ, স্্রীৎ, ক লীরক্ষ । 

তস্তভ তেক্ক স্তা-ভা দীপ্তি পাওয়া + 

অংশ, 

(ডি) ক) সৎ, পু, সর্ধপ 1২) বাছ়ুর। 
তল্তর তেন্ধ সৃতা-র»৯ ল-যে লয়) 
তক্ুল ২, ক্লীৎ। মণাল । 
তক্তশ।ল] (তন্ত বুনন--শাল। গৃহ) সং, 

স্ীৎ, তাততঘ্বর। 
তক্তসম্ভত (তজ্ত শ্াতা -সস্তৃত ব্যাপ্ত, ৩য়া 

- ষ) মং, ক্লীৎ, রানাকািড । ২। স্ুযুত- 
বস্ম, সিওয়ান । 

তজ্ভসার (তন্ভ- সার সারাংশ । বৃক্ষের 
হভ্জা তহ্/বিশিষ্) সং, পুৎ, স্ুপারিগাছ । 

তন্ত্র তেন বিস্তার করা 4তত স্ত্রণ)- ক) সং, 
ক্লীং, শিব ও শক্তির উপাসনা-বিধায়ক 
শান্পবিশেষ | শিং-১"দেবীনাঞ্চ যথ। ছুর্গী 
বর্ণানাৎ ব্রাহ্গণো যথা। তথা সমস্ত শাক্মাণাৎ 

তশ্্রশান্স মনুত্তম্।” ২। বেদের শাখাবিশেষ। 

৩। সিদ্ধান্ত, মীমাংসা । ৪1 দৃপ্রমাণ। 
৫ । পরিচ্ছদ । ৬। ওষধ। ৭। ঝাড়ানমন্ত্র। 
৮ প্রধান। ৯। কারা । ১০ । কারণ । ১১। 

উপায় । ১২। রাজসমভিব্য।হারী লোক । 

১০। সৈন্য । ১৪। অধিকার ।১৫। রাজ্য। 
৯৬। দ্বরাজ্যচিস্তা। ১৭। ইতিকর্তব্যতা। 
১৮ । জাতে । ১৯ । তজ্জবায়। ২* । যে মস্ত 

দ্বারা তন্তুবায় বন্প বয়ন করে, তাত । ২১। 

পদ, ব্যবমাম্ব। ২২।সমূহ। ২৩। বন্ 
বয়নের সামগ্রী। ২৪। আহ্লাদ | ২৫। রাজা- 

শাসন। ২৬। রাজ্যের সমৃদ্ধিসম্পাদন। 

২৭। গৃহ । ২৮। ধন। ২৯। অনীনতা, অ- 
ন্যের উপর নির্ভর করা । ৩০: চণ্মনির্শ্মিত 

স্থপ্ক্লরত্দ, | ৩১। দল, সম্প্রজ্গায়। ৩২। উ- 
দেশ্য, অভিসন্ষি। ৩৩ । উভঙ্ক কার্ধ্যার্থ 

সকৃৎ প্রবৃত্ত হেতু । ৩৪। হেতু, কারণ । 
৩৫। কুল। ৩৬ । কুটুন্মভরণ। ৩৭। বিং, 
ত্রিৎ। অধীন, আয়ত্ত ; ষথা--প্রজাতন্ত্র, 
লাধারণতন্ত্র । শিং ১ “তদিদ্বৎ রাষ্ট্রতন্ত্রৎ 
€ ত্বপ্মি সর্ব্ষৎ প্রতিষিতমু ।” 

হইতে রিং মাত্র রি হইয়াছে সহ, 
ক্রীং, নৃতন বস্প। শিৎ-১ “বসা নক্কুন্্ক- 

নিছে সব্বাঙ্গীণে তরুত্বচৌ |? (েষ্টি)' বি 
তশ্্রকাষ্ঠ তেশ্্র বুনন-কান্ট) সং, কী, তন্ত- 

বাযের তুরী। 
তন্ত্রত। তেশ্র+তা-_ ভা) সংংস্বীৎ, অধ্ীনতা। 

২। অনেকোদ্দেশে সকৃত্ প্রবৃন্তি। 

তশ্লধারক (তন্ত্র কর্মাত্তাপক পদ্ধতিগ্রস্থ - ধ্ব 

ধারণ করা+ অক ণক)--ক) সৎ, পু, ষে 

কম্মকাণ্ডের পদ্ধতি দেখিয়া! কন্মকর্তাকে 

মন্ত্রপাঠ করায় । শিৎ-_ ১একস্তত্র নিষুক্তঃ 
স্যাদপ স্তম্ভধারকহঃ |" 

তশ্্রবাপ । তেগ্র ক্কাত-বাপ, বায় [বে, 

তন্ত্রবায় / বপ. বপন কর1+ অ(ষণ)-_ ক] 

যে বুন, ২য়।-_ ষ) সং, পু, তাতি। ২। 
মাকড় সা। 

তশ্ত্রসংস্থা (৯78487 07 0০৮৪117- 

তশ্্রসং ন্হিতি ) ১9০ রাজাশাসন প্রণালী । 

তন্ত্রহোম ; সৎ, পুং, তন্ত্রশস্্রমতে সংরক্ষিত 

হোম। [ও পররাজ্য চিস্তন। 
তন্ত্রাবাপ (তন্ত্র - আবাপ) সৎ, পৃৎ, স্বরাজ্য 

তন্তরিত তেস্ত্রা+ইত-জাতার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
অবসন্ন, আলস্যযুক্ত । তা - জী, আলস্ত- 
যুক্তা । শিৎ-১ “"অতঙ্গিতা স! শ্বয়মেব 
বুক্ষকান্ 1? কুমার)। 

তন্ভিপাল ; সং, পুৎ, সহদেবের নামবিশেষ ; 

বিরাটরাজ্যে বাসকালে তিনি এই নাম 
ধারণ করিয়াছিলেন । শিং --১ *“তস্তিপাল 

ইতিখ্যাতে। নামা বিদিতমন্্ব তে 1১” 
তন্ত্রিপালক (তন্ত্রি (তন্ত্র সৈন্য + ই- প্র] 

সৈন্যাধ্যক্ষ পলক ষে পালন করেব 

সাহায্য করে) সং, পুৎ, রান জয়দ্রথ। 

তস্ত্রী (তন্ত্র ছেখ,ঈ -_ ক) সংগম্ীৎ, ভাত । ২। 
বীণা। শিৎ _ ১৭ম্ট্র যানে নরেজাণ।ৎ তশ্তী- 
বৈরাপি চৈব হ।” (ভারতত)। ৩। বীণা 
প্রভৃতির তার,ভ্টাইত। ৪1 রজ্জ, | শিৎ- 
১ «ন লঙ্বয়েৎ বহৎসতত্তীং 1 ৫ | লদী- 
বিশেষ । ৬ | তস্তিন্) বিৎ ত্রিং। লে 

প্রবি্, সম্প্রদায়ের আন্তগতি, দলাক্রোস্ত । 
তত্র (তত্র অলস হওয়া +স্-দ্ডা). সং 



ভপঃ [ 

১৩ লিলি শিািপশা্িশশিপটীশি 

হ্রীং, অল্পনিদা, নিদ্রাবেশ। শিং -)১ 

“নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ৎ ক্রোধ আলস্তৎ দীর্ঘ- 
শত্রতা |? ২। অআবসমতা। ৩। আলস্য । 

তল্দালু, তলত (তল শিদ্রিতহওয়া আলু, 
ইত--ক, শীলাদ্য-র্থ) বিং, জি, নিদাল্, 
অলস। শিং-১ “ষ ইং ধারযিষ্যান্ত 
ধশ্মশাস্্রমতক্দি তা: 1”; 

তন্দ্রি ) তপ্ত দেখ, ই€ক্রিণ)_ কণ্, আপ, 
তত্দী _স্সীং) সং, স্্রীহ, অল নিদ্রা। 

রত 

তক্দিকা / ২। মৃচ্ছণ। ৩। 'আলস্য।শি২ং-১ 
“বিভ ূনজন্দিবমস্ততন্দ্িণা 1" 

তন্নতম (তদ্-ন তাহা ন্য, তদ- ন তাহা 

নয়) ক্রিৎ-বিৎং, তাহা নয় তাহা নয়, 

খণ্ড খণ্ড । ২ । সুক্ষ নুলশ্ম, পুঙ্ধানুপুঙ্খ । 
তলিলন্ধন (তৎ্ - নিবন্ধন, যু স' সং ক্লীত, 

সেই বাঁরণ,সেই বন্ধন । ২ ।(৬ঠী-_ হিৎ) 
বিংত্রিৎ, সেই কারণযুক্,সেই বন্ধনযুক্ত । 

তন্ময় (তদৃ+ময়_শ্বরূপার্ে) বি, তরি, 

তদাত্বক্ক) ততস্বরপ। শিং-১ “তম্ময়ৎ 
বিদ্ধি মাং বিপ্র।” 

তন্মত্র (তদ্ৃ-মাত্রা পর্চভুতান্তর্গত ভূত ) 
সৎ, ক্রীৎ, সাঙ্যমতে _ শ্বক্ষ অমিশ্র পঞ্চ, 
ভূত । ২।তেদ্ সেই-মাত্র কেনল। 
ক্রিৎ- বিং,সেইমাত্র, কেবল তাই, তাহার 
ন্যুন বা 'মসধিক নয়।৩। তদাত্মক। 

তন্গী তনু +উীপ _ স্ত্রী) সং,ক্ষীৎ, কৃশাঙ্সী | 
২। শালপর্ণাী। ৩। চতুন্দিংশতি বর্ণদুক্ত 
ছন্দ। 

তপঃ (তপস্, তপ্ তপস্যা করা + গন - ণ) 

সং, ক্রীৎ, যাহার দ্বার মন নির্মল হয় 
তারশ ব্রত নিরমার্দি নৈধ (ক্ুুশময় কর্ম 
বিশেষ, তপস্যা, মুনিত্রত | গীতামতে-_ 
তপঃ ভ্রিবিধ--শারীর, বচিক গু মানস। 
দেব, দ্বিঅ, খুকু ও প্রাজ্ঞজন্খের পুজা, 
শৌচ, খভুতা, ব্রহ্ষচর্ধ্য ও অহিৎসা এই 
কয়টী শারীরতপঠ । প্রিয,হিত, সত্য,অনু- 
দ্বেগকর বাক্য ওস্বাধ্যায়াভ্যাস এই করপটী 
যাচিক তপঃ | আর মন:প্রসাদ, সৌমত, 
মৌন, আস্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই কয়টী 

মানস তপঃ । অথবা জাত্বিক, রাজস ও 

স্ামস এই তিন প্রকার তপত। বাহাতে থাকে) সৎ, স্ীহ) ুরঘ্য কন্যা) 

৭8৪ ] 

7 

* শা ্ািশাাীিশীী সী শিশাপীশিশি পিল 

পানা পপি শপ 

শিশির পপাসিশশাশাশীত পি পপিশপশীত পপি পিপিপি? শি্পীপশশি পকীটি তল 

পা 

কোন কলাকাভক্রা নাই তাহার নম 
সাত্বিক 'তপঃ। সৎকার, মান ও পুজার্থ 
দত্তপূপ্বক যাহা ছনুষ্টিত হয় তাহার নাম 
রাস; পাজস ভপহঃ অন্থাধী ও ভঙ্গুর। 
আআ পপর উত্সাদন বাতাদুশ দুরাগ্রহ 

বশতঃ আত্মাকে পীড়িভ করিয়া যাহার 

অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার মাম তামশ 
তপঃ ' ম্ীচির মতে-যাহার দ্বারা জবান 

বিজ্জানসন্পম) পাপবিণষ্ট, স্ব্গসাধন ও 
সিদ্ধ স:ঘদিত হয় তাহ।র নাম 'তপঃ। 

বেদাস্তারি মতে ভিপঃ ঈশ্বরের বিভ্তি- 

পিশেষ। অগিতে ধাতুর ন্যায় পাপাদি মল- 

ভার বিগলশিত হয়। এই নিমিন্ত ইহা 

নাম তপহঃ।হ। ধম্মাথ চাত্দ্রায়ণাদি কুচ্ছ 
ত। ৩। আদুষ্ট 1 ৪ । ব্রাশ্দণাপর ধনু | 

শিং-১ গতপহ পরখ কৃতধুগে তেতীয়াৎ 
অ্ৰানসুচ্যতে । ছ্বাপরে যজ্ছমেবাছুদ,ন- 
মেকং কলো মুগে 7 ৫ | (+অগ ভা) 
চলুপ, ৬। আলোচন। ৭। (+স- 

ণ;লোকবিশেষ। ৮। পুৎ, মাধঘমাস। ৯। 
শিশির | 

তপহকর (৬পম্-কু করা+4 অতঅন্)- ক) 

বিং,ত্রি", যে তপস্যা করে । ২। আপু) 

তপসে মা। 
তপঠর্েশসহ ততপঃক্রেশ - সহ সম্ভকরা+ 

অংন্)- ক) বিৎ প্রিং, তপঃগশিত তেশ 

যে সহ্য করে। 
তপশ্চরণ ১তপস্-চরপ, চারপ, ৬ঠী- 
তপশ্চারণ ) ফ) সং, ক্লীং। তগফ্যার অনু 

টান, তপ;স'ধন ।- 
তপঃপ্রভাৰ (তপঃ- প্রভাব, ৬ঠী- ব) সং, 

পুহঃ তপসা।র প্রভাব। 
তপঠন্বলী (তপয্-_শ্ছল ভূমি, স্হান) সং) 

গং, কাশী । ২। তপস্যাস্থলমাত্র | 
তপ তেপ. দ্বাহ করা অ(দ্সনৃ)-_ ক) 

পু, গ্রীক্মকাল। 
তপৎ ভ্যেপ দেখ, অৎ(শত)- ক) বিৎ, ব্রিধঃ 

সং 

তাপদার়ক । হ। তাপধুক্ত । ৩ । প্রকাশ" 

মান। ৰ 

ভপতী তেপ তাপ বা হুর্ধ্য অত মে সঙ্গে 
কুরুবৎশীস 



তপাঁ 

সন্থরণ রাজার ভার্ধযা, কুরুরাজের মাতা। 

২। হুর্ধ্যপত্তী, ছায়া । ৩। নদ্রীবিশেষ 
(17178) 1 

তপন (তপ. তাপ দেওয়া1আন -ক) সৎ, 
পুংহুর্ধ্য। শিৎ_ ১প্রতাপাস্তপনো ষথা।” 
২7 শ্রীক্ষতু। শু | হৃর্ধ্যকাস্তমণি। ৪ । 
আকন্মগাছ । ৫1 আগ্র্যাদি-দাহাজআ্মক নরক 
বিশেষ। ৬। অগ্রিবিশেষ। 
- ভা) তাপ । ৮1 বিৎ, ত্রিৎঃ সম্ভাপজনক 

৮ িশিশশাশ্পি শিশী শত শিপ পিসপপিপিপিশিপালি পা 

নী-_ স্ীীৎ, গোদাবরী নদী। 
তপনতনষ (তপন শ্ধ্য-তনয় সন্তান, 
৬ঠী -ষ) সৎ, পৃ, যম । ২। কর্ণ। ৩ 

শনি । যা স্ট্রী,যমুনা নদী | ১। শমীবুক্ষ। 

তপনমণি তেপন- মণি রত) সৎ) পুৎ) হু্য- 
কাস্তমণি । 

তপনাত্মজ। তেপন শ্ধ্য -ব্ঘাস্বজা কন্যা, 

৬ঠী _য) সং,স্্রীং, গোর্দাবরী ।২। যমুনা! 
তপনীয় তেপ দেখ, অনীয়-শ্) সং, রী, 

স্বর্ণ,কাঞ্চন । শিৎ -১ “অমংস্পৃশস্তে তপ- 
নীয়পীঠম 1” 
৩। বিৎ, ত্রিঘ, যাহা উত্তপ্ত করিবার উপ- 
যুক্ত,ষাহ] সম্তপুত কর। উচিত বা আবশ্যক । 

তপনেষ্ট তেপন- ইষ্ট অভিলধিত্ত, *চী - 

য) সং, ক্লীৎ, তা, তাবা। 
তপ তেপ দেখ+ অস(অসচ্)- ক,সহক্ার্থে) 

সৎ, পৃৎ, চন্দ্র । ২। স্ূর্ধ্য | ৩। পক্ষী । 
তপস্তক্ষ (তপন্-তক্ষ যে]কাষ্ঠার্দি চাচে ] 

কৃশ হয়। তপস্যাদ্বারা যিনি কৃশ হহয়া- 
ছিলেন) মং, গুৎ) ইন্দ্র | 

তপস্য (তপন্+যঞ্য)- ভাবে ) সং, পুহ 
ফান্তনমাস। ২। ফাল্তন নাম বলিয়। অ- 
জ্জুন। ৩। তপশ্চরপ। ৪। ক্লীৎ, কুম্দপুস্প | 
৫। বিং, ত্রিৎ। তপস্যারত। 

তপস্যা (তপস্+ য.ক্যপ ), 'স - ভা? আপ্_ 

সত্রীং) সং, স্ত্রী, তপঃ, পুণ্য দ্দেশে ক্েশ- 
জনক কন্ম, ক্রেশসহনাভ্যাস, ধন্মসঞ্চয়, 
পাপক্ষয় বা অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত 
অরণ্য প্রভৃতি নির্জন স্থানে কঠোর নি- 
কমে দেবতার আরাধনা । শিং-১ “ঘঅ- 

থাষ্য বুদ্ধিষভবত্তপস্যে ্ভরতর্ষভ ।” ২ 
ব্রতচর্ধ্যা | 

নি 

৭ (4 অনট, 

[ ৭৪৫ 

শশী শাশ্শাশীশিিশ্িশশশাশ্িীশত পাস পিপাসা পা 

(রঘু) হ। কনকণুস্ত,র |; 

ৃ 
র : 

সাপ শিিশশি 

] তপো 

তপশ্রী (তপন্থিন্, তপস্+বিন্ _ অন্তযর্থে। 

স্বাধ্য য্পতপঃ, সময়রূপতপ; এবং মনের 
জহিত ইন্দ্রিক্নগণের একাগ্রতারূপতপঃ এই 
তিন প্রকার তপস্যাবিশিষ্টকে “তপন্বী" 
কহে । স্বাধ্যায় অথাৎ বেদাদিপা$, 
সমর অর্থাৎ নিয়মাদি পালন, এবৎ মনের 
সহিত ইন্দ্িমগণের একা গ্রতালগাৎ্ শ্থিরত্ব 
জম্পাদন না করিলে তপস্থী হওয়া যায়না । 
“যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত ও 

বৈদিকত্ব এই তিনগুণ বিদ্যমান আছে 
তিনিই প্রকৃত তপস্বী” ) মং) পু, যে 
সংসার পরিত্যাগ পূন্দক আঅরণ্যবাস খআ- 
শ্রেয় করিয়া অনন্তমনা ও অনন্যকম্থ। 
হইয়া! দেবতার আরাধনা করে, তাপস, 
মুনি । শিৎ-১ “পুধ্যমাণমশ্যগ্ি প্রত" 

দৃঘাতৈস্তপস্থিভিঃ 1” ২। তপ্মেমাছ । ৩। 
বিং,ত্রিং, যে তপস্যা করে । ৪ | ধান্থখ্িক । 

৫1 ক্রেশসহিখুঃ1 ৬ । চান্দ্রায়ণাদি ব্রতধারী 
৭। মুহুত্বভাব। ৮ । দীন। ৯ নির্দোষ । 

তপাত্যয় (তপ গ্রীস্মকাল-_ অন্যায় নাশ, 

৭মী_হছিৎ। যেকালে গ্রীষ্মের অবসান 
হয়) সং, পু, বর্ধাকাল । শিৎ-১ “তপা1- 
ত্যষষে বারিভিক্ক্ষিতা নবৈহ |” (কুমরে) । 

তপাস - অন্বেষণ করা, অনুসন্ধান কর] । 
তপোদান ; সৎ) ক্লীৎ, তীর্থবিশেষ । 
তপোধন তেপস্- ধন, তপস্যাই যাহার ধন, 
৬ঠী _ হিহ) সৎ, পু, যে তপস্যা ভিন্ন 

ঘন্য কোন বিষয়ের আকাভক্ষ1 রাখে না, 

ফুনি, খষি, তপস্বী | শিৎ-১ "তপোধনা- 

ভাগ্রযমসভ্তব1 মুদঃ ।” (মাঘ) | ২। মুণ্ডীর- 
বৃক্ষ । ও। তেপঃ -ধন,য়ং-_ স) তপস্যারূপ 
ধন। শিং-১ “তত, তাবদ তিক্রাস্তৎ ধর্ম 
স্বারং তপোৌধনমৃ ।” ৪। তপোলভ্য স্বর্ণা । 
শিং-:১ “সব্বরত্ববরঃ স্বর্গে পারিজাত- 
ভপোধনঃ। 

তপোনিধি (তপস্-নি-_ধা ধারণ করা+ 
ই(কি,_ধি। অথবা তপঃ- নিধি, ৬ষ্ঠী- 
হিং) সৎ, পু, তপন্বী। শিং-১ বিধেং 

সায়স্তন্স্যান্তে স ছদর্শ তপোনিধিম, ।শ 

২ পতৎ, পতঙ্গপ্রতিমস্তপোনিধিঃ ।” 

তপোভ্ঙ্ তেপঃ-ভূ ধারণ কর।4+ ফি), 

পে দি 882 



তত 

পাশা 

_ ক) বিং,ত্রিং তপ্পোধারক । শিং-১ 1 তণুপাষাণকুণ্ড-র্লীং । তেগু _-পাষাপ প্রা. 
স্বর্গে তপোভৃতাৎ রাজন ফলৎ পুণ্যস্য 

কঙ্দণৎ 17 হেরিবহশট । 
তপোময় তেপস্+ ময়মেয়ট) _ প্রাচুত্যার্থে) 

বিং, ত্রিং, তপহ প্রধান । ২। সৎ, পু, পর- 

ঘ ৭8৬. রঃ 

মেশ্বর | যী _ক্ীঘ, তপং প্রধান! । শিং-১. 
“উপর্ধ পরি ভত্তাপি গতিস্তব তপোমগী। 

তপোমুর্ভি (তেপস্_ মুর্তি ৬ষী-_ হিৎ) সখ, 
পু, পরমেশ্রর। ২। তপস্বী । ৩। কুদ্র 

সাবর্ণিকপ তামস মহ্বন্থরে অগুবিমাধে) 
খষিবিশেষ । 

তপোরতি তেপস্ রতি, ৭মী -_ হিং) বিৎ, 
ত্রিৎ, তপঃপরাযণ । ২ । সং, পুখঃ চ তুর্থ- 
মন্বস্তরীয় এবিবিশেষ। 

তপে।লোক ; সং, পুৎ, পথিনীর €ক্াঁটি যো- 
জন উদ্ধশ্থিত লোস্কবিশেষ। 

তপোবট তেপস্- বট ষে বেষ্টন করে) সৎ" 
পুং, ব্রঙ্গাবর্তদেশ। 

তপোবন (তপস্-_ বন, ৬ঠী -ষ) সং, ক্লীহ, 
মুশিদিগের আশ্রম, দেখান তাপমেরা 

তপস্য!। করে । শিহ- ১ “তপোবনাবুত্তি- 
পথৎ গতাভ্যাম | (দু) ২1 তন্নামক তীর্থ- 

বিশেষ । ৩। বুন্দাবনের একী বন। এই 
খানে গোপকন্যাগণ কাত্যাম়নীব্রততকরেন। 

তণ্ট তেপ উকপ্ত হওয়া4তভক্তে)- ক) লহ, 
ত্রিৎ, আস্তাপযুক্তত উষ্ণ 1২ । খেদসুক্ত । 
৩1 পুটপাকশোপিত, পোড়দেওয়া। ৪। 
আনলে সম্থপ্ত । শিং-১ “স তগ্তকাত্র- 
স্বরভান্দরাম্বরঃ |”? মোঘ)। ৫। ক্রুদ্ধ, কুষ্ট, 
কুপপিত । ৬ | হুঃখিতত, শোকার্ত । ৭ | ধাহা 

গলান গিয়াছে । ৮ । দক্ষ, জ্বলিত। ৯। 

€(+7+ক্ত-্ম) আচরিত । ূ 
তণ্তকাঞ্চন তেপ্ত _ কাঞ্চন, যং- স) সং,জীহ, 
আগিসংযোগে বিশুদ্ধ কাকন। শিহ,-১ 
“তণ্তকাঞ্চনবর্ণাভাৎ )১? তের্গাধ্যান)। 

তণ্ডকুত্ত € তপ্ত _কুস্ত কলমসী) ১.২, পু, 
নরকবিশেষ । | 

তগ্তরুচ্ছ, তেণ্ড তাপদুক্ত _কুচ্ছ ব্রত) 
'. সং, পু, ব্রতবিশেষ, ষে ব্রতে তিন দিবস 
উজ ছুগ্ধ ঘ্ৃত ও জল পান করিতে 

পপপাপপীপি শসা শশী পাশা টি শিট? ই .  স্পশীশীপাশা্শীীশিিিশািঁ ী শাশীশীাশিিটিটাশিশাঁ শা া্াাাশাশীট টিপস প 

তমঃ 

০ 

তগ্তবাজুক - পুৎ স্তর -কুশ্ড কুপ। 

তণ্ড _বালুক1 বালি) সং, নরকবিশেষ। 
তপগ্তপোষ (েশজ) কা্ঠনিশ্মিত শয়নাধার- 

বিশেষ। | 
তণ্তমাষ €(তণু -মাষ, য়ং- স) সং, পু, 

মাসপরিমিভ তণ্ত হুব্থাদি | 
তণ্তরহস (তপ্ত তণ্তশ্বানবত্ -রহস নি- 

জ্জীন। বহিছতপ্টনৎ নিষ্জন ) অং) ব্রীৎ, 
অন্যের অনধিগম্য স্ছান। ২। 'আকথ্া 

কথন। [রৌপ্য । 
তপ্তকপক তেপ্প-ক্পক রৌপ্য) সৎ, ক্রীণ, 
তফাৎ (আরবী তফাওৎ শন্দজ) সং, পথন্) 

দূরত্ব ।২। বিৎ, দ্র; ভিন্ন। 

তব (ষ্ট্যশ্য যুঙ্গদ শন্দজ) তামার । 
তনু (দেশতা) অং, তথাপি, ভদ্রপ হইলেও! 
তবে (দেশজ) ক্রিৎ- বিৎ, মেই জন্যে, তদা।, 

পরে। 

তবলা (বআঁরদী ) বাদ্যযন্্রবিশেষ) ইহার 
সবস্কত লাম তল- 
মূদ । ইহা সভ্য 
যন্্র। ইহা দল্সিণক্ষ 
ও বামক বা ভাই. 
ও বাধা এই ছুই: 
ভাগে বিন্দক | মু 

দল দি যশ্ত্রের যেমন 
দ্িণ ও বাম ছুই 
দিকে বাদিত হয়, তবল। 

ইহা তাহা। না হইয়া শ্রী ছুইটী ভিন্ন ভিন্ন 
খণ্ডে বাদিত হইতে পারে এবং মেতারায় 

ব কথন কখন গীতাদিতে সঙ্গতের জন্য; 

ব্যবহৃত হয় । কিন্ড দর্গিণক তদ্রুপ ব্য 

হৃত হইতে পারে না। দক্ষিণক বামকের 
অহিত প্রযুক্ত হুয়। 

তম: (ভমস্, তম্ খিন্ন হওয়া 4 অস-৭) 

সং, ক্লীৎ, মোগুপ, মোহ) ইহা প্রকৃতির 
তৃতীয় গুণ । এই শুণের প্রাধান্য হইলে 
মনুষ্য কাম ক্রোখ মোহ মদ হিৎসা 'থেব 

প্রভৃতি নীচপ্রবৃত্তির বশবস্তাঁ হয়; যথা 
"মিরাকার ক্রন্ম তিন বূপেতে সাকার, 

সত্ব রজ স্তমো-গুণ প্রক্কৃতি তাহার 



তর .. 

১৬ পপ পক, পাশাপাশি শী 

রজোগুণে বিধি তাহে লোছের উদয়, 
তমোগুণে শিবরপ 'আহস্কার ময়। 
সত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়, 
মুক্তি করি দেখ বিদ্ু বিনা মুক্তি নয় । 
তমোগুণে অধোগতি অন্জ্রানের পাকে, 

মধ্যপতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে । 
সত্গুণে তত্ন্ান করতলে মুক্তি, 

অতএব হরি ভজ এই দার যুক্তি | 
গা ষ্ ক গা 

ইথে বুঝি ব্রক্গরূপ তমঃ বিনা নয়, 
নয়ন মুদ্দিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়। 
তমঞ্ণে মহঙ্কার দোষ কিবা দিবে, 

অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রদগজীবে। 
সঙ রজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা ল্য, 
তমর প্রভাব দেখ চিরকাল রয়। 

রজোগুণে স্ষ্ি তাহে কেবল উদ্ভব, 
ফাতৃগুণে পালন বিবিধ উপদব। 
তমোগণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম, 

বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম। 
রজোগুণে কৌমার যৌনন সন্বগুণে) 
তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে। 
রঙজোখ্)ণে বিধি তার নাভিতটে স্যাঁন, 

সত্বগুণে বিষ্ুণর জদয়ে অধিষ্টান। 
তমোগুণে শিব তার ললাটে আলয়, 
ভ।বি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয় ।১, 

| (অমদামন্গল)। 
শিৎখ-১ “সত্বং জ্ঞবানৎ তমোহচ্জ্ান্ৎ 
রাগদ্বেষৌ রজঃস্মৃতম্ ।” ২। অন্ধকার 1৩ । 
নরক । ৪1 শোক । ৫1 মেোহ। ৬ পাপ। 

ণ। গ্াক্কান। ৮। গর্ব, অহঙ্গার। ৯। 

খুণবিশেষ । ১ । ম্বোমী বলেন তমঃকাস্তি 
বলিয়। রাছর নাম তম:) পু২-_ ক্লীৎ,রাছ। 

তম তেম্' খেদ কর1+ অল্-৭) সং, পুধ, 
তমোগুণ। ২। ক্রীৎ, অন্ধকার । ৩। (+ 
অল্ - ক) রাঁছ.। ৪ । বিৎ, ত্রিৎ) ক্লাস্ত। 
€.। অধিক, অনেকের মধ্যে একর উতৎ- 

 কর্ধ বা অপকর্ষবুঝ্াাইতে গুণবাচক শন্দের 

পর তম প্রত্যয় হয়; যথা বৃহত্তম, সক্- 

তম হীত্যগ্ি । যা, মী -স্্রীঘ, (47 আল্ _ 
ণরোত্রি । ২ । তমাল বৃক্ষ । [সীসা। 

তর কেম দেখ, অর--প্রৎ)সং,ক্রীৎ, সীসক, 

৭8৭ ]' ত্তমি 

তমস (তমঃ দেখ, অস(অসচ) -- প)সৎ, ক্ীং, 
অন্ধকার । সা-_জ্জীৎ, নদীবিশেষ, যমুনার 
উত্পপন্তি স্থানের সন্নিহিত গরোয়াল দেশের 
অন্তর্গত তন্স নদী । শি২-_ ১ "ম তু তীরৎ 
সমাসাদ্য তমসায়াঃ মুনিস্থদ1 1৮ 

তমহথক(আর্ুবী মন্দশব্জ অধমর্ণ রাজকীয় 
পত্রে যাহ লিখিঝা দিয়া উভ্তমর্ণের নিকট 
ধণ-স্বরপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত। 

তমস্কাণ্ড; সং, পুৎ, তমহলমুহ। শিৎ-১ 
দক্ষপাতযস্কাণ্ড মলী মস নভঃ 1৮ যোখ)। 

তমস্তি তেমন অন্ধকার-ততি বিস্তার, 
৬্ী _ ষ) সৎ, স্থীৎ, ঘোর অন্ধকার । 

তমন্দী (তমক্দিন, তম্স+ বিন্ _ তস্ত্যর্থে) 
বিৎ, ব্রিৎ,। তমোযুক্ত । নবমী, অন্ধ" 
কারমধীীবাত্রি, রজনী | ২। হরিদ্1। শিৎ, 
-১ জিদৃশ্যমানভ্তস্যাদ্য তমন্ষিন্যামনি- 
ল্দিতে |” [রজনী, রাত্রি । 

তমা (তম দেখ, আপ্ শ্ীৎ, ) সং, স্ত্রীং, 
তমাক. (সংস্কৃত তাঅকৃট, অথবা আমে- 
তামাক রিকান্ তাম্বাকু শব্ঘজ) সৎ, 

তামাকু, তাঁঅকৃট । 

তমাল (ভম্ ম্নান হওয়া + আল(কালন্) _ 
ক) সৎ, পু, তাপিঞ্জ বৃক্ষ । শি২-১. 
“তমালদলন;ল'তমৎ তমিস্রম্ ১ ২। চন্দন 
তিলক । ৩ খড়গ । 

তমালক (তমাল+ক- তুল্যার্থে ব নিষ্প্র- 
য়োজনার্থে) সৎ, র্লীৎ, শ্মুনিশাক। ২। 
তেন্জপাত। ৩। পু ক্লীৎ, তমাল বৃক্ষ । 

তমালপত্রত্তেম।ল পর, য়ৎ- স+-৬ঠী-- স) 

সং, ক্লীং। তিলক, ফোটা । ২। তমাল 
বৃক্ষের পাতা । শিং-১ “তমা লপত্রাস্ত- 
রণাক্ু মলয়স্থলীমু 1, ২. “তমা লপত্রচন্দন 
শান্ধ 1?) ৩। পুত তমালব্ক্ষ ধা 

তমালিকা (তমাল বুক্ষব্শেষ4+ইক 
তম্।লিনী ইন্.- জন্বস্ধার্থে। তমাল বৃক্ষ 
এ দেশে বহুল পরিষাণে পাওয়। যায়)সং১ 
স্ত্রী, তমলুক। [পুর্ণ,সমস্ত অজহীন নয়৷ 

তমম্ (আরবী তম্ সম্পূর্ণ হা) অস্পুর্, 
তমি, তমী,. (তম +ই--৭) সহ্ীঘ। ববাত্রি |. | 
তমিনাথ-্শী ভেমি রজনী - "দা, রা ) 
লং পু উত । 2 জন ২: 



তো 

তমিআ জি আরে নিপল) রদ | সিল সং 
পুং-ক্লীৎ, আদ্ধকার | ২। অন্গতযস।৩। 

ক্রোধ । ৩। অজ্ঞান) ও | বি ত্রিৎ, ! 

তমোবুক, অন্ধকারুক্ক | আ- স্ত্রী, গা 
অন্ধকারে আন্ছম রাত্রি | ২। ক্সন্ধকার 

বাশি । শিৎ-১ “রখ তপান্ত্যাবরপায় 
তেই কলেত লোকস্য কথৎ তমিঅ11” 

তমিত্রপক্ষ ; সং, পু, কৃষ্ণপক্ষ । 

তমোগুণ (তমস্ _খুপ ) সৎ, পৃৎ, প্রকৃতির 

তৃতীয় গুণ ; এই গুণের প্রাধান্য হইলে 
অন্রধা কাম ক্রোধার্ি নীচ প্রবৃত্তির বশ- 
বন্তা হইয়া চলে। 

তমোঘ্ব তেষপ [প্রাকতির বা নীতিবিষয়ক) 
অন্ধকার -প্ঘাহন লধ করা বট কৃ) 
ক] যে নাশ করে) সহ, পৃহ, অগ্নি। ২. 

চত্দর। ৩ | স্রর্ধ্য। ৪ ।বুদ্ধ। ৫ লিষুং। ৬ | 
শিব। ৭ দীপ ।৮।জ্ঞান। ৯। বিৎ১ত্রিৎ 
তত্যানাশক । 

তমোজ্যোতিঃ তেমোজ্যোতিস, তমম্ 'অঙ্ধ- 

কার-_ল্যোতিস্ দীপ্তি) সং, পুং। খ- 
দ্যোত। 

তমোন্ুদ্ ) তেমস্_লুদূ বানুদ [ুদ্ শ্রে 
তমোনুদ / পণকরা + ০(কিপ),অআ(ক) _ ক) 

[ঘষে ক্ষেপণ করে, হয়া ষ) সং, পুত, 
ছগ্ভি। ২। চলন্ত । ৩ ।স্ুর্ধ্য । ৪ দীপ! 
৫। পুত্র ।৬ | জ্বান। ৭। বিং, ত্রিং আন্ধ- 

কারনাশক। ৮ । অজ্ঞাননাশক। 
তণোশহ তেমন্ অন্ধকার -অপহ [অপ- 

হন্ বধকর1-+4অডে)- ক] যেনাশ করে, 
দ্বর করে) সং, পু, অগ্নি। ২। সুর্য । ৩। 
চন্দ্র । ৪ ৷ দীপ।৫ ।জন্রান। ৬ । পুত্র । ৭। 

বিং,ত্রিৎ, অন্ধকারনাশক । শিৎ-১পুং 
ত্রৎ তমোহুপহং লেভে নক্তং জোযোতিরি- 
বৌষধিঃ 1” ৮। মোহনাশক । শিং-১ 
“আগমাদিব তমোহুপহার্িতঃ |” 

তমোভিদ (তমস্ অন্ধকার-ভিদ্ [ভিদ 

ভেদ কর1-4+*€৫্িপ)- ক)ষে ভেদ করে) 
সং, পুৎ খদেযাত । ২) বিৎ, তিৎ, অন্ধ- 

ক্কারছেদক । 
জমোসনি (তমস্ অন্ধকার-মণি রত্ব) 

৮ রং খদ্ধ্যোত। ২। গোমেদ মণি। 
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মোম তেমদ্নময়_ প্র) বিৎ, বং, 
অন্ধকারে ব্নাচ্ছন্স । ২। অন্ঞঞালাবৃত। ৩। 

'হক্কারে পরিপূর্ণ ।. &.। সং, পৃ, রাহ। 
শিৎ-১ গতমোমক্ং সৈহহিকেয়াখ্যমূ। 

তমোরি তেমস্্-খআঅরি শত্রু, ৬ভী _হ) সং, 
পৃংওসৃর্্য, | ২ ।চআ 1৩) বনি ।৪ ।জ্ঞান। 

তমোলিগ্তী তেমস্ [অন্ধকার] পাপ-_লিপ্ত। 
যেদেশের লোকেরা পাপে লিগ) সং, 

স্তীত। তযুলুক। [পুৎ, রোগ, পীড়া। 
তমোবিকার তেমস্ বিকার, ৬ঠী _- ষ) সং, 

তমোবৃধ €(তমন- বধ বৃদ্ধি পাওয়া+* 
(ক্কিপ)-ক ) বিং, ব্রিং, খোর. অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন! রজনীতে ভ্রমণশীল (রাক্ষসাদি)। 
২। অজ্ঞানবদ্ধ । 

তমোহর €(তমশ্ আন্ধকার--হর যে হরণ 

করে, জী সহ, পৃ, চন) ২ ।শ্র্। 

৩। বিংওত্রিৎ, তঙ্ষোনাশক, অজ্ঞাননাশক। 
ডাচ নিত তমণ- হন নষ্ট করা 

1++€৫্ষিপ)- ক) সং,পৃৎ, চন্দ ২। লৃ্ব্য। 
শিহ-১ “তমোছা ঘি পাপেন ভ্রায়েণেল 
হি বীক্ষিতঃ 1” 
নাশক, আঅজ্দানন ০1 

তম্পা (তম ইচ্হা কর1+প--প্রৎ ) স্। 
শ্ীঘ, গাভী, পাই । 

তন্যা (তম্প। দেখ, পস্দব) সং, শ্দীং, গাভী । 

তন্মি যোবনিক) শামন, তাড়ন, ধমকান, 
তাগাছ্ছা। গ্রানিসাধন। 

তত্র তেম তাড়ন করা4+র-ণ) নিং, ত্রিং) 
তয়ফ! (আরবী 'তওফা” অর্থে চতুর্দিক ভ্রমণ 

করা। পুর্বে রজনীযোগে চৌকীদারের 
ন্যায় গাত্সক গায়িকার। বাট়ী বাটা ফিরিয়া 

গন করিত সেই জন্য আধুনিক নৃতা' 
কারিণী স্ত্রীদিগ্রকে তয়ফ1 বলা যায়) নর্তক 

সম্প্রদায় 

তর (তু পার হওয়া+ অন্জেল্)-_ ভাবে? 
সং, পুহ» তরণ, পার হওয়া! । ২। সম্ভরণ। 

৩। গতি । ৪। (++ অল -ধি পথ। ৫। 

(4+আঅল.-প) পারাশিকড়ি। শিং-১ 
“দীর্ঘাধবনি ঘখাদেশৎ যথাকালং রা 

. ভবেহ |” মেস্থু)। ৬ । (4 অন্ _ ক) 
ত্রিং, পারগাষী | ৭ ।নলুটল) (ছুদ্বের মে 

হ্ 
৩। » ভ্ত্রিহ। গ্ান্গক|ন- 
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একের রর উৎকরথ রা খ্পকর্ম বুঝাইলে, গুণ- | 
বাচক শব্দের পর তর প্রত্যয় হয় ; খা!" | 
দুদ্রতর, ক্ীপতর ইত্যাদি । ৮1 ক্েশজ) | 
প্রকার, ম্যায় ! | 

তরক'রী (তৃপ্তিকারী শবজ কি?) সং, আ- 
নাজ, ব্যগ্জনের যোগ্য ফলমুলাদি। 

তরগ্ুঃ তের পথ-ক্ষি ক্ষয় করা7 
তক্ু্ঘ উড়ে)-_ক, যে পথকে নষ্ট করে) 

সং, পুং, নেকড়িঝা বাঘ । 
তরঙ্গ তে [পারহওয়া] গমন কর।1+ অঙ্গে- 

জচ)-_প্, যে উদ্ধ্বা বক্রভাবে গমন 
করে) সং, পৃৎ, উত্্মি, ঢেউ। শিং--১ 
“সমীরণোতেন তরঙ্গলেখা ।” রেঘু)। ২। 
ভঙ্গি, চুনাট। ৩। কম্প। 

তরজিণী তেরঙক্গ+ইন্_অস্তার্থেঈপ্-জ্জীৎ) 
২» আ্্ীং, তরক্গবতী, নদী ।শিং-১ণগজ- 

বাজিমনুষ্যাণাং শোণিতানাৎ তরজিণী। 
প্রাবর্তত তত্র নদী ।” 

তরঙ্গিত (তরক্গ+ ইত-সংজাতার্থে) বিং, 
ত্রিং, তরলযুক্ত। ২। চঞ্টল। ৩। ভঙ্গি- 
বিশিষ্ট । শিং-১. “মহাব্যহম্ - সাগর- 
প্রতিমৎ ঘোরং বাহনোন্মিতরঙ্গি তু |? 

তরণ (তর দেখ, অন(অনট)- ভ।) সং, ক্লীং, 
পারগমন । শি২-১ “ভবতি ভবার্ণব- 
তরণে নৌকা ।” ২। প্লাবন । ৩। দেশাস্তর 
গমন । ৪ । (1 অনট-প) পু, ডোঙ্গ।। 
৫ । ভেলা, মাড়। *৬। (4+অনট্_ধি) 
স্বন। 

তরণি (তু পারহওয়11 অনি - ৭, যাহ! দ্বার! 
নদ্যা্দি পার হয়) সং, স্ীীৎ, লৌকা ॥ ২। 

ভেলা) তৈলক, মাড় । শিং- ১ “সোহুয্ং 
ব্যাকরণার্ণ বকতরণিঃ 1” ৩। শীত্রগামী। 
৪ | (41 অনি -_ ক) পু, সুর্য | ৫। কিরণ। 
৬। আকন্দবৃক্ষ । ৭। ভাম্।৮। বিং১ত্রিৎ, 
উচ্ধারকর্তা। 

তরপিপেটক তেরশি_পেটক পেট”, ঝাপি 
প্রভৃতি) অৎ, পুৎ, জলতোল। কেটে । 

তরণিরত্ব ; সং, রীৎ, পদ্ঘরাগমণি । 
তরণী তেরণি দেখ) সৎ, স্ত্রী, নৌকা। হ। 
ভেলা । ৩। স্তকুমারী। | 

তরণড তে জলে ভাসিয়া 

বা 5 বত পা টু " এ এ 78 ! -। তত 
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মাড়। ২. । মৎস্য ধরি হাত্রের ষধ্যে 
বন্ধ ফাতা। ও৩। পু, দেশবিশ্রে । ৪ 
ত্রিং, নৌকা । | 

তরগুক; সৎ, ক্লীৎ, তীর্থবিশেষ নি 
ততো গচ্ছেত রাজেন্র দ্বারপালং তর - 
কমু।”? ২। বড়িশহুত্রগ্রথিত লঘৃকাষ্ঠ- 
বিশেষ, ফাতা । শিং-_-১ “মৎসার সাগরা- 
বর্ত-পতজ্ঞন্ততরও্কমৃ ।?? 

তরগুপার্দী (তরণ্ড দীড়-পার্দ পা। পা- 
য্বের পরিবর্তে যাহার দাড় আছে ) সং, 
স্্ীৎ, নৌক1। ২। তেল] । 

তরতম ; বিং, ত্রিং, ন্যনাধিক। 

তরতিব্ (আরবী, সভ্জিত।২।নিকসমানুযায়ী। 
তরস্ত (তু পার হওয়141অস্ত--প্রং) সং, 

পুত) সমুদ্রে। ২ ।প্ীব। ৩। তেক। ৪1 

রাক্ষস ।ভ্ভী_স্্রীং, নৌকা । 
তরন্ডতক; সং, ক্লীং, কুরুক্ষেত্র শ্থানবিশেষ। 
শিং-১ “তরন্তকারক্তকয়োর্যদত্তরং রাম- 
হদানাৎ স চক্রকম্য চ। এতৎ্ কুরু- 
ক্ষেত্র সমস্তপঞ্চকৎ পিতামহস্যোত্তরবেদি- 
কুচাতে 1১১ 

তরপণ্য তের [নদীর] পারগমন পণ্য শুল্ক, 
৬ঠী _ ষ) সং, কী, আতর, পারাণিকড়ি। 

| তরপদীী (২৮/৮০7৪৪ ) যাহার! পাদ্থার! 

সঙ্গরণ করে; যথা--হৎসাদি। 

তরফ (আরবী তরফ অর্থে একদিকে যাওষ1) 
পক্ষ, দ্বিকৃ, । ২। শেষলীমা, ধার। ৩। 
মহালের অন্তর্গত গোমস্তাদিগের অধীন 
স্থানকে তরফ কহে। 

তরমান (তৃ1+ আনশোন)--প। বাহ ভ্বার। 

পার হওয়া যায়) সং, পুং, নৌকা, তরি। 
২। (+ শান- ক) বিৎত্রিৎ। যে নদী 
প্রভৃতি পার হইতেছে । | 

তরমুজ (পারস্য তরবুজ শবদজ) ফলবিশেব। 
তরল তে (পার হওয়া] গমন করা” অল - 

ক) বিং, ত্রিং, কম্পমান। ২। চঞ্চল। 
শু।ভ্রব। ৪। পাতলা। শিং--১ “তার” 
পতিস্তরলবিছ্যদিবাত্রবৃন্দম 1”? রেছু)। ৫। 

দীপ্তিবিশিষ্ট । শিং-১ ৭ ভারাবিতান- 

তরল? ইব যামবত্যঃ1' িরাত)। ৬। 



তর- 7 ৭৫৯ ). | শক 
আসক পপ সন পপ পাও পা. :..-.০০৯০২,০০ পপ ৮ পেপে শিপ পপ পপি ০ টি সক এপি উর 

. সপ িশপাপাপসপলািপিপিশীপিপীিসিশ স্পাতপি্পিাাশি 

কাখুক 1 ৭। উজ্জল । ৮1 সৎ, পু, সার- | রাজু শোরস্যভামা) কাড়ি, পীলা, নিক্ষি। 

মধ্যমণি, দুক্তৃকি। শিং-১ “প্রথাল | তরাভু তের পারগমন-_অস্থু জল) সং, 
মুক্তাস্তরলাশ্চ হারাঃ 02 ৮ হার । ল1- [ পু নৌকাবিশেষ, ভড়। 

স্ত্রী, মদ্য। ২। মৌমাছি । ৬।বিৎ_ | তরালুতের পারগমন 4 আলু প্রৎ। অথবা 
্রীং, চঞ্চল! । শিৎ ১৯ পনিসর্মতরলা নারীঃ | শুর-_ আল্ প্রমন, করা14-উত্েন্ট_ক) 
কো নিষ্ন্তজিতৃহ হাম 0, সংঃ পৃঃ নৌকাবিশেষ, ভড়। 

তরললে"চনা তরল 'চঞ্চল-লোচন্ ন- | তরি তেরপি দেখ, ই; ঈ-প) জৎ, জ্্রীৎ 
যন, *ী - হিত) সৎ, স্্ীঘ, চঞ্চলাক্ষি, যে তরী লৌকা, তরণি। শিৎ -১ “জীর্ণ, 

দিপা কপি 

ডি ভি ভাত ভারি সরিপতীব গভীরলীর11” ২। বন্মাদি 
তয়লিত  তেরল+ইত - সংজাতার্থে। অথবা পেটিক । ৩ | বস্তাদশা। ৪ । €+পিন্- 
 ভরল--কি ক্র _ শট বিৎ, ব্রিং, কম্পিত। | ক)বিং, ত্রিং, পারগামী। 

২। দ্রবীভূত | ৩। বিস্তারিত । তরিক তেরি দেখ, ক-_ যোগ) সং, পু, পাৰ 
তরবার 7 তর গমন-_:বু নিযুক্ত করা; গমনের 7 কা-_ক্্রীং,লৌক।। 

তরিত1 ; সং, স্মীং, তন । ২। গাজা। 
তরিত্র তে পার হওয়া বাষ্রণ)_ ণ, ই- 
আগম) সং, ক্রীৎ, তরণসাধন, নোৌঁকাছি। 
শিং -- ১ “আতরিত্ঞানিব জলে বাহভিমণ- 

মকারণে।? [প্রতিপালন। 
তরিবতৎ্ (যাবনিক' কষা, উপদেশ । ২। 
টি (তু পার +য়া+ঈষ- সংজ্ঞার্থে) 

তরবারি | +অষণ), ই(কি)-_্ম।যাহাকে 
শর্েদের মধো গমন করায়। খসথবা তর 

আতাত-বারি বারণ করাঁ। ঘে আত্বাত। 
বারণ করে ১.সৎ, পুং, খর্গা, তরওয়াল। 

তরবুজ পোরসা ভাষা) সং, ক্লীৎ, তরমুজ । 
তরস (ভু গমন করা+রস্অসচ)-ধি। 

অথবা তরস বল”+ অ-প্রৎধ। ষাহাতে | 
বল আছে) জং, ক্লীৎ, মাংস । শিং - ১ , পুহ, স ::০। ৯ স্বর্গ ৩1 ভেলা! 

ত্রিৎ, বেগযুক্ত | ইন্্রকন্যা । 
তরু (কু পারহওয়া ] উৎপন্ন হওয়া উ 

(উন্)- ক। বা +উন্-পা) ভাথবা। 
উন্-ণ। যাহা হইতে বাযাহ] দ্বারা ফুগ 

রন জন্মে) সৎ, পু, বৃঞ্চ, গাছ । শিৎ-১ 
“ পুত্রেতি তম্ময়তয়। তরবেহুভিনেছু | 

তরুষুুচুবুক্রচৈঃ পক্ষিণশচানুকুলাঃ 

তরসা তের দেখ, আসাঁচ্ _ণ৭) অং, কাঁটিত্তি, 
শিওর 1 শিৎ-১ “টৈকলাসনাথৎ তরসা 
জিশীযুঃ 1)? রেঘু)। 

তর্স (তু গমন করা কআঅস্- ভাবে) সংঃ 
লী, বেগ। ২1 (অল্প) বল। ৩। 

| 

- 

| 
| 

£তরসময়াঃ পুর্বোক্তভাগাঃ 197 ২। বিৎ, রা ৪ । ।ব্যবসাকস । ৫ 1 শুক্কগো ময় | বী- ্টাহ। 

| 

বোগ । 914ভল1( ৫। € +অল্-_ ্ 
| তীর, রোধঃ। তক্ুক্ষ তে পালন কর14-উক্ষ(উদ্ষন)- ক) 

তরস্য তেস্ড শবজ) ব্যস্য। ২ (ক্রতগামী। বিৎ। ত্রিৎ, গে! অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত । 
তরস্থান তের পারগমন, উত্তরণ-_শ্বান, শিৎ- ১ “তকুঙ্গে গবাশ্বাধীনাৎ ভারকে 

*ঠী_ষ) সং,ক্ীং, উত্তরপস্থান, খাট । | পবাদ্যধিকত্তে বা)” 
২। পরের ভাড়া লইবার স্থান। | তরুজীবন (তন্ বৃক্ষ জীবন, ৬ঠী-ষ) 

তরস্কান্ তেরস্মৎ১ভরস্+ বত্(বহ)-'অজ্তযর্থে) সখ, ক্রীৎ, বৃক্ষমুল, গাছের গোঁড়া । 
বিৎঃ ত্রিৎ, বেগবান্ ॥২। বলবানূ। তরুণ (তু পার হওয়1+ উন--ক) সৎ, পু, 

তরত্বী .(তরন্থিন্, তরস্1বিন্-_অন্থ্যর্থে) | যাহার .যৌকনকাল উপশ্হিত হারে 
বিং, তরি, আ্রতগামী, বেগবান । ২ । কল- | যুবা। শিৎ-_১ “সদ চচার গদাশাণি রৃদ্ধো 

বান $ ৬।রোগগ্রজ্ত । শিৎ-১ “নির্লি হপি তকুণে] যথা 1” ২। বিৎঃ ত্রিৎ। ্া 

তেমু: ভরসা তরহ্থিনা।”” ৪। সং) পুং, | অনধিক, অপরিপরু ) যথা তরুণবর়গ 
- বাস. ৫.3 গরু । এ । চতুর্থযহর পুতে । ৩। মুল নবীন আভিনব ) রখ তক 

4827 । 
18718 



স্বর । দী- স্ত্রী যুবতী | শি--১ দর্বদধম্য 
তরুণী বিষমূ।”২, । দ্বৃতকূমারী | ৩। দৃস্তী- 
বৃক্ষ । ৪ । কুর। রঃ ৫। । চিড়ানামূক গন্ধ- | 

দ্রব্য. সা ৰ 

তরুণজর জেন "জর, ক্বং-স) সৎ, পুং, 
নবজর 1 শিই-১ “আসগ্ুরাত্রং তরুণং 
জরমাহুলীষিণঃ 1 

তরুণদ্বধি) সং, ক্লীং, সদ্যোজাত দধি। 
শিং_১: “শুক্ষৎং মাংসৎ স্সিযে। বৃদ্ধা! বা- 
লার্কস্তরণতদধি। প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা 
সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্।” 

তরুতল (তক তল, ৬ী_ষ) সং, ক্লীং, 
বৃক্ষের মূল, গ্রাছের তলা, বৃক্ষের যূলের 
চতুঃপার্খ্ববন্তাঁ স্থান, মধ্যাহৃকালে মূলের 

চতুর্দিকে যতদূর ছায়া পড়ে । 
তকুকুলিক1 (তরু বৃক্ষ -_তুলিক ভূল। 

বৃক্ষশাখায় যে তুলের ন্তায় ঝুলিয়। থাকে ) 
সৎ, স্ত্রীৎ, বাছুড়। 

তক্ুনখ ; সং, পুৎ, কণ্টক, কাটা । 
তরুভূকৃ €(তকু-ভুজ োজন করা7+ * 

(ছ্কিপ)- ক) সং, পু, পরগাছা । 
তরুমৃগ (তক বৃক্ষ-_বুগ পশু, ৬ঠী-ষ) 
সৎ, পুৎ, শাখামূগ, বানর । 

তরুরগ (তক বৃক্ষ_ রাগ প্রীতি, ৫মী_ 
হিৎ। তকুর প্রীতি জন্মায় যাহা হইতে) 
সং, পু, নবপন্পুব, কিশলয়। 

তরুরাজ (তরু-রাজন্ রাজা, প্রধান, ৬্ঠা 
-_ ষ) সং, পুং, তালগাছ । 

তরুরুহ (তক্ু-রুহ (রহ আরোহণ করা 

+ অ(ক)- ক] যে আরোহণ করে) সং, 
পুংযহা- স্্রীং,বৃক্চজাত বৃশ্গীন্তর, পরগাছ। 

তরুবন্ী €(তরু-_বলী লতা) সং, স্দ্রীৎ, 
তকুকুহা। 

তরুবিলাসিনী; সং, স্ত্রী, নবমলিকা। 
তরুশায়ী তেকশায়িন্, তরু বৃক্ষ_ শী শ- 

য়ন করা+ইন্(ণিন্)ক) শাৎ, পুত, 
পক্ষী । ২। বিং, ত্রিৎ যে বক্ষে শয়ন 
করিয়া থাকে । 

তরুসার তরু বৃক্ষ_-সার সারাংশ? সং, 

পুং, কপূর । 
তন্নট; সং, পু, গল্মের মূল, গেঁড়ো। 

[৭৫১]. ক্ষ 
১০... 

তরে ) অং, জঙ্বে, নিখিতে । বথা-তৃমি 
মুর যার, তরে সে তোমায় চাক্স জা)? 

তর্ক (তর্ক বিতর্ক করা, দীশ্বি পাওয়া 
অ(অল্)_-ভা) সং,পুৎ। বিতর্ক । ২.। সুতি, 

বিচার ।৩। বাদানুবাদ । শিৎ--১ পক্ষ 
তর্কৎ পরিত্যজ্য আশ্রযুস্থ শ্রুতিৎ স্ৃতিষ ” রি 
২। “তেষাং (ধাতৃনাং) মুনুষ্যান্তর্কেণ রা রা 

_ ণাসি প্রচক্ষতে "৪ । আকাজাা।. ৫1. 
উৎপ্রেক্ষা । ৬। শঙ্কা। ৭। (+অল, ৭) 
ন্যারশান্ । শিং _ ১*ম্ফরতি সফলত্তকং (” 
৮। হেতু । 

তর্কক (তর্ক দেখ, অক. এক) ক) সং, পুৎ, 
তর্ককারক ।২।যাচক। শিৎ_-১“কামৈহ 
সন্তর্পঘামাম কৃপণাৎস্তর্ককানপি ।” 

তর্কবিদ্যা ভের্ক_বিদ্যা জ্ঞান) সৎ, স্ত্রীং, 
ন্যায়শাশ্্। | টি ০. 

তর্কমুদ্রা; সং, স্ত্রীং, তন্ত্রোজ্জ মুদ্রাবিশেষ। 
তর্কাভাস তেরকক- আভাস । যাহার বাহিকে 
ঠিক কিন্তু বাস্তবিক তাহা কুতর্ক/সং, পুৎ, 
অমসংতর্ক, অকিপ্চিৎকর যুক্তি । 

তর্কিত ( তর্ক+ইত- সংজাতার্থে। অথব। 
তর্ক4+তংক্ত) _প্ম) বিৎ, ত্রিং), বিচারিত, 
আলোচিত। ২। সস্তাবিত। ৩। ঘ্মনু- 
মিত। ৪ । উত্প্রেক্ষিভ। 

তক্ধী (তর্কিন্, তর্ক7ইন্-_অস্তর্র্থে) সং, 
পৃ, তর্কশাক্্বেত্তা,. নৈষ্ায়্িক | ২। বিং, 
ত্রিং, তর্ককারক। 

তর্ক (কৃত ছেদ্বনকর14+ উ--ণ, সংজ্ঞার্থে। 
কৃত- -তর্ক) জং, স্ত্রীং, হত্রনিষ্মাপ যন্ত্র, 

টেকো। 

তর্ক,ট কৃত ছেদন করা ইতযার্দি+উট -- 
ভাবে । কৃত তর্ক) সং, ্ ীৎ, কাট্না 
কাটা। 

তর্ক-পিগড (তর্ক, টেকে।-পিশু গোল 
বস্তা) সং, পুং, টেকোর নিয় সুপ, 

টেকোর বাটুল। চি 
তর্ক,লানক ভের্ক, টেকো-লস্গ্রিস্লাসি 

গমন করা+অকণক)-ক) সং পুৎ, 
তর্ক ১ন্যাস ক্র চরকা। 

তর্ক শাণ ও সং, পুং-_ ক্সীং, টেকোর শাপ। 
০ লং, পু তরু | 



তর্বব 

পাসে ৪ 

ত্র; সং, পু, যবক্ষার। 
তত্দদন তেজ্জ ভতৎ্সনা করা + অননট) 

ভা) সং,ক্রীং, ক্রোধ, দ্বেধ। ২1 ভৎ- 
সন, তিরস্কার । ৬) তয়প্ররূর্শন। ৪) 

আস্কালন। শিৎ-১ “বস্তা ক্রেমেণ পরি- 
সাম্তবনভঙ্নাভিঃ।” মোত্ব)। . 

তর্জনী (তর্জন দ্বেখ, 'অন(অনট)--৭) সং, 
স্্ীৎ, বৃদ্ধাুষ্টের পার্খশ্ছি অঙগ,লি। 

তত নীমুদ্! ; সং,শ্ীৎ, ভক্ত্রোক্ত মুদ্াবিশেষ | 
তর্ভ্ভিত তেঙ্জন দেখ, তক্তে) - শ্) বিং১ত্রিৎ, 

ভৎ্সিত 1২ | তাড়িত ৷ ৩। ভক়প্রদর্শিত। 

তর্ণ তে৭+জঅ (অন্) অকংণক)- ক) 
তর্ণক সং, পৃৎ, সদে]াজাত গোবৎস। 

২। জঅদ্ব্যোনসাত শিশ। 
তর্ণি (তর্ণ দেখ, শি- ৭) সং, পুহ, সৃর্ধ্য । 

২। ভেলা, মাড় । | 
তর্তরীক তে পার হওয়া+ইক-_প। নিপা- 

তন) ষখ, ক্রীৎ, নৌকা, ভেলা । ২। ( 
ইক-_ ক) বিং, ব্রি, পারগামী, ষে পার 
হয়। 

তর্দ, তেদ্দ, হিংসা কর4+উ-.ক। অথব! 
তু [পার হওয়া] গমনকরা+উ - সংজ্জা- 
থে। ছু- আগম) সৎ, পৃৎ- স্ত্রীঘ) কাঠের 
হাতা, তাড়,। 

তর্পণ ডেপ, প্রীত করা+ অনঘ্সেনট)-- ভা) 
সৎ, ক্লীং। তোষণ, তৃপ্তিজনন। ২। (4 

অলট. _-প)পিতৃষজ্ঞ,পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে 
জলদান। শিং _১ “তর্পণিন্ত শুচিঃ কুর্ধ্যাৎ 
প্রত্যহুৎ ম্নাতকো দ্বিজঃ।” ৩। (তপ-ঞ্ি 
শঅনট _ ভাষে) তৃপ্তি । ৪ । প্রীণন | ৫। 
ক্ষণ । ৬। (4 অনট _ ক,বিং১ত্রিং,তৃপ্ডি- 

জনক । ৭। সুখকর 

তপন ণেচ্ছ, তের্পণ - ইচ্ছ, ৪র্থা _ ষ) সং, পুং, 
তীস্া। ২। বিং»ত্রিং, তর্পপ করিতে ইচ্ছক। 

তর্পিত তের্পণ ক্ষেখ, তকে) শর্ট) বি, ত্রিহ, 
 শ্রীণিত, সম্তেবিত | 

তপাঁ (তর্পিন্, তৃপ, তৃপ্তি করা+ইনৃণিন্) 
-ক) বিৎ, তরি তর্পক। ২। তৃণ্ডি- 

সকারক । পী-স্ত্রীঘ, পদ্বচারিপী লতা। 
, ব্র্ধট (তর গ্রমন করা7অট- ক, সং- 

7. আরার্খে) সংপুৎঃ বৎসর | ২। চক্রমর্দ বৃক্ষ । 

্ ৭৫২ ] তল 

তর্প তেন, তু পার হওয়1+ম(ষন্)-ক) 
সঙ ক্র যুপের অগ্রভাগ । 

তর তেব তৃষ্ণার্ত হওয়1+ অ(অল্)--ভা) 
সৎ, পুৎ। তৃধ1, পিপালা। ২ । ইচ্ছা । শিং 
ছি “রামদ্শনদন্তরো ভরতস্যেব তস্য 

? : ্ | 

1 তর্ধণ তেখ দেখ, 'অন্জনট )_তা) সং,ক্ীং 
তৃষ্ণ)। ২। অভিলাষ । ৩। পিপাসা! 

তরধিত (তৃষ-ডিসতর্ধি, তক্ষে)-্) বিং, 
ত্রিং, পিপাসিত, তৃষ্ণাতুক্ত | 1 বান্ধিত। 

তর্ধ,ল (তর্ষ দেখ, উল(উ লচ্) _ ক) বিংত্রিং, 
তৃষ্ণা, তৃঙ্াযুক । শিৎ-১ “তরানেজ্িয়া- 

নীঙ্্রিয়ার্থান্ নোপসয়স্তযতর্ষলমূ |” 
তর্ঠি তেদ্ সেই-+ হিস্কালার্থে, "মীন্থানে 

র্রি) অং) তখন :বে। 
তল (তল প্র দিভ হওয়া, উন্নত হওয়া+ 

ক্স(অন্)-_ লি .২, পু ক্রীৎ, অধেঃভাগ, 
তলা । ২। তাল । ৩। উপরিভাগ, পষ্ট- 
দেশ। ৪। মূলদেশ, মুলের চতুঃপার্খবতা 
স্থান, অধ্যাহ্চকালে যতদূর ছায়া পড়ে 
যথা-তক্ুতল। ৫1টালি। ৬ | তেলো। 
৭। মধ্যদেশ। শিং-১  “ুক্তামণি- 
তলানি-_ ভবনানি |” ৮ । স্বরূপ; ষথা-- 

ভূমিতল, করতল। শিং-১ অম্বর' 
তলাতপতি ৪17" ৯। ক্লীং, কানন। ১* 
গর্ত । ১১। জ্যাখাতবারণ। ১২। গৃহের 

পরিচ্ছেদ ; যথা--একতলগৃহ, দ্বিতলগৃহ 

শিৎ--১'শালাম -ক্ষটি কপ্রাবৃততলায। 
৯৩। কাধ্যবীঙ্গ । ১৪। পুৃৎ,চপেট,চাপড়। 
১৫। তালবৃক্ষ । ১৬। খডগাপির মু) 

ত্র । 
তলক তেল গর্ত, তল14কণ্ _প্রৎ। অথব 

তল দেখ, আজকপেক)-- ক) সং, ক্লীং, পু 
রিণী, পুকুর ॥ 

তল ত্র(তল--ত্রে ত্রাপকরা+ অং 

সং, ক্রীঘ, করতল রক্ষক চণ্মময় গোধা 

বিশেষ । চশ্মনিশ্মিত দন্তানা । ট) 

তলত্রাপ তেল-- তে ভাথকর1+ (আন. 

--প) সং, ক্ীৎ, তলত্র দেখ । 
তলধ্বনি ( তল-- ধ্বনি, ভষী -ব, সং) পু 

করতলের শব্দ, হাততালি । 

! 

)-ক) 



ভল! 

“পপ পপশাপপপ সপ পদ পপর 

তেলে) চপেট - প্রহার তলপ্রহ।র (তল 
আরখ) ৩য় ষ) সং, পৃ, চপেটাব্াত। 
চাপড়মার! । [ফুট হইয়। যাওয়া । 

তলডেণ (তল ভেদ ভেদন) সং,পৃৎ। তল! 
তলমীন (তল তলশ্- মীন মৎস্য, যং-_ 

সা) লৎ, পৃহ, জলনিমস্থ মত্জ্য, চিক্ষড়ী। 
ওলদুদ্ধ তেল _যুক্ধ। চপেটাত্াত সহকারে 

যুক্ষ, ৩য়া _ ষ) সং+ক্রীৎ, মন্যুক্ধ, চড়াচড়ি। 
তভললোক ; সং, পুৎ, কমিতলম্ম লোক। ২। 

পাতাল । শিং -:১ “তললোকপালান্ ।? 
তলব তেল-_বা তাড়ন করা+ ড)- ক) 

বিং, ত্রিং, তলবাদ্যাবাদক। ২ । খ্সোরবণ) 
বেতন, মাহিযানা। 

তলবানা স্ারনশ কি?বাদশ প্রত্তিলাদীবা 
সাক্ষিদিগের প্রতি আদ্বালতের শমন বা 
অনা কোন আতেশ পাঠাইবার জন্য যে 
খরচ লাগে তাহাকে তলবানা' বলে। 

তলবার - পু 
তলনারণ-ক্রীংৎ 3 রণ, ২য়া-ঘ) সং, খড়ী, 

ভলওয়ার। ২। খাপ । ৩। চামাটী। 
তলস[রবক (তল অআধোভাগ- সারি গমন। 
করান 4 আক(ণক) _ শ্ম) সৎ, কীৎ, শোট- 
কের -বক্ষ১্ঘল-বন্গন রজত । ২। ঘ্বোট- 
কের সোজনপাত।, 

শলহদ্য তল তধোভাগ-_ হৃদয় 

ভাগ, পায়ের তেলো। 
লা; সং, 

আবরণ । ২ ' নি্ম়ভাগ । 
তলাগ্ড (হিশি ভাষা) জলাশয়বিশেষ। 
ভলাচী (তল আঅধোনভাগ- অন্চ গমন 

কর1+4০(কিপ্।- ক) সহঃ স্ত্রী) বেতের 
চেটাই, দরম।। 

তলাতল (তল -- তল, পুনঃপুনঃং অর্থে হিক্ত। 

সং, ক্রীৎ, সপ্ধপাতালের একটা । শিং _-১ 

'“অতলৎ বিতলৎ শুতলৎ ভলান্তল্মং মহা- 
হুলং ব্রসাতলৎ পাতালমিতি'।) 

শলাভিঘাত তল করত্চল-ক্চাতিাত, তয় 

-ষ) সৎ, 
চপেটাত্বাত।:' 

লাস, তলা (আরবী) 'অমুদন্ধান,অযেষণ। 

[ ৭৫৩ ] 

তিত (তল দেখ, ইভ--প্রং ) সং, 

৷ তলী (তলিন্তল +ইন্ _ অস্থযর্থে) বিৎত্রিৎ, 
| 

র 
র 

7 তিল -বার,বারণ স্নিবা- 

মধা- 
স্থান, ৬ঠী-ষী সং,ক্রীং, পদ্দতলের মধ্য- 

প্ীং, বামপকোষ্ঠের চর্খমক 

ক্রীহ, ক্ষরাতল হ্বাাা শ্রহাগ। 

তল্ি 
পপ শপ সপ পাপা পাপন 

ক্রীৎ। 
ভৃষ্টমাংস,গডাজ্বা মস শিৎ-_ ১ তন্ধমাংস 
বিধানেন ম্বাংসং সম্যক প্রসাধিতং। 

 শপ্রনদ্তদাজ্যে সংভৃষ্্ং তলিতং ৫র্াচাতে 
বুধৈঃ 1?) ২। বিং, ত্রিৎ, তলযুক্ত | 

তলিন তেল দেখ, ইন-সংগ্গ্ার্থে এ 
শষা] | ২1 বিৎ। ত্রিৎ, ডেট | 
৪ । নির্থল। €। ছুর্নল। 8 | 

তলিষ (তল দেখ, ইম _সংজ্ঞার্থে) সং] করীহ, | 
কুটিম, পাকা মেজে। ২ ।শব্যা। ৩। 
খড়গ । ৪1 চাদেোয়া। 

গোধাহুক্ । শিং-১ “ততঃ কবচধারী চ 
তলী খর্জী শরাসনী ।?, 

তলুন (ত পার হওয়11উন-_ প্রৎ। রসুল) 
সংপুং,বাযু। ২। যুবা। নী-স্ত্ীং,যুবতী। 

। তলেক্ষণ (তল অধোভাগ- ঈশ্ষণ দর্শন, 
টা -হিহ। নিষ্মাগে ষাহার দুটি আছে) 

২৪ পু) শুকর | 

৫ টি য8% উদ, ৬চী _হিৎ ) অৎঃ 
জীং, কুশোদ রী ভার্ধা, স্ত্রী | 

। তলোদ! (তল উপরিভাগ, 'আধোভাগ _ উচ্চ 
জল) সৎ, শ্ীৎ, না । (অরণ্য, বন। 

তন্ধ তল দেখ, ক- সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লুণৎ, 
তল্প 'ভল্ দেখ, প-ন্ধ, সংজ্ঞার্থে)ট সং, পু 

ক্লীহ, শষ্যা। শিং-১ “সপদি বিগ্- 
ূ নিদ্রজন্নমূজঝাঞ্চকার।” রেছু)। ২। গৃহ । 
(৬ । ভাষ)। শিং--১ “সখুযুঃ় পুত্রস্য চ 
ৰ স্্রীঘু গুরুতক্সসমং বিছু21?? 

তল্সক তেল শধ্যা-ক [কৈ+1জডি)- ক] 
অথবা তল্প1কণ্-_ করোত্যর্থে) সং, পু, 

| শব্যাসংস্কারকারক ভৃত্য, ফরাস্। 
ভলবখট (তলব শব্যা "কট পোকা) সৎ, 
ৰ পুহ, ছারপোকা। 

অল্সন ) (তজ [না ধাডৃজ] শ শধ্যার ন্যায় 
তল্পল হুয়া, চৌড়া হওয়া ইভ্যাদি 4 

অন(ত্সনট্),পক্ষাস্তরে _ লা+অ.ক)- ক) 
২, ক্লীৎ, হস্তীর পৃষ্ঠদেশ । শিং - ১ 

“সাজ্দতক্কাস্থললাশ্পিহ কল্গাহ 1? ২.) পৃষ্টি- 
বংশের মাংস |দ্রন্, বুচাক, গীট।র। 

ৰ ভলি (ষাবনক) একত্র সংবদ্ধ প্রর়ে।জনীয় 

প৫ 
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তল্িদার যোবনিক) বিং,ষে তি বহন করে। মনংপান্থ তত্রান্তে ম্মরতঙ্থরেঃ 1? ২। কর্ণ। 

তল তেল গভীর, পণভীরত1- ল গ্রহশার্থ “তস্য রঃ কর্ণচৌরক্োঃ ” জেপ্রিনাথ)। ৩। 

লাধাতুজ) সৎ, ীৎ, গর্ত, গহ্বর । ২। পিড়িহ শাক । ৪1 মদ্লবন্ষ । রী_তরীং, 

পুংঃজলাশয়, তলাও । ৩ । নিপান। ল্লী- কোপনা শ্রী । তা1-_ ল্ীৎ,চৌর্ঘ্য | “নিবৃত্ত 

্ীং সুবরতী (২ । নৌকা । ৩। বরুণের রী) বৎপরক্ষেত্যঃ শ্রুতো তক্ষরতাস্থিতা।-রেধুট 

লজ ত্দে [দেই] প্রত্যেক বিষয়-লজ, | তন্ছিবান্ তেস্ছিবস, স্ছাঁ থাক1শ বস্কেছু)- 

পাওয়া+অন্জন্)-_ ক) সৎ, পুত, প্রশত্ত- ক) বিং, ভ্তিং, স্থিত | শিৎ-১ “স পাট- 

বাচক । ২1 শেক্দোতর শ্রযুজ্্যমাল, জ- লায়াৎ গবি তস্থিবাংসৎ ।১ রেছু)। 

 হযিজ)। | তন হেষ্ঠ্যস্ত তদৃশবাজ) ভাহার,তৎসন্ন্ীয়। 

ভল্লাট দেশজ) প্রদেশ, বত্দৃপ্বহ্যাপক স্থান; | তহমৎ্। € আরবী ) নালিশ । ২। ক্মপবাদ, 

স্বথা-_সে ব্যক্তি এ তল্লাটে লাই। মিথ্যা দোষারোপ । 

তল্িকা তেৎ সেই-লী লীন হওয়া+ক্স | তহশীল বআরবী হুল শন্দজ) রাজন্বাদায়। 

ডে১-ক, কপ -_সংক্ঞার্থে) সং, আ্্রীং, | তহশীলক্ষার (আরবী) থে কর্মচারী মহাল 

কুর্ধিকা। ২। তালি। ভিহি বা মৌজ! প্রভৃতি জমিদ্ারীর বে 

তক্গী তেৎ-লস্ দীপ্তি পাওয়া আড)- কোন অংশের খাজান। আদায় উন্ল 

ক, ঈপ্ _স্ত্রীং) সৎ, জী, যুষভী । করে তাহাকে তহশীলদার বলে। 

তন্বকার ; সংপুৎ, সামকেছের শাখাবিশেষ। | তা তোপ শন্দজ) সং দশের উপরি বসিয়! 

তবক তেব তোমার +ক - যোগ) বিৎত্রিৎ,। উষ্ণতা] করপ। ২ একখানি কাগজ । 

তোমার সন্বন্সীয়, ভোমার | ২1 খোবনিক) । তাওয়া জেশজ)+ পল নিশ্মিত পাত্রবিশেষ, 

তোঁমর বা অগ্যযন্্র; কী _স্্ী,,তবকধারী । বকুন1। [করা। 

তবিষ ॥ (তব সৌব্রধাতুজ 1 ইষ - সং- ভাইস যোবনিক) উত্তেজনা করা। | শাসল 

তবীষ জ্বার্থে) সং,পুৎ, দ্বর্স। ২ । সন্ধুদ্র ৷ | ভাত তেম্্র শব্দ) সৎ, বস্ত্রবপন বগ্ত্র। ২. 

৩।ক্র্ণ। ৪ 1ব্যবসায়। ৫ । কিং ত্িৎ, বীণাদির তঙ্ত্রী। [বিশেষ। 

রুদ্ধ, মহৎ । ফী -জজীৎ। বেব-কন্যাঁ। ২।  স্টাতা (দেশজ) ভাবী উন্নতিস্চক আয়োজন" 

নদী। ৩। ভূমি । 91 শক্তি । ভাতি তেন্ত্রবার় শন্দল) সহঃ জ।তিবিশেধ, 

সপ 

ভপপপশপশাশিশীশি শশী শিিশিশীতি 

ভশল হিন্দী) হুড়ক1। ২। পিতলের রহ্ধন- বস্মনিশ্বাত ৷ 
পাত্র, বক্না, বাটুল1। তাবা (তম শন্দঘজ) সং, ধাতুবিশেষ, 

তষ্ঠ তেক্ষ টাচা+ তক) প্র) বিং, তরি, ; ভাষা ) তামা । | 
কুশীকুত, যাহা চাচা গিয়াছে । 

তষ্টা তেষ্ট, তক্ষ চাঁচা+ তৃতেন্)- ক) সং, 
পুৎ,স্ত্রধর । ২ | বিশ্বকম্মা। ৬1 আদিত্য- 

বিশেষ । 
তসর 7; সং, পূৎ, শগুটিপোকার হ্ৃতা, এই জন্য 

ইহাতে ষে বস্ প্রস্যত হয় তাহাকেও 
তসর কহছে। 

ভদলী ('্মোরবী) মুসলমানদ্িগের জপমালা। 
ঙসবীর আরবী) প্রতিমূর্তি, ছবি । 
তস্কর তেৎ সেই [নিশ্দিত কর্্ম]_কর [কু 
ক্ষরা7আঅ(টে)- ক] ষে করে,নিপাতন) সৎ, 

- পুখ চোর, অপহারক । শিং --১ “কামিনী 

 ক্কাঙকান্ভানতর কুচপর্ধততুর্গমে । মা সংচর 

তাবে (আরবী) অধীন । 
তাবেদার আরবী) সেবক, স্তৃত্য, জধীনশ্ছ। 
তাক (আরবী) তিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগন্থ 

পুস্তকাদির আধার, কাষ্টফলকবিশেষ । 

তাকন দেশজ) সং, অবলোকন, দি 

তাগাদ। (আরবী) অধমর্পের নিকট প্রাপ্য 

অর্থের জন্য পীড়ন। [অপ্রন্ধ! ৷ 

তাচ্ছল্য (দেশজ) সৎ, হেলা; অবহরা? 
তাচ্ছীল্য (তৎ সেই-শীল  স্বভাব+ ব 
(ফ্য) _ ভাবে) সৎ, ক্রীৎ, তচ্ছীলতা, ৩ 
ভাবত । 

তাজ পোরস্য) মুকুট, শিরোড়ূষগ, টুপি । 
তাজা পোরষ্য) নূতন, টাট্কা । ২. রসাল। 
১০০০৭০৩০০০১ লিল 



তাঁড়ি 
৭ 

তাজী আরবী) অশ্ববিশেষ। ২।জাতি- 
বিশেষ। - 

তাটপ্্য তেটস্ছ 1 অ(্) - ভাবে) সং, রীৎ, 
ভঁদাসীন্য । ২। নিকটবর্তিত1, নৈকট্য । 

তাড় তেড় হুঃখ দেওয়া, আখাত করা 

. ইত্যাকি+অস্বেঞ) - ভাবে) সং১পৃহুতা- 
ড়ন। ২। আতাত। ৩। ধ্বনি। ৪। মুদ্রি- 
পরিষেক়্ ভূণাদি | ৫। পর্বত | পুরী) 
ভাঁলবৃক্ষ । [ত্রিৎ, যে তাড়না করে। 

স্ভাড়ক ( তাড়ন দেখ, অক(ণক) - ক) বিৎ, 
তাড়ক। তোড়-_কৈ ্গীপ্তি পাওয়া+ অ(ড) 

-ক, আপ -_ক্ীৎ) সং, শ্দীৎ, শ্কেতু 
রাক্ষসের কন্যা, স্রন্দের ভার্ধ্যা, মারীচের 
মাতা ; মিথিলা গমনকালীন শ্রীরামচক্ 
'অরপ্যমধ্যে এই রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন। “তাড়কাচলকপালকুণ্ডলা।*(রঘু) 
২ «তাং তাড়কাখ্যাৎ বিজঘ্ান রাম ।* 

তাড়কারি (ভাড়ক1-অরি, ৬্ঠী-ষ) সৎ, 
পু, রামচজ্ | [সং, পুৎ, মারীচ। 

তাড়কেয়(তাড়কা+ এয়ফেঃয়)- অপত্যার্থে) 
তাড়ক্ষ, তাটক্ক (তড়,ভট দীপ্তি পাওয়1+ 

অস্কন্ _ক) সং,পৃৎ, কর্ণভূষণবিশেষ, কাণ- 

তড়কা। ২1 হস্তালক্কার-বিশেষ। ৩ । 
তাড়, ॥ 

ভাড়ন তোড়ি আতাত করা+ অন(অনট) 
- ভা) সং, ক্লীৎ, প্রহার, আধখাত। ২। 
তর্তদন, ভত্সন। ৩। শাসন, দণ্ড । শিং 
-১ “লালনে বহবেো। দোঁষাস্তাড়নে ব- 

হযে গুণ 0 ৪ 1 দীক্ষা মন্্রসংস্কার" 
বিশেষ । নী-জ্ীৎ, (+অনট _৭, ঈপ্) 
কশা, চাবুক । ২। কোড়া, তাড়ন দণ্ড । 

তাড়না পেরে দেখ; আ-ভা) সহ, স্ত্রী 
প্রহার । ২। ভত্খসনা। ৩। শাসন। 9৪। 

উতৎ্পীড়ন । 
তাঁড়পত্র ; সং, ক্লীং, কর্ণভূঘণবিশেষ । 
তাড়া তেড়ধাতুজ) সৎ, অনুযো্, নিগ্রহ। 

২। বাগ্ডিলবাধা। ৩। তন্ল!। 
তাক়্াগ (তড়াগ +অফ্ঃ)- ভবার্থে) বিৎ, 

ত্রিৎ, তড়াগজাত জে ল)। 
ভাড়ি, তাড়ী (দেশজ) সং, তালরস। ২। 

তাত্তিয়াত গাছ ।৩। আভরণবিশেষ। 

[ 4৫৫ ] ভা 

তাড়িত তোড়ন দেখ, ত(ক্তি)--ন্ম) বিংত্রিং 
আহত । ২।তিরস্কত। শ। উৎ্পীড়িত । 
৪। দৃরীকুত। ৫। দ্্ডিত। ৬।বিস্ক। ৭) 
(তেড়িত +অ(ষ)-- ভবার্ধে, হ)1961015) 
সং, ক্লীৎ, পদার্থবিশেষের পর্ধণদ্ধারা যে 
'আকর্ধণী বা বিয়োজনী শক্তি উদ্ভ তহুয়? 
২। বিং, ভ্তিৎ, বিহ্যুন্তবঃ বৈহু। 1... 

তাড়িতপদ্ার্থ; সং, পুং, পদার্থবিশেধের 
তবর্ষণন্থারা বে'উজ্জ্বল জেযাতিগ্ময় পরা 
উদ্ভূত হয় । | | 

তাড়িতপরিচালক (0০745৫%0 ০? 1৩০, 
1010) যে সকল বন্য দ্বারা তাড়িত 
পদার্থের একশ্থান হইতে অন্যশ্থানে 
ক্রতবেগে চালিত হয়। 

ভাড়িস্কবার্তাবহ (191901710 191987201) ) 

ষে যন্ত্রে বিছ্যতের ন্যাপ শীঘ্র সংবাদ 
আইসে। 

তাড়িতবিয়োজন (70190611094 69109181020) 

যে তাড়িত পদার্ধের গুণ ছারা লঘু বস্তু 
কাচ অথবা লাক্ষা1 হইতে বিষুক্ত হইয়া 
পড়ে তাহাকে তাড়িতবিয়োজন কহে । 

ভাড়িতাকর্ষণ (13150810981 4১6৮%০6০9) যে 

তাড়িত পদার্থের গুণ দ্বার লঘু বন্ঘ কাচ 
অথব! লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইক্সা থাকে 
তাহাকে তাড়িতাকর্ষণ কছে। 

তাড়িতাপরিচালক ( 07900705007 ০£ 

[)19060185) যে সকল বস্তদ্বারা তাঁড়িত- 

পদার্থের সঞ্চলন নিবারণ করা] যায়। 
তাড্যমান তেড়-০-তাড়ি আঘাত করা 
শান -প্ম। য, ম- আগষ) সং,পুধ, না 
_ স্ত্রীৎ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ,ওক্কা্দি । ২1 বিং, 
ত্রিৎ, বাদ্য মান, আহন্যমান, পীভ্দমান। 
শিৎ- ১ *শ্রোতুর্বিতস্ত্রীরিব তাড্যমানা 1 
৩।যাহাকে প্রহার, ণ্ড বাশাসন করা 

বাইতেছে। 
তাগুব তেও মুন্বিশেষ + অক্ঃ)- প্রণয় 

নার্থে, এই মুনি হইতে নৃত্য প্রণালী প্রথ- 
মতঃ প্রণীত হয়) সং, পু _ক্লীৎ, নৃত্য । 
২। শিবের নৃত্য । ৩। পুরুষের হৃত্য। 
শিং-১ পপুং-নৃত্যৎ তাগুবং প্রোক্ৎ 

্ী-নৃত্যৎ লাস্যমুচ্যতে 1৮৪ নি 



তাও 

পে প্পাাপাপাপপাাসপল্পী পাকলে 
সপ পিপিপি + ৮০ 

শিং-১ এতগু না প্রণীতহতাগুবমূ 1৮ ২ 

“শুনা পোক্মূ (নাটাশান্সমী। 17 

“তাপ্ডেন মূনিনা কৃত তাগ্চি নুতাশাশ্ম 

তমা তত 

+আঅব- ক, ফু) তণবাশষ। 
তাণুডুবতালিক (তাগুব শিবের নৃত্তা _ 

খ 

তা- 

(স্িক) 

শিবের প্রধান কআনুচর, নদ্দশ। 
তাগুবপ্রিয় (তাগুব নৃত্য প্রি, ৬ী - 

ছিহ) সৎঃ পু, শিব ! ২ | বিহ্ত্রিৎ, নৃতা- 
প্রিমু। 

তাত (তত, 
লিশেষ 4 ই -প্রৎ ) সং ক্র) নুত)শার। 

তায (তণ্ডি মুনিবিশেষ 1 যহ))- আপ- 

ত্যার্ধে) সং, পু, তি মুনি | 
তাত (তায়, পালন করা, 

ত্য ত কর1+ তক্ষে)-- ক) সং, পুহ, পিতা। 
২ 7 পবিত্রব্যক্তি । ৩! গেহপাত্র । শিৎ--৯ 

*নাহং গৃামি বস্তাতা দুষ্রীনাস্মি কৃষা- 
ক্বিতাঃ।” ৪1 েহহাচক-বাক্য। ৫। 
মানা, পূজ্য । শিং-১ ভস্মাল্সচো যথা 
তাত সংবিধানুৎ তথাহাসি ” ২ "খদিনভূজ- 
জম ব্লীল্নি তাধররঙ্গভ্গ ভয়ভীতাশা । পি 
তরি মূতে সতি বেশ্যা রোধতি হা তাত 
তাত তাতেতি 9 ৬ পুর। 

তাতগ্ (তাত পিতা-গু[গমু গমন কর] 
পউ- ক] যে গন করে বা থাকে) সং, 
পুং। পিতৃব্য, খুড়া | ২। বিৎ, ত্রিৎ, জনক- 
পছত। 

তাতন ; সং, পু, খগ্জনপক্ষী । 
ভাতল; সং, পং, রোগ, পীড়া । ২। লৌহ- 

নিশ্মিত ঘটি । ৩। বিৎ, ত্রিং, উত্তপ্ত । 
তাতি (তন্ [বংশবিস্তার কর1+তি.ক্ি)_ 

পহ। অথবা তাত+ ই- অপত্যার্থে। সং, 
পু, পুত্র ২ বুদ্ধি; যখা--বরিষ্তা- 
ভিমব আশাম্মহে |? 

ভান (সন্ভাপা্থ তপ্ থাতুজ ) সং, উত্তাপ, | 
“ভাল, ।: 
রি ভাখকালিক(তেহকাল পি ইক ফিঃক) - ভবার্থে) 

| রি হিং জা তৎফালীন। 

১ ঠাটি ২. 

৫1 (তনড তাড়ন করা! 

অথবা তন বি-। 

[ ৭৫৬ 

০ 

ূ 

র 
নৃত্াপণালী শিক্ষক মুনি- 

। তাকুশ 

তাদুকা 

শিপ পিপি শী ০ তন শী -দিপ পা তি পি 

চিরািনহিন 2য় 
খ্যাস্ত ০৫ ম্লান হওয়া 

3 এর 

] তাস্ত 
সী পা পপ বি পাপ 

শশী পপি 

তাং রা গুচানিনে উট, আসক্ত 1 (7 
_ভা) হাহ, করত, আভিপ্রায়। ২, তলা) 
উর হয রর ৯ 25 শাকাণাং 
ভগলতেব ভআ্পধামৃ চ. “ইহ ঘখার্থ 

কথনে তা পধামৃ ৩ । তৎপরতা । 

| তাগবস্থা (তদবস্থ 1ম. স্যা--ভা) সং, কী, 

লিক [তাল কালপবিমাপ-বিশেষ+ইক 
_জপাতার্পে] ষেতাল দেয়) সং, 

তদবস্থন্তা, তেই প্রকার অবস্থায় থাক।। 
ভাদথা 1 তদণ্ টা 

সং,ক্ুহ) তদর্থতা, তন্লিমিভ্তার্থ। ২ । তু 
দ্দেশ, তন্রিমিত্ত। 

তাদান্ম্য (ত্দাত্ব তত্স্বরপ+ ফা: _ভা) 
হ ॥ ক্রীৎ) তৎস্বরূপতা, ভেদ । 

ব্চাদকৃ । €(তারুশ তদৃ মেই-দুশ, দৃশ 
» ছর্শা যাহার সেইমণ্ড দর্শন, শ্ঠী 

টা, অথবা পুশ দেখা, 

(কিপা), আটক, সক -শ্ম) বিং ত্রিং, সেই 
প্রকার । শিহ-_ ১ “উপদেশো ন দাতব্যো 
যাদৃশে তাধৃশে সনে” ২"ক ক্ষদ্বিধং প্রেম 
পতিশ্চ তাদবশঃ |" কুমার) । শী-ঙ্্ীং। 
তাদ্বধ।। শি-১ “ঘাদৃশী ভাবনা ঘস্য 
[ি্িগবতি তাদুশী )" 

তান( তন্ বিশ্তীর্প হওয়1+ অ(্বঞ)- এ) 
সংপুৎ, স্বরাধ্শ, রাগের স্থিতি প্রবৃব্যাধির 
হেতু বংশ্যদ সাধ্য স্বরবিশেষ) “অনু 
লোম বিলোম গতিতে গমক মুস্হনাদির 
ঘারা কোল রাগানদিকে সম্যস্ক প্রকারে 

বিস্তার করাক্টি নাম তান।? শিং) 
বিজ্ত-ধ)ত্ত প্রয়োশ] যে মুল্ছ না শেষসং- 
শ্রয়াঃ। তানাস্তেহপুানপঞ্চাশৎ সণ্ডঃর 
জমুদ্তবা: 1” * “পায়নি দ্রিব্যতানৈঃ।” ২। 

(+ এ ভাবে।বিপ্তার ; যথা -_আবতান, 

সস্তান' ৩।লঙ্্য)উদ্দেশ)) যথা- একতান 
মনে। ৪1 (+ এ, ম্ম) ক্রীং,জ্কানবিষয়। 
৫। বিং, ত্রিং, বিষয়ীভূত। 

তানপুরা (তান --পুরা) সৎ, পু) বীণাকার 
বাদাযকস্রবশেষ। 

তানব উম্থ+অ)- ভা) সী, উই 
কাশ্য । 

তানুর (তনু বিদ্ভার কমা +উর- প্রৎ রং 
ত /. পুৎ, আবর্ত, জলের বুর্ণা । রা জা ও 



তাপ 
শপ শী শশাীশীশশিশী তি 

নিৎ, শান্ত, ক্লাগ্ঘ,দ্টীণ, দুর্সাল। ২। ম্রান। ৃ 

শিৎ- ১ “মুছুলতাভ্তভলততাস্তমল্োকেযন্।” 

তাস্তব (তক্ক+ অক) --বিকাবাগে। লিৎখরিহ। 
তক্গনিন্মিত। শিহ - ১মণিমুক্ষাপ্রবালানাহ | 
লৌহানাৎ তাস্তবসা চ +২ ।ক্রীৎবযন। 
৩। (1)1701118 ) বি, ব্রি, যে সকল 

দ্লাকে টানিয়া অত্যন্ত হৃশ্ম তার প্রস্তত : 
করা যায় । 

তাশ্তবতা (18001 ) যে গুণ থাকাতে 

তার প্রন্তত করা যাইতে পারে। 
তাস্তব্য €তক্ত1+ধহ্য)_ অপত্যার্থে) লং, 

পৃ, পুত্রের সম্ভান, পৌন। 
হাশিক তেগ্র সত্যারি+ইক(মিঃক) জা 

নার্থে) বিং,জিৎ, তন্তশান্মমতাবলন্ী । ২। 
তন্তশ্বাস্থাবেত্তা। শিং -১ “এবহ প্রষতব- 
ব্রৈবিধ্যৎ তান্ত্িকৈঃ পরিকীর্তিতহ ।” ৩। 

তন্ত্রশাশ্্রসম্বদ্ধীয় । ৪ | তশ্থশান্নবিহিত। 
শিং - ১ “বৈধ কী ভাস্ত্রিকী সন্ধ্যা যথান্ু- 

ক্রেমযোপতঃ |” ৫। সিজ্ধাস্তভ্ত | ৬ । তক্ক- 

সম্বন্ধীয় । 
চাপ তপ্ ভত্তপ্ করা4'-ষঞ ১-ভাবে) 

সং, পু, উদ্ততা। ২। সম্ভাপ। শ। জর । 
৪। ষাতনা, মনঃপীড়া। ৫। আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক, আধিভৌত্তিক এই ত্রিবিধ 
ছুঃুখ। ২। (168) যাহা উদ্:স্পর্শ 

আছে তাহার নাম তাপ। শিৎ-১ 
“মহামে হক্ষয়ে ভতাপঃ 1 পী-জ্ীঘ। তে 

ইণ-- ক) নদ্বীধিশেষ। 
ঢাপক (তাপ দেখ,অক(ণক)- ক) বিং,তিং) 

তাপজনক | শিং-- ১ “সত্বং তপ্যৎ বুদ্ধি- 
ভাবেন বৃত্তং ভাবা'যে বা রাজসাস্তাপকা। 

স্তে।” ২। সং, পু, জর । 
ঢাপত্য তেপতী+য(ফ7)-* অপত্যার্থে) সং, 

পুৎ, অর্ভনুন। 
চাপত্রয় ; সংক্্ীং,আধাণাত্মিক, আধিটগবিক 
ও আধিভোৌতিক এই ব্রিবিধ সম্ভাপ। 

শিৎ-১ এবেদ্যং বাত্তববদ্ত বত্র বিশদং 
 তাপত্রয়োম্থুললম্থ |” ভোগবত)। 

পন (তপ 4ঞ-৮তাপি উদ্তগ্ড করান+ 
অন লু সুষ্্যে। হ। কশ্দর্পবাপ। 

ন্ট 

] 

] 

তাঁম 

৩। স্ধ্যকাস্তমপণি। ৪ । কিরণ । ৫ 1 (4 
অনট-ভা। তাপজনন। ৫। বিং, ত্রিৎ, 
ত/পজনক। 

তাপনীয় তেপনীয় বর্ণ 4 'অ“ফঃ)-- বিকারারে9 
বি, তিং, তর্ণজাত । ২। (+ষ-পরি- 
মাপার্ে। সং, ক্লীৎ, ছর্ণনিক্ষপরিমাণ। 

ভাপমান-যন্্ (11161717)0171)6161) যে যঙ্ত্রে 

উন্তাপের পরিমাণ নিরূপিত হয়। 

ৃ 

। তাপস তেপস+ অ(ষ্) _ শ্রয়োজনাথে) বিংঃ 

কন্তকগুলি বস্ককে টানিয়া তন্ক অর্থাং 

। তাপসতকু 

ত্রিং, তপস্থী, মুনি । শিং-১ “তাপসেছ্েব 
বিপ্রেষু যাত্রিকৎ তৈক্ষামাচরেহ 1 মেনু)। 
২। সং, ক্লীং, তেজপাত। 

] (তাপস - তরু, ভ্রম রুক্ষ । 

তাপসদ্রম / এই বৃক্ষের তৈলে তপন্বীদ্ি-: 
পের যাবতীয় কার্যনিব্বাহ হয় বলিয়া) 

২, পুত ইন্সুদীবৃক্ষ । 

তাপসপ্রিয় (তাপস- প্রিয়, ৬ঠী-ব) সং, 
পৃ, পিয়ালবৃক্ষ | ২। বিং, ত্রিং, তাপস" 
প্রিয়মাত্র | যা- স্্রীং, দ্রাক্ষা। 

তাপলা (তপস+ষস্টয)-_ইদ্মর্ে) সৎক্লীৎ, 
তাপমের ধন্ম, তপন্বীর আচরণ । পিৎ-- ১ 

“পুরা রামভয়াদদেব তাপস্যৎ সমুপাশ্রিতঃ।” 

তাপিচ্ছ (তাপিনন সন্তগু -ছদ্ আ- 
তাপিহ চ্হাদদন করা4+অ(ড)-- ক, তা 

তাপিঞ্জ পিঞ্জ পক্ষে _জিধাতু +ড) 
-- ক) সং, পুহ, তমালবৃক্ষ । | 

তাপিত তেপতঞ্রিস্তাপি উত্তপ্ত করা+ 
ও(ভ)- মম) বিং, ত্রিং, তাপবুক্, যে ভাপ 
পাইয়াছে। ২। হুঃখিত, খেদান্বিত। 

ভাপী (তাপিন্, তপ. উত্তপ্ত করা + ইন্(পিন্) 
-ক) সং, পুৎ, বুদ্ধ। ২। বিং, ত্রিংঃ 
'াপজনক । ৩. (ভাপ + ইন্_অন্তযথে) 
তাপযুক্ত । লী- স্ত্রী, তাপহুক্তা। 

তাপীতোপ+ঈ- স্ত্রীলিজে) সম্্ীং াণ্তী- 
নদী । ২। যযুনা। | 

ভাপেয়তাড়িত (10061 এ তলেণাচ ) 

এই তাড়িত দ্রব্যাদি উত্তপ্ত বাবাম্পীভূতত 
হগুন সময়ে প্রকাশ পায়। 

তাপেশ্বর ; সৎ) পুং) তীর্থবিশেষ |. 
তাম (তম ক্লান হওয়া, ইচ্ছা কর1+ 

আ.এ৪)- ৭) সং, পুখ,। ভয়ের বিষয়) 



তাম ্ ৭৫ ৮০ ] এ | তাঁমে 

২। পাপ। ৩। দোষ। ৪। দুঃখ । ৫ | আমাম-তমাম দেখ। 

ইচ্ছা । 
তামর তোম ইচ্ছার গ্রহণীার্থ রা” ধা- 

তুজ। যাহ। পাদ করিতে ইচ্ছা হয়) সং, 

রীং, জল। ২ । ঘ্ৃত। 

তামরস তোমর জল --সম্ [কবিকলহওয়া, 

বাস করা+অ(ড)- ক, ৭মী-ষ' অথবা 

তাঁম_ রস সহ, ক্লীৎ, পদ্ম 1 ৫বিকচতাম- 

রসা গৃহদীর্বিকাঃ |” (রঘু)। ২। তাঅ। ০ । 

ত্র্ণ। শিং-১ “তামগ্রতস্তামরসাস্তরা- 

ভামৃ্।? ৪ । ধুস্ত,র। ৫। সারসপক্ষী । ৬। 

দ্বাদশ অক্ষর ছন্দোবিশেষ। সী-স্মীৎ, 

পদ্ধিনী। শিৎ-১ “ ঘযথাগনস্তা যর সীৎ 

মদোৎকট2।? 
তামলিপ্ত _ রলীৎ ) (তাম ছুহখ-লিগু। 

তামলিগ্তী _ আ্স্রীং / যে দেশ ছুঃথে লিপ্ত) সৎ, 

তমৃলুক । 
তামস (তমস+ অক _নিবাসার্থে ) সৎ, 

পুং, পেচক । ২। সর্প । ৩। খল। ৪। 

চতুর্থমনু। ৫। বিংত্রিৎ, তামসিক, তমো- 

খুণঘুক্ত ; কণীদ, গৌতম, জৈমিনি, ছু- 

ধর্বাস। প্রভৃতি তামপমুনি । মৎস্য, কৃশ্র, 

লিজ, শৈব, স্কন্দ, অগ্নি এই কয়টা তামস- 

পুরাণ । গৌতম, বাস্ৃস্পত্য, সামুদ্র, হম, 

শাঙ্বয, গুশনস ইহার! তামসস্মৃতি | ৬। 

তমোগুপ প্রবল বলিয়া যাহা অনুষ্টিত হয়। 

৭ | গর্থিত, নিন্দিত। ৮ । গাঢ় ন্ধকারে 

 ্সাচ্ছন্।. সী- স্ত্রী, অন্ধকার রাত্রি 

শিৎ-১ “তত্র যা তামসীরাত্রিঃ ০সাচ্যতে 

শিবরাত্রি কা ।” ৎ । কালী । ৩। একপ্রকার 

মায়াবিদ্যা; নিকুত্তিলাধজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া 

মহাদেব মেশ্বনাদকে এই বিদ্যা দান 

করেন। এই বিদ্যার অদৃশ্য হইয়! যুদ্ধ 

- করিতে হয়। [রূপবিশেষ। 

তাঁমসধ্যান ; সৎ, ক্লীৎ। বটুকটৈরবের ধ্যেয়- 

তামস-সদ্্যাসী “যিনি গাহন্থ্য হুখাস্কাদলে 

" নিরপেক্ষ হইক্। মোক্ষ কামনায় অভিমান 

লহকারে বলে বিচরণ
পুর্ববক তপস্যা করেন 

..... (তিনি তামস-জন্ধ্যাষী 1” 

নক ভেমস্ইক(ভিফ)_ নিসাব 
৯08: ১৮, ্ জিৎ, | তমোগুপাখিত । 

স্পা শীশীটিশীতি 

তামাসা (যবন ভাষা, কিক বোধ হয় তমস 

শব্দজ ) সং, রহস্য, কৌতুক । | 

তামিআ তেমিশ্র! রাত্রি অ(ঃ)-_ চরত্যর্থে) 

সং, পু, তমিআ্বাচারী, নিশাচর । ২। 
( তমিত্র+ অ(ফ) _ প্রৎ ) অজ্ঞান-বিশেষ, 

ভোগেচ্ছায় ব্যাখাত তটিলে যে ক্রোধ 
জন্মে । ৩। ক্লীৎ, অঙ্গকারময় নরকবিশেষ 

নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে ব্যক্তি কোন 

বঞ্চনা করে তাহাকে এই নরকে যগ্্রণ 
ভোগ করিতে হয়। 

তান্বু (দেশজ) সৎ, শিবির, বস্্গৃহ, কাথা, 

তাবু। 

তাম্যৎ তেমু ম্লান হওয়া, ইচ্ছা করা+ৎ 

(শত) _ ক)বিংসত্রৎ্করিশযৎ | ২। ইচ্ছৎ। 

তাআ তেমূ ইচ্ছা করা4 র- ক) সং, ক্রীং। 

তামাধাতু । ২। (তাঅ+) পু) কুট 

রোগাৰশেষ । ৩। বিৎ, ত্রিৎঃ অকণবর্ণ। 

যথা__তাআ্রকেশ, তাঅ-শ্মশ্রু । 

তাক তোঅ+ ক _ দ্বার্থে) সং, কী) তাত 
তামা। 

তাঅকণী (তোত্র রক্তবর্ণ - কর্ণ, ৬ঠী - হিং) 

সং, স্্রীং, পশ্চিমদিগের হস্তিনী। 

তাআকার তোআ্র কার (কার্ করা+ অনু, 

_ক]ষে করে, হয়া. সং) পু, তাতে 

পজীবী সন্কীণজাতিবিশেষ কীসারি। শিং 

_৯*অয়োগবেন বিগ্রায়াৎ জাতান্ত।গে 

পলীবিনঃ 1”? 
তাঅকুটক ) তোজ-কুট চিত্র! তা 

তাঅকুট | কুট। সার ওয়ালটার রা 

প্রথমতঃ এই শব্দটী আমেরিকায় ব্যং 

হার করেন) সং, পু তামাক, ধূমগা 

যোগ্য পত্রবিশেষ । শিৎ- ১ “সংবি 

কালকুটঞ্চ তাকুটৎ চ ধুত্যত। রর 
ফেনং খজ্ড্বরসৎ তারিকৎ তরিতা সু 

ইত্যক্টো দিছ্ছিদ্রব্যাণি ঘখ। সৃষ্ট 

প্রিয়ে।? 

তাজকমি (তাজ রক্বর্ণ কমি গোক 
মং, পুহ, ইন্রগোপকীট |. 

তাআগঞ্ড (ভা তামা গর্ত , | 
স্থান, *ী " হিৎ ) সৎ ্রীৎ। তুতিা 



তাজ [ 

তাঁমঅচড় টি রক্তবর্ণ চড়া, ৬ঠী_ ছি) 

সং, পৎ, কৃক্ধট, কুকুড়া। 
ীততজি (তাম্র-ত্রপু-জাজন জন্মান 

+আঅ/ড)-_- ক) উৎপন্ন) সং,ক্লীং, কাৎস্য। 
তাআঅদ্বীপ ; সৎ, ক্রীৎ, দ্বীপবিশেষ। 
তাঅপট তোম্র-পট্ট পাটা, বস্ম, 

তাত্পত্র ৬ঠী-ষ) সং, ক্লীৎ, তাআ- 
ফলক ।২। তাম্রময় লেখনবিশেষ । শিং 
“পটে বা তাঅপটে বা সমুদ্রোপরিচিত- 

তম । অভিলেখ্যাত্নো বংশ্যানাস্ানঞ 

অহীপতিঃ ।” 
তাআপন (তাঁম_ প্র, ৬ঠী-হিৎ) সং, পুৎ) 
জীবশাক । ২। রক্তবর্ণ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ ৷ 
৩। তাঅপত্র । ৪ | (য়ং- স ক্রীং, রক্ত- 
দল, নবপল্পব। 

তাঅআপর্ণী ; সৎ, স্ীৎ, অীর্ধিকবিশেষ। ২। 

কর্ণাটের অন্তর্গত নদীবিশেষ ; পশ্চিম- 

বাট হইতে উখ্খিত হইয়াছে । শিং-১ 
«“তাঅপর্ণীস্ত কৌশ্সেয় কীর্নযিষ্যামি তাৎ 
শৃণু )+? ২ «তাঅপণর্টসমৈতস্য ম্ক্াসারৎ 

মহোদধেঃ 1৮ ৩ শিলাবিশেষ । শিৎ - ১ 
“তাঅপন্খ শিলা রাজন শ্রীমান্ মলয- 
পক্বতঃ |” ভোরত)। ৪1 লকঙ্কাদ্বপ । 

গাঅপন্লব (তাআঅ রক্তবর্ণ পল্লব, ৬্চী 

হিৎ) সং, পুং, অআশোকবৃক্ষ 1২ রস্- 

পল্পবধুত্ত বৃক্ষ । ৩ । (তাঅ- পরব, য়খ- 
স) রক্তপলব। 

হাঅপাকিন্ (তাঅপাক রক্তব্ণ ফলপুত্পাি 
শঁইন্- অন্ত্যর্থে) সংপুহ, গর্দ ভাও বৃক্ষ । 

৭৫৯ ] 

তাঅপাত্র ; জং কীৎ, তাভ্রনিন্মিত পাত্র, 
তাআ্রময় পাত্র । শিং-১ “তাঘ্রপাত্রে ন 
ভূ্মীত তিন্নকাংস্যে লাবিলে ।” 

তান্্পার্দী (ভান্র-পাদ যুল, ৬ঠী-_ হিং) 
সং, স্ত্রীৎ, হংসপদী । 

তাত্রপুষ্প তোত্র রক্তবর্ণ _ পুষ্প, ৬ঠী _ হিৎ) 
সংঃপুৎ, রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ । ২। ভূমিচল্পক। 
৩। বিং, ত্রিৎ, রক্কপুস্পযুক্ত । শিৎ--১ 
“তাঅপু্ম্পশ্চ শিখবৈ দীপ্যমানঃ ্থতে- 
জস! ১? ও 

তাঅপুস্পিকা তোর _ পুষ্প, ৬ষঠী _ হিৎ, ক- 
যোগ) সং, জীৎ, রক্তিবৃত্তি,লালতেউড়ি। 

ত.ত্তি 

তাঅপুস্পী; সং, স্্রীৎ, পাটলারৃক্ষ, ধাতকী- 
বক্ষ । 

তাআঅফল (তাঁত রক্জবর্ণ ফল, ৬ঠী-হিৎ) 
সং, পু, অক্ষোটকবুক্ষ । ২ রক্তবর্ণফল- 
যুক্ত বৃক্ষ । ৩। ( তাআ-_ফল, য়খ-জ) 
ক্রীং, রক্তবর্ণ ফল। 

তাঅলিপগু ; সং, ক্লীং, তম্লুক। 
-তামবন্লী (তাত -বল্ী লতা) সং, স্ত্রীং, 

মগ্ঠিষ্ঠালতা। [বৃক্ষ । 
তাঅবুক্ষ তো - রুক্ষ) সৎ, পুহ, রক্ুচন্দন 

তাঅশিখী (- শিখিন্, তাআ _শিখা চুড়া+ 
ইন্্-_ অস্য্যর্গে) সং, পুৎ, কুক্ুট, কুকুড়া। 

তাম্সম্পুট (99917) তাম্রনিশ্রিত বাকৃস। 
তাঅসার (তাম্র- সার সারাংশ ) সৎ, পুধ, 

রক্তচন্দনরূক্ষ । ২। ক্লীৎ, রক্তচন্দন। 
তভাঅসারক ] ২ পুৎ, খর্দির | ২। রল্তু- 

তাঅসারিক চন্দনবৃক্ষ, রক্তচন্দন কাষ্ঠ। 
তাআ্রাকু ; সং, পুৎ, উপদ্বীপবিশেষ। 
তাআক্ষ (তাঅ-_ অক্ষি চক্ষুঃ, ৬ঠী-" হছিৎ) 

বিৎ, ত্রিৎ, রক্তবর্ণ চক্ষুপিশিষ্ট । হ। সৎঃ 
পু, কোকিল । ৩। তোঅ- অক্ষি, ২ 
স) সং, ক্লীৎ, রক্তবর্ণ চক্ষুঃ । ৪1 বিং, 
ত্রিৎ, রক্তবর্ণ প্রভাযুক্ত। 

তাআধ্য ; সৎ, পু, উপদ্বীপবিশেষ, তাজদ্বীপ। 
তাম্াভ তোআ্র আভা দ'প্তি, ৬ষী_ হিং) 

সং, ক্লীৎ, রক্তচন্দন! শিৎ-১ “কবদ্ধেঃ 
সংবৃতঃ সর্নবৎ তাআাভৈঃ খমিবাবৃতমৃ |” 

তাআারুণ ; সৎ, ক্লীৎ, ভীর্থবিশেষ । শিং--১ 
“তাআরুণৎ সমাসাদ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। 
অশ্বমেধমবপ্রোতি ব্রহ্ষলোকগ্চ গচ্ছতি 1৮. 

তাআর্ধ (তাঅ-প্ধ) সং, পুং, কাংস্য, 

কাসা। ইহাতে অন্জাংশ তাঅ আছে। 
তাআবভী; সংস্্রীঘ,নদীবিশেষ। “তাম্রীবস্ী 

বেত্রবততী নদ্যন্তিস্ত্রোহথ কৌশিকী ।” 
ভাআশ্ম ৫ শান) সং.পুৎ, পদ্থরাগষণি | শিং | 

-৯ “তাত্রাশ্বর শ্বিচ্ছুরিতৈনধা উগ্র" 
তাত্রিক (তাঅ+ইকক্ষিক) -নিম্থাখার্থে ). 

জং, পুৎ, কাসারি । ২1 বিং, ভ্রিৎ, ক্তাজ- 
নির্মিত । 

তাম্তিকা 
ভাত্রী 

সং, স্ত্রী, ঘে জচ্ছিদ্র ধাতুমনর 
বাটা জলে ভাসাইয়া দিলে 
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ভ্রমশঃ জলপূর্ণ হই ্ সয় নিকূপণু করে । 

২। তত্্রসম্থন্ধীয় । «৩. । পুণপরিমিত : বর]- 

টক 1 কা_ন্ত্রীং) আলী) ২ । বাদ?বিশেষ ! 

- তান্ুুরা. তুন্বুরু - গন্ধন্ী কর্তৃক. সুষ্ট.“বলিয়! 

. এই হান্তর নাম তান্ুরা) ইহার চলিত 

নাঁম তানপুরা। একটা অলাবুনিশ্মিত খর্পর 

বা ধ্রনিকোষ | গীত বাদ্যের সুর দিবার 

জন্য এই যন্ত্র প্রয়োজনীয় । 

ভাচ্গুল _রীৎ, 1 (তমূ ম্লান হওয়া + 

তাচ্ুলী _ স্্রীৎ বূল(ম্বলট)-_ ক) সখ, 

পাণ, নাগবল্পী । শিং -১৭রাজ্জাসনৎ দ্তৎ 

তাল, । ২ “তাম্লীনাৎ দলৈস্তত্ত র- 

ভিতা পানভূময়ঃ |? 

তান্ব,লকরঙ্গ (তাদ্ব,ল-- করস শসা- 

তভাখলপেটিকা | হীন নারিকেল খোল, 

৬্ঠী _ ষ) সৎ, পুং, পাণের বাটা, ভিপে। 

তান্বলদ € তান্দচল-_দ দান করা 1 অ(ড) 

- ক) সৎ, পুং, রাজার তান্বল প্রদানে 

নিযুক্ত ভূত্য ৷ ২। নিং,িৎ, তাম্ব,লদাতা। 

তাম্বলরাগ (ভান্ল পাপন রাগ বর্ণ, 

 ৬ভী-হিৎ) সৎ, পুৎ। মহ্থরি কড়াই । ২ 

পাণের দাগ । 
ভাগ্গ,লবল্লী (তান্বল _বল্লী লতা, ৬ঠী _ব) 

সং, স্্ীং, নাগবলী, পাণের গাছ। 

ভান্বলিক | (তাম্ব ,লিফ+ইকংক্চিক',ইন্ 

তাম্ব,লী _ জীবত্যা্থ) সং, পুৎ- শ্্রীহ। 

তাম্ব,লবিক্রেত৷ ।২। তাম়িজাতি। 

তায়ন (তাস, বিস্তার কর1+ অনট্ _ ভাবে) 

সং, ক্লীৎ, বৃদ্ধি। 

তায়িক (তায়, বিস্তার +ইক(ফিংক)- পটু- 

তার্থে) সৎ, পু, দ্বেশবিশেষ । ২1 বৃহৎ) 

তদ্দেশীয় লোক । [চৌর। 

তাস তোয়+উ.উন্)-_ সংজ্ঞর্থে) সৎ, পুখ, 

তাযুস 7 (আরবী তাযুস অর্থে মযুর: তত- 

ভাউস ) যঙ্জবিশেষ। ইহার আপর শাম 

মাযুরী । ইহা। এস্ধারের আবক়ব ভেদে 

মাত্র কেবল ইহার খর্পর-সুলে একটা 

 কাষ্ঠাদি নিশ্মিত ময়ূরের সগ্রীব মুখ যে" 

দিত, থাকিতে দ্রেখ। যায় । তজ্জণ্য ইহার 

সংস্কৃত নাম মাসুরী। পারম্য শাম তাুশ। 

ইহা অতি আধুনিক যন্ত। কেহ কেহ 

. শশী শশী ইউশতাশীিপপিপ
িসী নি শিশিপিসশ -ীশীিশ

াশিশিটিটিতিটি টি 

রি ভিডি 1. 553 

ব্দেশশ্থ বিষুপুরে সেবারাম নামক 

জনৈক বশজীকে ইহার প্রথম নিশ্মাতা 

বলিয়। স্বীকার করেন। 
তার (তত, পার হওয়া 1 অব ঞ)-,ক ) সংঃ 

পুং,উচ্চ্গর । শিৎ-১ “দখো শখখং চ 
তারেণ। ২ । উন্তমস্থুলমুক্তা । ৩7 হার- 

মধামণি। শিৎ-১ “হারমমলতরতার- 

মূরসি দধতমৃ।'৪ 1 বানরবিশেষ ' ৫। (7 

ঘঞ -ণ) রজজ,। ৬। প্রণব । শি২-৯ 

“তারয়েখ যদ্ভবান্দোধে স্ব জপানক- 

মানসমূ । ততস্তার ইতিখ্যাতে। যস্তৎ ব্রচ্া 

ব্যলোকয়হ 1” ৭। েঁিঞ- ভাবে) উন্ত- 

রণ। ৮। (ত্বঞ _ ক) ক্লীৎ, রৌপ্য । ৯। 

বিৎ রিং, অতিত উন্চ (শন্দ)। ১০ ।স্টুল! 

১১। দীপ্তিযুক্ষ । ১২ । পরিষ্কাত। ১৩ 

উত্তম। ১৪। বিস্তত। 

তারক (তার দেখ । কিন্বাত-খিঃ-তারি পা 

করান+ অক ণক)_ ক; সংক্লীৎ,কা জং 

চক্ষুর তারা । ২। নক্ষত্র । শিৎ- ৯ “বসতি 

ভাব্যতারকমদৃষ্টহিমছ্যতিবিশ্ব মস্ত মিত তা 

নুন্ভঃ।) (মাঘ)। ৩ । পুৎ। কর্ণধার 

৪ । ভারকাস্থর। শিং-১ “তন্মিন্ বি 

কৃতাঃকালে তারকেণ দ্রিবৌকসঃ 1 (২ 

মার)। ৫। পু ফীং, ভেল।। ৬। বান' 

বিশেষ; বৃহস্পতির অংশে ইহার জ 

হয়। »।ছন্দোবিশেষ। ৮ । বিৎ, তি 

রক্ষক, রক্গাকন্তা । ৭) উদ্ধারক । শিং- 

€জর্বতা রক পয়াতীর্থং 

তারকজিৎ (তারক -দিৎ্ [জি জয় কর 

+* কপ, ক] যে জয় করে, ২য়া-য) 

২, গুং) কার্তিকেয়। 

তারকত্রক্ধ (-ত্রচ্মন্) সং, ক্রীৎ) ওঁ শ্রীরাম 

মাম এই যড়ক্ষর মন্ত্র। কাশীধামে মুমূধ, 

জাবের কর্ণে স্বয়ৎ বিশ্বেশ্বর এই তারক, 

তর্ধ বামনাম প্রান করেন, জীব এ 

মনত প্রাপ্ত হছবামাত্র নিস্তার প্রাপ্ত হু, 

“্ 5ক্ষরৎ মহামন্ত্রৎ তারকত্রহ্গ উচ্য্ে 

তারকহা (_হন্, তারক-হন্ আখ, 

কর1+*(কিপ )-:ক) সং,পুৎ। কাওিবেজ, 

তারকাক্ষ (তারক1- অক্ষ) মং) পু, তারক? 

শুর পুত্রবিশেষ। 



এ ৬০০, ভার, 

হল প 
শী 

টি 

6. ক 4 * ক মে তারা ৪ ই 
পট 

স্পীপপপপসপিসিপশশ শশী 

তারকারি তোরক' মজে শত্রু; | 
৬ঠী-ঘ) সখ, পৃ, কাডিকেত। ৃ 

তারকিত (োরক+ ইত-সুং জী।তাঞে) বি 

তারকী.(তারকিনৃ, তারক নক্ষত্র+ইন্_ 
অন্তার্থে) বং) ত্রিৎ) নক্ষত্রযুক্ত £কিণী _ 
স্রীৎ, রাত্রি । 

তারণ তু-ঞ্ি-তারি পারকরান+'অন--ক) 
বিৎ রিং) যে ব্যক্তি পার করে, ত্রাণকর্তী]। 
শিৎ-১ “অশোকস্তারণস্তারঃ |) (বিষু)। 

২। সং, পৎ, ভেলা, মাড় । ৩। বৎ্সরবি- 
শেষ । শিৎ-১ শিম্তৎ ভব্তি সামান্তং 
তারণে শুরবন্দিতে |? €(+অন্ট-ভ1) 
ক্লীৎ, পার করা। ২। বিপদ হইতে উদ্ধার 
করা । শিং-১তত্র চোত্পংস্যতে জান্ত- 

ভব'তাং তারণায় বৈ।” 
ঘারণি (তারণ দেখ, অনি-ণ। যাহা দ্বার! 

পার হওয়া যায়) সৎ, স্ত্রীং, নৌকা । 
তারতম্য (তর- তম ন্যুনাধিক + যঞ্জেয)-ভ1) 

সং, কীৎ, ন্যনাধিক্য। ২। ইতরবিশেষ। 
শিৎ - ১নির্ধনৎ নিধনমেতয়োদ্ব য়োস্তার- 
তম্যবিধিমুদ্ধ চেতগা[যু]। বোধনায় বিধিন] 

বিনিম্মিতা রেফ এব জস্ববৈজয়স্তি ক1 1)? 
ভারপরম (মৃদঙ্জে ঘে সকল পরম বাধিত 

হইয়া থাকে, আলাপ বাদনকালে ছেড়- 
সংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাদ্দিত 
হয়) সেতারাদ্ি যন্ত্রে এক প্রকার প্রণী- 

্গীতে বাগাদির আলাপ বাদিত হইয়। 
খাকে তাহাতে তালের নিতান্ত প্রযো- 
জনীয়ত! দৃষ্ট হয়, সেই প্রণালীর বাদনকে 
ারপরম বলে। 

তারপুপ্প (তার নিম্মল--পুস্প, ৬ষ্ঠী হিং) 
সং, পুৎ, কু বকুলের গাছ। 

তারমার্ষিক ; সৎ, জী, রজততুল্য উপধাতু- 
বিশেষ । 'শিৎ-১ “ কিঞিদ্রজ্জতসাহি- 
ত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতমৃ 1? 

তারল(তরল 4 অংষ)-স্বার্থে) বিংত্রিং,কামুক, 
লম্পট । [তরলতা,চঞ্চলতা। ২। চা [ 

তারল্য (€ তরল+4য(ফয)- ভা) সৎ। কল, 

৯৬ 

আেঁরবিমূল। (তার, নক্ষত্র - 

ক 

বিদ্যা) 

পপ ৩ 

বিমল বল, 
“'আপ-স্থীহও স্বকীহ, রৌপযাত ধাতৃধি বিশেষ 

্ তারিন ক্ষোর. ০ যে. 

ত্রিৎ, নক্ষত্িত)। তারি শিৎ১:১ ০যোধেন কলা, টা, ফী ইঃ বলা । 
“ মিতনিশাদৃষদি টিপা কণন পার ভারা তত . ০০ 
কতা রকিতাম্বরঃ 1" (নৈষধ)।, তিক) আপস্্রীঘ। নি মবসারী দুঃখের, এ 

« তাঁরকতানত 

সদা তারা হুখমোক্ষপ্রদ্ধাক্ষিনী 1-) সহঃ. 
দ্শমহাবিদ্যার অন্তর্গত -হিতীত়্ 

; অশ্রদামঙ্গলে-_তারার রূপ-- 

নিস্তারকারিনী | শিঘ-৯. 

শ্ীৎ, 

তার হারা । 

. “নীল্বর্ণ। লেলজিহর। করালব্্ন1। 
সর্পবান্ধা। উদ্ধা এক জট। বিভূষ্ণ। । 
অদ্ধচন্্র পাঁচখানি শোভিত কপাল, 

ত্রিন্য়ন লন্মোদরা পর। বাঘছাল। 

নীলপদ্ধ খড়গ কাতি সমুণ্ড খর্পরে, 
চারিহাতে শোভে আরোহণ শিবেংপারে ৩ 

 ধ্যান__ ৭ প্রভ্যালীচুপদার্সিতাজ্ি শিব" 
হৃদেবারাটহ'সা পরা! খড়োন্দী বর কর্তৃ- 
খর্পরতু্ধা ত্রস্কারবীজৌস্তব]। খর্কা নীল- 
বিশালাপিক্গলজটাজুটটকনাগৈরতা জাড।ং 
ন্য্য কপালকে ব্রিজগতাৎ হস্তাগ্রতারা 
স্বয়ং ॥” (তন্ত্রসার)। ২। ছুর্গা । ৩। বৌদ্ধ- 
দেবী। ৪ বালীরাজার স্ত্রী, হুষেপ বানরের 
কন্যা, বালীর যৃত্যুর পর ইনি. ুগ্রীবকে 
বিবাহ করেন। রঃ ইরডিাগ (৬। 



তারি 

চক্ষুর কনীনিকা । ৭। সপ্তকবিশেষ, ইহা 
উচ্চসপ্তক । উচ্চারণস্ান মুদ্ধা | ৮1 পু, 

-জ্ীৎ, বিশুদ্ধমু ্তা। 
তারাকুট ; সং, ক্লীৎ, দম্পতির বিবাহের শু- 

ভাশুভ জ্ঞাপক কুটবিশেষ। * 
ভারাচক্র ; সৎ, কীৎ, দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভা- 

শুভ জ্ঞানার্থ চক্রবিশেষ। 
তারাধিপ (তারা নক্ষত্র অধিপ, 

তারাধিপতি | অধিপতি, ৬ঠী-ষ) সৎ, 
পুং, চক্র । শিং-১ “ততার তারাধিপ- 
খণ্ডধারী ।” কুমার)। 

তারাপতি (তারা-পতি স্বামী, ৬ষী-ষ) 
জং, পুৎ, শিব । ২। চন্দ্র ।৩। বৃহস্পতি । 
৪ । বালী। ৫। সুগ্ীব। 

তারাপথ তোরা-পথ [পথিন্শব্দজ) রাস্তা, 

৬ঠী-য) সৎ, পুং, আকাশ, নভো- 
মণ্ডল। 

তারাপীড় তোরা_ আপীড় শিরোভূষণ, ৬ঠী 
-ষ) সংপুৎ, চক্র । ২। নৃপবিশেষ ; ইনি 
চক্জরাবলোকের পুত্র। ইহার পুত্র চক্তরগিরি। 

তারাভূষা তোর।-ভূষা আভরপ) সং, স্ত্রী, 
রাত্রি.৷ 

তাঁরাভ্র (তার নিশ্মল- অভ্র মেঘ, য় _- 
স। নিন্মল মেশ্বতুল্য বলিয়1) সং) পুখ, 
কপুর। 

তারামণ্ডল €(তারা- মণ্ডল দেশ, চক্র । 

তারার ন্যায় যে হীরকাি দীপ্তি পায়) সং, 
ক্লীং,প্রকাণ্ড দেবমন্দির | ২। নক্ষত্রমণ্ডল। 

তারাম্গ (তারা -সগ, য়ং- স্) সৎ পুং, 
তারাচিহ্থে চিহ্চিত মুগ, যায়াযুগ | শিং- 
১ «আন্বধাবন্ মৃগৎ রামো কুদস্তারাম্থবগং 

খা ।” ভোরত)। ২। মৃগশিরা নক্ষত্র । 
তাদারি ) সং; পুৎ, বিট্মাক্ষিক, উপধাতু- 

বিশেষ । | 
তায়াবতী ; সং, জ্ত্রীং, চজ্সশেখর-রাজপত্ী । 
তারাফোটা ; সৎ, ভ্্রীঘ, তারাপুরাঙ্গ যোঢা- 

ম্যাস। [ক্ত্রীং, ভালরস, তাড়ী। 
তারিক! (তাল+কণ্- যোগ । ল-র ) সং, 
তারিখ আরবীভাষা) দিন। 
তারিনী (তৃ-ঞ্রিল্তারি পার করান+ইন্ 

'খিন্) ক, ঈপ্ -স্্রীৎ) সং, স্ত্রীং, শক্ষির 
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রূপভেদ্দ | ইন্টার আরাধনা করিলে মনুষ্য 
কবিত্ব, পাণডত্য প্রভৃতি লাভ করে । ২। 
ত্রাণকত্র্ণ । ৩। উদ্ধারিণী । শিৎ--১ “তা- 
রিণী ছুর্গসংসারগাগরস্যাচলোন্তবে 1 

তারিফ আরবী উর্ফ ধাডুজ) ব্যাখ্যা,নির্ধ্বা- 
চন।২। প্রশহসা,ভ্ততি। [যৌবনাবস্থা। 

তারুণ্য(তরুণ খুবা1+ যফ্্যে)-ভাবে) সংক্লণীৎ, 
তারেয় (তারা বালীর ভার্ধ্যা + এয়'ফেয়) 

_ অপত্যার্থে সং.পুৎ, তারা পুত্র, অঙদ | 
তার্কিক (ততর্ক+ ইক(ফিংক)-জ্ঞানার্থে ) সৎ, 

পুং, তর্কশাক্মত্ত | ২। বিৎ১ত্রিং, তর্কাসক্ত । 
৩। তর্কশাস্কাধ্যায়ী। 

তার্ষ; সং, পুৎ, কশ্যপমুনি । 
তাক্ষ্য তৃক্ষ গমনকর14য.ফ্য) - পটুতার্থে। 

কিন্বা তৃক্ষ বা তার্স্ কশ্যপমুনি+যফ্্যে) 
_ অপত্যার্থে) সং, পুৎ, গরুড় । শিং -- ১ 

“ভবস্তি নির্বিষাঃ মর্পাঃযথা তাক্ষস্ত দর্শ- 
নাথ ।?? ২। অনুণ। ৩। অভ্ঞান। ৪। রথ । 
৫। সর্প। শিৎ-১ ণজায়স্তে বিবৃতাস্যাশ্চ 
ব্যাহরস্তোহশিবা গিরঃ । ত্রিপদ্াঃ শিখিন- 
স্তাক্ষ্যাশ্চতুদৎষ্রা বিষাণিনঃ 1” ৬। অশ্ব 
৭। স্বর্ণ ।৮। বৃক্ষ-বিশেধ, শালবৃক্ষ | ৯। 
স্যন্দন । 

তাক্ষ্যধ্ধজ তোক্ষ্য গকুড়-ধ্বজ পতাকা, 
চিহ, ৬ঠী _ হিৎ) সৎ, পুং, বিষু। 

ভাক্ষানায়ক (তোক্ষ্ট নায়ক যে লইয়া যায়) 
সং, পু, গরুড়। 

তক্ষ্যশৈল ; সৎ, কীৎ, রসাঞ্জন । শিং -১ 
“মিন্ুভুতৎ চক্রমন্স্য বীন্গমিক্ষ-ুতৎ 
কেশরৎ তাক্ষ তশৈলমূ 1” 

তার্ণ (তৃণ4 অফ্ে)- ইদমর্থে) বিৎ। ত্রিং 
তৃণসন্বন্ধীয় | ২। সং,পুং, তৃণজন্য অগ্নি। 

ভার্ণক ( তার্ণ দেখ, কণ_ যোগ ) বিং, ত্রিৎ, 
তৃণযুক্ত স্থানে উত্পন্ন। 

তার্ভায়ীক (তৃতীয়+ঈককোৌক)-স্বার্থে) 
'বিং, ত্রিৎ, তৃতীয় । শিং-১ “তাত্ীয়ীকং 
পুরারেস্ত বতু মদনপ্লোষণৎ লোচনং বঃ। 

তাধ্য (তু পার হওয়া+যত্যেণ্) _ সর) বিৎঃ 
ত্রিৎ, তরণীয়। ২। তরণার্থ যাহা প্রদান 
করা যায় শিক্ক)। শিং-১ “তাগুপুর্থাপি 
যানানি তাধ্যৎ দাশ্যানি সারতং 1 
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তাল তেল্ প্রতিষ্ঠিত হওয়া], উন্নত হওয়া 4 
অদ্বেঞ )- ভ1। গীত বাদ্য নৃত্য যাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত হয় । কোন মতে-_তাগুব পে 
নৃত্য) শবের তা এবৎ লাস্য (ল্সী-নৃত্য) 
শন্দের ল, এই উভগ্ববর্ণ মিলিত হইয়া 
“তাল? শব্দের উত্পত্তি হইয়াছে । অথবা! 
তন্ বিস্তার করা। নিপাতন) সৎ, পুখ, 
ক্রিয়া দ্বারা অথগ্ড দণ্ডায়মান কালের 
ছন্দামুযায়িক পরিমাণবিশেষ, গীত বাদ্য 
বিষয়ে কালক্রিয়ার পরিমাণবিশেষ |“লয়- 

তালমমং শ্রুত্1 গঙ্গাবতরণৎ শুভহ 1১ ২। 

কালপরিমাণবিশেষ। ৩। বিস্তৃত অঙ্গষ্ঠ 
ও মধ্যমাঙ্লিমিত পরিমাণ । ৪ | বুক্ষ- 

বিশেষ । শিৎ-১ “শ্াতকেইম্ভেন মহতা 
তালবৃক্ষেণ কেতুনা 1” ৫। (তাড়ি আ- 
ঘাত করা+ অ(ঘঞ)-_-৭ণ )বাদ্য-বিশেষ, 

করতাল ।৬ | করতলে করতলেো আমাত। 

৭। করতল। ৮। প্রসিদ্ধ বৃক্ষ ।৯। দক্ষিণ 
করতল দ্বার বাম বাহুতে প্রহার । ১*। 
খড়ামুষ্টি । ১১ । ক্লীং, হরিতাল। ১২ । 
লেখ্যপত্র । ১৩ । ছুর্গার সিংহাসন । ১৪। 

তালফল। ১৫। বি, ত্রিং, বিস্তৃত । ৯৬। 
করত লী, তুড়ি। 

তালক তোল দেখ, অক(ণক)-ক। অথব! 

তাল+.কণ্-- যোগ) সং, ক্সীংঃ হরিতাল। 
২। দ্বাররোধক যন্ত্র, তালা। ৩। তুবারিকা। 

তালকন্দ ; সং, ক্ষীৎ, তালমুলী । 
তালকাভ (তালক হরিতাল-_'আভ ষে 

দীপ্তি পায়। অথবা তালক হরিতাল _ 
"আভা দীপ্তি, ৬ঠী- হিং) বিংঃ ব্রিৎ, 
হরিতবর্ণ। [রস, তাড়ী। 

তালকী তোল+ক--যোগ) সং, শ্রী, তাল- 
তালকেতু তোল তালচিক্কিত-- কেতু, ৬্চী 

_ হিং) সং পু*, ভীম্ম । শিৎ_ ১%"ঠাসাৎ 
প্রসুখতে। ভীন্মস্তালতকতৃব্যরোচত |” 

তালক্ষীর; সং, পুং, শর্করাবিশেষ, তালের 
চিনি। 

তালগর্ভ ; সং, পু, তালের মেখি। 
তালক্ক ; সং, পুং, ভূষণবিশেষ। 
'ভালজভ্ষ ; সং পুৎ, যহুবৎশ্ীয় নৃপবিশেষ। 

ভালঅভ্বগণ ইহারই পুত্র। হৈহয়গণও | 

শশিবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অসিত বা 
বাহু রাজাকে রাজ্যচাত করে । শিৎ -- ১ 
“তালজজ্ঘৎ মহাক্ষত্রমৌর্ষেণৈকেন নাশি- 
তম” ২। গ্রহবিশেষ । শিৎ- ১ণনির্মাৎ- 
সাস্তালভভ্যাশ্চ ব্যাদিতাস্যাঃ ভয়ঙ্কর 1” 
৪ শ্দেশ-বিশেষ। _স্দ্ীৎ,। রাক্ষসী- 

বিশেষ । |জটার ন্যায় পদার্থ। 
তালজটা ; সং, স্ত্রীং, তালজটা । ২। তাল- 
তাঁলঞু ; সৎ, পুৎ, তালুই পক্ষী । 
তালধৰজ তোল --ধবজ পতাকা,৬ী _ ছিধ) 

সং, পুং, বলদেব, বলরাম। শিং-১ 
নাতিদৃরং ততো গত্বা নগৎ তালধবচজ! 
বলী |” জা-স্ত্রীং,নগরীবিশেষ | ২। তাল- 
গাছের পাতা। 

তালনবমী ; সৎ স্ত্রীং, ভাদ্রমাসের শুকা- 
নবমী ; এই তিথিতে ছুর্গার্দেবীর আরাধনা 
করিলে তশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। 

তালপত্র তোল-পত্র পাতা, ১মা- হি) 
সৎ, র্লীৎ, কর্ণভূষণবিশেষ। ২।.ড্চী -ষ) 
তালের পাতা 

তালপ্রলন্ম তোল _প্রলম্ম লন্ঘিত হওয়1+ 
অ(অন্)-_ ক) সং,ক্লীৎ, ভালবুক্ষের জট] । 

তালবে্চেনক তভোলবেচন [তাল গানবাদ্য, 
বিষয়ে কালপরিমাণ- বিচ অবলোকন 
কর1-4 অন.অনট)-- ভা)+ ক- যোগ, নি- 
স্রয়োজনার্থে) সৎ, পু, নর্ভক,। নট-। 

ভালবেতাল--উপদেবতাদ্বয় ; প্রথিত আছে 
_-রাজ। বিক্রমা্দিত্য অসাধারণ সাহ- 
সিকতা প্রভাবে ও বুদ্ধিচাতুর্ধ্যে তাল- 
বেতালসিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবত্তান্বয় 
তাহার বশীভ্তত ও আত্কাবহ হুইক্জাছিল। 

তালভূৎ্ (তালু ধারণ কর1+-*(রিপ্) 
-ক। বিনি তালকে ধ্বজরূপে ধারণ ক- 
নেন) সৎ, পু বলক্ধেব। 

তালমর্দল ;) সং) পু, বাদ্যবিশেক। 
তালযন্ত্র; সৎ, ক্লীৎ ছি যষ্র- 

বিশেষ | | 
তাললক্ষণ তোল _ লক্ষণ ধ্বজ, ৬ঠী _ হিৎ) 

সং, পুং, বলরাম । 

তালকন ; সং, ্লীং, বৃদ্দাবনের দ্বাধশ প্রধান 
বনের মধ্যে একটা । ইহা মধুবনের পার্খে 

- ? 
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আবস্থিত । বলদেব এইখানে ধেশ্ুক বধ 
করেন । শিৎ-১ “দরশাতে ততো বীরো 

রম্যৎ তালবনৎ মহত ।” ২ । তালের বন। 

তালবৃত্ত (তাল করতাল-বৃস্ত বৌটা, 

লনা *ঠী_ষ। অথব1 তাল কর- 

তল-_বৃস্ত বন্ধন, ৬ঠী-হিৎ১ * কণ্- 
স্বার্থেণ সৎ,পুৎ, তাঁলপত্র ব্যজন | শিৎ_ ১ 
“তালবৃন্জেন কিৎ কার্্যৎ লব্ধে মলয়- 
মারতে 1” 

তালব্য তোলু +ঘ(ফ্ণয) _ ভবার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
তালু হইতে উচ্চারিত (বর্ণ )। ২। তালু- 
সম্বন্ধীয় । 

তালাম্ক (তাল-অন্ক চিত, ৬ঠী- হিং) 
সৎ, পৃ, বলরাম। ২ ।শিব। ৩। ক্রকচ। 
৪। লঙ্গণাক্রান্ত পুরুষ । ৫7 পুস্তক। 

তাঁলানচর তোল গানবাদ্যবিষয়ে কাল পরি- 
মাণ- অবচর যে পশ্চাৎগমন করে) সং, 

পু, নর্তক, নট। 
তালি; সং, স্্ীং। বৃক্ষবিশেষ। ২। তোল 

আন্দজ) হাতে তাল দেওয়া। 

তালিক:তাল করতল+4 উফ (িক) _ সন্ব- 
স্বার্থে সং,পরৎ। কা -স্্রীং১করতালি । শিৎ 
-১্যটথকেন ন হস্তেন তালিকঃসধ্প্রপ- 
ঘ্যতে 1” ২। হাতের তেলো । ৩ । চপেট। 

৪ | বন্ধন। ৫। মোহর করা। ৬ | তাঅ- 
বজী। 

তালিম আরবী ইলমৃশব্জ) শিক্ষা,উপদেশ। 
তালিশ তোল দেখ, ইশ- সৎজ্ঞার্থে) সৎঃ 

পুৎ, পর্দসীত। 
তালী (তাল দেখ, অ--ঈ, প্রংৎ। অথবা তাল 

+আঅ-উঈ) সৎ, স্ত্রীং, তালগাছ । ২। 
তাড়ী। ৩। ভালা । ৪ ভূঁইজঁমল1 | ৫। 
তৃবরীক1। ৬। তালমূলী । ৭। ( তালিন্, 
তাল+ইন্-_অক্তযর্থে) বিৎ ত্রিৎ, যে 
বাদ্যসংযোগে তাল প্রদ্দান করে। ৮ সং, 
পুং শিব । ৯। মুনিবিশেষ। 

ভালু (ত গমন কর1+ উ€এ৪,৭্: _প) যাহ! 
দ্বারা বাকা নির্গত হয়) সং, :ক্লীৎ, জিহেব- 
ক্রয়ের অধিষ্ঠান স্থান, তেলুয়, টাকৃর!। 
শিৎ- ১মুখ তত্তালুনি্ভি মং জিহ্বা তত্রে1- 
পনর য়ুতে |”? 

তালুক (তালু + কণ্-ক্গার্থে) সং, ্লীৎ, তালু, 
টাকৃরা । ২। ঘআরঘী ইল ক ধাতুজ) সং, 
মধ্যবস্তাঁদিগের অধিকৃত জমীর সাধারণ 
নাম তালুক, ভূম্যধিকার, জমিদারী । 

তালুজিহর (তোলু _- জিহ্বা, ৬ষ্ঠী _ হিৎ। তালু 
দ্বার ইহার জিহ্বার কার্ধ্যসম্পন্ন হয় 
বলিয়া সৎ, পু, কুতভীর । ২। আলজিভ্। 

তাল.র (তাল দেখ, উর- প্রৎ। তালুর শব্দও 
হয়) সৎ পুৎ, আবর্ত, জলের ঘ্ব্ণা। 

তালেবর (যাবনিক) ধন।ঢ্য, মান্য । 

তাবক ] (যুত্মদ + অঃ), ঈন(নীন)_ 
তাবকীন ইদমর্থে। যুক্মদূ স্থানে তবক ) 

বিং, তরি, তদীক, তোমার । শিৎ--১ 
“মুগৎ তত্তে তাবকেভ্যো। রথেভ্যই 1? 

তাব২্(তদ্ সেই +বৎডোবৎ্)-_ পরিমাণার্থে) 
অত, তাহা । শিং -- ১ভত্তাপি তাবৎ ভ্রথ- 

কৌশিকানাষু ॥? ২। সাকল্য। শিৎ-১ 
£ তাবৎ প্রকীর্ণাভিনবোপচারমূ |? ৩। 

অবধি। শিং-১ “বজ্তৎ ন সম্তাবিত এব 

তাবৎ |?” ৪ | পরিচ্ছেদ । ৫। অবধারণ। 

“ইন্দ্রশ্রশ্ছথ গমস্তাবৎ্ কারি মা সন্ত চেদয়ঃ।” 
৬। তর্দবধি, সেপধ্যন্ত, ততম্মরণ । ৭। তৎ্- 

কালে । ৮। তত্পরিমাণ, ৩: । শিৎ- ১ 
“ত্বমেব তাবৎ পরিচিণ, . স্বয়ং |” ৯। 

কাব্যালঙ্কার। ১০। বিংত্রিৎ ততৎ্সঙ্যক । 

শিং-১ ণ“যাবতী সম্ভবেৎ বুত্তিতস্তাবতীৎ 
দাতুমহৃতি |” ২ “(তণ্ুলাঃ) তাবস্ত এবা- 
সন ভুজ্যমান। দিনে দিনে |”? 

তাবর ; সৎ, ক্লীৎ, ধনুকের ছিল । 
তাবিজ (যাবনিক ) অলক্কারবিশেষ। ২। 

কবচ। 
তাবিষ ( তব্'সৌত্রধাতু]+ইষ - সংজ্ঞার্থে) 

সং, পুং, স্বর্গ | ২। স্বর্ণ । ৩ সমুদ্র । বী- 
স্্রীং, দেবকন্যা। ২। নদী । ৩। ভূমি । 

তাবুরি ; সৎ, পুৎ১ বুৃষরাশি । 
তাষ্র তেষ্ট, +অ(ষ্ণ)- নিম্মাণার্থে) বি, ত্রিৎ, 

বিশ্ককণ্মার নির্মিত; যথা-_তাষ্ট্র অস্ত্র 
শরামনে সন্ধান করিলেন। 

তাস (দেশজ) সংখক্রীড়ার্থ চিত্রিত ক্ষুদ্রপট 
তাক্বর্ধ্য তেস্কর +যঞ্ক্যেট ভাবে) সৎ, রীৎ, 

তস্করভা, চৌধ্য। 



তি 

তাহা ভেদ শব্দজ) সর্বর্বং, তত, সেই । 
তিক্ত €তিজক্ষুধাকে] তীক্ষ করা+ তকে) 

_ ক) সৎ, পু, তিক্তরস | ২ বিং, ত্রিৎ, 
তিল্ররসযুজ | ৩। শ্গন্ধি । শিৎ- ১ «যো 
গলে চোষমুপাদয়তি মুখবৈশদ্যৎ জন- 
যতি ভক্তরুচিৎ চাপাদয়তি হর্খং চ স 
তিক্তঃ 19) 

তিল্গক (তিক + কণ-ষোগ। উহাদের 
তিক্তান্গাদ আছে বলিয়া) সৎ,পুংপটোল। 
২। চিরাতা। ৩। কালখয়ের। ৪।নিশ্ব। 

তিক্তগুঞ্া ; সৎ, স্ীৎ, করগ্। 
তিক্ততণ্ডলা ; সং, স্্ীৎ, পিপ্ললী | 
তিল্তূম্্রী; সং, শ্ীং, তিতলাউ। 
তিন্ষপত্র (তিক্ত - পত্র, ৬্ঠী _ হিং) সৎ, পুৎ, 
কাকরোল। 

তিজপব্বা (- পর্কন, তিক্ত পর্ন গ্রন্থি, 
৬ঠী _হিৎ) সৎ, জ্রীং, গ্রন্থিদর্র্বা। ২। 
হিলমোচী | ৩। গুড়চী। ৪। যিমপু। 

তিক্তভদ্ক তিক্ত _ ভদ্রক হিতকর, যব -- 
স। যে তিক্ত হইয়াও হিত করে) সৎ, 
পুৎ, পটোল । [থদির। 

তিক্রসার শ্তিক্ত- সার সারাংশ' সৎ, পুৎ, 
তিশ্ম (তিক্ত দেখ, ম(মক্)_ ভাবে) সং,ক্লীৎ, 

তীক্ষত] । ২। উষ্ণতা । ৩। (4 মক্- ক) 
বিৎত্রিংঃউষ্ত । ৪। তীক্ষ । শিং _১"অতি- 
তিগ্বাদস্তে 1” ২ *তিগ্মতেজনৈঃ শট: ক 
৫। টজ্ধত। ৬। কুট । 

তিগ্বকর (তিগ্ম-কর কিরণ, ৬ঠী-_ হিং) 
সং, পু, সুর্ধ্য । ২। তেতগ্ম-কর রাজস্ব) 
উগ্রকরগ্রাহী রাজা। শু। (তিগ্ম-_ কর, য় 
-স) প্রচণ্ডকিরণ। ৪ | গুরুতর রাজস্ব 

তিগ্রমন্থ্য তিগ্র-মন্থ্য ক্রোধ, ৬ষ্ঠী_ হিৎ) 
বিৎঃ ত্রিং, উগ্রকোপসম্পন্ন, মহাক্রোধী। 
ত। সং, পু, শিব | ৃ 

তিগারশ্থি ] (তিগ্ম _ রশ্মি, অংশু- কিরণ, 
তিগ্বাহশ্ড / ৬ী _হিৎ) জং, পু, স্ধ্য। তিজী (তিজিনূ, তিজ. তীক্ষ করা+ইন্-_ 

সংজ্বার্থে) সং, পুৎ, চত্ত্র। ও 
তিত (তিক্তশজ) বিৎত্রিং, কটু, তীব্ররস । 
তিতউ (তন! শস্তকে ] বিস্তার করা4ইতউ 
- শরৎ) সৎ পুং, সচ্ছিদ্র বংশ-নির্মিত 

4৬৫ ] তিথি 
নি 

পাত্রবিশেষ, চালনী। শিং-_১ “জঅক্ত, 
তিতউনা পুনস্তঃ।7 

তিতি (দেশজ ) ভিজিয়া যাওয়। ; যথা 
“তিতি অশ্রুনীরে 12 

তিতিক্ষা (তিজ. সহ্য করা+4- সন্, অ- ভা, 
দ্বিত্ব) সং১্জ্ীৎ, ক্ষমা, সহিযুত1। শিৎ _ ১ 
সহনৎ সর্বছুঃখানামপ্রতীকার পৃর্র্বকং। 
চিস্তাবিলাপহিতং সা তিতিক্ষ! নিগ- 
দ্যতে |” ২। শীতোষ্ণাদিদ্বন্্ সহিষুণতা। 

তিতিক্ষিত (তিতিক্ষা দেখ, তক্তি)-_শ্্) বিৎ, 
ত্রিৎ, যাহা সহ্য করা গিয়াছে, ক্ষমিত। 

তিতি্ষু ( তিতিক্ষা দেখ, উ- ক) বিং, ত্রিং, 
ক্ষমাশীল, সহি । 

তিতিভ; সং, পু, ইক্্রগোপকীট । 
তিতিল ; সৎ, ক্লীৎ, মৃণ্মসপাত্রবিশেষ, নাদা। 

২। তৈতিলকরণ । ৩। তিলপিচ্চট। 
তিতীধু (তু পার হওয়া+ সন্- ইচ্ছার্থে, 

উ--ক, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিৎ, তরণেচ্ছ, | শিৎ 
-৯ পতিতীধুছ স্তরৎ মোহাদুড়ুপেনাস্মি 
সাগরমৃ।”” রেছু)। ৃ 

তিতির 7 (তিত্তি অনুকরণ শব্দ-_র! 
তিত্তিরি / [দান করা] কর1-+ অডে), ই 
(ডি)- ক) সৎ, পু, পক্ষিবিশেষ। ₹। 
য্ুর্বেদ শাখাধ্যায়ী মুনিবিশেষ । 

তিথ (তিজ তীক্ষকরা+4 থ - সৎজ্ঞার্থে) সৎ, 
পু, অগ্নি। ২। কাল । ৩। প্রাবৃট্কাল। 

তিথি অৎ্ গমন করা1+ ইথি(ইথিনৃ)-- ক) 
সৎ পু -ক্ত্রীং, চক্দ্রকলার হ্াসবৃদ্ধি দ্বারা 
সীমাবদ্ধকাল, চাকর মাসের ত্রিংশাংশ, 
প্রতিপদ আদি । শিং--১ “পঞ্চমী নবমী 
ষষ্ঠী চতুদ্শ্যাষ্টমী তথা । তিথয়ে। গম্ঠিত। 
হ্যেত দষ্টসঞ্ মরণা তম ক1ঃ 1১7 

তিথিকৃত্য (তিথি _ কৃত্য, "মী -ষ) সং,ক্লীৎ, 
তিথিবিশেষ। ২ ।বিহিত কাধ্য। ৩। 
বিধাহাদি মাজলিক কণ্ম সমুদ্বায় যে যে 
তিথিতে কর্তব্য বলিয়! নির্দিষ্ট আছে । 

ভিথিক্ষয় (তিথি _ত্িথুযুপলক্ষিত চন্দ্রকলা 
ক্ষয় নাশ, "মী-হিৎ) সং, পুং, 
মাবস্যা। ২। ত্র্যহুস্পর্শ, এক সাবন 

দিনে ছুই তিথির ক্ষয় অর্থাৎ তিথিত্রয়ের 
. সংখষোগ হইলে তাহাকে দ্বিনক্ষয় কছে। 



তিব্ব 

শিৎ -১ “একস্মিন্ সাবনে তৃহিচ তিথীলাৎ | 
তিতয়ৎ যদা। তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র 
সাহত্িকৎ ফলমৃ ১ 

তিথিপ্রণী (তিথি প্র-ণী পাওয়17+০ 
্িপ)- ক) সৎ, পু তিথিপ্রাণেতা। ২। 
চন্দ । 

তিথিসন্ধি ; সং, পুৎঃ উভয় ন্থির লিলন । 
তিথ্যমূতযোগ ;) সৎ, পুৎ১ ফোগবিশেষ । রবি 

ও সোমবারে পূর্ণা, মঙ্গলে ভদ্র, বুহ- 
স্পতিবারে জয়া, বুধ ও শনিবারে নন্দ 
এবং শুক্রবারে রিক্ত! যোগ হইলে তাহাকে 
তিথ্যমূত যোগ কহে । ইহা! সব্বকাধ্যে 
শুভ। 

তিন (ত্রিশন্দজ) বিৎ, ৩ স্ংখ্য1। 
তিনকাল--বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্তা ও প্রৌ- 

ঢাবস্বা। ২। জঅত্য, দেেতা ও দ্বাপর । ৩) 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বত্তমান । ৪1 থগুপ্র লয়, 
দৈনন্দিন প্রলয় ও মহাপ্রলয়। ৫। যমব্রয়। 
৬। সংহারকর্তাত্রয় | 

তিনি (তদ্ শব্দজ) সর্স্বৎ, বুদ্ধিশ্থ মান্যব্যক্তিঃ 
পরোক্ষ সঙ্গাস্ত ব্যক্তি । 

তিস্ভিড় (তিম্ব আর হওয়11+ অতেন্) - 
ক,দ্ধিতৃ, ম ন্থানে ড়) সৎ, পুৎ, ডী-স্ীৎ, 
তিতুলগাছ । ২। তেতুলফল । 

তিস্তিড়িকা (তিস্তিড়ী+কণ্ যোগ) সৎ, 
্ীৎ, তেতুলগাছ । 

তিস্ভিড়ীক (তিন্ডিড়ী+ক-_ ইদমর্থে) সং, 
ক্রীৎ, ততুলফল | ২ | গুহ, তেতুলগাছ ] 

তিন্ডিড়ীদ্যুত (€তিস্তিড়ী গ্েতুল- দাত 
ভ্রৌড়া, ৩য় -ষ) সং, ক্রীৎ, কাই বিচির 
€েলা। 

তিস্ভিলী (তিস্ভিড় দেখ, ডল) সং, স্ীঘ, 
ব্তিতুলগাছ । ২ । তিস্তিলিকা শব্দও হয় । 

তিন্দ (তিমৃ আদ্র হওয়া+উ(কু)ট-_ক) 
সৎ, পু, গাবগাচ | 

তিন্দুক ; সৎ, পুৎ, বুক্ষবিশেষ, গাবগাছ । 
তিন্দুকতীর্থ ; সৎ, ক্রীৎ, মথুরাসন্নিহিত ভীর্থ- 

বিশেষ। এই তীর্থে সান করিলে বিষুুলোক 
প্রাপ্তি হয়। 

তিব্বৎ ; সং, দেশবিশেষ। সিন্ধুনদ্ধের উৎ- 
পত্তি স্থান হইতে চীনদেশের সীমা পথ্য 

পপি ্পেপপপ পাপা পপপিপপপীস্পিপপিশী শী দিল ও টি 

এবং হিমালয় হইতে গৌরী প্রান্তর প- 
খ্যস্তভ বিস্তৃত। ইহা! পূর্বপশ্চিমে ১৬০৯ 
ক্রোশ দীর্ঘ । এই দেশ পর্বতে পরিপূর্ণ । 

তিমি (তিমু আদর হওয়াই কি)_ ক) 
সৎ, পুত, প্রকাণ্ড মত্স্যবিশেষ । “নানা- 
বিধাকারাস্তিময়ো নৈকরূপিণঃ 17 ২। স- 
মুদ্র। |আধার সং, পু২, সমুদ্র । 

তিমিকোষ (তিমি মত্স্যবিশেষ _ কোষ 

তিমিনিল তিমিৎ তিমিকে - গিল |ভোজ- 
নার্থ গ্রধাতুজ+ অখেশ্)-_ ক] যে গেলে) 
সং, পু, বসতি প্রকাণ্ড মংস্য। 

তিমিঙ্গিলগিল (তিমিঙগিল -_ গিল যে গেলে। 
যে তিমিঙ্িল মত্স্যকেও গিলিতে পারে) 
সং, পু অতিশয় বৃহৎ মৎ্স্য। 

তিমিজ (তিমি- জ।(জন্ জন্মান+ অ(ড)- 
ক] যেজম্মে, ৫মী _ষ) সৎ, কী, জুতা" 
বিশেষ । 

তিমিত (তিমি দেখ, তক্তি)-_- ক) বিৎং, ত্রিং 

নিশ্চল। ২। ক্রিন্ন, আদ্র? ভিজ । শিৎ- 
১ুদ ইব তিমিনাগসতবৃত সভ্ভিমিতজলো।" 
মাণ শঙ্খশর্কর£ 17, 

তিমির তিমি দেখ, র(কির)-_ ৭ সৎরীং, 
অন্ধকার। শি -5 “সামানাধিকরণ্যং 

হি তেজস্তিন্িরয়োত কুতিঃ 17? ২) নে 
রোগবিশেষ । ২। বিং, ত্রিৎ, অন্ধকারময়। 

শিৎ- ১ “প্রভয় নাশয়ৎ ভ্িমিরাণি |” 
তিমিরনুদ €(তিম্ির-নুদৃ খণ্ডন কর+5 

(ক্লিপ)-ক । থে অন্ধকার নষ্ট করে) সং, 
পুহ, আর্য । শিৎ- ১ ণ্তিমিরনুদো মণ্ডলং 
যদি স লেহঃ 1”? ২ । বিৎ, ত্রিং, অন্ধকার" 

নাশক । 

তিমিররিপু (তিমির অন্ধকার-রিপু শকে, 
৬ষঠী _ ষ) সৎ, পুৎ, হুর্ধ্য । ২। আলোক । 

তিরশ্চী (তিখ্যচ+ঈ- প্রৎ ) সহ, স্ত্রীৎ। পা 
ক্ষিণী । ২ । স্্ীজাতীয়া পশু । 

তিরশ্টীন (তিরশ্চ বক্রগমন+ঈনপৌন)- 
ইদ্দমর্থে) বিংত্রিৎ, বত, নোয়ান, বাকা! 
শিৎ-১ “ঈক্ষমানঃ পাপেন তিরশ্চীনেন 
চক্ষুষা।?? ২। কুটিল। 
স্থিত। শিং -.১ “গতৎ ভিরশ্চীনমনূর" 

সারখেঃ |” মোখ)। 

৩। আড়ভাবে ! 



ভিরো 

তির (ত গমন কর।+ অস্অন্ক্)- ক) 
অং, গ্স্তর্ঘান, অপ্রকাশ্য। ২। অবজ্ঞ] 
৩। তিরস্কার । শিৎ-১ এয! দীপ্যাহ্র্য- 
মপি তিরস্কুরূতে 1” ৪ | বক্র । 

তিরহ্করণা €( তিরস্ অপ্রকাশ্য-ক 
তিরস্করিণী ] কর1+ অন(অনট)--ণ, ২য়- 
তিরস্কারিণী ) পক্ষে ইন-_ক, ঈপ্। ৩য়- 

পক্ষে ণিন্ _ ক) সং, স্দ্ীৎ, ব্যবধায়ক পট, 
কাণাৎ । শিৎ-১ “তিরস্করিণ্যেো জলদা 

ভবস্তি |” ২। পর্দ1, আচ্ছাদন | ৩। অদ- 
শনী-বিদ্র্যা,ষে বিদ্যা দ্বারা তাহাকে কেহই 
দেখিতে পায়ন!। 

তিরস্কার - পুং 1 (তিরস্ অপ্রকাশ্য_ 
তিরস্কিয়া্স্ীৎ কার, ক্রি করণ)সৎ, 

অবজ্ঞা, আনাদর । ২। ভর্সনা। শিৎ-:১ 

অপ্রকটীকৃতশক্তডিঃ শঙ্গোহুপি জনান্ডতির- 
স্কিয়াৎ লভতে 1? পেঞ্চতল্স)। ৩। নিন্দা। 
৪ । আচ্ছাদন ।€ । কঞ্চুক | 

তিরস্কত €(তিরস-কৃু করা+4+ তকে) নম) 
বিৎ, ত্রিৎ, নিন্দিত । ২। অবজ্ঞাত । ৩। 
আচ্ছাদিত। ৪। ভর্খসিত। ৫। দৃষিত। 
শিৎ- ১ “ অর্থাভ্তরে সৎংক্রমিতমত্যন্তৎ 
ব1 তিরস্কতমৃ 1” (কাব্যপ্রকাশ) ! ৬। সৎ, 
পু) তন্ত্রসারোক্ত মন্্রবিশেষ । শিৎ-_ ১ 
“যস্য মধ্যে দকারোহুস্তি কবচৎ মুদ্ধনি 

স্বিধা। অস্ং তভিষ্ঠতি মন্ত্ঃ স তিরস্কৃত 
উদ্দীর্ধ্যতে |” (সৎ, পুৎ, অস্তর্ধান ! 

তিরস্া (তিরস্+যষেক্)-_ তিরোধানার্থে ) 
তিরিটি ; সৎ, পুং, আউকের গাইট। 
তিরীট _ ক্লীং,তীরীটক _ পু) সং্লোধ, বৃক্ষ । 
তিরোধান (তিরস্ অপ্রকাশ্য-ধান [ ধা! 

খারণ কর। + অমট: - ভ1] ধারণ বা পাওল) 
সং, র্লীং, অভ্তধণান, দর্শন | ২ । ব্যব- 
ধান। ৩ । আচ্ছাদদন। ৪ । (4 অনট্ ৭) 
ক্লীং, আচ্ছাদন বস্থাি। 

তিরোতভাব (তিরস্ প্রকাশ্য ভু হওয়া4 

অ(ঘ.ঞ.) - ভণ) সৎ,পুং,আস্তদ্দান,অদর্শন । 
২। আচ্ছাদন। [অস্তহিত,অনৃষ্ট। 

তিরোভূত €( তিরোভাব দেখ, তক্ত)- ক) 
তিরোহিত (তিরস.-ধা ধারণকর1+ তক্জি) 

-ক) বিৎ, তরি, আচ্ছাদিত । ২ অস্ত- 

[ ৭৬৭ ডি 

হত শি ৭ চামারৎ, ন্চ ম্যাঘ. 
নদৃূরে নতিরোহিতম্ 1” এ 

তিক (তিরস - অন্চ গমন কর1+* 
(চিপ) _ ক) অত, বিধ, বক্র, কুটিল। ২। 
পার্খ । ৩। নিরুদ্ধ। রা 

তিধ্যক্গতি (তিষ্যক্ বক্র-গতি গমন, 

যৎ- স) সং, জ্তীৎ, বত্রগমন। 
তিধ্যকৃপাতী €(-পাতিন্, তির্য্যকৃ বক্রে- 

ভাবে-পত্ পতিতহওয়া4+ইন্.ণিন্) _ 
ক) বিং,ত্রিৎ, বক্রপ্রসারিত | ২। কুটিল- 
বুক্তিযুক্ত | 

তির্ধাফপ্রমীণ ; সৎ, রীৎ, বিস্তার প্রমাণ। 
তির্যকৃতস্রোতাঃ (-তস্, তিধ্যন্ক বক্রভাবে 

_জ্রোতস্ গতি) সং,পুৎ, পশু পক্গ্যাদ্দি । 
তিথ্যগ্যান (তিরধ্যক্ বক্রে-যান গমন, 

৬ষ্ঠী_. হিৎ) সং, পুৎ, কুলীর, দে | 
তিখ্যগ্ষোনি (তিধ্যক_ যোনি১৬্ষী _ 

স্কীৎ, পশুপক্ষ্যাদি জাতি । “স শিকসিনা 

হরত্যেন তির্ধ্যগ্যোনো চ জায়তে ।"মেনু) 
তির্যঙ (তির্ধ্যঞ্চ» তিরস্- অঞ্চ গমন 
তিষর্ঞ্চ / করা+-০ (ক্িপ)-_ ক, হ্য়-পক্ষে 

বিচ্- ক) বিৎ, ত্রিং, বন্রে গমনশীল । ২। 
সং, পুৎ _ স্ত্রী, পক্ষী । ৩। পশু । 

তিল (তিল্ শ্েহযুস্ত হওয়17+ অকে)_ 
সৎ, পুহ, শস্যবিশেষ। শিৎ-_ ১ “অনুদ্* 
যোগেন তৈলানি তিলেভ্য। নাগু, মহতি।” 
২ | তদাকার দেহশ্ছ চিহ্বু। শিং-১ 
তেনাহং ন্ৃপ জানামি ভানুমত্যান্তিলং 
যথা |” ৩। হুম্ম্কাল। 9 অতল । শিং--১ 

তিলং তিলং ৩ কুত্বাঁ।” 
তিলক (তিল দেখ, ককেণ১)- অল্লাদ্যর্থে ) 

সং, পুৎ _ক্লীং, ললাটাদিতে ধত্তব্য চন্দ- 
নাদি নিশ্মিত চিহ্ুবিশেষ, ফোটা । শিং 
-১ 'তিলকৎ যজ্ঞস্ত্রঞ্চ ত্রিসন্ধ্যা বিষুণ- 

পুজনৎ |” ২1 গাত্ততিলক। ৩। পুৎ, তিল- 
বৃক্ষ । ৪ । মকুবক । ৫ । অশ্ববিশেষ। ৬। 
রোগবিশেষ। ৭1 তালবিশেষ। ৮। ক্লীং, 
মুরাধার। ৯। বিৎ, [ত্রৎ, শ্রেষ্ঠ ; যথা-_ 
রঘুকুলতিলক | শিং - ১তৎ ভুবনতিলক- 
ভূত্তং ভেবনত্রয়তিলকং) জনয়তি জননী 

. তং পিরলমূ। ১০ । তিলযুক্ত । 



তিল [ ৭৬৮ ] তিষ্য 
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তিলকট (ভিল- কট) সং, পৃং, তিলচুর্ণঃ 
তিলের গুড়া। [পুৎ, তিলের খলি। 

তিলকন্ক (তিল-কন্ধ খলি, ৬চী _ষ) সং, 
তিলকা (তিল তিলপুস্প- কৈ প্রাপ্ত হ- 

ওয়া4+অ(ক)-ক, আপ.স্ত্রী২) সৎ, 
স্রীং, হারবিশেষ । ২। গাত্রে গম্ধাদি 
দ্বারা তিলপুষ্পাকার চিহ্চ । শিৎ- ১রজ- 
বর্ণপদ্দা তিলকেতি তদ্দ11” ৩ দ্বাদ্দশা- 
ক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ । 

তিলকালক (তিল তিলতুল্য-_কাল কষ্ণ- 
বর্ণ +কণ্-_ ঘোগ) সংপুৎ, গাত্রতিল। ২। 
তিলযুক্ত ব্যক্তি । ৩। তিলক অলক ।৪। 
(৬ঠী-হিং) বিং, ত্রিৎ, ফাহার অলকে 
তিলক আছে। 

তিলকাশ্রয় (তিলক -- আশ্রয় আশ্রয়ম্থান, 

৬ঠী _ ষ) সৎ, পুৎ, ললাটদেশ। 
তিলকিট (তিশল-_কিট্র থলি, কাইট,৬্ঠী 

-ষ) সং,ক্লীঘ, তিলের খলি। ২। তিলের 
কাইট। 

তিলকী (-কিনৃ, তিলক-+ইন্-_ অস্ত্যর্থে) 
বিৎ, ত্রিং, তিলকযুক্, তিলকধারী। 

তিলতণ্ু,লক (তিল -_তগু,ল+ক কোধা- 
রা । তিলতওুল মিশ্রিতের ন্যায় ) সং, 
ৎ,আলিলন। ২। তিলমিশ্রিত তগ্ু,ল। 

ডিন (তিল-- তৈল) সৎ, ক্ীং, তিল- 

লহ । 

তিলপর্ণ (তিল--পর্ণ পত্র। যাহার তিল- 
বৃক্ষের ন্যায় প্র, ৬ঠী-_হিৎ) সং; ক্রীৎ, 
চন্দন। ২। (*ঠী-_ষ) তিলগাছ্ছের পাতা । 
৩। পুং, টার্পিলতৈল। 

তিলপর্ণি কা, তিলপর্ণাঁ ; ষং,স্্ীৎ, রক্তচন্দন। 
তিলপিচ্ছট ; সং, ক্সীং, তিলপিষ্টক, তিল- 

কুট1। 

তিলপিঞ্জ (তিল--পিঞ্জ -অভাবার্থে) সং, 
পুং, ফলরহিত তিলবৃক্ষ | 

তিলপেজ ( তিল4 পেজ - অভাবার্থে) সং, 
পুৎ, শস্যরহিত তিল্। 

তভিলরস, তিলন্ষেহ ; সং, পু, তিলতৈল । 

_তিলাপত্যা (তিল-অপত্য সস্তান। ইহার 
সহিত সাদৃশ্য জাছে বলিয়া ) সং, ৪ ভীত 
কেলেজীরা | 

তিলিৎস (তিলিৎ গতি-স নাশার্থ সো. 
ধাতুজ। যে জীবন বা গতিশক্তি নাশ 

করে) সং, পুহ, বৃহহসর্প, গোনস। 
তিলোত্তমা (তিল--উত্তমা হৃুন্দরী স্ত্রী। 

বিধাতা শুন্দ ও উপহ্ন্দ নামক অন্থর- 
দ্বয়ের বিনাশ-সাধন মানসে সমুদায় রত্বের 
তিল তিল লইয়া ইহাকে নিশ্মাণ করিয়া- 
ছিলেন, এই নিমিত্ত তিলোত্তমা নাম হ- 
ইল) সৎ, স্ত্রীং, দরগায় বেশ্টাবিশেষ। শিং 
-১ তিলং তিলৎ জমানীয় রত্বানাংযদ্ধি- 
নিন্মিতা। তিলোত্তমেতি তত্তস্তা নাম চক্রে 
পিতামহঃ 1)? 

তিলোদক (তিল তিলমিশ্রিত _উদক, য়ং 
-স) সংরীং, তিলমিশ্রিত জল | শিং- 
১০তষাৎ দবত্বাডু হস্তেযু সপবিত্রৎ তিলো- 
দকমৃ।” 

তিলৌদন (তিল-ওদন অন্ঃ) সং, রং, 
তিলমিশ্রিত অন্ন । ইহার অন্যনাম কশর। 

তিল্য (তিল য(ফ্য)-_ তঙক্ষেত্রার্থে) সৎ, 
কীৎ, তিলের ক্ষেত । 

তিন্বিল (তিম্ব দ্দি _ ইলা ভূমি, ৭মী- 
হিৎ। যেখানে '4৭ভুমি আছে) বিৎ্ত্রিং। 
লিক্চভূমিযুক্ত : এস্থান) । 

তিষ্ঠদৃশ্ড (তিউছ্ |স্থ1! থাক1+4 অত্(শতৃ)- 
ক] যে থাকে- গো গোরু, ব্যৎ-স। 

গোরুর।দোহন জন্য যেকালে থাকে ও 
স্থানে উ) অং, গোন্ছিতিমময়,সদ্ধযাকাল। 
শিৎ-১ “আ তিষ্ঠদৃগ্ড জপনূ সন্ধ্যাৎ 
প্রক্রাস্তামায়তীগবম্ |” ভেটি)। 

তিষ্য (ত্বিষ দীপ্তি পাওয়া বা তৃষ-ঞ- 
তোষি তু এনার্জি । নিপা- 
তন) সং, পুহ, পুষ্যানক্ষত্র । ২। (তিথ্যা 
তিষ্যনক্ষত্রযুক্তপৃর্ণিমা 4 অ(ফ্চ) _ ভবার্থে। 

যে মাসে পুষ্যানশত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হয়) 
পৌধমাস। ২। কলিষুগ । য্যা-স্ত্রী, ধাত্রী 
বৃক্ষ। 

ভিষ্যক (তিষ্য +ক-শ্বার্থে। যে মাসে পুষ্য! 
নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হয়) সং+পুৎ, পৌষ- 
মাস। 

তিষ্যপুপ্প 1 তিষ্য কলিযুগ _ পুষ্প ৬চী 
তিষ্যফলা | - হিং) সৎ, স্ট্রং, আমলকী। 
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ভীস্ক (তি 'ভীক্ষকর1-+-দ্ঘ(কৃদ্দ)-_ _ন্ডা) সখ) 
জীছ উত্রতা। ৭14 ক) রিষি। ৩। | 

হবিশেষ,ইস্পাত। ৫।'মরণ। | ০সুম্ধ 1.9.1 
*। অস্ত্র ।শ। শীঙ্র । ৮। সামুজলবপ। ৯। 
(বিৎ, ভিত উক্ণ। ১০। আনলস, 
 ক্কারী। ১১। আত্মত্যাগী। ১২। শাদিত। 
শিৎ-১ পকুচ্যগ্রেপ হাতীস্ষেণ।” ১৩। ধা" 
কাল। শিং-৯ তীক্ষবুদ্ধিত্তখা নৃপঃ 1” 
১৪ । খর, উপ্র। শিৎ-১ “নির্দহেদপি 

 ফাকুৎস্থঃ ক্রু্ধত্তীস্থেপ চলুছষা ।” ১৫। 
পু, ঘবক্ষার । ১৬। শ্বেতকুশ । ১৭। হৃল্দু- 
কুক। ১৮। তীক্ষগণ ; যথা _অশ্রেষা, 
আদ্র? জ্যষ্ঠা, মূলা। 

তীম্ষুকণ্টক [তীস্ষ্ম ধারাল _ কণ্টক, ৬ঠী- 
হিৎ) সং, পৃঃ ধুতুরাগাছ । ২। কর্বব্র। 
শ। ইন্সুদীরৃক্ষ | ৪ । বংশ । ৫1 (যব -স) 

ক্ষীৎ, ধারাল কাটা । ৬ । বিৎ, ভ্রিং, তীক্ষ্ণ 
কণ্টকযুক্ত | 

তক্ষকন্দ (তীম্্্ম উগ্র-কন্দ মুল, ৬ষ্ী_ 
হিৎ) সৎ পুৎ, পলা পেঁয়াজ । 
বি (_ কর্মনন্, তীক্ষ_ কর্ন্, ী_ 

হং) বিং, ত্রিৎ, কাধ্যদক্ষ, পারগ। 

হত ; সৎ, স্ত্রীৎ, উগ্রতারা-দেবী । শিং 
- ১ “তীক্ষকাভ্তাহবয়। ত্তেকা যোগ্রতারা 
শপ্রকীর্তিত্তা ।+ 

তীক্ষগন্ধ ) (তীসক্ষ-গন্ধ ত্রাণ, ৬ষঠী- 
তীক্ষগন্ধক / ছিৎ। ক- যোগ) সং, পুং, 

মজিনা গাছ । ২। রক্ততুলসী । 
তীস্পন্ধা ( তীক্ষ _ গন্ধ, ৬ঠী- হিং । আপ) 

সৎশ্ীৎ, বচা। ২। রাজিকা। ৩। জীবস্তী। 
৪ । শ্বেতবচা। ৫1 স্প্রএলা। 

ভীক্ষতগ্ডুলা (তীক্ষ তীত্র-তও্ল শদ্য) 
সৎ, স্ত্রী, পিপলী, পিপুল। 
তীক্ষদং্ (তীস্ষ ধারাল -দংষ্রা দত্ত,৬ঠী 

_ হিং) সৎ, পু, ব্যাত্র । ২। বিং, ত্িৎ, 
ধারাল দস্তবিশিষ্ট । শিৎ--১ “তীক্ষদং? 
কশোদরঃ ।১, 

তীসক্ষার (তীস্ণ - ধার, ৬ভী _ ছিৎ) সৎ, পুং, 
খড়া । শি২-১ “অসির্বিশসনঃ খড়গা- 
ভ্বীস্ষধারো ছুরাস্ং)” 
শে সৌর তীব্র _ পুষ্প, সীল হিং) 

ক্গিপ্র- 

সং জ্রীৎ, লবঙ্গ । পা জজ শপ নর 
বৃ | | 

তীক্ষরশ্মি তৌস্ষ ভীত্র_রঞ্ি কিরণ, ষ্চী 
-হিৎ) সা, পু, হয শিৎ ১৯ স্পা" 
শ্রজ্লিতৎ তেজজীম্মরশ্রিবিশোধ্দূ যারা 

তীক্ষরম (তীক্ষ তীব্র রস, ৬ভী--ছিৎ).. 
সং,পৃৎ, যবক্ষার | ২1 ফ্েং-স) তীগ্রম। 
৩ । বিৎ, ত্রিং) তীক্ষরসযুক্ত 1 

তীস্্শৃক তৌস্ষ ধারাল-_শৃক শু'য়া, ৬ঠী 
-হিহ) সং, পৃ যব । | 

. তীক্ষসারা ; সং, স্্রীঘ, শিংশপারক্ষ | 
তীক্ষায়স (তীন্ক-_ অয়ন চলৌহ, যং-স) 

সৎ, ক্লীৎ, ইস্পাত । [বিশেষ । 
তীর ( তীবরশস্দজ ) সৎ, বর্ণসস্কর জাতি- 
তীর তৌর্ [সমাপ্ত হওয়া) উচ্চতা পাওযা1+ 
অ(অন্)- ক) অৎ, ক্লীৎ, নদীকুল+ তট। 
শিং _ ৯ধার্ভহত্থশতৎ যাঁবৎ গর্ভ তশ্তীরমু - 
চ্যতে । ভাদ্রকুষ্চচতুর্দশ্যাৎ যাবদ্দাক্রামণ্চে 
জলং ভাবত গভৎ বিজানীয়াৎ তদন্যৎ্তীর- 
মুচ্যতে |”, ২1 বাণ, শর | ৩। টিনধাতু। 

তীরগ্রহ ; সৎ, পুৎ দেশবিশেষ। 
তীরপ্দাজ পোরস্া তীর অর্থে বাণ- আন্- 

দ্াখতন্ অর্থে নিক্ষেপ করা) বাণক্ষেপক । 
তীরভুক্তি (তীর -ভুক্কি এখানে সীমা 

অর্থ' ইহার পশ্চিমসীমা গশুকী ও পূর্বব- 
জীমা কৌশিকী নদী, দক্ষিণে গঙ্গা এবং 
উত্তরে হিমালয় পর্বতের ধার) সং, স্ীৎ, 
ভ্রিছতিদেশ। 

তীরিত তৌর্ সমাণ্ হওয়া1-+ তক্কে) -- ভা) 
সং, ক্লীং, কাধ্যসমাপন । 

ভীরু তু পার করা+ উক) ক) সৎ, পু, 
শিব । শিং ১নমস্তেভী যুহত্তায় তীক- 
ভীকুহরায় চ।?? 

তীর্ণ (তু পার হওয়া তক) ক) বিং, 
ত্রিং, উত্তীর্ণ, পারগত | শ্রিহ-"১ “তীর্ণ-ঃ 
পূর্ণাঃ কতি ন সরিতে! লভ্িতাঃ কেন 
শৈলাঃ1” ২। আল্লত ।৩। অভিভূত । 

তীর্থ তে গমন করা+থ(ধক্)-শ্্। পাপ 
মুক্তির জন্য লোকেরা যেখানে গমল করে) 
সংখ পুং-ক্ীৎ, পুপ্যস্থান | শিং ১ 
'ন্হুম্মজ্ানলি তীর্থানি |? ২। খবিসেবিত 

৯৭ 



তীর্থ 

ভল। শিৎ -১খধিভুষ্টজলৎং তীর্থম্।” ত। 
জলাবতরণিকা, ঘাট । শিং-১ “তীর্থে 
সমুভীর্ধ্য |”) ৪ । (4+থক্-_.ধি) উপায়। ৫। 
উৎ্পন্তিশ্বান। ৬ ।পাত্র। ৭।ষ্্পাত্র; 

ঘথ।-ইনি আমার সতীর্থ । ৮1 (4থকৃ 
_ ণ) মন্ত্রী প্রস্তৃতি অষ্টাদশ প্রকার। ৯। 
উপাপ্যায়, গুকু ॥ ৯০1 স্ট্রীরজঃ | ১৯ 

শান্ম। ১২ । ঘঙ্ব। ১৩ । অঙ্গুলির অগ্র- 

ভাগ দৈবতীর্৫থ। ১৪। কনিষ্ঠ ও অনামিকার 
মূল'ভাগ কাম়তীর্থ। ১৫। অন্গুষ্ঠ ও তর্জ- 
নর মধ্যভাগ পৈত্রতীর্থ। ৯৬। অন্ুষ্ঠের 
মুলভাগ্*ত্রাক্গ তীর্থ ॥ ১৭ । সত্য কমা দয়! 

পম দান ইত্জ্রিয়নিগ্রহ সরলতা সম্ভোষ 
প্রক্মচ্য মিষ্টবাক্য জ্ঞান ধৈর্ধ্য পুণ্য মনঃ- 
শুদ্ধি এই গুলি মানমিক তীর্থ । শিৎ-৯ 
'ম্রীরস্থানি তীর্থনি প্রোক্তান্যেতানি- 
ভারত । পৃথিব্যাৎ যানি তীথানি পুণ্যানি 
শু তান্যপি।”? ১৮। তীর্ঘের আবির্ভাব 

বলিয়া বিপ্রচরণ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণ। 
শিৎ-১ “প্রম্াগারদদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ 

 সরিতস্তথা বিপ্রস্য ঈক্ষিণে কর্ণে বসস্তি 
মনুরব্রবীৎ।” ১৯। আগম । ২০ । নিদান। 
২১। দর্শনিশাত্্র । ২২। বহি 

তীর্থকর (তীর্থ শান্ম-কর, কৃৎ থে 

তীর্ঘস্কর ৰ করে) মং, পুং১ শান্সকার। ২। 
তীর্থকুৎ ॥ জিন, বৌদ্ধমত-প্রবর্তক মুনি। 

৩ । বিষুত। শিৎ ১ “মনোজবস্তীর্থকরঃ1১? 

তীর্থকাক তৌর্ঘ-কাক কাকতুল্য, য়ং_ স) 
সং, পুং, তীর্থস্থিত কাকের ন্যায় ব্যব- 
হারী, লোলুপ। ২। (৬্চীবা৭মী-ঘ) 
তীর্থশ্থিত কাক। [বিশেষ । 

তীর্থমহাত্ুদ ; সং, পুং, শ্বনামখ্যাত তীর্থ- 
তীর্থযাত্র। তৌর্ঘ-- যা, ৪থখ - স) সৎ, শী, 

তীর্পের উদ্দেশে যাত্রা । ২। ভারতমধ্যস্ছ 
বনপব্বাস্তর্গত পন্ন। [গয়াতীর্ঘথ। 

তীর্থরাজ তীর্৫ঘ_ রাজা, ৬ঠী-_ ষ) সং, পুৎ) 
তীর্থরজী (তীর্থ পুণ্যন্ছান-_-রাজী শ্রেনী, 

৭মী-হিৎ। ষেখানে অনেক তীর্থ আছে) 
সংম্্রী,. কাশী, বারাণসী |. 

তীর্থবাক তৌর্৫ঘ-_:বচ্. বল1+ অত্ষেঞ১)_ ক) 
সখ পু কেশ, চুল। 

[ ৭শ০ .] ুঙ্গ 
টি পপ 

তীর্থসেবী €(- সোবন্, ভীর্ঘ-সেবী যে 
[সেবা করে? শর্বদ। গমনাগমন করে) সৎ, 
পুৎ _স্ত্রীত, ধকপন্মী । ২। বিং, ত্রিং, 
তর্থবাসী | 

তীর্ঘ্য (তীর্থ+যফ্ঞ্যে) _ ভবার্থে) সং, পু, 
কুদ্্র । শিৎ _ ১নমস্তীর৫ঘ্যায় চ কুল্যয়চ |” 

তীবর (তু পারহওয়া1ব্রব্বেরচ্)- ক) অং, 
পুৎ, সমুদ্র । পুৎ, রী _ স্ত্রী, তীয়র জাতি। 
২। ব্যাধ। 

তীত্র তৌব্ স্ুল হওয়া 1 র:রকৃ) _ ক) বিং, 
ভ্রিং, অধিক । ২। মহৎ । ৩। ছুঃসহ। 
শিৎ- ১ অতিতীত্রমভূদৃযুদ্ধম্।”? ৪ | 
তীক্ষ । শিং-১ “রোবতীব্রেণ চক্ষুষ1 1”? 
৫ । উদ । ৬। কটু, কড়া । 41 (1+রকৃ- 
ভাবে) সং, র্লীৎ, আধিক্য । ৮। উষ্ণতা । 
৯। তীক্ষতা। ১০। পুৎ্, শিব। 

তীত্রগন্ধ! (তীব্র - গন্ধ, ৬ষঠী - হিৎ) সৎ্ত্রীহ, 
যবানী, যোয়ান। 

তু ততুদ্দ পীড়ন কর11উডু)- ক) অং, 
প্রভেদ । ২. সম্পর্ক । ৩। সমুচ্চয় । শিং 
- ৯ “উদ্রযানৎ সমারুহ্য খরধানং তু কা- 
মতঃ 1৮ ৪ ।কিস্ত। ৫1 আধিক্য। ৬। 

ধিকস্ত। ৭। নিক্ষোগ । ৮। নিগ্রহ। ৯। 
ঘর্দি। ১০। প্রশৎসা। ১৯। পাদপুরণ। শিং 
_১ নিরর৫থকৎ তুহীত্যাদ্ি পুরণৈক প্র- 
য়ে।জনম্ (১২ । অব্ধারণ। ১৩। পন্রী- 

স্তর। শিৎ-১ “আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো 
ন বেদফলমন্সতে । আচারেণ তু সৎযুক্তঃ 
সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ্।” 

তুই 'ত্বম্পধজ) সর্ব্বৎ,তুমি শব্দের নীচোক্তি। 
তুক্ তুজ্ পালনকর17+*(কিপ)- শ্ম) সংঃ 

পুং, অপত্য, সম্ভান। ২॥ (দেশজ) বশী- 
করণাদির জন্য প্রকরণবিশেষ। ৩। মস" 

ঈীীতে _কতকগুলি মাত্রা একত্র ছন্দে 
যোজন! করিলে তাহাকে তুক্ কহে। 

হকক--বাণবিশেষ। ৎ। শ্লোকেন শেষভাগ। 

তুগ। ; সং, স্ত্রী, বংশলোচন। 
তুক্গ (তুন্জ্ বলিষ্ঠ হওয়া47- অস্ছে ৪) ক) 

বিৎ, ত্রিৎ, উন্নত । শিৎ- ১*ততঃ স্ববিষয়ং 
ত্যক্তা তুনশৃজ সমাশ্রিতঃ 1” ২। শ্রেষ্ঠ। 
৩। উগ্র। ৪ । সং, পু, পর্বত । ৫1 নারি 



'ভূঙ্গী 

কেল গাছ । ৬। মেযাদি রাশিবিশেষ। ৭। 
গণ্ডক। ৮ । পুন্নাগবৃক্ষ | ৯। ষোগবিশেষ। 
১০। অত্রির পুত্র । ১১। ক্লীৎ,কিপরন্ক । জী 
_ক্ীং, হবিদ্রা। ২। রারি। ৩।আা- 

স্মীঘ, বংশলোচন । ৪1 শমী । 
তুঙ্গক (তুঙ্গ+কণ্ স্বার্থে ব সংজ্ার্থে) সৎ 

পুৎ, পুন্নাগবুক্ষ । ২। তুঙ্গকারণ্যঃ তীর্থ- 
বিশেষ। শিৎ-১ “তুঙজকারপ্যমাসাদ্য 
ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ |” 

তুজকুট তুঙ্গ উচ্চ-কুট শৃঙ্গ, *ঠী-ষ্) 
সং, পুং) উচ্চশৃঙ্গ পর্ধতবিশেষ । 

তুক্গতর (তু +তর, তম- অতিশযার্থে) 
তুদতম / বিৎ, ত্রিৎ, অতি উচ্চ। 
তুঙ্গভদ্র তেজ উচ্চ, উদ্নত--ভদ্রা ভাগ্য- 

বস্ত) সং,পুৎ) মত্তহস্তী 1 দ্রা- স্ত্রীৎ, মহী- 
হ্ুরের অন্তর্গত নদীবিশেষ। তুজাও ভদ্রা 
নামক নদশদ্বয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন । ইহার 
চলিত নাম তুংভদ্রো। তুক্জা বেদনোরের 

পশ্চিমস্থিত পর্বতমালায় উত্থিত হইয়া 
এবৎ ভদ্র! মাঙ্গালোরের সম্মুখশ্হিত বাবা- 
বদ্দীন পর্বতে উখিত হইয়া উভয়ে কুরলী 
নামক স্থানে মিলিত হইয়া এই নাম লাভ 
করিয়াছে, এবং ইৎরাজ রাজত্বের পশ্চিম 
সীম! চিভ্রিত করিয়। কৃষ্ণ নদীতে মিলিত 
হইয়াছে । শিং-১. “ তুঙ্গতদ্রাজলং 
ত্যাতু | 

তুঙ্গরস; সং, পুং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 
তুঙ্গশেখর তুঞ্গ উচ্চ- শেখর চুড়া) সং 

পুহও পর্বত | ২। বিং, জ্রিং। উচ্চ শেখর- 
যুক্ত । 

তুজিম। (তুজিমনূ, তুজ+ইমনূ_ ভাবে) সং, 
স্রীৎ, উন্নতত্তব, উচ্চতা । 

তুঙ্গী( তিন, তুল 4ইন্-_শ্ছিত্যর্থে) সৎ 
পুং১ উচ্চস্থ গ্রহ । ২। বিং, ত্রিং, উচ্চ- 

স্থানস্থিত। ৩। তেজ ঈপ,_ ভ্রীৎ) সং, 
স্্রীংঃ হরিদ্রা। ৪। বর্বর । ৫ ।রাত্রি। ৬। 
মহাশতাবরী। [সৎ পু, চন্দ্র । 

তুঙ্গীপতি (তু্ী রাত্রি-পতি, *ঠী-ষ) 
তুজীশ তুজী রাত্রি বা তু্দ পর্বত ই- 
ত্যাদি_ঈশ প্রভু), সং, পুং, শিব 1২ । 
কষ । ৩। চক্র । ৪] তুর্ধ্য। 

7 এ৭১ ] ুন্দ 

তুচ্ছ (তুল ওজন করা+ছ--ন্ম) বিং, ত্রিৎ, 

অসার । শিং ১"তুচ্ছেহুস্মিন্ দ্রবিণমগ- 
তৃষ্শর্ণবজলে 1 ২ | হেয় । 5 শৃন্া | ৪। 

অল। ৫1 হীন, বর্জিত । ৬। সৎ, ক্লীং, 

তুষ, ভুষি। 

তুচ্ছন্র (তুচ্ছ অসার-_ক্র বুক) সং, পুইস» 

এরগু বৃক্ষ, ভেরেন্ডা গাছ । 

তুচ্ছধান্যক ; সং, ক্লীৎ, ভূসী | ২। আগ্ড়া। 

তুগ্জ তুন্জ বলপ্রকাশকরা+ অজ্জন্)-_- ক) 
সৎ, পুৎ, বজ্র । 

তুড্ডক (তুড্ড অনার্দর কর1+অক(ণ.ক) -- 

ক) বিৎ্ত্রিৎ, যে ভুড়ি দেয়, যে ভৎ্+ 
সনা করে। [ক্রীৎ্, তিরস্কার, ভৎ্সন]1। 

তুড্ডন (তুভভডক দেখ,অন(খসনট্)- ছ1) সং, 

তুণ্ড (তুণ্ড [খাদ্যকে] ভেদ করা +ব্অ(ক্সন্) 
ক, সৎ, পু, মুখ, ওষ্ঠাধর ৭২.। চঞ্চু 
শিং_১ “তীক্ষতুত্ডা শকুনি ।? ৯-৭শৃলৈ 
রষ্বস্তটগুরুলুখলৈঃ।” শু । পু রাক্ষস” 
বিশেষ। ২),শিব। | | 

তুগ্ুডকেরী তুণ্ডক মুখ+ঈন্গু গ্রমন করা.+ 
অ- প্রৎ) সৎক্্রীৎ) কার্পামী । ২ । তেলা- 
কুচ । 

তুণ্ডি তুগ্ড (খাদ্যকে) ভেদ করা, নাশ করা 

+ইন্_ক, সংজ্ঞার্থে) ২) গুহ, ক্স), 

মুখ । হ। চঞ্চু। স্্রীং, লাভি। 

তুণ্ডিভ 7) তি নাভি+ভ, ল--অস্ত্য- 
তুণডল থে) বিৎ, ত্রিৎ বৃহৎ নাভিযুত্ত, 

স্থলোদর, ভু'ড়ো । [বণিক দ্রব্বিশেষ। 
তৃতিয়া (তু্খক শবজ) সং, তান্রের মল, 
তৃতুরী--শৃজযন্ত্রবিশেষ । গাছ ৃ 

তুৎ তুম্ন শব্দজ) সং, বৃক্ষবিশেষ ! হ। তত রঃ 

তু (তু ব্যথিত করা+4+ থথেক্ক)-__ 
তুথক ক, সংজ্ঞার্থে। ক-ঘযোগে তৃ- 

খক) সৎ, রীৎ, তু তিয়) । ২1 পু, অগ্পি। 
থা - স্ত্রী, লীলগাছ । ৩1 এলালতা। 

তুখাঞ্জন তেখ- অঞ্জন কাজল) সং র্ীৎ, 
অঞজনবিশেষ, তুঁতিয়্ার কাজল) ২₹। 

মযু্রকঠ। [পুংঃ বিনাশ কর্ত?। 
তুথ (তু বিনাশ করা+থ.থক্)-- ক) সং, 

তুদাদি ; সৎ, পুৎ। ধাতুগণবিশেষ । .:.:. 
ছুন্দ তুদ্ পীড়া, হিরা 



তুমু 

_ আগম) সৎ) ক্রীং, উদর, পেট । ক্দী-_ 

স্ীং, নাভি । | 
হুন্দকৃপী তেনদ উদর-কৃপ গর্ত, কুয়া, 

৬ঠী - ষ) সৎ, স্ত্রীং, নাভি । 
তুদ্দপরিমৃজ তেন্দ উদ্দর_-পরি-মৃজ্ মা 
জনা করা+অ(ক)-ক। ষেএপাশ ও 
পাশ করিয়া সমস্ত সময় ক্ষেপণ করে) 
সৎ, পু অলস ব্যক্তি | 

তুন্দি (তুন্দ দেখ, ই(ইন্)-ক, ন্-আগম), 
সং, ক্লীৎ, উদর, ভূড়ি । ভ্ত্রীঘ লাভি। ২। 
পু, গন্ধব্ববিশেষ । 

হুন্দিক ) (তুন্দ+ইক, ইভ,ইল - অভ্যযর্থে) 
তুনাত বিৎ, ত্রিৎ স্ুলোদর, ভূড়ো। 

তুনিল [ভুড়িযুক্ষ। 
তুদ্দিকর তেন্দি-কু করা অ(অল)-- ₹) 
তুন্িলফল! ) সং, স্ত্রী, শশা । 
তুন্গ তুদু ব্যধিত কর14+ তত্তি) _ প্র) বিৎ) 

ত্রিৎ ছিন্ন। ২। ব্যথিত ।৩।হ্যুত। 9। 

সং, পুংঃ তু গাছ 1 

হুন্নবায় তেন্প ছিন্ন [বস্ত্র ইত্যার্দি)_বে সে- 
“লাই করা7অেঞ১- ক) * সং, পুংঃ 
পবরজী। শিৎ--১*শৈল্যতূন্নবায়ান্গৎ কৃতদ্ব- 
স্যান্নমেব চ।» 

তুফান আরবী, তওফ বেষ্টন করা) সৎ 
ঝড়কাটি ।২। জোরবাতাস। ৩ । বন্যা । 

তুশ্ড়ী-হিন্ুর্দিগের একটী প্রাচীন দ্বিনল 
ষন্র। আহিহুণ্ডিকেরা ইহা! 
ব্যবহার করিয়া থাকে । এই 
ষন্ত্রের নিমর্দেশে সচ্ছিদ্র তু" 
ইচীনলপরস্পর সমসৃত্রপাতে | 
সংঘত এবং উপরিভাগে এ- 
কটা তিস্ত অলাবুকোষ সং- 
ঘোজিত ধাকে। উহাই বায়ু 

£কাষ। তাহার উপরিভাগ. 
নলাকার ও ঈষৎ বক্রু। 

; হ্তাহাতে একটা ছিদ্র আছে। 
২ উহ্যাই ফুৎকার-রন্ধ | 
সুমি তে পদজ) সর্ধবৎ, দ্বিতীয় পুরুষ, তুই । 

তে বধকরা+ যুলকৃমূলকু _ খি) 

মুল সৎপুৎ - জীং,কলহ, গণ্ডগোল । 
1 । রসুল, ছড়াছড়ি | শিৎ-১ “উ- 

ভুবড়ী 

[ ৭৭২ ] 

ত্ 
তুর 

৯৯০ ৭৯ শপ পপ ০ টি পা 
চে 

ভয়োরপি পা বর্তিনাৎ তুমুলেনার্ভরবে? 
বেলিতাঃ.? (রঘু)। ৩। (+৭-ন্ম) বিং, 
ত্রিংঃ ছে তর, অতিশয়; যথা-_তুমুল 
ুদ্ধ। ৪। উদ্দকট ; ঘথা--তুমুল রোগ হই- 
যাছে। শিং- ১ পবজ্রপ্রপাতবিষমহ প্র প্রা- 
প্রোতু তুমুলং ভয়মূ।? € ৷ ভয়ানক | ৬। 
ব্যাকুল। ৭। বিশৃক্খল। 

তুম্ব তুন্ব [পিত্তকে] বধ করা 4 অ(অন্)_ 
ক) সং, পুখ, শ্বি, শ্বী- স্ত্রী, অলাবু, 
লাউ । শিৎ- ১ “ভ্তনযুগলতুহ্বীফ লযুত |” 

তুম্মক (তুম্ব+ক-_ যোগ) সং, পু, 'লাবু। 
তুম্থুকী--আনন্কযন্তবিশেষ। ইহ। ঢক। সদৃশ । 
তুম্বুরী (তুম্ব দেখ, উর-ক, সংস্ঞার্থে) সং, 

স্ত্রীং, কুকুরী। 
তুম্থুরু ( তুম্ব দেখ, উরু - ক, সংহার্থে) সং, 

পুৎ, গন্ধবর্ববিশেষ ; ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় 
হুনিপুণ ছিলেন। শিৎ-১ এগন্ধ্বৈঃ 
সহিতঃ শ্রীমান্ প্রাগায়ত চ তুন্বুরুঃ 1” ২। 
খধিবিশেষ | ৩ । বৃক্ষবিশেষ। 

তুঞ্্ তুম প্রেরণ করা, বধ করা+ররেক্)- 
ক) বিৎ, ত্রিৎ, প্রেরক । ২। হিৎসক। 

তুরকী পোরস্য ভাষা) তুরক্ষদেশীয় মুসলমান 
জাতি। 

তুরগ 
তুর ণ 4অডে)- ক] ষে গমন করে। 

তুরজম / অথবা ত্বরা বেগ-গমৃ গমন 
কর।+ অখে)-_ক, ২য়পক্ষে ত্বর1 - গম্? 

ঘঅ(খ)- ক । নিপাতন) সং, পুহ, অগথ। 

শিৎ-১ “উল্লজ্ঘ্য গন্তৎ তুরগন্তদীমুঃ। 
২। (তুরাৎ বেগং গচ্ছতী তি) মনঃ। 

তুরগদ্দানব ; সং,পুৎ, অশ্বাকার দ্বেত্য, কেশি 

নামক অনুর । 

তুর শীত্র-গ[গমৃ গমনকনা 

তুরগত্রক্ষচধ্য (তুরগবৎ --ক্রক্ষচর্ধ্য) সং, কীং। 

ভোগ্যা নারীর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন অশের 

ন্যায় স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগরূপ ব্রত । ৃ 

তুরগাতু তরে ত্বরাযুক্ক-গাতু গমনশীল, 

৬ঠী- হিং) বিৎ, ত্রিং) শীঘ্রগামী। ২। 
সং, পুৎ, তুর্ণগমন।. ₹। পীয় উদ্দেশ্য 
সাধনার্ঘযাত্রা। : 

তুরগানন (তুরগ _ আনন, ৬ষ্ঠী_ হিৎ। মধ্য 

পদলোপ) সৎ, পু, পকিগ্গরবিশেব । ্ 



ত্র, ] 

ভুরগী ₹ (-গিনৃ, ক্ষন, তুরগ, তুরঙ + 
তুরজী ইন্-অস্ত্যর্থে, সং, পুৎ। অশ্ব- 

সাদী, শ্বোড়সোয়ার। শিৎ-১ “তুরজিভি- 
ধত্বনিরুদ্ধবেগাহঃ |” 

তুরঙ্ন্বিষণী (তুরঙ্গ _দ্বিষণী দ্বেষকারিণী ) 
সং, স্ত্রীং, মহিষী, স্ত্রীমহিষ | [যব । 

তুরজপ্রিয় (তুরঙ্গ প্রিয়, ৬ঠী _ ষ) সং, পুখঃ 
তুরঙ্গবন্ত, 7 (তুর অশ্ব-বভ্ত, বদ্দন 

তুরন্বদন / মুখ, *“ঠী _ হিৎ) সং, পৃং, 
কিন্নর, স্বর্গগায়ক । 

তৃরজী ত্রে তুরজসন্বন্ধ+ঈ _ অজ্যযর্থে ) 
সং, স্্ীৎ, অশ্বগন্ধা | ২। অশ্খের শ্ীজ।তি । 

তুরপুন দেশজ) সৎ, কাষ্টাদিছিদ্র করণার্থ 
অন্তর । 

তুরা _ স্ত্রীৎ ] 
তুর-ক্লীংৎ / _ ভা)সৎশীঘ্র । ২। ত্বরা,বেগ । 
তুরায়ণ ত্বেরা বেগ- অয়ন গমন, *ঠ্ঠী- 

হিৎ) বি, ত্রিং, পরায়ণ, আসভ্ত। ২। 
সৎ, কীং, যজ্ঞবিশেষ। 

তুরাপাট্ (-সাহ্, ত্বর1া বেগ-সহ্ . আহা 
করা+1+*(বিণ)-ক ) সখ, পুৎ, ইন্দ্র । 
শিৎ-১ “তুরাসাহৎ পুরোধায় ধাম স্বায়- 
সব যযুঃ।” (কুমার)। 

তুরি । (তুল্ সদৃশ হওয়।+ অ-প্রৎ ল 
তুরী] স্থানে র। অথবা তুর+ই-- ক) সং 

স্ত্রী, তন্তবায়ের ষন্্রবিশেষ, মাকু । ২। 
হিন্দুর্দিগের একটী শুষির যন্ত্র। রণস্ছলে 
ইহ। ব্যবহৃত হয় । ইহা পিন্তলনিশ্মিত। 

তুরীয়চেতুর্ চার 1+ঈয়নৌয়)- প*্নিপাতন) 
বি, তরি, চতুর্থ । শিং-১ “পাদক্তরীয়ো 

ভাগঃন্তাৎ্ ।” ২ “তুরীয়পভাগিন্রোহভ বত, । 
২। পবিত্রাতা। ৩। গৃতিযুক্ত । ৪ । সং, 

ক্রীৎ, পরব্রহ্ম | ৫ | চতুর্থাংশের পূরণ 
তুরীক়বর্ণ তুরীয় চতুর্থ-বর্ণ জাতি,য়ং-_ 

স) সং, পুত, চতুর্থবর্ণ, শৃদ্রে। 
তুরুক্ষ তুর ত্বরাকর1-4 উস্্- ধি,ক-- যোগ) 

সংয্সীং, সিহলাগন্ধদ্রব্য, শিলারস। ২। 
পু, তুরকিন্ছান (1575588)5) । শিৎ-১ 
“তুকক্ষদেশৎ প্রাপ্তাঃস্মঃ। তত্রশ্রোত্রিয়ান- 
৮48 নোপ- 
ভিউস্তি। টা ূ 

তুর শীঘ্র গমন করা 

টি 

৭৭5 ] ভুলা 

তুর্ধ্য 7 চেতুর+যষেগ্য)_ পুরণার্থে। নিপা- 
তুর / তন) বিৎ, ত্রিংঃ চতুর্থ । শিং-১ 

“একএবেশ্বরহ্যধ্যঃ ভগবান্ স্বাশ্রয়ং পরঃ 1” 
তুর্্যগোল; সং, ক্র, কালজ্ঞানার্থ যন্ত্র- 

বিশেষ, ঘড়ি। [পুত্রবিশেষ । 
তুর্বনু চেতুর্-বন্থ) সৎ, পুং, যযাতি রাজার 
তুল তেলাশবাজ) সং,পরিমাণদণ্,ঈীড়ীপাল্লা । 
তুলন (তুল্ সাদৃশ্য হওয়া4 অন্- ভাবে, 

আপ্ _স্ত্রীং) সৎ, দৃষ্টান্ত, সাদৃশ্য, উপমা । 
২। পরিমাণ । 

তুলসারিণী; সং, সী, তৃণ, বাণাধার। 
তুলসী তলা সাদৃশ্য- সো. নাশ কর]। 

কিম্বা অস্ নিরস্ত কধা+ অ(অন্)-_-ক, 
যাহার সাদৃশ্য নাই) সংযক্্রীঘ, বনাম শ্রমিদ্ধ 
বুক্ষ । বিস্কুপুরাপমতে-জলন্ধরপত্বী বিনা! 
হইতে তুলসীর জন্ম হয়। (অশ্ব জেন্খ)। 
ব্রহ্ষপুরাণমতে- তুলসী রাধিকার সবী। 
রাধিকার অভিশাপে ইনি ধর্মধবজ রাজার 
কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শঙ্খচুড় নামর 
দৈত্যের পত্বী হইয়াছিলেন ; এই জন্মেও 
ইহার নাম তুলসী হয়। শঙ্খঘচুড়ের এই- 
রূপ বর ছিল তৎ্পত্থীর সতীত্ব নষ্ট না 
হইলে তাহার মৃত্যু হইবে না। এইজন্য 
শঙ্ঘচুড় বিনাশার্থ কৃষ্ণ শঙ্খ চূড়রূপে তুল- 
সীকে সম্বেগ করেন। তাঁহীতেই তৎ- 
পতি শঙ্খচুড়ের মৃত্যু হয়। তখন তিনি 
কৃষ্ণের পদে পতিতা হইয়া দেহ ত্যাগ 
করিলে তাহার শরীর গগ্ুকী শিলা ও 
কেশে তুলসীরৃক্ষ সযুত্পন্ন হইল । শিৎ 
-_১ ঠ্যস্তা দেবি তুলা নাভি বিশ্ব 
চাখিলেষু চ । তুলসী তেন সা খ্যাত)” 

তুলা তেল ওজন কর14- প) সঃ জী, 
ভারের পরিমাণ । শিং-১ “কত্মনত্ত 
তুলাং কৃত্বা হৃবর্ণৎ যঃ প্রযচ্ছতি.।* ২ 
পরিমাণদণ্ড ।৩ স্বর্ণরৌপ্যের পরিযাণ । 
৪ | শতপল পরিমাণ । .॥ 
৫ । সপ্তমরাশি ; ইহা! 
চিত্রার শেষ পাদশ্বয়,স্বা- | 
তির সমু্ধায় এবং বিশ. 
খার প্রথম পাদযোগে 
হয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী 

চর 

ভুলশ (রাশি) | 



তুলা 

দেবতা তুলাধারী পুরুষ । মানব এই রা- 
শিতে জন্মগ্রহণ করিলে বক্তা! বিহ্বান ও 
স্্রী-ছুঃখিত হয় । *। ভাগু। ৭।ভাড়ী, 
নিক্তী।৮16+আ-ভ1) সাম্য। ৯, 
তুলনা, সাদৃশ্য । ১০। (4ছ্স _ শ্ম) গৃহের 

_ উন্বাপ্াগস্থ কাষ্ঠ। 
তুলাকুট (তুল1-কুট কোৌটিল্য,৬ঠী_ ছিহ) 

' বিংঃ তরি থে দ্রব্যাদির পরিমাপবিষংয়ে 
'ন্যথা করে, ঘষে ওজনে কম দেয। শিং 
৯ গমানকুটৎ তুলাকুটৎ কঠমোষ্ঠৎ 

লিপীড়য়।” ২। সংএক্রীৎ, পরিমাণে অন্তথা 
করণ, ওজনে কম ত্বেওয়া। 

তুলাকোটি--টা তেল নিক্কী কুট, পরিমাপ 
কর11+ই.ইন্)-ক। ওজন দ্বারা হাহার 
মুল্য হন) সং, টী-স্স্রীং,নৃপুর । ২। পরি- 
মাণবিতেষ । ৩ | অর্ব,দ সংখ্যা । ৪ । তুল1- 
দণ্ডের অগ্রভাগ । [ভাড়ী। 

তুলাদণ্ড$ সৎ, পু, পরিমাণদণ্ড, নিক্তী, 
ুলাদান ; সং, ক্লীৎ, ত্বীয় দ্বেহ পরিমাণানু- 

সারে দান । ২। তুলাপুরুষসৎজ্ঞক মহ;- 
ঘ্ংন। 

তুলাধট (তুলা - ধট, গণ -ষ) সৎ, পু 
সুলাধর তেল তুলারাশি ধর [ধর ধারণ 

কর। 4 অ(বন্)-- ক] যে ধারণ করে) সং, 
পু তুর । | 

তুলাধার (তুলা নির্তী ইত্যাদ্ি_-আ- ধু 
ধর14 অ(যণ্)- ক) বিৎ, ভ্রিৎ, বাণিজ্য- 
কারী। ২। তুলা-আধার যে আশ্রয় 
করে) সং, পুং, তুলারাশি । ৩। তুলা দণ্ড, 
রজ্দ | ৪ | কিরণ। 

তুলাধারী (-ধারিনূ, তুলা_হ 
(ণিন্) 
করে। 

তুলাপুরুষ; সং, পুং, মহাদ্ানবিশেষ, বা 

ূ ধর11+ইন্ 
-ক) বিৎ, ত্রিং, যে ব্যক্তি ওজন 

হাতে আপনার ভারের পরিমাণ স্বর্ণা 
ঘান কর! হয়। 

হুলাপ্রগ্রহ-গ্রাহ (তুলা নিক্ী- প্রগ্রহ 
গ্রহণকর1+ অ(সন্),পক্ষাস্তরে-__অস্্রঞ) 
২») সৎ, পু, তুলাহৃত্র । 

তুলাথান 03১79৮:০০১ তুলং-মান পরি- 
মাণ) সংক্রীৎ। তুলাদণ্ডে পরিমাণকরণ 

[ ৭৭৪ ] 

|তুলাদ্ব গড । ;. 

ভূষ 

এপি 
সপ শিস শিপ ৮০৫ 

হ্.। দে -ষ) চজ্ঞের তুলামানশস্ষে চন্ত্র- 
মগুলবৃত্তিপরিবর্ত ; এই পরিবত্ত দ্বারা 
চত্্রমগ্ডলের প্রাস্তসন্নিহিত কোন কোন 
অংশের পধ্য ক্রমে আবির্ভান ও তিরো- 
ভব হয়। 

তুলাযন্ত্র ; সং) ক্রীৎ, তুলা, পরিমাণদণ্ড। 
তুলাবন্টি ; সং, স্্রীংও তুলা, পরিমাণদণ্ড। 
তুলাবীজ (তুল! ভারের পরিমাণ -- বীর্স, 

৬ষ্ঠী_ষ্) সং, জীং, গুঞা, কুঁচ। 
তুলি (তুল্ ওজন কর14+ই- সংন্রার্থে) 

সং, লী, লিক1--স্ত্রীঘ, চিতরকরের বর্তিকা, 
যাহার দ্বারা রঙ্ লইয়া ছবি লেখে। ৯+। 
তন্তরবাযের তুরী। . 

তুলিত তেলি দেখ, ত(ক্ত)-্দ) বিৎ, ত্রিং, 
চালিত । ২। উৎক্ষিপ্ত । শিং-১ “যোই- 
পীন্্র পাণি তুলিতায়ুধলুনপক্ষাঃ ।” (মাঘ)। 
৩। তোলা । ৪। পরিমিত। ৫ যাহার 
সহিত তুলনা কর গিয়াছে, উপমিত। 

তুল্য তুলা + যংক্্য)- জম্মিতার্থে ) বিৎত্রিহ। 

সমান, সদৃশ। শিৎ-১জঅগাম রথমুখোন 
মনসম্ভল্যগামি' " ২যেষামহৎ ন পাদ 
রজসা তুল্যঃ 

তুল্যকোণিক € ,৮10812100151) যে মক্ষল 

শেত্রের কোণগুলি পরস্পর সমান। 
তুল্যপান (তুল্য সর্দশ-পান) সৎ, রীং, 

সজাতীয় বহুলে।কের সহিত মিলিত 
হইয়া জলাদি পান করা 

তুল্যযোগিতা তুল্য _ যোগিন্্4 তা- ভাবে) 
সং, ্রীৎ্, কাব্যালম্কারবিশেষ, যে শ্লে 
প্রস্তাবিত কিন্বা! অগ্রপ্তাবিত পদার্থ সম 
হের গুণ ক্রিয়া রূপ এক ধশ্মের সহিত 
সম্বন্ধ থাকে । 

তুবর (তু |পীড়া] হিংসা করা7বরবেরচ্)- 
ক) সং, পু, কষায় রস, কষা। ২। বিং, 
ভিৎ, কষায়রসযুক্ত । রী _ স্ট্রং, আঢুকী। 
২। সৌরাষ্ট্রদেশের মৃত্তিকা, ফট্কি(র। 
৩। ধান্যবিশেষ। 

তুষ | (তুষ জন্তষ্ট কর1+ অকে)_ক), 
তুস 1 পুং, বা স্স্রীৎ, ধান্য।দির ত্বকৃ,তু ষ। 

শিং_-১ “তুষেণাপি পারিত্যতু 1 ন প্ররো” 
হস্তি ততুলাঃ1৮ ক 
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কূষগ্র তে নান্যাির ত্বক গ্রহ যে 
আক্রমণ করে, ২য় -_ য) সং, পুং, অগ্থি। 

তুষমার (তুষ তুঁষ-সার [হু গমন করা+ 

অআবপ) - ক] থে আলিজন করে) সৎ, পু? 
.. অগ্নি। 
 তুষানল (তুষ--অনল অগ্নি) সং, পুৎ) তু* 
.. সাগ্ি। ২। তৃত্ালিতে শয়ার দহরূপ রাস" 

শ্চিস্তবিশেষ 1 | 
তুষার তুষ তুষ্ট হওয়া +"আর্জোরক)_ ক) 

২পুহ, নীহার, হিম । শিৎ- ১জ্যাংঙ্সা 
তুষার কলুষীকৃতা।? ২ “হপয়স্থীমুখৎ 
বাশ্পৈস্বাধারৈরিব পন্কজমৃ।? ৩ "ন্পপন- 
বারি তুষার ভূতত্বনাঃ 17; (মাঘ)। ২। জল- 
কণ।, গুড়নি বৃষ্টি । ৩। শৈত্য। শিং- ১ 
“আচচাম সতুঘারশ্ীকরঃ।” ৪। বরফ । 
৫ । দেশবিশেষ । ৬ । বিং, ত্রিৎ, শীতল । 

তুধারকর (তুষার হিম_কর কিরণ, ৬্ঠী 
_হিৎ) সৎ, পুং, চত্দ্র। ২। কপূর । 

তুষারগিরি ; ফাং, পথ হিমালয়। শিং ১ 
“হুষারগিপিকুটাভৎ শিত।ভ্রশিখরোপময্ ।” 

তুষারমূন্তি 

তুষারাংশু | কৃতি, অংশু কিরণ; 
হিং) সং, পুৎ, হিমাহশু, চক । 

তুষারাদ্রি ভুষ।র- অন্দ্রি পন্দত) মখ, পু, 
হিমালয় পর্বত। 

তুষিত (তুষ দেখ, ইত.কিতচ্)-- সংজ্ঞার্থে) 

সং, পুং, ৩৬ সংখ্যক গণদেবতাবিশেষ। 
শিৎ- ১ চাক্ষুষস্যাস্তরে পুর্বমাসনূ যে 
তুষিতা; সুর 1১) 

তুষ্ট (তুষার দেখ; তক্তে)_ক) বিৎ,ত্রিং, 
তৃপ্ত । ২। আহ্লাদিত। শিং- ১ “তস্মিৎ 

: সষ্টে জগত্তষ্৪ৎ প্রীণিতে প্রীণিতৎ জগৎ্।” 

তুষ্টি (তুষার দেখ, তিতত্তি) - ভা) সং, সী, 
সন্তোষ, তৃপ্তি। ২।হ্র্ধ। ৩। মাতৃক1- 

বিশেষ । শিৎ-- ১ “তুষ্টিৎ নীত15 সব্বে। 

ভক্ষয়ামাস রাজেন্দ্র ন চ তুষ্টিং জ'গাম সঃ।" 
তুষ্টিমান্ (তুষ্টিমৎ, ুষ্টি+মত্(মতুপ) _ অস্ত্য- 

রে) বিং, ত্রিং, সন্তেঘযুক্ত। ২। সং, পু, 
উগ্রসেনপুত্ত, কংসের ভ্রাতা। 

তুষ্ট ত্ষ, সম্তষ্তট করা+ তুতুক্)-ক) মৎ। 
পুং। কর্ণন্থ মশি। ৃ 

*ী_ 

টি 

তুষার শীতল -_ুর্তি আ- 

র্যা 

তুষ্য তেব, শোভা পাণয়া+যক্যেপ)-ক) 
সং, পুৎ মহাদেব । [ক্রীং ঝুলি, রজ2। 

তুত্ত (তুস্ শব্দ কর+1তত্ত)-- ভাবে) সং, 
তুহিন তুহু পীড়া দেওয়1+ইন--ক) হও 

-সাআ-. 
প্তুহিনাস্তরিতঃ 1 ২ “ছত্রে তুহিনত্থিষি ।* ২ 
হ। জ্যোৎনস। | ৩। বিৎ তং, শীতল £ .. 

ক্লীৎ, হিম । শিং-১ “শশাঙ্কঃ - 

তুহিনকর (তুহিন হিম_কর কিরণ), ্ টী ২ 
_ হিৎ) সং, পু, চণ্র ।২। কপুরি।.. 

তুহিন্দীধিতি (তুহিন. শীতল- দ্বীথিতি 
কিরণ, ৬চী _ হিং) সং, পু) চক্র | 

তুহিনাংশু (তুহিন শীতল _ংশু কিরণ, 
৬ষ্ঠী _ষ) সং, পুৎ, চক্র ।২। কপূর্র। 

তুহিনাংশুতৈল ; সৎ, ক্লীৎ, কপূরতৈল। 
তুহিনাদ্রি (তুহিন--অদ্রি পর্বত) সৎ, পুং, 

ছিমালয় পর্বত । 
তুণ _ পুৎ (তৃণ [বাপের সহিত] পুর্ণ- 
তু্ণী- স্ত্রীৎ ) হওয়1-+কস(ক)-ম্ম) সং, 

বাণ রাখিবার চোঙা। শিৎ- ১তৃণাদ্বাণং 
সমাদদে ।” ণি, ণী-স্্রীং, (4+আঅ- ভা) 
সক্কোচ। 

তৃণক ; সং, ক্লীৎ, ১৫ অক্ষর ছন্দোবিশেষঃ 

এই ছন্দে অযুগ্ম বর্ণ জমুদায় গুক্ু এবং 
যুগ্ম ধর্ণ সমুহ লঘু । 

তৃণীর (তৃণ+ ঈরজরন্)-ন্ম) সং, পুখ 
শরধি, বাণ রাখিবার চো ।। 

তুতক ; সং, ব্লীৎ, তু তিয়। ॥ 
তুর (ত্বর শীত্তর গমন করা1+অকে)--শ্ম) 

সং, ক্লীৎ, বাদ)যন্ত্র। [বিশেষ । 

তুরী (তৃর্+ঈ -_ক) সৎ, স্ত্রীং, বাদ্যযন্ত্র 
তূর্ণ (তুর দেখ, ত.ক্ত)- ক) ক্রিং-বিং 

ক্লীৎ, শীঘ্র, ক্রত। ২। বিং, ত্রিং, সত্বর । 
শিং- ৯. “চুর্ণমানীয়তাৎ তূর্ণৎ পূর্ণচজ্- 
নি'ভাননে |? [বেগ : 

ভুর্ণি ( তৃর দ্রেখ,নি-_প্রং ) সৎ, পুং, ত্বরা, 
তৃধ্য (তুর হিৎ্সা করা1+ষ--ম্ম। অথবা 

তুর 1+ষজ্য, সং, ক্সীৎ, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র । 
তুরধ্যখ্ড ; সৎ, পুং বাদযরিশেষ, দগড়বানয। 
তৃর্ধ্যাচাধ্য (তৃধ্য--কআচাধ্য শিক্ষাপ্ডর ) 

সং পু, ঘে ব্যক্কি বাদ্যাবিষয়ে রী 
প্রদান করে। 



| ভুষী 

ভূর্ঘ্যাজীব € তা, ভূ বাক্য _ আআ. 

'জীব জীবিকা, ৬ঠী-ছিৎ), সখ, পু 
 হাদ্যব্যবসান্গী ॥ 

কূল (ভুল জন ভিত 
পুং-ক্লীৎ, কার্পাস। ২. শিমুল ,তুল। 
নি - ৯ ব্ব্যখমত পাণ্ডবীৎ সেনাৎ তৃল- 
রাশি মিবানলঃ 1” ৩। কীৎ, আকাশ। ৪। 
পু তৃতগাছ ॥ 

তুলক (তুল+কণ্- যোগ) সং জীংকার্পাস। 
তৃলকার্ূক (তুল -কাম্ক ধনু) সং, ক্লীৎ, 

তৃূলফোড়। ধনুক, ধুনৃখারা । 
তূলনালী (তৃল-নাল নল+ঈ-_ 
তূলনালিকা। ) প্রৎ। 

নালিকা) সং, স্ত্রীৎ, তৃলার পাইজ। 
তূলবৃক্ষ ; সং, পুৎ, শিমুলগাছ। 

ভূলশর্করা (তুল--শর্করা বালি বাকাকর ) 
সং, স্্রীং, কার্পাসের বীজ। 

তূুলসেচন (তুল-সিচ্ সেচন কর1+ অন 
(ক্ঞানট্)-_ ভা) সং, ক্লীৎ, স্ত্রকর্তন, কা- 

ট্নাকাটা ] 

তুলি, ভূলিকা (তৃল দেখ, ই- প্রৎ, ক-- 
যোগ ) সৎ, স্্ীঘ, বর্তিক1, চিত্রসাধনী। 
২। তুর । ৩। তুলময়ী শয্য। ৷ 

তুবর ] তে হিৎ্সা কর1+ বর, ঘরচ্) - 
তূবরক / ক, কণ্_ যোগ) সং, পুং) শৃর্গ হীন 

বৃষ, নেড়া গক্ত । ২। শ্মশ্রুহীন পুরুষ,মাকু- 
ন্দিয়া। ৩। কমায় রস | ৪ | নপুংসক। 

তৃবরিক17 সং, স্ত্রী, ফটকিরি। 
তুবরী (তৃবর দেখ, ঈ-স্ত্রীং, ক- যোগে ) 

সৎ, স্ত্রীং, সৌরাই্্ৃত্তিকা ॥. 
তুষ্ণীম্ (তৃষ্ সন্তষ্ট করা বা হওয়া +নীম্ 

- ক) বিং, ত্রিং, মৌন, নীরব । শিৎ-১ 
পটররা। কার্য মানেষু তৃষীমাস্তে পরান্ধুখঃ। 

তৃষ্ীক ( তৃষ্ধীম্1+ অক - সংজাতার্থে ) বিৎ 
নীরব, মৌনী। 

ভূকীত্াব তেফীম্ নীরব-ভাব হওন, ক 
-স) সং, পৃৎ, মৌনাবলম্বন, চুপ্ করিয়। 
থাকা । শিৎ-১ “তৃষীভ্তাবেহপি বিজ্ঞে- 
সং ন চেম্তবতি কারণম্ !” 

 তৃফীস্থৃত ৮ হত হইয়াছে ) বিং, 
ত্িং, নীরব, মৌ 

[৯] 

হার তেকীমূ নীরব_ শীল ভাব, 

ক- যোগে তৃল- 

সণ 

ী_ ছিৎ) বিং, ত্রিৎ। লীরব, গম্ভীর । 

তুস্ত (তুস্ শব কর]+ততেন্)- দ) সং, 
ক্ীৎ ধুলি, রে:বগার 81 টা 
৪1 হক্থা আপু । 
রা সং,্লীৎ, জাতিফল, লারফল | 

; (তৃহ্ আঘাত করা7 ণরে)-ফ, 
রঃ হ--লোপ। পশু দ্বারা ইহা! নই 

হয়) দং, ক্রীং, ঘাস, খড় প্রভৃতি । শিং -- 
১ বুক্ষগুনুলতাবল্যত্ব কলা রস্তুপজাতয়;।" 
২ “তৃপৈগু পত্বমাপন্নৈর্বধ্যস্তেমত্তদস্তিনঃ।” 

তৃণকুটী (তৃণ-কুটী ক্ষুদ্র গৃহ ) সং, স্্ীং, 
তণ।চ্ছাদিত গ্রহ, খড়োঘর। 

তৃণকেতু (তৃণ-কেতু পতাকা) সং, পুং, 
বংশ, বাশ । ২। তালগাছ । 

তৃণগোধ! তৃেণ--গোধা গোসাপ) সৎ) স্ত্রী 
কাকলাস। ২। কীট। 

তৃণজস্ত (তৃণ-জত্ত খাদ্য বাদত্ত) বিং) 
ত্রিৎ, তৃণভক্ষক । ২। হরিতবর্ণ দত্তবিশিষ্ট। 

তৃণঙ্গাতি ; সং, স্ত্রীৎ, উলু, খড় । 
তৃণজীবী (6,৮৮০ 59, তৃণজীবিনৃ, ভৃপ- 

জীবী যেব্বা:ঃ বিং, ভ্রিং, যে সকল 
পশু তৃণ ভঙ্গ, করিয়। দেহ ধারণ করে। 

তণতা তেণ+ তা -- ভাবে) সং, স্স্রীৎ, তৃপত্ব। 
২। ধন্ুক। 

তৃণক্রম ; সং, পুং, ( তৃণবৎ অসার বলিয়।) 
নারিকেল। ২। তাল। ৩। গুবাক। ৪। 

তালী। ৫। কেতকী। ৬। খর্জুর। *। 
হিন্তাল।৮। খর্দুরী। 

তৃণধান্য ; সং, ক, 
শ্যামাক প্রভৃতি। 

তৃণধ্বজ (তপ-র্বজ পতাকা) সং, পু", 
বংশ, বাশ । 

তৃণনিম্ব তেণ তৃণাকার _নিশ্ব, ঘং-_ স) সং, 
পু, নেপালদিম্ব, চিরাতা। 

ভূপপীড় ; সং, ক্রীৎ, যুদ্ধবিশেষ। 
তৃণপুপ্প ; সং, ক্রীং, গন্ষদ্রেব্যবিশেষ। 
তৃণপৃলী তেপ-পুল্ একত্র করা+ অ.অন্) 

- প্রং) সৎ, আ্ক্রীং, ঠাচ, রমা | 

নীবার, উড়িধান; 

তৃথমণি ; সং, পু, তৃণগ্রাহুক মণিবিশেষ। 
তৃণমৎ্কুণ ; সং, পুং, প্রতিছু, জামিন । 



খে 

 অক্কৎ চাপ শয়ীত সৃগশায়িকামূ 1 
তৃণরাজ (তৃখ_ রাজন রাজা, ঠী-ষ্) সৎ. 

পৃং, তালগাছ । ২। নারিকেলগাছ । 
ত্ণবৎ তেণ+বহবেতু)_ তুল্যার্থে) অং,তৃণ- 

তুল্য, তৃণের যত। শিং-_:১ “তৃণবন্মন্যতে 
জগৎ দা 

তৃণবিশ্দ ; সং, পৃৎ, যুনিবিশেষ | 
ভূণবিশ্ুসরঃ ) সং+ক্লীৎ, তণবিন্দু খষির সরো- 

বররূপ তীর্থ, কাম্যকবনের নিকটবস্তাঁ মরু- 
ভূমির প্রাস্তভাগে অবশ্থিত । 

তৃণ-শৃন্য; সং,ক্লীং, মপ্রিকাপুষ্প। ২। কেতকী 
“পুষ্প । ৩ ।বিং, ত্রিং, তৃণরহিত। 

তণষটপদ (তপ-ফষটপদ্দ ছয় পা। যে কীট 
মাঠে গমন করে এবং যাহার ছয় পা 
আছে) সং, পুৎ, বোলতা। 

তণস তেখ+স- বাহুল্যার্থে) বিৎ, তিৎ, তণ- 
পুর্ণ, তৃণবহুল । 2৪ ] 

তৃণসারা € ই সার সারাংশ ) সৎ, শ্ীীৎ, 
তৃণসিংহ ; সং পুং, কৃঠার, কুড়ল। 
তণাগ্সি রা ভাত বমি, য়ৎ_ স্) 

পু, তৃণসন্বন্ধীয় অগ্নি, থড়ের জি | 
“ব্রাহ্মণত্বনধীয়ানস্তৃণাগ্সিরিব শাম্যতি ।” 

ডুণাঞ্জন ; সং, পু, কৃকলাস। 
ত্বপাটবী; সং, স্ত্রীঘ, তৃণময় বন। 
তণাঢ্য (তৃণ- আট্য ধনী, ৭মী-ষ) সৎ 

পৃং। পর্বতজ।ত তৃণ। 
তপদ্ি; সং, পু, তৃণ প্রভৃতি গণবিশেষ। 
তণাবর্ত (তৃণ- আ-বৃত্ঞঞ-বর্তি ভ্রমণ 

করান কঅন্)-ক। 

ঘূর্শিত করে) সং, পুৎ্, কংসরাজ্জের অন্ু- 
চর দৈত্যবিশেষ; কংসের আদেশানুসারে 
(ডক্রধাত)বুর্ণিবাতামপ" ধারণ করিয়া; 
ধুলা ও কুটার ঘৃপ্শবাতাঁস তুলি" মায়া- 

[ ৭৭৭ ] 

কখজক ( তৃণ বাজি বিকারার্ধে) 1 বি) ] 
(করিত, তৃপরচিত | শিৎ-১ একুর্ধ্যাৎ ভৃণ-. 

যে তৃণরাশিকে 

হন 
তৃপোন্ধর (তণ এভন উতৎ্পন ) দুধ) 

নীবার, উড়িধান। ২.1 তৃগজাত' আম্ি। 
শ। বিৎ,ত্রিং, তৃপ হইতে উৎস) 

তৃপোক্কা ) সৎ, শীং, তণজাত উদ) 
শিং _.১৭ন ছি তাপক্িৎ পর 
ভণোক্য়া 1১ (হিভোপদেশ)ষ 1 

তনৌকঃ তেণৌকস্, তণ - ওকর্সবসিন্যাল 
সং, ক্লীৎ, তৃণ-নির্শিত গৃহা। 

তৃণ্যা তৃণ+য-ফ্য)-_ জমৃহার্থে, আপ্. _-স্ত্রীং) 
সৎ, স্ত্রীঘ, তৃণরাশি, তণসমূহ | 

তৃতীয় (ত্রি তিন+তীয়-পুরণার্থে, অরিন 
ট& নিপাতন ) বিং, ত্রিং, তিনের পুরক। 

তৃত্তীয়ং ধনদগুস্ত বধদগুমতঃপরমূ । 7, 
যা- শ্্রীৎ, তিখিবিশেষ; চন্দ্রের তিন 
কলার হ্রাস বা বৃন্ধিরূপ কার্ধ্যোপলক্ষিত 
দিন। 

তৃতীয়ক € তৃতীয়+ক€কেণ)-_ ভবার্থে) সং, 
পুৎ, তৃতীয় দিনজাত জরবিশেষ। ৰ 

তৃতীয়প্রকৃতি তেতীয় প্রকৃতি স্বভাষ, ৬ঠী 
_ হিং) সং, স্ত্রীং, নপুংসক, রীব। 

ইত (তৃতীষষুগ দ্বাপরযুগ -প- 
ধর্যয় পরিবর্তন, ৭মী-হছিৎ) অৎ, পৃৎ, 
যে কালে দ্বাপরযুগের তৃতীয় পর্ধ্যায় উপ- 
শ্ছিত হয়। শিৎং-১ “ম্বাপরে অযন্ 
প্রাপ্ডে তৃতীয়যুগপর্ধ্যয়ে ৷ জাতঃ পরাশরাৎ্, 
যোগী বাসব্যাৎ কলয়। হরেঃ।” 

তৃতীযাকৃত তিভীয়-আডোচ)-কৃু করা+ 
ক্ত-_ন্ম) ত্রিৎ, তিনবার কৃষ্ট ক্ষেত্রাছি)। 

তৃতীয়াশ্রম ; সং, রী, বানপ্রশ্থাশ্রম | শিং - 
১উধিত্বৈব" গ্ুহে শিপ্রো দ্বিতীয়াদ শ্রমাৎ 
পরমূ। বলীপলিত সংযুক্তস্তুতীয়জ্ত সমা- 
শ্রয়েৎ |”? | 

তৃতীয়ী ত্তীয়িন্, তৃতীয় +ইন্-_ অন্তযর্থে) 
তৃতীয় ভাগার্থ। শিৎ-১ “তৃতীপ্বিনজ্ভৃতী- 
যাংশাশ্চতুর্থাংশাশ্চ পাদিনঃ। মেনু)। 

নিদ্রিত বালক কৃষণকে বক্ষে ধরিয়া বঙ্গার্থ | তৃত্স (ত্দৃ হিৎ্সা করাল-জুক)--ক) 
শুন্য তুলে। কৃষ্ণ জাগরিত হুইয়! তাহার 
গল। জঁড়াইয়। ধরিয়া, বিরাট-শিশ্বস্তর মূর্তি 
খারণ করেন+ তৃপাৰর্ত তাহাতেই ভূপতিত 
হুইয়। নিহত হইল । ২। দুর্ণাবা'তাস । 

তবণেক্র তিণ- ইজ) সং, পু, তালপাছ। 

পদ 

বিং, ত্রিৎ। হিৎসক। ২। সং, পৃং, রাজধি- 
বিশেষ।. : -- 

তৃগড তপ. হৃণ্ধ হওয়া 4 তকে) _ ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, সন্ধষ্ট। কারি নি 
৪ । দুণকাম। নি 

$ ৮ 



তেেজঃ ্ 

ত্বণি তেণড দেখ, তিক্ি)_ভা) সং প্রত, 

স্ষ্কানিবৃত্তি। ২। সস্তোষ। ৩। সুঃনিবৃদ্ধি 

& 1 বআহলাদ। শিৎ- ১ 

জবনানাৎ নাতৃপ্তিকপলভ্যতে 1) 

তব) (তব তৃষ্ণার্ত হও +৮ *রিপ,), 

তৃষা ৃ আড নকৃ- 1, আ
প, স্্ীং) সৎ, 

ভূষণ 4 স্ত্রীৎ। পিপাসা । শিৎ- ১ লোডো- 

জনয়তে তৃষাৎ তৃষ্ণার্তে। ছুঃধমাপ্সোতি 1”? 

২ । ইচ্ছা, আকাভক্ক।। ৩। লোভ । ৪) 

(+ক্ষিপ--প) কামপুত্রী। ৫ লাঙগলিকী- 

বৃক্ষ । 

ভৃ্াহ তেষ পিপাসা! আ-হুন্ বধকরা 

শঁক্স(ত)-ক) সংক্সীং, জল । হা স্ত্রীং, 

. অধুরিকা। 

ভূহিত [তৃষ দেখ, তদ্')১-ক ) বিৎ, ত্রিৎ, 

তবণাযুন্ত) পিপাসু, ২ । ইচ্ছুক । ৩। লু) 

তৃষ্ক তেজ, তৃষ দেখ) নজ€ঙ্নজ )- ক) 

বিং, ভ্রিৎ, পিপাহ ।:২। ইচ্ছ,ক। ৩। 
৭৯ 

লোভী । শিৎ-১ “অসিঞচন,ৎসং গোত- 

মায় তৃঙ্কচজে 

তৃঙ্থাক্ষয় তে পিপাসা, লৌভ _ক্ষস় বি- 

নাশ, ৬ষী _ষ) সৎ, পুহ, পিপাসা-নিবৃত্তি, 

তৃপ্তি । ২1 শষ, শাস্তি । ৩। ভেষ্ঠী- হিৎ) 

মার পিপাসা শাস্তি হইয়াছে, বিত্ৃষ্ণ | 

তৃহারি তেষ1- আরি শত্রু, ৬ী-ষ) সৎ, 

পুহ, ভূষ্গানাশক ভ্রব্য। [তৃষ্ণাযুক্ত ৷ 

তালু তে্৮17 আলু - অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিহঃ 

তৃষ্য তেব লোভভুক্ত হওয়া য€ক্যপ )- 

র্ম)বিং, ভ্রিং, লোত্য। ২ । বাহুনীর। 

৩। বেষক্যেপ _ভা) নং, ক্লীং, লোভ । 

৪ | ইচ্ছা । 

কেই (দেশজ) সেই হেতু। 
তেতুল (তিস্তিড়ীশব্দজ) সং, বৃক্ষায় । 

তেগ্ুড়া (তীব্র শস্বজ কি 7) তালবিশেষ ; 

ইহা? সাতমাত্রাবিশিষ্ট । 

ভেজঃ (তেজল্, তিজ. তীক্ষ করা7ব্সস্_ 

ভাবে) সংক্ীৎ, আলোক, দত । শিং _ | 

৯ "ষখৈষস্তেজস। বিচ প্রাপ্ত, নির্দ.হুতি 
- আখাদ ২) প্রসাব প্রতাপ। ৩। তীস্ষত।। 

৪.1 পৌরুষ। ৫1 পরাজ্রম, শবক্কি । ৬) 

প্রাণাত্যক্কেও অধিক্ষেপাদির অসহন? ৭), 

৭৭৮ ] 

“বুভূক্সিতানাৎ | 

তেজো। 

(+অস _ ক) শুক্র; রেতঃ। ৮। মজ্জ!। 
৯। স্বর্ণাধিখাতু । ২ | স্বৃত। ১১ ।আদ্ছা। 

৯২ । পুৎ, অগ্নিহৃর্ধযাখি । রি 

তেজন (তিজ, তীস্্ণ কর্ন নট্)-- 
তা) সৎ, কী, তীস্ষকরণ। হ। (+আনট 

আদ) বাশ । ৩ ।মুঞজ। রি 

তেজনক (€ তেজন+4কণ্- যোগ ) সৎ, পু, 

শর, খাগড়া। [ক্রীৎ, তেজপাত। 

তেজপত্র তেজ তীন্ষণ_ পত্র, মং স) সং, 

তেজস্কর (তেজল্ দীপ্তি ইত্যাদি-কর কক 
করা+খস(ট)-কা]ঘে করে) বিং, ত্তিং 

তেজোবৃদ্ধিকারক, তেজাল | ২। শন্তি- 

কারক । 

তেজস্য (তেজঃ দেখ, হ _ জাধবর্ধে) বিং১ক্রিৎ, 

তেজন্কর, তেজোবি নষ্ট, দীপ্ডিযুক্ত | 

তেজস্বান্ ( তেজন্ব". তজস্+ বণ, বতু)- 

অন্থ্যর্থে) বিংরটি প্রভাবশালী । ২। বল- 

বান্। ৩। তে বিশিষ্ট। স্বতী __ জজীৎ। 

গজপিপ্ললী। ২ । 5বিক1। 

তেজব্বী (তেজশিন্, তেজল্্1+বিন্ _ অস্কয- 

ঘেঁ) বিংত্রধ, প্রভাবশালী । ২। বলবান্। 

৩। তেজোবিশিষ্ট ৷ শিৎ_১দিত্য ইব 

তেজন্বী 1” স্বিনী-স্দ্রীৎ। মহাজ্যোভি্মতী 

লতা । 

ডেজিত (€ তিজ্-ডি-তেজি + তক) ক) 

বি, ত্র শাণিত । ২। মার্জিত। ও। 

ভন্তেজিত । | 

ভেজিষ্ (তেজদ+ইঞ্ঠ _ অত্যর্থে) বিৎ১ত্রিৎ, 

অতিশয় তেজন্বী | 

তেভীষান্ তেজীয়স্মতেজল্1 ঈয়হু _ অত"
 

পে) বিৎ, ত্রিৎ, অত্যন্ত তেজন্থী। শিৎ-১ 

«০ভীয়সাৎ ন দোষায় বহ্ছেঃ সর্ব্বভুলে। 

যথা ।” (ভাঙগবত)। 

তেজোময়(তেজস্+ ময় ময়ট্)_ প্রাচ্ধ্যাথে) 

বিৎ, ত্রৎ, জোযাতিশ্ময়, তেজহদুর্ণ, দীপ্তি 

লিল । শিৎ-১ “তস্য তেলোময়। লোক 

তবস্তি ব্রচ্ষবাদি নং.) 

তেজোনুত্তি (তেজল্_ সুর্তি, ৬ষ্ী _ হিৎ) 

সৎ, পুৎও হুৃর্ধ্য ) ২। বিৎজিৎ, তেজঃমুক্ত | 

শিং --১ “লস পচ্ছৃতি প্গং স্ছণনৎ (জে 

সুর্তিপথজুন।। | 



(ই [ ৭৯ ] 

মুর্তি) সৎ, জীৎ ক্ষ । ৃ 
তেজাষান (- বৎ, তেজল +বৎবেতৃ)-_ অ- 
স্যার্থে) বিহ, ভরি, তেজস্ত। তেক্োযুক্ত । 

তেতালিশ (ভ্িচত্যারিংশৎ শব্ঘজ) বিং, সং- 
খ্যাবিশেষ। ৪৩। 

তেতেরিজ।--.কোন বক্রড়মি ভিন্ন ভিন্ন অংশে 
: বিস্তাগ পৃন্দক জরীপ করিয়া! তাহার ক্ষেত্র- 

ফল স্থির করাকে দে।তেরিজ। বা তেতে- 
রিজা কছে। [বিশেষ, ৩৩ । 

তেত্রিশ ্য়স্সিংশৎ শন্দজ) বিং, সৎখা- 
তেন তেদ্ সেই+-ততীষ স্থানে এন) আহ 

তারদশ। ২ সেইজন্য। ৩। সঙ্গীতের 
অন্গবিশেষ। 

তেমতিম আজ হওয়া +অ/অল্)- ভা) সং, 
প্রং, আদ্রকরপ,ভিজ্ান । ২। আদ্র্টভাব । 

তেমন (তেম দেখ, অন(অনট)-- ভা) সৎ, 

কীৎ, আদ্র্করণ। ২। আন্দর্শভাব | নী -- 
স্্রীং,(তেমন +ইঈপ)ধুমনির্গ মমার্গ চিমূনী । 
২। (দেশজ) বিৎ, সেইপ্রকার, তথাবিধ। 
-নি তেমন + ই) তাদশ, তদ্মূরূপ । 

তের ত্রেয়োত্ষশ শব্দজ) বিং, ভ্রয়োদশমৎখা1, 
-১৩। [২। যোগ কর]। 

তেরিজ (আরবী আরজ ধাকছুজ) বৃদ্ধি করা। 
তেল (তৈল শন্দজ) সং, সর্ধপাদির রস । 
তেলি (তৈল শব্দজ) সৎ, বর্ণসঙ্কর জাতি- 

বিশেষ । 
তেলেনা_-নে, তে, তেরে ইত্যাদি কতকগুলি 
আলাপের বোল লইয়া যেগান করাষায় 
তাহাকে তেলেনা কছো। 

বন (তেব ক্রীড়া কবা+ অন/কআনট)- 
ধি) সৎ, ক্ৰীং, ক্রৌড়াকানন, কেলিবন। 
২। (+-অনট--ভা ক্রীড়া, খেল]। 

তৈস্থণ্য তৌস্+ যঞ্ে) _ ভাবে) সং, ক্ীং) 
তীক্ষতা, ধারাল। ২। উষ্ণ তা। 
তৈজস (তেজল দীপ্তি + অফ. _ ইপমর্ে) 

বিৎ, তিিৎ, তেজোবিকার | ২। পিশ্তলাদি- 
ধাতৃনিশ্মিত (বন্ধ) । শিং -:১তৈজস শা 
বয়মব্য়েযু ত্রিষু পাত্রেহু।” ২ রজো- 
খুপণোত্পত্ন । ৩। সং, ক্লৎ, ধাতুদ্রধ্য ! ৪ | 
স্বত। ৫। তীর্থবিশেষ। 

বার পাত্র, »য়া- যা) সৎ, ই রর টং 

পালাইবার পাত্র বা মুভি ॥ 
| 

তৈতিক্বণ তিতিঙ্গণ + অফ) _ নীলা বি, 

ত্রিৎ, শিকিশ্কাশীল, সহিতুং। 7. 
তৈতিল (তিতিল+ অফে)-_ ঘোগ । খা রা 

ডির জো ষ্। নিপাত ) কাং। 

২, গণ্ডার | * | ক্রীং) বব বালব পড়তভি 

করনের হব গণ্চ চচির্ঘ করণ | শ | জেবন্তা। এ 

শিং-.১ “শক্িসদুশেন ্বানেনাবাধিত 

ধরণীতলটৈতৈন্তিলগণঃ 1১) | 
শৈত্ির ল্তিকিরি + আক) উনার সং, 

ক্রীৎ, তিনিবিপক্ষিসমূহ 1 ২। পুথ্তিত্তিরি 
লশপি। ৩ ' শশার । 

| টভত্তিবীষ (তিল্িরি +ঈয়(নীয়) __ প্রহ) বিৎ, 
ভ্রিং.তিন্তিবি সন্দঙ্গশয়। »। তিল্িরিতপ্রাভ 

যজুর্রবেদ শাখাধ্যাধী। অ। সং, পুৎ, যজু* 
পদ শাখাবিশেষ। এতংসঙ্গন্গে এইরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে যে বৈশম্পায়ন মনি হক্ষ- 
হত্যা পাপে লি হইয়া শিষাগণকে 
প্রাযশ্চিন্তান্বষ্ঠানের আক্কা করিলে কাহার 
শিষা যাজ্পবল্যা তাহাতে অসম্মত হুন। 
তখন তিনি তাহাকে শিষাত্ত পরিতাগ 
করিতে বলেন, তাহাতে তিনি তাহার 

নিকটে শিক্ষিত বচনগুলে বমন করিলে 
আনান শিষাগণ তিত্তিরি পক্ষীরূপ ধরিয়! 
উহা? গ্রহণ করেন, তঙগসধি তাহার 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিদ। প্রসিদ্ধ হইলেন। 
"আর তিত্তিরিপ্রোক্ষ যডুর্েগগের অংশ 

বিশেষ ও তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিয়া! 
প্রথিত হইল । 

তৈল্িবীয়ক (তৈত্তিরীয় +কণ- যোগ ) সং, 
পুৎ, যে ব্যক্তি তৈত্তিরীয় শ্রুতি জানে। 

তৈভ্তিরীয়া তিটিরি যভুর্েেদ-চীয় নীর) 
_ প্রহ) সং,ম্দীং,যভুর্ধবেছের শাখাবিশেষ । 

তৈনিতি (আরবী তৈনাত শঙ্গের অর্থ নিযুক্ত 
করা) যাহাকে বিশেষ কোন কাধে নিযুক্ত 
করা বায়। ২। শোমস্কার প্রার্থনামত সদর 
কাছারী হইতে ষেলোক মফঃম্বলে প্রে” 
রিত হয় তাহাকে তৈনিত্ি কছে। 

 তৈম (0০৮০০%, তিযি + অক) তুল্যাথে) 



তৈল [ 

৮৮ পপ পস্পশাপাপাপিপপাপপাস্টীপপাপিশিতিতী পাপী পলাশী 
সপপসপসসপী পাশ 

. সৎ, পু, তিমিসদ্বশ জীব; 
শুশুক, তুগ্গ । 

বা তিমি, 

তৈর্ধিক ততীর্ঁঘ দর্শনিশাস্র + ইক(ঘ্িক) - 
রুতার্থে সংত্রিং, শাক্্রকার কপিল কণা 
প্রভৃতি । 

তৈল (তিল+-তা“কং) _ বিকারার্থে) সং,ক্রীৎ, 
তিলাদিনিঃক্ছত ন্েহ,তেল। ২ | সর্ষপ প্র- 

ভতি নিঃস্থত দ্মেছপদার্থেও তৈলশন্দ ব্যব- 
হত হইয়া থাকে । শিং ১"সক্লেভ্যত্তিহ 
তৈলেভ্যন্মিলতৈলৎ প্রশস্যতে 1? ২*ণবি- 
স্তীর্ধ্যতে ষশো লে।কে তৈলনিন্দুরিবাস্তদি। 

তৈলকল্কজ (তৈলকন্ক-জ [জন জন্মীন+ 
আডে)-.কা] যে জন্মায়। ৫মী-ষ) আহ, 
ক্ষীৎ, তেলের কাইট, খোল । 

তৈলকার (তৈল--কার [কু করা+আষণ্) 
_ক] যে করে) সৎ, পৃ, তেলি, কলু। 

তৈলকিট্র (তৈল-কিট কাইট, *ঠী-ষ) 
সৎ, ক্লীৎ) তেলের কাইট । ২। খোল। 

৭ র
ি চি 

১ 

এত পক্পাপপাশপিিতি তিশা পচন পাপ পিল শা ০৪ সপ্ন তাত এপ 
বে ্ পান বাসস শত. পি 

তৈল-ফলা 3 সতী, ইসদীবক্ষ। । ২1. বিভ্বী- 
তক বুঙ্ষ। | 

সৈলমালশ টতল-- মাল জন্বন্ষ ভিডি -ছিৎ, 

ঈপ.- স্ত্রীৎ) সৎ, স্ত্রীৎ, বর্তি, শলিত।। 
'তৈলম্পাতা (তিল _ পাত, ৭মী- হিং । ঘা- 

হাতে তিল পতন হম্ব। (তিলম্পাত+ 

ঝে১), আপ -ক্ীৎ) সৎ, আ্স্রীৎ, স্বধা। ২ 
তদুপলক্ষিত শ্রাদ্ধ । 

তৈলযস্ত্র (তৈল - যস্থ, ৬ঠী-- ষ) সং, পুং, 

তৈলার্দি নিস্পীড়নার্থ যন্ত্রবিশেষ, কলুর 
ঘানি। 

তৈলসাধন তৈল -_ সিধ-৪- সাধি নিষ্পা- 
দন কর1-+ অন(অনট)- ক) সং, পুৎ, 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ । 

তৈলস্ফটিক (2১০০) এক প্রকার মস্ণ 
কঠিন উদ্ভিদ পদার্থ, ইহা জঅমুদ্রতভীবে 
জন্মে। [- ক) সং, স্ত্রীৎ, বোল্তা।। 

তৈলাটি (তৈল -অট গমন কর14 অন্) 
₹তলম্ ; সং, কর্ণাটের পূর্ব ও দ্রাবিড়ের ; তৈল'ম্ুকা (তৈতল-_ অন্বু!জল)] পানীয়+ক 

পুর্ধববোস্তরশ্িত দেশবিশেষ, কার্ণাটীকৃ। 
২ । পৃ, বহুৎ, তত্রত্য অধিবাসী । 

তৈলচেঁরিকা (তৈল তেল-চরু চুরি 
করা 4কমক:পক) 

চোরিকাও হয়) সৎ,ক্স্রীৎ। তেলাপোকা, 
ক্স লি] | 

তৈলদ্রোণী তৈল তৈলপুর্ণ_ দ্রোণী কাষ্ঠ 

-ক,ঘ্সাপ _ক্্ীৎ। তৈল- 

_ যোগ) সৎ, স্্রীৎ, তেলাপোক1। 

তৈলিক$ (তৈলিন্,  তল-7+ইক(ফ্ক), 
তৈলা ইন্-_ কনে *.থেট সৎ,পুৎ, ক, 
নী -আ্সীৎ, তৈলক.,, কলু। ২। তেলি। 
৩। বিৎ, তরি, তৈলসন্বন্ধীয় | 

তৈলিশালা ; সৎ, স্ত্রী, তৈলনিষ্পীড়নার্থ 
গুহ, ঘানিখর। 

নিশ্র্িতপাত্র, য়ৎ -_ স) সং, শ্ীৎ, নজ্জনার্গ | তৈলীন (তিল-নঈন- ততক্ষেত্রার্থে) সৎ, 
ক পর্ধস্ত তৈলপুর্ণ কাষ্ঠাদিনির্িত পাত্র । 

ততৈলপক (তৈল --পা পান কর1-+ অ(ক)-- 
ক। কণ -- যোগ) সৎ, পুং» তেলাপোকা, 

আনম লা! 

তৈলপর্ণিক-_ক্সীৎ + তিলপণণ চন্দনকারষ্ট 
তৈলপর্পা _ স্ত্রীৎ ) +কণ্-যোগ। অথবা 

তিলপর্ণ + ইক(্চিক) - প্রথ্) সৎ, চন্দন- 
বিশেষ, হরিচন্দন। 

তস৩লপ। (তৈল. পা পান করা+ 
তৈলপান্সিকা / আঅডে)- ক,আপ,অক' শিক) 

-- ক) সৎ, জ্ীৎ, তেলাপোকা, আহালা। 
ইভলপিপীলি ক]; সং, জ্্রীৎ, রাঙ্গা পিপীড়া। 
টতৈৈলপীত (তৈল- পীত, ওয়া হিং) বিৎ, ! 

ত্ত্িৎ, যে তৈল পান করিয়াছে। 

ক্লীৎ, ভিল বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র । 
তৈষ (তৈষী তিষ্য অর্থাৎ পুব্যা লক্ষত্রযুক্তা 

পৌর্ণমাসী + অফ্ঃ)-_ তদ্যক্তকালার্থে ) 
সং, পুৎ, পৌষমাস। 

তৈষী তেতব্য+ষ্, ঈপ _ স্ত্রী) সং, স্ত্রীৎ, 
পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, পৌধীপুর্ণিমা। 

তোক (তু বৃদ্ধি করা+ক-.ক) সৎ, ক্লীৎ 
শিশু, ছে।ট ছেলে বা মেয়ে । শিং-১ 
দদ্বব্যালাভে স গৃহৃকুপিতো ষাতুযুপ ক্রোশ্ত 
তোকান্।?ঃ 

তোক আরবী তক শপাজ) দণ্ড দিবার 
জন্য শৃঙ্খলবিশেষ, হাতকড়ি ; বা 
“লুটা নিল নারী গাড়ী কিল বেড়ী তোক্ষ।” 

৷ €তাক্স তেকু উপহাস, করা1ম প্রত! অ 



তোম.: 

সত ও) সৎ, পু, খ্অগান্ক যব । ২ হুরিদর্ণ। 
৩।পরবাদির অন্কুর । শিখং-১ “গন্ধ- 
নিরধ্যাসন্কম্মান্থি তোল্পে কামান বিভ- 

স্বতে 1” ০1 ক্লীৎ, কাণের খইল। ৪1 মেত্ব। 

ভোটক (তুট1অকণেক)-ক ) সৎ, ব্লীৎ, 
ছলোবিশেষ, যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে 
১২টী করিয়া অক্ষর থাকে, তরী অন্ষতর গ- 
লিকে চারি অংশে বিভক্ত করিলে প্রথম 
কুই অক্ষর লঘূ এবং শেষ অক্ষর গুরু 
লক্ষিত হইবে । শিৎ-১ «“বর্দ তোটক- 
মন্বিসকারযুতৎ 1” ২*ইহতোটকমন্তুধিসৈহ 
প্রধিতম ।”? 

তোড়ক তেড আঁশ্বাতকর14অক(ণক)- ক) 
বিং, ত্রিং, ভঞ্জক, যে ভাঙ্গিয়া ফেলে। 

তোঁড়ন (তোড়ক দেখ, অন(অনট্)-_ ভা) 
সং, ফ্রী, ভগ্ন, ভাঙগিয়া ফেলা । ২। 
হিৎসন। 

তোড়া (দেশজ) সং, থলিয়া, বগ্লী; যথ1-__ 
টাকার তোড়া। ২। বিস্তর তিরস্কার করা । 

তোতলা (দেশজ ) বিং, অন্ফ,টবাকু, অস্পষ্ট 
কথক । | 

তোত। (হিন্দী) টিয়া পাখী। 
তোত্র (তুদ পীড়! দেওয়।+ তষ্ট্রন্) 
তোল্র / -প) সং; ক্রীং, গবাদি তাড়ন- 

দণ্ড, পাঁচনবাড়ী। ২। অস্কুশ;) যথা 
তোত্রাহত মহাগজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়। 
উঠিলেন। [ব্যথা। 

তোদ্দ (তোত্র দেখ, অ--প্রৎ) সৎ, পু, পীড়া, 
তোদন (তোত্র দেখ, অন.অনট্)--৭) সং, 

ক্ীৎ বঅন্ফুশ | ২। প্রাজনদণ্ড। ৩। মুখ। 
৪ । (4অনট _দ্ডাবে) বেদনা, পীড়া । 

তোপ তুর্কী ভাষা) সংকসগ্লেয় অস্ত,কামান। 
তোবা (আরবী ভাষ1) সং,পশ্চাত্তাপ,অনুতাপ, 

খেদ। ২। ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য 
প্রতিজ্ঞ] | 

তোমর (তু তু হিংসা করা+(2িচ্)- ক) 
তো যেহিৎংসাকরে-মু মরা+্ 

(অল্)-প) সৎ, ত্রিং, অস্তরবিশেষ, লৌহ- 
শাবল ; ইহা? দণ্াম্থিত ও সর্ব্ব লৌহ্ময় । 

এই দ্বিবিধ তোমর প্রধালতঃ উত্তম মধ্যম 
ও অধম এই ভিবিধন্ধপে নির্দিষ্ট আছে। 

মধ্যম ও চি প্রযাণ। কআধম, বলিয়া 
কথিত হয়। এইরূপ যড়ক্ুশ তোমর 
উত্তম সার্পঞ্চাঙ্থুল মধ্যম ও পঞ্চা্ুল 
আঅধমরূপে গণা আছে। ২। হত্যক্ষেগ্য 

দগুবিশেষ, রায়বাশ । শিং- ১ “তোম- 
রাশ্চ হুতীক্ষাগ্রাঃ 17 ২ এতোমরৈর্ভডিন্দি- 
পালৈশ্চ কেচিচ্চ,ঁকৃতা ভুবি ।” 

তোমরধর (তোমর-_ধর ধু ধরা4আঅ(থঅন্) 
_ ক] যে ধরে, ২য়া-ষ) সৎ পুৎ, অগ্সি। 
২। তোমরধারী। 

তোম্ ত্েম্ শব্বজ) তুমি । 

তোয় (তায় পালন কর1+অ- প্রং, 'আ! 
স্থানে ও। অথবা! তে [তু পূর্ণ করা+* 
(বিচ)- ভাবে] পুরণ -য [যা যাওয়া +- 

অকে)-ক।] যে যায়। পুরণ করিবার 

নিমিত্ত যাহা যায়। কিম্বা তু+কোম- 
ক) সং,ক্লীং,১জল। শিং-১ “হস্তে তু 
পতিতে তোয়ে বামনোহ্ভুদ্ববামনঃ।” ২। 
পুর্ববাষাঢ়। নক্ষত্র । 

তোয়কাম (তোয় জল-কাম অভিলাষী। 
যেজলকে অভিলাষ করে, ২য়! -ষ) সং, 

| পুং, জলবেতস। ২। বিৎ, ত্রিং, জলাভি- 
ূ লাষী। 

। তোয়কৃচ্ছ, (তোয় জল-_ কচ্ছ, ব্রত) সং, 

ক্লীং, জলমাত্র পানরূপ ব্রতবিশেষ। 
তোয়ডিন্দ (তোয় জল--ভিম্ব) সং, পু, 

করকা, শিল। 
তোয়দ €(তোয়-দ [দা দান করা+ অ(ড) 

_কা) যেদ্াান করে, ২য়া-ষ) সং) পুং। 
মে, অলদ। শিৎ--১ “ব্যনদৎ সংখ্যে 
সতোয় ইব তোয়দঃ।” ২*তোয়দাত্যয়ে।” 
২। যুস্তক। ৩। ঘৃত। ৪। বিং, ত্রিৎ। 
জলদাতা । 

তোয়দাগম (তোয়দ-_আগম আগমন, 
৭মী - ছিং) সং, পু, মেত্বাগম, বর্ষাকাল। 

তোয়ধর (তোয়-জল- ধর [বু ধারণ করা 
+অ(অন্)- ক] যে ধারণ করে, ₹য়]- ব) 

সং, পুং, অলধর, মেখ। 
ভোয়ধি 3) €(তাযর়-ধি বেধারণ, করে, 

তোয়নিধি ) ২স্া-য। অথবা তোয় -নিথি » পিপিপি পোস্ট 



তোল | 
পপর. 

ধার, ৬ঠী-যষ। কিম্বা তোদ্র জল, 
ধা,নি-ধা ধারণকরা+ ই।কি)-_ ধি) অং, 
পুং, সমুদ্র | শিং -১. পপূর্বধাপরে। তোক়- 
নিধী বিগাহা শ্যিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।” 

তোযধিপ্রিয (তোয়খধি সদর - প্রি । যাহ! 
সামুদিক দেশে ভঙ্গো। সৎ, রহ, লবঙ্গ । 

১ তোয়বঘী /ত্কোয় জল -বয়শী লতা। গজজল- 
সন্িছিত স্থানে জন্মায় বলিয়া) সৎ, ক্লীৎ, 
করলা, উচ্ছে। 

ক্চোয়বিম্ব তোয ত্োয়োধখিত -- বিশ্ব, যুৎ 

--স) সং, ক্লীং, জলোপরি ভাসমান অগ্ধা 
গোলাকার বশ্দ, জলবিন্ম ! 

তোয়স্পচক (তেয় [জল] বর্ষণ -তুচক জ্ঞা- 

পক, ঠী -ষ। যাহার রব শুনিলেই শীস্ত্ 
বৃষ্টি হইবে বোধ হয়) সং, পৃ, ডেক, 
ব্যাঙ । 

ত্তোয়াতা! €(- আত্মন্)তোয় - আত্মন ভা 

৬ঠী - হিং) সং, প্রৎ, পরমেশ্বর । শিৎ _ ১ 
“যস্য কেশেষ্ জীমুতাঃ নদাত অর্নঙজ 
সন্দিযু। কুক্ষে সমুদ্রাশ্ত্থারস্তস্মৈ তোয়া- 
যানে নমঃ 1” 

তোঁয়াধার ( তোয় - আধার, ৬ঠী-_ষ) সং, 
পুশ ক্লীং, জলাশয় । শিং-১ «“তোষ।- 
ধারপথাশ্চ বন্ধলশিখানিষান্দরেখাঙ্গিত12 1৮ 

তোয়েশ (তোয় -ঈশ অধিপতি, 
ভী_হ) সং, পুহ, বরুণ | হ। ক্লীৎ, শত- 
ভিষানক্ষত্র | ৩। পুর্লাষাঢা নক্ষত্র । 

তোরণ (তুর বেগে গমন করা + আঅন- 

ধি। যাহা দিয়া ব্যক্তিরা গতায়াত করে) 
সং, পৃৎ _ক্লীৎ, বহিহ্র্ণার, ফটক, গেট.। 
শিৎ -৯ ৭ উন্নতন্বারতোরণে " সমুপবিশ্য 
পেক্ষী) 1১৮ হ। চৌকাঠ। ৩। দ্বারাগ্রে 
নিখাভ ভ্ন্দ্বয়োপরি নানারত্বময় ধম্ুরা- 
কার কাষ্ঠ। ৪1 বারাণ্ডা, চাদ্নী। ৫। 
(4 অন - ক) ক্লীৎ, কন্ধরা । 

তোরা ক্সোরবী ত্রর্ শব্দজ) উ্ণীষের ভূষণ; 
ধথ।“মাণিক কলপগা তোর! চকৃমকে 
হীরা | (বিদ্যাতুস্দর)। 

€তোল ছেল ওভান করা+- অবেঞ) 

্ তোলক সপ । ২য়ুপক্ষে ক- যোগ 
সৎ, পথ _ ক্লীৎ। ১ভরি, ১তোলা, ১৬মাধা। 

৭৮৯, ] . ভৌর্ধ্য 

২ লা_ জং, প্ জি তোলি+ জনে) 
শক্চাবে) ওজন । 

তোলন (কোলন দেখ, আন্জসেসট্) _ _ত্তা) সং, 
সপ, ওজন, তৌলকরা কর উত্বাপন, 
 উদ্রান | 
তোল্য ( তুল্ পরিমাণ কর14ঘ_ রর) বিং, 

ব্রিং, তোলনলীয়। ২ । (+ষ- ভা) সং, 
ক্লীং, তোলন, তোল । 

তোশ (তুশ হিংসা কর।-+ অন্জন্)- ক) 
সং, পুৎ, হিৎসক । 

তোশক (পারস্য ভাষা) বিহ্যানা, শ্গ্দ্র গদি । 
তোষ-_পুং 7) (তুষ তুষ্ট হুওয়! + 
তোষণ-ক্লীৎ / জেল), অন(অনট্)- ভা) 

সৎ, সস্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ। ২। আহ্লাদ। 
৩। (তো ষি-+ অল্,অনট -- ভা) সকষ্টকরণ 
৪। সস্তোষোত্পাদদন। শিং-- ১এতাবদ্দেব 
পুরুষৈঃ কার্ধাৎ ভৃদয়তোষণমূ 9 ৫1 (4 
অনট্ ৭) সন্তোষসাধন বস্ত। ৬।(+ 
অআনট্ - ক) বিং, ভ্রিং, সম্তে। বযুপ্ত। 

তোষল (তোষ- লু ছেদন কর1+'ত ড)- 
ক) সং,ক্লীৎ, অন্ক ..শষ, মুষল । শিৎ-১ 
“কৃষ্ভ্ডে(ষলমুদ. গিরিকুটে।পমৎ বলী। 

তোষাখানা (পারন্য) বস্মার্দি এবং অন্যান্য 

গৃহসজ্জার উপকরণ রাখিবার শ্ছান। 
তোষামোদ -_-খোসামোদ, মনযোগান। 
তোষিত (তুষ্রি-তোষি তুষ্ট করা+7ত 
ক্ে)-_শ্ম) বিং, ত্রিৎ, তর্পিত, সস্ভোষিত। 
তৌক্সিক ; সং, পু, ধনুরাশি । 
তোজি (আরবী) প্রজার নাম কত পরিমাণ 
জম খাজান। ইত্যাদির হিসাব পত্র । 

(তৌতাতিক ; সং, ক্রীং, দর্শনশাক্্রবিশেষ | 

তৌতিক ; সৎ, ক্লীং, মুক্ত] । হ। পুত, শুক্তি? 
বিলুক। 

তৌঁর ; সং, ক্লীং, ফলবিশেষ । 
তৌরধান (তোর তুর্ণ--যান, ৬ী-_ হিং) 

বিৎ, তরি, শীত গমনশীল | “স তৌরযান 

উপবাহি বজ্ঞমূ ।” [বালা, ্জািপনি। 

তৌধ্য তেরা 4 অক্)-ইদমর্থে) সহী, তুর্ধা 

তৌর্্যপ্রিক (তৌধ্য-ত্রি ভিন, য়ৎ-স) 

সত১জ্লীং, গীত কাও, বাধ্যকা ও, নৃত্য কাণ্ড 

শিৎ-১প্বলেছপি তৌধধযত্রিকমাররাধতন। 
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তোল পেরিমাপীর্থ তুল্ খাতৃজ) সং, পরিমাপ: 
৪৮7 | 

তৌলিক (তুলিকা শন অষ্), ইক 
তৌলিকিফ  (কিক)_ 'জীবত্যর্থে ) সৎ, 

পুহ। চিনকর, পটয়া। ২1 তেল।+ইক 
(ফিক) _ প্রৎ) পরিমাণকারী, কয়াল। 

তৌলী(তোৌলিন,তোল+ইন্্-_বিদ্যমানার্থে) 
সৎ, পুৎ, তুলারাশি । 

তৌষার তুষার + অ(ঃ)- তবার্ে) সঙকীৎ, 
নীহার, তুষধারজল | ২। বিং, ত্রিৎ, তুষার 
সম্বন্গণীয় | 

ত্যক্ত (তাজ ত্যাগ করা41তক্কে)উ_র্্) বিৎ, 
ত্রিং, বর্জ্দিত, যাহ! ত্যাগ করা গিক্াছে। 
২। বিসৃষ্ট। শিৎ-১ “ইতুযকঃ করুণৎ 
বাক্যং বানরৈস্তযক্তজীবিতৈঃ 1” ৩। দত্ত । 
৪। ক্ষিগ। 

ত্যজন_ক্রীং)? ত্যেক্ক দেখ, অনজেনট?, 
ত্যাগ _ পু ঘ(ক্য এ) _ ভা) সং, দান। 

শিং-১ “ধনছেন সমস্তযাগে 1? ২1 পরি- 
ত্যাগ, বিসর্জন । ৩। বর্জন । শিৎ-১ 
“ন মাতা ন পিতা নশ্দ্ীী ন পুত্রন্ত্যাগম- 
ভত্তি 1১) ৪ | বৈরাগ্য। 

ত্যজ্যমান (তাক দেখ, আনশোনী-শ্) 
বিৎ, ত্রিৎ, ষাহা। ত্যাগ করা যাইতেছে । 

ত্যৎ (ত্য, ত্যন্ দেখ, অদ্ভ্দ্)- ক) 
সর্্ঘৎ, ত্রিং, তদৃশজের সমান অর্থ । ২। 
কীৎ, বায়ু। ৩। আকাশ । 

ত্যাগী (চ্যাগিন্, ত্যাগ +ইন্- অভ্য্যর্ণে। 
অথব! ত্যজ্ ত্যাগ করা+ ইন্(ত্থিণ)-_ 
ক, শীলার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, দ্বাতা। ২ । শুর, 
বীর ।৬ | বৈরাগী,বিবেকী ।৪।যেত্যাগ। 
করিয়াছে,বজ্্রনশীল । ৫। কর্শ্মফলত্যাগী । 
শিৎ-১ “ন হি দেহতৃত। শক্যৎ তাক্ত টু 
কর্াণ্যশেষতঃ। হস্ত কর্ম্ফলত্যাপী স 
ভ্যাগীতাতিধীয়তে 1১১ 

ত্যাজ্য ত্যক্ত দেখ, ঘংঘ্যণ্)-শ্) বিৎ্ত্রিৎ, 
ত্যাগের যোগ্য, বজ্জনীয় । শিং- ১ 
“ত্যাজো। হৃষ্টঃ প্রিয়ো্প্যাসীদক্ষুলীযোরপ 
ক্ষত] 1 ২ “এষ যে শরপাপত্তঃ 

'অত্যাজযঃ1১ 
ক্র; সং, পু _ক্্রীং, নগরবিশেষ | 

৮৩  ] 

রি ব্রেপ লব্কিত হওয়া. 

শি ব্যান সপ ও 
পংহসে |? ২1 বিনয়। ৩ । কুলটাট নগটা। রা 

৪1 কীর্ত, যশ । ৫ কুল, বংশ 1১. টা, 
ত্রপমাণ (ভ্রপ দেখ, আনশোন)-ক ) খিি ডি 

ত্রিৎ,। যে লজ্জা পাইক্েছে, লজ্জমান। 
ত্রপাক ; সংপৃং_ ক্ীৎ, ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ | ক 
ত্রপারণ্ড। ত্রেপা লঙ্জা- লন্ড্ উতক্ষেপণ- 

করা+অ--প্রং। র-ল) সং,শীং,বেস্টা | 
ত্রশিত (ত্রপ দেখ, তক্কে)_প্) বিং, ত্রিৎ 

ত্রপাযুক্ত, লত্দিত। 
ত্রপিষ্ঠ ত্রেপীয়স্, ভ্রপা লঙজ্জাইষ্ঠ, 
ত্রপীয়ান্ ঈয়সু _ অত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 

অতিশয় লঙ্জাশীল। 
ত্রপৃ- পুৎ । (ত্রপ দেখ, উ, উল, উস্- 
ত্রপুল ক) সৎ,ক্লীৎ, সীসক,সীসা ॥ 
ত্রপুস্-_ক্রীৎ ) ২। টিন। ৩। রাড &। 

দভ্ভা। শিৎ-১ষথ! ত্রপুতাত্রমঘয়োঃ সৎ- 
যোগে ধাত্বস্তরস্য কাংস্যস্যোত্ পত্ভিঃ |, 

ত্রপুষ (পূর্বে দেখ, উদ _প্রং) সং, ক্লীৎ, 
কর্ষটাবৃক্ষ । ২। টিন । ষা-স্ত্রীঘ, শশ।- 
গাছ । 

ত্রপ্ন্য তেপ, সঙ্তষ্ট হওয়া, নিপাতন। থে 
প্রত্যয় ব্যতিরেকে ত্রগ্প এবং দ্রপ্ম ও 

ভ্রপ্দ্য শব্দও হয়) সং, ক্লীংৎ, পাতল। 
জই। 

তয় - ক্রীৎ তত্রি তিন+ অয়ব্য়ট)-- 
ত্রষ্ী- স্দীৎ সংজ্ঞার্থে) বিৎ, তিন 

সংখ্যা। ২। ধক ষজুঃ সাম--এই তিন 
বেদ। শিং-১ “বেদ নয় নিয়ভৃহত, 1? 

৬।গৃছিপী। গু ।ত্রিবর্গবতী আ্্রী। €। 
ব্রহ্মা বিষণ শিব--এই তিন মুর্তি । শিং 
-১ পত্রহ্ষাথ পুকষো রুদ্রন্ত্রয় মেতত্রয়ী- 
ময়মূ । ৬। হুর্গা। শিং-১ *খগ্বজ্ুঃ 
সাসভাগেন সাঞ্জবেক্গাগতাপি বা। ত্রয়ীতি 
পঠ্যতে লোকে তৃষ্টানৃষ্টার্থসাধিনী ।১ ৭। 
মোমরাজবৃক্ষ 1 ৮ । বিৎ,ত্রিৎ, ত্রিত্বসংখ্য।- 
বিশিষ্ট, ত্রয়ঃ পুরা আসন । 

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ্ ; সং, স্ীৎ, তিপাম। ৫৬। 
ভ্্নজিৎশ ত্রেযস্ত্িংশৎ + অভেট) _ পুরণার্ছে) 



পরম 

বিহ, ত্রিৎ, ত্রয়ক্সিং শা সংখ্যক) ৩৩ সহ- 

খ্যার পুরক। 

ত্রযীতন্ ত্রেরী তিনবেদ-_ তু বিস্তার 

ধর্দমশান্মে শ্রসিদ্ধি আছে যে, সামবেদ ও 

অন্যান্য বেদ্বাংশ তুর্্য হইতে বিস্তৃত 
অর্থাৎ প্রচারিত হইয়াছে,- ৫নী_ হিং ) 

সাং, পুং, স্ুর্ধ্য। 

ত্রয়ীধন্দ্র (ত্রয়ী তিনবেদ -ধন্) সং, পৃৎঃ 
থক, যজুঃ) সাম--এই তিনবেদোক্ক কম্ম- 
কাও । 

ভ্রয়ীময ; সং, পুহ, বেদাত্বক বলিয়া হুর্ধ্য। 

২। বিং, ত্রিং, ত্রিব্দাত্সক। শিং- ১ 

গত্রয়ীম্ন্ৎ পমিদঞ্চ শোক রং 1? 

তরয্বীমুখ ত্রেরী বেদ মুখ, ৬ঠ্ঠী _ হিৎ) সৎ, 
পপ ব্রাহ্মণ 1 

ত্রয়োশ ত্রি তিন - দশন্+ক্ঘ(ভট)-পৃর- 
ণার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, তের সংখাার পুরক। 
শী-ক্্রীং, তিথিবিশেষ; ইহা চজের 
ব্রয়োদশ কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিজনিত কাল। 

ত্রয্কোপশ (ত্রয়োদশনৃ, ত্রি. তিন--দশন্ 
দশ, তিন আধিক দশ, য়ং-স, মধ্যপদ- 
লোপ) বিৎ, বছুৎ; তেরসৎখ্য1, ১৩ । 

্রস্ব্যাকূণ ; সৎ, পু, পঞ্চদশ দ্বাপরযুগের 
ব্যাস । ২। ভরতবৎশীষ নৃপবিশেষ । 

ত্রয্্যারুণি ; সৎপুৎ, লোমহধণ শিষ্য, পুরাণ- 
বে মুনিবিশেষ। 

ব্রস (আস্ গমন করা 1+আঅ(অন্)- ক) বিৎ, 
ত্রিৎঃ চল, গমনশীল । ২ । (+ অল্-_ধি) 

সৎ, ক্লীৎ, ভযস্কর বন। 
ভ্রসদত্য ; সং্পুৎ, মান্ধাতার পৌত্র,পুরুকুৎ- 

সের পুত্র। 

ত্রন (ত্রস্ ভম্ম করা+অন(অনট)-- ভা) 
সং, ক্রীৎ, ত্রাস, ভয় । ২। উদ্বেগ । ৩। 
(+সনট্_. ক) বিং, তরি, ভ্রাসফুজ | ২। 
উদ্ধিগ্ন । 

ত্রপর (ত্রস্ গমন করা+4 অর--প্রং) সৎ, 
পুৎ+ তন্কবায়ের তুগী, মাকু। 

আরেখু ভ্রেস গমনশীল কিন্বা ভরিস্বানে 
আস- রেণু, ঘ্ঘ-স) সহঃ পুরী, 

হয়, ছয় পরমাধু রা তিন দ্ব্যণুক | শিং 

৭৮৪ |] আছি 

পতিত সপ গা টিপ পপ শি তাপাপ৯৯০, ০০০০০০০ 

৯'জালাস্তরগতে ভানে যু সুক্ষ দৃশ্যে 
রজঃ। প্রথমৎ তত্গ্রমাণানাৎ ত্রসরেণুং 
প্রচক্ষাতে |”? ২ “পরমানুদ্ধষেনাণুস্মসরেবুক্য 
তে ভ্রয়ঃ |? ২। স্ধ্যপত্বীবিশেষ। 

ত্রস্ত ত্রস্ ভীত হওয়া + ত(দ্)-- শীলা. 
দ্যর্থে) বিৎ, 0, ত্রাসযুক্ত | ২। তীক্। 
৩। চকিত রে বিচলিত, কম্পিত। শিং 
উঃ অস্ত ২স্* জনহাসকরঃ ৮৮ ।? 

মোত্ব)। * -সুগো। ত্মান্মত্রস্তঃ।” রেছু)। 
ব্রন [ত্রস দেখ, নুকে,)-_ শীলার্থে) বিৎ,ত্রিৎ, 

ত্রাসশীল, ভয়চকিত | 

ত্রাণ (তরে রক্ষা কর4+ অন:অনট)- ভা) 
২,ক্রীৎ, রক্ষা । ২। বিপদ হইতে উদ্ধার। 

শিৎ-১ গত্রণাৎ্ পুত্র হতি শ্ুতিং। 
শরণ[গতস্য শুভে কুরু ভ্রাণমূ 1? ৩। €+ 

. অন -_ ক) বিং, ভ্রিৎ, রক্ষক । 
ত্রাত (ত্রাণ দেখ,ত(ক্ত)--শ্ম) বিং১ত্রিং, 
ত্রাণ রক্ষিত । শিৎ-১ গত্রাতৎ তত্ব 

সমরমূদ্ধনি তেহুপি হত্বা ॥ 
ত্রাতা (ত্রাত, ত্রাণ দেখ, তৃতেন্)-_ ক) বিং, 

ত্রিৎ রক্ষাকর্ত!, রক্ষণশীল । শিৎ - ১"গি- 
তরো ধনলুন্ধৌচ রাজ খঙ্জাধরজ্ত্ থা । দে- 
বত বলিমিচ্ছস্তি কোনক্ত্রাতা ভবিষ্যতি ।" 

ত্রাপুষ (ত্রপুস্ রাঙ+ অ(ে:)- বিকারার্ে) 
বিং,ত্রিং, রঙ্গার্দিলিম্মিত পোত্রাদি)। 

ত্রায়মাণ: ত্রাণ দেখ,আন(শান)-- ক) বিং,ত্রিৎ, 
ত্রাণকাগধী। ২। (4শান_স্ম) রক্ষ্যমাণ। 
শ। যাহাকে ভ্রাপ করা বাইতেছে। পা. 

আ্স্রীৎঃ লতাবিশেষ। 
ত্রাক্জোদশ (ত্রয়োদশী + অক) - ভবার্থে) 

বিং, ত্রিৎ। ত্রয়োদশীতে জাত। 
ত্রাস ত্রেস্ত দেখ, অ.সযঞ)- ভা) সং, পুধ, 

ভয় । শিং- ১ “রসাল পরিতপন্ 
পরিতো নিকেতান্।” মোখ)। হ.। মণির 
কলঙ্ক। 

ত্রামিত ত্রস্-ঞ্িঃ-ব্রাসি ভীত হওয়ান+ 
তক্ত)--শ্) বিং, তরি, বিভীবষিত, খা 
হাকে ভয় ছেখাইস্বাছে | 

ত্রাহি (ত্রাণ দেখ, হি আলা কলিং, 
সৃক্ম্লকণ।, ছিন্্রাগত কুর্ঘ্যকিরণে যাহা দুষ্ট 

রক্ষাকর, বাচাও । শিৎ১ ?ত্রাহিমাৎ 

পুশুরীকাক্ষ সর্দ্বপাপহরো হরিও 



ত্রিক 

ত্রিতে গমন করা+ই(ডি)-ক। অন্যান্য 
ভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য দেখ। 
সৎস্ক,ত-্ত্রি। গ্রীকস্টাইস। লাটিনস্- 
টেস। জর্মাণত্রাই। ইৎরাজি-থি। 
বাঙ্গালা-তিন) বিং, ত্রিং, বহুৎ, তিন, 
অঙ্াত্রয় | | 

ত্রিংশ (ত্রিৎশৎ 4 অ(ডট)-পুরণার্থে ) বিৎ, 
ত্রিং, ত্রিশ সঙ্থ্যার পুরক। 

ত্রিৎশ ব্রেশৎ, [ত্রিস্থানে ভ্রিং]+শৎ্- প্রং) 
বিৎ, আ্্রীৎ, একং, ত্রিশসঙ্্য। | [৩০ । 

ত্রিংশৎ ত্রি-দশন্) সৎ, স্ত্রী, একং, ত্রিশ, 
ভ্রিংশৎ্ক (ত্রিংশৎ্ দেখ, ককেণ্)--পুরণার্থে) 

সং১পুৎ, ভিৎশৎ্ সৎখ্যার পুরক । শিং--১ 
“অমাবাস্য।ঃপৃথক্ তেষাৎ ত্রিংশৎ্কৎ পরি- 
চন্ষ্যতে 1১? 

ত্রিংশত্তম ত্রেংশৎ+তমট:_ পুরণার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, ত্রিংশৎ জৎখ্যার পুরক। শিং-১ 
*তততম্ত্িংশত্তমে বাহে |? 

ভ্রিংশৎপত্র ত্রেিংৎশৎ ব্রিশ-পত্র, ৬ঠী-_ 
হিৎ) সং, কীৎ, কুমুদ, হাদি। 

ত্রিক ত্রি+কণ্-_ যোগ) সংক্লীৎমেরুদণ্ডের 
নিম্ন প্রদেশ । ২। কটা ।৩। তিনসঙ্ঘযা,৩। 
৪ | তেমাথা রাস্তা । ৫। ত্রিফলা। ৬ । ত্রি- 
কটু । কা-স্দ্রীং, তেকাঠা। ২। কুপসমী- 
পন্ছ ত্রিদারুময় যস্ত্রবিশেষ। ৩। কুপনেমি । 

ত্রিককুৎ €-কুদৃ,ত্রি_ককুদ্দ। পপুর্ব্বে আমি 
একদস্ত গু ত্রিককুদ্দ বরাহমুত্তি ধারণ করিয়। 
এই পৃথিবী উদ্ধৃত করিয়াছিলাম; এই 
নিমিত্ত একশৃক্গ ও ত্রিককুদ নামে বআভ- 
হিত হইক্সাছি”) সং, পুৎ, বিষু। শিৎ--১ 
“তখৈবাসৎ ত্রিককুদে! বারাহৎ রূপমা- 
স্থিতঃ । ত্রিককুৎ তেন বিখ্যাতঃ শরীরস্য 
প্রমাপণাৎ্ |” ২। তরি তিন-ককুদ্ শৃজ, 
৬ঠী _ হি) সং, পুত, ত্রিকুট পর্বত । 

ত্রিকটু ত্রি-কটু তীব্র, য়ং- স) সৎ, পু. 
শুঠ, পিপুল, মরীচ । 

ত্রিকণ্ট ত্রি তিন-_কণ্ট কীটা। ইহার 
তিনটা কাটা আছে বলিয়া) সং, পুত, 
গোক্ষুর। ২। তেকাঠাসিজের গাছ । ৩। 
টেজরামাছ। 

ত্রিকন্ধী (-কর্মনূ, ত্রি তিন-_কর্মন্, *ণঠী 

৭৮৫ ] ত্রিকে। 

ভিৎ) সং, পু, দান যজ্ত অধ্যয়ননিষ্ঠ 
বিপ্র; ব্রাহ্মণের যজন যাজন দান প্রতি- 
গ্রহ অধ্যাপন অধ্যয়ন এই ষট্কর্্ম নির্দিউ 
আছে । তশ্মধ্যে ত্রাণ জীবিকার্থ যাজন 
প্রতিগ্রহ ও অধ্যাপন এই ত্রিবিধ কাধ্য 

. করিবেন । আর ধন্মোপার্জনার্থ যজন দান 
ও বেদাধ্যয়ন এই ত্রিবিধ কার্য করিবেন। 
শিৎ_১ “ত্রিকম্ম। ত্রিপরিক্রাস্তেো মৈত্র 
এষ স্বৃতঃ ছিঃ ।” মমনু)। 

ত্রিকশ (ত্রি- কশা, দ্বং- স, সমাহার) সং, 
র্লীৎ, তিনবার কশাধাত করণ, কশাখাত- 

ত্রয়। | 
ত্রিকাল (তরি তিন-কাল সময়, গুৎ--স) 

সং, ক্লীৎ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান! ২। 
প্রাতমধ্যাহ্ন সায়াহ্চ । শিং - ১ গত্রিকালৎ 
পুজয়েদ্দেবীমৃ 1” ৩।বিৎ ত্রিং, কাল- 
ত্রয়বর্তি | ক 

ত্রিকালজ্ঞ তভ্রিকাল-জ্ঞ [জ্ঞা আনা1+-অ 
ডে)-- ক] যে জানে, ২য়।-ব) বিৎ, ত্রিৎঃ 
যে ভূত, ভবিষ্যৎ) বর্তমান, তিনকালের 
বৃন্তাস্ত জানে । ২। সৎ, পু, বুদ্ধ । 

ত্রিকালদরশী (-দর্শিন্, ত্রিকাল-দশী যে 
দেখে, ২য়া-ষ্) বিৎ, তরি, ত্রিকালজ্ঞ । 
২ । সৎ, পুৎ,। মুনি, খষি। 

ত্রিকুল- পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই 
তিনপ্রকার । যাহাদের তিনকুলই সমান 
তাহাদিগের পরস্পরের কন্যা আদান প্র- 
দান দোষাবহ নহে। 

ত্রিকুট তি তিন-কুট শিখর,৬ষঠী _ হিং) 
সং, পুৎ, ত্রিশৃজ পর্বতবিশেষ ) ইহার উ- 
পর লঙ্কা অবস্থিত । ইহা! লবণসমুদ্রে অব- 
স্থিত। শিৎ-১ “তৈরূহে কেশরিক্রাস্ত 
ব্রিকুটশিখরোপম1 1” মো) । ২ ।ক্ষীরোছ 
সমুদ্রমধ্যস্ছ পর্বতবিশেষ ; ইনি মেরুর 
পুত্র । ইহার হ্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় তি- 
নটা শৃঙ্গ আছে। ৩ ।ক্ষীৎ। সামুদ্রলবণ। 
ট1--ক্সীৎ, ভৈরবীবিশেষ । | 

ত্রিকোণ (তরি তিন- কোপ ) সং, ক্ষীৎ, 
স্্রীচিহ্ু) যোনি, ভগ । ২। তিন কোণ। 
৩। লপ্নের পঞ্চম ও নবম স্থান । শিং-১ 
“ভ্রকোণৎ নবপঞ্চকমূ ।” (জ্যোতিষ )। 

$৯ ৪৯ 



সি 

ব্রিগু 

৪ । ত্রিভুজ ক্ষেত্রবিশেষ। ৫। কামরূপ- 
তীর্থবিশেষ। ৬ । বিং, ত্রিংঃ তিনকোণ- 

বিশিষ্ট বেস্ত)। 
ব্রিকোণমণ্ডলভূমি (0919) নদীর মোহানা- 

শ্থিত মাত্রাশুন্য বকারের ন্যায় দ্বীপ," । 
ত্রিখ (ত্রি তিন-খধ শুন্য বার্ফাক) সং, 

রং, শশ1। ২ । সীদা। ৩। টিন। 
ত্রিগঙ্গ ত্রি তিন-_গঙ্গা নদী,৬ঠী -হিৎ, 

যে স্থানে নদীতয়ের সম্মিলন আছে) অং, 
তীর্থবিশেষ ৷ শিৎ-১ “সপ্তগঙ্গে ত্রিগজে 
চ ইন্দ্রমার্গে চ তর্পন্ধন্।” 

ত্রিগণ ত্রি-গণ সমুহ, য়ং- স) সৎ, পথ 

ধশ্ম অর্থ কাম_-এই তিন।শিৎ-১ “ন 
বাধতেহুস্য ত্রিগণঃ পরম্পরমৃ ।”(কিরাত)। 

ত্রিগর্ত ত্রি- গর্ভ, যাহাতে তিন গর্ত অর্থাৎ 

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিদ্ধুনদী [টিবেটদেশস্থ 
হিমালয় পব্বত হইতে এই তিন নদী 
আসিয়াছে] আছে, ৬ী _ হিং) সং, পুৎ, 
লাহোর মনিহছিত দেশবিশেষ। ২। গণিত 
বিশেষ । ৩। বিং, ত্রিং, ত্রিগর্তদেশবাসী। 
শিং- ১ “মদ্ররাজন্ত বলবান্ ত্রিগর্ভানাম- 
ধীশ্বরঃ।? ত1- স্ত্রীং,ঘুর্থরিক1 | ২। ভোগা- 
ভিলাবিণী স্ত্রী । | 

ভ্রিগুণ (ত্রি তিন-- গুণ, যখ- স) সংরীৎ, 
সত্ব, রজ, তমঃ-এই ভিন; যথা 

ত্রিগুণাস্মিকা শক্তি । ২। সুখ, দুঃখ ও 
মোহ এই তিন । ৩। সাঙ্যমতে--সাম্যা- 
বন্থাপন্ন গুণত্রয়াত্মক প্রধান। ৪। বিং, 

ত্রিং, তিনবার--গুণিত । শিং-১ “সপ্ত 
ব্যতীযুস্ত্রিগুণানি তস্য দ্িনানি দীনোদ্ধর- 
পোচিতস্য |” ৫। সুখ, ছুংখ ও মোহ 
এই তিন গুণসম্পন্ন । ৬। সত্বার্দি গুণত্রয়- 

বিশিষ্ট) ষথা--“ত্রিগুণ ত্রিশৃলী ত্রিপু- 
রারি |”? পা স্ত্রীৎ, দুর্গা । 

ত্রিশুণাকৃত (ত্রিগুণ তিনবার-_ আ(ডাচ) 
কৃত) বিং,ত্রিৎ তিনবার কষ্ট (ক্ষে- 
জ্রাদি)। 

ত্রিগুণাত্মকভ্রিগুণ _ আত্বন্+ক,৬ঠী- হিৎ) 
বিং, ভ্রিৎ, গুণত্রত্ববিশিষ্ট,ষাহার তিন গুণ 
আছে । ২ ।/সাঙ্যে--সত্ব'রজ-স্তমোগুপ- 

প্রধান। ৩। ব্দোত্তে _অজ্ঞান। 

[ ৭৮৬ ] ভ্রেত 

পিপি 

ভ্রিগুণিত (ব্রিগুণ+ইত- প্রৎ) বিৎ, ত্রিং) 

ত্রিরাবৃত্ত, তিনবার গুণিত। 
ত্রিচক্র ত্রি তিন-চক্র চাঁকা, ৬ঠী- 

হিৎ) সং, পু, অশ্বিনীকুমারদ্বষ্ধের রখ । 
ত্রিচক্ষুত (-চক্ষুন্ত ব্রি তিন- চক্ষুস্, *ঠী 

হিৎ) সৎ পুৎ, ত্রিনেত্র, শিব । শিৎ-১ 
"ত্রিচক্ষুঃ শস্তুরেকস্ত্ৎবিভু্দামোদরোহুপি চা” 

ত্রিচিৎ 7 (তরি তিন অপ্নি-টি চয়ন 
ত্রিচিত / করা+[কিপ্)-ক, পক্ষান্তরে 

+তক্তে) _ ক) 5, পু» গাহৃপত্য অগ্ি- 
বিশেষ। 

ত্রিজগৎ্ (ত্রি ':দ- জগৎ, দ্বিগ-স) সং 
ক্লীৎ, ত্রিভুব্. গর্গ-মর্ত-পাতাল। শিং 
১ «সা কা”. ।ত্রজগৎ্ পবিত্র তটিনীতীরে 
আরৈঃ সেব্যতে | 

ত্রিজটা; জং, স্ত্রী, রাবপালয়স্ছ জানকীর 
পক্ষপাতিনী রাক্ষসীবিশেষ। শিং-১ 
“সীতাৎ মায়েতি শৎসন্তী ত্রিজট1 সমজী- 
বয়ৎ।(রু)। ২। পুং,শিব । ৩। বি্বরৃক্ষ । 

ত্রিজাতক (ত্রি-জাত+কণ্- যোগ ) সং, 
রীৎ, জৈত্রী, এলাচ, তেজপত্র । 

ত্রিণ তেণ দেখ, খ-রি) সং, ক্লীং, তৃণ, 
াস। শিং--১ “উত্ক্ষিগুত্রিণপত্রপ্রীহণু- 
বিহগঃ সৌম্যস্বনঃ পূজিত 1? 

ত্রিণত (তৃণ+ তা- ভাবে । তৃণ-ত্রিণ) সং, 
স্্রীং,শ্থানত্রয় নত বলিয়া) ধন্থুক। শিং--১ 
“স্বগুণৈরাফলপ্রাপ্তেরাকৃষ্য গণিক। ইব। 
কামুকানিব নালীকাৎস্ত্রিণতাঃ সহদা- 
হুমুচনৃ |?” ২। তৃণত্ৃ। 

ত্রিণাচিকেত (ত্রি- নাচি - কেতদ্) সং, পুৎ, 
যভুর্ধেদের অংশবিশেষ | হ। তদধ্যায়ী। 
৩। ষাজ্জিকবিশেষ। 

ত্রিত; সং, পুৎ। দেশবিশেষ। ২। ব্রহ্মার 
মানসপুত্র, খধিবিশেষ । 

ত্রিতন্্ী (- তন্তিন্,ত্রি তিন-তন্ত্র তার”+ 
ইন্ -অস্ত্যর্থে) সং,পুৎ, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 
ইহার আধুনিক নাম সেতার | এটী বী- 
ণার অনুকল ।ত্রি শব্দকে পারস্য ভাষায় 
"সে' বলে; সেইজন্য আমীর থস্রু তিন 
তারবিশিষ্ট ত্রিতস্ত্রীকে সেতার নামে বি- 
খ্যাত করিয়াছিলেন। 



ত্রিদ 

ত্রিতয়_ক্লীং | ত্রে+তয়ট্ _পুরণার্থে, অ- 
ত্রিতয়ী-স্ত্রীৎ | বন্ববার্থে) বিৎ, ত্রিৎ। ত্রিতৃ- 

সধ্্যান্থিত। ২। ক্লীংৎ, তিন। শিৎ-১ 
“ব্রন্ধহত্যা ব্রতৎ বাপি বতৎ্সরত্রিতয়ং 
চরে ।?? [গৃহ । 

ব্রিতল ; বিৎ, ত্রিং, তেতালা, যথা--ত্রিতল- 
ব্রিতাপ ত্তরে তিন। তাপ, সমাহার ছৎ-- স) 

সং, কী, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও 
আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ সম্তাপ। 

ভ্রিদণ্ড (ত্রি তিন- দণ্ড 

সমাহার দ্বৎ-_ স) সং,ক্লীং, ষতির চতুরচ্ুল 
গোবালবেষ্টিত পরস্পর সৎবদ্ধ দণ্ড ত্র । ২। 
বাগ্দণ্ড,মনোদও, কায়দণ্ড__এই ত্রিতয়। 
শ। সন্যাসাশ্রম | শিৎ _ ১৫যস্বনংহত ষড় 

বর্গ; প্রচণ্ডেজ্রিরসারধিঃ | জ্ঞানইবরাগ্য- 
রহিতন্থ্িদ্বগুমুপজীবতি |” 

ত্রিদণ্ডী (ভিদ্ঙিন্,ত্রি তিন-দণ্ড শাস্তি, 
ষট্টি ইত্যাদি +ইন্- অস্তার্থে) বিৎ, ভ্রিৎ, 
বাঙ্মনঃকায়দগ্ুবি শিষ্ট সেন্গ্যাসীবিশেষ) | 

তিদশ ত্রে তৃতীয়-_দশা অবস্থা । খাহা- 
দের তৃত্তীয়া দশ! অর্থাৎ যৌবনাবস্থ] 
আছে । অথবা ষাহাদিগের মনুষ্যব্ জন্ম 
স্থিতি লয় এই তিন অবস্থা আছে, ৬ঠী _ 
হিৎ। অথবাত্রি তাপত্রয়_ঘর্শ নাশ 
কর141"স(ক) _-ক,ধাহারা জীবের আধ্যা- 

তিক আধিদৈবিক ও আধিভোৌতিক এই 
ত্রিতাপ নষ্ট করেন । অথবা ত্রি ত্র্যধিক 
ত্রিরাবৃত্ত দশ পরিমাণ, ৬ঠী-হিৎ। 
যাহাদিগের অধ্যে ত্রয়স্থমিংশৎ দেবতা 
প্রধান; যথা--দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ 
কুদ্র, অষ্ট বনু, অখ্িনীকুমারদ্বয় ; কোন 
মঙতে-_'মশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরিবর্তে প্রজা- 

গতি ও ইঞ্স) সং, পু, দেবতা, অমর । 
শিং ১পত্রিদশানাৎ ষথা শক্রো বহ্ুনামিব 
হব্যরাট |”? ২ “তম্মিন মঘোনন্ষিদশান্ 
বিহায়।? ২। (ত্রি তিন অধিক ত্রিরাবৃত্ত 

দশ দশন্ শব্দজ+ডট.- প্রৎ) ৩৩ 
সংখ্যাবিশিষ্ট ; যথা- আদিত্য ১২১ কুদ্দ্ 
১১১ বত ৮ বিশ্বদেব ২। 

তিদশর (ত্রিশ দেবতা - গুরু, ৬ষী 

ষ) সং, পুৎ, দেবগণের গুরু, বৃহস্পতি । 

[8৮৭] 

ঘ্টি ইত্যাদি, 

ভ্রিদি 

ত্রিক্ষশগোপ ; সং, পু, রক্তবর্ণ কীটবিশেষ। 
ত্রিদ্শদীর্থিকা (ত্রিদশ দেবতা - দীর্থিক! 

দীঘ্ী ) সং, স্রীৎ, স্বর্গগঙ্জা, মন্দাকিনী। 
ত্রিদশপতি ত্রিদশ দেবতা-পতি শ্রেষ্ঠ) 

জং, পুৎ, ইজ, দেবরাজ । রঃ 
ত্রিদশমঞ্জরী ; সৎ, স্ত্রী, তৃলজী । 
ত্রিদ্ষশবধ-; সৎ, স্ত্রীৎ, ত্বর্গবিদ্যাধরী, অগ্দরা। 
ত্রিদশবনিতা ; সং, জ্্রীং, অপ্পর! | শিং-- ১ 

« কৈলাসস্] ত্রিদশ বনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ 
স্যাঃ।? [পখ। 

ত্রিদশবর্্৫- বত্বন্) সং, পুং- ক্রীৎ, দ্বর্গ- 
ত্রিদশাচ্কুশ ; সৎ, পুৎ-জীৎ, বজ্ । 
ত্রিদশাচাধ্য ত্রিদশ দেবতা--খআচার্ধ্য, ৬ষী 

-ষ) সং, পুং, হ্বরগুক, বৃহম্পতি 1 
ত্রিদশাধিপ জু দেবত1 _ অধিপ, 

দিতি অধিপতি রাজা) সংপুৎ, 
আ। 

ত্রিদশাধ্যক্ষ ত্রিশ - অধ্যক্ষ, ৬ঠী-ষ। অ- 
থবাত্রি তিন-দশা জাগ্রদাদি অবস্থা, 
স্ং-স। ত্রিদশ।- অধ্যক্ষ বিধায়ক, 
৬ঠী _ হিং) সং» পু, বিষু। 

ত্রিদশায়ন ত্রিদর্শ দেবত|- অয়ন আশ্রয়, 
৬ঠী _ ষ) সৎ, পুৎ, বিষুং। 

ত্রিদশাযুধ ত্রিশ দেবতা-আয়ুধ আল্স) 
সং, ক্লীং, অশনি, বজ্ব । ২। ইক্রধনু। শিং 
-১ দঅথনভস্য ইব ভ্রিদশাযুধমূ কনক- 
পিঙ্গতড়িদৃগুণসংযুতমূ ।” রেদু)। 

ত্রিদ্শারি ত্রিদর্শ দেবতা অরি শক্রে, 
৬চী- ষ) সং, পৃৎ, অহ্র, দৈত্য, দানব । 

ত্রিদশালয় ত্রিদশ দেবতা -_ আলয়, ৬ঠী-_ 
ষ) সৎ, পুত, স্বর্গ । ২ 1 সুমেক্ষ | 

ভ্রিদশানাস ত্রিদশ দেবতা -- আবাস বাঁস- 
স্বান, ৬ষী_ ষ) সং, পুৎ, ্র্থ। ২। মের 
পর্বত । 

ত্রিদশাহার ত্রিদশ দেবতা - আহার ভো- 
জনীয়, ৬ষী _ষ) সং, পৃ, অমৃত, সুধা । 

ত্রিদশেশর ত্রিদশ- ঈশ্বর প্রভু, ৬ঠী-ষ) 
২, পুৎ, ইন্দ্র । রী-ন্ীৎ, ছূর্গা। 

বিদিস্পৃক্-শং ত্রিদিন-স্পূর্শ ম্পর্শন, 
২য় _ষ) সং, পু, ত্র্যহস্পর্শ। 

ত্রিদিব তরে ব্রঙ্গা বিষ্ঞ মহেশ্বর এই তিন - 



রগ 

ধিন্র [..[ 
০ পিস ১০ শী িীশিশীশািশাশ। 

দিব ক্রীড়া ঢা করা+অকে)_ -_ধি) সৎ, পৃ 
_ক্রীৎ, সর্প । শিং-১ ক্রক্ষা) “জগাম 

ত্রিদিবং দেবৈঃ সর্ব্্বঃ অহ? ২। সুখ । 
৩ ।আকাশ । বাঁ স্ত্রীৎ, নদীবিশেষ। 

ত্রিদিবেশ ত্রিদিব ছবর্গ-ঈশ প্রভু, *ঠী 
_ ষ্) সৎ, পু দেবতা । 

ত্রি িখৌকম্ (তরির্দিব- ওকস্, ৬্ঠী-_ হিং) 
ৎ, পুঙ, দেবতা । শিং-১ "যস্যাস্যেন 

সদাশসতি হব্যানি ত্রির্দিবৌকসঃ ।মেনু)। 
তিক তিদৃশ্, ত্রি তিন- দশ চক্ষুঃ। 
 ৬ষঠী _ হিং) সং, পুং, ভ্রিলোচন, শিব । 

তিিদেব (ত্রি তিন- দেব) সং, পুৎ রক্ষা, 
বিষুং, মহেশর | 

ত্রির্দোষ ত্রি বাত, পিত্ত, কফ, এই ভিন__ 
দোষ, ৬ঠী -ষ) সং, পুং, বাত, পিস্ত, 
কফের দোষ। 

ভ্রিদোষদ্ব ত্রিদোষ _স্ঘ যে নাশ করে) বিৎ, 
ত্রিং, যাহা বায়ু পিত্ত কফ এই তিনের 
বিকার নষ্ট করে। 

ত্রিদোষজ (ত্রিদোষ-জ [জন্ জনম্মান4+অ 
ডে)- ক] উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, বাতপিত্ত- 
কফজনিত (রোগাদি)। 

তরিধা ত্রি+ধাচ-_ প্রকারার্থে) অ,তিনখণ্ড | 
২। ত্রিবিধ। শিং-- ১এটককমূর্তিবিভেদে 
ত্রিধা সা)? ২ *জ্ঞানৎ কম্মী চ কর্তী চ 
ত্রিধৈব গুণভেদতঃ 1” নৌতা)। ৩। তিন- 

বার। 

্ ব্রিধাতু ত্রে ধর্ম অর্থকাম এই তিন--ধা 
ধারণ করা+-তু€তুন্)- ক) সং, পুখ, 

গণেশ । ২। (ত্রি- ধাতু) ক্লীৎ, ধাতুত্রয় । 
ত্রিধামা 0০ মন্,ত্রি তিন [জগৎ] ধামন্ 

বাসস্থান, ৬ঠী-হিৎ) সং, পু, বিশু । 
শিৎ- ১ত্রিধামানং জপংস্তত্র স্মরন্ বিষ 
সনাতনম্।?? ২।শিব। ৩। অগ্ি। ৪। 
মৃত্যু ৷ ৫। বিং, ত্রিং, ত্রি-সৎখ্যান্বিত। 

ত্রিধামুর্তি (ত্রিধা _ মুর্তি, ৬ঠী - হিং) সং, 
পুহ» ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বর এই ত্রিমুর্তিতে 
প্রকাশমান পরমেশ্বর । 

ত্রিধার (ত্রি- ধারা) ৬ঠী _হিৎ) বিং, ত্রিং, 
ধারাত্রয়বিশিষ্ট | রা-_স্তরীৎ, গঙ্গা) ইহার 

শক ধারা স্বর্গে এক ধারা মর্তেযে ও এক 

৭৮৮] ত্রিপ 
৮০৩ শা শিপ িপিপপীপাশি ০৯০৯ শাঁশিশিশশিীশািশিশীট ভিত 

পেশা সশ পি 

ধারা পাতাল গমন [করিয়াছে ২ । ক্হা- 

বৃক্ষ । 
ত্রিনয়ন ) (ত্রি- নয়ন, নেত্র, লোচন,৬ঠী 
ত্রিনেত্র -হিৎ ।পুর্ধ্বে পার্বতী দেবী 
ত্রিলোচন ) হরের নেত্রদ্বয় সমাবৃত করাতে 

সমস্ত জগত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়; 
ততৎকাঁলে টি রক্ষার্থে দেবাদিদেবের 
ইচ্ছাম্ুসারে তদীয় ললাটে সমধিক 
জ্যোতির্ময় তৃতীয় নেত্র প্রাছুভূ্তি হইল। 
এই নেত্র হই তেজঃ নির্গত হুইয় 
কামকে ভনম্ম ফপিয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে 
ইহাও প্রসিদ ছে-_ছুইটী নেত্র বাহ- 
বন্ত প্রকাশ” আর তৃতীষ্ব নেত্র জ্ঞান ও 
আত্মার গ্রকাশক। সেটা বাহা ইল্িয় 
নহে, অস্তরেক্ছরিয় । শিবের তৃতীয় নেত্রই 
প্রত্যক্ষের অগোচর জ্ঞাননেত্র) সং, পৃংঃ 
শিব। শিং-১ *শোভাৎ শুভ্রত্রিনয়ন 
বুষোতখাত পঙ্ষোপমেয়ামূ ।”? মোঘ)। না, 

্রা- স্ত্রীৎ, দুর্গা । [নব্বই, ৯৩। 
| ত্রিনবতি ; সৎ, জ্জীং, ত্র্যধিক নবতি, তির- 
ত্রিনাক তি তৃতীয়_-নাক ছুঃখনিবৃত্তিকর 

সান) সং,পুং, পুণ্যলোক | শিৎ_ ১তাব- 
জিনাকং নহুষঃ শশাস।?? 

ত্রিনেত্রচ্ড়ামণি(ত্রিনেত্র শিব- চূড়া শিরো- 
ভূষণ-_মণি রত্ব।ধাহাকে এই দেবত! 
তাহার শিরোভূষণস্বরূপ পরিধান করেন) 
সং, পু চত্তর। 

বিপক্ষ (তি তৃতীয় -পক্ষঃ য্বং-- স) সং,পুং) 
তৃতীয়পক্ষ ৷ “ষষ্ঠেমাসি ত্রিপক্ষে ব11” 

ত্রিপঞ্চ ত্রে ত্রিগুণিত - পঞ্চ, ৬ঠী- ছিৎ) 
বিং১ ত্রিং, পঞ্চদশ সংখ্যাযুক্ত । শিং-১ 
“ত্রিপঞ্চারে পীঠে।” 

ত্রিপঞ্চান্ম ত্রিপ্ পঞ্চদশ _ অঙ্গ, ৬চী- 
হিং) সং, পুং, সমাধিবিশেষ। 

ত্রিপঞ্চাশৎ ; সং, স্ত্রী, তিপ্রান্ন, ৫৩। ্ 
ত্রিপতাক ত্রি তিন বা তিনগুণ- পতাক। 

ধবজ, চিহ্চ । পভাকার ন্যায় তিনটী চিহ্ন 
যাহাতে) সং, ক্লীং, রেখাত্রয়াস্কিত ললাট- 
দেশ। ২। পুৎ, মধ্যমা ও অনামিকা ব্য" 
তীত উন্নতাঙ্গুলিত্রয় হস্ত। ৩। বিৎ, ত্রিং, 
তিন্পতাকা বিশিষ্ট । 



নিপা 

ত্রিপত্র (ত্রি-পত্র পাতা, ৬ষী_হিৎ) সৎ, 
পু, বেলগাছ। শিৎ-১ “উদ্ধপত্রৎ হরে 
ভ্হয়ঃ পত্রৎ বামৎ বিধিঃ স্বয়মূ । অআহৎ দ- 
ক্ষিণ পত্রৎ চ ত্রিপত্রদলমিত্যুত। ”২। কুশ- 
পত্র ত্রয়ে রচিত পদার৫ঘবিশেষ ; ইহা দৈব 
পৈত্রকাধ্যে ব্যবঙ্গৃত হয় । ৩। বিৎ, ত্রিৎ 
পত্রত্রয়বিশিষ্ট । 

ত্রিপথ ত্রি তিন- পথ, গুৎ-_স) সৎক্রীৎঃ 
ত্রিষ্ার্গ, তে-মাথা পথ । শিং-১ “শৃন্যা- 
গ্ারে শ্বশানে বা নিজ্জনে ব! চতুষ্পথে। 
বিন্বধাত্রী জ্রমস্যাস্তস্ত্রিপথে বা ভজেন্গিশি। 

ত্রিপথগ1! ত্রিপথ স্বর্গ, মর্ত্, পাতাল -গ 
[গমৃ গমন কর1+অ(ড )-- ক] যে গমন 
করে, ২য়া-ষ) সৎ, স্্রীৎ, ভ্রিপথগামিনী 
গা । শিং-১ “তরামহ সরিতাৎ শ্রেষ্ঠাং 
গঞ্জাৎ ভ্রিপথগাঁৎ নদীমৃ |? 

ত্রিপদী ত্রিতিন-পাদ্দ পা,শ্ঠী 
ত্রিপদ্িকা -হিৎ) সৎ, স্্রীৎ, হস্তীর 

পাদবন্ধন-রভ্জ,, শৃঙ্খলাদ্ি। শিৎ _ “নাত্র- 
সৎ করিণাৎ গ্রেবৎ ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি |” 
২। তেপায়া, টিপাই । ৩। ছন্দোবিশেষ, 
যে ছন্দে শ্লেোকের অদ্ধভাগ তিন অংশে 
বিভক্ত থাকে । ৪1 গোধাপদী ৷ 

ভ্রিপরিক্রাস্ত তরি ত্রিবিধকম্ধর - পরিক্রাস্ত 
চেষ্টমান, ৬ষী _ষ) সং, পু, যাঁজন অধ্যা- 
পন ও প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কর্্মনিরত 
ব্রাহ্মণ । 

ত্রিপর্ণ ত্রে তিন--পর্ণ পাতা, ৬ঠী-- হিৎ) 
বিংত্রিৎ, যাহার তিন্টী পাতা আছে। 
২ । সং, পু, পলা শবুক্ষ ৷ 

ত্রিপাদ্ 7? ত্রি তিন--পাদ্,পার্দ চরণ 
ত্রিপার্ / ব! অংশ । এই বিশ্বই ধাহার ত্রি- 

পাদ পরিমিত স্যান, ৬গ্ী_হিৎ) সৎ, পুহঃ 

ত্রিবিক্রম বামনদেব, বিষুত | ৰলিনিগ্রহার্থ 
ভগবান্ বামনরূপ ধারণ করিয়া! এক পদে 
পৃথিবী ও এক পদে স্বর্গপথ আতুমণ ক- 
রেন এবং নাভিসমুখিত তৃতীয়পদ বলির 
মস্তকে স্থাপনপুর্বক তাহাকে পাভালতলে 
নীত করিয়াছিলেন । শিং-১ “ক্ষিতিং 
প্দকেন বলেবিচিন্রমে নভঃ শরীরেণ 
দিশশ্চ বাহুভিঃ। পদ্দৎ দ্বিতীয়পং ক্রেমতস্সি- 

র্ ৭৮৯ ] ্রিপু 

পিষ্টপৎ ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়যন্বপি।১? ২। 
জর। শিং-১“জরম্সিপাদ স্থ্িশিরাঃ ষড় - 
ভুজো নবলোচনঃ ৷ গু । ত্রেতাযুগ ধর্খরূপ- 
বৃষ। ৪ । বিৎ, ত্রিং, ত্রি-পাদবিশিষ্ট | 

ত্রিপিষ্টপ ) ত্রি তৃতীয় _পিষ্টপ ভুষন, 
ত্রিবিষ্টপ যৎ _ স) সং, কী, স্বর্গ । শিং 

- ১?তৎ ত্রিপি্পসস্কাশ িল্রপ্রন্থৎ ব্যরো- 
চত 1”? ২। ত্রিভুবন। 

ত্রিপিষ্টপসদূ 3 ত্তিশিষ্টপ হ্বর্গ_ সদ [সদ 
ত্রিবিষ্টপসদ্ / গমন করা+০ক্িপ্)_-ক] 

যে গমন করে) সং, পু, দেবতা] । 
ত্রিপুট তরে তিন--পুট ত্বকৃ বা আচ্ছাদন) 
সং, পু) তট, তীর । ২। খেঁসারি কলাই। 
৩। শর । ৪। তাল।। ট1-স্স্রীৎ, দেবী- 
বিশেষ । ২। মল্লিকা । ত। ছোটএলাইচ। 
টী-_ স্ত্রীৎ, এরগুবৃক্ষ | 

ত্রিপুণ্, ) (ব্রি তিন-পুণ্ড, ইচ্ছুবদা- 
ত্রিপুণ্ড. ক কার রেখা, দ্বিগু-স) সৎ, 

ব্লীৎ, ভস্মাদিকৃত কপালস্ছ তিধ্যকৃু রেখা । 
শিৎ _ ১৭বক্রোঃ ঃললাটগান্ডিআোতম্মারেখাস্তি 
পুণু,কমূ।” ২ভস্মনা ত্রিপুণ্ড, করোতি ।” 
৩ “কৃতত্রিপুড কৌ ।” ৪ “বিনা ভম্মত্রিপু- 
গড,প বিনা কদ্রাক্ষমালয়। ।?? 

ত্রিপুর (ত্রি তিন-পুর নগর ) সং, ক্লীৎ, 
ময়দানবনিশ্িত স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহুমর 
পুরত্রয়; ইহা অস্থরগণের বাসস্থান ॥ 
শিং--১ এত্রিপুরদাহ মুমাপতি সেবিনঃ।” 
(কিরাত )। ২। পু, অতুরবিশেষ। রা 
_স্ত্রীৎ, ধর্ার্থকাম প্রদ্বায়িনী 2৭ | 
শিং-১ শৃথু ত্বং ত্রিপুরামুর্তেঃ ?? 
প্রাচীন চেদীরাজ্য। 

ত্রপুরদ্ব ত্ররিপুর- হন বিনাশ করা +অ 
(টক্)-- ক) সং,পুৎ, ত্রিপুরহস্তা মহাদেব। 

ত্রিপুরদহন (ত্রিপুর অতুর-বিশেষ - 
ত্রিপুরারি | দহন হে দাহ করে, অরি 
ত্রিপুরাজ্তক শক্রু, খঅস্ভতক নাশক, ২য় 

_ ব) সং, পুৎ্ শিব | শিৎ- ১ত্রিপুরারি- 
শিরপ্চারি পাপহারি পুণাতু মামৃ।?, 
বিছা সং, স্ত্রীৎ, দেবীবিশেষ। শিং 

“আব্যৎ তিপুরউৈরব্যাঃ বীজমাদ্যৎ 
রকীন্তিত টি 



ব্রিভু 

ত্রিপুরী ; সৎ, স্ত্রীং, ত্রিপুরাদেশ। 

ত্রিপুরুষ (ত্রি তিন- পুরুষ, রং-স) সং, 
পুৎ, পিত্রাদ্ি পুকষত্রয় । ২। দেমী-_হিহ। 
যাহাতে পিত্রার্দি তিন পুরুষ ভোক্ত1) যাগ- 
বিশেষ। ৩। ক্লীৎ, পুরুষত্রয়ের সম্মিলন । 
৪। বিং) ত্রিৎ, পুকুষত্রয়পরিমিত । 

্রিপুরেশ ; সং, ক্লীৎ, তীর্থবিশেষ। 
ত্রিপুষা ; মং, স্ত্রীৎ, কালতেউরী। 
তরিপুক্ষর তত্রি_পুক্কর, দ্বিগু স্, সমাহার ) 

সং, ক্লীৎ, ব্রহ্ষকৃত তীর্থবিশেষ। ২। জ্যোষ্ঠা 
মধ্যম! ও কনিষ্টাক্ষুলিরপ পুক্ষরাখ্য ভ্দ। 
শ। তিথি নক্ষত্র বার যোগবিশেষ। শিৎ 
-১ “জাতেহ্ত্র জারজে! যোগে মরণেহত্র 
ত্রিপুক্ষরঃ ।” ২ “সব্বৎ হস্তি ত্রিপুক্ষরঃ |)? 

ত্রিফলা ত্রে- ফল, দ্বিড _ স) সংস্ীং১হরি- 
তকী, আমলকী, বয়েড়া_-এই তিন ফল। 

ত্রিবট--ইহাতে তিনটা করিয়া তুকৃ থাকে) 
একটী তুকে আলাপের বোল, আর একটা 
তুকুক বাদ্যের বোল এবং আর একটা 
তুকে স্বরগ্রাম আবদ্ধ করা থাকে এই 
তিন তৃকের মধ্যে যেখানেই হউক এক 
স্থানে ভ্রিবট এই শব্দটী থাক কর্তব্য । 

ত্রিবন্ধন; সং, পুৎ, হত্যশ্বপৌত্র নুপবিশেষ | 
২। (ত্রি- বন্ধন, ৬ঠী-হিৎ) বি, ত্রিং, 
জাগ্রদাদ্যবন্থাত্রয়যুক্ত | 

ত্রিবলি, ভ্রিৰলী (ত্রি-বলি শ্নথচর্শা, দ্বিগু 
_ স) সৎ, স্ত্রী, উদর ও কঠাদ্িতে মাংস 
সঙ্ষে।চজনিত রেখাত্রয়। শি-১ “ত্রিবলী 
ঝলয়োপেতাং ভ্রকুটীভীষণাননামৃ।”” 

ত্রিভদ্র (ত্রি দত্তক্ষতাদিত্রয়- ভদ্র মঙ্গল, 
৭মী-হিৎ।. যেস্মলে দস্তক্ষতাদিত্রয়েও 
মঙ্গল আছে) সৎ, ক্লীৎ, হৃরতপ্রসঙ্গ রতি- 
ক্রীড়া 

ভ্রিভাগ €ত্রি তৃতীয় -ভাগ, য়ং-স) সৎ, 
পুং, তৃতীয্ুভাগ । শিৎ-- ১এত্রিভাগশেষাত্ 
নিশাত চ ক্ষণম্।”? কুমার) 

ত্রিভুজ তত্রি তিন-ভুজ বাহ্) সৎ, পুৎ, 
যে ক্ষেত্রের তিনটা ভুজ আছে। 

ত্রিভুবন ত্রি-ভুবন জগত্,দ্বিড _ স, সম1- 
হার) সং, ক্লীৎ, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল । শিং 
-১ পত্রিভুবন গুরোর্ধাম চণ্ডীখবরস্য । 

[ ৭৯০ ]] ত্রিরে 

ত্রিমদ তরে ত্রিগুণিত _ মদ, য় -স) সং) 
পুং, বিষয়মদ, ধনমদ, আভিজাত্য মদ, 
এই ত্রিবিধ মন্তরতা । 

ত্রিমধু ত্রি-_ মধু) সৎ, পুৎ, ঝথেদের অংশ- 
বিশেষ । ২। ক্লীৎ, গ্বত মধু চিনি। শিং- 
১ “ম্বৃতৎ সিতা মাক্ষিকং চ বিজ্ঞেয়ঞ্চ মধু- 
ভ্রয়ৎ | 

ত্রিমার্গগ। (ত্রিমার্গ অর্ণ, অমর্ত্য, পাতাল-গ 
[গমু গমন কর1+4 অডে)- ক] যে গমন 

করে, ২য়া-ষ। আপ) সৎ, স্ত্রীৎ, ত্রিপ- 
থগ।, গঙ্গা । শি২-১ “ত্রিমার্গগা বীচি- 
বিমর্দশীতঃ |”? রেছু) | 

ত্রিমাগর্খ ত্রে তিন-মার্গ পথ,দ্বিগু-স) 
২ ্লীৎ, তেমাথ। পথ ॥ 

ত্রিমুকুট ত্রি. তিন-মুকুট শৃক্ষ) সৎ, পুং, 
ত্রিকৃটপর্বত । 

ত্রিমুর্তি (ত্রি- মূর্তি, দ্বিগু-স) সং, পুৎ, 
ব্রহ্মা, বিষ, মহেখর । শি২-১ “নমন্সিমু- 
য়ে তুভ্যৎং প্রাকৃস্ষ্টেঃ কেব্গাত্মনে (৮ ২। 
ব্রহ্মশক্তিবিশেষ। শ। বুদ্ধদেবীবিশেষ। 

ত্রিয়ম্বক (ত্রি_ অন্দক সৎ, পুৎ, শিব। শিং 
-১ পত্রিয়ন্বকৎ “.যমিনৎ দদর্শ।? 

ত্রিযামক তত্বি ।ম অর্থ কাম এই তিন- 
যামক [যম 1নবৃত্তকর1-4+ অক(ণক)- ক] 
যেনিবৃন্ত করে) সং, ক্লীৎ, কলুষ। ২। 
পাপ। 

ত্রিষামা (ত্রি_যাম প্রহর, ৭মী--হিং। 
চেষ্টাকালত্ব হেতু আদ্যত্ত অদ্দযাম দিন- 
মধ্যে গৃহীত ) সৎ, স্ট্রীৎ, রজনী, রাত্রি। 
শিৎ_১ “ত্রিযামীৎ রজনীৎ প্রাহস্ত্যক্তা- 
দবযস্তচতুষ্টর য় । নাড়ীনাৎ তছুভেসন্দ্যে দিব- 
সাদ্যস্তসংজ্ঞিত |”? ২ । যমুনানদী। ৩ 
হরিদ্রা। 

ত্রিষুগ ; সৎ, পুৎ, যুপত্রয় যাহার আবির্ভাব 
বলিয়া নিদিষ্ট আছে, যজ্ঞপুরুষ। হ। 
রীৎ, বসস্ত বর্ষ ও শরৎ এই কালত্রয়। 

ব্রিরাত্র (ত্রি তিন-রাত্রি+ষ, দ্বিও-স) 
সংক্লীং, রাতিত্রয়। ২। রাত্রিসহিত দিবস 
রয় । শিং--১ “ত্রিরাত্রম শুচির্ভবেৎ।? 

ত্রিরেখ (ত্র- রেখা, ৬ষ্ঠী হিং ) সৎ) পুহঃ 
শঙ্খ । ২। (৩ -- স) ক্লীং, রেখাত্রয়। 

৬ 



ভ্রিষ, [ ৭৯১ ] ত্রির 

৯
 

প্রিলিঙ্গ তরি তিন- লিঙ্গ, ৬ঠী-হিং)বিং, | ত্রিবত্ব ত্রিবনত্রি তিন-বক্মন পথ, 

ত্রিং, পুংস্তাদি লিঙগত্রয়মুক্ত। ২। অহ- 

হ্কারারদি। 
ব্রিলোক ত্রে-- লোক, দ্বিগ-_ স) সং, ক্ীৎ, 
বীজ, শ্বর্গ, শর্ত, পাতাল । 

ত্রিলোকধৎ্ ব্রিলোক-ধু ধারণ কর14০ 

(ক্িপ)-ক) সং, পু, পরমেশ্বর । শিৎ 
-১ লোকস্বামী ভ্রিলোকধৃৎ্।?' 

ত্রিলোকনাথ (ভ্রিলোক - নাথ, ৬ঠী- হিৎ) 

সং, পুৎ, ত্িলোকের কর্তা পরমেশ্বর | 

শি২-১ গত্রিলোকনাথেন সতাং মঘ- 
দ্বিষঃ 1? ২ দত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগো- 
চরঃ 17? 

ত্রিলোকী (ত্রি- লোক, ঈপ) সং, স্ত্রীং, স্র্গ 
মত্ত্য পাতাল। শিং-_১ “যদি ত্রিলোকী 
গণনাপরা স্যাৎ।) 

ত্রিলোকেশ ত্রিলোক ভ্রিভুবন-ঈশ প্রভু) 
সং, পুং, শিব। ২ ।বিষ্ুত। ৩। তুর্য্য । 
৪ । তর্কের ঈশ্বর । 

ত্রিলোচন ত্রে তিন- লোচন, ৬ঠী _ হিৎ) 

সৎ, প্ুৎ, শিব । শিং-১ “ত্রিলোচনৈ 
কাংশতয়া ছুরাসদঃ।"(রঘু)। ২ । কাশী্ছ 
শিবলিল্গবিশেষ । ৩ । বিৎ, ত্রিং। লোচন- 

্রয়যুক্ত । শিং-১ "মুখেন পূর্ণেন্দু নিভ- 

ভ্রিলোচনহ ।”? 
ত্রিলৌছক ত্রি-লৌহক ধাতু, দ্বিগু- স) 

সং, ক্রীং, স্বর্ণ রৌপ্য তাঅ-এই তিন 
ধাতু । 

ত্রিবর্গ ত্রিশ্বর্গ সমূহ, দ্বিগু _ স) সংঃপুখ 
ধরব অর্থকাম। ২।উৎপত্তি শ্ফিতি ধ্বংস। 
৩। সত্ব রজং তম। ৪। আয় ব্যয় বৃদ্ধি। 

€। ত্রিফল1। ৬। ত্রিকটু। 
ত্রিবদ্পারীণ (ত্রিবর্গ-পারীণ পারগত)বিং, 

ত্রিং, যে ত্রিবর্গপার হইয়াছে, যে ধর্ম 
অর্থ কাম এই তিন পুরুষার্থের সাধন 
করিয়াছে । শিং-১ দত্রিবর্গপারীণমসৌ 
ভবস্তমূ |? 

ত্রিবর্ণ (ত্বি তিন- বর্ণ) সং, পৃৎ, ব্রাহ্মণ 
ত্রিবর্ণকত্রি তিন--বর্ণ + কণ_- যোগ) সৎ, 

পৃ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য - এই তিন বর্ণ । 
২। ভ্রিফল] | ৩। ভ্রিকটু। 

[ক্ষত্রিষ বৈশ্য এই ।তন বর্ণ। 

৬ঠী -- হিৎ) সং, পুং, দ্বেব্ান পিতৃষান ও 
দ্ক্ষিণযানরূপ মার্গত্রয়যুক্ত জীব । ২। স্বর্ণ 
মর্ত্য পাতালন্ছ মার্গ। শিং-১ “উর্ধী- 
বতীৎ মহাপুণ্যাৎ মধুবতীং ব্রিবত্ম গাম্ ৮ 
স্্রী,,গঙ্গ। | [বিংত্রিং,তিবর্ষ বয়স্ক । 

ব্রি ত্রি-বর্ষ বয়ঃক্রম, ৬ঠী-হিৎ) 
ত্রিবর্ষিকা ত্রে-বর্ধ বৎসর + কণ্, আপ.- 

স্্রীং) সং, ক্্রীঘ) তিন বৎসর বয়স্ক! গনী । 

ত্রিবষাঁয় ত্রিবর্ধ1ঈয়ফৌয়)-_ ভবার্থে) বিৎ, 
ত্রিং, ত্রিবর্ষভব, ত্রিবর্ষজাত। 

ত্রিবিক্রম ত্রি-বিক্রম গমন, পদবিন্যাস 
কিম্বা ত্রি ত্রিলোক _বিক্রম । ত্রিলোক- 
মধ্যে যাহার বিক্রম দীপ্যমান আছে, ৬ঠী 
-হিৎ। অথবা ত্রি পদত্রয় বিক্রম 
আক্রান্ত। ঘিনি ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক 
আক্রমণ করিয়াছেন, ওয়া _ হিং) সংঃ পুৎ, . 
বামনরূপী বিষণ । শিং-- ১“ত্রিবিক্রমে যথা! 
বিষুণঃ ব্্দ দৈত্যবধে পুরা” ২। সং, 
রীৎ, জিলোক আক্রমণ । 

ত্রিবিদ্যা (ত্রি_ বিদা, *ঠী _ হিং) সৎ, স্ত্রী, 
বেদত্রয়ী ৷ [প্রকার । 

ত্রিবিধ ত্রি-বিধ প্রকার) বিৎ, ত্রিং, তিন- 

ত্রিবিষ্টপ (ত্রি তৃতীয়_বিষ্টপ ভুবন, য্বৎ 

_ স) সৎ, ক্রীৎ, স্বর্গ । শিৎ-৯ পত্তিবিষ্ট- 

পদ্যেব পতিৎ জয়স্তঃ।” ২।(ত্রি তিন 

_ বিষ্টপ, গু - স) ত্রিভুবন। 

ত্রিবৃ্ ত্রি তিন [বীজকোষা-ব পোষণ 

কর1+০ক্ষিপ)- ক । ২-আগম ) সৎ 

স্্রীং, লতাবিশেষ,তেউড়ী।২ | ইহ খণ্বে- 
দের সহিত ব্রহ্মার পুর্ব্ব মুখ হইতে উৎপন্গ 
হয়। 

ত্রিবৎকরণ; সং, রীৎ, পৃথিবী জল তেজ 

এই তিন ভূতকে ভাগদ্ধয়ে বিরক্ত করিয়! 
প্রত্যেকের এক এক অদ্ধকে পুনর্ধ্বার 

ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয্প অর্ধব্যতীত 

অন্য দুই অর্দে এক এক খণ্ড যোজিত কর!। 

তির (ত্রি তিন-বৃত্ত, ৬ষী-হিৎ) বি, 
ত্রিৎ ত্রিরাবৃ্জ, ত্রিগুণিত। স্তা-স্গীৎ, 

ত্রিগুনিতা । শি২ং-১ এত্রিরৃক্কা মেখলা 
গ্রন্থি নৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিঃ।”? 



দ ত্রিশি [ 

ব্রিবেণী ত্রি-বেণী বিনানি, প্রবাহ, *মী 

_হিহ) সং,স্্রীং, গঙ্গা । ২। যেখানে গা 

খমুনা সরস্বতীর যোগ হইয়াছে । শিৎ--১ 

' শতিআো বেণয়োৎস্যাঁমিতি ভ্রিবেণী2।)? 

ভ্রিবেগুত্রি তিল- বেগুঃ ৭সী--হিং) সৎ, 

পৃৎ, রথমুখখস্ছ অব্যববিশেষ। 

ত্রিবেদী ত্র্রিবেদ্বিন্, ত্রিবেদ +ইন্_ অধ্যয়- 

নার্থে) সৎ) পৃৎ, থে কৃ যজুঃ সাম__এই 
তিনবেদ অধ্যয়ন করে, তেওয়ারী। 

ত্রিশক্তি (ত্রি ত্রিগুণিত _ শক্তি, য় স) 

সৎ, স্ত্রী, কালী তার! ত্রিপুরারূপ দেবী- 
ত্রয়। 

ত্রিশস্কু ত্রি-শঙ্ছু ব্যতিক্রম, ৬ষী _ হিং) 

সং, পুৎ, স্বনামপ্রসিদ্ধ নুপ। (বশিষ্ট ও 

তৎ্পুত্রেরাএই নরপতির সশরীরে স্বর্গগম- 

নের আশ! বিফল ক্রিলেই বিশ্বামিত্রের 

শরণাপন্ন হন, তদীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গ 

ও পৃথিবীর অন্তরালে অবশ্থিতি করিয়!- 

ছিলেন) । শিৎ- ১“এবহ ত্রীণ্যস্য শ্ক,নি ূ 

(-ত্রিবিধৎ ব্যতিক্রম) তানি দৃষ্ট। 
মহাতপাঃ বেশিষ্টঃ) ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ 
ত্রিশন্ডুত্তেন স ম্মৃতঃ ৮” ২। বিড়াল । ৩। 

শলভ । ৪ । চাঁতক পক্ষী । ৫। খদ্যোত। 
ত্রিশন্কুজ (ত্রিশমন্কু-জ (জন জন্মান+ঘ্ 

(ডে)১-ক] জাত, €৫মী-হি২) সং, পুৎ, 
রাজা হরিশ্চন্দ্র। 

ত্রিশঙ্কৃযাজী (যাজিন্, ত্রিশঙ্ছু রাজা" 

বিশেষ যাজিন্ যে যাগ করায়। যিনি 

ত্রিশঙ্ছু রাজার কুলপুরোহিত) সং) পু, 

বিশ্বামিত্র খষি। 
টিিশত ; সৎ ক্লীৎ, তিন শত, ৩০০ । 

ত্রিশিখ ত্রি_ শিখা, ৬ঠী -_হিৎ) সং» পু, 
রাবণের পুত্র, রাক্ষসবিশেষ। ২ । ক্লীৎ। 
ত্রিশূল। ৩। কিরীট। ৪ | বিৎ, রি, 

শিখাত্রয়যুক্ত । শিৎ _১"ত্রিশিখাৎ ভ্রকুটা- 
পাস্য দদৃশুদ্টনবা রণে।। 

ভত্রিশিরাঃ [ত্রিশিরস্, ভ্রি-শিরস্্ মস্তক, 

৬ঠী- হিৎ) সৎ) পুৎ, কুবের | ২। খর- 

সেনাপতি, রাক্ষসবিশেষ । ৩ । জরপুরুষ। 

বাণযুদ্ধকালে ইহার কৃষ্টি হয়। শিৎ_১ 

এজরস্স্রিপাদজিশিরাঃবড় ভুজো।নবলোচনঃ।' 

সি নি ২ ] 
2 25455525 

ত্রিশীধক (ত্রি তিন--শীর্য মস্তক ও 
শাক, ক --প্রৎ্) সৎ, ্লীৎ, ত্রিফলকযুক্ত 

অস্ত্র, ব্রিশূল। ঃ 

ত্রিশূল (ত্রি-শৃল, দ্বি- স) সৎ, কীৎ। 
তিনফলযুক্ত "ত্র । ২। শিবের অস্স। 

ত্রিশূলখাত ; সং, ক্লীৎ, তীর্থবিশেষ। 
ত্রিশৃলী (ত্রিশৃলিন্, ত্রিশূল+ইন্ _ অস্ত্যর্থে) 

সং, পু, শিব । ২। বিং, ত্রিৎ, ত্রিশুল- 
ধারী । নী-স্ত্রীং, দুর্গী। শিং-১ “ত্রিশৃ- 
লিনীৎ নমস্যামি মহিষাস্রঘাতিনীমৃ।? 

ত্রিশৃঙ্গ ত্রি তিন- শৃঙ্গ) সং, পুত, ত্রিকুট 
পর্বত। ২। ভ্রিকোণ। 

ত্রিশৃ্গী _ক্ষিন্) সৎ, পু, কইমাছ। ২। 
কুজ্রান্ুচরবিশেষ ; যথা 
“চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভূলশী, 
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।” 

ত্রিশোক ; সৎঃ পুৎ, আধ্যাত্মিকাি তাপত্রয়- 
যুক্ত জীব । ২: কণপুত্র মুনিবিশেষ । 

ত্রিষষ্টি ; সং, স্্রীৎ, তেষট্রি, ৬৩. 
।ত্রিষ্টভ্ ত্রি_শুভ্ত উচ্চারণ করা” 

(ক্ষিপ্)- ক) সং» স্ত্রী, ১১ অক্ষর ছন্দ 
বিশেষ । ২। প্রজাপ তর মাংস হইতে 
উৎপন্ন । 

ভ্রিসন্ধ্য ত্রি_জন্ধ্য., (দ্বগু- স) সৎ, ক্ীং, 
প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়খকালরূপ সন্ধ্যাত্রয় 
শিৎ-১ “ত্রিসন্ধ্যৎ যঃ পণেন্িত্যৎ পাপং , 
তস্য ন বিদযতে ।” ₹ দত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী 
যাতু সৈব পুজ্য সদা তিখি2।?? 

ত্রিসগু (ত্রি ত্রিগুণিত - সপ্তঃ রং -- স) সং, 
ক্লীৎ, একবিংশতি সংখ্যা । ২। €৬্ঠী- 
হিং) বিং, ত্রিৎ, একবিংশতি সংখ্যক। 

শিৎ-১ “বিদ্ধাটৈনৎ ত্রিসগ্ত ভিঃ।+ 

ভ্রিসপততি সং,স্্ীং,তিন অধিক সণ্ডতি, ৭৩ । 

ভ্রিস 

ত্রিসবন  ত্রি তিন-_সবন ক্নান)সং, 
ত্রিষবন 1] ক্লীং, ত্রেকালিক স্লান। 
ত্রিসর তত্রি তিন বা তিনগুণ -সর [নথ 

“গমন কর” পাওয়া+ অ(ন্) -ক] ষে 

পায়) সৎ, পুৎ তিলমিশ্রিত অন্ন। 
ভ্রিসরক (ত্রি ত্রিবার-্সরক শীধু পান, 

দ্বিগু_ স) সং) পু, ত্রিবার মধুপান। 
শিৎ- ১৭প্রাতিভৎ ত্রিস্রকেণ গতানামূ।' 



কট 

রির্ণ তে [বেপুরিলু নর মং ল্য" চি হকদার ছোট ক) ন্ঙ্ক 
সং, পুং। সত্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের 
এবং এই খণব্রন্ন প্রধান বন্তর ষ্টি। 

শিৎ-৯ দ্যত্রাত্রসর্ো মৃুষা।? 

তিসাহআ তত্বরি-সহত্র + অ(ষ) _ পরিমা- 
পার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, ত্রিসহত্র পরিমিত । 

ত্রিসুপর্ণ ; সং,পুৎ) মুনিবিশেষ | ২। বেদোক্ত 
মন্ত্রত্রয । 

ত্রিহুধর্চক ; সং পু, বহিছিবিশেষ | 
তিসৌপর্ণ ; মৎ ক্লীৎ, ত্রিম্থপর্ণকত বুকি 

ত্রিঙ্কন্ধ (ত্রি তিন-্ঙ্গ ভাবয়ব, ৬ষী-- 
হিং 9 সৎ, রী, জ্যোতিঃশাস্প । হ। বিৎ, 

ত্রিৎ, স্বন্দত্রয়যুক্ত | 
ত্রিস্থান ত্রে তিন-_শ্ছান, ৬ঠী _ হিৎ) সৎ, 

পুহ, ক্বর্গ মর্দর্য ও পাতাল এই ভ্রিলোৌক- 
ব্যাপক শীশ্বর। জাশ্রদার্দি অবষ্থা্রয় 
সাক্ষী জীব্। - 

ত্রিষ্পৃশা (&র তিন-স্পশ ম্পর্শ করা+ 
আ.ক)-ক, আপ. স্সীং) সং, স্্রীৎ, 
একাদশীবিশেষ, যে একাদশীতে দ্বাশী 
ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশশীর সংযোগ হয় 
তাহা ত্রিস্পূশা কহে । 

ত্রিআ্রোতাঃ (ভ্রিশ্রোতস, ত্রি তিনলোকে _ 
আোতন্, ৬ঠী-হিৎ) সৎ, ক্্রীৎ, হিপথগা, 
গলা। শিং- ১ত্রিশোতসঃ কাস্ঠিমতীত্য 
সস 1? 

ত্রিহল্য (ত্রি তিন্বার-হুল্য হলঘ্বার! 
কৃষ্ট ) বিং, ব্রিং, তিনসার চসা ক্ষেত)। 

রিহায়ণ (ত্রি তিন-হায়ণ বৎসর, *ী 
- হিৎ) বিং, ত্রিৎ, ত্রিবষাঁয় গেবাদি) । 

ত্রিহায়ণী ত্রি-হায়শ বৎসর, ৬ঠী-_ হিং) 
সং, স্ত্রীৎ। ৩ বৎসর বয়স্কা গবী। ২। দড্রৌ- 
পর্দী। শিৎ_১ “কৃতে যুগে বেদব্তী 
ত্রেভায়াং অনকাত্সআা। দ্বাপরে দ্রৌপদখ- 
মাক! তেন কৃষ্ণা ভ্রিহায়নী |? 

ক্রটি ) (ক্রেট ছিন্ন হওয়া+ই(কি)-_ 
ক্রস ক্র) সংযম্্রীং, নৃযুনতা । ২। ক্ষতি, 

হালি | ৩1 সংশয় । & । প্চক্ষণ পরিমিত 

কাল । ৫। ছোট এলাচ । ৬ | টুকরা। 

ক্কডিত (ক্রেটি দেখ, ত.ক্ত)-_শ্)বিৎ, ত্রিৎ, 
ছিন্ন । ২ ।তগ্ন। ৬ |স্ঘলিত। ৪1 গলিত। 

বি 

[৯5]. 

--- শশী শশা শী ্্্ীশীশীাশাশ পট্টি ীশীীিশীশ্শিশিটী 

| 

২ জরি... 

কচু। 
ত্রেতা (ত্র বক্ষা-ঠত পাত, প্রত? 

অথবা! তরি ত্রিত্বমিত) সংখাশটিং, ্বিত্তীক্" 

যুগ; কার্তিক মাসের শুরানবমীতে সোষ 

বারে এই যুগের উত্পত্তি হয়। ধান 
পরশুরাম ও আীরামর্ূপে নারায়ণ কআবতর 
হন। ২। দক্ষিণ গার্ঠপত্য আহবনীয় এই 
তিন অগ্নি। শিৎ- ১“ত্রিধাপ্রণীতে। জলনো 
মুনিভিবেদপারগৈহ। অতস্মেতাতমাপনে 
যদেকস্মিবিধঃ কৃতঃ।” ২“একো প্রি পুর্কব- 
মেবাসাটদলস্মেতামকারয়েৎ |” ৩ । দূত 
ক্রীড়ার পাশকের যে পার্শ্বে তিনটা চিহ্চ 
আছে, উত্তানভাবে সেই পার্খের পন। 
৪ । ক্রোড়।বিশেষ, তিনটী বরাটকের উত্তান 
ভাবে পতন । 

তেধা, ত্রৈধা তি 4ধাচ্_ প্রকারার্ধে। নিপা, 
তন) আৎ, তিনপ্রকার । ২। তিনবার। 

শিং-১ “তুভ্যৎ ব্রেধা শ্ছিতাত্মলে 1?) 

ত্রৈকালিক ত্রি টিন -কাল সময় লিক 
-ইদমর্থে) বি", ত্রিৎ, িকাল সঙগঙ্গীয়, 
প্রাতঃকাল মধ্যাহচ ও সায়ংকালে যাহ? 
ঘটে । ২। ভূত ভবিষ্যৎ বতমান সংক্রান্ত । 
শিৎ-১ গত্রেকালিকমিদৎ জ্ঞানৎ প্রাছু- 
ভূ্তং তথেপ্সিতৎ |” 

ত্রেগুণিক (ত্রগুণ+ ইক িক)-_ গ্রহণার্ধে) 
বিংঃ ব্রি, তিনগুণ হদখোর | ূ 

ব্রৈশুণ্য ত্রিগণ+য ফ্য) _ দ্বাথে9 সং, ক্লীং, 
সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের স্মস্ি । 
২। তিনগুপ করা। 

ব্রেধষ (ত্র তিন+ধমৃ _ প্রকারার্থে। নিপা- 
তন) অং, তিন্প্রকার। ২। তিনবার । 

তৈধাতুক (ত্রধাতু+ কংকণ্। _নিষ্পন্নার্থে ) 
বিং, ত্রিৎ, বণ রৌপ্য ও তান এই [তিন 
ধাতুতে নিশ্মিত। . | 

ত্রেলিক্কিক (ত্রিনিক্ষ+কংকণ্) _ ত্রীতার্থে ) 
বিৎ, ত্রিৎ, যাহা তিন মোহরে জর করা 
হইয়াছে। 

ত্রেপুর (ত্রিপুর + অফ - স্বার্থে) সং, পুত, 
ভ্রিপুরদেশ | ২ । (+ ক _ ভবার্খে) ভ্রিপুর* 
দেশের রাজা। ৩। ডিপুরদেশের পোকা 

শ্ 



ব্রৈপুক 'ত্রিপৃরুষ+অ/ক)-- ব্গাগুাযখে)বিৎ। 
ত্রিৎ, ভ্রিপৃরষ-ব্যাপক। ৃ 

ব্ৈমাতুর (ত্রিমাত +উর্ডের) 1 অফেঃ)- 
. ভবার্থে। তিন মাতার পুত্র । কৌশল গু 
কৈকেয়ীর প্রদত্ত পায়সাংশ ভোজন করিয়া! 
হুমিত্রা ধাহাকে গর্ভে ধারণ করেন ) সং, 
পৃহ) লক্ষণ । শিৎ- ১ “দ্রেমাতরঃ কৃতন্ব- 
জিতাস্মশস্তঃ 1”) 

কাব্যের মধ্যে একপ্রকার) ঘখা--বিক্রমো- 
ধ্বশী। 

জোটকী ; সৎ, স্ত্রীৎ, রাগপিনীবিশেষ | 
ত্রোটি ] (ক্রট ছেদ কর14ই(ইন)-- 
ত্রোটা / ক) সং, স্ত্রীং, চঞ্চু, পাখীর ঠোঁট) 

২। মঙ্সাবিশেষ | ৩। পক্ষিবিশেষ। 
ত্রোটিহত্ত (ভ্রোটি চথু - হস্ত, ৬ঠী-হিৎ) 

সং, পুং, পক্ষী । 
ত্রোত্র (তরে রক্ষা করা+উত্র- সংজ্ঞার্থে) 

সং, ক্লীং, পবা তাড়নদণও্ড, পাচনবাড়ী। 
ত্যংশ তে তৃতীয় অংশ, য়ং- স) সং, 

পুং, ভতীয় অংশ । 
ত্রক্ষ তত্রি তিন-অক্ষিন অক্ষ, ৬ঠী-_ 

হিং) সং, পুং, ত্রিনয়ন, মহাদেব । শিং 

1বং, ত্রিং, তিন মাসে ধযাহা। উৎপন্ন হয়, 
ভ্রিমাসজাত। 

ত্রেরাশিক (73919 ০1 17৩৪, তি- রাশি 
পরিমাণ + ক.কগ্)- যুক্রার্থে) সং, ক্রীং, 
রাশিত্রয়খটিত অগ্ক এণ!লী। 

দৈলোকা ত্রিলোকী 4 ষ'ষ্য) -স্বাখে9 সং, “ত্রাক্ষপনথয। অমাদিষ্ঃ সদৃশঃ সম্ঞনঃ 

ক্ীৎ, শবর্গ, মর্ভ্য, গাতাল। শিং-১ "ত্রৈ" 1 পতিঃ 1 ২) বিৎ, তিৎ, নেত্রত্রয়যুক্। 
লোকামেতদ(খলৎ রিপুন্াশনেন ১, ক্ষা- স্রীঘ,। পাকবতী । ২। ঝাক্ষমী" 

ব্ৈলোক্যমোহন (জ্রেলোক্য-মুহ মুগ্ধ) বিশেষ। 
করা1ক্সন(েনট)-_ক) জং, ক্রীৎ, ত্রি- 
লোকর মোহকারক। শিং -১ 1: 

লোক্যমোহনংনাম সর্দ্দাপদ্বিনিবারকমৃ।” 
ত্রেলোক্যবিজয়া (রৈলোক্য- বিজয় জয়। 

ইহার মাৰকতা গুণহেতু) সং, আনীত, ভাঙ। 

ভ্রৈবর্গিক 7 ত্রিনর্গ+ইকতিকী), যস্ট্যে) 
ত্ৈধর্গ্য _ হিতার্পে লিং, ত্রিং ধর্ধার্থ 

কাম সাধক । শিৎ - ৮ত্রেবগর্যার্থো যতো 
নিত্যৎ কৃতান্ত ভয়সংমুতঃ।”, 

টত্রবর্ণিক (ত্রিবর্ণ+ ইক(ফ্কি)- জাতার্থে) 
বিং,ত্রিং, ভিবর্ণজাত । 

ত্রৈবার্ষিক ( ভ্রিবর্ধ+ইক: ফিক)- ভূতার্থে) 
বিং, ত্রিৎ তিবর্ষভুত, ভিনবৎস্রব্যাপী | 

অ্রেবিজ্রষহ (জ্িবিক্রিম + অফ) -_ইদমর্থে) 
বিং, ভ্রিং, ভ্িষিক্রেম-সপক্ধীয়। শিৎ-১ 
“ত্রেবিক্রেষৎ পাদ িবেন্রশক্রেঃ ।? (রঘু)। 

োবিধ্য তত _বিধ্যা+ অ(ফে) জ্ঞাতার্থে) 
সং, পুত, ভিবেদী, তিলবেদঘবেজা। 

কৈবিধা (ভ্িবিধ + অক) _ প্র) সৎ ক্রীৎ' 
ভিন গ্রকার। 

জোক (37918০75, ক্রু, ছেদ কর1+অক 
(ক) ৭) বিং১ক্রিৎ, যাহা হারা জেদনকরা | 

. ্ বায়। ২। (7৭ক-ক) সং,ক্সীৎ, হৃশ্য- 

ব্রিমাসিক ত্রিমাস+ ইক ফিক)-জাতার্থে) 

ক্র্যক্ষর ত্রি তিন -_ক্যাক্ষর, ৭মী -- হিৎ) সং, 
ক্লীৎ,। যাহাতে ব্রন্গ। বিষুত ও মহেশ্বর 
বোধক অকার উকার ও মকার এই তিন 
অক্ষর বিদ্যমান আরা. শ্িং-- ১"আনদাযৎ 

যহ্ত্র্যক্ষর ব্রহ্মা । যত প্রতিষ্িত।। 
হ। ছন্দোবিশেষ। ৬ ত্রিবর্ণাত্মক মন্ত্র । 
৪। বিং,ভ্িৎ বর্ণত্রয়যুক্ত । রা-- স্ত্রী, বেদ- 
জননী পরমা বিদ্যা । শিৎ-১ “আয়াহি 
বরদে দেবী ত্রযক্ষরে ব্রহ্ষবাদিনি |” 

র্যক্ষুল (ত্রি তিন-অন্গুলি, ৬ঠী- হিং) 
বিং, ত্রিৎ। অক্ষুলিত্রয় পররমিত। 

ত্রাধ্ধগ। (তরি ভিন অধ্বন পধ-গ্ম (গম 
গমন করা1+খ অন্)- ক] যেগপমন করে, 
২য়া-_ ষ) সধ, স্দ্রীং, ভিপথগা, গঞ্জ ।। 

ত্র্ন্বক (তি শিনবেদ]-ব্ম্ব বলা অক 
- প্রথ | অথব। ভ্তি অ, উ, মূ অর্থাৎ ওম্। 
কিম্বা অন্ক চক্ষুঃ, ৬ঠী-হিৎ। কিন্ব। 
ত্রি তিনলোক -অন্বক শি'ত1। স্বিনি 
ক্বিলোকের পিতা, ৬্ঠী-ব। স্বধব! ভ্ড্ি 
(ভিনলোক ব। তিনকাল _ অন্ব শব্ধ । দি" 
লোকে ব1 কালত্রয়ে যাহার ধ্বনি হণ রূপে 

 প্রকান্ধমান। কি্বা ভ্ি-আন্বক স্থাল। 
পৃথিবী অন্রীক্ষ ও হ্যলোকে বাহার 



সি 
ন্ছিতি, ৬চী ছি) সং, পৃং, শিব, ভ্রিলো'- 

চন। শিৎ--১ “ত্র্যনকৎ ঘঙ্জামহে |”? ২। 
'“মহেশ্বরন্্া্বক এব লাপরঃ।” (ছু) 
হ।পোৌষ্য রাজ। পুত্র-কামনায় মহাদেষের 
আরাধনা করেন। মহাদেব তাহাকে এক 

ফল দিয়া বলিলেন, “রাজন! এই ফলে 
মদীয় তেজ নিহিত রহিল, তৃমি এই ফল 
তিন ভাগ করিয়া পতীত্রয়কে অর্পণ কর। 
কালে তিন জনে তিন খণ্ড প্রস্তুত হইলে, 
আমার নাম করিয়া যোগ করিলে যে পুত্র 
হইবে, সে চক্দ্রশেখর নামে বিখ্যাত 
হইবে। তিন জননীর গর্ডে জন্মিয়াছিলেন 
বলিয়।, চক্দ্রশেখর এই নামে বিখ্যাত হন। 
কা--স্ত্রীৎ, হর্গ। [সৎ পুধ, কুবের । 

ত্রাম্বকসখ (ত্র্যস্বক-সখি বন্ধু, ৬্ঠী_হ্) 
ক্যশীতি (ত্রি-অশীতি ) সং, স্ট্রীং, তিন 
ধিক অশীতি, তিরাশি, ৮৩ । 

ব্র্য্ট ত্রোষ্টনৃ, ত্রি ত্রিগুণিত অই, যং-_ 
স) সং, ক্লীং, চতুর্বিংশতি সংখ্যা, ২৪। 

জ্যআ (17877019, ব্রি- অত্র কোণ) বিং) 
ত্িং। ৩ জু রেখা শ্বারা পরিবদ্ধ স্থান। 

ত্রযহস্পর্শ (ত্রি তিন- অহন দিবস-_ 

স্পর্শ স্পর্শন, ২যা-ষ সং, পুধ) যে দিন 
তিন তিথিকে স্পর্শ করে, এক দ্দিনে তিন 
তিথির সংষোগ । 

ব্র্যহস্পৃক (ত্রযহস্পূশ, ব্রি-অহন্ দিন- 
স্পৃশ্ [স্পৃশ্ স্পর্শ করা+০ক্ষিপ)-_ক] 
যে স্পর্শ করে, ২কা]_ ব) সং) পুৎ- স্ত্রী, 
দ্বিনত্রয়ম্পশখ তিথি । 

ব্র্যাযুষ তরি _আ।যুষ, দ্বিগু- স) বিং,ত্রিৎ, 
বাল্য যৌবন বার্ধক্য এই ত্রিবিধ আযু- 
ক্ধাল। শিং--১ গত্র্যাযুষং জমদগ্নেঃ কশ্য- 
পস্য ভ্র্যায়ুষহ 1? 

ত্র্ধহিক(্তি - অহ্ন্+ইক(ফিক) _ তবার্থে) 
বিৎং, ত্রিৎ, তৃতীয় দিবসে যাহা হয়। 

তব (তন [বিস্তার করা] ভাগ কর17+*(বিচ) 

'স্ক্ক। অনৃ»্ব) বিৎত্রিৎ, অন্য, ভিন্ন । 

ত্বকৃ-সূ্রীং ) (তবচ্,ত্চু আবরপ 'করা 
ঘড় -ক্ষাং ৃ +০্ছিপ), আঅ(্সন্)- ক) 
স্বড1- কী 7) সং,চর্ম, ছাল । ২ /সপর্ে 

জ্রিযন।৩| বন্ধল।৪। দাকুচিনি। : 
£ 

ত্ব্ণড,র বে চর কত, হককে 
ষে উত্তেজনা কয়ে) সংপৃহ' অ্প,ক্ষত, ক্বা। 

তৃকৃক্ষীরা তক বাসের ছাল--ক্টীর নু) 
সং, ক্সীং, বংশলোচন। | 

ত্বকৃপত্রে তক বন্ফশ-পর) সং কীৎ জেন, 
পাত। ২।দাক্ুচিনি। ভ্রী_ন্্ীৎহিক্ষপত্রী। 

ত্বকৃপুষ্প ত্বক চর _.পুষ্প) সং, জী, রো. 
মাঞ্চ। ২। পুহ- কী, ছুলিরোগ। 

ত্বকৃসার ] (ত্বক সার, ৬ভঠী- হিৎ) লহ, 
ত্বচিসার | পুহ। বংশ, তল্তা বাশ। শিং 

-১« ত্বক সাররদ্ধ পরিপূরপালদ্ধগীতি ।” 
২। দারচিনি । শিং-১ “ স্থাবরাণাৎ 
ভূতানাৎ জাতয়ঃ যট প্রবীর্তিভাঃ । হৃক্ষ- 
ওুলাল্চাবলাস্বকসরাতৃণজাতয়ঃ। রা. 

আ্ীং, বংশলোচনা ।” [মাঞ্চ। 
ত্বগল্কুর ত্বক চণ্ম_ অস্কুর) সং, প্রং, রো 
তৃগান্দীরী (শ্বককু বন্কল-আ অবধি -- 

ক্ীরী হর্ধী। ছুগ্গের ন্যাষ বর্ণ সাহার, 
॥ ৬ঠী হিং) সং,্্ীং, বংশলোচনা। 
তগাধারদেহা ($1০110597) অ্কৃ-আাধার -- 

দেহ, ৬ঠী-হিং) সং, পৃৎ, ধাহাদের 
দেহের আধার তাহাদের দেহাব্রণ; 

যথা-_শন্ম.কাদি | 

শুগজ (ত্বক চর্ম-জ [জন্ জন্মান4ব্জ 

(ড)--কা উৎপন্ন) সং,ক্লীৎ, রোম, লোম । 
২। কুধির, রক । 

তগ্দোষ ত্েকৃ- দোষ, ৭মী--হিৎ) সং, পুৎ, 
ক্ষ্ঠরোগ । ২। বিং, ভ্রিৎ কুষ্ঠরোগাক্রান্তর। 

ত্বচিহ্থগন্ধা ত্বেচি বস্কলে- সুগন্ধ সৌর) 
সং, স্ীং, ছোট এল।ইচ | 

ত্বজজ্বান (ত্বচ-জ্জান) সং, পু ক্কীৎ, 
স্পর্শেক্ট্রি জন্য জান. ত্বাচপ্রত্যক্ষ । 

ত্বৎখ (তন বিস্তার করা কিপ, )-- ক;বিং 

ত্রিং, অনা, ভিন্ন । ৎ। একবচনান মুসা 
বাচক। 

ত্বক (তং +ককেপ্) _ইন্বমর্ধে ভি, 
তুকীয়, তৎসন্বন্দীয়। | 

ত্বদীয় (ত্বৎ1ঈয় শীয়) -ইদমর্থে) বিঃ 
ভিধ, ক্তৎসহ্বন্ধীয়। তোমার |, 

তবদ্িধ (তৃৎ+বিধ - প্রকারার্দে ) বিং। ভি। 
তোমার মত, ত্বৎলদৃশ। 



বাট [৭৯৬ ] খবরে 
পপি পপি 

শ্বরণ- ললীং ) ত্বের বেগে গমন করা+  ত্রী-জীৎ, চিত্তানক্ষার। ২.। হু্ধ্যপত্থী, 

| অন(আনট), উ, ই-ভ্ভা) ; সংজ্ঞা । ৩। ক্ষুজ্র গাড়ি বা রখ। ৪ । বিং, ত্বর'- স্বীৎ 
॥ 

সং, স্িং, বেগ, শীদ্রাভা। |. গং, তৃষ্ মন্বদ্ীয়। তবরি-স্প্ীং 
২: তাভীইলানার্থ নিলম্বাসহিসুততা। ৩। 

উত্কঠঠী : শিং ১ ঠতরাৎ কুরু !হা- 
রা 1?) ২ “কাত্বরা মরণে পুনহ |” 

ক্বরমাণ (ত্বরা জেপ, আন শানগ- ক) বিং, 
ত্রিং সত্তর, যে তাড়াতাডভি করিতেছে । 

স্বরাপর (ত্বর।-পর মুক্ত) বিৎ, ত্রিৎ) তৃরা- কলা 
স্বিত। | ত্বিষামীশ ; সং, পুৎ, স্ধ্য ॥ ২। অর্কবৃক্ষ। 

ূ ত্িষ্ ] (ত্বিষ, দীপ্ত হওয়া+(কিপ) 

ূ 
ৃ 

ূ 

স্বরিত (ত্বরা দেখ, তক্ত)-_ ক। অথবা ত্বরা তিষাম্পতি (ত্বিষাৎ [ বন্ৎ ] দীপ্ডিসমুহ _ 

| 

ূ 
র 
ূ 
র 

তৃষা 'আ- ভ1) সং, স্্রীং, তেজঃ |'২। 
কান্তি, বর্ণ। শিৎ-১ জ্লনং তিষঃ কথ- 
মিবেতরথা ।” ২৭ চয়ন্ত্বিধামিত্যবধা- 
রিতৎ পুরঃ।” ষাঁ-স্ত্রীং, পৌর্ণমাসের- 

+ইত- সংজান্তার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, সত্বব, | পতি স্বামী) সং, পুং, হুর্ধ্য। ২। অর্ক- 
শীঘ্র, তাড়াভাড়ি। শিৎ-১ তিরিতগতি | বৃক্ষ । [রশ্মি । ২।তেজঃ। 
বজযুসতিঃ 1” ২ পপথোহভিমক্রত্ববিতৎ | তিষি (তিষ, দেশ, ই- প্রৎ) সং, পু, কিরণ 
চমৃচরাঃ ৮ম) ২। (47 _ভা) ক্লীং, | 'ত্বষিত টত্বব+ইত-জাতার্থে).বিং, হি 
তুরা। তা ন্মীং, দেবীবিশেষ। জলিত। শিং-১ পঅগ্নিরিব অন্যে 

ত্বরিতগণ্ত ) সং, স্বীং, দশাফ্ররপাদক বর্ণ! ত্বিষিতঃ 1" 
বৃত্তবিশেষ : যথা-“ত্বরিতগতি ব্রজমুলতিঃ | সরু (সর যাওয়া+উ-ক) সং, পুং, তবলিন্ষ্ত! বিপিণগততা |" খড়গাদির মুষ্টি, অশবের বাট ।২। হাতোল 

স্বষ্ট (ত্ক্ কার্টাদি চাচা+তন্ডে)_ন্)) 6077019)। শিৎ-১ “হস্তিদস্তৎসরনৃ- 
বিং,ত্রিং, পরিজন্ত, চাচাছোলা। খড়গান্ ।” ২ “খড়েগ হবমলংসর |” 

স্ব] (তি, বক্ষ ডাচা+তৃতনী- ক) সং, ০ 
পৃহ, বিশ্বকর্মা । শিৎ-১ “আহ্বয়ে বিশ্ব 
কন্মাণম্হৎ তষ্টারমেবচ । ২ । শ্ত্রধর। | থ্ 
| হ্বাদশাদিতোর মধ্যে আদিভ্যবিশেষ। 

৪ | তদ্দেবতাক চিতা নক্ষত্র । ৫ | বর্ণ, | থু: বান বণের সণডুল্শ বর্ণ। ইহার ভচ্চা- 

সক্করবিশেষ | ৬ । বিৎ, তি, তক্গণকর্ত1 |! ঈগ স্থান দম্ত । ইহা মোশ্ষরুপিণী কুগুলী, 
ত্বাচ (তচ-ক্সষেট_ ইদমর্থে) বিং,দিৎ, ! তিশিন্টু ও ছিশভিমুক্ত পঞ্দেব ও পণ 

তগিল্দিয় দ্বারা যাহা সম্পয় হয়। ২। ূ এ।ণাস্বক এবং অকণাদিত্য সন্কাশ। ২। 

ত্বগিশ্রিয় গ্রান্ত । শিৎ-১ পন বাত্বাচৎ | (শ্থা থাকা+অডে)১-ক) সং, পু, 
আমাক শ্রবণযুগগমৎ লহ্ি নহি? | পর্ববত ; যথা 

ক্কুচপ্রন্ভাক্ষ কোচ - প্রত্যক্ষ অনুভব) সৎ, । “থকারে পাথর তৃমি থকারের মেয়ে, 
বীীৎ, স্পর্শেক্িয় জন্য জ্বান। শিৎ _১ থিরকর থরথর কাপি ভয় পেয়ে।" 
«কম জ্ঞানম।ত্রে ত্বজ্মনঃসংযোগস্য যদি ২ । ভয়রক্ষক। ৩। রোগবিশেষ। ৪ 
ফারণতৎ তদা রাসনচাক্ষুষাদিকালে তাচ- চিত্তু। ৫। (4ড- ভাবে) ক্লীং, ভক্ষণ। 
গ্রাত্যত্ধাৎ সাত |; ৬।রমণ। ৭।মঙগল। ৮1 ভয়। 

থকৃথক্ (দেশজ) আবিল, ঘোলা । ২। গাড়, ত্বাদৃক ) (তা যুক্ৃ-দূশ দর্শন 
ত্বাটুশ ₹ কর1-+7*(কিপ), কা(টকু), সকৃ -- স্বন। . [শ্পিত। 

স্বাক্ষর )] আঁ) বিৎ, ত্রিং, তোমার সমৃশ। থরথর (দেশজ) বিং, কম্পান্িত । ২ । ক- 

ত্বাই (্তষ্টং হুর্ধা, হুত্রধর অক) সম্ব | থরেখরে (দেশজ) স্তবকে স্তিবকে,। থাকে 

স্র্থে অপত্যার্থে) সং, পু) বৃত্রাজুর |. থাকে। - | 



শ্বোপা ০. খু 

খলিয়', থলী দ্ছেলী শবজ) জং, গুণ, হালা, 
বপ্রী । 

ছু, থলো (দেশল) সহ, গুচ্ছ, আ্বসক। 
থল্থল শ্মেল শন্দজ কি?) মাংসল, মোটা । 
থাকন (স্ব! ধাতুজ) সৎ, শ্িতিকরণ, বাস- 

করণ । ১: |স্থান। 

থানা শ্মোন শব্দজ) সং, আড ডা, চৌকি 
থানী (শ্যানী শন্দজ) কটকে এক প্রক্কার 

প্রঙ্জা আছে তাহাদিগকে থানী প্রজা 
কহে । ইহার কিয়ৎ পরিমাণে এতদ্দেশীয় 
পোঁদকল্ছা প্রজাদিগের সঘ্বশ | 

খাবড়1, থাবা দেশজ) সৎ,চাপড,চড়, খাবা । | 

থাম (স্যম্ত শব্দজ কি?) সং, খুটি । 

থামন (দেশল) সং, থাকন । ২ শান্ত হওন। 

থালা (শ্ছাল শবন্দজ) সং, ধাতুময় ভোজন- 

পার । [ধার পাত্রবিশেষ। 
থালী স্বোলী শজজ) সং, হ্বাড়ী। ২। তৈতৈলা- 

থুমন ) শ্ছোপন শন্দজ কি €) মং, রাখন, 
থোওন |) অর্পণ । 
থুইলা (স্থাপিলা শন্দজ) রক্ষা বা স্লাপন করা । 
থুতনী (ত্রোটি শন্দজ ) সং, চিবুক, 
থুতি ওষ্টের অধোভাগ, দাড়ি, ঘখা__- 

"এত বলি বিদায় হইলা থুতি ধরি |”. 
খুকাঁর (থৎ্ অনুকরণ শন্দ-_কার করণ) 

সং, পৃৎ, নিষ্ঠীলন, থুখু ফেলন । 
থুৎ্কুড়ী (দেশজ) সৎ, খুথু নিষ্ঠীৰন । 
খুথক ; সং, ক্লীৎঃ থুথু | 
থুবড়া স্থবির শন্দজ কি ?) বিৎ, অধিক বয়স 

পর্যন্ত অকৃতবিবাহ । 

থূর্ভ €ধূর্বং বধ করা+ তক্কে)_ম্্ঘ ) বিং, 
ত্রিৎ, বিনাশিত | 

থেথে দেশজ) পরিপূর্ণ দ্র পদ্দার্থ;) ষথা-_ 

. জল থৈখৈ করিতেছে । 
€থাড় (দেশজ) সং, কলাগাছের মধ্যদেশ। 
থোড়া (ভ্তোক শস্মজ কি?) বিৎ, কিপ্চিৎ, 

আঅল্প। 

খোড়ন খুড় আচ্ছাদন কর17+-অনদ্েনট) 
-- ভা) সৎ, ক্লীৎ, আবরণ, ক্পাচ্ছাদল । 

€থাপা ) স্কেবক শন্দজকি ?) সৎ, গুচ্ছ, 
7 বিকার! 

৭৯৭ 

দা 

; ব্যগ্শ্বর্ণের অষ্টাদশ রা ইহা ক 
রণস্ান দত্ত । কামধেনু তশ্কে ইহা চতুবর্ণ- 
প্রদায়ক, পপ্দের ও পঞ্চ প্রাণাত্মক, 
ত্রিশক্তি ও ঘিবিন্দৃযুক্ত এবং রক্জবিছ্যু- 
ল্লতাকার বলিয়া উত্ত আছে ।২। দো 

[নল করা + জংড)-- ক) পুং, পর্বত ।৩। 

€41+ড- ভাবে) দ্বান। ৪। (দে ছেদন 

করা) ছেদ। ৫1 ভাগকরণ। ৬1011 

দান করা 4+ড-- ক) জিৎ, দ।তা, যে দান 

করে (ইহা কোন শব্দের পরে ন1 থাকিলে 
প্রায় প্রযুক্ত হয় না; যথা-_ ধনদ, অগ্নিদ 
ইত্যাদি)। ৭।(দৈ শোধন করা) শুদ্ধ। 
৮। অবদাতা। ৯। (দো ছেদন করা) 
ক্লীং, কলপত্র। 

দই (দধি শন্দজ) সং, দুপ্ধবিকারবিশেষ। 

দংশন (দন্শু দংশন করা 4 অ(অন্)--ক) 

সং, পুৎ, ঝনমক্ষিকা, "ডাশ। ২।৫+খঅ 

ম্বেএ)_৭) দত্ত । ৩। বর্ম, সাজোয়।। 
৪ । (7 ঘএ- ভা,দোষ। ৫। দংশন । ৬। 

খণ্ডন । শিৎ- ১ «“কঠোরদ্বৎশৈর্মশটকৈঃ।” 
শী-ক্তীথ, ক্ষুদ্রডাশ, মশ1। 

দৎখক (দৎশ দেখ, অআক.পক)- ক) সং, পু 

ডাশ। ২। মশা । ৩ । বিৎ, ত্রিৎ, দংশন- 
কারা । 

দংশন (দংশ দেখ, অন(অনট)- ভ! ) সং, 
ক্লীং,দৃত্তা।ত, কামড়ান। শিৎ _ ১৭দষ্টাশ্, 
দংশনৈঃ কাস্তৎ দাসী কুর্ববস্তি যোষিতঃ |” 
২ । (+ঘঅনট _ণ) বন, সাজোয়া। শিং 
_-৯ “স্বষ্টহ্যয় মহত্ব! তু ন বিভোক্ষ্যমি 
দঘংশনমৃ।” 

দংশভীরু দেশ বনমক্ষিকা- ভীরু ভয়- 
শীল, ৫মী_ষ) সং, পুৎ-আ্ীঘ। মহিষ । 

দৎশমুল ( দ্বংশ - মুল, ৬ঠী-হিৎ )সং, পু, 
সজিনাগাছ। 

দংশিত ( দন্শ-ডি-দ্ৎশি+ তক্তে)ম্) 
বিৎ,ত্রিঘ, দত্তে খণ্ডিত, যাহাকে দংশন 
করিয়াছে । ২ । (দৎশ+4ইত) বশ্মিত, 
বন্বিশিষ্ট। শিৎ ---১ণ“ছত্রাণি চ বিযাজনে 
দংশ্শিতানি সিতালি চ। 



দক্ষ 

চিনি তু দেশ টক ত্র ্র্ন)- . 

দংষ্রা_ন্্ীং / আপ) সং,পুৎ দত্ত, রদন। 

শিৎ -১ "ত্রমদৃক্রকটিদত্র করালনক্ত, 1” 
ইরা স্ত্রীৎ, বড় দাত ছাঢ়া। 

দ্বংট্রানখবিষ দেত্র।_ নখ, দ্বং_স-দহ্ট্রা- 

নধ _ বিষ, »ষ্ঠী- হিং। যাহাদি'গন দস্্ে 

[4৯৮] দক্ষি 

মন্বন্তরের ইল শ্রুত। পয়ে মরীচিগর্ভাকি 
দেবতা । হ্যতিমান প্রভৃতি সপ্তর্ধি। শিং 
-১নবমো দক্ষসাবর্ণিম নুবরুপমস্তবঃ1 

দক্ষার্পিরধ্বংসক ( দক্ষাধবর দক্ষাযজ্ঞ - ধ্বং, 

সক বিনাশক, বং- স) সং, পুং, শিব। 
২।বীরভদ্র। 

নখে বিষ আছে) সং, পু, কুকুর, বিড়াল ! দক্ষায্য (দক্ষ বধ করা+আধ্য- সংজ্ঞার্থে) 

প্রড়ৃতি। [দ' ই্রাসুক্ত, ঈাতাল। 

দংট্রাল ( দংঘ্11ল-_ অন্তার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
জঃষ্রাস্য রা দন্ত- আসা মুখ, ৬ঠী- 

হিৎ) সং, পু, বরাহ। 
জংহী (দংটি নৃ, দংট্রা'+ইন্- অন্তাে9 সং, 

পু, বরাহ । ২ । সর্প । শিং - ১সর্ব্বেষাৎ 
হষ্টি পা শেষে নাগানামথনাস্থুকিঃপ্র উহ 

কুতঃ) 1” ৩। বিৎ, ত্রিৎ, বৃহদন্তবিশিষ্টঃ 
ধাতাল। শি২-১"'দৎষ্টি ভিঃ শুর্গিভিব্বাপি | 

চে, হতায়েস্ছৈশ্চ তস্কটরঃ | 

ঘক (উদক দেখ, উ- লোপ) সং,কীৎ, স- 
লিল, জল, নীর, জীবন । 

দক্ষ (দল্ষু বেগবান্ হওয়া, বৃন্ধি পাওয়11- 
খ(অন্)- ক) শিং,ত্রিৎ, সমর্থ, পটু, নি- 
লুণ। ২। সং, পুই, স্মমামপ্রসিচ্ধ রাজা, 
ত্রহ্মার পুত্র প্রজাপতিবিশেষ, তিনি ত্রক্গার 
দ্বক্ষিণান্ু্ট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
শিং-১ “ ঘক্ষস্বজায়তাঙ্গুউদ্দক্ষিণান্গ- 
বানৃষিত 1? ৩। শিবের বৃষ । ৪ । কুকুট। 
৫ | মুনিবিশেষ। ৬ । বৃক্ষবিশেষ । ক্ষাঁ_ 

স্ত্রীং, পৃথিবী । ২। বিং, নিপা । শি ১ 
“সা ভার্ষগ যা গৃহে ঘক্তা ।? 

ঘক্সকন্যা ] (দক্ষ-_কন্য।।*ঠী-ষ। ১য় 
ছল্সআ। পক্ষে-জ[জন্ জন্মান+অ 

(ড)- ক] যে জন্মে, ৫মী-ষ সং, স্ত্রীৎ, 
ছুর্গ', সতী । ২। বহুৎ। অশ্বিন্যাদি সপ্ত- 
বিংশতি নক্ষত্র । 

ঘ্বক্ষজাপতি (দক্ষজা! অশ্বিন্যালি নক্ষত্র, দুর্গা 
পতি স্বামী) সং,পুং, চজ্জ । ২ | শিব। 

বক্তা (ছন্ষ'+তা1- ভা) সৎ, জ্ীৎ, নৈপুণ্য, 
পটুতা, ক্ষমতা । [4) সং,ক্সীং, বল. 

ফক্স (দক্ষ পারক হওয়া+ অস্অন্ন্)_ 
ক্ষুসারর্ণি; সখ পু, নবম মন্থ। এই মন্- 
স্করে ভগবানের খবভাবস্তার হইবে । এই 

সৎ, পুং, গরুড় । ২ । গ্ধ। 

দশ্ষিণ (দক্ষ, বন্ধিত হওয়া4+ইন-_ ক, অ- 
হার্থে) বিং, ত্রিং, দাক্ষিণ্যযুক্ত) অনুকূল, 
পরচ্ছন্দানুবত্র্ঁ । শিৎ_-১ “প্রদক্ষিণার্গি 
হবিরগ্িরাদর্দে।”” ২। উদ্দার। ৩। খ্মক- 

পট, সরল । ৪ । ধামেতর, ডাইন ' শিং - 
১ গৃহুীয়াদ্দক্ষিণে হস্তে তদস্তে দ্বস্তি কীর্ত- 
যেখ।?' ৫ |যাম্যদিকৃ্ বা দেশসন্ন্ধীয়? 
যথা-_তিনি দক্ষিণে যাত্রা করিয়াছেন। ৬। 
সমর্থ, দক্ষ, নিপুণ। ৭। উত্তরের বিপরীত; 

যেমন--দশ্ষিপদ্দিকৃ। ৮.। সং, পুং, নায়ক- 

বিশেষ,সকল নায়িকাতে যে নায়কেরসমান 
অনুরাগ থাকে । শিং-১ “বহুনাং নায় 
কানাহ্ত। নায়কেো। দক্ষিণে! মতঃ 1? ৯) 

দক্ষিণা । শি২-১ “ক তষজ্বমদক্ষিণমূ ।?? 
দক্ষিণকালিক17 সং, সী, শিবহদয়ে ঘন্িণ- 

পদ্দার্পণ- শীল! ক।ালক। দেবী । 
প্ক্ষিণকেন্্র, দক্ষিণমের ) সৎ, পু, পৃথিবীর 

দক্ষিণ প্রান্ত । 

দক্ষিণতস্ (দক্ষিণ 41 তস্-_ প্র) অত, দন 

দ্বিকে ব দেশে । ২। ডাইনে। শিৎ-১ 
“ পিতভ্যে। বলিশেষক্ত সব্বদশ্রিণতে। 
হরেখ।।)? 

দক্ষিণদিক্ -গরুড় গালবের নিকট দক্ষিণ 
* দ্বিকের বৃ্তাস্ত কহিতেছেন-_পুর্ষেরে হুর্ধ্য- 
দেব বিধিবিহিত যজ্ঞের ছশ্ি'ণাষরূপ 
এইদ্িক তাহার গুরু কশ্যপকে প্রদ্দান 
করিয়াছেন তন্রিমিত্ত এই দিক্ দক্ষিণঙ্গিক 
নামে প্রসিদ্ধ হহল। | 

দক্ষিণপশ্চিম1 ; সং, স্্রীহ, দৃক্ষিণ-পশ্চিমক্োপ 
দর্ষিণপূর্বর্বা ( ঙ্গিন _পুর্বব ) সহচক্ত্রীৎ। পুর্ব 

স্বক্ষিণ কোণ। 

দ্ক্ষিণমানস ; সং, জীং,গয়াস্থিতি ভীর্থবিশেষ। 
“দক্ষিগ্মানলে চৈব ভীর্থ ব্রর়মুদাহতস। 



্ক্ষি ্ 

ধক্ষিপমার্গ; সং,পুধ, তক্তরোন্ 'আচারবিশেষ। 
দর্ষিণসমুদ্র ; সং, পুং১ লবণসমুদ্র । 
দক্ষিপন্য (দক্ষিণ-_প্ছ যেথাকে) সং, পুৎ। 

সারধি। ২ । বিং, তিনং, দক্ষিণে স্থিত । 
ঘর্গিণ! দেক্ষিণ দেখ, আপ. স্ত্রীং) সংওম্ট্রীৎঃ 

পুরোহিতের বেতন, ঘঙ্ার্দি কন্্াবস্বানে 
খঅনুঠিত কর্মের সম্পূর্ণত।র নিমিত্ত দ্ান। 
২।পুরস্কার। ৩। ষক্্রপত্রী; শ্রীকঞ্ণের 
দক্ষিণাংশভূত1 | কার্তিকী পুশিমায় রাম- 
মহোৎ্সবের দিনে ইস্াওর জন্ম হয়। ৪। 
ঘক্ষিণপদিকৃবাদেশ। ৫। দেবীবিশেষ। 
৬। অং, দক্ষিণ হইতে |৭। ছক্ষিপে। 

জক্ষিণাগি দেক্ষিণ_ অগ্রি, ৬ষঠঠী- ষ) সৎ, পুহ) 

দম্মিণদিকে প্ছাপনীয্ যজ্জের অগ্নি। ২। 
স্্রীং অর্বরপত্থী। 

দক্ষিণাগ্র দেক্ষিণ দক্ষিণদিক _ অগ্র, ৬ঠী-_ 

হিং) সং, পুৎ, কুশাদি। ২। বিৎ, ত্িৎ, 
দক্ষিণদিকে দাহার অগ্রভাগ । 

জক্ষিণাচল দেক্ষিণ-_ আচল পর্বত, ৬ঠী- 
ষ) সং, পুৎ, মলয়পন্দবত | 

দক্ষিণাচার; সং,পুং, তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। 
শিৎ-১ “ন্বধন্মনিরতো ভূত্বা পঞ্চতন্বেন 
পুজয়েৎ। স এব দক্ষিণাচারঃ শিকে। 
ভূত্বা! শিবাৎ ষজে২।”” ২। বিৎত্রৎ,দশ্িণ- 

দিকে যাহার গতি আছে । শিং-১“দ- 
ধক্ষণাৎ দক্ষিণচারো দ্িশং যেনাজয়ৎ 
গ্ভুঃ 1” 

দক্ষিণৎ, (দক্ষিণ জাৎ, এন, আহি, 
পন্লিণেন অ।__ প্রং) অং, তালি দিকে । 

দক্ষি্রাহি ২। দক্ষিণবস্তা। ৩। ছক্ষিণ 
জক্ষিণা হইতে । ৪ দক্ষিণে। 
দক্ষিণানিল; সৎ, পুৎ, দক্ষিপদিকের বায়ু, 

যলর-সমীরণ। 
ঘক্সিণাপথ ( জন্ষিণা _ পথ [ পথিন্ শব্দঘজ ] 

রাস্তা ) সং, পুৎ, $ঈক্ষিণদেশ। শিৎ-১ 
“এতে গচ্ছস্থি বহবং পন্থালো দক্ষিণাপথম। 

হঙ্গিণা প্রবণ (দক্ষিণ! 

ক্ষিণদিকে নিয় । 
কৃকিপামুখ তবেক্ষিণা জক্ষিণদিকে _মুখ, "মী | 

হিং) বিহওভ্রিৎ,দক্ষিণদিজ্ুখ,দশ্িপ।স্য । 

৭৯৯ ] 

দক্ষিণদিকৃ্_ প্রবণ 
দির, ৭মী -হ) বি, ত্রিং, ১উত্তরাপেন্যা। 

লক্ষে 
স্ 

সপ শশাপীপিশীপিিশীপাপীপাপা পাপন পিপিপি পা পাশপপসাপপাসথাি 

শিৎ- ১ “আযুষ্যৎ প্রান্ুখো ভূঘত্ঞে যশভৎ 
দক্ষিণা মুখ2।1, 

দক্ষিপায়ন (দক্ষিণ- অয়ন গমন, ৭সী- ষ) 
সৎ. ক্লীং, বিধুবের দক্ষিণবস্তাঁ সুর্ধ্যমাগ, 
পৃথিবীর ঠিক মধ্াস্থান হইতে সুষ্ব্যের দ- 

ক্ষিণে গমন । হ। শ্রাবণাদি ছয় মাসকাল। 
শিং ১ “দক্ষিণায়নমাবৃক্তো মহীং নিবি- 
শতে রবিহ ?” ৃ 

দক্ষিণায়নাভ্তবৃত্ত (1০171 01 091710017) ) 

তর্ধ্ের দক্ষিণে গতির সীমা-নিরূপক রেখা, 
বিঘুব রেশার ২৩।০ অংশ দক্ষিণে যে অক্ষ 
রেখা আছে। 

দাক্ষণারণ্য ; সং, রীৎ, দক্ষিণদেশস্থ বন। 
দক্ষিণাকুঃ € - রুস্, “দনি'প- অরুস্ ব্রণ, 

৬ঠী -হিৎ) সৎ, পুৎ, দক্ষিণেন্টা দেখ । 
দক্ষিপাবর্ত (দক্ষিপ_আবত্ত ঘূর্ণন, ৬ষী-- 

হিৎ ) সং, পুং, শঙ্খবিশেষ, যে শঙ্খের মুখ 
দক্ষিণদিকে বোলা। ২ ।বিঙ্ব্যগিরির দ- 
শমিণদেশ। ৩। বিৎ, ত্রিং, যাহ। দক্ষিণ- 
দিকে ঝুঁকিয়াছে।৪। ডাইনদ্িকে আবর্ত- 
বিশিষ্ট । 

দক্ষিণাবহ (দক্ষিণ -খ্স|-বহ্ বহন কর! 
1+আ(অন্,-ক) সম, পুৎ, দক্ষিণদিকৃ 

হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়-বাযু। 

দক্ষিণাশাপতি দেক্ষিণ - আশ। দেশ-- পতি 
স্বামী, প্রভু, ভঠী - ষ) সং পুৎ১ যম । ২। 
ভৌমগ্রহ। 

দ্ক্ষিণীয় (দক্ষিণ1ঈয় নীয়) _ অর্থ থে) বিং,- 
ত্রিং ঘম্িণাহ, দশ্ষিণাপ্রাপ্িষোগ্য | 

দক্ষিণেন্্ী 0 শ্মন্, দক্ষিণ ডানদিকৃ- ঈর্ষ 
ক্ষত, ৬ঠী-হিৎ) সৎ পৃ, মৃগয়াকারী 
ব্যক্িকর্তৃক দন্সিণপার্থ্ে আহত যৃগ। 
শিং-১ “মুগয়ুমিব মৃগেোহুথদক্ষিপেন্্! |” 

দক্ষিণা দশিণা1+ষ ফা) - অর্থার্থে, বিং১ভিৎ, 
দক্ষিণ] প্রাপ্তির যোগ্য । শিং- ১“দলিপ্য- 
দিউৎ কৃভমাত্তিলীনৈঃ 1” ২7 ক্রীং। আনু 
কৃল্য। ৩। নৈপুণ্য, ৪1 ওঁদার্ধ্য, সরলতা । 

দক্ষেশ্বর ; সং, ক্লীৎ, দক্ষপ্রঞ্জাপতি কতুর্ক 
প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ শিষলিঙ্গবিশেষ। কথিত 
আছে যে মানব ইহার সেবা! করে, শিব 
তাহার সহ অপরাধ মার্জনা করেন। 



শাাশিটিশি্ি 

খল (আরবী ভাষ1) অধিকার, আযভাবীন। । 
২ হৃস্তঙক্ষেপ করা । ূ 

দগড় দেগড়া) হিন্দুদ্দিগের আ'নন্ধধন্্র | ইহার 
অপর লাম দামাম।। 

দক দেহ দগ্ধ করা 1 তক্কি)- পদ) বিৎ, ত্রিং, 

জলিত, যাহ] পুড়িষা গিয়ীছে, ভক্মীকুত। 

শিৎ-১ “দশা দগ্ধৎ মনসিজৎ জীবয়স্তি 

দুশৈব যাঃ।” ২ ।ঝল্সান। ৩। (1 
ক) সম্যপ্ত । প্ধা_ ক্ীৎ, অমঙ্গল্য তিথি; 
ইহ? দুই প্রকার । মাসদগ্ধা ও দিনদগ্ধা। 

পপ্ধকাক (দ্ধ [ভম্থীকৃত). কাল -কাক) সৎ, 
পু, দাড়কাক। 

দ্প্ধপত্রন্যায়-ন্যায় (২২) দেখ। 

দগ্ধমন্ত্র ) সৎ১ পুৎ১ তল্লাসারোক্ত মন্ত্রবিশেষ। 

শিৎ- ১ “বহির্বামুসমামুক্কো যস্য মন্তরম্য 
মুদ্ধনি ৷. সম্তধা দৃশাতে তন্ত দগ্ধমন্ত্রৎ 
প্রচক্ষ্যতে | 

দপ্ধরস ; সৎ, পুৎ, চিত্ররথ গন্ধন্ব | 

দঞ্ধব্য (দগ্ধ দেখ, তব্য _শ্ম) বিং, ত্রিৎ, দাহ- 
যোগ, দাহ্য । 

দ্দ্ধিক। দেদ্ধ+কণ্-কুতৎ্সিতার্থে) সৎ, স্ীৎ, 

দপ্ধীন্ন, পে।ড়ীভাত। [স্ট্রীং,ঝাম] ইট। 
ঘপ্ধেষ্টক। ( দদ্ধ_ইষ্টক ইট, যখ- স) সং, 

ঘড় (দৃঢ় শব্দজ কি?) শক, কঠিন । ২। 
বিচক্ষণ, নিপুণ, পট, মজবুত । 

দড়া (দেশজ) সং, দীর্থস্ুলরজ্জু, কাছি । 
দড়ী (দেশজ) সং, রজ্জু১ গুপ | 
দণ্ড দেও দমনকরা +অর্েল্) _ ণ। অথব। 

দম অংড)- ণ) সং, পুৎ--ক্লীৎ, যষ্টি, 
লাঠি । ২।(€+7অল্-ভা) পুং, দমন, 
শাসন । ৬। শিক্ষা । ৪1 সোজা হইয়া 

দ্বাড়ান। ৫।(+অল্্-ধি) যুদ্ধ। ৬। 
ব্যুহবিশেষ। ৭।(4+জঅল্-_র্ম) অশ্ব- 

বিশেষ। ৮।€+অল্_৭) সৈন্য ।৯। 
চারিহ্স্তপরি মাণ। ১০ | কোণ। ১১।মস্থান। 

১২ । যুজ্ধযাত্রার আজ্ঞা । ১৩ | ষষ্টি পল পরি- 
মিত সময় । ১৪1 (+অন্-ক। স্থবামী, 

.স্লেন যাহার দ্বণ্ড আছে । আগমশান্সে__ 
» দ্ষষ্টনামক ইতর হুর্ধোর বামপার্থেআছেল) 

হুর্ধ্যের পারিবদ্ । শিৎ_ ১ “(গজঃ ) জলে 

শুগাফওহ প্রসারিতবান্।" |” ২। “ষট্পলৎ 

। দ্বগুকা (দণ্ড+কণ্ _ প্রথঃ আপ্ - 

পাত্রনিন্্মাণৎ গভীরৎ চতুরক্ষুলৎ। শ্বর্ণমাষৈ£ 
কৃতচ্ছিদ্রৎ কুটশ্চ চতুরগুটলঃ 1 যাবজ্জীল- 
পুত পাত্রৎ তত্কালৎ দণ্ডমেব (র্লীং!) 
চ।? ১৫। যম্। ১৬। নৃপবিশেষ। 

দণ্ডক (দণ্ড-ক কৈধতুজ+কঅড)-ক) 
সৎ, পুৎ_কলীৎ, ছন্দোবিশেষ । ২। কাম্য- 
কম্ম। ৩। (দণ্ড দেখ, অক্কপক)-- ক) পুং, 
নুপবিশেষ। 

স্্রীং) সং, 
স্্রীৎ, দেশনিশেষ। ২1 জনশ্থান। ৩ ॥ 
দেশে দণগ্ডকারণা নামে ধন আছে; 
পোরানরী নদীর উপরিশ্থিত । 

দণ্ডকাক ; সং, পুত, দাড়কাক। 
দণ্ডকারণ্য 'দ্ডক- রণ ব্ন। দক নৃ- 

পতির দেশ শুক্রাচার্ধ্যের শাপে বন হুই- 
যাছিল ) সৎ, ক্লীৎ, সমস্য দাক্ষিণাত্য, 
বিশেষতঃ দাক্ষিণ।ত্যের পুর্বভাগ । 

দ্ণডগৌরী; সৎ, স্বীৎ, অপ সরাবিশেষ | শিং 
১. “উন্দশী মিশ্রকেশী চ দণ্ড গৌরী 
বরূখিনশী 1? 

দণ্ডগ্রহণ দে এই ক্শ্রযীছ্গের হস্তে চিহ্ন 
স্বরূপ সন্নক্ষণ সে এক দণ্ড থকে সেই 
দণ্ড -__ গ্রহণ) -,১ ক্লীৎ) সন্যাস।শ্রম অব- 
লম্বন। 

দণ্ডগ্রাহ («৩ - গ্রহ গ্রহণ কর1+ অ(ষণও) 
- ক) বিং, ব্রেৎ, যে দণ্ড গ্রহণ করে। 

জওডচক্রািন্যার- ন্যায় ২৩) দেখ । 
দও্ডকা ; সৎ শ্রীৎ, দামামা, লাগরা । 
দগুধর (দণ্ড- ধর! ধু ধরা1+ (অন্), 
দণুডধার / অ.ষণ)_ ক] যে ধরে, ২য়া_ষ) 

সৎ, পুহ, যম ।২। রাজা ।৩। কুস্তকার। 

৪। পিৎ। ত্রিখ, যষ্টিধারী, যষ্টিহস্ত । ৫। 
অপরাধাকে যাহার দণ্ড 1দবার ক্ষমতা বা 

অধিকার আছে । শিং-১"শ্রমন্থ দ্ৎ মনু 
জৃণডধরান্বয়ৎ ।?? [₹ণ্ড দেওয়া, শাসন । 

ঘ্বণ্ডন (দণ্ড দেখ, অন(অনট) _ ভা) সংখক্লীৎ, 

দ্বগুনায়ক (দ৩9 সৈন্য শ্রেণা। - -লায়ক থে 

লইয়া যায়, ৬ _ ষ) সং, পুং, সেনাপতি । 
২। দগুবিধানকতা। ৩। ূ ১1792 ) ত্য 

ব্যন্তি বিচারকের হুক্ুম অন্যের, উপর 

খাটাক্স, ৪ রাজ]। 
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দষ্ডনীতি গণ নীতি প্রণক্বন, *মী _হিৎ) 
জং, পৃৎ) রাজনীতিশান্তরবিশেব, যাহাতে 
রাজ্যশাসনসংক্রান্ত ধাবতীয় নিয়ম ও উপ- 
দেশ আছে। শিং-১ “মো দণ্ড ইতি 
খ্যাতক্তাৎন্্যাদ্দণ্ডে! মহীপতিঃ। তস্ত নীতি- 
দ্বগুনীতি নর্ষনান্গীতিরুচ্যতে |” ২ “আন্বি- 
ক্ষিকী ত্রয়ী বিদ্য1 দ্রগুনীতিশ্চ শাশবতী ।)? 

দণ্ডনীয় ঠ দড দেখ, অনীয় _প্ম) বিং, ভ্রিং 
লণ্ডাহ? দণ্ড দিবার যোগ্য! 

্গুপাংশুল দেগুপ [দণ্ড যঙ্টি-পা পালন 
করা, ধারণ করা4অকে)- ক]- অংশুল 

[অংশল শন্দজ] বলবান্। অথবা! ষষ্ছি ধারণ 
করিবার জন্য যে পাংশুল অর্থাৎ অধম) 
সৎ, পু, ছ্বারপাল, ছারী। 

ফ্গুপাণি (দণ্ড _পাণি হস্ত, ৬্ঠী-হিৎ) 
সং, পু যম । ২। শিবের অনুচরবিশেষ। 
৪। বিং, ত্রিং, য্টিধারী। 

দগুপা্ দণ্ড পাদ, ৬ষী-- হিং) বিৎ, ত্রিং) 
বে পদ্দদ্বয় উদ্ধে রাখিয়াছে। 

ঘ€খপারুষ্য দণ্ড শাস্তি, শাসন -পাক্ুষ্য 
কাঠিন্য) সং, ক্লীৎ, কঠিনদণ্ড, দৈহিক 

পীড়ন করা, প্রহারাদি । শিৎ-১ “পর- 
পাত্রেষভিদ্দোহে। হস্তপাদাযুধদিত্ভিঃ ভন্ম- 
দ্িতিশ্চোপঘ (তে! দগুপ[রুষ্যমুচ্যতে 11” ২। 
অষ্টাদশ বিবাদের অন্তর্গত বিবাদবিশেষ। 

দণ্ডপাল (দণ্ড যষ্টি ইত্যাঞ্ষি_পাল, 
ঘগুপালক পালক যে রক্ষা করে; সং, 

পুংঘ্বারপাল । ২। মত্স্যবিশেষ, দ্দাড়িকা। 
ঘণ্ডতুৎ (দণ্ড ঘটি কিম্বা তাহার চক্রের 

হষ্টি বা হাতল--ভৃৎ যেধারণ করে, 
বা কশ্ম করে) বিৎ,ত্রিৎ, পগুধারী। শিং 
-৯ “সহি দৃণ্ডভৃতাৎ বয়ঃ17; হ। সং, 
পু কুম্তকার | 

হওমাথ দেও দণ্ডাকার-মাধ পথ, য় 
স্) লৎ, পুৎ, প্রধান পথ, ফদর রাস্তা । 

বণ্ডুমাধিক (দগমাধ + ইক্িক)-_ ধাব- 
ত্যর্ে) বিং, ত্রিৎ, যে সদর রাস্তায় তে 
ডির়া যায়, ধাবক। [বিশেষ । 

ধগুমুদ্রা ;) সং, আ্্রীং, তন্্রসারোক্ত যুদ্রা- 
ঘণ্ডযাত্র। (দণ্ড শাসন, দমন ইত্যার্দি_ 

যাত্রা গমন, ৪র্খা ফ) সং, অ্্রীং, দিগ্রি- 

জঙার্ণ যাত্রা । ২। বরষা, বরের | শঙগে 
গমন। ৩। সম্যক গমন 1:00 

দ্বগুযায ছেণ্ড শাসন ইত্যাডি: সানি বনি 
বৃত্ত কধান+ অ(েএ) - ক) সং, পু, হম । 
২।দিন।৩।| (ও ইত্জিয়দমন-খাম 
জংঘম) অশল্ত্য-মুনি। 

দণ্ডবৎ দেণ্ড+ ব(চৎ)- প্রং) অং, দণ্ডের 
ন্যায় পতিত হওয়া। ২। দেণ্ড+বতু) দণ্ডী। 

দগ্ডবাদী (দগুবাদিন্, দণ্ড শাসন - বৃ 
বলা, ভয় দেখান+ইন্ণিন্)- ক ) সৎ, 
পু, ছ্বারপাল। ২। বিৎ, ত্রিং, যে ব্যক্তি 
দণ্ড দিবার কথ। বলিয়। ভয় দেখাষ়। 

দশডবালধি দেণ্ড বট্টি-বাঁলধি পুচ্ছ, ক্বং-- 
স। দণুতুল্য পুচ্ছ বলিয়া) সৎ, পু, ছত্তী। 

দগুবাসী (দ্গডবাসিন্, দণ্ড যষ্টি বা আশা- 
শোটা, শাসন_বস্ বাস করা7+ইন্ 
(িন্)- ক) সং, পুৎ, হ্বারপাল। ২। এক 

গ্রামের শাসনকর্তী। 
দ্ণ্ডবিধি (দণ্ড বিধি নিয়ম) সং, পু, 

ছক্ষত দমনার্থ নিয়মাবলী । ২। দ্বগুবিধান। 
দ্গুবিক্ষস্ত (দণ্ড বষ্টি-বি-স্কভ ত্তজ্ 

করা+ অঅন্)-_ ক) সৎ পু) ঘ্বোল ম- 
ওয় খুঁটী। | 

দ্বুব্যহ; সং, পুং, দ্গুণকারে রচিত ব্যুহ- 
বিশেষ; ইহার অগ্রভাগে সৈনাধ্যক্ষ, 
মধ্যে রাজা, পশ্চাৎৎ সেনাপতি, উভয় 
পার্থ হস্তী, তত্সমীপে ঘোটক ও তাহার 
পর পদাতিগণশ্ফিতি করে। 

দ্বণ্ডসংহিতা (দণ্ড - সংহিতা শাস্স্র) অত, 
স্ত্রী, দণ্ডবিষয়ক শাস্ত্র, ফৌজদারি আইন ॥ 

দণ্ডসহায় (ঘও ছুষ্ট নিগ্রহাদি-সহাক্ 
সহকারী, “মী -) সং, পুং, ছুষ্ট নিগ্র- 
হাদিবিষয়ে রাজার সাহায্যকারী ব্7ক্তি। 

দৃণ্ডস্থান (দণ্ড স্থান, ৬ঠী- ব) সং, জী, 
দণপ্রদানের স্থান। [বিশেষ । 

ঘণ্ডাক্গ ) সং, ক্লীৎ, চষ্পানদী লমীপস্থ তীর্থ 
দণ্ড দি দেণ্ড _- দও +ই (ডি) প্রঃ ১মা- 

হিৎ, দণ্ড দ্বার দণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়া এই 
ুন্ধ প্রবৃত্ত ) জং, পরস্পর হষ্ি দ্বারা যুদ্ধ, 

. লাঠলাঠি । 
ঘ্্ডাপুপন্যায়--ন্যায় (২৪) দ্বেখ। 

৯০৩ 
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চারার্ে] দ্ডবৎ আচরণকর14কআন(শোন) 
-ক, ম-আগম, দ্ও্ড1ক্য+আন(শান্) 

- ক) বিং, ভ্রিং, যে দ্াড়াইয়া আছে। 
গার (দণ্ড-খ গমন কর141 অন্ )- 

ক) সৎ, পুধ। শকটবিশেষ। ২। কুলাল- 
চক্র। ৩। ধনুক । ৪1 বন্য হস্তী, মত্তহস্তী। 

বগা ; সৎ, ক্রীৎ, চম্পানদ্বী সমীপস্থ তীর্থ- 
বিশেষ। ২। বি, তরি, দণ্ডাঘাতে 
পীড়িত। 

দণ্ডাহত (দণ্ড মন্থমদণ্ড আহত আঘা- 
তিত, মথিত) সং, ক্লীৎ, তত্র, ঘোল। ২। 
বিং, ত্রিংঃ দণ্ড দ্বারা আহত । 

দ্ব্ডিক (দণ্ড +ইক(ফধিক)- অস্ত্যর্ণে) সং, 
পুং, দণ্ডধারী, ছড়িবরদার, আসাবরদার । 
২। ভানিকণামাছ। কা--স্্ীংহারবিশেষ। 
২। রজ্ভু। [শাসিত, দণগুপ্রাপ্ড। 

দছ্ডিত (দণ্ড দেখ, তক্তে)-ক্ম) বিং, তরি, 

দণ্ড। (দগ্িন্, দণ্ড +ইনৃ- অস্তযর্থে ) আত, 
পুৃং, যম ২। দ্বারপাল। ৩। নপবিশেষ ১ 
ইনি খে টক্ধরূপী উর্ধবশীকে লাভ করেন। 
৪ | বৌদ্ধবিশেষ। ৫ | €ধ দগ্ুগ্রহণ করি- 

সাছে,সন্ব্যাসী,চতুর্থাশ্রমী। শিং - ১জাতে 
জগতি বাল্ীকে কবিরিত্যভিদ্বীয়তে | 
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্তবয়ি দ- 
গিনি ।” ৬ । পণ্তিতবিশেষ,কাব্যা শ গ্রন্থ- 
কার। শ।হৃর্য্যের পার্থচন্সবিশেষ। ৮। 
মহাদেব । ৯। দ্রমনকবৃক্ষ । ১০1 ধৃতরাষ্্র- 
পুত্রবিশেষ । ১১ । বিং,ত্রিং, দণ্ড ধারী। 

ঘ্ত্োপবেশী (10893580799) যাহারা ক্লাড়ে 
ৰ্সে। [ত্তিৎ, দগুনীয়, দণ্ডার্ | 

দণ্ড দণ্ড শাসন + য(ষয)- অর্থার্থে) বিৎ। 
দৎ(€দম দমন করা+ত্দে*)-৭) অং, 

পুত দত্ত, দাত । শিং-১ “শুদ্দদন্ লোল- 
কুণ্ড লঃ 1) ২ “হুদ তীজনমজ্জনার্তিতৈঃ 1” 

দত্ত দো দান করা+ ত(ক)--ম্) বিং, ত্রিং 
উতর, অর্পিত। ২। ত্যক্ত। শ৩। সং, 

পুৎ, পুত্রবিশেষ, দত্তক । 91 বিষুতর অব- 
ভারবিশেষ্দক্াত্রেয়। ৫। নৃগবিশেষ | ৬। 
খযিবিশেষ | ৯। বৈশেতর উপাধিবিশেষ। 

শিং-১ “শশ্মী দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম 

দায়মান (দণ্ড [দ৩+জায়-তত,ল্যা | ত্রাতাচ ভৃভুজঃ। স্ৃতির্ন্থশ্চ বৈশ্যস্য 
ধাসং শুদ্রস্য কারয়েছ্চ।১ ৮। অধুনা 
কায়ছ্ছের উপাধি: ৯1 € +স্ত- ভাবে) 

জী, দান। স্বাস্স্রীংঃ উড়া, পরিণীতা।, 
দ্বত্তকপুত্র (দত্তক-পূজ্র, ফস) সং, পুৎ, 

ছাদশবিধ পুত্রাস্তর্গত পুত্রবিশেষ, পোষ্য 
পুত্র। 

দতাতা! দেত্তাত্মন্, দত্ত আত্মন্, ৩য়! - হিং) 
সং, পুৎঃ ঘে পুত্র আপনার ভরণ পোষণের 
নিমিত্ত অন্যের নিকট “আমি তোমার 
পুত্র হইলাম”? বলিয়। আত্মসমর্পণ করে। 

দত্তাত্রেয় (দত্ত-অভ্রেয় জত্রিপুত্র ) সং, 
পু, অত্রিমুনির পুত্র, ভগবানের অবতার" 
বিশেষ । 

দত্তাপহারী (-হারিন্, দত্ত-অপহারী যে 
ফিরিয়া লয়) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি দান 
করিয়া পুনর্ববার তাহা গ্রহণ করে। 

দ্ন্তাপ্রদ্ধানিক (দত্ত অপ্রদ্ান+ইকফ্চিক) 
_-,ইদদমর্থে) সং, ক্রীৎ, দান করিয়া ফিরিয়া 
ল্প্ুয়াতে বিবাদ । শিং-১ “দতাপ্রদা- 
নিকং নাম ব্যব্হারশদৎ হি তৎ।” 

দত্তাবধান (দত্ত -ভা.,ন মনোযোগ, তয়া 

-হিহ) বিৎ, 2, অবহিত, মনোযোগী। 
দত্তি (দা দান করা7+তি(ক্ি)- ভা ) সংঃ 

শ্ৎ, দান; বিতরণ । 
দৃত্তেলি ; সং পু পুলস্থ্যমুনি । ২। বিুঃ। 

দজেম ছে! দান করা+ত্রিম(ত্রিমক্)- ক) 
বিৎত্রিৎ দান দ্বারা নিষ্পন্ন। ২। সং, 
পুৎ, দন্তকপুত্র । শিং-১ “মাতা পিতা 
ব। দ্যাদ্বা যমন্ভিঃ পুত্রমাপদ্দি। সদৃশং 
প্রীতিসংযুকস্তং স জেয়ো দি মঃ হাত 1” 

দদৃৎ (দ1 দান করা +অংশতৃ), আন 
দদান 1 শোন)- ক) বিং, ত্রিং, দান- 

কর্ত1। [সং, ক্লীৎ, ঘান, বিতরণ । 

দদন (ঘর দা করা+অন(অনট্)- ডা ) 
দ্বপ্রে। দ্েরিদ্রা হূর্গত করা+উ, উ-প্রধ। 
দ্বদ্র/ নিপাতন । অথবা দদ-+-রু- ক) সং 

পুৎ দাদ্, ছুলি প্রভৃতি । 
দক্র্ব (দক্র-স্ব [বধার্থ হন্ ধাতুজ) যে নষ্ট 

করে, ২য়া- ষ) সং, পুখ। চাকুন্না, গছ ॥ 

২ । বিং, ভ্রিৎঃ দক্রনাশক । 



মক্রেণ 
ঘত্ণ 

প্রতৃতি হইয়াছে, ছেছয়া, দেদে]। 
ঘক্ররোগী, যাহার দাদ চুলি 

ঘধৎ 7 0ধা ধারণ করা অৎ(শতৃ), 
ঘধান / স্আন(শান)-- ক) বিং, ভ্রিৎ, যে 

ধারণ করে | শিং- ১৫বিদ্যাভিলাষী বিনয় 
প্রধানৈর্গপৈশ্চ তুল্যাং শ্রিয়মা্বধানঃ 1” 

ঘধি (ধ! ধারণ করা+ইকিে)-ক) সং, 
ক্লীং, ছুপ্ধবিকার-বিশেষ, দৈ। শিং-_-১ 
“গব্যৎ দধি বিশেষেণ স্বাদ্বপ্পধ। রুচি 
প্রদ্দমূ 1” ২.। বিং, ভ্রিং, ধারণকর্তী । ৩। 
শ্রীৎ, আমিক্ষা, ছানা । ৪ । দধিকুচ্চিক]। 

দধিগ্রাম_-শকৃষ্ণের লীলাস্ছান । 
দধিচার (দধি-চারি গমন করান+জ 

(ঘএঞঃ)--৭ ) সং,পুং, দধিমন্থন দণ্ড, ঘোল 
অওয়] যষ্টি । 

দঘধিজ (দধি-জ [জন্ জন্মান+ অভডে)-_ 
ক] জাত ) সং, ক্লীং, নবমীত, ননী । 

ধধিখ (দধি--স্থা থাকা+অকে)১-ক। ই- 
॥ হার মূল হইতে দধিসদূৃশ রস নির্গত হইয়া 
থাকে বলিয়া) সং, পুং, কৎবেলের গাছ। 

ঘধিধন্্ন; সং,পুং, দ্বধি.ংস্কারক বৈদিক কর্ম্- 
বিশেষ । 

দধিপয়ঃ ( -পয়স্, দধি-_পয়স্, হ্ং-স) 
লং, কীং, দধি ও ক্ষীর | শিং ১ ত্তয়ং 
খ্বান্বত্যর্থ দ্ধিপয়ঃ কলিতৈঃ স্তেয় যোগৈঃ।” 

দরধিপু্পিকা ; সৎ, জ্ীং, শ্বেত অপরাজিতা । 
দধিপুপ (দধি দধিপক্ক-_পুপ, য়ৎ _ স মধ্য- 
 পদ্লোপ) সং, পু, দধিপক পিষ্টক। 
জধিমণ্ড (দধি- মও, ৬ঠী-ষ) অং, পুত, 

দধি প্রভৃতির জলীয়ভাগ, মাত । 
দধিমণ্ডোদ (দধিমণ্ড উদ জল, ৬ঠী_ 

হিৎ ) সং, পু, ঘ্বধিসমুদ্ব । 
দধিমন্থন ; সং, ক্লী, দইমওয়া | 
দধিমুখ ; সং, পু, বানরবিশেষ, রাম-সেনা- 
গতি । “আমান্ দধিমুখে। নাম হরিবৃদ্ধো- 
ইতি বীর্ধ্যব।ন্ |”? ২ । নাগবিশেষ। 

্ষধিবামন দেধি পোষণকর্তী-বাম বিপন্ন 
-ন বঙ্ধন। ধিনি পোবণকর্তী এবং 
যাহা! হইতে বিপক্ষের বন্ধন হয়) সং, পু 
বি, কৃক। ২1 শালগ্লান-মুর্তিবিশেষ । 

6:৮০] 
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দধিশোণ (দধি- শোণ রব । তু ও 
রক্তবর্ণ মিশ্রিত যাহার বর্ণ) সং,পুং, কপি, 
তাঁর। [শিং-১ “পায়সৎ দধিসক্তবঃ1* 

দধিসক্ত,; সং, পুৎ-ক্লীৎ, দধিসিজ ছাতু। 
দধিসার *(ছধি_ -সার সারভাগ, ৬ঠী-ষ) 

সং, পুং, ননী, মাখন। ৰ 
দধিদ্গেহ (দধি-ন্সেহ তৈলবৎ পদার্থ) সৎ, 

পুং, দধির সর, দধির মাতা । [ঘোল। 

দধিষ্বেদ দেধি_শ্বেদ ক্রেদ) সৎ, পুৎ, তক্রঃ 
দ্রধীচ দেধ দ্ানকর1+ঈচ,ঈচি _ক) 
দ্রধীচি | সহঃ পুংঃ আঅধর্কা মুনির ওরনে ক- 

দম প্রজাপতির কন্যার গর্ভে উৎপন্ন মুনি- 
বিশেষ, বৃত্রাত্রের ব্ধার্থ ধাহার স্শ্হিতে 
বজ নির্দিত হইয়াছিল। শিৎ-১ “"দদে। 
চাস্বীনি দেবেভ্যো দধীচিঃ হ্ুমনাস্তদ1। 

'রধীচ্যস্থি দেঘীচি মুনিবিশেষ -ব্সশ্ছি। প্রা- 
সিদ্ধ আছে যে, এই মুনির অন্থিতে বজ্ধ 
নির্মিত হইয়াছিল) সৎ, ক্লীৎ, বজ্র । হ। 
ব্জ ও হীরায় একরপ পদার্থ আছে 
বলিয়া) হীরক, হীরা। 

দধুকৃ দেধুষ্, ধৃষ্ ওগল্ভহওয়17-০(কিপ্)_ 
ক। নিপাতন) বিং ,জিৎ, নির্লজ্জ, বেহাষ। | 

দধ্ু দধু দান করা, অথবাধা ধারণ করা, 
গুনহপুনঃ বল14+ন-ক) সৎ পথ যম- 

বিশেষ । শিৎ-১৭ওডুম্বরায় দায় নীলায় 
পরমেিনে |” 

ঘ্ধ্যম (দধি দধিসিক্ত - অন্ন, য় - স) সং, 
ক্লীখ,দধিসিক্তান্বদইমাখ1! ভাত। শিং--১ 
“দধ্যমং পায়সধৈৈব গুড়পিষই্টৎ সমোদকম ।” 

দ্ধ্যাকর দেধি-তআকর খনি) সং+পুং, দধি 
সমুদ্র। 

দধ্যুদ (দধি-উদ জল । জলের পন্দির্ডে 
যাহাতে দধি আছে) সং, পুং, দধিসমুদ্র । 

দন (জন্ জন্মান+উদ্ডু)-ধি) সং১ক্কীৎ। 
দক্ষকন্যা, কশ্যপভধ্র্যা, দ্রানবদের মাত1॥ 

দমুজ (দন্থ-জ[জন্ জন্মান+অড)-- ক] 
যে জন্মে, ৫মী -ষ) সং,পুৎ, দানব, দৈত্য, 
আতর | 
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দত্ত [ ৮৮০৪: ] দা 

দঙ্জ্িট্ (_ _ছিষ্, দস্থজ দানব-_দ্বিব যে 
বিদ্বেষ করে, ২! _ষ) সং, পুৎ। দেবতা । 

ঘলুহমু দেন _হুনু সন্তান, ৬ঠী-ব) সং, 
পুৎ, দানব, অত্র |. | 

ঘত্ত (দ্য দমন করা+ত(অন্)--প ) সং, 

পুং) দাত । শিৎ-১ “তস্য বক্ত/াছুভৌ , 

নস্তাবুজ্জহার ।” ২। পর্বতশৃঙ্গ । ৩। গিরি- | 

নিতম্ব | ৪ নিকুঞী। ৫। সানু ।&। দ্বাত্রিংশ 

সংখ্যা । শিৎ-১ “আব্ষিক্ষিকীৎ য্দ্শন 

স্বিমালীৎ তাং মুক্তিকাঁমাকলিতাৎ প্রতীমঃ” 
দত্তক (দত্ত কণ্-_-জাদৃশ্যার্থ) জং) পুং, 

পর্বত হইতে বহির্গত দস্তারৃতি প্রস্তর । 
২। নাগদত্ত,ডাণ্ডা। শিৎ-১ “স তু নাগ- 
দ্ষম্তকে সংশ্ছাপ্য প্রত্যহহ শ্বপতি 1১) ৩। 

কেণ্_দ্বার্থে) দস্ত। 
নত্তকর্ষণ (দত্ত_-কর্ধণ আকর্ষণ, ২য়া- 

সং, পুৎ, জন্বীর, লেবু । 
দ্স্তকাষ্ঠ দেত্ত-কা্ঠ কাট) সং, রীৎ, দত্ত 

ধাবন কাষ্ঠ, ঈ[তন । ২।(এউ্ঁষাহা হই 
৫মী _ হিৎ) পু, বিকম্কত বৃক্ষ । 

দন্চ্ছন (দ্রস্ত-ছদু ঘে আচ্ছাদন 

দস্তবাসস্ করে, ২য়া-ষ। দত্ত-বাসস্ 

পরিচ্ছ্ক, *চী--ষ) সৎ, পুৎ ওষ্ঠ, ঠোট । 
শিৎ--১ “ত্তচ্ছদৈঃ স ব্রণদজ্তচিকেহ ।” 

ম্তচ্ছদোপম। (দত্তচ্ছদ ওষ্ঠ _ উপমা ।যাহার 
সহিত ওষ্টের তুলন! দেওয়া যায়) সৎ, 
স্্রীৎ, বিন্বফল, তেলাকুচা। 

দত্তজাত দেম্ত- জাত, ৬ঠী _ হিং) বিৎ, ত্রিৎ, 
যাহার দত্ত বহির্গত হইয়ছে। 

দম্তজাহু ; সৎ, ক্লীং, দত্তমূল, মেড়িয়া। 
তত দর্শন (দত্ত দর্শন, ৬ঠী-ষ) সং, বীৎ, 

দত্ত বাহির করিয়া! দেখান,দাতখামুটিকরা। 
দগ্তধাবন দেস্ত-ধাবন [ধাব পরিষ্কারকরা+ 

অন(অনট)--ণ] যাহার দ্বারা দন্ত পরিষ্কৃত 
হঞ্জ, ৩য়! _ ঘ) সং, ক্লীং, খদ্ির গাছ । ২। 

করঞজবৃক্ষ । ৩। দম্তমার্জনী। ৪1 বকুল- 
বৃক্ষ । ৫। (4+অনট - ভাবে) ক্লীহ, জত্ত- 
আজ্ঞন । 

শ্স্তপত্র _ক্রীং 
 ম্বত্তপত্রিক। _ তরীং 

-ষ) 

(দঘত্ব--পত্র পাতা) 

২, কভূষণবিশেষ, 
কুগুল । শিং-১ “ বিলাসিনীবিভ্রমন্গস্ত- | 

পত্রম্ ।? রেঘু)। ২ জিটিভির 
পত্রম্।?? কুমার) 

দম্তপত্রক (দত্ত দত্তের ন্যায় গুভ্র--পত্র 

পাতা, ৬ঠী-হিৎ। কবির অর্ধ এই 
পুপ্পের পত্র অর্থাৎ পাৰ্ড়ী দত্তের ন্যায় 
শুভ্রবর্ণ ও গঠন বলিয়া বর্ণনা করিয়। থা- 
কেন) সং, রীৎ, কুল্দপুষ্প, কু'দফুল। 

দস্তপবন দেস্ত-পু পবিভ্রকরা-4+'অন্(অনট) 
-প) সৎ, ক্লীৎ, পবস্তকান্ট। ২। (+অনট) 
ভা) দস্ভধাবন। [শেষ। 

দস্তপাত ; সং, ক্রীৎ, দত্তপতন । ২। বর্ষবি- 
দস্তপুষ্প ; সং, ক্লীৎ, কুন্দপুষ্প। ২ । কতকফল। 
দবস্তকল ; সং, কী, কতকফল। ২। পুং, 
. কপিখ । ৩ পিপ্ললী। [মেড়ে। 
দ্ত্তমাংস ; সং, কী, দততলঙগ্গ মাংস) দাতের 

দমসুলীয় (দত্তমুল+ঈয়ক্ৌয়) _ তবার্থে) 
সং, পুৎ, ত-বগাদি, ত থদ ধন। 

দস্তবক্র ; সৎ পু, কৃষ্ণের বিদ্বেষী নৃপবিশেষ, 
শিশুপালের ভাতা । শিৎ- ১. “করূষাধি- 
পতি বাঁরে দত্তবক্রো মহাবলঃ 1? 

দস্তবস্ট ) দেস্ত -বস্স, বাসন পরিচ্ছদ, 
দস্তবাসম্ 4 ৬ঠী-'সং,ক্লীৎ,ওষ্,দ ভ্তচ্ছদ । 
দত্তবীজক (দর্ত- জি দত্তসদুশ বীজ যা: 

হার, ৬ঠী--হিৎ ) সং, পুৎ, দাড়িশ্ববৃক্ষ | 

দত্তশঠ (দত্ত-শঠু ছেদ্ল কর4অ(অন্) 
_-ক) সং, পুৎঃ জন্বীর। । কপিখ। 

ও। কর্দ্দরজ, কামরাজ1। ৪ । নাপরক্ম ।ঠা 
_স্্রীঘ, চাজেরী। | চুক্রান্িকা। ৩) 
কুদ্রাক্সিকা। [দাতের মলা। 

দম্তশর্করা (দত্ত_ শর্করা বালি ) সং, সী, 

ধম্তশাণ (দস্ত-শাণ শাণপাথর । যে দত 
পরিস্কার করে ) সহ, ফ্লীৎ, মিষি, মাজম। 

দ্ম্তশির। ; সৎ স্্রীৎ, দাতের মাড়ী। 
দম্তশুল (দত্ত--শৃল, ৬ঠী-ষ) সং, ক্লীৎ, 

দাতের বেদনা । [রোগবিশেষ। 
দস্তহষ (দম্ত-হর্য হর্ষণ) সং, পুং, দত্ত 

সক্তহীন (1)1910৮৮৮) যে সকল জন্তর দন্ত 

নাই, যখা--পিপীলিকাভুক্ ইত্যাি। 
দস্তাদত্তি পেত্ত _ দত্ত 4+ই -প্রাৎ, ১মা-ছিং) 

দ্তে দত্তে গ্রহার করিরা বে যুদ্ধে প্রত 

হয়। ২। অধ, দত্তে দস্তে আন্ষ।স্ক করা। 



দক! 

দবস্তাযুধ ক্েম্ত-_আযমুধ অস্ত, ৬ষঠী- হিং) 

সং, পৃং, শুকর । [ক্রীৎ, দত্তরোগবিশেষ। 
দস্তা দ নু অর্ধবদ 'আব্) সং, পুং 
দত্তালিকা (দস্ত_ অলি শ্রেণী 1কশ নু 
দত্তালী স্বার্থে। দত্ত- অল ভূষিত 

করা+অতন্)_ ক, ঈপ্) সৎ, স্ত্রীৎ, 
প্রভৃতির মুখরভ্গা লাগাম । শিং ১"দস্তা- 
লিকাধরণনিশ্চলপাণিযুগ্ামূ 1”? 

দম্তাবল (দত্ত বল/বলচ্) - অস্তযর্থে আলু 
আ1) সং, পুৎ, হুস্তী। 

দৃত্তী (দক্তিন, দন্ত+ ইন অক্ঞযর্থেট সং,পুৎ, 
হত্তী। শিং-১ ““অনির্বাণস্য অত্তিনঃ 1” 
রেঘু)। ২ । পর্দত। ৩। ম্বনামখ্যাতবৃক্ষ । 
৪ বিৎ, রিৎ, দ্বত্তযুক্ত | 

দ্র (দত্ত+উর- অন্তযর্থে) বিং, তরি, উ- 
নত বা বহির্গত দৃম্তবিশিষ্ট । শিং- ১ক- 
দ্বাচিদজ্রো মুর্খঃ কদাচিদ্দলোমশঃ হুখী।” 
২ “রৌপ্যাস্কুরমুখপ্রোতমুক্ঞাসং ততিদস্তর 
(হো)? |” ২। উচ্চ নীচ, নত স্থান। ৩। 
কুটিল । ৪ । বিষমাস্তর ৷ 

সবত্তয (দত্ত 1-যক্ণযে)-ভবার্থে9বিং১ত্রিং,দত্তদ্বারা 
উচ্চারিত । তথদ্বধনল সব৯ দত্ত্য- 
বর্ণ । ২। দস্তহছিতকর। 

ঘন্দশৃক দেন্দন্শ [যডলুগত্ত) পুনঃ পুনঃ দং- 

শন কর1+ডউক- ক, শীলার্থে ) সং, পু, 
সর্প ।২। রাক্ষস। শিৎ--১ “দন্দশুকান্ 

 জিম্বাংসৌ 1? ভেটি)। ৩। দৈত্য । শিং 
-৯ “ক্রব্যাদা দন্দশৃকাশ্চ কৃমিকীটবিহ- 
জমাঃ 1? ৪ । বিং, ত্রিৎ, সদাদংশনে উ- 

জ্যত । ৫ । হি, ক্রু,র । 

ঘপট দেপ্পশিব্বজ) দাপট“দেখ। 
দ্বগুর (আরবী ভাষা) পুস্তক,থাতা, হিসাবের 

বহি ।২। করসহক্রাস্ত ব্ণনাপত্র। 
ঘণ্তরখান। আরবীভা যা) যে স্থানে হিসাঁববহ্ি 

বর্ণনাপত্রার্দি রাখা যায়। 
দ্বগুযী পোরস্যভাষা) যে লেখনোপযোগ্নী উপ- 

করণ প্রস্তত. করিয়া! দেয় ।২। যে আফিসে 
পুস্তক যথান্ছানে সঙত্জিত করিয়৷ রাখে । 
৩। ষেবছহিবাধে। 

ধফ] ক্সোরবী) শেষ; পরিচ্ছেদ? প্রকরণ । ২। 
. জময়।৩। পাঁলা। ৪ । পৃষ্ঠা। 
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 ফাদফ] আরবী) পুন£পুনহ, বারবার? হি 

দফাদার আরবী) অশ্বারোহী সৈন্য মধ্যে 
কর্মচারী । ২। শ্রমজীবীদিপ্বের মধ্যে ষে. 
প্রধান । ৩ । পেয়াদার মধ্যে প্রথান । 

দত্র দেন্ভ গর্ব কর+ রকৃ-_.ক) বিৎং। ত্রিৎঃ 

স্বল্প, অল্প ।২। সৎ। পুৎ, সমুদ্র । শিং - ১ 
“অদ্ভ্র দর্ভামধিশধ্য স ক্ছলীমৃ।”(কিরাত)। 

দম (দমৃ দমন করা, কেশ সহা করা" 

(অল্)-- ভা) সৎ, পুং, দমন, শাসন । ২। 
দণ্ড। ৩। বশীভৃতকরণ। ৪1 ইক্জিয়নি- 
গ্রহ, জিতেক্দ্রিয়তা ৷ ৫। ক্লেশসহন । ৬ 
কুকম্্ হইতে মনোনিবৃত্তি। ৭1 মনঃ- 
ন্ছ্র্ধ্য ) বিকারের হেতুসত্বেও চিত্তের 
শ্ছৈর্্যসম্পাদন । ৮।বিদর্ভরাজ ভীমের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র, দময়ভ্ভীর ভ্রোত1। 

দমক (দম মন করা+অকণেক)- ক) 

বিং, ত্রিং, দমনকারী, শাসনকর্তা] । 
দমঘোষ ; সৎ, পুৎ,। চেদিদেশের অধিপতি, 

শিশুপালের পিতা । 
দ্মঘোষজ দেমঘোষ-জ [জন্ জন্মান 
দমঘোষনন্দন ১ +অডে) - ক] জাত,৫মী-_. 
দমযোষসূত 4 হিৎ। দমঘোষ-নন্দন,মত 

পুত্র, ৬ষী- ষ) সং, পৃৎ, শিশুপাল। শিং 
-১ পপ্রণয়ো দমখ্োষনন্দনে শিশুপালে 
তব যৌবনাঞ্চিতে |? 

দমথ 7 দেমৃু দমন করা+- অথ, আথু-_ তা) 

দমথু / সৎ, পুৎ, দমন, শাসন । ২। দণ্ড । 
দ্রমন দেম দেখ, অনন্সেনট)__ ভা) সং, ক্লীৎ, 

শাসন,দণ্ড | ২। বশীকরণ। ৩। নিবারণ । 
৪ । ইজ্িয়নিগ্রহ। ৫ ক্রেশসহন। ৬ 
(+ অন - ক) পু, বীর । ৭। মুনিবিশেষ। 
৮। পুষ্পবিশেষ। 

দমনক দেমন+কণ্-_ স্বার্থে) সৎ, পু, বুশ্মা- 
বিশেষ । ২। ষড়ক্ষরপাদক হগ্া। 

দমনীয় দেযু দমন কর11+অনীয়-- শ্) বিং, 
. ত্রিৎ শাসনীয়, দমন্ঘোগ্য । 
দময়ভ্তী দেয-িঃ্দমি ক্লেশ সহ্য করা 
অত(শতৃ)- ক, ঈপ -স্ত্রীঘ। দমন খবির 
বরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া) সৎ, স্ত্রী, 
নলরাজার মহিযী, বিদর্ভ দেশীয় ভীম- 
রাজার কন্যা, ভৈমী। 



দম্য [৮ আর 

. গ্বময়িতা (-য়িতৃ, দমৃ-ঞ্িঃলদমি দ্বমনকর 

+-তৃতেন্) _ ক) বিৎ, ব্রিৎ, শাসনকর্ত?। 
২। পু, বিষ । “ণ্ো ঘম্য়িত দম$ 1১ 

দধমিত দেম দেখ, তক্কে)-ম্ম) বিৎ, ত্রিং 
শাসিত, বশীকৃত । ২। ভারৰহনাদিক্লেশ- 

সহিযুত। 
দরমী (ঘমিন্, দম দেখ, ইন্-ক, শীলার্থে ) 

বিং, ত্রিং, দমনশীল, শাসনকারক । ২। 
নিতেজিয়। ৩। ক্লীৎ, তীর্থবিশেব ৷ ৪। 
পুং, খধিবিশেষ । 

দ্রমুনাঃ ছেমুনস্। দম [সমজ্ত বিষয়] দমন করা 
শউনস্ _ণ,সংজ্ঞার্থে। উনন্্_ যোগে দ- 

মুনস্ শব্দও হয়) সৎ, পুং, অগি। ২। 
শুক্রাচান্্য । ৩1 বিং, তরি, দ্মনকারক । 

ঘম্ পোরস্যভাষা) নিশ্বাস । ২ । জীবন । ৩ । 
বঞ্চনা,প্রতারণা | ৪ । সজীতে--লয় পদ 
শন পূর্বক তরের দীর্ঘস্থায়িত্বের নাম দরমৃ। 

ঘ্ষ্পতি (জায়া- পতি, দ্বং-স, জায় স্থানে 
দম) সং, পুংঃ দ্বিৎ। জায়।পতি, স্্রী-পুরুষ। 
শিং-১:তে দম্পতী বশিষ্ঠস্য গুরো' 
জগ্মতুরাশ্রমমূ 

ঘন্ত ঘন্ভ দন্জ কর14 অ(ঘঞ)- ভ।) সং, 

পুং, গর্ব । ২। কপটতা, দুষ্টতা, শঠতা। 

২।কল্ক। ৩। লোভ ও বঞ্চনাসহকারে 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান। ৪1 সম্মান- 

প্রাক্তির জন্য ধার্ম্িকতা প্রকাশ। শিং-১ 

“ক্গুপ্তস্যাপি দতস্য ব্রহ্মাপ্যত্তং ন 

. গচ্ছতি 1" | 
ঘ্ন্ভক (দত দেখ + অক(েক)- ক) সং, পুং) 

প্রতারক । শিং-১ “'ধন্দর্ধধজী সব্বালুন্ধ 
স্ছান্বিকো। লোকদভ্তকঃ |”? মেনু)। 

ঘত্তন (দত্ত দেখ+ অন(অনট্)- ভাবে) সং, 
পুং, মোহ উৎপাদন শিং-১ ত্রতেন 
পাপহ প্রচ্ছাদ্য কুর্ধবন্ স্্রীশৃ্রদভ্যনমূ 12 

তা (দততন্, দত্ত +ইন্-অভ্তযর্থে) বিৎ, 
ত্রিখ। গর্বকারী। ২। প্রবর্চক। ৩। শঠ। 

দত্তে।লি (দস্ত অহঙ্কার-_লি [লী লয় 
পাওয়।+০(ক্কিপ)-ক । অথবা দন্ভ্+ 

ওলি-ক] যে লয় পায়, যাহ] হইতে 
্হক্কার লয় পায়) সং, পুৎ, বজ্র । 

পম্য (দম দেখ, বশী) বিৎ, ভ্রিং। ক্বমনীয়, 

_ শাসনীক্ব । শিং ১পধুধ্যেশ দম্যঃ সমৃশং 
বিভর্তি 1” ২। পুং/শিশুবৃষ, ছোট বাছুর। 

দ্য়--পুৎ (দয় দয়া করা+ অ(ও) 
দয়া -স্ত্রীং ভা) সং। পু, পরছুঃখে 
 ছুঃখান্ুভব, পরছুঃখ নিবারণেচ্ছা, কৃপা, 

ন্নেহ। শিং--১ “যত্বাদপি পরকেেশং হর্তং 
বাদি জায়তে। ইচ্ছ! ভূমিত্রশেক্ঠ সা 
জয়] পরিকীর্তিতা |? ২ “আত্মবৎ্ষ জর্ব্- 
ভূঁতেষু যে হিতায় শুভায় চ। বন্ততে সত- 

তং হুষ্টঃ ক্রিয়াহোষ দয়াস্মৃতা।” ৩ “পরে 
বাবন্ধুবর্গে বা মিত্রে ছেষ্টরি বা সদ1। 
আত্মবৎ বর্তিতব্যৎ হি দা়ৈষা পরি- 
কীর্তিত1।7 ২। অন্ুগ্রহ। 

দ্য়মান (দয় দেখ,আন/োন)-- ক) বিংত্রিং, 
যে দয়] ব। অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে । 

দয়াময় ) (দয়া+ময়ময়ট)- বিদ্যমা- 
দয়াবান্ নার্থে। দয়াব্, দয়1+বৎ 

বেতু) - অভ্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, দয়ালু। 
দয়ালু দয় দয়া করা+আলু -ক, শী- 

লার্থে) বিংঃ ভ্রিং, কারুণিক, দয়াবান্। 
শিং- ১ “ষশং শরীরে ভব মে দয়ালুঃ।” 
২। ন্েহবান্। ৩। আমন /হকারী। 

দয়াবীর ; সং, পুৎ, পদ খ দেখিয়া যাহার 
মনে করুণার উদয় হয় এবং তদীয় ছুঃখ 
দুর করিবার নিমিত্ত দয়া ও উত্সাহ স- 
ব্বদা মনে জাগরক থাকে, আবশ্টাক 
হইলে প্রাণ বিসর্জন দিতেও যিনি উদ্যত 
হন। 

দুয়ার ; সং, ক্লীং, বৌদ্ধদিগের ধর্্মশাস্ত্র। 
দ্য়িত (দয় দেখ, তক্তে)-শ্ম) বিং, ত্রিৎ 

প্রি, কমনীয্ব, দ্েেহপাত্র। ২। সং, পুং, 
বলভ। তা-স্ত্রীৎ, প্রণয়িনী, ভার্ধযা। পত্ধী, 
অক্কলক্ী, সী । শিং--১"দয়িতা দয়িতান- 
নাম্বজং দরমীলন্নয়ন। নিরীক্ষতে |”? 

দর (দূ বিদীণ হওয়া অ(অল্)--৭) অধ, 
পুং- ক্রীং,ভয় 1 ২। কম্প। শিং" ১দর- 
দৈন্য দুঃখ ছুরিতৎ দূরী করেষু দ্রতমু। 
৩। (+ অল্-_প্) গহরর ) যথা 
“মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙজ গ্রাহার করে। 
৪ 7 ক্ীং, শঙ্খ । “বিধুখৎ বন্দে দরকমল- 
কৌমোদকী চক্রপাণিম্।”? ৫। অং । 



দার 
্ | ৮০৭ ্ 

মরগয়ালা পোরস্যভাষা) দোয়ার । 
দ্রক দের +ক(কণ্)-_অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 

ভীরু, ভয়প্রাণ্ত, শঙ্কিত। 
প্রকার (পারস্য ভাষা) আবশ্যক, প্রয়োজন। 
ঘরজী (পারস্য ভাষা) সং, সৃচীলীবী, হৃচী- 
 কর্খকর। 
জরণি (দ [তীরের নীচে] বিদারণ করা1+7- 
অনি -_ ক) সং, পু, নদ্যাদির কৃলভঙগ | 

জরদ (দৃ বিদীর্ হওয়া অদৃ_ ক, সৎজ্ঞা- 
. ৫) সৎ, স্ত্রীৎ, পর্বতের অত্যুচ্চ স্থান। 

২। পর্বত । ৩। শ্লেচ্ছজাতিবিশেষ। ৪ । 
(+অদৃ-ন্ম) জ্দ্ম। ৫। তীর। ৬ 
প্রপাত। ৭।(4+অদৃ- ভাবে) ভয়। ৮। 

 পারস্যভাষ।) ব্যথা, দুঃখ ।৯। মমতা । 

ঘরদ (দরদ আঅ-প্রৎ। অথবাদর-দ দান 
কর1-+অ(ড)-ক) সং, পুং, কাশ্মীরের 
নিকটবন্ত্র দেশবিশেষ। গ্রিফিথ্ প্রভৃতির 
মতে বর্তমান দর্দিস্থান | ১ ম্নেচ্ছজাতি- 

বিশেষ। ইহারা সকলেই অনার্ধ্য ও অসভ্য 
বলিয়া বিখ্যাত। ৩। ক্সীং, হিঙ্ুল। ৪। 
বিং, ত্রিং, ভয়প্রদ্দ । 

গরদালান পোরসা) বাহিরের মণ্ডপ । 
ফ্রম! (দেশজ) সৎ, নলনিশ্মিত আস্নবিশেষ, 

চাচ। 

প্রমাহা (পার, দর প্রতভোক- মাহা 

মাস শন্দজ) মাসিক বেতন, মাহিক্মান।। 
দরবার পোরসী) স্বভা। ২। মোকদ্দমা। 
দরবেশ পোরস্য ভাষা) ভিক্ষুক, ফকীর। 
দ্রি ;) (দর+ঈপ) সৎ, স্ত্রী, গিরিকন্দর, 
দ্বরী / পর্বতগুহা। শিং-_১ “দ্দগী গৃহে 
সত নিষক্তভাষহ |”? ২ “দ্বরীমুখোখিতেন 
সমীরণেন।” 

দরিত দের ভয়+-ইতত - বঅন্তযর্থে) বিং১ত্রিৎ, 
ভীত, শস্কিত। ২ । কম্পিত । ৩ । (দু বি- 

দীর্ঘ করা14-ত্ত-_্ম) বিদ্ীর্ঘ। ৪। বিভ ক্ত। 
«| (+জ্ঞ--৭) ক্ীৎ, ছু £খ। 

 ্বরিদ্র (দরিদ্র, নিরিহ অভি ক) 

বিং, ত্রিৎ, নির্ধন। ২। দীন । ৩। বিহশন, 
রহিত ) ঘথা-_অর্থদরিদ্র | ৪1 আপিণ। শিৎ 
_ ১"মনসীব প্রলীকষন্তে দরিদ্রাণাৎ মনো- 
রথাঃ ৮ পা 

ঘরিজিত দেরিদ্র দেখ, ত,জ)--ক) বিং১ব্রিংঃ 
নির্ধনীকৃত। ২। ছুর্গতি। 

দরিন (ঘর1ইন্-অস্তার্থে) বিৎ, ত্রিং 
তীক্ু। ২। বিদ্বারণশীল । ৩ । সকম্প। 

দরুণ (পারস্য ভাষা )যাহার নিকট বা থে 
কারণে পাওয়। যায় তাহার নিদর্শন । 

দঘরোদর; সৎ, পুৎ। পাশক্রীড়া । শিং - ১ 
“ক্রৌড়াস্ত্যমুষ্মিন সততং দরোদরমৃ।” 

দরোয়ান (পারস্য দর দছ্বার- ওয়ান র- 

ক, সংস্কৃত দ্বারবান্ শন্দজ) দ্বাররক্গাক । 
দর দেশজ) দ্রেবোর নিদ্ধারিত মুল্য । 
দর্কোচ (দেশজ ) যাহারা কতক অংশ আ- 

পরিপক্ক অবস্থায় থাকে । 

দর্গ! (পারস্য ) মুসলমান জাতির ধন্মালয়, 
মসজিদ, পীরের স্থান । 

ঘর্দর (দূ বিদারণ করা, দ্বিত্ব+ অনু) _ 
ক) সং, পুৎ, পর্বত। ২। বিং, ত্রিৎ, 

বিদীর্ণ, ভগ্ন । 
ঘর (দ্দ ভীত হওয়া+উর-_ক) সং, 

পুত ভেক। শিং-১ “দর্দর যন্ত্র বস্তার 
স্তত্র মৌনৎ হি শোভনম্য।% ২। দের্দু 
অনুকরণ শন্দ+র--অন্তযর্থে) মেঘ । ৩1 
বাদ্যতাণ্ড | ৪ । বাদ্যষন্ত্রবিশেষ | শিৎ-২ 
“ শৈলস্য ছর্দরপুটানিব বাদয়ভ্তঃ। ” 
দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মলয় পর্ববতের 
সন্নিহিত ও সহ্য পর্কধতের দক্ষিণে স্থিত 
পর্ধতবিশেষ । শিৎ--১ “হিমবান্ পারি- 
পাত্রশ্চ বিন্ধ্য কৈলাসদর্দ, রাঃ 1? ৬। ক্লীৎ, 
গ্রামসমূহ। ৭1 রাক্ষসবিশেষ। রা-স্্রীহঃ 
চণ্ডিক, হুর্গ! ৷ [দাদরোগ। 

দক্র? দরদ (দরিদ্রা+উ, উপ) সৎ, পুৎঃ 
দর্প (দৃপ্ অহস্কৃত লওয়া+অ(অল্)--ভা) 

জং, পুং, গর্ব, অহঙ্কার । শিং -১ ণচকার 
দর্পভ্গঞ্চ মহাবিষ্ষচোঃ পুরা বিভু্ 19 ২1 
তাপ। ৩। (7+অন্-ক) কম্ত,বীম্ৃগ। 

দর্পক (দৃপ-ঞ্রিল্দর্পি দীপ্ত করান+ক 
ণেক)। ক) সং, পু, কামদেব, মদ্দন। 
২। বিৎ, ভরি, উদ্ধীপক, উত্তেজক । 

দর্পণ দপ্ _দীপ্ত করা+অন-__ ক) সৎ, পুৎ, 
মুকুর, আদর্শ, আর্শি। শিৎ-১ গলোচি- 
নাভ্যাৎ বিহীনস্য দর্পপঃ কিৎ করিষ্যাতি ।” 



দর্শ 

২। সৎ চক্ষুঃ | ৩। পর্ধধতবিশেষ । ৪1 
নদবিশেষ । রঃ 

মর্পহা দের্গহন্, দর্প-হুন্ নাশ করা+০ 
ক্িপ্্)-ক) সৎ,পুৎখ। বিষুত | ২1 বিং, জরি 
দর্পহারী। | 

দপঁ ( দর্পন, দর্প+ইন্-_অস্তর্থে) ৰিৎ, 
ত্রিং, দ্াস্তিক, অহঙ্কারী । 

দর্ভ দেন্ভ গ্রস্থন কর11 অশেঞ)-ক |" 
বিদারণকর1-4ভ _শ্ম) সং, পুৎ, কুশ কাশ 
বন্থজ তীক্ষরোমশ মৌঞ্জ শাল এই ছয় 
প্রকার ভূগ । 

ক্বর্তভট ; সৎ) বীৎ, নিভূতবন, নিজ্জনগৃহ । 

ঘ্র্ভময় (দর্ভ+ ময়£ময়ট)-_ নিশ্মিতার্থে) বিং 
ব্রি, দর্ভনির্দিত, কুশময়। শিং-ও 
“শ্রু।ছধং দর্ভময় ব্রাঙ্গণেহুহৎ করিষ্যে 1? 

ঘর্ধব (দূ বিদারণ করা4 ব- প্রৎ) সং, পুত, 
রাক্ষন। ২। হিংশ্রজীব । বর্বা _ আ্রীৎ১উ শী- 
নর রাজপত্বীবিশেষ। 

দব্র্বট ; সং, পুৎ, দ্বারপাল। 
ঘব্ববীক; সৎ, পু, ইন্দ্র। ২। বায়ু। শু। 

.. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । 
দর্ব্বি )? (দু বিদীর্ঁ হওয়1+বি-ক) 
ঘব্বা জং, অ্রীং, হাত] । শিং--১ “যস্য 

লান্তি নিজ? প্রজ্ঞা কেবলৎ তু বহুশ্রুত2 ৷ 
ন সজানাতি শাস্ত্রার্থৎ দব্ব হুপরসানিব।” 

হু । সর্পফণা। | 
ভবববীকর (ঘট ফণা-কর যে করে, ২য় 

- ষ) সৎ, পুৎ, সর্প, কণাধর | ২। জেব্বা 
হাতাকর যে করে) বিং,ত্রিৎ, পর্কী- 
কারক, হাতানিন্মীণকারী ৷. 

দব্বঁসংক্রেমণ ; সং, কীং, তীর্থবিশেষ । ২। 
সর্পফণা। 

বর্শ (ূশং দর্শন করা+অক্মেল্)-_ ধি) সং, 
' পুহ। অমাবস্যা । শিৎ--১ “একভ্রক্ছো 

চন্জ্রন্ছব্যো দর্শনাৎ দর্শ উচ্যতে | হ। 
 খযাগবিশেষ; ইহা আগেয়াষ্টাকাপাল, 
এত্রদধি ও এীকজ্রপয়যাগ ত্রয়াত্মক । ৩। 
(+খল্--ভাবে) দৃষি, দর্শন । ৪ । বিং, 

. তরি ভ্্ন্কী। শিং-১ “এষ এব দর্শে 

ধচ্চজ্রমা দশ ইব হ্যেষঃ।” ২ “ঘর্শে বা 
| পৌর্খমাসে বানিসংধানৎ ফু্বীতি |” 

[ ৮১৮, | ]. দর্শি 

দর্শক দেশ দেখ, অক(ণক)-- ক) বিং, ত্রিং, 
ধে দেখে, দৃষ্টিকর্তা। ৎ। দের্শি দেখান 
+জঅকপণেক)- ক) থে দেখায়, দর্শফিতা। 
৩। হ্বারপাল। শিৎ-১ “পুরো মিথ্যা 
খুণগ্রাহী পর়োক্ষং দোষদর্শকঃ 1” 

দর্শন দের্শ দেখ, অন(অনট্্)-_ ভা) সংঃক্লীৎ, 
অবলোকন, দেখা । শিং ১ “দেহি স্থৃ- 
ন্দরি দর্শন মম |” ২ “তস্য রাজকুমারস্ত 
পদ্মবত্যা সহ দর্শনৎ সংজাতমৃ।* ২। 
জ্ঞান। ৩। (+অনট্ প্র) স্বপ্ন। ৪ নি- 
যম | ৫1 ধন্ম। ৬। আকুতি ।৭। (+অনট্ 
_ ৭) চক্ষু | ৮ । দর্পন । ৯। সাঙ্য পাত- 
গল ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা বেদাত্ত-- 
এই ছয় শাস্ত। এই ষড়দ্র্শন কণাদ, 
গৌতম, তিজমিনি, কপিল, পতঞ্জলি ও 
ব্যাস যথাক্রেমে প্রণয়ন করেন । (এতদ্বয- 

তীত, বৌদ্ধ-দর্শন চার্ধববাক-ঘর্শন প্রভৃতি 
আরও কতিপয় ধর্শনশান্্ আছে)। ১৭। 
যেশাস্সে লৌকিক ও পারলৌকিক বিষ- 
ঘের বিচার ও মীমাংসা আছে । ১১। 
জ্ঞানশান্ম। শি২ৎ- “পশুঃ পশ্ঠাতি গন্ধেন 
বুদ্ধ্য। পশ্ঠন্তি পট্ি ৩।১। রাজা পশ্তটতি কর্ণা- 
ভ্যাৎ ভূতে প..।ও বর্ধবরা1১ 1”? 

দর্শনপ্রতিভূ দেশন-প্রতিভূ জামিন) সং, 
পৃৎ, হাদির জামিন, যে ব্যক্তি কেবল 

হাজির করিয়া দ্বার জামিন হয়। 
দর্শনীয় ( দর্শ দেখ, অনীয়-ন্প্র) বিং,ন্রিং। 

সুদৃশ্য, দর্শনযোগ্য | ২ | নুন্দর, মনোজ্ঞ । 
শিৎ১ “ঘর্শনীয়তমো। নৃণামিদ্ৎ বচ" 
নমব্রবীৎ্ 1” ৩। যাহা দেখিতে পাওয়া 
যায় । ৪1 যাহা দেখা আবশ্যক। 

দর্শযামিনী ; সৎ, স্ত্রীং, অন্ধকারময়ী রজনী । 
দর্শিতা দেশয়িত, দর্শি দেখান+ তৃত্থেন্) 

_ ক) সং, পুৎ, দ্বারপাল । ২। বিৎ, ব্রিংঃ 
প্রকাশক। হ। থে দেখাইয়া! দেয়,প্রদর্শকি। 
শিৎ_ ১ পথঃ শ্রুতে দর্শায়তারঃ ঈশ্বরাঃ। 

দর্শাত্যয় দেশ অমাবস্যা - অত্যয়, ৬ঠী- 
 ষ) সৎ পু, শুক প্রতিপদ, অমাবস্যার 
নাশ। | 

দর্শিত (দর্শি দেখান+ত(ক্ি)-্ম ) বিং, 
রিং, যাহা দেখান হয়। ২। প্রকাশিত। 



দ্ল্ | 

দশ দের্শিন্, দর্শ দেখ, ইন্(িন্)-_- ক) বিং, 
ত্রিং, যে দেখে, যে দেখিতে পায়, যাহার 
দেখিবার ক্ষমতা আছে এই পদের স্বত্্র 
প্রয়োগ হয় না) যধা _দৃরদর্শাঁ, হুষ্্মদশ 
ইত্যাদি)। | 

মল (দল. মাড়া, ভেদ করা+-অ(অল্) _ প্র) 
সৎ, পুৎ- ক্লীৎ, পত্র; পাতা । শিং-১ 
“নীলোৎ্পলদলশযাম।” ২ «শধ্যামৃ- 
বৃক্ষদলৈঃকৃতাম্ ১ ২।ক্লীং, খণ্ড । ৩। 
সমূহ । ৪ । ফুলের পাপড়ি । €। (4 অল্ 
_-ণ) অজ্সাদদির ধার। ৬। অস্ত্রফলক। 
৭। অর্ধ। ৮। (4অল্_ ভাবে) দলন। 

দ্লকোষ (দল পাতা- কোষ) সৎ, পু; 
ক,দফুলের গাছ । 

দলন দেল দেখ, অন(অনট্) _ ভা) সৎ, ক্লীৎ, 
মর্দন, নিষ্পীড়ন, বিদারণ। ২ ।বিকাশ। 
৩। ভেদন। ৪। স্কটন ৷ ৫। চুর্ণন, পেষা। 
শিৎ-১ “মত্তেভকুস্তদলনে ভূবি সম্ভি 

_ শুরাঃ কদ্দ্পদর্পদলনে বিরলে মনুষ্যাঃ ।” 
নী-স্দ্রীং, লোস্্র, টিল, ডেলা। ২। বিৎং, 

স্তীং, যে নিস্পীড়ন করে; ষথাঁ_দ্রানব- 
ঘলনী। 

দলপুস্পা ; সৎ, স্ত্রীৎ, কেতকী । 
দঘলশ্চ (দল পত্র-ক্যচী শুঁচ) সৎ) পুৎ। 

কণ্টক, কাটা । 
প্লাক দেল--আ1-টৌকৃ গমনকর17অ 

- প্র, নিপাতন) সং, পু, ষন্যতিলবৃক্ষ। 
২। গিরিমাটী। ৩। হস্তিকর্ণ। ৪ । কুন্দ। 
€। শিরীষ। ৬। ফেন। প।খাতক। ৮। 
নাগকেশর ।৯। মহত্তর | ১০ । বাত্যা। 

ফ্বলাঢ্য ; সং, পুং, পাতলা কাদা, দলদলিয়।। 

দ্লি (দল [হলাদিদ্বারা ] ভেদ করা+ই- 
শ্রং) সং, পু স্ত্রী, ডেল, টিল। 

দলিক (দল্ ছেদ করা+ইক- প্রং) অং, 
ক্লীৎ, কাষ্ট। 

দলিত (ঘল দেখ, ত(ত্ত)-শ্ম) বিং,ত্রিং, 
মর্দিত | ২। থণ্তিত। শিং- ১ “দলিতা- 
জন মেতপুগ |” ৩ । উদ্ঘাটিত। ৪। পিষ্ট, 
চূর্ণিত । ৫ | বিভক্ত । *। (+ক্ত-ক)) 
প্ন্ম,টিত, বিকসিত। 

দ্ল্ভ (দ্বল ভেদ করা+7ভ--প্রৎ) সং, পুত 

৮০৯, ] | দশ 

প্রতারণা । ২ ।পাপ।৩। চক্রেচাকাগ ৪। 
মুনিবিশেষ। | | 

দত্মি দেল্ভ দেখ, মি-সংভতার্খে) সং, পৃহঃ 
ইন্্র।২। অশনি, বস্। 

দব ছে উত্তপ্ত করা+অ(অন্)- ক) সৎ, 
পুৎ বনাগি, দ্বাবানল। ২। বন, অরণ্য । 
৩। অগ্নি। ৪ (ছু অনুতাপ করা+অ 
(অল্)-_ভা) সম্তাপ। শিৎ_ ১«অতিমাত্রং 
দ্ববদ্দহম্নপি।”? ৫। গাত্রাদিদাহ। 

দবথু (দব দেখ, অথু - ভা) সৎ, পুৎ, উদ্বেগ । 
২। হুঃখ। ৩। পরিতাপ। ৪। জস্তাপ। 
শিং ১ “স দবথুবপূর্বচো বিষমূ।” 
ইট দেব অরণ্য দহন, অগ্নি) সং, 
দ্ববাপ্ধি / পুং, দাবাগ্নি, বনানল। 
দ্বিষ্ঠ (দুর +ইষ্ট, ঈয়ত _ অত্যর্থে, দ্র 

দবীয়স্ / স্থানে দব্) বিৎ, ত্রিং, অতি দুর- 
বন্তাঁ। 

দবীয়সী দেবীয়দ্+ ঈপ্) সং্্রীৎ,দুরবর্তিনী। 
শিৎ-১ ““নৈব মুক্তিরপি দববীয়সী |” 

দশ (দশন্, দন্শ, দীপ্তিপাওয়া 4 অনৃকেন্) 
_ প্রৎ) বিং, ত্রিৎ, বহুং, দশসংখ্যা, ১*। 

দশক দ্রেশন্+কণ্_পরিমাণার্থে) সৎ, ্লীৎ, 
দশসংখ্যা। ২। একের অধিক অস্ক পর 
পর রাখিলে দক্ষিণদ্দিক্ হইতে স্বিতীয় 
অন্ক। শিং-_১ “দশকৎ ধর্লক্ষণমূ।? 

দ্বশকঠ, দশকন্ধর, দশগ্রীব ) দেশন্ দশ 
দশমুখ, দ্শানন, দশাস্য - কঠাদি, 
৬ী-হিৎ) সৎ পুৎ রাবণ। শিং -১ 
“দশানন কিরীটেভ্য স্থৎ্ক্ষণৎ মাক্ষসম্রিয়ঃ 1” 
২ “অহারি সীতা দশকন্ধরেণ বদ্ধঃ পয়োধী 
রঘুনন্দনেন।” ৩ “গত্বা চোত্ধৎ দশমুখ 
ভুজোচ্ছাসিত প্রন্থগন্ধেঃ1? (মেঘদৃত)। 

দশকদ্ধরজিৎ (দশকন্ধর রাবণ-- জিৎ [জি 
জম্ম করা+০[ক্িপ)-ক)যে জয় করে, 
২য় _ ৰ) সং, পুত, শ্রীরাম । 

দ্র্শকম্ম €_কর্মনূ, দশ -- কর্ন কর্ম, রং 
দস) সং, ক্লীৎ, গর্ভাধানাদি দশববিধ 
সংস্কার কন্ম। 

দশকুমার; সং, ক্লীৎ, দণ্ডিপ্রণীত দশজন 
কুমারের জীবনছেযাতক আশ্চর্য্য উপন্তাস। 

দ্শগ্রামী (- গ্রামিন্,দশ _গ্রাম+ ইন্- অ- 

৯৩৯, 



দশ 

স্তযর্থে) সৎ, পুং। যে ধশ খানি গ্রাম 
অধিকার করিয়া থাকে, দশগ্রামাধিকারী। 

দ্শতি (দশগুণিত দ্শনৃ, নিপাতন ) স্ত্রী, 
শত, একশত । | 

দশদিকৃপাল দেশদিক্, আটদিক্ ও উদ্ধী ও 
অধঃ এই দ্শদিকৃ-পাল ঘে পালন 
করে) সং, পু, বহুৎ, ইন্দ্র (পূর্ধ্বদি কাধি- 
পতি), অগ্নি দক্ষিণ-পূর্ব), যম দেক্ষিণ), 
নৈখত (দক্ষিণ-পশ্চিম), বরুণ পেশ্চিম), 
মূকুৎ বা বাধু (উত্তর-পশ্চিম), কুবের (উ- 
ত্তর), ঈশান (উত্তর-পুর্বব), ব্রহ্ম (উর্ধী), 
'সনস্ত (অধঃ)। 

দশধ1(দশ +ধাচ্-_প্রকারার্থে)অং,দশপ্রকার। 
২। দশবার । শিৎ- ১ “মুতে সব্বৎ রিক্ত- 
জাতং দশধ। পরিকল্পয চ।” 

দ্শন দেন্শ, দংশন করা অন(আনট)-_ 
ণ) সং, পুং, দৃজ্ব। শিং-১ “তনুলোম 
কেশদশনাৎ মৃদ্বলীমুদ্ধহেত্ স্ট্রিং |? ২। 
পর্বতাগ্র। ৩। ক্লীৎ, বন্ম। ৪। (4+অনট, 
- ভা, দংশন । 

দ্ব্শনচ্ছ্দ - পুত (দশন - ছদ্-ডিঃ5 

দ্বশনবাসন্-_ ক্লীৎ ছার্দি আচ্ছাদন 
করা+ অ(অন্)- ক, বাসস আচ্ছাদন) 
সৎ, পু, ওষ্ট । শিৎ-১দ্রশস্তে। দশন- 
চছদ্দান্ 19? 

দ্শনোচ্ছি্ট দ্রেশন দস্ত- উচ্ছিষ্ট তুক্তা- 
বশিষ্ট) সং, পুৎ নিশ্বাস । ২। অধরচুম্বন । 
শিৎ-১ “রেবতী দশনোচ্ছি্ পরিপুত- 
পুটে দশে” মোঘ)। ৩। বিৎ, ভ্রিৎ, 
ঘত্বোচ্ছিষ্ট, এটো।। 

দ্শপুর দেশনু দ্বশ-পুর নগর। দশ নগ- 

রের দেশ) সং, ক্লীৎ, মালবদেশের অস্ত- 
গত নগরবিশেষ। ২। মালব ও বন্দল- 
খণ্ডের অন্তর্গত দেশবিশেষ । 

ঘ্বশবল (দশন্ বুদ্ধি, ক্ষান্তি,বীর্ধ্যাপি] দশ -. 
বল, ৬্ী-_ হিং) সং) পু, বুদ্ধ । 

ঘ্শভুজ1 (দশন্ দশ--ভুজ, ৬ঠী-হিং) 
সং, আ্ীৎ, দুর্গা দেব ; পূর্ববকঙ্গে স্বায়ভ্ত ব 
মন্বস্তরে ত্রেতাধুগের প্রথমে ইনি দেবগণের 

উৎপাত শাস্তি ও নিখিল জগতের হিত- 
কামনাক্স ছুর্দান্ত দৈত্যগণের বিনাশার্থ 

[ ৮১০ 
দ্বশভ্জারূপে আবিভূতি। হইয়াছিলেন। 
প্রতিকক্পেই বন্থর বিনাশার্থ এ দেবীর 
এঁরূপে আবির্ভাব হয় । শিং- ১ “আবি- 
ভ,তা দশভুজা দেবী দেব হিতায় বৈ।” 

দশম [দেশন্+ মট্- পুরপার্থে বিৎ, ত্রিৎ, দ- 
শেয় পুরক । শিৎ-- ১নৰমে দশমে মাসি 
প্রবলৈঃ হুতিমারুতৈ£ ।+; 

দশমন্যায়--ন্যায় ০১১) দেখ। 
দশমহাবিদযা ; সৎ, স্ত্রীৎ, কালী তারা বহা- 

বিদ্যা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা 
চ বিদ্য। ধূমাবতী তথা । [অবতার । 

দশমাবধতার (দশম - অবতার) সৎ, পুৎ, কন্কা 
দশমিক (€ 1)9০177%], দশম +ইক- প্রং) 

বি, ত্রিং১ যদ্দ্ারা কোন অখণ্ড রাশির 
দ্শাৎশের এক অংশ ব্যক্ত করা যায়। 

দশমী দেশমিন্,দশম+ ইন - অজ্তযর্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, দশ্বমী অবস্থা প্রাপ্ত,নবতিবধাতিরিক্ত 
বয়স্ক (বুদ্ধ)। ২।((দশন্1+অম-ক, 

পুরণার্থে, ঈপ সং, স্ত্রীৎ, তিথিবিশেষ, 
চজ্ের দশম কলার হ্রাসবৃদ্ধিজনিত কাল। 
৩। জীবনের অস্তযাবস্থা । 

দশমীস্থ দেশমী অস্ত্যাবন্থা! 
এ-অ(ড)- ক] যে ০ 
ত্রিৎ, ক্ষীণরাগ,” । 

দশমুখাস্তক (দশমুখ রাবণ- অস্তক না 

শক, ৬ঠী- ষ) সং, পুং, রাম। 
দৃশমূশ (দশন্ মুল, দ্বিগড-_ স) সং, ফ্রীৎ 

পঁ(চনবিশেষ। 

দ্শযোগ (দশন্ দশাঙ্- যোগ, ৬্ঠী-ষ) 
সৎ) পুৎ, বিবাহাদিকাধ্যে বর্জনীয় দোষ- 
বিশেষ। 

দশশরথ দেশন্ দশদিকৃ-রথ। ধাহার দশ- 

দিকে রথ যায়, ৬ঠী-হিং) সং, পুৎ, 
আরামের পিত1। 

দশরশ্িশত দেশ দশদ্দিক_-রশ্মিশত কি- 
রণ সমুহ, ৬ঠী হিং) সং, পুত) হুর্ধ্য। 
শিৎ- ১ “দ্শরশ্মিশতোপমছ্যতিম্ ৷” 

দশরূপক ; সৎ ক্লীং, নাটকাদি লক্ষণ-প্রতি- 
পাক গ্রহ্থবিশেষ। 

দ্শরূপভ্ৎ (দশন্ দশ- রূপ [মুর্তি] অব' 
তার-ভূৎ্ যে ধারণ করে) সৎপুৎ,বিষু 

_স্ছ [স্থাঁ থাক। 
।ক₹, পমী -ষ) বিং, 



দশবাজী € -সাজিন্, কশন দ্শ--বাজিন্ 
অশ্ব । দশ জঙ্খের রখ যাহার, ৬ভী- হিং) 
সং, পুইঃ চজা। 

ঘশবাধধিক (শব্ধ 1+ইক(বিক) - ভবার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, যাহা! দশ বধেনিস্পন্ন হয়। 

দ্বশবিধ (দরশশন্-বিধ প্রকার, ৬ঠী_হিৎ) 
বিং,ত্রিং, দশপ্রকার । 

দ্শ-শত (দশ দশগুণিত- শত, য়ং-স) 
সৎ, ব্রীৎ, সহত্রসৎখ্যা। শিৎ-১ “গবাং 
দশশতং ধনমৃ 1? 

দ্রশমাহআ্র (দ্রশসহত্র +অ(ব্)-_পুরণার্ঘে) 
সং, রলীৎ, অযুত সংখ্যা । শিং ১ভূতা- 
নাৎ দশসাহত্রং পরিধেন সমাহতম্ |” 

শহর! দেশন দশ-হরাহ্দ হরণ করা+ 
'অ(অন্)ট-ক] যে হরণ করে। গলঙ্গাঙ্গান 

দ্বারা দশবিধ পাপের নাশ হয় যাহাতে, 
ণমী_ হিৎ) অধ, স্দীৎ, জ্যেষ্ঠমাসের শুরু- 
দশমী, গঙ্গার জন্মদিন ।'শিৎ-_ ১জ্যেষ্টে- 

মাসি ক্ষিতিস্ত্দিনে শুরুপক্ষে দশম্যাৎ 
হস্তে শৈলানিরগমদ্িযং জাহচবী মর্তাট- 
লোকৎ। পাপান্যস্যাৎ হরতি চ তিথে স। 
দশেত্যাহুরাধ্য!ঃ পুণ্যৎ দদ্যাদপি শত- 
খুণৎ বাজিমেধাযুতস্য 1” ২ “এতানি দশ- 
পাপানি হর ত্বং মম জাহ্ুচবিঃ। দশপাপ 
হর? ষম্মাত্তম্বাদ্দশহর। স্মৃতা।” 

দ্রশা (দন্শ দংশন করা+অ)_ম্ম) 
অৎ, স্্রীংবন্প্রাস্ত,দশী | ২। দীপবর্তিকা, 
শলিতা। ৩।(0+4+ ঙ-ভাবে) ভাব, 
অবস্থা । ৪। অভিলাষ, চিস্তা, স্মৃতি, 

খুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, 
জড়তা, মরণ-_-এই দশ কামজ দশা। 
৫€। জন্মকালীন গ্রহের অবস্থান; যেমন 
বৃহস্পতির দশায় জন্ম হইলে রাহুর 
দশ] প্রভৃতি সকল গ্রহের দশ! ভোগ 
হয়। ৬ ।গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, 
পৌগণ্ড, যৌবন, শ্াবির্ধ্য, জরা, প্রাণরোধ, 
বিনাশ, এই শরীরজ দশদশ।। এই অন্ু- 
সারে জাত ব্যক্তি স্বথাক্রমে সমস্ত গ্রহের 
শ। ভোগ করে; রবির ষড়বধ। চজের 
১৫ বর্ষ, মঙ্গলের ৮ বধ, বুধেরা ১৭ বর্ষ, 
শনির ১ বর্ষ, বৃহস্পতির ১৯ বর্ষ, রাহুর 

| হন ] 

১২ বর্ষ ও শুক্রের ২১ বর্ধ দশা ভোগের 
কাল নিরপিত আছে । শিং১ ঠিতাৎ 
দশামাগতে 1 দীনাম 1” ২ “দশ। কৃতাস্তেো- 
পহতেয়মাবিলা কিমত্র শকাৎখ পুরুষেপ 
চেঙ্গিতুম্ 2? 

দশাংশিক দেশাংশ+ ইক(ফ্ক)-- যু) 
বিৎ ত্রিংঃ দশমিক । 

দশাকধ (- কর্ধিন্, দশ! শলিতা- 
দঘশাক্ষা / -আকর্ষ[আ-কুষ কর্ধণ 

কর! অন্-ক] যে আকধণ করে) সং, 
পুৎ, প্রদীপ । ২। (41 অন্-শ্ম) বস্্াথল। 
শ। (+ অল্ _ ভা) গ্রহণ । 

দ্শ্ুল (দশ - আঙ্গুলি, ৭মী-হিৎ) সং, 

রলীৎ, (উপরিতাঁল অকন্গুলাকার দশটি 
রেখা আছে বলিয়া) খর্বজ ফল। ২। 
বিং, ত্রিং। দশাঙ্গুলি পরিমিত। শিং- ১ 
“অত্যতিষ্ঠদ্শাঙ্চু লং ।?? 

দ্শার্ণ দেশ-খণ হছুর্গ) সং, পুং) বিদ্ধাযপর্ব্ব- 
তের পুব্ব-দক্ষিণস্থ দেশবিশেষ। শিৎ-৯ 
“দশার্ণৎ নবরাষ্রক্ মাঃ শাদ্ধাঃ যুগন্ধর1ঃ।* 
(ভারত)। ণ1- স্ত্রী, নদীবিশেষ। 

শানু (দশন্ দশ-অর্ত যোগ্য) সং, 
পু, বুদ্ধ । ২। দেশবিশেষ। 

দ্বশাবতার দেশন্ _ অবতার, ৬ী - হিৎ) সং, 
পু) বিষ নারায়ণ _ মৎস্য, কুর্ম্, বরাহ, 
নৃুনিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচজা, কৃষ্ণ, 
বুদ্ধ, কল্ধী_এই দশ অবতারযুক্ত । 

দৃশাবিপর্ধযয় দেশ! _ বিপর্যয়) ৬ষ্ভী _ ষ) বি, 
ত্রিৎ, ছুর্দাশা, দুরবন্ছ] | 

দশা দেশন দশ-অর্থ। দশ অশ্ের রথ 
যাহার, ৬ঠী-হিৎ। ইহার ত্রিচক্ত রথে 
বাম ও দক্ষিণভাগে কুন্দ পৃপ্পের ন্যায় 
ধবল বর্ণ দশ অশ্ব যোজিত আছে ইনি 
এই রখে আনঢ় হইয়! শুর্ধ্যবৎ নির্দিউরাশি 
চক্রে বিচরণ করেন, এইজন্য ইনি দশাখ 
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন) সৎ, পুং, চক্র । 

দশাশ্বমেধ ' দেশাশবমেধ + ইক(ফ্কি) 
দশাখ্বমেধিক _নিষ্পন্নার্থে) সৎ, পুত, 

কাশীন্হ তীর্৫থবিশেষ, ষে স্থানে ব্রহ্ধা দশ 
অশ্বমেধ করিয়াছিলেন ; অদ্যাপি উস্থান 
দশাখমেধের খাট বলিয়া প্রসিন্ধ । 



দঅ 

মশাহ (শন দশ- অহন. দ্বিন+য, দি 
--স) সং, পুং, দশদিন, দশ দিল ব্যাপক 
কাল। শিং-১ ““দ্শাহৎ শাবমাশৌচৎ 

_ সপিগেষু বিধীয়তে 1 
দশাহতঃ (দশাহতন্, দশাহ+তস্- পঞ্চ" 

ম্যর্থে অৎ, দশদিন হইতে । 
দশী দেশিন্, দশ 1ইনৃ- অভ্তযর্থে) বিৎত্রিৎ, 

দশসৎখ্যাযুক্ত । ২। দশগ্রাম অধিকৃত। 
৩। শলিতাযুক্ত (দরীপ)। ৪। দশীযুক্ত 
(বন্দ) । 

দ্বশেন্ধন (দশা শালতা_ইন্ধন জালানি 
কাষ্ঠাদি, ৬ষ্ঠী_ হিং ) সৎ, পুৎ প্রদ্দীপ। 

দশের (দন্শ্ দংশন কর1+4এর(এরক্)-_ 
ক) সৎ, পু, ছিৎঅজান্ত । 

দশেরক দেশের + কণ্ - যোগ) সংঃপুৎ) মক্ষু- 
ভূমি, তৃণজলাদি-শুন্য প্রদেশ । 

দই দেন্শু দংশন করা+4ত(তক্ত)- শ্ম) বিৎ, 
ব্রেং, যাহাকে দংশন করিয়াছে । 

দত্তখৎ (দস্য হত্ত-খৎ লিখন) স্বাক্ষর । 

দ্স্তবস্ত (পারসী, দত্ত হন্তড-বস্তন বাধ।) 
সৎঃ ক্ীং, বদ্ধাঞ্জলি, জোড়হাত। 

দস্তাবেজ পোরস্যভাষা) আদালতে প্রমাণার্থ 
কাগজপত্রাদি । 

দষ্করি (পারস্য) দ্রব্য বিক্রয়কালীন ক্রেতার 
ভৃত্য বিক্রেতার নিকট যাহা কিছু পায়। 

দন্ম দস উৎক্ষেপণ কর?1+ম- প্রৎ) সং, 
পুত, চোর । ২। যজমান। ৩। অগ্রি। ৪। 
খল। 

দত্যা দস উৎক্ষেপণ করা, ক্ষয় করা+য়ু 
- ক) সং,পুৎ, শত্রু | ২। যে অন্তের উপর 
'ত্যাচার ব। অন্তায়াচরণ করে, উত্পীড়ন- 
কারী। ৩। মহাসাহসিক। ৪ । ত্রাহ্ষণা়ি 
বর্ণচতুষ্টয় ভিন্ন অভ্ভযজ জাভিবিশেষ। ৫। 
চৌর। ৬। অপহারক, ডাকাইত। শিং _ 
১ পক্রব্যান্তিশ্চ হতস্যান্যৈশ্চগালাটদ্শ্চ 
দক্াাভিও.।” | 

ফআ (দ্স্[রোগ] নাশ করা+র-ক) সৎ, 
পু, দ্বিং, কস্থিনীকুমারহৃয়। ২। অশ্বিনী- 

নক্ষত্র । শিং-- ১ অনুসঅতু আতমথ দঅয়োঃ 
সন্ডৌ |” যোখ)। ৩। পৃ, গর্দভ | ৪। 
বীৎ, শিশির । 
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সস» 

দত 

ঘন দেআ-- মাতা) সং; আীৎ, সুষ্ধ্য- 
পতী, অশ্বিনীকুমারের মাতা ॥ 

দহ দেহ দ্ হওয়।4অ(অল্)- তাবে) 
সৎ, পু, দগ্ধ হওয়া) ঘথ1--“একের ক- 

পাল রহে, আরের কপাল দহে।” (দেশজ) 
গহুবর, নদ্যার্দির অতলম্পর্শ স্থান; যথা _ 
কালীয়দহ। 

দহন (দহ্ দগ্ধ করা+1+অন- ক) সং পুৎ, 
অগ্রসি; যখা-দবদহন। ২। ছুষ্টলোক। 
৩। চিতাগাছ । ৪ । বিং, ত্রিৎ, দ্প্ধকারক। 
৫।নিবারক। ৬। ( +অনট -_ সক) রীৎ, 
দ্বাহ। শিং-১ “ন তস্য দহনং কাধ্যৎ 
নৈব পিত্োদ কক্রিয়! ।”” 

দহনকেতন দেহন অগ্পি-কফেতন পতাকা, 
চিহচ, ৬ঠী _ হিৎ) সৎ, পুং, ধূম, ধৃঁয়া। 

দৃহনপ্রিয়া (দহন অগ্ি- প্রিয়া ভাধ্য1) 
সং, স্ত্রী, অগ্নিপন্রী, স্বাহ1। 

দহনন্ষ; সং, ক্লীৎ কাত্তকানক্ষত্র । শিৎ- ১ 
“যদ বিশাখাস্ু মহেক্্ মন্ত্রী হৃতশ্চ ভানো- 
দরহনক্ষযাতঃ 1” 

দহুনসারথি (দহন অনি - সারথি, ৬ষ্ঠী_ 
ষ) সৎ, পুৎ - ক্লীৎ, বা». শিং” ১ দক্ষিণ 
দ্রহনসারখিরয়াহত . এ চুতকলিকে |” 

দহনারাতি দেহন-খরাতি শত্রু, *ঠী- 
ষ) সৎ, পুং, জল । 

দহনীয় (দহন দেখ, অনীয় _ শ্ম) বিং, ত্রিং 
জলনীয়, দ্বাহ্য । 

দহনোপল (দহন অগ্নি-উপল প্রস্তর, 
৪থাঁ-_ষ ) সং, পু, হৃর্য্যকাস্ত মণি । 

দহনোক্ষা (দহন -_ উক্ধা) সৎ, স্ত্রীৎ, বিস্ফ,- 
লিক্রপা অগ্নিবিশেষ। 

দহর দেহন দেখ, অর -_ ক) সং, পুৎ, ছেটি 
ইন্দুর। ২1 শিশুভ্রাতা। ৩। বিং, ত্রিংঃ 
সবল, হৃম্ম। শিং-১ “উদ্ধরমুপাসতে য 
খষিবত্ম নু কর্পদৃুশঃ পরিসরপন্ধতিৎ হৃদয় 
মারণয়ে। দহরৎ 1” ৪ ছুর্বোধ। 

দ্হরাকাশ ; সং, পুৎ, চিদ্ষাকাশে ঈশ্বর । 
দু দেহ+র(রকৃ)-_ ক) সং, পুৎ, দাধাণ্ি । 

২ । জঠর; যথা-দ্রহাগ্সি-্জঠরাগি | 
৩। নরক । ৪1 বরুণ । ৫ হদয়াকাশ। 

৬। রলীৎ, বন। | | 



! 
) 

দাক্ষি 

দৃহামান (দহন দেখ, ক্মানশোন)-প্ম) বিৎ, 
ত্রিং, যাহা দগ্ধ হইতেছে । 

দা (দা জান কফরা1*(কিপ্)ট-ভ1) সৎ, 
স্্রীং, দান। ২ (দে পালন করা) পালন। 
৩। রক্ষণ। ৪।(দৈ শুদ্ধ করা) শোধন। 
৫1 (দো ছেদন করা) ছেপ্দ। ৬। উপ- 

তাপ । ৭। (দাত্রশবজ) সং, কাটারি,অস্- 
বিশেষ । 

দাড় দেগুশব্জ) সৎ, নৌকাদণ্ড। ড়া- 
রীতি, ব্যবহার 1 ড্ী-.নৌকাবাহক। 

ঈাত (দস্তশব্দজ) সং, রদ্ন, দশন। 
দাক (দা দান করা+কণ্-_জৎজ্ঞার্থে) সং, 

পুং» যজমান। ২।দ্াতা। 

দাক্ষ (দক্ষ 1অ(ষ্ঃ)--ইদ্দমর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
দ্ক্ষসন্যন্ধীয়। 

দাক্ায়ণী 7 দেক্ষ 1+আয়ন(ফায়ন)_ অপ- 
দাক্ষায়িনী / ত্যার্থে ঈপ) সংস্ত্রীৎ, দক্ষ- 

কন্যা । ২। সতী, ছুর্গা। শিৎ-১ %ছুহি- 
তৃত্বে পুরা যাহ কুদ্রেণোঢ়া মহাত্মনা। সা 
চদাক্ষায়ণী দেবী পুনভূত্বা। নৃপোত্তম 1? 
শ৩। দতীবৃক্ষ | ৪ | রেবতীনক্ষব্র । ণ্যঃ-_ 
বহুৎ, অশ্বিন্যাদদি সপ্তবিৎশতি নক্ষত্র । 
শিং-১ “গ্রলোভতভ্তথ। দক্ষো ভবিতেহ্ 

প্রজাপতিঃ । দাক্ষায়ণ্য স্তথাদ্ষিত্যো। মনু- 
শ্চাদিতাযতশ্তথ1 |”? 

দ্াক্ষায়ণীপতি দোক্ষায়ণী অশ্বিন্যাদিনক্ষত্র, 
সততী-পতি স্বামী) সৎ, পু, চন্দ্র ।২। 
শিব। 

দাক্ষাধ্য (দক্ষাধ্ [দক্ষ বেগবান্ হওয়া 
আয্য- প্রৎ]4 অঃ) _ অপত্যার্থে) সৎ 
পৃং, গরুড়। ২। গ্ধূ। 

দাক্ষি দেক্ষ+ই্ষি)-_ অপত্যার্থে) সং, পুং 
স্ত্রীৎ, দক্ষগোত্রাপত্য। 

দাক্ষিণাত্য (দক্ষিণ+ত্যণ্ - ভবার্থে) বিং, 

ত্রিং, দক্ষিণদেশজাত। ২। দক্ষিণদিকস্থ। 
৩। দক্ষিণদেশবাসী ; দক্ষিণদেশের অস্ত- 
ববস্তাঁ। ৪। পু দক্ষিপরাজ্য । ৫। নারি- 
কেল। . 

দাক্গিণ্য দেক্ষিণ কে) - যোনি সৎ, 
সআন্মকূলট | ২ । পরচ্ছন্দামুতৃত্তি । ৩) 

সামখ্য । ৪ 1 সরলতা । ৫। সৌজন্য,সজ্জ- 
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মতা । *। দক্ষত1। শিং-: 

দাড়ি 

১ “যাক্ষিপ্যাদ" 
নুরোধাচ্চ দত্তবান্নাত্র সংশক়21১ ৭ নদ 

ক্ষিণা 17) বিং, ত্রিং, দক্ষিণার যোগ্য | 

দবা্ষী দেক্ষ+ষ, ঈপ) সৎ, স্ত্রী*, পাশিনি 
মুনির মাতা। 

দাক্ষীপুত্র ) (দোক্ষী এই মুনির মাতা 
দাক্ষীতুত ৃ ভুত, পুত্র । দাক্ষী1এয়ফেছ) 
দ্াক্ষেয় - অপত্যার্থে) সং,পুং ব্যাক- 

রণ রচয়িতা পাণিনি মুনি ॥ 
দাক্ষায দক্ষ 1+যফ্ঞযে) - ভাবে) সৎ। ক্লীৎ) ঘ- 

ক্ষতা, নৈপুণ্য । শি২--১ ণশক্তিাবেক্ষ্য 
দাক্ষযঞ্চ ভূত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্ 1” মেহু)। 

দাখিল (আরবী, দখল শব্ষজ) প্রবেশ করা। 
২। অর্পণ করা । ৩। উপন্থিত হওন। 

দাখিলখারিজ (আরবী) কালেক্টুরী রেজিউরে 
পুরাতন অধিকারীর নাম বদলাইয়া নূতন 
অধিকারীর নাম লেখান। 

দ্াধিল! আরবী) রাজন্ব দাখিলের রসিদ, 
কবচ। 

দাগ পোরস্য) সৎ, চিহ, অঙ্ক, কলম্ক। ২। 
ছিনন। 

দাগ! (পারস্য) পীড়ন, কেশ; ষখাসে 
কেবল দাগ! দিতে আসিয়াছিল। ২। বি- 
বাদ, ঝগড়া । ৩। ঠকান, প্রতারণা কর।। 

দাগাদার পারস্যভাষা) বিশ্বাসঘাতক | ২। 
চষ্ট, অনিষ্টকারী । 

দাগাবাজ পোরসা) প্রতারক । 

দ্বাগী যোবনিক) বিং)চিহ্িত,যে দোষ করিয়া 
দণ্ড পাইয়াছে | 

দাঙ্গা (যাবনিক) সং, কলহ, বিদ্রোহ | 

দাড়ক দোড় ভেদ কর! অক(ণক)- ক) 
সঙ পৃঃ দাড়! বড় দাত ] 

দাড়! দোড়া শকজ) সৎ, দত্ভবিশেষ,বৃহদ্দত্ত । 

দ্বাড়ি,দাটি দোটিকাশবজ) সংখশ্মশ্রু, দাড়ি । 
দাড়িম, দালিম - পুং দেল বিদারণ 
দাঁড়িমী, দালিমী _স্ত্রীৎ | করা+ইম(ই- 
মণ্)- ক । অ-আ, ল-ুড) জং, পু 

দাড়িম বুক্ষ। ২। ক্্রীং, দাড়িম ফল। শিং 
১. প্স্তপু্ণহ অরুধিরৈর্বজৈ- দাঁড়িম- 
' 'সংনিতৈঃ 1১ 
ঘাড়িমপ্রিয় ; সং, পুৎ, শুকপক্ষী। 



দাঁদ 

মিনির নি 

দাড়িন্ব দো দানকরা+ড়িম্ব _ ক) সৎ, পুং) 

দালিমগাছ । ২ । ক্ীং, ততৎফল। 
দাড়া (দে. ছেদন করা, টি-_-৭) 
দাটি, সৎ, স্ীঘ, ঘষ্র!, বড় প্রাঁত, বৃ- 

শ্চিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্ভ যাহা! দ্বারা দংশন 
করে । ২। শ্রার্থনা। ৩। সমূহ | টী-_-আ্স্রীৎ, 
গণ্ড ও চিবুক নিগত রক্ষিত কেশ। 

দ্াটিক] দোঢা+কণ্, আ- প্রং। দাট়ার নৈ- 
কট্য সন্বন্ধ প্রযুত্ত দা়িকার অর্থ শ্শ্রু) 
সৎ, স্ত্রীং, শ্শ্রু, দাড়ি । শিং ১কেশেষু 
গৃহ্ুতো হুন্তে ছেদয়েদরিচারয়ন্। পাদ- 
যোর্দাটিকায়াৎ চ ১ 

দ্াগুাজিনিক (দ্গডাজিন প্রবঞ্থচনা+ ইক 
(ফিক) -ইদ্দমণে) বিৎ, ত্রিৎ, কুহকী । 

দাণ্ডিক (দণ্ড + ইক(্িক)- জীবত্যর্থে) 
বিৎ, ত্রিং, দণ্ডধারণোপজীবী । 

দ্রাত (দে! ছেদ্বন করা+তত্তে)--শ্ম) বিং 

ত্রিং, ছিন্ন ।২।(দে শুদ্ধ করা1+ক্ত- 
ম্্ী। শুদ্ধ, পবিত্র । 

দাতব্য (দা দান কর1+ তব্য-্মম) বিৎ, 

ত্রিং, যাহা দিতে হইবেক বা দেওয়া 
উচিত বা আবশ্যক, যাহা দিতে পারা 

যায়, দানযোগ্য, দেয় । 

দাতা দোতৃ, দা দান করা+ তৃতেন্)-_- ক) 

বিৎ, ত্রিং, দ্দানকর্তী, দানশীল ; যে দীন 

অনাথ যাচক প্রত্তিকে অকাতরে অর্থ 

দ্রিতে পারে । শিৎ_ ১দাতা শতং জীবতু।” 

দাতত (দাত +ত্ব-- ভা) সং, কীৎ, বদ্দান্যত।, 

দ্ানশীলতা । ৃ 

দাতুযুহ দে! ছেদন করা+ক্তি_ 

দ্াত্যৌহ / ভাবে-্দাতি ছেদন-উহ 

[উহ্ তর্ক করা অ(ষণ্)-ক, », ২য়া 

_) সৎ, পুৎ পক্ষিবিশেষ, ভাকপাখী। 
২।জলকাক । শ।চাতক। ৪ মেখ। 

দ[তর্দে। ছেদনকর1+-ত্র-ণ | যাহা দ্বারা ছে- 

ঘন করা যায়) সং,কীৎ, দা,কাটারী। “প্রয- 

চ্ছপশুমিতি দর্তাহারায় দীত্রৎ প্রষচ্ছতি 1” 

দাপ (দূ দান কর1+ অ্বেঞ) - ভা) সং 

পু, দান। শিৎ১ “দত্বা চ বিবিধান্ 
দাদান্ পূজদ্বিত্বা চ বৈ দ্বিজীন্ ৮ ২। 

পোরস্য) প্রতিশোধ । 

[ ৮১৪ ] দান 

দান পারস্য) সৎ, ঠিক কর্াদির অগ্রিম 
বেতন । | 

দাদা পোয়াদ শব্দজ কি ?) সং, জ্যেষ্টভাতা। 
২।পিতামহ। ৩। মাতামহ। 

| দ্বাহু, দাদ দেত্রুশব্জ) সং, দক্রর়োগ । 

দাদ্রা যাবনিক ) গ্রাম্য অংগীত, ইহাতে 

নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষু্জ বিষয় বর্ণিত থাকে। 
দ্বাধিকদেধি+ ইকফ্জিক) - সংযুক্কার্থে) বিং, 

তং, দধিসংযুক্ বেজ্ত)। 
বান দো দান করা+অন(অনট্)- ভাবে) 

সং, ক্লীৎ, বিতরণ, ত্যাগ, দেওয়া, নিজের 
স্বত্ব নিবৃত্তি পূর্বক পরন্বত্ব্োৎ্পত্তি ; ইহা 
ত্রিবিধ__€প্ররক, অনুমস্তক ও অনিরা 
কর্তৃক । শিং-১ “দেহীতি প্রেরণাৎ কি 
িৎ প্রেরকৎ যাচকেো। ষথা,মহত্বাৎ যাচতে 
নৈব ভক্ত্যা দত্ত মন্যতে, ন স্বীকার তু 

মাহাত্ব্যাৎৎ ন নিরাকুরুতে তথা ।?” ২ 

“দানমেকৎ কলৌষুগে ।?? ২) (অনট- 
ক্র) হস্ভীর মদ জল | শিৎ- ১"আসীদনা- 
বিদ্কৃত দ্াানরাজিহ |? ৩। ছে পালন করা 

+অনট - ভাবে) পালন, রক্ষা । ৪। (দো 

ছেদন কর1+ *15ট-- ভা) ছেদন, কর্তন। 
৫। টৈ' ৩, *রা+আঅনট্-_ তা) শোধন। 

দান্পতি দোন-পতি শ্রেষ্ঠ) সং, পুৎ) যে 

ব্যক্তি সতত দান করে, অতিশয় দাত! 

২। অক্র,র | 
দানপত্র ; সৎ, ব্লীং, অমুক বস অমুককে দি. 

লাম বলিয়। যে পত্রে লিখিয়! দেয়। 

দ্রানব দেন কশ্যপভাধ্য141 অ(ফ)-_ আপ' 
ত্যার্থেণ সং) পুং, দৈত্য, অনুর | শিং- 

১এদেবদানবগন্ধৈর্বং কিৎ নবৈরুপশৌতি- 
তমৃ ূ 

দ্বানবজপোন-বজ্স হীরক) সৎ,পুৎঃবৈশ্য। 
দানবারি পোনব _ অরি, ৬ষী -ষ) সং? ৭২" 
দত্যগুরু, দেবতা । ২ । বিষণ, 1.৩ | (দান 

_ বারি জল) ব্লীৎ, হুত্তীর মদজল । শিং 
_ ১ গকটস্ছলপ্রোধিত দানবারিভিঃ 

দানবীর দৌন-বীর শুর) সং, পুত, যেন 
ক্ির.একমাত্র দান বিষন্মে উত্সাহ আছে 
এবং বাঁচকের অভিলাষ পুরণীর্থ পুও 

কলত্রাদিরও প্রতি স্সেহশুন্য হইয়া দাঃ 



দাপ [ ৮১৫ ] দাষো 

ধন্ধ প্রতিপালন জন্য স্বহন্তে তাহাদের | দাপিত (দা-ঞ্িল্দাপি, দায়ি দান 
শিরশ্ছেদনেও পরাজ্দুখ বা শঙ্ষিত না হয়। | দায়িত / করান+তক্তে)-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 

দানশীল (দান- শীল শ্বভাব, ৬ঠী- হিং) 
বিং, ত্রিৎ, পান করা যার অভ্যাস আছে, 
যে অকাতরে দ্বান করিতে পারে, দ্বাতা, 

বদান্য। শিৎ-১ “যৎফলং দানশীলশ্চ 
ক্ষমাশীলশ্চ তৎফলম্।” 

ৰানশৌগ দোন- ৌণড মত্ত, আসক্ত, ৭মী 
_ষ্) বিৎ ত্রিৎ, অতিদাতা, বহুপ্রদ । শিং 
-১ পনিগুণোহুপি বিমুখো ন ভূপতে 
দ্ানশৌগুমনসঃ পুরোহভবৎ ।” মোঘ)। 

দ্বানসাগর ; সং,পুং, এতদেশে শ্রাদ্ধা্দি উপ- 

লক্ষে যে ভূম্যাসনাদি ষোড়শদান নিবধ- 
পিত আছে তাহার প্রত্যেকের ষোড়শ- 
সংখ্যা বিশিষ্ট দেয় বস্ত, যোলটা ষোড়শ। 

দান! দোনব শব্দজ) দৈত্য, ভূত, দেবযোনি। 
২। (পারস্য) শস্যাদির বীজ । ৩। সুবর্ণ- 
নিশ্মিত অলঙ্কারবিশেষ। 

দ্বানী (দেশজ) হটে অথবা নদরীতীরে যাহার! 
দান সাধে অর্থাৎ কর সংগ্রহ করে। 

ঘ্ানীয় (দান দেখ, অনীয়-_প্ম) বিৎ, ত্রিং, 
দানের যোগ্য, সন্প্রদান। ২। দেয়বন্। 

৩। (4+অনীয় - সম্প্র) দানের পাত্র । 
দ্বাস্ত (দমৃ কেশ সহ্য করা, শাসন করা+ত 

ভ্তি)-_শ্ম) বিৎভ্রিৎ,বশীকৃত। ২। দ্মিত। 

৩।(+স্ত- ক) তপস্যায় ক্লেশসহিযুঃ। 
৪। ষে বাহ্যেন্দ্রিয় বশ করিয়াছে, জিতে- 

ন্বিম। ৫। শান্ত, সৌম্য ৷ ৬। শাসিত। 5। 
(দস্ত+ অ.ষ)-_ ভবার্থে) বিং, ত্রিৎ, দত্ত- 
নিশ্মিত। ৮ । পুং,দমনকবৃক্ষ । 

দষান্তি দোস্ত দেখ, তিক্তি)- ভা) সংঃ শ্ত্রীং, 
দ্রমন। ২। ইন্ড্রিয়নিগ্রহ। ৩ । তপঃকেেশ- 
সহিষ্ণুতা 

দ্বাপ (দর্প শব্খজ কি?) পীড়ন। 
দ।পক €দ্াপক্িতৃ, দ্প-ঞ্রিল্দাপি 
দাপয়িতা দান করান + অক(ণক১, তৃ 

(তৃন্)-- ক) বিত্রিৎ। ষে দেওলায়। যাহার 

প্রবর্তন অনুসারে কেহ দান করে। 

দ/পট (দর্পশবূজ) সং, প্রভাব, প্রতাপ । 
দাপন (দাপক দেখ, অন(্মেনট্) _ভ1) সং, 

কীৎ। দেওয়ান। 

দণ্ডিত, শাসিত। ২।যে বসত দেওয়ান 

ষায়। ৩। শোধিত । ৪ । ধনাদ্িদ্বার বশী- 
কৃত। ৫। সাধিত। 

দাপা (দঙিও-্দাপি+য-ন্ম)বিং, তরি, 
দণ্ডনীয়। ২। দানীয়। 

দাম (দামনূ, দো ছেদ্দন করা1মন্ ক) 
সং, ক্লীধ, নী, মা- স্ত্ীৎ, রভ্দ,১ সুত্র । ২। 
যে দড়িতে অনেক গোরু বাধা যায়, 
দৌোকা। শিৎ_১ বসান রোপিতৈঃ 

কীটর্দামভিশ্চ বিভূষিতম্” ফগোত্রজম্)। 
৩। মাল্য। ৪ (দেশজ) মুল্য; যথা-_- 

এই বস্থর দাম কত। ৫1 গুচ্ছ ; যথা. 
কল্মির দ্রাম। *। তৃণবিশেষ। ৭। (পা- 
রস্য) জাল । 

দ্ামচন্দ; সং,পুং, দ্রুপদ রাজার পুত্রবিশেষ। 
দ্বামড়া (দেশজ ) মুক্তমুক্ষ ষণ্ডঃ পুতভ্বহীন 

বলদ । [পশুবন্ধন রত্ভু। 
দ্ামনী দোমন্+অ, ঈপ.-স্ত্রীৎ) সং, স্ত্রীং, 
দামলিপগ্ত তোমলিণু দেখ, ত-দ) সং, ক্লীৎ, 
 তমৃলুক। 
দামাঞ্চল (দ্বামা- অঞ্চল শেষ) সং, ক্রীৎ, 

অশ্ব প্রভৃতির পাদ্ববন্ধন রজ্জ,। শিং- ৯ 
“দামাঞ্চলম্থলিত লোলপদং তুর । ১১ 

দামামা! (দেশজ) সং, হহ্চকা, বাদ্যযস্ত্র- 
বিশেষ । 

দামাল (দেশজ) হুরস্ত শিশু, অশাস্ত ১ যথ। 
--দামাল ছাবাল।”? 

দ্বামিনী (দাম+ইন্ _ অস্থযর্থে ঈপ.। যাহার 
একদেশে দাম অর্থাৎ পর্বত বিদ্যমান 
আছে) সং, আ্ত্রীৎ, বিদ্যু্থ। 

দামোদর দোমন রজ্জ-উদ্ূর পেট, ৬ঠী 

_-হিৎ। যশোদা ইহাকে রজ্জ, দিয়া বন্ধন 
করিলে ইনি রজ্জ সকল হরণ করিয়া- 
ছিলেন। মহাভারতে--“তিনি জাতিশয় 

দ্বাস্ত ও ইব্ট্রিয়গণের মধ্যে সপ্রকাশ বলিষ়। 
উহার মাম দামোদর”? ) সৎ, পুৎ, কুষণ, 

বিষ । শিৎ-১ “সচ তেনৈব নামা তু 
কৃষ্ণ বৈ দ্বামবন্ধনাৎ । ঘোষে দামোদর 
ইতি গোপীতিঃ পরিশীয়তে (৮ 



দায়। 

শী ্শশ্াশা 

্লাম্পত্য দেম্পতি+য(ষ্য)-_ইদ্দমর্থে ) বিৎঃ 

ত্রিৎ, দম্পতিসন্ন্ধীয়। . 

দ্বাম্পত্যপ্রণয়- কেবল মাত্র স্বামী এবং 

বিবাহিত স্ত্রীর পরস্পর প্রণয় । 

দ্লান্তিক (দত্ত+ইকঞ্চিক)--প্রাণ্ার্থে) বিৎ, 

ত্রিং, অহঙ্কারী । ২। ধূর্ত, কপটাচারী । ৩৭ 

বিড়ালতপন্বী ৷ ৪ । সৎ, পুৎ, বকপক্ষী। 

জায় (দা দান করা+অ(ঘেঞ১ - শ্ব, য- 

আগম ) সং, পুং, যৌতুকাদি দান। ২। 
পৈতৃক ধন, উত্তরাধিকারিতা হ্ত্রে যে 

ধনে অধিকার জন্মে। ৩। বিভাজ্যবন্ত, 

পূর্ববস্বামির স্বামিত্ব নাশানাস্তর তৎ্জন্বন্ধা- 

হীন যে দ্রব্যে স্বত্ব হয় তাহাতেই দায় 

শব্দ প্রয়োগ কর যায় । শিৎ-১অনপ- 

ত্যস্য পুত্রস্য মাত! দায়মবাপ্র,য়া |? ৪ 

ধন। €। (4 ঘএঞ.-_ভাবে ) দান। ৬। 

(দে! ছেদন করা অ(খঘএ)- ভাবে ) 

ছেদন । ৭। ঠাটা। ৮ । লয় । ৯। ক্ষতি । 

১০। বিপদ্ 7 সক্কট ; উৎপাত; উপদ্রব । 

১১। (দৈ শুদ্ধ করা+অঘেএঞ৩-_ ভা ) 

শোধন । ১২ । (+ ঘএ-৭) জল । ৯৩। 

দেো। দান করা+অপে)-_ ক) বিং, ত্রিধ, 

দাতা। 

দায়ক দেো। দান,করা+অক(ণক)- ক) ব্খ্, 

ত্রিং, দাতা । শিৎ-১ “তাবতাং গোসহ- 

াণাৎ ফলং প্রাপ্রেতি দায়কঃ। ২। 

ক্ষতিপুরক। ৩। নো ছেদনকরা7+ক 

(ণেক)-- ক) ছের্দক,খণ্ডক। ৪। ছোপ ধন 

-কৈ শশ্ করা+আঅকে)- ক) সং, পু 

দায়াদ, জ্ঞাতি। 

দ্ায়বন্ধু দোয় পৈতৃক ধন-বন্ধু, ৭মী-_ষ্) 

সং, পুং, ভ্রাতা । 

ফায়ভাগ (দায় পৈতৃক ধন-ভাগ অংশ, 

৬ষ্ঠী_ষ) সৎ, পু, পৈতৃক ধন বিভাগ । 

২ । জীমুতবাহনকৃত গ্রন্থবিশেষ, যাহাতে 

পৈতৃক ধন বিভাগের নিয়ম জমুদায় নির- 

পিত আছে। ্ 

ফায়াদ (দায় পৈতৃক ধন-_ আদ [আ।-দা 

গ্রহণ কর।-+ আঅ(ড)- ক] যে গ্রহণ করে, 

ইমা _ হ) সং১পুৎ, পুত্র । ২। উত্তরাধিকারি- 

স্বত্রে ধন্গ্রহণে যাহার অধিকার আছে, 

[ ৮১৬ ] দর 

উত্তরাধিকারী । ৩। জ্ঞাতি। ৪ । ধনাধি- 
কারী । ৫€। সপিগড । পিৎ- ১৭পুমান্ দায়! 
দোহুদায়ার্দ। স্ত্রী)” ২ “বাজ্যেহস্য বছু- 

 দ্বায়াদে। ৬।(দায়-অদু ভোজন কর 

+অব্জনৃ) - ক) পুত স্ত্রী, ধনভাগী। 
জায়ী দোয়িন্, দা দ্বান কর1+ইন্ৃ(ণিন্)_ 

ক) বিৎ, ত্রিৎ, দ্রাতা। ২। যাহার দায় 
'ঘটিয়াছে, যে দায়ে পড়িয়াছে, দায়গ্রস্ত। 
৩। স্বাহার উপর ঝুকী বা ভার থাকে, 
ষাহাকে ক্ষতিপূরণ করিয়া দ্বিতে হয়; 
যেমন-__-আমি এ বিষয়ে দ্বায়ী রহিলাম। 
(দান অর্থে স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই, শবা- 
স্তরের সহিত প্রসুক্ত হইয়া থাকে ; ঘথা- 

সুখদায়ী )। 
দার (দু ।বিদারণ কর1) লওয়া14 অপ্বেঞক৩- 

ক,ষে স্বামীকে লয়। অথবা ষে স্বামীর 

ভ্রাতৃন্মেহ ভেদ করে) সৎ১পুৎ, বহুত) পতী, 
ভার্ধ্যা।। শি২খ-১ “শ্রোত্রিয়স্য দারেগ 

নোপহাসমিচ্ছে্ |? ২ “সদৃশানাহরোদা- 
রান্ 1২। পুং, কাম । ৩। ওঁষধবিশেষ। 
৪ | (+ঘএঞ _ ভাবে) বিদ্বারণ। 

দারক (দু বিদ্বারণ করা+অকংণক)-_ক) 
সং, পু) পুত্র । £ ' শিশু । শিৎ-১ চা" 

গুালদারকেম'” ম্যমানমূ 1 ২%একৈব 

ত্বমিহাগচ্ছ তিষ্টস্ত্রত্রৈব দ্বারকাঃ।)? ৩| 
দারুক, কৃষ্ধের সারথি । ৪ গ্রাম্যশৃকর। 
৫ । বিং, ত্রিং, ভে্কারক, বিদারণকর্ত!। 

রিক1--স্ত্রীঘ, কন্যা । শিং-১ পুতনাং 
দৈত্যদারিকামূ |? 

দারকণ্্র ;0দারকণ্ম্ন, দার _ কর্ন, ৪ধাঁ 
ব) সং, ক্লীৎ, ভার্্যাত্বসম্পাদক জ্ঞান” 
বিশেষ, বিবাহ । শিং 4সবর্ণাগ্রে 
দ্বিজাতীনাৎ প্রশস্তাদারকণ্ত্রণি।?? 

দ্বারগ্রহণ ; সং, ক্লীৎ, পত্বীগ্রহণ, বিবাহ । 

ঘারণ (দু-ঞ্ি্দারি বিদ্বারপ কপা+ অল 
(অনট্)_ভা) সৎ, ক্গীৎ, বিদারণ, বিদীর্শ- 
করণ। ২। (+অনট-_৭) বিদ্বারণসাধন 

অক্স। ৩।(+অন-ক) বিং, ভ্িং, 

বিদ্বারক। | | | 

জারদ (দরদ দেশ ইত্যাদি অ(+)- ভ" 
বার্থে) সং, পুৎ, বিষবিশেষ। ২। পারদ 



জারি [ ৮5৭ ] 'ার্বব | 

। শ্বা |. 

ক 

শ।হিক্ুল। ৪ । সমুদ্র। ৫1 (4৬-. 

ইঙ্মর্থে) বিৎ। জিৎ, দরদৃসন্বঙ্গীয়। 

জারপরিগ্রছ (দার-পরিগ্রহ গ্রহণ) বং? 
পুত, স্ত্ীগ্রহণ, বিবাহ । 

জারব (দারু4 অফ্ঃ)-__ বিকারার্থে) বিং, ভ্রিৎ 
দারুষয়, কাঠনিশ্মিত । শিং-১ “দার- 
বাণাঞ্চ তক্ষণমূ ।?? 

পারি দোরণ দেখ, ই--ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, বিদা- 
রণ, বিদ্বীর্ণকরণ। 

দারিত (দারণ দেখ, ত(ক্ত) _ম্ম) বিং, ত্রিৎ 
বিদারিত, ভেদিত। 

দারিদ্র দেরিদ্র1+ অঞ্),ষষ্ট্যে)_ ভাষে) 
রা অং, ীং, তৈন্য, নির্ধনতা, অ- 

কিঞ্নত্ব । শি২খ-১ “দারিদ্রহুঃখ ভয়- 
হারিণী কা তৃদন্যা জর্জোপকারকরণায় 
সদ্াদ্রচিত্ত।”? দেবীমাহাত্বয) 

দারু. (দু বিদীর্ণ হওয়া +উ(4৪৭)- ক্র) সৎ, 
পুৎ _ ক্লীৎ, কাষ্ঠটবিশেষ | ২। ক্রীৎ দেব- 
দারু বৃক্ষ । ৩ ।পিত্তল। ৪ | (7৩৭ - 
ক) বিং, ত্রিৎ, বিদারক । ৫ | শিল্পী। ৬। 
(দ1 প্বান করা+রু-ক, শীলাদ্যর্থে) 
দানশীল, দাতা । ৭। (দে! ছেদন করা) 
ছেদক। ৮। (দৈ শুদ্ধ করা শোধক। 

ঘাক্কক (দূ [শত্রু] বিদীর্ণ করা+উক(উকএ৫) 
_ ক) সৎ, পু, কৃষ্ধের সারথি । শিৎ- ১ 
“রথেষতিরথো যস্তা দারুকঃ কেশবস্য 
বৈ।” ২। দোক্ু+ ককেণ্)-_ স্বার্থে) দেব- 
দার বৃক্ষ । ৩ । ক্লীং, কাষ্ঠ। কা-স্দ্রীৎ, 
কাষ্টপুস্তলি, কাঠের পুতুল । 

দাক্ুকাবন ; সং, ক্লীৎ, আরণ্যক তীর্থবিশেষ । 
পারুগন্ধ1 ; সৎ, জ্ত্রীথ, গদ্ধদ্রব্যবিশেষ। 
দ্বারুগর্ভ দোকরু কাষ্ট_গর্ত উৎ্পন্তিস্থান) 

সং, স্ত্রীৎ, ক।ঠঠপুস্তলি, কাঠের পুতুল । 
দারজ (দাক্ত কার্ট -জ [জন্ জন্মান+ 
ডে)- ক] উত্পন্ন, ৫মী-যষ) বিৎ, ত্রিৎ, 
কাষ্ঠটনিশ্মিত। ২। সং, পু বাদ্যবিশেষ, 
মর্দলবাদ্য। 

দারুণ (দারণ দেখ, উর বি 
ত্রিং। ঘোর ; যথখা--দারণ সংগ্রাম । ২) 

ভল্পানক, ভয়ঙ্কর) যথা--তথায় দারুণ দত্্য- 
ভয়। ৩ ক্রুর; ঘযধা--দারুণ স্ভাব। ৪ । 

কঠোর, কিন | শিং "১ হা, তাতপণ- 
ভাব দ্ারুপঃ |” ৫ |দৃঃসহ? অসহা হথা--- 

দারুণ বিরহজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। ৬ । 
উত্কট, জানি ; যখাতাহার দারুণ 
পীড়া হইয়াছে । ৭।কর্কশ। ৮ ।উগ্র। 
৯। মর্খ্রভেদী, মন্ত্াস্তিক। ১০। নিষ্ঠর, 
নৃশংস। শি২-১ “বজ্রসার প্রহারসদৃশং 
দারুণং বচঃ।”২বচনং বজপাত দাকুণমূ।" 

প্রারুণ] ; সৎ, জ্্রীঘ। অক্ষয়] তৃতীয় । শিৎ-১ 

“তৃতীয়াহুক্ষয়নৎজ্ঞা যা দারুণ আা প্রকী- 
ভিতা1? ২। নশ্মদ্দাথগু:ধিষ্টাত্রী বেবী - 
বিশেষ । 

দ্বারুতীর্থ ; সং, রীৎ, তীর্থাবশেষ । 
দ্ারুনিশা ; সং, জ্্রীৎ, দারুহরিদ্রা । 
দারগাত্র; সং, কীৎ, কাষ্টময় পাত্র। 
দারুপীতা ; সং, জ্্রীৎ, দ্লাকুহরিদ্রো। 
দাকপুত্রিকা; অসৎ, জ্ীং, লাকরুময়ী পুত্রিকা, 

কাষ্টপুস্তলিক!। [ত্রিৎ, কাষ্ঠনিন্মিত। 
দারুময় (দার ময়মেয়ট)-_মুক্গার্থে ) বিং, 
দারু-যন্ত্র; দ্ারুময় যন্ত্র, কাষ্ঠনিশ্মিত যন্ত্র- 

বিশেষ। শিৎ-১ “অন্যতন্ত্রো হি পুরুষঃ 
কাধ্যতে দারুযন্ত্রবৎৎ |; 

দ্বাকবধূ ; সৎ, আ্রীং, দাকময়ী বধূ, কাষ্ঠময়ী 
স্বরীপ্রতিম। । শিৎ-১ “জল্বিদ্দমিন্দুমণি- 
দারুবধূম্ ?? (মাঘ)। 

দ্ারুবহ (দারু- বহু বহন করা47কআঅ(অন্) 
- ক) বিং, ত্রিং, কাষ্টবাহক। 

জারুসার (দারু-সার শ্রেষ্ঠ, ৭মী-_ষ। 
যে কাষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) সং, ক্লীৎ, চন্দন ॥ 

দারুহস্তক (দারু কাট হস্ত হাত+কৃণ্- 
_ সাদৃশ্যার্থে) সৎ, পুৎ, কাঠের হাতা। 

দা্য দেঢ়+য্ে)-_ ভাবে) সৎ ক্লীং, কা- 
ঠিন্য ।২। দৃ়তা। ৩। ন্ৈধধ্য । শিৎ-১ 
৫৫ উৎসাহোবাগ্িতাচ্চমাপৎক্লেশ সহি- 
সহিযুওতা 1)? 

দাদ্দর (দর্দ'র পর্বত ইত্যাদি অফ) _ 
ইদমর্থে) অং, কীৎ। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ । 
২। লাক্ষা, লা, জৌ। ও । জল। 

দার্ধট (দ্াকু কাষ্ঠটবিশেষ _ অট্ গমনকরা, 
হওয়া 1 অ(ল্)-ধি) সং, ক্লীৎ,। চিত্তা- 
গুহ 1২ । মন্ত্রভবন, মন্ত্রণা করিবার গৃহ । 

১০৩ 
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দার্বও (দান কাষ্ঠ - অও) সং১ পু, ময়ূর | | দাশ (দাশ বধকর1+ অজল্) - ভাবে)মং, 
ফাব্বাঘাট দোর কাষ্ঠ-আ- হুন্ (বধকর1] 

আব্াত কর+ন-গ্রৎ। হ্ত্ঘ, ন-ট। 
যে দার আখাত করে। দার্বাঘাত শব্দও 
হর) সং, পু, কাঠ্ঠোকরাপাখী। 

দাবা (দ্[রোগ] বিদারণ কর+ব- প্রং) 
সং, স্ত্রী, দার-হরিদ্রা । ২। দেবদাক্বৃক্ষ। 
৩। গোজিহ্র । ৪1 হরিদ্রা | 

দর্শনিক (দর্শন+ইক(স্ক)- জ্ঞাতার্থে 
বিংত্রিং, যে দর্শশশান্সে উশদেশ দেয়, 
দর্শনশাসুবেত্তা । ২! দর্শনশাস্্সৎক্রাস্ত | 

দার্ধদ দূষদ+অ.ষ)- ভবার্ে) বিং, িং) 
প্রস্তরনির্মিত। ২। (+ ষ্-ইদমর্থে) 
প্রস্তরমন্ব্ষীয় । 

দা্টরান্তিক (দৃষ্টাস্ত1ইকক্িক)_যুক্তার্থে ) 
বিং, ত্রিৎ, ঘৃষ্টান্তযুত্ত, উপমেয়। শিং-১ 
'স্বাপস্য দাষ্ণস্তিকত্তেন বিবক্ষিতমূ 1)? 

দাল (দল-+অ(ফ্)-_ সঞ্ঝয়ার্থ) সৎ, কলীৎ, 
মধুমক্ষিক। কর্ভৃক সঞ্চিত বৃক্ষাকোটরাস্ত- 
গতি মধু! ২। (দল্ দলিত করা+অ 
(ঘএঞ)- ভবে) দ্বলন। 

দাল ] €(দ্বিদশি শব্দজ) সং, কলায় 

দালি প্রভৃতি ৷ 
দালব দেলি ছেদ করান, ছিন্নভিন্ন করান 

শঅ-প্রং। ৰ- যোগ) সং, পুং, বিষ- 
বিশেষ । 

জালাঁন প্োরস্য) ইষ্টকনির্ম্িত প্রশস্ত গৃহ । 
দ্াল্ভ্য ; সং, পুত, মুনি-বিশেষ, দল্ভমুনির 

পুত্র । ২। তীর্থবিশেষ। 
দাশ দেল্[পর্ধত) বিদারণ কর1+মি-_ ক) 

সং, পুৎ, ইজ, দেবরাজ । 
দব ছু উত্তপ্তকর1+ অ(৭)-- ক) সং, পু 

বনাপ্রি, দাবানল। ২। বন। ৩।অগ্লি। 
শিৎ-১ “ দদর্শ দাবং দহত্তৎ মহাস্তং 
গহনে বনে।” ২ «“ আধিজ্যধন্বা বিচচার 
দ্বাবমূ।; (রঘু) । ৪1(4-ঘএঞ _ ভা) তাপ। 

দাবাগ্নি দোব অরণ্য- অগ্নি, অনল 
দাবানল -- আগুন) সং, পু, বনোন্তব 

ঘগ্সি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা বনমধ্যে 
ঘে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দ্বাহ করে। 
“জআল চাগিমদনে দাবাগ্িরিব নির্দয় 1» 

। দাশরথি 

পু, শী-স্্রীং, ধীবর, ধীবরী । শিং-- 
১ “দাশানাং ভুজবেগেন নদযাঃ আোতো- 
জবেন চ। বাযুনা চানুকৃলেন তুর্ণৎ পামর 
বাপ্তয়াৎ।২ ।দোশ দাঁনকরা+ অ(অল্)- 
_জব্ত্র-্) পুধ, শা - স্্রীৎ, ভৃত্য, ভূত্যা। 

দশরথ ( দণরথ+অ.), ইংফ্)- 
অপত্যার্থে) সং, পুৎ, দশরথ- 

পুত্র, রাম । শিৎ-১ পপ্রদীয়তাৎ দাশ- 
রথায় মৈথিলী 1” (মহানাটক)। ২ । “দাশ- 
রণিঃ পুগুরীকান্ষঃ 1৮ ২1 বিংতরিৎ, দশ- 
রথসন্বন্ধয়। শি২--১ “অজীগণাদ্দাশরথৎ 
ন বাক্যমৃ।”? ভেটি)। 

দ্বাশরাত্রিক (দাশরাত্র+ইক(্িক)-নিক্- 
স্বার্থে) বিৎ, ত্রিংখ, দৃশরাত্র সাধ্য | ২। 
(+ঞ্িক- ইদমর্থে) দশরাত্রসন্বপ্ধীয় । 

দাশাহ্ (দশারঙ্থ দেশবিশেষ বা যদুবংশ + 
অক) ক্সপত্যর্থে) সং, পুৎ, কৃষ্ণ । শিং 

-১ “দাশাহ্ স্াহতং পুরা) ২। যছু- 
শীয়, যাদব। ৩। বিং, তরি, দশাহ্- 

দেশীয়। 
দাশুরি (দাশ. হিংসা কর14উরি(উরিন্) 

- ক) বিং, ত্রিং) হি ক। 
দ্বাশেরক ; সং, পুৎ .লবদেশ, মালোয়া। 

২। বহুং, তদেদেশছলোক । | 
দাশ্ব (দাশ দান করা+ব--ক, শীলার্ে) 

বিং, ত্রিং, দানশীল, দাতা । 
দাখান দোখৎ্। দাখ দেখ, বৎ্(কতু)- ক, 

অতীতার্থে) বিং, ত্রিং যে দান করিয়াছে। 
২। (দাশ. হিংসা কর!) যে হিংসা করি- 

যাছে। শিৎ-১ “তস্মৈ মুনির্দোরদলিঙ্গ- 
দশখ দাখান্ হুপুত্রাশিষমিত্যুবাচ ।১ 

দাস (দাস্ দান দরা+ অ(জল)- সংগ্রৎ) 
সং, পুৎ, পরিচর্যার লিমিত্ত বেতন দিয়া 
যাহাকে নিযুক্ত কর! যায়, ভৃত্য । ২। পরি- 
চধ্যার্থ যাহাকে ক্রয় করিয়া আনা ঘায়। 
৩। ধীবর। শিং-১ "নিষাদে মার্গবং 
ছুতে দ্বাসং নৌকর্্মজীবিনমূ। কৈবর্তমিতি 
ঘং প্রাহুরাধ্যাধর্তনিবাসিনঃ 1 ৪ । দ্বান- 

পাত্র । ৫। শুদ্রজাতি। *। শুদ্রের উপাধি 
শিং-১ “গুগুদাসান্তকৎ নাম প্রশত্তৎ 



দাহ 

বৈশ্যাশৃদ্রয়োঃ।” জী-জ্্রীং, পরিচর্ধ্যার 
নিমিত্ত বেতন দিয়া ষে শ্রীলোককে নি- 
যুত্ত কর] যায়, কর্্মকরী, ভূত্যা। ২। 
শুদ্রা। ৩। ধীবরী। 

দাসত্ব (ঘাস+ত্ব- ভাবে) সং, ক্লীৎ, দাসের 
কর্ম বা অবস্থা, বেতন লইয়া অন্যের 
সেবা করা, বেতনের নিমিত্ত নিতান্ত অধীন 

হইয়াও নানা কষ্ট ও অপমান ত্বীকার 
করিয়া পরের কর্ম কর!। 

দাসনন্দিনী দাস ধীবর- নন্দিনী কন্তা) 
সং, স্ত্রী, সত্যবতী, ব্যাসের মাতা । মৎ- 
স্যের উদ্রে ছিলেন বলিম্বা ইহার অপর 
নাম ম্তৎস্যগন্ধা। 

দ্লাসীভূত (দাস-_ভূত। ঈংচি)_আগম) 
বিং, ত্রিৎ, দাসস্বরূপ। 

দ্বাসেয় (দাসী বাদাস+এয়(ফ্েয়)- অপ- 
ত্যার্থে) সং, পুৎ, দ্বাসীগর্ডজাত পুত্র। 
২। ধীবর। ৩ । বিং,তিৎ্, দাস হইতে 
উৎপন্ন | ফ্ী-স্ত্রীৎ, সত্যবতী। 

দাসের (দ।স4+এর(এরক্)-ক) সং) পুৎ, 
উদ্ত্র।২। শুদে। ৩। কৈবর্ত। ৪ (দাসী 
+এর- অপত্যার্থে) দাসীপুত্র । 

দাসেরক (দাসের দেখ, কণ-_ যোগ) সং, 
পুৎ, দাসীপুত্র । ২ । উদ্রী, উট । 

দ্াস্য (দাস+য(ষ্য)-_ ভা) সৎ ক্লীং, সেবা" 
জীবিকা, দাসত্ব । শিৎ_ ১“পশুনাৎ রক্ষণ- 
কব দ্বাস্যং শৃদ্রে দ্বিজন্মনামূ 1? 

দাহ (দহ দগ্ধ করা7 অ(ঘএঞ)-- ভা) সং) 

পুং, দ্রহন)ভস্টীকরণ। শিৎ- ১দাহশক্তি- 
রিব কৃষ্ণবত্্নি।” ২ “দাহাদৃদ্ধীমশৌচৎ 
স্যাৎ ষম্য বৈতানিকে। বিধিঃ1” ২। জলন। 
৩। মস্তাপ, আস্তরিক ষাতনা। 

দাহক (দাহ দেখ, অক(ণক)- ক) বিং,ত্রিং 
দ্বাহকারী। সং,পুং, রাভ্চিতা। [চন্দন। 

দ্াহকাষ্ঠ (দাহ-কাষ্ঠ) সং, ক্লীং, অগুক, 
ঘাহস্স (দাহ-হুন্ নাশ কর1+অ(টক্)- 
ক) সৎ, পুং, দেহ-দাহ-নাশক ওষধ- 
বিশেষ 1 

দাহজর (দাহ দাহপ্রধান-জর, য়খ- স) 

সৎ, পুং, দাহপ্রধান জর, যে জ্বরে অতি- 
শয় গাত্র দাহ উপস্থিত হয়। 

[| ৮১৯ ] দিক্ 

দাহন (দাহি_ দগ্ধ করান+অনজেনট)- 
ভা) সং, ক্লীং, ভশ্মীকরণ, পোড়ান। ২। 
স্তাপ। 

দাহময় (দাহ+ময়(ময়ট)- প্রাচূর্ধ্যার্থে ) 
বিং, ত্রিৎ১ যাহাতে প্রচুর দাহ উপস্থিত 
হয়। [জল । ২। দাহযুস্ত। 

দাহবৎ (দাহ+বতু- অস্তর্থে) বি, ত্রিৎ 
দাহমর (দাহ-ক্ গমন করা, হওয়া" আঅ 

(অল)-_ধি, ৪র্ঘাঁ--ষ) সং, পুৎ, শ্বুশান, 
শবদাহস্থান। 

দাহিত (দাহন দেখ, ত(ক্ত) -ম্ম) বিং ত্রিং, 
ভস্মীকৃত, জালিত। 

দ্াহী দোহিন্, দহ দগ্ধ করা+ ইন্(ণিন্)- 
ক) বিং, ত্রিং, দাহকারক; যথা- অগার- 

দ্াহী। 
দাহ (দাহ দেখ, যদ্ব্যেণ)- শা) বিং, ত্রিং 

যাহার দাহ করিতে হইবে বাকরা উচিত 
বা আবশ্যক, দাহযোগ্য, জলনীয়। শিৎ -- 
১ “অচ্ছেদ্যোহয়ম্দাহ্যোহয়মকরেদেযাহ- 

শোয্য এবচ |)” 

দিক্ (দিশও দিশ [অবকাশ] দান করা+* 
কিপ)-শ্ম) সং, স্ত্রীৎ, পুববাদি দশ । 
শিং-১ “দিজ্মগুলং ভ্রমসি মানস চাপ- 
লেন |” ২। অংশ, খণ্ড; যথা- গ্রামের 

পূর্বদিকে | ৩। সীমা ; ষথা-_ভাবতবর্ষের 
দক্ষিণদিকে সমুদ্র। ৪। পক্ষ; যেমন--- 

কষ পাগুবের দিকে ছিলেন । ৫1 দেশ, 
অঞ্চল; যথা__পূর্রবদিক্ হইতে আগত । 

দিক (দিকৃু অনুকরণ শন্দ-ক [কৈ শব 
কর।+অ(ক)- ক] যে শব করে) সং, 
পু) বিংশতিবর্ষ বয়স্ক করভ, করিশাবক । 

দিকন্যা দেকু দিকৃন্দরূপা- কন্যা, যখ- স) 
সং স্্রীৎ, দিক সমুদয় ব্রহ্মার কন্যা 
রূপিণী বলিয়! দ্বিকৃরূপ কন্যা । শিং -১ 
“দিকন্যাভিঃ পবনচমরৈবীজ্য মানঃ 1” 

দিকর (দিক [দিশ শবজ] শ্থান_কর যে 
করে। অনবরত স্থান পরিবর্তনকারী অ- 
াৎ্ যে অবিশ্রাস্ত কার্ধযততৎপর) সং, পুৎ, 
যুবা। ২। শিব । রী-স্জ্রীং, যুবতী । 

দিকৃপতি ) (দ্দিশ.-পতি প্রভু, স্বামী, 
দিকপাল / ৬্চী-ব। দিশ.-পাল যে 



দিশী 

-ীসপে্পপশাপ পাশিস্পাপপীপসত পাপী শী 

রক্ষা! করে) সং, পুৎ, পুর্ববাদি দরশত্িকের 
রক্ষক 3 ইন্দ্র, অগ্সি, যম, নৈঝ ত, বরুণ, 
বামু, কুবের, শিব, ব্রঙ্গা, অনস্ত--এই দশ 
জন । শিং-- ১পবনো। দিকৃপতিভৌমমিবা 

কাশঃ খচর। মরা) । ব্রাঙ্গৎখ শামনমাশ্থায় 

কল্পধবমিহসনিধিৎ |? ২। হুরধ্য, শুক্র, ম- 
স্গল, রাহ, শনি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি 
পূর্ববাদিক্রমে এই আট। ৩।ষে ব্যক্তি 
বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন হয় এবৎ অনেকের 
উপর আধিপত্য করে তাদৃশ ব্যক্তিকে 
দিকপাল শন্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে) 
যেমন-_-অমুক একটা দিকৃপাল অর্থাৎ 
যেমন--এক এক দ্িকৃপালের স্ব স্ব অধি- 

কৃত দিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য, 
,স আপন গ্রামে অথবা দেশে সেইরূপ 
ক্মমতা ও আধিপত্য করিয়। থাকে । 

[দকৃশূল (দ্িক-শুল শলাকাকৃতি অস্ত্র 
বিশেষ) সৎ, কীৎ, দিপ্বিশেষ গমনে নিষিদ্ধ 
বার। ২। গ্রহার্দির অশুভজনক অবস্থান; 

যথা--পশ্চিমে শুক্র ও রবি। উত্তরে মঙ্গল 
ও বুধ। পূর্নে শনি ও সোম। দঙ্গিপে বুহ- 
স্পতি । শিং -৯“শুক্রার্দিত্যদিনেন বারুণ | 

দিশমিত্যাদি জোযোতিষ বচন ।?? 
/1স্ত (দিকৃ- অন্ত, ৬ষী -ফ) সৎ, পু 

কীৎ, দিক্ সমুদ্ায়ের শেষভাগ । শিৎ- ১ 
“ভুজাজ্ঞিতানা? দিগন্তসম্পদামৃ।' (রঘু।। 

দিমত্তর দিকৃ-অস্তর অবকাশ, ৬ঠী_ষ্) 
সং, ক্লীং, দিগবকাশ । শিৎ-১ “স্ণার 
পৃতানি পিগস্তরাণি।”(রঘু)। ২। অন্তদিকৃূ। 

৭ন্থর (দিকৃ শুন্য _অশ্মর,বাসয7্- 
'1:সদ্ | বজ্্র। বিহীন হইয়াছে অন্বর 

বার। অথবা দশদ্িকই যাহার আবরণ- 
বরূপ। তিনি সর্বব্যাপী বলিষা তাহার 
অন্য আবরণ হইতে পারে না, ৬ী _ হিৎ) 
আৎ, পু, শিব। শিং-১ “দিগম্বরতেন 
নিবেদিত বসু ।? ২। বৌদ্ধবিশেষ। ৩ 
ক্ং) আঅন্গকার। ৪ । বিৎ, ভ্রিং, ৰিবস্ম, 

উলঙ্ক । শি-১ “লাত্া। তু বিপ্রো দি- 
গ্রাস)” রী _জ্ীঘ। দুর্গা, কালী প্রভৃতি 
“শী; যথা রণেমত্তা দবিগন্বরী। 

দিগাশ্বর দিকৃ-ঈশ্বর প্রভু, ৬ষ্ঠী -ব) সং, 

সি? 

[ ৮২, 1 দিপ্কি 
স্াটি 

পুৎ+ ইন্দ্রাদি দিকৃপালগণ। ২।অুর্ধযাদি 
গ্রহ । “দ্িগীশ্বরাঃ ভাস্কর শুক্রভৌমা 1? 

দিগ্গজ (দিকৃ- গজ, ৬ঠী_-ষ) জৎ, পুং, 
দিকহস্ী; এঁরাবত, পুণগুরীক, বামন, 
কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদস্ত, সার্ধাভৌম, সু 
প্রতীক--এই অ।ট পুর্লাদিদিকের হস্ত। 
শিৎ-১ “নদত্যকাশগঙ্জায়াঃ আোতত্াদ্া- 
মর্দিগ্গজে 1”? (রঘু) ॥ 

। দিগ্জ্ঞান ; সং, ক্ীৎ, পুন্বাদি দিক সমুদায়ের 
বোধ । ২। (দেশজ) অল্পজ্ঞান ; যথা-- 
এ লোকটার দিগ্জ্ঞান নাই । 

দিগর্শন ; সং, ক্লীৎ) অভিজ্ঞতা, বছদর্শিতা । 
দিগ্রর্শন-যন্ত্র (0০৮31১%১৪ ) সৎ, ক্ীৎ, দিগ্- 

নির্ায়ুক-যন্ত্র। 

দি্ধ দিহ্ লেপন করা+ তক্তে) _ শ্) ৰিৎ, 
তরি লিপ্ত; যথা চন্দন দিপ্ধালা । ২। মি 

শ্রিত।৩ | খ্ষিলিপ্ত । ৪। সং,পুৎ, বিষাক্ত 
বাপ। শিৎ- ১"হদয়ে দিপ্ধশবৈরি বাহৃতঃ |” 
৫| অগ্রি। ৬। (+ক্ত--৭) ক্রীৎ, জেহা। 
৭। (+স্ত- ভাবে) লেপন। ৮। প্রবন্ধ । 

দিস (দিকৃ_খন্ট্র, ৬ঠী - হিৎ ) সং, পুহ+ 
শিব । ২। বৌদ্ধবিরব। ৩। বিৎ, ত্রিং 
নগ্।শি২ং-১ “দপ্বপ্লাবদ্ধকাঞ্চী মশিময় 

মুকুটাদৈযুতি। দীপ্তজিহবা 1? 
দিগিজয় দিকৃ- বিজয় জয়, ৬ঠী-ষ) সং, 

পুৎ, বিদ্যা ও যুদ্ধ দ্বারা নানাদিকে আপন 
'মমত। প্রদর্শন ও জাধিপত্য স্থাপন। 

দিথিজযী (-য়িনৃ, দিশ.-_ বিজয়) বি, ত্রিৎঃ 
যে দিথিজয় করিয়াছে, যেমন--দ্িথিজয়ী 
রাজা, অর্থাৎ যেরাজা নানা দেশ যুদ্ধে 
পরাস্ত করিয়া সেই সেই দেশে আপশ 
আধিপত্য ক্থাপন করিয়াছেন; দ্বিথিজয়ী 
পণ্ডিত, অর্থাৎ যে পণ্ডিত নানাদেশীক 
পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া মেই' 
সেই দেশে আপন পাণ্ডিত্যখ্যাতি পুতি 
চিত করিয়াছেন । 

দিথিদিক্শ, (দিক -বিদিকৃ সং, স্ত্রীং দিক্ 

ও দিকের মধ্য বস্তা দিক্, সকল দ্বিনূ। ২। 
গুরু লঘু হিত অহিত ন্যায় অন্যান বিবে- 
চনার অভাবপ্রদর্শন স্থলে প্রযুক্ত হইয়। 
থাকে; ঘখা--তাহার দিগ্রিদিক্জ্ঞান নাই! 



দিদৃ 
৯২০25822২ 

দি্ষ দিং-কৈ শব্দ করা+অডে)_-ক। 

দিৎ শব্দ যে প্রকাশ করে) সং, পুং, ছোট 

উকুণ, নিকি। 

দিঙ্লক্ষত্র (দ্বিকৃ-নক্ষত্র। ৭মী-ষ) সং, 
ক্লীং, দিক্তেদে স্থিত নক্ষত্র । 

দিঙ্নাগ (দ্রিক্- নাগ গজ,৬ঠী-ষ) গৎ, 
পু, দিগ্গজ। শিৎ-১ “দিড নাগানাং 

পথি পরিহরন্ স্ুলহস্তাবলেপান্ 1) 
দিঙযগুল (দিকৃ_মণ্ডল গোল) সৎ, ্লীৎ, 

দিকৃচক্র, দিক্ চক্রবাল। শিং-_ ১ “উন্ন।- 
দান্য দবন্ধিতান্ধতমসপ্রত্রষ্টদিঙ্মগুলে ঠা 

দিড্মাত্র দিকৃ-মাত্র অজ) সং, ক্লীং, 
একদেশ | ২। বিং, ত্রিৎ, অল্পমাত্র। 

দিঙ্মুড় (দিশ্-মুঢ় ভ্রাস্ত, ৭মী-ষ) বিৎ, 

ত্রিং, দিগ্ত্রান্ত, যাহার দিকৃভ্রম হই- 
যাছে। 

দিপুর; সং, পুৎ। বাদ্যবিশেষ। 
দিত দো ছেদন কর14+ তক্তি) - শ্ম) বিৎ, 

ত্রিং, ছিন্ন) বিদীর্ণ । 
দিতি (দো ছেদন কর+তি(তিক্)-ক) 

সং, স্ত্রী, কশ্যপমুনিপত্বী, দৈত্যমাতা। 
২। পুংনৃপবিশেষ | ৩। (শক্ষি--ভাবে) 
ছেদন, খগ্ডন। 

দিতিজ দিতি-_জ [জন্ জন্মান+ 
দিতিত্ত / অ(ড)-ক] যে জন্মে, ৫মী 

_ষ। দিতি_তুত, ৬ঠী-ষ) সৎ, পুৎ 
দৈত্য, অন্থর। শিৎ-১ “দিতিজসহঅ- 
গণৈ নিষেব্যমাণমূ ।?? হেরিবংশ)। 

দিত্য (দিতি +য-- ভবার্থে) সৎ, পুৎঃ অত্র । 
২ ।বিৎ, ত্রিৎ, ছেদনার্ | 

দিৎসা দ্ধ] দান করা+ সসনৃ)-_ ইচ্ছার্থে, 
অ- ভা, আপ্) সৎ,স্ত্রীধ, দান করিতে 
ইচ্ছ1। 

দিৎস্থ পিৎসা দেখ, উ(ঞ৭)-ক ) বিৎ, 
ত্রিং দান করিতে ইচ্ছুক! শিং-১ 
“দিৎনুঃ সুতাৎ যোধহরৈজ্তরনৈ 21১7 

দিদি (দেশজ) জ্যেষ্ঠা ভগিনী । 
দিদৃক্ষমাণ (দিদৃক্ষা দেখ, আনশোন)--ক) 

বিং, ত্রিৎ। যে দেখিতে ইচ্ছা! করিতেছে। 
দক্ষ তশ দেখা+সসেন্)--ইচ্ছার্থে, অ 
-ভা,আপই) সৎন্ত্রীং১দেখিতে ইচ্ছা, বর্শ- 

[৮২১] 

পপ সপ 

দিন 

পপ পাপ 

যস্তস্তে স্বয়ন্বর দির্ৃক্ষরা।”? 
দিদৃক্ষ (দিদৃক্ষা দেখ, উ-ক) বিং, ত্রিংও 

দেখিতে ইচ্ছু, দর্শনোদ্যত। শিং-১ 
“কোপিতেহ্যসি ময়া দিদৃক্ষুণা |” (রঘু)। 

দিত্যুৎ ছ্যে দীপ্তি পাওয়া + অত্(শ) 
- ক) বিং,ত্রিৎ, দীপ্তিবিশিই, উজ্জ্বল, 
চাক্চিক্য। 

দিধক্ষমাণ দেহ দগ্ধ করা+সসেন্)ট-_ই- 
চ্ছার্থে আন(শান) -ক) বিৎ, ভ্রিং, ষে 
দাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছে । 

দিধক্ষযৎ্ দেহ দগ্ধ কর1+সন্-_ ইচ্ছার্থে 
4, অং(শত)- ক) বি, ত্রিৎ, যে 
দ্বাহেচ্ছ করাইতেছে। 

দিধঙ্ষু দেহ দগ্ধ করা4+সসন্) _ ইচ্ছার্থে, 
উ(্ে১ণ্) _ ক) বিং, ত্রিৎ। দাহ করিতে 
ইচ্ছুক । শিৎ-১৭দিধক্ষুঃ খাওবৎ দাবং 
দাশার্হং সহিতৎ পুরাঃ1? 

দিধি ধা ধারণ কর] + ই(কি)- ভাবে, 
দ্বিত) সং পু, ধৈর্য্য । ২। ধারণ । 

দিধিমু ধো [পাপ] ধারণ কর।_ সো গ্রহণ 
করা+উকু)-ক। অথবা ধিষ্+উ(কু) 
_শ্ম) সং, পু দুইবার বিবাহিত পুরুষ । 
ষু-স্ত্রীৎ, ছুইবার বিবাহিতা স্ত্রী। ২। 
জ্যেষ্টাভগিনী ক্মবিবাহিত] থ।কিতে বিবাঁ- 
হিত] কনিষ্টাভগিনী | শিৎ _ ১«জ্যেষ্ঠায়াৎ 
যদ্যনূঢ়ায়াৎ কন্যায়ামুহাতেহনুজা। সা 
চাগ্রে ছিথিষুজ্রেয়া পুর্ব তু দিধিযুঃ 
স্মৃতা 1১” 

দিধিষ্পতি ; সৎ, পু, দ্বিরূঢ়াপতি | শি২- ১ 
ধাতু তসা ভাধ্যায়াং যোহনুরজ্যেত 
কামতঃ । ধর্্েণাপি নিযুক্তায়াং সঃ জ্ঞেয়ো 
দিখিষুপতিঃ ্ 

দিন (দো [অন্ধকার] ছেদন করা +ইন্(বিন্) 
_-ক) সৎ, পুং-ক্রীৎ। হৃর্ধ্যের উদয় হইতে 
অস্ত পর্যস্ত সময়, দিবা, দিবস। ২। ৬০ 
দণ্ড পরিমিত কাল, এক হুধের্োদয় হইতে 

 পুনব্বার সৃষ্যোদযের পুর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত সময়, 
ষষ্টিদ ওাত্মক মানুষ অহোরারাত্র।৩। চাকর 
তিথিরপ কাল। শিং--১ “দিনে দিলে 
সা পরিবদ্ধমান!।”? 

পপ? পপি 

নাভিলাষ। শিং-১ «“দ্রেপদীং প্রার্থ- 



[ ৮২২ এ] দিব দিনাং 

দিনকর (দিন- কর, কৃৎস-ুযষে করে, 

দিনকৃৎ ২য়া-ষ। দিন-_ মণি, ৬ঠী-_ 
'দিমণি ষ) সৎ, পুৎ, দিবাকর, স্ধ্য। 
শিৎ-১ “দিনকর কিরণনিকরচ্ছবিঃ 1” ২। 
অর্কবৃন্ষ ৷ 

দিনকরাত্মজ দেনকর শ্ধ্য-_আত্মজ পুত্র, 
৬ঠী-য) সং, পু, শনি। ২। যম। জা 
স-স্ত্রীধ, যমুনা! । [অন্ধকার । 

দ্িনকেশব (দিন-_ কেশব চুল) সৎ) পু) 

দিনক্ষয় দিন তিথি-ক্ষয়। »ঠী-ষ) সৎ, 
পুৎ, তিথিক্ষয়,। এক সাবন দিনে তিন 
তিথির সংযোগ । শিং-১ “একস্মিন্ 
সাবনে তৃহ্কি তিথীনাৎ ত্রিতয়ৎ য1। তদা 
দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তভ্ত্র সাহত্রিকং ফলমৃ।”? 

দিনজেযোতিঃ (দ্বিনজ্যোতিস্, দিন - জ্যা- 
তিস্ দ্রীপ্তি) সৎ, ক্লীৎ, আতপ, রৌদ্র । 

দিনদূঃখিত (দিন-_দ,ঃখিত। আ্ীবিচ্ছেদ- 
কারিণী রাত্রি আগমন সম্ভাবনায় যে দি- 
নের বেলায় দ.:খথিত থাকে) সংপুৎ _ স্ত্রীৎ, 
চক্রবাক পক্ষী । [হৃধ্য । ২। অর্কবৃক্ষ। 

দ্রিনপতি (দিন- পতি, ৬ঠী-_ষ) সং) পুৎ, 
দিনপাত দ্িন-পাত গমন করান, ৬ষ্ঠী_ 

ষ) সং,পুৎ,দিন্যাপন, দ্িনকাটান,সংসার- 
যাত্রা সম্পাদন। ২ । চাকর তিথির ক্ষয়। 

দিনপ্রণী দিন-প্রণখ যেআনয়ন করে) 
সং, পু; হুর্য্য | ২। অর্কবৃক্ষ । 

দিনবন্ধু ; সং, পুং- ব্লীং, হুর । ২ অর্ক- 
বৃক্ষ । 

দিনমান (দ্বিন-মান পরিমাণ, ৬ঠী-ষ) 
সং, ক্লীৎ, হধ্যদর্শন কালের পরিমাণ । 

দিনমুখ (দ্রিন-মুখ আরম, ৬ঠী-ষ) সং, 
ক্লীৎ, প্রাতঠকাল। ২। পুৎ,পুর্ববাদ্রি,উদয়]- 
চল। 

দিনমুর্ধা (দিনমুর্ধন্, দিন- ুদ্ধন মস্তক) 
সং, পু উদয্াচল, পুর্বাদ্রি। 

দ্িনযৌবন ; সং, ক্লীৎ, মধ্যাভু। 
দিনরত্ব ; সং, ক্রীৎ, (দিন প্রকাশ করেন 

বলিয়।) হুর্ধ্য। 
দিনাংশ দ্বিন- অংশ, ৬ঠী-ষ) সৎ, পু, 

দিবসের প্রাতঃ মধ্যাহ্র ও নসায়াহুরপ 

ভ্রিবিধ কাল। 

দিনাদি দিন-- আদি, ৬ঠী -ষ) সৎ, পুং) 

প্রাতঃকাল। 

দিনাস্ত (দিন - অস্ত, অত্যয়,অবসান, 
দিনাতযক্ব ] ৬ঠী _ হিং) সং,পুৎ দিনের 
দ্বিনাবসান শেষ, সায়ংকাল। শিং-১ 

“কৃত্বা দিনাস্তে নিলয়ায় গন্তমৃ |” ২ “দি- 
নাবমানোত্সুক বালবৎ্সা।”? (রঘু)। 

দিনাস্তক (দিন-অস্তক তশেষকারী, ৬ঠী- 
ষ) সং, পুধ, অন্ধকার । 

দিনায--দৈনিক। ্ 
দিনিক1 দেন+ ইক- প্রং) সং, স্্রীৎ, এক 

দিনের ৰেতন। [তধ্য | ২। অর্কবৃঙ্ষ । 
দিনেশ (দিন-ঈশ, ৬্ঠী-ষ) সৎ, পুং, 
দ্বিনেশাত্মস (দিনেশ- আত্ম পুত্র, ৬ঠী 

- ষ) সৎ, পুং১ হুর্ধয । ২। যম 1৩1 কর্ণ। 

৪ | সু্ীীব । জা-জ্ট্রীৎ, কুক্ুরাজপত্বী ত্ব- 
পতী। ২। যমুন]। 

দিল (পারস্য) মনঃ, অস্তঃকরণ। 
দিলীপ (দিলী (বোধ হয় হস্ভিনাপুরের নামা- 

স্তর দিলী, ইদানীস্তন লোকের] যাহাকে 
দিল্লী বলে])-প “ষ পালন করে, ২যা- 

ষ) সং,পুধ, রছ'-জর পিতা । অধ্গমানের 

পুত্র খট্রাঙ্গ দুপতি ও দিলীপ নামে বি 
ধ্যাত ছিলেন। 

দ্বিব_ ক্লীৎ (দিব্ ক্রৌড়াকর14+ অ(কণ 
দিব্_ শ্ীৎ *(কিপ্)-ধি। যেখানে 
দেবতার] ক্রৌড়া করেন) সংওদ্বর্গ। শিং-১ 

প্রদোহ গাৎ স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দি- 
বম্ 1২1 4অ-ক) আকাশ । ৩। দিব্ 

শব্ষে স্বর্গাধিষ্টাত্রী দেবতা এবং অদিতি 

হয়। 
দিবস (দিব ক্রীড়! করা, দ্রীপ্তি পাওয়া+ 

অস(অসচ্)- ধি। প্রাকৃত ভাষায়“দি অহ) 
সং, পুং-_-ক্ীৎ, দিন। 

দ্িবসকর দিবস দিন--কর [কু করা” 

অ(অন্)--ক] যে করে, ২য়া-ষ) সং, 
পুং, অ্র্ধ্য। 

দিধসমুখ (দ্িবপ দিন_-মুখ আরত, ৬্ঠী 
--ষ্) সং, ক্লীৎ, প্রাতঃকাল। 

দিবসাত্যয় (দ্বিবস দিন--অত্যর, 

দিবসাবসান / অবসান, ৬ঠী--হিং) সং 



দিবা 

পু, সায়ংকাল । শিৎ-১ “কমলিনী 
মলিনী দ্বিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকল। 
ল্ণদাকয়ে |? 

দিবম্পতি দেবস্ হ্বর্গের _ পতি) সৎ, পু, 
ইত্, দিবসের স্বামী । শিং-১ “ইক্ত্রাণী 
মানয়িষ্যামে। যথেচ্ছ সি দ্বিবস্পতে |” 

দিবস্পক্ ৫ -স্পৃশ্, দিব স্বর্গ -স্পৃশ্ 
স্পর্শ করা1+০(ক্িপৃ)-ক) যিনি পাদ 
দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করেন) সং,পুৎ, পরমেশ্বর | 

দিবা দিবস দেখ, আডো)-- ধি) অৎ, দিলে, 
দিবসে । শি২-১ “দিবা বিভেতি কা- 
কেভ্যো রাত সঞ্চরতে নদীমৃ 1” হ দন 
দিবা ন তথা রাত্রৌ |”? হ। পুংদিন। 

দিবাকর (দিবা দ্িবমে-কর কিরণ, ৬চী 
সহিৎ। অথবা দিবাকৃু কর1+ 
অন্)-ক) সৎ, পুঙ। ভুর্ধ্য । শিং-১ 
“দিবাকরাপ্ন,& বিভষণাস্পদাম্।” কুমার)। 

দিবাকীর্তি (িবা-কীর্তি ব্যাপার, ষশত, 
৬ষ্ঠী_হিৎ। রাত্রিতে ক্ষুরকর্্ম নিষিদ্ধ) সং, 
পুৎ্, নাপিত । ২ । (িব1-__ অকীর্ভি) পে- 
চক ৩। চণ্ডাল। 

দিবাচর দিবা চর ভ্রমন করা1অঞ্জন্) 
- ক)সং, পুৎ, পক্ষিবিশেষ । ২। চগ্ডাল। 
বিৎ, ত্রিং, যে দ্িবাভাগে জীবিকার্থ ভ্রমণ 
করে। [(অন(অনট)- ক) সং,পুং, কাক। 

দিবাটন (দিবা দিনে অট. গমন কর।+ 
দিবাতন দিবা দিনে 4+তন্টেন্)-__ ভবার্থে9 

বিৎ, ত্রিৎ, দিবাভাগে যাহ? টে, দৈনিক, 
দ্িবলীয়। শিং-১শশিন ইব দ্িবাতনন্য 
লেখা |? (ক্মার)। 

দিবানিশ (দ্িবা-নিশ! রাত্রি, দ্বং-স) 
ভ্রিং-_ বিংক্ীং, অহোরাত্র, দিন ও রাত্রি 
ব্যাপিয়। ॥ 

দিবান্ধ (দিবা অন্ধ, ৭মী_ষ) সং, পুৎ, 
পেচক । । বিং,ত্রিৎ দিন-কাণা । শিং -» 
১ “দ্িবান্ধাঃ প্রাণিলঃ কফেচিদ্রাত্রাবন্ধা- 
স্তখাপরে ৷ কেচিদ্দিবা! তথা রাজ) প্রাণি- 
নন্বল্যদৃষ্টয়ঃ |” 

দিবাভীত? (দিিব1- ভীত, "মী--ষ) সং,.পু২, 
€পচক । শিং--১” লীনং দ্িবাভীতমিবান্ধ- 

কারম্। কুমার)। ২। চোর। ৩। চত্র। 

[ ৮২৩ ] 

দিবামণি (দিবা-মনি রষ্, ৬ঠী-ষ)ট সং, 
পুত, জুর্ধ্য |  [মধ্যাহঃ, ছুই প্রহর বেল]। 

দ্বিবামধ্য দেবা- মধ্য মধ্যস্থান) সং ক্ীৎ। 
দিবারাত্র দিব1--রাত্রি,ত্বৎ _ স) ভ্রিৎ -- বিখ, 

ক্লীং, অহোরাত্র, দ্রিনরাভ। 
পিবাবহু (দিব বস্তু কিরণ, ৬্ভী- হিং) 

২, পুহঃ সুর্ধ্য | ২। অকবৃক্ষ । 

দিবাশয় (দিবা - যে শয়ন করে, ণমী 
-ষ) বিৎ, ত্রিং, যেদিবসে নিদ্রা যায়। 
শিৎ- ১"ন মে দিবাশয়ঃ পুত্রাঃন রাত্রো 
দধিভোকিনঃ 1” 

দিবাস্বপ্র (দিবা স্বপ্ন, স্বাপ, ৭মী-ফ) 
দিবাস্বাপ সংপুৎ, দিবসে নিদ্রা । 
দিবি দেব ক্রীড়া কর11ই(কি)-_ ক) সং, 

পুৎ চাষপক্ষী।২। (দিব্ শব্দ সপ্তম্যস্ত ) 
স্বর্গে । 

দিব্ষদ্ (দিবি ত্র্গে-সদ গমনকরা 
দিবোকস্ ] +০ক্কিপ্)- ক।যেগমনকরে 
দিবৌকম্ ৭মী-_ | দিব্, দিব-ওকস্ 

স্ান, ৬ষ্ী- হিং) সং, পুং, দেবতা । 
দিবিষ্ট (দিলি স্বর্গে শ্ছঘ[স্থা থাকা+ 

ডে)-ক ]যে থাকে) বিং,ত্রিৎ, স্বর্ণস্ছ, 
স্বগয়। 

দ্বিবোদাস দিবস্ ব্বর্গের- দাস ভৃত্য, ৬ঠী 
-ষ) সৎ, পৃ» কাশীশ্ছ নৃপবিশেষ। বিশ্বে 
শ্বর বছ কৌশলে ইহার নিকট হইতে 
কাশীধাম গ্রহণ করেন । 

দ্রিব্য (দিব ম্বর্গ +যক্যে)-__ ভবার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, স্বগণয় । শিৎ-১ “দিব্যবীর মতৎ 
নাস্তি কলিকালে হাশোভনে 1১ ২। আ- 
কাশীয়। ৩। দিব দীপ্তি পাওয়1+7ব্থ 
- প্রহ) শুম্দর, মনোহর ; যথা-দ্বিব্যরথ। 

৪ । শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট; যথা দ্িব্যলোক। 
৫1 সং, ক্লীৎ, শপথ, ধন্ম প্রভৃতি সাঙ্গী 
অথবা আত্মগ্লানিহৃচকশব্ প্রয়োগ করিয়। 

আত্মশোধনার্থ সত্য করা। ৬ । লবন । 
৭। হরিচন্দন। ৮। পুং,বব।৯। গুগগুল। 

দিব্যগন্ধ (দ্িব্য-গন্ধ, আ্রাণ) সং, পুৎ, গ- 
স্ধক। ২ । লী, লব । 

দিব্যগায়ন (দিব্য ব্বগঁয় -গায়ন গায়ক, 
_স) সং, পু, স্বীয় গায়ক, গন্ধনর্ব । 



দিব্য 

পাসে 

দিব্যচক্ষুঃ (-চক্ষুণ্, দিবা স্বর্গীয় - চমু | দিব্যা_জ্জীং 
নেত্র,৬»ঠী _ হিৎ) বিৎ) ত্রিৎ) অতীন্দিযার্থ- 
দশ, যাহার চক্ষুতে অলৌকিক শক্তি 
ছে, যে সকল বিষয় চক্ষুরিক্রিয়ের গো" 
চর নহে তাঁহণও যে ব্যক্তি অলৌকিক 
শক্তিসছকারে দেখিতে পায়। শি২- ১ 

ৎ ন্মস্তভ্যৎ বিরুপাক্ষ নমস্তে দ্িব্য- 
চুষে ।”২। হ্থলোচন,উত্তম চক্ষুর্বিশিষ্ট । 
৩) (্ষিব্য বআস্তরীশক্ষভূত 4 চক্ষুস্, *ষী __ 

হিং) পুহ) অন্ধ | ৪ । কৃষ্ণ | ৫। (দিব্য_ 

চক্ষুদ্। ৫মী _ হিৎ। যাঁহ। হইতে দিব্যৃষ্টি 
জাত হয) ক্লীৎ, চশ্মা। *। (ফস) 
অলৌকিক পার্থ দর্শনযোগ্য নেত্র । 

দিব্যদর্শী (- দর্শিন, দিব্য - দৃশ দর্শনকরা 
+ইন্(ণিন্)ট- ক) বিৎ, ত্রিৎ, অতীব্দিষার্থ 
দর্শক । শিং -১ “অব্যাজহার সভামধ্যে 
দিব্যদশর্খ মহাতপাঃ 1১ 

কিব্দোহদ (দিব্য ব্বগরঁ়-দোহদ ইচ্ছা, 
যাহা দেবতার ইচ্ছাধীন বিষয়) বিং, ত্রিৎ, 
অভীষ্ট সিদ্ির নিমিত্ত দেবোদ্দেশে দেয় 
(ষেক্য)। শিৎ-_ ১ঘহ দ্বীয়তে তু দেবেভ্যে। 
অনোরাজ্যস্য সিদ্ধয়ে। উপযাচিত কৎ দ্িব্য- 

দোহদৎ তদ্দিদববুধাঃ 1” 
দিব্যন্দী ; সং,ল্পীৎ,আকাশগন্গা, মন্দাকিনী। 
দিব্যনারী ; সৎ, স্্ীৎ, স্বর্ণবেশ্যা। | 
দিব্যপুষ্প (দিবা -_ পুষ্প, শী _হিৎ) সৎ, 

পু, করনীর বুক্ষ । স্পা-স্ীৎ, মহাদ্রোণ- 

বৃক্ষ । ২। (যু স) কীৎ,মনোৌহর কুনু 
'দিব্যপ্রশ্ন ; সং, পৃ) অনাগত জ্ঞাপক প্রন্ধ 

দিলারতু দ্রেব্য--রত্ব মণি) সৎরীৎ, চিস্ত।- 

মণি, বাঞ্ছিত ফলপ্রদ রত্ববিশেষ । 
দিন্যরথ দিব্য স্বীয় রথ) সৎ, পু) বি- 

যান, ব্যোমযান । 
দিন্যরস (দিব্য 

পারদ, পারা । 

দিবাবস্ম দিব্য _ বন্ধ, ৬ঠী- হিৎ) বিৎ১ত্রিৎ, 
দিব্যবস্বধারী । ২ সৎ,ক্রীৎ, উত্তম বসন । 
৩। পু) সুর্ধযশোভা 

দিব্যমান্ধু ; সৎ, পুৎ১ বিশ্বদ্দেববিশেষ। ২7 
মনোহর শিখরঘুক্ত পব্বত। 

দ্বব্যসার ; সৎ, পুৎঃ শালবৃক্ষ । 

ত্বগ্য়_ রস) সৎ, পুৎঃ 

[৮২৭ ] দিষ্টি 

(দিব্য স্ব্গয় _- অ- 
দিব্যাদিব্যঃ_পুৎ / দিব্য স্বপ্গায় নয়। 
দিব্যািব্যা_স্ত্রীৎ ) বিনি উভয় প্রভাব 

প্রাপ্ত হন) সৎ, নায়কবিশেষ, নাযিকা- 

বিশেষ । ব্যা- স্ত্রী) উপদেবীবিশেষ । 
দিব্যাসন (দিব্য _ আন, যখ- স) সংকলীৎ, 

উত্তম আসন । 
দিব্যোদক দিব্য আফাশশ্য-উদক জল) 

জৎ, জীৎ, বৃষ্টির জল । ২ । শিশির । 

দিব্যোপপাছুক দিব্য স্বগীয়- উপ-পদ গ- 
মন করা+উক - প্রং) বিৎসত্রিৎ, দেবতা। 

দিব্যেষধি; সং, জী, মন্ঃশীল। ! 
দিশ।, দিশস্ (দিক্ দেখ, আ, অনদ্্- প্র) 

সৎ, স্তরীৎ, পুর্ববাদি দিক্ । শি২-১ “আ- 
কুহা বুক্ষমাদ্রেয় নিরীক্ষত্য দিশে। দশ ।” 
২।বীতি । ৩। দস্তক্ষতবিশেষ। 

দ্িশাগজ ; সং, পুৎ, দ্িক্হস্তী | 

দিশাপাল (দিশা দিক্-পাল যে পালন 
করে, ২য়।- ষ) সং, পুং, ইন্দ্রাি দিক্- 
পালগণ। 

দ্বিশ্য দিশ +যঘ(ষ্য)-_-ভবার্থে) বিং১ ত্রিং। 
দিগ্জাত, দিগ্ভব ৷ ২ । দিক্ হইতে আ- 
নীত। শিৎ-- ১”খ দ্িশ্য। স্তেভ্য ইমৎবলি 
মহর্ষিমূ ।”১ 

দিষ্ট (দেশ, দানকরা, বল14ভক্কে)- রব) 
সং, পুৎ, কাল। ২ ।ক্রীৎ, ভাগ্য । শিৎ- 

১৭ন্ দিষ্টমিষ্টৎ কুকতে ন তিষ্ঠতি তু পৌ" 
কুষে 1? ৩) পৃং) বৈবস্বত মুনির পুত । ৪1 
বিৎ, জিৎ, আদিষ্ট । ৫1 উপদিষ্ট, কথিত। 
৭। গ্রদর্শিত। ৮। দত্ত । 

দিষ্টান্ত (দিষ্ট ভাগ্য -_কআস্ত শেষ,৬চী _ষ) 
সং, পুৎ, মরণ, মৃত্যু । শিৎ--১ %ততে। 
দিষ্টীস্তমাগতে ।” ২“জগাম কালে ধরন্মাত্বা- 
দিষ্টাস্তমৃ 1”, 

দিছি (দিশ প্রদর্শন কর1+ তি(ক্জি) - ভা) 
সংক্দ্রীৎ,আনন্দ,হর্ধ | ২ । পরিমাণবিশেষ। 
৩। কথন। ৪ । (শক্তি কম) ভাগ্য । শিং 

-১ প্রাজকুলে দিষ্টিবুদ্ধিসন্ত্রমোমহান- 
ভুহ।” ৪ | কুদ্দ। ৫ ।উপদ্ষেশ ৬। উৎ* 
সব। শিং-১ “তথাচাজ্য দিষ্টিবৃদ্ধিমিব 
শুশ্রাব।” ৰ এ 



দক্ষ 

দিউযা দিপ, প্রদর্শন-স্তৈ শব কর।7০ 
ক্িপ)- ক) অং, ভাগ্যক্রমে | শিৎ _ ১ 
“দিষ্ট্যাদিষ্ট্যেতি চাক্রবনূ।” ২ । আহ্লাগে। 

৩। মঙ্গলে । 
স্বীক্ষক (দীক্ষা দেখ, অক(ণক)-ক ) বিং, 

নতি, শিক্ষক) উপদেষ্টা । ২1 পু, ধিনি 
তন্ত্রমতান্থুসীরে মন্ত্রের উপদেশ দেন, 

দীক্ষণাগুকু | 
দীক্ষণ (দীক্ষ দীক্ষিত হওয়।+ অন(অনট) 

--ভা) সং, রীং, ঘজ্জাদ্যর্থ নিয়মবিশেষ। 

দীক্ষণীয় (দৌক্ষ, দীক্ষিত হওয়া1অনীয়_ 
সর) বিৎ, ত্রিং, যাহাকে দীক্ষ1 প্রদান ক- 
রিতে হইবে । ২। সং, ক্লীৎ, দীক্ষ।(সাধন 
হবি 

দীক্ষা (দীক্ষ উপদেশ করা ইত্যাদি +খ 
_ভা, আপ. স্ত্রী) সৎ, স্্রীং, মন্ত্রগ্রহণ । 
২। তন্ত্রমতাণ্সারে মগ্ের উপদেশ । শিং 
-৯পদীক্ষাৎ গতো হ্যেষ মুনিশ্মৌনিত্বৎ চ 
গমিষ্যতি 1” ২ ণ্দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তৎ ক্ষী- 
তে পাপসৎচখ়ঃ 1 শস্মাৎয দীক্ষেতি সা 
প্রোক্ত। মুনিভিস্তত্বদর্শিভিঃ |? ৩ পদ্দিব্যৎ 
ভ্কানং যতো দদ্যাৎ কুরধ্যাৎ পাপস্য সজ্- 

খ্ং। তস্মাদদীক্ষেতি সা প্রোক্ত। মুন্িভি- 
স্ভন্্রবেদিভিত 1 ৩। শিক্ষা, উপদেশ | ৪1 
কর্চনা । ৫। ঘজ্কাদি ক্রমে সংস্কার। ৬। 
সংস্কার । শ।ব্রতাক্ি কন্মে শ্ছিতি। ৮। 
অনুষ্ঠান । ৯। নিত্য বা সংকল্প করিয়া প্র- 
বৃত্ত হওয়া । ৯*। প্রবৃস্ত করা, প্রবর্তন! । 

ঈীদ্ষণাওডরু ;) সৎ, পুৎ, ঘিনি তন্রমতানুসারে 
মন্ত্রের উপদেশ দেন, গুক, ইঞ্টদেব। 

শীক্ষণান্ত দৌক্া যজ্ঞ-অস্ত সমাপন, শেষ) 
সং, পু, 'আঅবভৃত, সম্তাবিত ন্যুনতা পরি- 

হারার্থে যে হজ্ঞ করিয়া প্রধান যজ্ঞের সমা- 
পন করা ঘায়। 

দীক্ষিত দৌক্ষা! দেখ, ত(প্ত) পট) বিৎঃ ত্রিং, 
ব্রতাদি বা ষজ্জাদি কর্মে সহ্কল্পপুর্বর্বক প্র- 
বৃন্ত। শিং-১ “বর্ণানাৎ ব্রাঙ্গণশ্চাসি 
বিপ্রেশ দীক্ষিতে দ্বিজঃ 1? ২ “রণধীগক্ষা- 

| ভির্বশৃক্ষিতাঃ ।?? শ “আপন! ভস্বসজেষু 

_-দবিক্িতাঃ খলু পৌরবাঃ।* ২1 উপদেশিত। 
৩ | যাহাকে প্রবৃন্ত করা গিয়াছে, প্রব- 

[৮২৫ ] 
সপ 

দীপ 

তভিত। ৪। যে নিয়ম বা সন্ধল্প করিয়া 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । ৫ বাহার মন্ত্গ্রহণ 
হইয়াছে : শিং - ১তেস্) বিশ্বাস্যদীক্ষি- 
কৃত্বা।”? ৬। তপন্বীর শিষ্য । ৭। সং- 

স্কৃত । ৮। ষাহার অনুষ্ঠান হইক্সাছে, অন্বু- 
স্টিত। ৯। পু, কাম্পিত্র নগরস্ছ ফজদত্ত 
নামক ব্রা্ধণ ৷ 

দীক্ষিত (দীক্ষিতৃ, দীক্ষ যাগ করা+তৃ 
তৃেন্)-_ ক) বিত্ভ্রিৎঃ দীক্ষক, দীক্ষাদাত। । 

দ্ীগী, দীতধী দৌর্খিক! শব্দ) সং, দীর্থ জলা- 
এয়। 

দ্বী্দিবি দিব ক্রীড়া করা4+ ই - প্র দ্বিত্ক) 
সং, পুং-রীং, অন্ন, ভাত । ২। পুৎ, বৃহ- 
স্পতি | ৩। বিং, ত্রিৎ, উদ্দিত । 

দীদী (দায়াদ শব্দজ) সং, জ্যেষ্ঠা ভশ্গিনী । 
দীধিতি (দীধি দ্রীপ্তি পাওয়া+তি(ভি) _ 

প্রৎ ) সৎ, আ্্রীং, কিরণ, আলোক । শিং 
-১ “জটাদীধিতিভীরেজে সৎবর্তার্ক ই- 
বাংশুভিঃ ।?, 

দীধিতিমান্ ৫ মত্, দীধিতি1মত্(ষতু)- 
অন্তযর্থে) সং, পুৎ১ মরীচিমালী; সুর্ধ্য । 

দীন (দী ক্ষয়পাওয়া+তক্তে)১- ক) বিৎ, 
তি, দ্বরিদ্র। শিং-১ (যঃ) “দানে 
দয়া ন কুরুতে।” ২। কাতর ।৩। শোচ্য 
৪ । দু:খিত । ৫। হীন। ৬ ।ম্মুন্ধ। ৭। 
সম্ভগু । ৮। ভীত। শিং-১ “কিং তে 
যুখৎ শুধ্যতি দ্ীনবর্ণমৃ।”? ৯। সৎ, ক্লীৎ 
তগগরপুস্প । না-স্ত্রীৎ, মুষিক।। 

দ্বীনত। দ্বৌোীন+ত1- ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, দৈন্য, 
দারিদ্র্য । ২। কাতরতা। ৩। ক্ষোভ। ৪ 
সম্ভাপ। ত্দৌননাথ য়াৎ কুরু।? 

দীননাখ ; সং, পুৎ, দীনের আশ্রক়্, নারায়ণ।। 
দীনার (দীন--খ গমন করা+ অ(ঘঞ)-_ 

মম, যাহ। দরিদ্রদিগকে ছেওয়! যায় । আ।- 
রবী ভাষায় দ্ীনার অর্থে তদ্দেশীয় হ্বর্ণ- 
মুদ্রা) সৎ, পুংঃ হর্ণসুদ্রা। । ২। স্বর্ণালঙ্কার । 
৩। বত্রিশ রতি হ্ুবর্থ । ৪। মোহর । শিৎ 

-১ “স দ্বীনার মেকৎ গৃহিত প্রস্থিতঃ 1১ 
দ্বীপ দৌপ সীণ্থি হওয়1+ অ(কে)-- ক) সৎ, 

পুৎ, প্রকাশক । ২ । যাহা উজ্জ্বল করে; 
ঘখা_-“কেবল আছিল অন্ধকার-ঘরে দীপ 

১০৪ 



'ঈীপ 

মৈধিলী ।* ৩। প্রদীপ । ৪। বর্তিশ্ছ জলস্ত 
অগ্িশিখা । শিং _ ১৭যথা দীপো মিবাতশ্ছে! 
নেক্ষতে ।?? ২ “ক্ষীণঙ্গেহসা দীপস্য |”, 

ষীপক (দীপ্ঞি-দীপি দীপ্তি করান+ 
অক(ণক)-ক) বিং, ত্রিৎ, উদ্দীপক, 
উত্তেজক । ২। জলনকারক। ৩ । শোভা- 

জনক। ৪ । প্রকাশক। শিং-১ “স্কর- 
ত্যেষ নিশ্বলবিষেকদীপকঃ 1” ২ দমুতক্ত্রি- 

. শীতৎ মদনস্য দীপনং |” ৫। সং, র্লীৎ, 
কুঙ্কুম। ৬।কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, 
প্রস্কাত এবং অপ্রস্থত বিষয়ের এক ধশ্ধের 
সহিত সম্বন্ধ । অথবা অনেক ক্রিয়াতে 

ঘদি একটীমাব্র কারক থাকে । ৭। পু, 
যমানী। ৮। পক্ষিধিশেষ, বাজপক্ষী। ৯। 
রাগবিশেষ, হনুমন্মতে ইহা! দ্বিতীয় 
রাগ, ইহ! সুর্ধত নেত্রা্রি হইতে উৎপন্ন, 
গ্রীষ্ম পতুতে মধ্যান্ুকালে এই রাগ গেয়। 
প্রবাদ এইরূপ-_বিখ্যাত গায়ক তানৃসান্ 
এই রাগের আলাপ পূর্বক অন্তরে দগ্ধহইয়! 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

দ্_ীপকিট্ট দৌপ প্রদদীপ- কিউ তৈলাদিকন্থ, 
৬ঠী-_ষ)সং,ক্লীৎ, দীপশিখাজাত কালিমা, 
কড্ডল। [জ্্রীৎ,দীপবর্তি, শলিতা। 

দ্রীপকৃপী (দীপ প্রদ্দীপ-কুপ কুয়া) সৎ, 
দীপর্জ (দৌপ প্রদ্দীপ-র্ধজ চিহ্) সং, 

পু, কত্জল, কাজল । 
দ্দীপন দৌপক দেখ, অন(অনট) ভা) সৎ, 

্লীৎ, প্রকাশন । ২। উন্তেজন, উদ্দীপন । 
ও। €(+অন--ক) বিৎ, ত্রিৎ, উদ্দীপক, 
উত্তেজক । ৪1 জলনকারক । ৫ | শোভা- 
জনক । ৬। পৃৎ, ময়ুরশিখা । ৭1 শালিক 
শাক, কাসমর্দ। ৮। পলাগ্ড ৷ ৯। ক্লীৎ, 

 তগরমূল । ১০ কুঙ্কুম। নী- স্ত্রী মে” 
থিকা । ২। পাঠা । ৩। যযানী। 

ঘীপনীয় (দীপ দেখ, অনীয়_শ্) বিৎং, ত্িৎ, 
খাহাফে দীপ্ত করিতে হইবে বা আব- 
শ্যক। ২। দীপনযোগ্য । ৩। সং, পুত, 
বমানী। ৪ ওষধবর্গবিশেষ। 

জীগপারপ ; সং, পুৎ, দবীপবৃক্ষ । 
দীপপুষ্প ফৌপ [রিপু] প্রজলন - পুষ্প ) সৎ, 
পু, তন্পকতৃক্ষ । 

[ ৮২৬ ] দীপ্ত 

০০০০০: 

দীপবতী ; সং, স্ত্রী, কামাধ্যার নদীবিশেষ; 
এই নদী হিমালয় হইতে উখিত হ্ইয়! 
শৃঙ্গাটক পর্বতের পশ্চিমে প্রবাহিতা ৷ 

দীপবৃক্ষ (দীপ প্রদীপ - বৃক্ষ ) সং, পুং, 
দীপাধার, পিল্হুজ প্রভৃতি । 

দ্বীপমালা ; সং, স্ত্রীঘ, দীপের শ্রেণী । ২। 
দশাক্ষরযুক্ত ছন্দ, ইহার ২1৩1৭!৯। বণ লঘু 

অপর বর্ণ গুরু । 
দীপশলাক1; সং, পুং, দীয়াশলাই। 
দ্ীপশিখা দৌপ প্রদদীপ-_-শিখা চুড়া) সং, 

সদ্রীং, কত্জল,কালিম! । ২। প্রদীপের সীম। 
দীপান্বিতা (দপ- অন্বিত যুক্ত, ৩য়া-ষ)) 

সৎ, স্ত্রীৎ, কার্তিকী অমাবন্তা, ইহার অ- 
পর নাম দীপালী, দেওয়ালী; এই দ্িনে 
দিবাভাগে পিতৃগণের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ এবং 
সায়ংকালে দেবগৃহাদিতে দ্ীপমালা প্র 
দান করিতে হয় । শিৎ_১ “যেঘ়ৎ দপা- 
শ্িতা রাজন! খ্যাতা পঞ্চদশী ভূবি। তস্যাং 
দ্যান চেদ্দত্ত পিতৃণাৎ বৈ মহালয়ে।” 
২।মীপমালাশ্চ কর্তব্যাঃ শক্ত্যা দেব- 
গৃহেযু চ।” পরাণ) । 

দ্ীপালী দৌপ প্রদীপ-:আল। শ্রেণী) সং, 
জ্রীৎ, দ্বীপমালা, দেওয়ান, । 

দ্বীপিক (দীপক-+আপ্-স্ত্রীলিজে) জং, 
স্ত্রী, মহিস্তাপনীয় শ্ীনিবাস-কৃত গ্রন্থ- 
বিশেষ । ২। বাপিপী-বিশেষ, হিশ্দোল- 
রাগের পতী । ৩। জেযাৎনা। 

দ্ীপিত (দীপক দেখ, ত(ক্ত)-শ্ঘ্) বিং, ত্রিং 
জআলিত। ২। প্রকাশিত । ৩। উদ্দীপিত। 

শি২ং--১ “হুদ্দরহ্যতিকদন্বসলীপিতঃ 1” 
দ্বীপিতা দৌপিতৃ, দীপ শীপ্তি করা+তৃতৃন্) 

-- ক) বিং) ত্রিং) ছীপ্ডিকারক, প্রকাশক । 
দীপ্ত (দীপ দেখ, ত(ক্ত)--ক) বিং, ত্রিং, 
প্রজ্ভ্বলিত। ২। প্রকাশিত । ৩। দৃর্ধ।৪। 
দীপ্তিুক্ত | ৫। উজ্জ্বল । &। আলোকময়। 

এ। সং, পুৎ্ সিংহ । ৮1 জীৎ, স্বর্ণ ।৯। 
হিঙ্কুল। রর এ 

দীপক দৌগড+ কণ্-- যোগ) সৎ, ক্রীৎ, স্বর্ণ । 
দীপ্তকীর্তি (মী _ কীর্তি, ৬ঠী-ছিৎ) বিং, 

ত্রিৎ, যাক্ছার যশ প্রকাশিত হইক্সাছে। ২। 
সৎ) পু, কার্থিকেক্স।, | 
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রঃ 

স্বীগুকেতু দৌপগ্ত-কেতু ধ্বজ, ৬ঠী-_ ছিৎ) 
বিৎ, ভ্িৎ দীপ্তপবজযুক্ত | ২। সং, পুৎ, 
নৃপবিশেষ। ২। দক্ষসাবর্ণি মনুপুত্রবিশেষ। 

্বীগুজিহবা ; সৎ, স্ত্রীৎ, উক্কামুখী, শৃগালী- 
বিশেষ। 

দীগুপি্ল দীপ্ত উজ্ভ্বল-পিঙ্গল! পিঙ্গল 
বর্ণ) সং, পুৎ, সিংহ । ২। (য়ং-স) উ- 
জনবল পিঙ্গলবর্ণ। 

ছবগুমূর্তি (দণ্ড _ মুর্তি, ৬ঠী _ হিৎ ) বিং, 
ত্রিং, প্রকাশিত মুর্তিযুক্ত । ২। জৎ, পুৎ, 
বিষুঃ। 

ঘ্রীগুরস (দীপ্ত দ্রপ্তিযুস্ত-_ রস) সং, পুহ), 
কিঞুলুক, কেঁচো। ৯। (য়ং-স) দীপ্তি- 
যুক্ত রস। 

ঘ্বাণুলোচন (দীপ্ত দীগ্ডিবিশিষ্ট - লোচন 
নয়ন । রাক্রিকালে ইহার চক্ষুঃ দীপ্তিবিশিষট 
হয়, ৬ঠী- হিং) সং, পু, বিড়াল। ২। 
য়েং- স) ক্ীৎ, উত্্বল নয়ন। 

দীগুলোহ (দীপ্ত দীপ্ডিুক্ত- লোহ) সং, 
ক্লীং, কাংস্য, কাসা। 

দীপু শক্তি, (দীপ্ত _ শক্তি, *চী _ হিং) সৎ, 
পু কার্তিকেয়ু। 

দীপ্তান্খ (দীপ দীত্তিবিশিষ্ট _ অক্সি চল, 
৬ঠী-_ হিং) সং, পুধ। বিড়াল। ২। বিং, 
ত্রিৎ, উজ্জ্বল চন্ষুঃবিশিষ্ট । 

দীপ্তাগি তপ্ত উত্তেজিত _অগ্ি আগুন, 
জঠরানল, ৬ঠী _ ছিং) সং, পুৎ, অগস্ভয 
মুনি । ২। প্রজ্লিত অগ্নি। শিৎ-১ 
“সধূমদীপ্তাগ্সিরুচীনি রেজুঃ।” ভেডি)। 
৩। বিং, ত্রিং, তীক্ষ জঠরানলবিশিষ্ট। 

দীপা (দীপ্ত - অঙ্গ দেহ,৬্ঠী-হিং) 
সৎ, পু, ময়ূর । ২। (য়খ--স) ক্ষীৎ, 
প্রভাবিশিষ্ট অঙ্জ। - 

দবীপ্তি (দ্বীপ দেখ, তি(ক্তি)-- ভা) সং, স্্রীৎ, 
তেজঃ, প্রভা । ২। শোভা, কাস্তি। শিং 
--১ “কাস্তিরেবাতিবিজ্তীর্ণ দীপ্তিরিত্য- 
ভিধীয়তে 1” ২। “কাস্তিরেব বয়োভোগ 
দবেশকালগুপাদিভিঃ উদ্দীপিতাতিবিদ্ভারং 
প্রান্তা চেদ্দীপিরুচ্যতে ।” ৩। লাক্ষা। ৪। 
কাংস্য। [হগ্ধপাধাণবৃক্ষ । 

দীণ্তিক ত্বোণ্ডি দেখ, কণ্_ যোগ) জং, পুং, 

দীপ্ডিমান্ দৌণ্ডিমত্, দীণ্তি+মতৎ্মেতু)- ক 
স্ক্যর্থে) বিং, ত্রিং, উজ্জ্বল, প্রভাশালী । 
২। শোভাবিশিষ্ট। | 

দীপ্ডেপল দৌণুড দীপ্তিবিশিষ্ট- উপল প্র- 
ভর) সং, পুধ+ ষে স্বচ্ছ পদ্দার্থ দ্বারা জেযা 
তিবিশ্ব কোন এক নির্দিষ্ট শ্ছানে সমা- 
বিষ্ট হয়। ২। সুর্য্যকাস্তমণি। 

দ্ীপ্য দৌপ্ দীপ্ত করা1য-_শ্) বিং, ত্রিং, 
প্রজ্বলনযোগ্য, প্রকাশাহ । ২1 সং, পুত, 
ষমানী। ৩। জীরক। ৪। ময়ুরশিখা। ৫॥ 
রুদ্রজটা। 

দীপ্যক দৌপ্য দেখ, কণ্-_-যোগ ) সৎ, ক্লীঘ, 
অজমোদ1। ২।যমানী। ৩। মসুরপুচ্ছ। 

দীপ্যমান (দীপ. দীপ্ত করা1-+৮ আন(শোন) - 
ক) বিং, ত্রিৎ, দ্বীপ্তিশীল, প্রকাশমান। 
২। শোভমান। 

দ্বীপ্র (দীপ দেখ, র--ক, শীলাদ্যর্ধে) বি; 
ত্রিং, দীগ্ডিশালী। শিৎ-১ ণহিৎশ্রেমু 
দীপ্রান্ত্রধরৎ কুমারঃ 1”? ২। তীস্ক । 

পীয়মান দো দ্বানকর1+ আন(শান)-শ্) বি, 
ত্রিৎষাহ! দেওয়া] যাইতেছে । শিং-১ 
বিবাহোৎ্সবযজ্ঞেঘু অস্তরামৃত হৃতকে। 
পুর্বসঙ্কলিতং ভ্রব্যৎ দ্বীক্পমানং ন দুষাতি।” 

দীয়শলাই (দীঘ়্া দীপ শব্মদ-শলাই শ- 
লাক শব্ঘজ) সং, দ্ীপশলাকা, ধেকাটি। 

দীর্ঘ দ্য আয়ত হওয়1+অ-প্রৎ। কিন্বা 
দিক্ দীপ্ত হওয়া+র্ঘ _প্রৎ। কিন্বা! দূ 
বিদীর্ণ করা47+ ঘঘেক্)- ক) বিং, ত্রিৎ 
লহ্বা। শিৎ-১ “দীর্থকেশী হুমধ্যা ।১১ 
২। অধিক । শিং-১ “শ্বীর্ঘমুফ্ক নিঃশ্ব- 
অন্ । ৩। গুরু; ষখ। দীর্ঘ ভারবহনে 
ক্লান্ত হইয়াছে। ৪। সং, পু, দ্বিমাত্র 

হরবর্ণ; বখা-আ ঈ এ এ উত্যাদ্ি। 
€। সঙ্দীতে-_দ্বিমাত্রার নাম দীর্ঘ ; যেমন 
অ, অ, জহজে তুহটী খকার উচ্চারণে 
যে সময় লাগ্ে,তাহাকে দ্বীর্ঘ বা দ্বিমাত্র 
কাল কহে। ৬। পত্রিপাম; যথা-_-তিনি- 
দীর্ঘদশা ছিলেন। ৭1 লতাশালবৃক্ষ । ৮। 
রামশর। ৯। উদ্ী। ১*। সিৎহ, কন্যা, 
তুলা, ঝুশ্চিক এই চা(রটী রাশি দীর্ঘরাশি.।.. 
১১। আর়ত। ৯ 



দীর্ঘ 

দীর্ঘ কণ্ঠ 

দীর্ঘ কন্দর ৬ঠী হিং) সং, পুং, বক- 
পক্ষী । ২। বিং, তরি, লম্মকঠ। 

ন্ীর্ঘকৃন্দ ; সং, কীৎ, মূলক মুলা। 
দীর্থকাণ্ড (দীর্ঘ _ কাণ্ড, য়ং- স) সং, পুহ, 

বিস্তীর্ণ ব্যাপার । ২। গুণ্তৃণ | গু1 - স্ত্রী 
পাতাল গড়,ড়ী লত। 

দীর্ঘকাল সৎ) পুৎঃ অস্কোঠবৃক্ষ, আখ, 

ঈর্থকীলক ) রোটগাছ 
দীর্ঘকেশ (দীর্থ_কেশ চুল, ৬্ঠী-হিং) 

ভালুক । ২। বিং, ত্রিং, যাহার চুল লন্বা। 

সীর্ধকো শিক - ধিক (দীর্ধব _ কোশ,ষ-খাপ 

+কণ্_ ষোগ) সৎ, ক্লীৎ, শুক্তিঃ বিন্ুক। 

দীর্থগতি (দীর্ঘ গতি গমন, ৬ঠী- হিং) 
সৎ, পুৎ, উষ্ী, উট । (ফ্ব_ স)্ত্রীং, সত্বর 

গমন। 
লীর্ঘগ্রীব (দীর্ঘ. লম্বা_গ্রীব গলা । লম্বা! 

গ্রীবা বার, ৬ঠী-হিং) জং, পু, উষ্র। 

২। বক। ৩। বিৎ, তরি, লহ্বগ্রীবাধুক্ত ৷ 

দীর্ঘধাটিক (দীর্ঘ লম্বা-ঘাটা গল1+ 

ইক _ অন্ত্যর্থেট সৎ পুৎ, উদ্র, উট। 

দীর্ঘচ্ছদ (দীর্ঘ-ছনদ্ব পাত্র, ৬ষ্ঠী _ হিৎ) সং, 

পু, ইন্্ুদণ্ড। ২। দীর্ঘপত্র । ৩1 বিং, 
ত্রিৎ, দী্ঘপত্রবিশিষ্ট। 

দীর্ঘজঙ্ৰ (দীর্ঘ লম্ব।+জজভ্ৰ। ঠ্যাড্, ৬ঠী- 
হিং) সং, পুং+ বক। ২। উষ্ট। ৩। সুপ্রতী- 
কের ভ্রাতা ॥ ৪91 বিং, ত্রিং, ষাহার জঙ্য। 

দীর্ঘ । 
দীর্ঘাজিহ্র দৌর্খ লম্বা _ জিহব]। দ্বীর্ঘ জিহবা 

ফার, ৬ঠী-হিং) সং, পু) সর্প । ২। 
দ্বানববিশেষ । হা _স্ত্রীৎ, বিরোচনকন্যা, 
রাক্ষসীবিশেষ। 

শীর্ঘজীবী (-_জীবিনৃ, দীর্ঘ জীবিন্ যে 
বীচে) বিৎ, ত্রিৎ ষে অধিক কাল বাচিয়। 

. থাকে । শিং-১“দেবদ্বিজানুরস্তশ্চ দীর্খ- 

. জীবী ভবেন্নরং1” ২ “তত্র কালেন জা- 

স্ুস্তে মানবাঃ দীর্ঘজীবিনঃ 1”? 

শীর্ঘতপাঃ দৌর্ঘতপন্, দীর্ঘ তপস, ৬ঠী- 

হিং) সৎ, পুংঃ গৌতম বি । ২। দবীর্থ- 

. কাল তগঃসাধক. ব্যক্তি । ৩ । নপবিশেষ। 
দবীর্ঘতম। কাশীরাজের পুত্রধন্বস্তনির পিতা । 

[ ৮২৮] 

(দ্বীর্ঘ_কঠ, কন্ধর গ্রীবা, 

দীর্ঘ 

২। বৃহস্পতির জোষ্টভ্রাতা উতত্যের পত্থী 
মমতার গর্ভে উতত্যের ওঁরসে ইহার জন্ম 
হয়। বৃহম্পতির শাপপ্রভাবে উতখ্যতনয় 
অন্ধ হুইয়! জন্মগ্রহণ করিলেন তাহাতে 
তাহার নাম দীর্ঘতমা হইল। 

দীর্ঘতর ) অং, পুত, তালবৃক্ষ 1 

দীর্ঘতৃণ্ড। দৌর্থ _তুণড, ৬ঠী _ হিৎ) সং, স্ত্রীং, 
ছুছুন্দরী, ছুচা। 

দীর্ঘ দণ্ড দীর্ঘ _ দণ্ড [যি] ভাটা) সং, পুং, 
এরগুবৃক্ষ, ভেরেগ্াগাছ। 

দীর্ঘদশার (দীর্ঘঘর্শিনূ, দীর্ঘ-দর্শিন যে 
দেখে, ২য়।_ষ) বি, তরি, দূরদশী। 
শিং-১“স হি ধর্মৎ পুরস্কত্য দীর্ঘদ শা 
পরৎ হিতমৃ 1?” ২। সং, পু, পণ্ডিত । ৩। 
গৃধ | ৪। ভালুক। 

দীর্ঘদৃষ্টি দৌর্ঘ দুটি দর্শন) বিং, ত্রিং, 
দুরদর্শা, পণ্ডিত। ২। সৎ স্ত্রীং, দূরবীক্ষণ 
যন্ত্র। 

দীর্থক্র ; সং,পুহ, তালবৃক্ষ । ২। শিমুলগাছ। 
দীর্ঘদ্রম ; সং, পুং, শালসলিবৃক্ষ । 
দীর্ঘনাদ দৌর্ঘ-নাদ শব্দ। যাহার শপ 

অধিক দূরগাী হয়, ৬ঠী _ ছিৎ) সং, পুং, 
শঙ্খ । ৩ । বিং, জ্রিং. গা্থশব্দকারী। 

দীর্থনাস (দীর্ঘ নাপা, ৬ষ্ঠী-হিৎ) বিং, 
ত্রিং, দীর্ঘনাসিকাবিশিষ্ট, যাহার লব্ব। 
নাক। 

দরীর্থনিদ্রা (দীর্ঘ _ নিদ্রা, রং- স) জং, স্ত্রীৎ, 
মৃত্যু । ২। বহুক্ষণস্ছারিনী নিদ্রা । শিং ৯ 
“রামেযুতিরিতীবাসৌ দীর্ঘনিদ্রাৎ প্রবে- 
শিতঃ” রেছু)। [ধুঁছুল। 

দীখপটোলিক] ; সং, স্ীহ, লতাফলবিশেষ, 
দীর্থপাদ, দীর্ঘপাদ্ ; সং, পুৎ, কক্কপনক্ষী । 
দীর্ঘপাদপ ; সং, পু, ভালবৃক্ষ। ২।পুগ- 

বৃক্ষ । [ছিং) সং, পুং, সর্প । 
দীর্ঘপৃষ্ঠ দৌর্থ লম্বা-পৃষ্ঠ পিঠু, ৬ঠী 
দীর্খমাত্রা ; সং, স্ত্রীং, বন্ধনী, ব্র্যাকেট, চিহ্ু। 
দবীর্ঘমারুত দৌর্খ লম্বা _ মারুত [বাঘু] নিঃ" 

শ্বাস প্রশ্বাস) সং,পুং- স্ত্রীং,হাস্ি,হস্তিনী। 
দীর্ঘমূল ) সং, জীং, লামজ্ডক। ২। পুং 

মোরট লতা, বিশ্বান্তরবৃক্ষ। লা-ন্ত্ীং, 
শ্যামালতা । ২। শালপর্ণাবৃক্ষ। 



দীর্ঘ [ ৮২৯ ] ছ্ঃখ 

দ্বীর্ঘমূলক ; সৎ, ক্লীৎ, বড় মূল । দীর্থস্ত্রতা ) (দীর্ঘহত্র,-_ত্রিন্+ তা- 
দীর্ঘরধ (দীর্ঘ লহ্বা-রদ দত্ত,৬ঠী- হিং) | দীর্বন্ত্রিতা ভা) সং, স্ত্রীং,ই অনেক 

: সৎ, পুৎ, শুকর | ২। বিং, ত্রিৎ, দীর্ঘদত্ত । 
দ্ীর্খবরসন (দর্থ লন্বা- রসনা জিহ্বা, 

৬ঠী-_ হিং) সং, পুৎ, সর্প । 
দীর্ঘরাগ! (দীর্থ দীর্ঘকাল- রাগ রঞ্জন। 

যাহার রাগ বহুকালস্থায়ী, ৬ঠী-_ হিং) 
সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা। [রাত্রি । ২ বহুকাল। 

দীর্ঘরাত্র (দীর্ঘ রাত্রি ষ ) অত, পুহঃ বড়- 
দীর্থরোমা ৫ রোমনৃ, দীর্থ লশ্বা_ রোমন্ 

লোম) সং, পুং, ভালুক । ২। শিবের অন্ু- 
চরবিশেষ। ৩। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। ৪1 বিংঃ 
ভিৎ, দীর্ঘ লোমযুক্ত | 

দীর্খবংশ (দীর্ঘ বংশ কুল, বাশ) জং, পুং, 
নল, খাকুড়া। ২। লন্বা বাশ । ৩। বিস্তৃত 
কুল। [-স্স্রীৎ, হস্ত । 

দীর্ঘবন্ত, দৌর্খ লম্বা বক্ত, মুখ) সৎ পুং 
দীর্থবচ্ছি ক ) সং, স্ত্রী, কুত্ভীর । 
জীর্খবালা ; সং, স্ত্রী, চমরী মুগ । 
দ্বীর্ঘশাথ (দীর্থ লম্বা_ শাখা, ৬ষ্ঠী-_হিৎ) 

সৎ পুৎ, শালবৃক্ষ । ২। শণবৃক্ষ। 

দীর্ঘসকৃ ; বিং, ত্রিং, দীর্ঘ উরুবিশিষ্ট। 
দীর্ঘসক্থি দৌর্খ_ সকৃথি চক্র, ৬ঠী_হিৎ) রর 

সং, ক্রীৎ, শকট । 
দীর্থসত্র (দীর্ঘ _ ত্র ষজ্ঞ ইত্যাদি ) সং, 

কু, দীর্থকালসাধ্য ষজ্ঞবিশেষ। ২। তীর্থ 
বিশেষ । ৩। বিংত্রিং, উক্তরূপ ষাগকারী । 
শিং -১ “হবিষে দীর্থসজ্রস্য সা চেদানীৎ 
প্রচেতসঃ ৮ রেঘু)। 

শীর্ঘহ্বরত দৌর্থ_সুরত রতিক্রীড়া, ৬ষ্ঠী_ 
ছিৎ) সং, পু কুকুর । 

দীর্ঘহত্র : (দীর্ঘ-হুত্র হৃতা,ভ্চী 
দবীর্ঘহত্রী_ত্রিন্ / -হিৎ। দীর্ঘৃত্র+ইনূ 

-অত্য্র্থে) বি, ভি, চিরক্রিয়) যাহ! 
এক দিবসে কর উচিত তাহা এক মাসেও 
যে সম্পন্ন করিতে ন। পারে, বিলম্বে কার্থ্য- 
কারক । শিং--১ "অপীর্ঘহৃত্রশ্চ ভবেৎ 

'জর্ববকর্ুত্ব পার্থিবঃ । দীর্ঘহত্রস্য নৃপতেঃ 
' কর্ম্মহানি গ্রবং ভবেৎ ১? ২। দীর্থ তন্ত- 
বিশিষ্ট । শিং-১ “ দীর্থহুত্রমকরোৎ 

পরিধানম্ |"? মোখ)। 

বিলম্বে কম্মন করা, সত্বর কম্ম নির্বাহ ক- 
রিতে অনিচ্ছ! বা অধত্ু। শিং--১ “নিদ্রা 
তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যৎ দীর্থসৃত্রত1।?, 

দীর্থস্কদ্ধ (দীর্থ_স্বন্ধ কাধ,৬ঠী _ হিৎ) বিং, 
ত্রিৎ, যাহার স্বন্ধ দীর্ঘ। ২। পুং,তালগান্ছ। 

ঘীর্ধাধ্বগ (দীর্ঘ-অর্বন্ পথ-গ [গম গ- 
মন করা4+ঘঅডে)১-ক] যে গমন করে) 
বিং, ত্রিৎ, ক্রতগামী পত্রবাহক, ভাকুয়] ॥ 
২ ॥ সং, পুত, উদ্র, উট । 

দীর্থ(যুধ (দীর্ঘ লম্বা-আযুধ অন্তর) সং, 
পুৎ, কুস্ত অস্ত্র । ২। শুকর। 

দীর্থাযুঃ ( দীর্ঘায়ূস্, দীর্ঘ আয়ুস জীবন, 
৬ঠী _হিৎ) বিং, ভ্রিং, চিরজীবী। শিং 
-১ দীর্খাযুষৎ প্রকুর্ধবস্ত ষস্যেন্তৎ জন্ম- 
পত্রিকা | ২। সং, পুহ মার্কণেয় মুনি । 
৩। কাক। ৪। শাল্মলীবৃক্ষ । 

দীর্ঘাযুরস্ (দীর্ঘ _ আময়ুদ্_ অন্ত) “দীর্ঘ আয়ু 
হউক" অববা “অমুক দীর্থায়ুহউক" এই: 
আশীর্ববাক্য | 

দীর্ঘিক। (দীর্ঘ +কপ্-স্বার্থে, আপ. -স্ত্রীৎ) 
সৎ, স্জ্রীং, ত্রিশত ধহ্থপরিমিত জলাশয়, 
বৃহৎ পুক্ষপ্দিণী। শি২-.১ “ন্যর্নদী হুর- 
দীর্থিক117 

দীর্ণ (দূ বিদ্বারণ করা, ভয় পাওয়া + তকে) 
- স্্) বিং, ভ্রিং। বিদারিত । ২ । (+ক্ত-- 
ক) ভগ্ন । ৩। ভীত। ৪1(0+্ত- ভাবে) 
সং, ক্রীং, বিদারণ । 

দ্বীব্যমান দিব ক্রীড়া কর+আনশোন)-_, 
ক) বিৎ, ত্রিং, ক্রীড়ক। ২। ক্ষেপক ॥ 

হুঃকুল ; সং, পুং চোর নামক গন্ধদ্রব্য । 
ছুধ, ছুষখ (ছুঃখ ক্রেশ দেওয়17 অ(জল্) 

_ভ1। কিন্বা হু অশুভ-খ্যা বলা 
অথবা! খনু খোড়া+কঅডে)-- ভা) সং, 
ক্লীং, কেশ,কষ্ট । ২। সম্তাপ, মন: ক্ষোভ। 
৩। বম্ত্রণা। ৪। ছুর্দশা, ছুরবন্ছা। | ৫1 বি- 
পদ্, সম্ধট । ৬। বহুত, মনঃপীড়া। শিৎ 
--১ চক্রবৎ পরিবর্তস্তে হঃখানি চ সু" 
খানি চ।” ৭।স্ভাকমতে--আত্মগুণবিশেষ। 

৮ অধর্দ জন্য আত্মার গ্লানি। ৯ সংসার । 



ছুঃম 

১০। মনের ধন্দ্ররিশেষ। ১১। (+ অন্) 
ক) বিং, তরি, ছুঃখজনক । 

ছুঃধত্রয় ; সং, ক্ীৎ, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক 
ও আধিভোৌতিক-__-এই ত্রিবিধ ছুঃখ। 

হহখদোহ্যা (হুঃখ- দোহ্য।, ৩য় ষ) সৎ, 
স্ত্রী, কষ্টে যে গাভীর ছুগ্ধ পোহন কর! 
যায় ।.. 

হংখার্ত ছেঃখ-আর্ত কাতর, পীড়িত, শয়। 
_ষ) বিং,ত্রিৎ, যে দুঃখে কাতর হই- 
স্বাছে। | 

ছঃখাসিকা €ছুঃখ- আস্ 4 'অল্- ভাবে, 
কণ্, আপ) সং, স্তরীৎ, ছুঃখাবস্ফিতি । 

ছুঃখিত (দুঃখ দেখ, ত(ক্ত)-ন্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
সাহার ছুঃখ হইয়াছে, অন্থখিত । ২। 
স্ত-_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, দুঃখ । 

ফুংখী (ছুঃখিন্, ছঃখ+ইন্_ অস্তযর্থে ) বিং, 
ত্রিৎ, সংজাতছুঃখ, দুঃখিত । শিং--১ 
“ছুঃখিনোহুহঃখিনো বাপি প্রাণিনে লব্ধ- 
চক্ষুষঃ । ২। যেছঃখ পায়, ষে হঃখ ভোগ 
করে । ৩। দীন, দরিদ্র । 

ছুঃশল _ পু ) সং, ধ্বতরাষ্ট্রের পুত্র ও 
ছুঃশল। -_স্ত্রীৎ কন্যা । | 

, ছুঃশাস (ছ্র্-শাস [শাসন শাসন কর 
অ(খল্)-_্ম] শাসন, ৬ঠী-হিৎ) বিং, 
ত্রিং, যাহার শাসন করা কঠিন, যাহাকে 
দমনে রাখা সহজ নহে, ছুর্দম্য। 

ছঃশাসন দের ছহখে-শাস্ শাসনকর+1 
খঅন--ন্ম ) সং, পুং, ছুর্ধেযোধনের মধ্যম 
ভাতা। শিৎ-১ “ছুঃশাসনঃ পুর্পফলে 
সমৃদ্ধে।? ২ । বিং, ত্রিং, যাহাকে অতি 
কষ্টে শাসন করা যায়। ৩। (+অনট্ _- 
ভাবে) ক্লীৎ, দুঃখে শাসন । 
£শীল ছেহ্ৃ_শীল স্বভাব, ৬ঠী-হিৎ) 
বিং, ত্রিৎ, ছুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাববিশিষ্ট । 

ছুঃশ্রব (ছুর্-শ্র শুলা+অ(অল্)-শ্ম) 
বিৎ, ত্রিং, আশ্রাব্য, যাহা শুনিলে ছুঃখ 
উপস্থিত হন্প। [অং, নিন্দনীয় । 

ছুঃষম (হুর কুৎসিত- দম তুল্য । স-ুষ) 
ছুঃসময় (হুর - সমক্ক ) সং পুং। মন্দ সময়, 

ছুহখের খবস্থা । ২। অকাল, দুর্ভিক্ষ । 

ছুঃসহ ছেরু হুঃখ-সহ (সহ সহ্য কর1+ 

[ ৮৩৯ ] হ্কু 

অখেল্)-_ন্ম] যাহা সহ্য কর] যায়) বিং 
ত্রিং, অসহ্য, যাহা অতি কষ্টে সহিতে 
পার যায়, অতিক্রেশদ্বায়ক । শিং" ১ 
“ততষামাপততাৎ বেগঃ করিণাৎ ছুঃসহো” 
হভবৎ, ।১১ ] 

হুঃসাধী (-ধিন্, ছুরু হছুহখ-সাধ্ নি্পক্ন 
করা+ইন্- অস্তযর্থে) সং, পুৎ, দৌবা- 
রিক, হ্বারপাল। 

ছুঃসাধ্য হের হঃখ- সাধ নিষ্পাদ্য) বিং 
ত্রিৎ, যাহা সম্পন্ন করা কঠিন, যাহা স- 
হজ্জে সম্পন্ন হুইয়া উঠে না, কষ্টসাধ্য, 
করেশসাধ্য । ২ । যাহা সম্পন্ন করিতে 
পারা যায় না, অসাধ্য । ৩।যার প্রতীকার 
হইতে পারে লা, অপ্রতিকাধ্য, অপ্রতি- 
বিধেয় | ৪। যাহার চিকিৎসা দ্বারা উপ- 

 শম হয় না, অচিকিৎ্স্য, অচিকিৎ্স্নীয়। 
দুঃসাহস (হুর নিন্দিত সাহস, য়ং-স) 

সং, পুং, অনুচিত সাহস। 
দুঃসাহসিক (ছুঃসাহুস+ইক--প্রৎ) বিৎ, 

ত্রিৎ, অসমসাহসিক, যাহাতে সাহস ক- 
রিয়া প্রবৃত্থ হওয়া যায় । 

ছুঃস্থ, দুস্থ ছুরু ছুঃখ-_স্থ [স্থা থাক1+4 
কে)- ক] যে থাকে). বিৎ, (ত্রৎ, যে কষ্টে 

থাকে, ষে ক্রেশে কালফ: 'শ করে, যে হুঃখে 
দিনপাত করে, ঘরিদ্র। ২। দুরবস্থাপনন । 

৩। মুর্খ। [ত্রিং, দুঃখে অবস্থিত । 
ছুঃশ্থিত দেরু ছঃখ-ক্ষিত, ৭মী-_ষ) বিৎং, 
ছুঃশ্থিতি ছুরু ছুঃখ স্থিতি) সং, স্ত্রী, দুর- 

বন্থা। ২। অস্বিরতা। ৩। ছুঃখে অবন্ছান। 
ছুঃস্পর্শ €ছুনু ছুঃখ-স্পৃশ, স্পর্শ করা: 

অ(খল্)-ন্দ) বিং, ভ্রিৎ, হুঃখে স্পর্শনীর । 
হহস্বপ্র ; সং, পু) অশুভ হবপ্র, যেরূপ স্বপ্ন 

দেখিলে অমন্ল টে (লোকের এরূপ 
সংস্কার আছে শ্বপ্রবিশেষে গশুভাশুভ 
টিয়া থাকে )। শিৎ-১ “শ্ক্রসৈন্যৎ 
ক্ষয়ং বাতি হুস্বপ্রঃ সুস্বপ্বো! ভবেৎ্ |)? 

দুকুল (ছে উত্তপ্ত করা+উল-প্রৎ। কু- 
আগম। এই বন্ত্র উষ্ণতাজনক । অথব। 
ছর্-কুল+ (ক) ক) সং, জীং। রে" 
সমী কাপড় । শিং-১ “অথ সবচ্ষ ভু- 
কূল কুখাদিভিঃ।”তটি)। ২.“বধুছুকুলং 



হুন্দু 

কলহংসলক্ষণমূ 1 ২। শুভ্রবস্থ । ৩। স্ব 

বন্স। ৪। উত্তরীয় বস্। 
ছুপ্ধ ছেহ্ দোহন কর1+- তক্)-শ্ম) সৎ, 

ক্রীৎ, ক্ষীর, ছুধ। ২। (1্ত- ভা) দো 
হন। ৩। বিং, ত্রিংও যাহাকে দোহন কর! 

হইয়াছে । ৪। পুরিত। গ্ধা-_ স্্রীং,যাহাকে 
দোহন করা বায়। 

ছুপ্ধকৃপিকা ; সৎ, স্ত্রীং, দ্বৃত দুগ্ধ ও তণ্ড ,লচু 
দ্বার! প্রস্তত পিইকবিশেষ। 

দুপ্ধপাচন ছুপ্ধ-পচ্ পাককর1+ অন(অনট)) 
-ধি) সৎ, ক্রীং, ছুপ্ধ জাল দিবার পাত্র । 

ছুপ্ধপোষ্য ছেদ্ধ_ পোষ্য, ওয়া- ষ) বি২ত্রিৎ, 
যাহার কেবল দুগ্ধ পান করিধা জীবনধারণ 
করে । ২। সং, পুং১) শিশু । [রজ্জু ৷ 

ছু্ধবন্ধ ; সৎ, পুৎ, হুগ্চদোহনার্থ গো-ব্ধন 
ুপ্ধফেনী ; সং, স্্রীৎ, ক্ষুদ্র ক্ুপবিশেষ। 
ছুদ্ধসমুদ্র ; সং, পু _ ক্রীৎ, ক্ষীর সমুদ্র । 
হুঙগাঞ্ষ ; সৎ, পুৎ, প্রস্তরবিশেষ । [লক্মী। 
ুন্ধান্মিতনয়া ছেগ্ধাকি _ তনয় কন্ত1) সং,স্ট্রীং, 
হুচ্ছক ; সং, পু, মুরানামক গন্ধদ্রব্য। 

হচ্ছ] (ছুচ্ছন্, ছু ছুষ্ট-শ্বা কুকুর, স্ব 
স) সং, পুৎ, দুষ্ট কুক,র। 

ছুণ্ক 7 বিৎ, ব্রিৎ, কুটিলাস্তহকরণ, খল। 
হত্ুভ (ক্রড২ মগ্রহওয়া+উভ-_ সৎজ্ঞার্থে, 

নিপাতন) সং, পুৎ, ঢোড়। সাপ। 
ছত ছে বাতন। দেওসা, গমন করা + ত(ত্ত) 

ক) বিং, ত্রিৎ পীড়িত । শিং-_ ১ণযৃছু- 
তয় ছুতয়1 1? ২ । গত । 

হুদ, ছুধ হেপ্ধ শব্ঘজ) সং, পয, ক্ষীর | 
ছন্দ ছে .ছঃখ-দম্ দমন করা1উ- প্রৎ, 

ন্ - আগমন) সৎ, গু) বনুছেব, কৃষ্ের 

পিতা । ২। ছুন্গুভিবাঙগ্য। 
ছুম্ৃভি ছেন্দু অনুকরণ শব --ত! [দীপ্তি 

পাওয়।] উচ্চারণ করা+ই(ডি)--ক) সৎ, 
পুং, ঢাক, নাগ্র। | ““ছুন্দুদ্ডিশ্চ দা? দিব্য- 

স্যাড়িতো দেবকিক্করৈঃ।১হ। দৈত্যবিশেষ। 
শিৎ-১ “মায়াবী নাম তেজন্বী পূর্দাজো 
হল্ুভেঃ মৃতঃ 1” ৬। রাক্ষস. বিশেষ । ৪1 
বরুণ 1৫ ।বিষ। ৬। বৎ্সরবিশেষ | ৭। 

আ্রীঘ,পাশক । ৮। পাশক্রীড়ায় দানবিশেষ, 
বিদ্ভি। ৯। পাঞ্চি। 

[ ৮৩১ ] ছ্র 

ছুন্ৃভিস্বন (ছুন্দুতি-শ্বন শব,৬ঠী-ষ) 
সং, পুৎ-ক্রীং দুল্গুভির শব্দ । 

ছন্বৎ ছে অনুতাপ করা+অৎশেত)- ক) 
বিং, ত্রিং, পীড়াদায়ক । 

হর্ (দে ছেদন করা+-ডুর্, ডুদ্- ক) 
হুস্ / অং,হুঃখ।২ ।নিন্দিত। ৩ও। মন্দ। 

৪ | ছুষ্টী।৫। নিষিদ্ধ। 
ছুরক্ষ দের -_ অক্ষ পাশ) সং, পুৎ, কপট 

পাশক 1২ ।ছুষ্ট দূযুত। ৩।বিং, ত্রিৎঃ 
ছষ্ট নেত্রযুক্ক ৷ 

ছুরতিক্রম ছেরু-_ অতিক্রম লভ্যন্) বিং১ত্রিৎ, 
অলভ্যনীয়, যাহ অতিক্রম কর। দুঃসাধ্য ॥ 
শিং-১ “সব্বন্ত তপসসাধ্যৎ তপে। হি 
ছুরতিক্রেমমূ |”, 

চুরত্যা (হর্ হছুঃধখ-অত্যয় অতিক্রম) 
২, ত্রিং, দুর্বিনাশ্য | ২। ছুরতিক্রম । ৩। 

স্তর | “ম্বর্গমার্গপরিঘোছুরত্যয়ঃ 1” রেছু)?। 
হুরঘৃষ্ট ছের্-অদৃষ্ট ভাগ্য) সৎ, ক্লীৎ, ভু- 

ভাগ্য । ২। মন্দভাগ্য । ৩। পাপ। 
ছরধিগম ছেরে হংখজনক _ অধিগম প্রান্টি, 

জ্ঞান) বিৎ, ত্রিৎ, হুম্পপ্য, খাহা কষ্টে 
পাওয়া যায়। ২  ছুর্গম। ৩। দুষ্প বেশ । 
9 ঢুকে । শিৎ-১ “ইহ্ ছুরধিগটৈঃ 
কিঞ্চিদেবাগমৈঃ 1” কিরাত)। 

হুরধ্যয় ছেরু-অধ্যয্স অধ্যয়ন) বিং, তরি, 
ঘাহা অনায়াসে অধ্যক্সন করিতে পারা বাক্স 
না। ২। যাহা পড়িয়া উঠ1 কঠিন । 

ছরধব ছেরু মন্দ -কআঅধ্বন পখ+খঅ) সং, 
পুং, কুৎসিত পথ, মন্দপথ। 

ছরস্ত ছেরে হঃখ-আভ্ত শেষ) বিং, ত্রিং» 
পরিশেষে ক্লেশক্র |. ২। ছুষ্টাবসান । ৩। 

ছুর্দাস্ত । ৪ । ছুজ্ঞেয়। € | গতীর। ৬। 
হুষ্ট, অবাধ্য । শিং-১ «“বসস্তে--ব্িরহি- 
জনস্য দুরস্তে ।” ৭1 ছুরতিক্রেমণীক | 

ছুরপনেম্ হের -'অপ একস্থান হইতে _নী 
লওয়া+ব _ন্) বিং, ত্িৎ, যাহা! দুরীকরণ 
করা হঃসাধ্য, যাহ! জঅপনয়ন কর কঠিন। 

ছুরভিগ্রহ ছের্ -"অভিগ্রহ গ্রহণ) বিংব্রিৎ, 
যাহ কষ্টে গ্রহণ কর!যায্স। [হজ্রের। 

ছুরবগম ছে --'অবগম জ্ঞান) বিৎঃ ভ্রিং, 
হরবগ্রহ হেয় -'সব--গ্রহ হৃরীকরণ কর! 



দুরা 
স্জ 

৮. স্পা শিপি
ং হি 

+জআঞ্সেল্)ট-পর্ম ) বিৎ ত্রিং। ঘাহাকে 

রীকৃত কর ছুঃসাধ্য । শিৎ-১ “বৎশা- 

শতে। রিপুর্ধস্ব বিচলেৎ ছুরবগ্রহ: |? 

ভুরবগাহ ছের্_আঅব-গাহ্ কান করা +অ 

(সল্)-- ভা) বিৎ, ত্রিৎ, ছুস্প্রবেশ্য । ২। 

দুর্বেবোধ, জটিল । ৩। যাহার উদ্ভেপ্ধ ক- 

রিতে পার! যায় না। 

ছরবস্ছ ছের্-_ অবস্থা, ৬ষ্ঠী -হিং) বিৎ, ত্রিৎ, 

ষাহার অবস্থা মন্দ, ছুর্দশাপন। 

দুরবস্থা ছু _ অবস্থা) সং,স্ীৎ, মন্দ অবন্ছা, 

দুর্দশা] | 
ছুরবাপ ছে্রু-অব- আপ পাওয়া স- 

প্রহ) বিৎ, ত্রিৎ, দুষ্প্রাপ্য । ক 

দুরাক ছেরু নিন্দিত, অধম 1+ঘআক - সং- 

জ্ঞার্থে) সং, পু, ম্েঞ্ছ জাতিবিশেষ । 

দুরাকাজক্ক € ছুর_ আকা ঘআভিলাষ, 

৬ী _ হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, কিছুতেই যাহার 

'আকাজ্জা নিবৃত্তি হয় না, যে ঘস্ভাবিত 

বিষের প্রত্যাশা করে । 

ছুবাকাজক্ষা। € দুর আকাজ্া অভিলাষ ) 

সং, স্্রীৎ। দুষ্ট আকাতক্।, কিছুতে ই, ক্ঝা- 

কাজ নিবৃত্তি না হওয়া; ছুস্প,াপ্য বিষয়ের 

ঘভিলাষ । 

দুরাক্রম্য ছেরু_ আক্রম আক্রষণযোগ্য) 

বিৎ, ত্রিং, বাহা। আক্রমণ করা দুঃসাধ্য | 

' ছুরাগ্রহ ছের্_ আগ্রহ অতিষত্ু) সং» পুত, 

ছুশ্েষ্টা, মন্দ বিষয়ে 'অভিনিবেশ । ২। 

_ বিৎ, ত্রিৎ, দুষ্ট আগ্হযুক্ত । 

ছুরাচর ছের্-আ-চর্ _ ক্রেশে অনুষ্ঠান 

 করা4অআ্সল্) আদ) বিৎ, তরি যাহার 

অনুষ্ঠান ক্র! হুংসাধ্য। কেশে আচরণীয়। 

শিৎ- ১সোহয়ৎ চতুর্ণামেতে হামাশ্র মাণাং 

 ছুরাচরঃ)৮ 2 

ছরাঁচার (ছু 'নিশ্দিতত - আচার, যু" স+ 

,৬ষ্ভী-হিৎ) সৎ+পুৎ, কুব্যবহার, কদাচার । 

শিৎ-১ প্প্রাপ্তে কলিযুগে শ্বোরে নরাঃ 

_পুণ্যবিবঙ্জিতাত। ছুরাচাররতাঃদর্ষরে সত্য- 

, ব্বার্ভীপরান্মুখাঃ 1” ২1 বিৎ, ভ্রিৎ। কুব্যব- 

হার । ৩। দুৰৃত্তি। 
দুরাখ্ম। ছেরাক্মন্, 

' €ষ্ঠী - হিৎ) বিং, ত্রিৎ, পাপাত্যা, নিদ্দর্ষ। 

[ ৮৩২ ] 

ছুর নিপ্দিত-_ 'আখত্মুন্, 

ছুর! 
পাপী স্পিপপাা পাপা পা 

২। ছুষ্ত, অত্যাচারী, উৎ্পীড়ক । ৩ । ছুষ্ট- 

চিন, ছৃষ্ট স্বভাব । শি২-১ “হয ধর্মেণ 

কার্ধ্যাণি মোছা, কুর্ধ্যা্ররাধিপঃ । অচি- 

রাত্বৎ ছুরাত্মানৎ হশে কুর্ববস্তি শত্রবহ । 

ছুরাধন, ছুরাধর ; সং,পুৎ,ধুতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ । 

ছুরাধর্ধ (ছুর -_আ- ধৃষ্গিল্ধর্ধি প্রগল্ভ 

হওয়ান + আঅখেল্)-শ্ম) বিং, ত্রিৎ, দুদ্ধর্ঘ- 

ণীষ্স । ২। সং) পুৎ, শ্বেত সধপ। 

ছরাধার ছের. -ঘআ-ধ্ব ধারণ করা+অ 

ঘেএ)-_ন্ম) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা ধারণ কর! 

দুঃসাধ্য, দুশ্চিস্ত নীয়। ২ । ছছের. মন্দ 

আধার, ৬ঠী _ হিং । ছৃষ্টাধারসম্পন্ন) সং, 
পু, মহাদেব । 

ছুরানম (ছুর-আ- নম নঅ হওয়া 

খেল্)-_্ম) বিং, ত্রিং, যাহ। অনায়াসে 

নোযান যায় না। শিৎ-১ “স্ হিচিন্ত্য চ 

ধন্ুুরানম্মণ।?? রেঘু)। 
ছুরাপ (ছুর ছুঃখ- আপ, পাওয়া” অ 

খেল্১)-্্) বিৎ) ত্রিৎ, ছুষ্পাপ্য, ছু্তি। 
শিৎ-_ ১০ছুজ্ঞেন্াঃ খলু শৃরান্তে দুরাপাস্ত- 

পদাবৃতা21” ২ “ইক্ষকপাৎ ছুর্নাপেছর্থে 

ত্বদধীন! হি সিদ্ধয়$ )? (রছু)। 

ছুরারোহু দের ছুহখ - আক্ষহ১ আরো 

হণ কর! 1+ অ(অল্)-ন্ম) বি, তরি, 
ছঃখে আরোহণীয়, ছুর্গম্য। ২। অত্যু- 

ম্নত। শিং--১ “দুরারোহৎ পদ্দৎ রাজ্ঞাং 

সর্বলোক নমস্ব.তম্ ।”২। (7+অল্- তা) 

সং, ক্লীং, কেশে আরোহণ । 

ছুরালভ (ছর. ছুঃখ-আ- লভ্ লাভ করা; 

স্পর্শ কর1+ আঅ(খল্)-্ঘ। ঘাহ। হঃখে 

স্পর্শ কর! খায়) বিৎ। ত্রিৎ, ছুল্ তত । ভা 

স্্রীৎ, স্বনাম-প্রসিদ্ধ কণ্ট করৃদ্ষ । ২। আল" 

কুশী লতা? 
ছুরালাপ ছের. নিশিত, হট আলাপ ক- 

থোপকথন, স্বং-_স) সৎ, পৃৎঃ ছুষ্টবাক্য। 

কটুবাক্য, গালি। ২ । বিৎ, ত্রিৎ, কটু- 

 ভাষী, ছুষ্টবক্ধা। ৮ 

ছুর়াশয় (ছুর -'আশক্ম মন বা অভিপ্রাঘ,্ভী 

 শাকিৎ) বিংংব্রিৎ হুইাভিপ্রীর, যাহার মগ 

উদ্দেশ্য | ২ | ছুরাকাতক। ৩ | ক্২- স) 

সং, ক্ীৎ) মগ অভিপ্রায়, দুষ্ট আঅভিসন্ধি। 



ভুরু [ ৮৩৩ ] রথ 

ছুর/শ। (দুর- আশ1) সং, স্ত্রীং, দুষ্ট আশা, | ছুরুদাহর ছেরু-উদাহর উদ্ধাহরণ, *চী 
ছুর্্মনোরথ। হিং) বিৎ, ভ্রিং, যাহার উদ্দাহরণ দেওয়। 

ফুরাসদ ছেরু ছুঃখ-আ-সদ্ [গমন করা]; কা বলা দুঃসধ্য | ২। ছরুচ্চার । শিৎ--১ 
পাওয়া, সহ্য কর14+অ(খল) _ম্ম) বিং১ “অনুজ্বিতার্থসন্বন্: প্রবন্ধে! হুরুদ্বা হর” 

ত্রিৎ, ভু্প্রাপ্য । ২ । দুদ্ধর্ঘ। ৩ । ছুঃসহ্। | ছুকুদ্বহ ছের্-উদ্ধহ বহনীয়, ৬ঠী-_ হিং) 
শিৎ-১ “মত্প্রতি হি সমদেশবর্তিনস্তে ] বিং, ত্রিৎ ম্বাহা বহন করা দুঃসাধ্য। 7 

' ন হুরাসছে| (মগ) ভবিষ্যতি |”? ছুরুধুরা;) সৎ, স্ত্রী, সুর্য ও গ্রহাস্তরের 
ছুরিত ছেরে নিন্দা-ইত গমন, ৫মী- মধ্যস্থলে নিশাকরের স্থিতিরূপ যোগ, 
হিৎ) সৎ, ক্লীৎ, ছুক্কত, পাপ । শিং-১ চান্রযোগবিশেষ । 
£হরিকথেব ছুরিতমৃ-_হরতি” ২। অনিষ্ট ।| ছুরপসদ (ছুরু ছুঃখ-উপ সমীপ-- সদ 
৩। বিং, ত্রিৎ, পাপিষ্ঠ। ূ গমন কর11অ(খল্))-ঘ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 

ছুরিতদ্দমনী ছেরিত- দম দমন কর1+4 অন ছরম । ২ । ছুস্প্রাপ্য। ৩। ছুঃসহ। 
(অনট)-ণ,ঈপ্_ স্্রীৎ ) বিৎ, স্ত্রীঘ১ পাপ- | ছুকুপস্থান ছেরু-উপ-ম্ছা শ্ফিতি করা+ 
ক্ষয়কারিণী | ২। জৎ, স্ত্রীৎ, শমী বৃক্ষ । অন(অনট)-_শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, ছুরধিগম্য । 

ছুরিষ্ট দুরু মন্দ- ইষ্ট অনুজ, রখ- স) সৎ, ২। হুর্জয়। 
ক্রীং, কুৎসিত ঘজ্ত, অভিচারার্৫থ যোগ । ; ছুরূহু ছেবু ছুঃখ- উহ্ তর্ক করা4অ 

' শিৎ-১ «“স যাতি কৃমিভক্ষেতব কৃমীশে- খেল্) - শ্ম) বিৎ, তিৎ, ছুর্ববোধ, কঠিন, 
চ দুরিষউকৎ।” কষ্টসাধ্য । ২। ছুক্তেয়। ৩। হুস্তক্য । শিং 

ছুরিষ্তি ছেরে মল-_ইষ্টি চালা, যং-স) -_১ “জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাখ্যে- 
: সৎ, স্ত্রী, অশাস্ত্রীয় ধাগ। ছুরূহাত্রুতে ।” 

. ছুরিষ্ট ছের্ মন্দ+ইষ্ঠ--অত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, | ছুরোদর ছেরু নিন্দিত_আ- _উদ্বর বি- 

অতিশয় মল । বাদ, ৬ঠী-_হিৎ) জং, পুৎ, দৃযুতকার, 

ছুরীষণ। ছেরে নিশ্দিত-ঈষণ। দর্শন) সং, জুয্ারি। ২।-পণ, বাজী। ৩।পাশক। 
সূ, অভিসম্পাত, শাপ। ৪ | ক্র, দূযুত, জুয়াখেলা । শিৎ-১ “ন 

ছুরুক্ত (ছুর্-উক্ত বাক্য, যম-স) সং,; মৃগয়াহভিরতিন ছুরোদ্রমূ |” (রঘু) । 
'ক্রীৎ, ছুর্ববাক্য,গালি। শিং-১ “ছুকুত্ত- ! ছুর্গ (দুর ছঃখ-গমূ গমন করা” অ(ড) 
ভাষাভিহিতৈঃ প্রাপ্র বস্তি সুছুক্ষতমূ ১, গম) সং, ক্ীং, যুদ্ধ বিগ্রহাদি কালে 

ছক্ষচ্চার € দুরু _-উচ্চার উচ্চারণ, ৬্ঠী_ নিরাপর্দে ধাকিবার জন্য আশ্রয়, গড় । 

হিং) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা উচ্চারণ করিতে | শিং-১ “ষড়বিধং হূর্গমান্থায় পুরাণ্যথ 
- পারা যাক না, অ্লীল। নিবেশয়েৎ। ধনুছু গৎ মহা র্গৎং গিরিছুর্গং 
ছুরুচ্ছে্ধ ছ্র্-উচ্ছেদ[উৎ্-ছিদ্ধ ছেদন তখেব চ। মনুষ্যহ্র্গং স্বদ্দুগগৎ বনভুর্গৎ চ 

কর] + অ€খল্)-.শ্] উন্ম,লন। যাহা তানি ষট্ | ২1 বিৎ, ত্রিৎ, ছূর্গষ, কগম্য। 
অতি কষ্টে উচ্ছেদ্র করা যার) রিং, ত্রিং, | ৩। সৎ, পু, অন্থরবিশেষ, হুর্গীর হস্তে 

. ছুনিবার, ছুরপনেয়। ২। (+অল্-ভা)| নিহিত হয়। ৪। মহাবিদ্ব, ভববন্ধ, কুকণ্মর, 
জং, কীৎ, ছুনি বারশ। শোক, ছুঃখ, নরক, ঘমদণ্ড, জন্ম, মহাভগ়, 

হুরুত্তর ছের্- উত্তর [উদৃ_তূ্ পার হওয়া] অতিরোগ । 
+অ(খল্)-শর্ব] উত্তরণ । যাহা ছুঃখে । ছূর্গকর্্ম (-কর্মনূ, ছূর্গ _ কর্ম, ওর্থা বা মী 
পার হওয়] বায়) বিং, ত্রিং। যাহা পার | --ষ) সং, ক্লীৎ, ছুর্গসাধন কশ্মবিশেষ । 

” হওয়া কঠিন, দুস্তর । শিং--১ “ভুক্ষত্তরে  দুর্গকারক (হর্স কর1+অকপেক)_ 
: পক্ষ ইবান্ধকারে।” ভেটি)। ২। অং, ক্সীৎ, | ক) বিং, ত্রিৎ, দুর্গকর্তা। ২। সৎ, পুত, 
সৎ উততর। ্ র বৃক্ষবিশেষ। " 

১০৫ 



 ছুর্গা [ ৮৬৪. 

হ্গত ছে ছঃখ-গত [গম মল করান 

* শ(ক্ত)-ক] যে গমন ফরিক্লাছে ) বিৎ, 

ভিৎ, দরিদ্র, ছুরনস্থাগ্রত্ত ) শিৎ ৯ পাঁল- 
ধানকৃত্তস্য ঘখৈধ হুর্পতঃ 1” (সাহিত্য- 

 ্বর্পপি)। ২। দুহখী ও ॥ বিপদ্গ্রপ্ত ॥. 
ছর্গতি ছে ছুঃখ গতি গরমন। কং - স) 

সং, স্ট্রীং, ভুরবস্থা । শিখ -_ ১ “কথছ ভবান্ 
ভুর্ণতিমীর্ৃশীৎ গতঃ 1” ২1 দারিদ্র্য । ৩। 
নরক। | 

হুর্গন্ধ ছেরে নিশিত--গন্ধ, যং- স+৬ষী- 
হিৎ) নং, পৃ, মশগন্ধ। ২। সৌবর্চল 
লব্ণ। ৩ । বি, ত্রিৎ, পুতিপন্ধযুক্ত । 

ছ্গন্ধাঞ্জ ছের্গন্ধ _ অঙ্গ, ৬ভী __ হিৎ্) বিং, ত্রিৎ, 
পুতিগন্ধবিশিষ্ট । শিং-_১ “সৌগদ্ধিকস্য 
হরণৎ দুর্গন্ধাঙজঃ প্রজায়তে।” 

হুর্গঙ্ধী (ছুর্গপ্ষিন্, ছুর্ণক্ষ1ইন্ _অজ্তর্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, হুষ্টগন্ধযুক্ত । শিৎ-১ “চর্্া- 
পনদ্ধৎ ছুর্গক্ষিপূণ মুত্রপ্ুরীবক্ধোঃ |”? মেঙু)। 

হুর্গপতি ছের্গ-পতি প্রভু, ৬ঠী- ষ) সৎ, 
পুৎ, ছুর্গরক্ষক, দুর্গাধ্যক্ষ শিৎ-১ বয়ৎ 
জয়েম হেলাভির্দহ্যন্ হুর্গপতির্ধথা ৷” 

ছর্গম হুর ছঃহখ-গমু গমন করা, পাওয়া, 
জানা4 আঅখল্)-শ্ম) বিং, ভরি, অতি 
কষ্টে যেখানে গমন কর। যায়ু। ২। ছুলভ। 
৩। ছুজ্তেয়। শিৎ-১ “সংশয়ঃ আপম- 

ত্র নির্ণয় স্তর হুর্ণমঃ 0৮ ৪1 সং, পুখ, 
আহ্রবিশেষ | শিং-১ *হুর্গমাধ্যৎ মহা 
তারমূ 1” (দেবীমাহাত্ম্য)। 

দুর্গসঞ্চর (দুর্গ ছুর্গমন্ছান [সং-চর্ গমন 
করা এ(অল্)-ণ ] যাহার ত্সবলম্বনে 

হুর্গম স্থানে যাওয়। যায়) সং, পুৎ, সংক্রম, 
স।কো। 

হুর্গ। (হর্ হুঃখ-পয্ [গমন করা) জাল! 
+ অড)-প্ম, আপ্ --ভ্ত্রীৎ | বাঁছাকে 
ছঃখেজানাযার। কিম্বা দুর্-গে গান 
করা+অড)-ম্ম।যাহাকে পাপিরা গান 
করে। অথবা হর্ন ব্স্থরবিশেষ+খ্সা 
হস্ত.বাচক, যিনি ছুর্গাহ্রকফে ন্ট করিয়া" 
"তন; বখ।”-- 

“কয় চগ্ডবিনাশিন্, - যুগ্ডনিপ।তিনি, 
... ছুর্থবিদ্ব/ভিন, সুখ্যতরে ।* 

পপ পসরা সীস্পীশীি? শিপ পাপিপপাপপপীপস্পী পাপা 

ছর্ 
কিৎব! বিনি ছুর্গ অর্থাৎ পক্ষট হইতে ভ্রাণ 
করেন) সৎ, স্্ীং, পরমাপ্রকাতি, বিশ্বের 
অআর্ষি কারণ, শিবপদ্থী। রখ রাগার সমস্থ 
হইতে ইহার পৃজাশ্রথ। ধরাধামে প্রচ- 
লিত হইদ্বাছে। আর সৌরাশ্িন, মাসে 
অকালে রাচন্ রাবণ-বধার্থ ব্রহ্মা ছ্বারা 
দেবীর বোধন করাইয়া ছুর্ণাদেবীর পুজ! 
করিয়াছিলেন । তদবধি মর্ভতালোকে শার- 
ঘীয়্া পূজা 'আরক্ত হইয্াছে। তত্কালে 
দেবদেবীগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া বোধন 
হইয়াছে । শিৎ--১ “ছুর্থাত্কারস্বলে হূর্গে 
তত্বং ছুর্গা স্মৃতা জনৈঃ ৷” ₹প্কৃর্গো দৈত্যে 
মহাবিক্ষে ভববন্ধে কুকন্মাণ। শোকে 
দুখে চ নরকে মদত চজন্মনি । মহা 
ভয়েইতিরোগ্দেচাপযাশন্দো হস্ত বাচকঃ। 
এতান্ হস্ত্েব ঘা €দবী সা দুর্গ পরি- 
কীর্তিতা। অপিচ। দৃ+উ+র্1+গ47আ। 
সদুর্গী। দৈত্যনাশার্থবচনে। দকারঃ পরি- 
কীর্ততঃ উকারেো বিদ্বনশস্য বাচকে। 
বেদসয়তঃ। রেফো ৫৫ স্বচনো গণ্চ 
পাপস্ববাচকঃ। ভয়শর্র' নশ্চাকাপঃ পরি. 
কীর্ভিতঃ। স্মৃত্যুহি'এবপাদৃষস্যা! এতে 
নশ্যত্তি নিশ্চিত । ততো দুর্গা হুেঃ শক্ি- 
হরিণ। পর্িকীত্তিত। ॥ দগেতি দৈত্যবচ- 
নোহপ্যাকারো নাশব।চকঃ। দুর্গঘনাশগতি 
যা নিত্যং সা দৃ্গ। ব পরিকীর্তিতা। বি 
পন্তিবাচকো দ্বর্গচাকারো৷ লাশবাচকঃ। 
তৎ ননাশ পুরা তেন বুধৈদু্গা প্রুকী- 
তিতা 1) 

দুর্গা দূর্-_গাহ্ অবগ্গাহুন করা, প্রবেশ 
, করা + ত(ক্ত) _ প্র) বিৎ, জিৎ, কেশে আব" 
গাহ, দৃপ্প্রবেশ্য । শিৎ-_ ৯*দুর্গাছ়ে। লয়" 
মার্গোহয়মিত্যাত্ত্ছিদোজলাঃ। 

দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গ _ অধ্যক্ষ ৬ভী-ব) সৎ পুং, 
শরক্ষাক সৈন্যবিশেষ। 

শিনবধ্মী ; সং, শিং, কার্তিক মাসের শুক" 

নবমী, যে তিথিতে জগছ্ধা পুজা হক্স। 

দর্গেশনদ্দিনী ; জংন্্রীং, দূর্গাধ্যক্ষে য় কপ্যা। 

গাৎ্সাব (দুগা_ উৎসব, ৬ভী - ফ) সৎ, পু 

শক্্রীছ। দুর্নাদেবীর পুজা-নিমিত্ত উৎস । 

গ্রহ দূর দঃখ - গ্রহ [গ্রহ ওহণ কর 



ক্ষ, খল্) প্র) গ্রহ) বি ভিৎ যাহা 
কমতি কষ্টে গ্রহণ করা যায় হ। ছুজে । 
৩ হয়াসর । &.। সং, পুৎ, মন্দ গ্রহ। 

ছুগ্র হণীয় । “ছুগ্রণাহাৎ দৈবতৈরপি | 
ছুর্থট (হুর ছুঃখ- ঘট সঙ্ঘটন হছওয়17 

অেল্)-ল্) বিৎ, ঘিং, যাহ] অতি কষ্টে 
ঘটে, ছুঃসাধা, কঠিন । শিৎ-১ কোহ- 
স্বর্থে ুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভবাৎ 1”. 

ছুর্থটন] (দুর্খট দেখ, অন(অনট্)-_ ভা, আপ্) 
সৎ, স্রীাৎ, অশুভদ্ঘটনা, বিপদ । 

হর্খোষ র্ নিশ্দিত_-তঘোধ শলা, ৬ঠী _ 
হিং) সং, পুং, ভালুক । ২ 1 (য়খ-স্) 
কুৎদিতশন্দ | ৩। বিংফ্রিং, মন্গরববিশিষ্ট। 

ছুঙ্রন (দুরু নিন্দিত জন, যৎখ-স) বিৎ, 
ত্রিৎ, খল, ক্রুর । শিং-১ “ছুর্জনঃ পরি- 
হুত্তব্যে। বিদটয়ালকঙ্ক, তোহুপি সঃ” ২। 
নিষ্ঠ,র। ৩। ুষ্টলোক | 

ছর্জয় ছুর দুঃখ-দ্দি জয়কর 4 তল) 
সগ্ম) বিং,ত্রিং, যাহাকে অতিকষ্টে জয় 
কর! যায়, আভজ্য্য। শিং-১ “আমা- 
বৃত্তো নিবৃন্তাত্মা হুজ্জয়ে! ছরতিক্রমত ।” 

ছুর্জত (দুরু নিন্দিত- জাত জন্মবা যে 
জন্মি্াছে। সং, ক্রীৎ, দুর্ভাগ্য । শিং-১ 
« অফলৎ জন্ম তস্যাহং মন্যে দুর্তাত- 
জায়িনহ )'? ২। ব্যসন্, বিপদৃ । ৩। বিৎ, 

ত্রিৎ, আসম্যগ্জাত, ঘর বৃথা জন্ম ।৪। 
খনুচিত। 

ছর্দাতি ছছুরু হুঃস্ফিত- জাতি, ৬ঠী- হিং) 
" বিহ, ত্রিং, নিন্দিত বংশে জাত। 
ভুজ্জরঁব (ছুরু নিদ্দিত_ জীব জীবনোপায়, ; 
_ ছষী-হিৎ) বিং, ভ্রিৎ, পরাম ভোজনাদি ; 

| হর্াযা। (ছর্ণামনূ। ভুর 
ছুগ্র্ণছ (দুর্_ _গ্রহ গ্রহণ কর1+যব্যযপ্) | 

-্) বিৎ, রিং, যাহা গ্রহণ কর! হুঃসাধ্য, 

নর ২ ১ না চিঠির টড ১45 শঃ 

- ্ ঠা রঃ 2218 ও ২০০ পা ” তত ডি, ভে 

হত ও ॥ & মি 1 

রি ৃ ৮৮ ক ৭ রি টা 

বৃদ্ধ ছে ফলোবয়ং সয় তা 
লাক ). সখ টা. 

ঝিনুক । রি 
ভুর্ণাশ (ছুর _ নশ. .কিস্নাশি সা করা 
অল্)-প্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, খাহা কমতি, 
কষ্টে ন্ট কর! যায়। 

দুর্দম (ছর, হুঃখ-দম্ দমল করা+7খল্ 
_্্ট বিৎ, তিং যাহাকে দমন করা কষ্ট- 
দ্বায়ক,ুর্দমনীয় । ২। (+আঅল্ ভা) কষ্টে 
দমন করা। ৩। সং, পুৎ,। রোহিনী-গর্ভ 
জাত বতদেবের পুত্রবিশেষ। 

ছুর্দম্য (দুর ছুঃখ-দম্য ছমনীয়) বিং, 
ত্রিৎ, কষ্টে দমনীয়, হুরস্ত, অশান্ত। ২। 
পু, বসতর। 

দুর্দশা (ছর ছুখ-দশা, *ঠী-ব) জং, 
শিং, দুরবস্থা, অন্দদশ1। 

ছু্দর্শ ছের ৬ দর্শ[তশ দর্শন কর14- 
অখেল্)-_শ্ ] দর্শন) বিৎ, ত্রিৎ, ধাহা 
দেখিতে পারা ধায় না, ছুনিরীক্ষ্য । শিং 
১ “ছুরদর্শমিদৎ ক্বপৎ দৃষ্টবানমি যন্মম।” 

ছুর্দাস্ত চর -দমূ দমন করা+ত ক)- ক) 
বিৎ, ভরি খাহাকে দমন করা ছঃসাধ্য, 
অশান্ত । শিং--১4এনস। যুজ্যতে রাজ 
ছর্দাস্ত ইতি চোচ্যতে 1) ২। কলহ । ৩। 
শিব । শিং-১ “ দ্বীক্ষিতভোহৎদীদক্ষিতঃ 

ক্ষান্ত হন্দাস্তে! দাস্তনাশনঃ 1 
ছুর্দিন (ছুরু নিন্দিত_-দিন দিবারাত্রি, 

য়ং- স) সৎ+ ক্সীৎ, মেখাচ্ছন্ন দিন । ২। 
বধণ, বড় বাদল। শিং--১ “তুমুল হুর্দি- 

নং চাপীঘ্বিছাৎত্যনযিত্ব মৎ্। তৎহুর্দিন- 
তলং ভিত্বা নারদঃ প্রত্যনবশাত ।” হ। 
ভুঃসময়। 

দ্বারা ঘাহার জীীবিক! নির্ববাহ হয়। ২। ূ ছুর্দ,রূট ; সং, পুৎ, নাস্তিক ৭ 
সং, ক্রীৎ, নিশ্দিত জীবন । 

ছক্টেকর় (ছরু ছুঃখ-জ্ঞা আনান 
বিৎ, ত্রিংঃ। যাহ? বহুকষ্ট্ে জ্ঞাত হওয়। 
খায়, হুর্ববোধ্য | শিৎ_:১৭ উচ্ভাবচেযু ভূ- : 
তেষু ছুজ্তেগ়্ামকতাত্মভিঃ 1” 

হর্ণন্ন (তুর হষ্ট- নয়, যদ) সং, পৃৎ, 
তি; ২।(৬চী-হিৎ), রী তং | 

ছুট্দেব ছয় অল্প বামন্দ_-দৈহ ভাগ্য) 
সং, ক্রীৎ, দুর্ভাগ্য, অন্দতাগ্য । হ। তুর 
টনা। ৬।পাপ। 

ৰ  ছুর্দযযুত হের ছুষ্ট _দৃ্যুত, বং _ সঃ মং,ক্রীৎ, 
কপট পাশক্রৌড়া। 

ছুর্ধর (হুর হঃখ-হ  ধরা+অধেল্ট-_ 
খ্) বিং, ত্রিং, ০০১০০০০১৪ 



ছুর্নি 

' ছুর্দার্ষ । ৪। ছুর্ধার্ধ্য। ৫ । সৎঃ পু, পীর, 

পার] । ৬ । তল্লাতক, তেল! 1 ৭ 1 দৈ
ত্য- 

বিশেষ । শিৎ৯ পুর্ধরৎ ছু্গুধঞ্ষোভৌ 
শরৈনিন্যে যমক্ষম্মূ রঃ 

রি 5 

ছ্্ষ ছে অভাব-ধর্ষ পরাভব, ৬ষ্ঠী- 

- হিং । অথবা দুর ছুঃখে ব্য 
পরাভব 

করা+অধেল্ট সবি, ত্র, অর্ধ 
- পীর, যাহার কোন 'অবমান বা জনি 

করা যায় না।২। যাহার তেজঃ বিক্রম 

ল 

: প্রভৃতি এরূপ ষে তাহারনিকটে যাইতে- 

'. ভ্স্ব হয়) ৩। অসহনীয় । ৪ । কক্ষোভ্য। 

শিৎ-_১ বাহিনী) বভূব দুর্ধর্বতরা সে- 
“আরপি জুরামুবরৈহ 02, | 

ছু তরু. ছুষ্ট_ধী বুদ্ধি, ৬ষ্ঠী-হিৎ) 
 বিং,ত্রিৎ, ছুষ্টনুদ্ধিযুক্ত । ২। (য়খ-স) 

. 'ছুষ্টবুদ্ধি। 

ছুর্নয় ছ্রে-নয় নীতি) সৎ, পুত, কুনীতি, 

অন্দরীতি। শিৎ-১ £সংচিত্ত্য দুর্ময়ং 

শোরৎ সুতানাৎ দ্যুতজন্ম খ্ |”; 

ছুর্মাম ছের্নামন্, ছুর্ নিন্দিত _লামন্ নাম) । 

সং, ক্রীৎ, অর্শরোগ। ২। অধ্যাতি, 

কলঙ্ক, নিন্দা । মা মেন্) _ক্তীং, ঝিসুক । 

ছুর্নামক (দুর্নাম +কণ্_ যোগ ) সৎ) ক্লীৎ, 

খর্শরোগ । 

ছুর্িমত (ছুর্-লিমিত উৎক্ষিপত ) বিৎ, 

' ত্রিৎ, অতি কষ্টে উৎক্ষিগড । তা-জীং, 

রি উত্ক্ষিপ্তা । শিং-১ “পদে পদে ছুর্নি- 

, মিত! গলভী |” কুমার)। 

ছুর্মিমিত্ত (ছুর-নিমিতত শুভাগত চিহ্ন ) 

সৎ কীৎ, অশুভ চিহ্চ, অমজল চিহচ। 

শিৎ-_ ১ "দুর্নিমিত্বৎ মহাঘোরৎ দৃষ্টণ ভগ 

' মুপাগমঞ্থ ।১? 
ৃ 

ছুর্নিজ্ত (দুর্-নি-যমু দমন করাত 

 হুন্)_ নম) বিৎ, ত্রিৎ) যাহ নিবারণ করা- 
কঠিন, দুর্ণিবাধ্য। | 
ূর্নিধার ( দুঃখ-নিবার নিবারিত, 

ওয়|-ষ) বিৎ, ত্রিং, যাহা! বহু কষ্টে নিবা- 

. কপ করা যায় । “মদনো ছুর্নিবার21৮ 

০ ত্রিহঃখাহার' প্রতি দৃষ্টিপাত করা ছুঃসাধ্য। 

০০০ 

| ৮৬৬] 

ছুর্ববল ছের, ন্যন _ বল, 

ছুর্নিরীমা্য ছে _ নিরীক্ষ্য দর্শনযোগ্য) বিৎঃ. 

ছুর্তী ... 

| ছাত দ্ের-_নী লওয়1+তক্তে)--্ঠিবিৎত 
ভি, যাহার ক্বীতিনীতি ভাল লক্স, উচ্ছ.- 

জ্বল । হ। আশিষ্উ। ৩। (+্৬-"ক) ছু- 
. শতিযুক্ত | ৪ নক ভাবে) ছুষ্ট নীতি। 
সীতি ছু. - নীতি ধারা) অং, রত 

কুরীতি আঅসদাচরশ। | ৃ 
৬ঠী হিং) বিধ, 

ত্রিৎ, বলহীন । শিৎ-১ “ছুর্ব্বলস্য বলংৎ 
রাজ 12 ২। জীর্ণ অশত্ত । ৩। ক্ীগ, 

কৃশ। ৪1 শিধিল। ঠা 

তুর্বব,দ্ধি (ছুর নিন্দিত - বুদ্ধি, ৬ী- হিং) 

বিৎ) ত্রিং, ছুর্দ্মাতি, কুবুদ্ধিশালী । ফ্েং_ স) 
স্্রীং, চুষ্টী মতি, মন্দবুদ্ধি। 

ছুর্ধ্বোধ দুর -বোধ জান, ৬ঠী-হিং) 
বিৎ, ভ্রিৎ,। ছুজ্জেয়ি, হা সহজে বুঝা 
যায় না। “নিসর্গছুদে এমবোধ বিরুবাঃ 0? 

ছুর্ভক্ষ 7; (দুর -ছ 7, ভক্ষ্য ভক্ষণীয়) 
দুর্ভক্ষ্য | অং, ক্রীং, যে সময়ে ভক্গ্য দ্রব্য 

দুষ্প্রাপ্য হইস্কা উঠে, ছুর্ভিক্ষ। ২। বিং» 
ব্রি, কষ্টে ভক্ষণীয় । 

ছুর্ভগ (ছুর অল্প বা মন্দ- ভগ ভাগ্য, 
€ী _হিৎ) বিৎ, ত্রিং, ভাগ্যহীন, ছুর- 
দুষ্ট । শিং-১ *ছুর্ভগোহয়ৎ জনস্তত্র 

কিমর্থমন্থশক্বিত১1৮ ২ ।জআপ্রিয়। গা 
স্ত্রী, স্বামী যে স্ত্রীকে ভাল বাদে না 

অথব! দেখিতে পারে না, ছুয়া। শিৎ-৯ 

নদুর্ভগায়াঃ নমে ধাতা নান্ুকুলো মহেশ্বরঃ। 

দেবী বা বিমুখী গৌরী কুদ্রাণী গিরিজ। 
সতী ।” ভোগবত)। 
হুর্ভর দের ছুঃখ-_ ভর যে সহা করে, যে 

বহন করে) বিং, ত্রিং, দুঃসহ । ২। গুরু, 

ভারী। ্ | 

দুর্ভাগ্য (ছুর. অল্প বা মন্দ- ভাগ্য আদৃষ্ট, 

৬ষী _ হিং) সৎ, ক্লীৎ, ছুরমৃষ্ট, মনাভাগ্য। 
বিৎ, ত্রিৎ, যাহার অদৃষ্ট ভাল নয়। 

ছুর্ভাবনা (দুর. ভাবনা চিন্তা, যন) 
সৎ, প্্রীঘ, উৎ্তকঠা, উদ্ধেগ।। . 

দুর্ভিক্ষ ঘের, অভাব _ ভিশ্ষণ,ব্যৎ_ স)অং, 

কলীৎ, দেশে খাদ্যদ্রব্যাভাব। শিং ৯ 

“তত্র চ চিরকালৎ দ.্ডিক্ষৎ পতিতমূ 
২বগ্রহকতন্তীত্রো দ.র্ভিক্গৎ সমজারত। 



টে টু রর র্ 

মং , 

ছর্ভিষ (ছ্র-ভিদ্: ভেদ কর14 অকে)-- 
গ্) হিং, ত্রিংঃ খাহা ভেদ কর! যায় না, 
ছর্তেদ্য |. শিং *শিরিমাসাদ্য ছুর্ভি- 

৮ 1... [ছিষ্ট স্ৃত্য। 
ছুভৃত্য ছেরে ষ্- ভৃত্য, স্বং _ স) সৎ, পু, 
ছুর্ভেদ্য ছুরু-ভেদ্য ভেদনীক়্) বিং, ত্রিৎঃ | 

অভেদ্য, যাহা ভেদ করা যায় লা। শিং 

-৯ এছুর্ডেদ্য কবচাঝুভো 1”? 
হুর্মতি (ছুরব নিশ্দিত- মতি বুদ্ধি, ্ঠী 

_হিৎ) সখ, ত্রিং, ছুর্ব,দ্ধি, কুমতিশালী । 

২। বৎসরবিশেষ । জরীৎ, ছৃষ্টা বুদ্ধি। 
দুর্দদ € ছুব্_মদূ মস্ত হওয11+জআঅল্-ক) 

বিৎ,ত্রিং, উন্মত্ত । ২ । হুষ্ধার্য। ৩। পুং) 
ধৃ রাষ্ট্রের পুত্র | ৪ । রাধিকার দ্েবর। 

ছুম্মন। ছেশ্খনস্, ছুর্ ছুঃখিত- মনস্ অভ্তঃ- 
করণ, ৬ঠী--হিৎ) বিং, ত্রিং, বাহার 
ছুর্ভাবন! উপস্থিত হুইয়াছে, উছ্বিগ্মচিত্ত, 
চিন্তিত । শিৎ--১ “নাপৈতিহৃদয়াদ্রাজ্ঞে 
ছুর্্মনঃ স কৃশোহভবৎ্ ।” ২। ছুঃখিত। 

ছুম্মনায়মান €ছুর্-মন্ + কড-7 আন 
(শান) - ক) বিং, ত্রিৎ, উদ্বিগ্ন চিত্ত । ২। 
হুর্ভাবনাগ্রস্ত ৷ 

ছুশ্ৃন্ত্রী (০ মন্ত্িন্, ছর্ ছুষ্ট- মন্ত্রী, য়ৎ- স) 
সং, পুৎ, দুষ্ট মন্ত্রী । শিৎ-১ “সস্তাপয়ন্তি 
কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ ছুপ্মন্তিণৎ কমুপ- 
যাস্তি ন নীতির্দোষাঃ |”? পেঞ্তন্ত্র)। 

ছুর্মর ছেরু- মর মৃত্যু,*ঠী _ ছিৎ) বিৎত্রিৎ, 
যাহার কষ্টে মৃত্যু হয়। রা-স্ত্রীৎ, দূর্ববা। 

ছুদ্মর্ষণ (ছুর্-মব. সহ করা অন্তআনট) 
মম ) বিৎ) ত্রিৎ, বাহ1 সহ কর] হুঃসাধ্য, 
অসহনীয় । ২। সং, পুৎ, বিষণ । ৩। ধৃত- 

_ ঝ্লাষ্পুত্রবিশেষ । 
ছুশ্িত্র ছের্ ছুষ্ট _শিত্র) সংক্ষীৎ) ভুষ্টমিত্র। 

. ২। বিৎ, ত্রিং, ছুষ্ট মিত্রবিশিষ্ট । 
ছুন্ম,খ ছেরু নিন্দিত - সুখ, ৬ষ্ঠী _ হিং) বিৎ, 

ত্রিৎ, কটুভাষী, কর্কশবাদী। ২। সং, পুত, 
অশিল্ষিত অশ্ব । ৬ । বানরবিশেষ। উ। 

টা . মাগ্গবিশেষ | ৫1 আন্ররবিশেষ । ৬। রাম- 
চজ্রের গুণুচয় । | | 

হুশ্ম:ল্য ছেরু অনুচিত, 'অধিক-মৃল্য পণ, 
" শী - হিং) বিৎত্রিং। মহার্খ, অক্রেয়। 

, মেধা বুদ্ধি, »ঠী- হিং, কাল 
রিং, ভিৎ, মেখাহীন, নিরব ছি, প্আখোধ । 
শিৎ_ ১ পপ্রত্যাখ্যাতোছপি ষ্ে্ধাঃ। 8: 8 

ছধোগ ছে ছহখ যোগ, রং স) সংংপৃৎ, ই 
ছুঃখের যোগ 7). ষথা-_ছুর্ধোগ উপস্থিত 
হইলে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্ট! কর! 
 আবশ্যক। ২ 1 দুর্দিন; ষথা- এ হুরধধোগে 

কিরূপে যাইবে ? শ। ছুঃসময়। 
ছুর্যোধ (ছুর্-যুধু যুদ্ধ কর14 অ(খল্)- 
্) বিং, ত্রিৎ, দুঃখে যোধনীয়। 

দুর্য্যোধন (ছুর্ু নিন্দিত- যোধন যেষুদ্ধ 

করে। যে রণ ত্যাগ করিয়া পলায্বন কারি- 

য়াছিল। অথবা দুরু ছুঃখে-যুধ্ যুদ্ধ 
কর1+জঅন -্) সং,পুৎ, প্বতরাষ্ট্রের জ্যেউ 

পুত্র 1 ২। বিৎ, ত্রিং, ছুঃখে ষোধনীয়, যা” 
হার সহিত অতি ক যুদ্ধ করিতে গার! 
সায়। + 

ছর্ধোনি (ছ্র্_ ধোনি, ৬চী_হিং) বিৎ, 
ব্রি, কুৎসিত জাতিতে জাত । শিং--১ 

“ ন্ কথর্কন ছুর্যেনিঃ প্রকৃতিৎ স্বাং নিষ- 
চ্ছতি 1” ২ 1 সৎ, সুশৎ, নিন্দিত জাতি । 

দুর্পক্ষ্য ছেরে ছুঃখ- লক্ষ দর্শন করা, চিক 
করা4ঘ প্র) বিং, ত্রিং১ অদৃশ্য, যাহা 
অতি কষ্টে দেখা যায়। 

ছুর্সভ্ঘ  (ছুরু ছুঃখ- লঙ্য, লঙ্ব্যস্ম 
ছুলজ্ঘ্য / লঙ্ষনীয়) বিৎ, ত্রিৎ, খাছ! লঙ্ঘন 
করিতে পারা ষায় না, অলভ্্য ৷ 

হুর্লভ €ছরু ছহখ-লভ্ পাওয়া 

ছুলভ্য / (খল্), যক্যেপ)- শব) বিৎ, ত্রিৎ, 
হুপ্প্রাপ্য । ২ বহুমুল্য । ৩। ষেরপ অচর!- 
চর দেখিতে পাওয়া যায় না, বিরল । 
শিৎ_১ “মম কৃত্বা। প্রি রাম, হুর্গভৎ 
তব জীবিতষ্ 1৮ ২ “আধ তদ্দ,্ভৎ ৮৬৭, 
যুদ্ধমূ।” ৩ “ছুর্লভা! সদৃশী ভাগ্টা ছুলভঃ 
পুত্র পণ্ডিত 1” | 

হুর্ললিত ছ্র্- ললি) খিং ত্রিৎ, প্রশরক়- 
প্রা, আব্দেরে। ২। সৎ, ক্রীৎ, ছুশ্চে- 

 স্রিত। শিং-- ১ শশাপ ততে। রোবাম্থুনি- 

হুহিতরং ওব অভিহ্র্পলিতৈঃ কন্যা 
 শক্রহত্তৎ গমিষ্যতি 1” ও। আব্দার। 

25577 রান নি ৭) লঠিকগনিখ ভিপি ক সাও 
2222 তি টি আল তা -ঞ্পা টি হা ৪০ 7 হা উট ও চিলি ॥ 151, এ রিনি ২ , রি পানি 

্ 8:15 ঠা : রঃ ৫ 1.৭ - টু 2 রর 
টস 59 ই ্ 19578 রি ২55 চা 

০ ভিন ২৪ পি এত আস 
, 28 ০ ০৭৪ ১4 ্ 
২2 যি ক ক ০১৮ বাটে " 

০২৯ এ ৭:58 7 
£ 83 আট ডি লন ২ সি: 

॥ 

ছর্েধাঃ (ছু্ধস্ত হুক বস হি 
না 



ছুর্বব! 

ছুর্লাভ (দুরু ছুঃখ-_লাভ, ওয়া-ষ) সং, 
পু, কষ্টে লাভ, কেশে পাওয়া । শিৎ-১ 
“0মাক্ষ ছুল।ভবিষয়ং বড়বামুখ সাগরমূ ।” 

ছুলেখ্য (দুর ছুষ্ট _লেক্ষ্য, য়. স) সং, 

ক্লীৎ, গহৃত লেখ্যপত্র, জাল দলিল। 
কুর্তবচঃ (-চন্, ছুৰ্ নিন্দিত বচস্ বাক্য) 

সৎ, ক্লীৎ, দুর্ববাক্য, কটুকথা । ২। নিন্দা- 

বাক্য। ৩। বিং, ত্রিং, অকথ্য, অবক্তব্য। 

দুর্ববর্ণ (দুরু নিশ্দিত-বর্ণ জাতি, ৬ঠী_ 

হিং) সং, ক্লীৎ, রজত, রৌপ্য । ২ । বিং, 

ত্রিং, মলিন । 
ছর্ধাস (ছুয়ু-বস্ বাঁ কর1+ অ(অল্)- 

ধি ) বিংও ত্রিৎ, যে স্থানে কষ্টে বাস করা 
_ স্বায়, বাসের অযোগ্য । শিৎ-১ “ত্রয়ো- 

দশোহয়ৎ সংপ্রাণ্ডঃ কৃচ্ছ £ পরম দুর্ধবসহ।” 

হূর্বসতি (দুরু ছুঃখ-বসতি ন্ফিতি, ৭মী 

_ষ) সহ) স্ত্রীঘ। ছুঃথে অবশ্থিতি | শিং 
১ «“রোগোপন্থষ্ট তনু হর্বসাতিৎ মুমুক্ুত ) 

ুর্বহু €ছুর ছুঃখ-_বহ্ু বহন করা+্ 

খেল্)_শ্ম ) বিং, ত্রিং, ছূর্ববাহ্য, অতি, 

ভার। শিং-১ “ন ছুব্বহশ্রে পিপয়ো- 

ধরার্ভী ।?? (কুমার) । ২। ছুঃসহ । ৩ । ভা- 

বাক্তাস্ত। 

ছুর্ববাক্ ) ( ছুর্ববাচ, দুরু মন্দ, কুৎসিত-_ 

দুর্ব্বদ | বাচ্, বাদ বাক্য, ৬ঠী- হিং) 
বিৎ, িৎ কটুভাষী, ষে মন্দ কথ। বলে। 
শিৎ-১ “অতীব জন্ ছুর্ব্বাচে! ভবতীহ 
বিহেটক2ঃ।)? 

চুর্ববাক্য (ছ্র্-_ধাক্য কথা) সং, ক্রীৎ, কটু- 

বাক্য, অপ্রিয় কথা! । ২। অশ্লীলবাক্য। 
হূ্্বাচ্য (দুরু ছুষ্ট-বাচ্য, «মী -_য) সং, 

ক্লীৎ, অপবাদ, অন্ধীর্তি। 
ছুর্ববার (ঢুর ছুঃখ-বু-ঞ-্বারি বারপকর! 

+আঅখেল)-ন্) বিৎত্রিৎঃ যাহা হারণকরা 
খায় না, ঘআনিবার্ধ্য.। শিং - ১ “সা ছূর্ববারং 
কথমপি পরি্তযাগছুঃখৎ বিষেহে,1?? 

হূর্ববারণ (ছুর্ _বৃ-ডি-বারি নিবারণ করা 

+অন(অনট:)-শ্ম ) বিং, ত্রিং, ঘাহাকে 

বারণ করা ধায় না, আলিবাধ্য । শিং--১ 

*(দ্রোণৎ ছুর্ববারণং রণে।?? 

ুর্বার্ত1 ; সংয্ত্রীৎ, ছষ্টবার্তা। ২। ছুত্পরবৃতি। | 

[৮৬৮] ছ্হ 

দুর্ব্বাসন। ; সৎ, স্ত্রীৎ, ছুষ্ট ইচ্ছ]। 
ছুব্বাস। (দুর্ববাসস্, হুর কুৎসিত -বাসস্ 

বস্ত্র) সং, পুৎ, অনন্থুয়ার গর্ভে শঙ্করের 

অংশজাত মুনিবিশেষ, অত্রিমুনির পুত্র । 

২। বং, ত্রিৎ, কুৎ1সত বস্ধারী। 
ছুর্কিগাহ 7 বিৎ, ডি, দুরবঙ্গ।হ দেখ। 

ছার্ব্বধ (ছুর মন্দ, কুৎসিত -_ বিধ আচরণ 

৬ী _হিৎ) বিৎ, 1ডধ, দরিদ্র। শিং- ১ 

“বিবিনক্তি ন বুদ্ধিহুর্বিধঃ 1 ২। খল? 

দুষ্ট । ৩। মুর্খ । 1শং-১ শাস্েঘন্যেঘু 
কুধিয়ো। বিদযমানেধু হুবিবিধাঠ 1? 

ছুর্বিবনীত ছের, ন।- বিনীত শাভ) বিং, 

তরি, আবনীত, উদ্ধত । ২। কুব্যবহারী। 

৩. ছু, আশ । 

ছুর্বিনেয় ছের -বি-নী প্রাগুহওয়1/য- 

স্ব) বিং. গি, ছুর্দমনীয়। ২। আবিনয়াহহ। 

ছুব্বিপাক (দুর বিপাক পরিণাম ) মধ 

পুৎ, মন্দ পারণাম। ২। ছুর্খটনা। ৩। 

বিং, ভ্িৎ, পরিণ।ম দ্বাকুণ। 

দুর্বিভ।ব, দুব্বভাব্য ; বিং, ত্রিৎ, হুর্ববোধ। 

দুন্দিমোচন (ছুর.- বিমোচন, ৬ষ্ঠী - হিং) 

বিৎ, ভ্রিং, যাহাকে মুক্ত কর] দুঃসাধ্য । 

২। সৎ, পুহ, গন ট্রের পুত্রবিশেষ । 

দুর্ববিধাছ তুর. বিবাহ, যং- স) সং পুং, 
অনুর এভূবাতর নিন্দিত বিবাহ্। 

ছুবিবিষহ (দ্র পৃঃখ-বি-সহ. সহা করা 

+আঅ(খল্)-_শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, অসহয। বাছা 

সহ্য করা যায়না । ২। স্তু'বিহ। ৩। সং, 

পুৎ, ঘবতরাষ্ট্রপুত্বিশেব। 
দুর্বৃত্ত (দুর, লিদ্দিত _ বৃত্ত চরিত্র, *ঠী 

- হিৎ) বিৎ, জিৎ ছূশ্ভরিত্র, ধূর্ত, দরস্ত, 

নি। ২। উদ্ধত, ৩। দূরাত্মা। শিং-১ 

“দন ত্তবৃত্তশমনং তখ দেবি শীলমৃ 

ুর্েধদ ( দুর, বিদু জানা +অ(খল্) _র্) 
বিৎ, [ত্রৎ, ছুজ্ঞেয়। ২। ছুলত্য। ৩। 

বেঙ্গপ।ঠ বিহ্বীন। 
ুর্ষেবাধ (ছুর. হীন--বোধ, ৬ী--ছিং) বিং, 

ত্রিং, বোধশূন্য, জ্ঞানহীন । ছ। পুত্রের 

: যাহ] বুঝিয়া উঠ! দূঃসাধ্য। 

হুক (ঘর নিন্দিতহাতু অন্তঃকরণ, 
৬ভী- হিং) সৎ, পুহ,। শক্ত । শিখ 



তুক। [ 

ভবস্তি হুধিনঃ ণ্ষখান ছু দঃ পাপা 
পুনঃ 1” ২ । বিৎত্রিৎ। ছুষ্টাত্তঃকরণ, ক্রু,র- 
চিত্ত । শিং _ ৯ “আশু সারময়ং ন্যনং হ্- 
দয়ৎ মম দুহ্রদঃ । যমৌ ষক্ধেতৌ দৃষ্টাদ্য 
পতিতে) নাবদীর্ধ্যতে |” [ছৃষ্টচিন্ত। 

চুহর্দর় হুর্-_ হৃদয়, ৬ঠী - হিৎ) বিং, ত্রিৎ, 
চুলাল (দেশজ) সং, প্রেম, অনুরাগ । ২। 

বিং,শ্রিষ, মনোহর. আদরে। 
হলি ছেল্ (কর্দম ইত্যাদি] উতক্ষেপণ করা 

1+ইংকি)- ক) সৎ, পুৎ, মুনিবিশেষ। 
লি, লী- স্্রীৎ, কচ্ছপ, কম্ঠী। 

হলিচ] ষোবনিক) সৎ, আসনবিশেষ। 
চলিয়া দেশঙ্গ) একপ্রকার বর্ণশস্কর জাতি, 

বেহারাবিশেষ। 

হল্ দেশজ) কর্পাতরণবিশেষ। 
হশ্চর ছেরে ছুঃখ- চর আচরণ করা ই- 

ত্যাদ্ি+ অপ্ল্)--ম্ম) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা] 
আচরণ করা কঠিন। ২। দুর্গম । ৩। সং, 
পু, শম্বক । ৪ । তল্ল,ক। শিৎ-১ « ত্- 

ছুশ্চরে। গিরিশ্চায়ৎ পন্সিণামপি।” 
চশরিত (ঢুরু নিন্দিত-- চরিত, চরিত্র 
হৃশ্চারত্র -্ক্মাচরণ, স্বভাব, শ্ঠী _- 

হিং) সং, ক্ষীৎ, মন্দপ্রকৃতি, কুম্বভাব। 
২। বিং, ত্রিৎ, বাহার চরিত্র মন্দ। 

হশ্েষ্টিত (দুরু নিন্দিত চে ত চেষ্টা 
যুক্ত) সং, ব্লীৎ, মন্দ আচরণ, মন্দচেষ্টা । 

ছুশ্চযবন 'ছুরু ছুঃসহ-_চ্যবন যুনিবিশেষ, 
৬ঠী-হিৎ। ইন্দ্র চ্যবনের প্রতি বজ্ঞ 
উত্তোলন করাতে তাহার অভিশ!পে 

ইন্দ্রের হস্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল) সং পুৎ, 
ইন্দ্র, দেবরাজ। 

ছ্ধর (ছুরু ছুঃখ-কু কর147অ(খল)-- 
রম) বিং, ভ্রিৎ, যাহ1 কষ্টে করা যায়) ছুঃখ- 
সাধ্য । শিং-১ “নষইউটবিভবভ্ষ্টো যর 
শোচসি হুক্ষরমৃগ” 

ছক্ৃপ্। ছেক্ষপ্মন্, ছয় নিন্দিত _-কণ্দমূ, ৬্ঠী 

- হিং) বিং, ত্রিং, কুক্রিক্সান্থিত, পাপাত্মা। 
২। সৎ, ক্রীৎ। সন্দকর্প্, পাপ। 

হক্কাল দুন্নু হষ্ট কাল, য়ং--স) সৎ, পৃৎ, 

নিন্দিত কাল, যেকালে বে কম্পন বিহিত 
আছে তাছার ব্যতিক্রম। ২। শিব। 

৮৩৯ ] ছ্ষ্প 

শশী পাসপপীপাসীস পিপি 

তুক্ষল (ছে নিন্দিত, মন্দ-কুল বংশ) 

সং, ক্রীং, মঙ্গকুল, নীচবংশ । শিৎ-১ 
“ন্ত্রীরত্বং ছুক্ষলাদপি |», 

ছুক্ধলীন (ছুদ্ধল+ঈন-জাতার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, অসৎ্কুলজাত, নীচবংশোতপন্ন । 

ছুক্ষত (ছুরু নিন্দিত-কুত করণ কিংব. 
যাহা কর] হইয়াছে) সং, ক্লীৎ, পাপ, ছু" 
ক্ষশ্ম। শিং--১ যম্ময়। দুক্ধ তৎ কৃতমৃ।”” 
২। বিৎ, তরি, পাপযুক্ত। ৩। পাপজনক ॥ 
৪1 হুঃথে বা অন্যায় কৃত। 

ছুক্তৃতি ছ্রু নিন্দিত-কৃতি কার্ধয) অসৎ, 
স্রীং, পাপ । ২ ।ছুক্বম্্ব। ৩। ছুর্ভাগা। 

দুক্কতী(_তিনৃ,হুক্ষ ত +ইন্ _ অত্যর্থে) বি, 
ত্রিৎ। ছুক্কু তকারী, পাপকারক । শিং-:১ 
“পুনঃপুনহ ক্কৃতিনৎ নিনিন্দ |” 

ছুক্ষটাত ছেরু নিশন্দিত-ত্রীত হাহা কেনা 
হইয়।ছে) বিংত্রিৎ,আঅনু'চত মুল্য ক্রাত। 
শিং-১ “ক্রীত্বা মূল্যন ঘে। দ্রব্য. ছু- 
ক্ষ ীতৎ মন্যতে ক্রেয়ী।?? 

ছুষখদির?; সং, পৃং, ল্ুচ্দ্র খদিরবিশেষ। 
দুষ্ট (ছুষ নিকৃত হওয়।7ত(ক্ত)-- ক) বিৎঃ 

ত্রিৎ, দে।ষযুজু | ২। অপবিত্র । ৩ । অধা- 

শ্মিক। ৪ ।চুর্জন। শিং-১ তত্যাজ্যে! 
ছুষ্টঃ প্রিষ়োহুপ্যাসীদক্কুলীবোরগক্ষত। |" 
৫। অধম । টা স্ট্রীৎ, ভক্ত, ব্যভিচারিলী। 

ছুষ্টচারী (- চারিনৃ, ছুট - চর ভ্রমণ করা+- 
ইন্.ণিন্,- ক) বিং, ত্রিৎ, ছুক্ষম্্কারী। 
শিং-১ “অথ যত্ররনমাসীনং শক্ষেরনূ 
ছুষ্টচারিণত | 

ছুষ্টষোগ 7; সৎ, পু, বৈধতি ব্যতীতপাতাঞ্ছি 
ফষোগ। | 

দুষ্ট, (দুরু নিচ্দিত-স্া থাকা+উড়্ে)-ক). 
অং, মন্দ, কু, আঅন্চিত। ২। ছংথে শ্থিড। 

ছুষ্পত্র ছের্ ছুঃসহ পত্র, ৬ষ্ঠী - হিৎ) অসৎ, 
পু, চৌর নামক গ্রন্ধজ্রব্য।. 

ছুম্পদ্দ (হর্-পদৃ প্রাণ্তড হওয়া4+ অ(খল্) 
--স্) বিৎ, ভ্রিং, বাছা কষ্টে পাওয়া ব্যাক, 
ছচ্গ্াপ্য। 

ছুষ্পরাজব হয়-পরা-ঘছি জন করা+অ 
খেল্)-- স্ব) বিং। ভিিৎ, খ্বাহাকে পরাজয় 

| করা কঠিন। 



ছুস্ 

কস পপাপিপিপা পিপাসা স্পা শিস পিপিপি 
শি 

ছুপ্পরিহস্ত ছের্-পরি -হন্ নাশ করা+তু 
 (ভুন্)-ম্ম) বিং, ভ্রিৎ, ছুপ্পরিহার্ধ্য । ২। 

ছুরতিক্রমণীত্ব । 

হুপ্পরিহর ছে ছুঃখ-পরি -হু [হরণ 
ছুম্পরিহাধ্য. | করা] ত্যাগ কর1+অ, ঘ- 

্ম) বি, ত্রিৎ, যাহা! পরিত্যাগ করা কঠিন, 
অপরিত্যাজ্য । ২। ছুরপনেয়। 

ছুষ্পর্শ হর্ স্পূশ, স্পর্শ করা+ অ(খল্) 
_ শুট বি, ত্রিং, যাহা স্পর্শ করা কঠিন । 

হপ্পুর ছেরু- পুরু পুরণ করা4- অ(খল্)-- 

পম) বিং, ত্রিৎ, যাহা] পুরণ করা দুঃসাধ্য । 
শিং-১ “কামমাস্ছায় হুপ্প,রৎ দ্বস্তমান 

ম্দান্বিতা১।” ২। অনিবাধ্য 1 

ছুষ্প্রধ্ধ (দুরু ছুহখ-প্র-ধৃষ পরাভব 
করা7+অ(খল্)- শব ) বিং, ত্রিং, অধধ- 
নীয়, ছুধর্ষ। শিং-১ “লক্কাং ছুষ্প্রধর্ষ।ং 

দ্বরৈরপি।? ২ “সা (গো) ছুম্প্রধষা মন- 
সাপি হিংশ্বৈঠ 1১ 

ছুম্প্রধৃষ্য ছুপ্প্রধর্ধ দেখ, য-ম্ম) বিৎ, ত্রিং 
ঘঅনভিভবনীয়। 

ছুম্প্রবৃন্তি ; সং, স্রীৎ, হুষ্ট প্রবৃত্তি । শিৎ-১ 
শশুর্পনখৈবৈকা দুপ্পরবৃত্তি হরাহভবৎ্।” 

ছুল্্রবেশ (ছুর্- প্রবেশ, পমী-হিৎ) বিং, 
ত্রিৎ, যাহাতে প্রবেশ করা কঠিন। শিং 
-_-১ *ছুজ্প্রবেশৎ মহারাজ নটৈধন্্ন বহি- 
স্কটৈত21?? 

ছুম্রমেয় ছেরু ছহখ-প্রমেয় পরিমাণ- 
 ধযোগ্য) বিং, ত্রিৎ, অপরিমেয়, যাহ। পরি- 

মাণ করা কঠিন। 
ছুপ্রসহ ছের্-প্র-সহ্ সহ্য করা+অ 

খেল্) _ শ্ম) বিৎ, ত্রিং, অতি হুঃসহ। 
'ছপ্প্রাপ্য ছেব্ু হুঃখ-- প্রাপ্য লতভ্য, 
হস্প্রাপ ৩য়] ঘ) বিৎ, ত্রিং, ছল, 

যাহা পাওয়। 

ছচ্ঘস্ত ছেষ দোষী-মন্ বোধ করা 
হব্যস্ত শতক্ষে)ট-ক। অকারণে শ- 
ক্কুস্তলাকে নিরাকরণ করাতে রাজা আপ- 
নাকে দোষী বোধ করিয়াছিলেন ) সৎ, 

' পু, ভরতরাজ পিতা, শকুস্তলার পতি । 
ছুস্তর ছেতু ছুঃখ-তু পার হওয়14অ 

খেল্)-__ প্র) বিং,ত্রিং। খাহ। পার হওয়া 

৮৪৩ ] 
দুল 

যার না, অপার। ২। ছুরতিক্রেম । ৩। 
হুম্পরিহর । শিৎ _ ১৭ছুস্তরঃ প্রাকতেধস্ম 
বাহুভ্যামিব সাগরঃ |”? 

ছুস্মন্ পোরস্য) শক্রে ৷ 

ছুস্দথ ; সং» পু, কুকুর | ২। কুক্ধুট। 
দুহিত] (ছুহিতৃ, ছহ্ [মাতাকে] দোহন করা 

+তৃতেচ্)- ক । কেহ বলেল-_-পুর্বকালে 
কন্যাগণ গাভী দোহ্ন করিত বলিয়। 
ছুহিতা নাম হইল। অন্যান্য ভাষার 
সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য দেখ। সংস্কত -. 
ছুহিতা। পারস্যস্দোথ্তর। গ্রীক- 
100)522661 | ইতরাত্ি ০ 1)00)667) সৎ) 

স্ীৎ, কন্যা, পুত্রী । শিৎ-১ “মাতুছ্হি- 
তরঃ শেষমুণাস্তাভ্যঞ্ধতেহ্ন্ব য় 1?” 

দুহা (ছুহ দোহন করা7যষ(ক্যপ্)ট-শ্ম) 
বিং, দ্বিৎ, দোহনের যোগ্য । 

ছুহামান ছেহা দেখ, আন শান) --প্ম,ষ, ম- 
'আগম) বিং, ভ্রিং, যাহাকে দোহন করা 
যায়, দোহনবিশিষ্ট । [ক্্রীৎ, ছুহখ। 

দূ (দূ পরিত্যাগ কর1-4-*(ৰিপ্)- ভ() সৎ, 
দুড়াশ (দুরু ছুঃখ, কগ্দ্রা়ক-দন্শ আ- 

খাত করা, নিপাতন, বিৎ, ত্রিৎ, পাঁড়িত, 
ক্রেশশ্রাপ্ত। [ত্রিং, নীচ, অধম। 

দুঢ্য ছের _ধ্যৈ চিত্তা করা, নিপ।তন) বিং, 
দূত ছে গমন করা+তক্তে)১-_ক, উ-উ) 

সৎ, পু, বার্তীবহ, সন্দেশহর । ২। চর। 

৩। দূত ত্রিবিধ-_নিস্থষ্টার্থ, মিতার্থ এবং 
সন্দেশহারক | শিং-১মেধাবী বাকৃপটঃ 
প্রাজ্ঞঃ পরচিক্তোপলক্ষকঃ। ধীরে যথোক্ত 
বাদী চ এষ দূতে। বিধীয়তে |”? 

দূত দত দেখ, তি.তিক্), তী, তিকা 

দ্তী _ প্রৎ) সং, স্ত্রীঘ, বার্তাবাহিনী ' 

দুতিক 4 ২।কুটনী। শিৎ- »৭নিহ্যষর্থো 
মিতার্থা চ তথা শাসনহারিকা। সামথ্যো, 
ৎপাদ্দিতা হীন দৃততী ছু বিবিধা মতা) 

দৃত্য দত, দৃতী বার্তীবহ+যক্য)-ভা) 
সৎ, ক্লীৎ, দৃতের কাধ্য। ২ দূতের ধর্ম্। 

দুন দূ. খেছ কর147 ভক্তি) - ক) বিৎ) ত্রিং, 
ক্রিষ্ট,পথশ্রাস্ত । ২। পরিতাপিত । শিং 

পগপিত্বেন দৃনে রসনে সিতাপি ভিক্তায়তে 

হংস্কুলাবতৎস 1 



দর 

প্র ; বিৎঃ ভ্রিৎ, বলবান্। 

দূর ছেরু ছুঃখ-ই গমন করা+র(রকৃ)_ 
ক, নিপাতন) বিৎ, ভ্রিৎ, অসনিকৃষ্ট। ২। 
'অত্যনভ্ত। ৩। গাঢ় । ৪ | অগোচর। ৫1 
দীর্ঘ। _-তর, বহুদূর | শিৎ--১“শরীরস্য 

সগুণানাঞ্চ দ্রষত্যন্তমন্তরম্।” ২অতিদরাহু 
 -আখেট কভূমিবু।” ২। সং, ক্লীৎ, অস্তর, 
ব্যবধান। 

দূরগ (দূরগামিন্, দূর - গ, গামী-ুষে 
দৃুরগামী / গমন করে) বিং, ত্রিৎ, যে দ্বরে 

যাইতেছে। 
দুরতঃ (দূরতস্, দূর 4 পঞ্চমী ও সপ্তমী শ্যানে 

তস্) অৎ, দূর হইতে । ২। দরে। 

দুরদর্শন (দূর-দৃশ. দর্শন করা +অন(ঘজ- 
নট)-_ক) সং, পু, গৃণ, 1 ২। পণ্ডিত । 
৩1 €+অনট্-_ভাবে ) সৎ, ক্সীৎ, দ্বর 
হইতে দর্শন। ৪ (+অনট _প) দৃূর- 
বৃক্ষণ যন্ত্র। 

দ্বরদশ (দূরদর্শিন্, দূর দশ, দেখা+পিন্ 
_ ক, ২য় ষ) সং,পুৎ, যে অধিক দূর দে- 

খিতে পায়,অনে কদূরপর্ধ্যস্ত যার দৃষ্টি চলে, 
দূরদৃষ্টি,দীর্দৃঘ্টি। ২। ষে ব্যক্তি ভবিষ্য 
ঘটনার বিষয় বুদ্ধিশক্তিও অনুভব দ্বার! 

নির্ণয় করিয়া তদনুসারে চলে, দীর্থ শখ, 
বিক্, বোদ্ধা, পণ্ডিত । ৩। গৃধ, | 

দূরদৃষ্টি দূর_দৃষ্টি দর্শন) বিৎত্রিং,খসনেক 
দুর পধ্যস্ত যার দৃষ্টি চলে, যে অনেক 
দূর পধ্যন্ত দেখিতে পায়, দীর্ঘদৃদ্ি। ২। 
সৎ, স্ট্রীৎ, অনেক দ্বর পধ্যর্ত দেখিতে 

পাওয়া, দূরদশন । 
দুরবস্তাঁ (দূরবর্তিন্,দূর _বস্তর [বৃতৃ অব- 

দ্ছান কর4+ইন্পিন্)- ক] ষে বিদ্যমান 
থাকে) বিংগত্রিৎ। যে বা যাহা দূরে আছে। 

দূরযাযী ( দূরযাক্িন্, দুর -যায়ী যে যায়) 
বিং, ত্রিং, দূরগামী, ষে দূরে যাইতেছে । 

দুরবীক্ষণ (1919৪০০৪, দূর -বি-জীক্ষ, 
দর্শন করা1+অনব্সেনট)-_প) সং, ক্ষীৎ, 
চক্ষুর অগোচর পৃরশ্িত বস্তসকল ষে নলা- 
কার যন্ত্রদ্ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, দূরনীণ। 

দে ত্রেষেবিন বিবি বধ 
করা4+ইন্(পিন্)-ক)] ষে বিদ্ধ করে) 

শি 

[৮৪১ ] 

শশা স্পপীসীপক। 

ক ১ 

দুষ 

বিৎ, ত্রিং, দুরশ্থ বন্বকে যাহা বিস্ত করে, 
সায়কাছি । 

দূরদ্ছ দূর-ম্থ [স্থা থাক1+অ(ড)-ক। 
যে থাকে) বিং, ত্রিং, দৃরবন্তাঁ । 

দুরাপাত (দূর-'আ-পত্ পতিত হওয়া+ 
অপে) - ক) বি, তরি», দূয়ে পতনশীল । 

দূরীকরণ দর-করণ। মৃধ্যে, ঈ(চি.) _ আ- 
গম) সৎ, ক্লীৎ, বহিষ্কৃত করা, অবমাননা 
পুর্বক তাড়াইয়া দেওয়1। 

দুরীকৃত (দূর-_কৃত। মধ্যে, ঈংচি)- আগম) 
বিৎ, ত্রিৎ, তাড়িত, অবমাননা পুস্বক 
ষাহাকে দ্বর করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

দুরীক্রিয়মাণ (দূর-_কৃু কর।+ আন্শোন)-_ 
ক। চি, _ আগম) বিৎ,ত্রিৎ। যাহাকে দর 
কর! যাইতেছে,যাহার দূরীকরণ হইতেছে। 

দূরীভূত দৃর+ভূত। ঈি)- আগম বিৎ, 
ত্রিৎ, ঘে দূর হইরা গিক্স।ছে, ষে অবমাননা 
সহকারে বহিক্কুভ হইয়াছে । 

দূুরোহ ছেরু-কৃহু আরোহণ করা+খ 
খেল্)--ন্ম ) বি ব্রিৎ, ষাহাতে আরো” 
হণ কর] ছুঃসাধ্য, ছুরারোহ। 

দূর্ধা ছের্ব, আঘাত করা4+'অ(অন্)-ক। 
ষেপাপ নষ্ট করে। কিন্বা অন্)-ম্ম। 
ঘে পশু কর্তৃক হিংসিত হয়, আপৃ_আ্ীং) 
সং, স্ত্রী, সনামপ্রসিদ্ধ তৃণ 

ছর্র্বাষ্টমী ; সংন্দীৎ, ভা শুকাষ্উটমী। 
দের অসনিকষ্ট-যা গমন করা 4 

__প্রৎ) সং, ক্রীৎ, বিষ্টা, মল । 
দশা দে খেদ_-শ্যৈ প্রাপ্ত হওয়।+ 

কে)--অস্তভূতণ্যর্থে) সৎ, ক্লীৎঃ বন 
নিশ্মিত গৃহ, ভাবু। - 

দৃষক ছেষ্-€দাষি দোঁষদেওয়া, বিকৃত 
হওয়1+ অক(ণক)-_-ক) বিং ত্রিৎ। যে 
দোষ দেয়, যে দোষ দেখাইয়া দেয় যে 
দোষ ধরিয়া দেয় । ২। ষে কোষ জন্মায়, 
যে প্োোষষুন্ত করিয়া দেয়।৩।যেনিন্দিত 
বা অপবিত্র করে, যাহার জংঅ্রবে অপবিত্র 
হইয়। যায়। শিৎ-_১"আধস্চারিণেই পাপো 
কৌ সুবাৎ মুনিকৃষকৌ।?" ২ “বেদকিক্রুত্ি- 
নশ্চৈব বেদীনাৎ, চৈব দুষকাঃ। বেদাশাৎ 
লেখকাঁটচব তে বৈ নিরয়গামিনঃ।” 

ঠা 



দৃক [ ৮৪২ ড় 
পপ পিপি শি পা শা? জল 

নি
 

কষপ (দক দেখ, অন-_ ক) সং, পুং১ রাঁবপের পাওয়া যায় না) সং, পুংও চন্মুঃশ্রবাত 

মাতৃঘজ্রেয় রাক্ষসবিশেষ । ২ 1 € 4+ নট, জর্প। : 

_ ভাবে) ক্রীৎ, দোষ । ৩। দোষ দেওয়া | তৃকর্ ( কর্ন, দশ. কর্মনন্, র্ধা_ ষ) 

দোষ দেখান, দোষ ধরিয়া! দেওয়া। ৪1 ২, ক্রীৎ, দর্শন জ্ঞানার্থ কর্ম, গ্রহগণের 

পোষ জন্মান, জোষযুক্ত করিয়া দেওয়া দর্শনযোগ্যতা জ্ঞানার্থ কর্ম । 

নিন্দিত বা। অপবিত্র করা । ৫। ধর্ষণ | ৬। | দৃক্ধাণ) স+, ক্লীৎ, রাশির দশাংশরূপ তৃতী- 

বিৎ, ত্রিৎ, দষক । শি ৯পানং দুর ন- যাংশ, এক এক রাশিতে তিন তিন দৃক্কাণ 

সংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহুট নমৃ। স্বপ্রশ্চান্য- আছে। 

গ্রহে বাসো নারীণাৎ দূষণানি বট” দৃক্ক্ষেপ ; সৎ, ক্লীৎ, দৃষ্টিপাত । 

দুষণারি (দূষণ রাবণের াতা_ আরি শক্রু, | দৃক্পথ ; সং পুৎররীৎ, দৃষ্টিযোগ্য স্থান! 

৬ঠী_হিৎ) সং, পুৎ, রাম । “ক্রেমেণ তশ্মিন্নথতীর্ণদৃব্পথে |” (নৈষধ)। 

দৃষণাবহ (দৃষণ-_আ।-বহ্ বহন কর1+  দক্পাত (দশ, দৃষ্টি-পাত পতন) সৎ 

 অন্সেন্) - ক) বিৎত্রিৎ, দৃষ্য, দ্োোষজনক। | ৭, দৃষ্টিনিক্ষেপ । 

নূষয্িতা (দৃষয়িতূ, দূষক দেখ, তৃতেন্১)_ক ) | দৃক্প্রিয়া দশ. প্রিয়, ৬ষ্ঠী-ষ) সৎ» আহ, 

বিৎ, ভ্রিং১ দূষক দেখ। | শোভা, সৌনধ্ধ্য | 

ফি, (দূষয়িতা দেখ, ইত্ব,_ শীলার্থে) ; তৃক্শক্তি ; সং শ্্রীৎ, প্রকাশরপ চৈতন্য । 

বিৎ, ত্রিৎ, ফৃষণশীল । ২। পুহ, সর্বপ্রকাশক চেতনপুকুষ । ৩। 

দৃষি  ছেষ্ (চ্ষু ইত্যাদি] বিকৃত হওয়া দর্শনশক্তি । 

দ্ষী ) ই. প্র€) জং, আ্্রীৎ, নেত্রমল, ] দৃগধ্যস' (দৃশ, ছৃষ্টি_ অধ্যক্ষ) সং পুৎ, 

চোকেক় পিচুটা । থ্ধ্য | 

দৃষিকা (দৃষি দেখ, ককেণ্)- স্বার্থে, আপ২_ | দবগগোল দেশ. গোল মণ্ডল) সংঃ পু, 

স্্রীং) সৎ, স্ত্রীৎ, নেত্রমল, পিচুটি । ২। ; দ্বশযমান দিওমগুল। শি*-১ “বন্ধ 

তৃলিকা । ৩। বিৎ, ছৃধণকারিণী । খগোলে নলিকাদ্বয়ং ০ ফ্রবদ্ধয়ে তলি- 

দূষিত (দোষক দেখ, ত(ক্ত)-শ্স) বিৎ, ব্রি) | কাছমেব। বহিঃ খগোলাদ্বিদধীত ধীমান 

উপহত। ২। দ্বোষপ্রাগ্ড । ৩। নিন্দিত। দৃক্গোলমেবৎ খলু বক্ষ্যমাপম্ 1” 

৪ । সদোধীন্কত । ৫। মৈথুনাপবাদযুক্ত । | দৃথিষ দশ, চক্ষু: _ বিষ | চক্ষুচঃই যাহার 

5 (দৃষক দেখ, ঘ-শ্) বিৎ, ত্রিৎ, দৃষণীয়, : বিষাক্ত ) সং, পুৎ, সর্পবিশেষ, যাহার 

নিচ্দলীয়। শিৎ-১ “রাজ্যোপঘাতৎ কু- দৃষ্টিতে বিষ আছে। 

র্বাণা যে পাপাচারবল্পভাঃ । এটককশঃ দৃঢ় দহ বৃদ্ধি পাওয়া+ত(ক্ত) - ক) বিংঃ 

সংহত বা দৃষ্যাৎস্তান্ প্রিচক্ষতে 1 ২1 ত্রিৎ, যাহা। তরল বা কোমল নহে, কঠিন । 

'ত্যাজ্য । ৩। সৎ, ক্ীৎ, পটমণ্ডপ, বস্ত্রগৃহ, | ২ । সম্র্প ।৩। যাহা অন্তথা ব। বিচলিত 

তাবু। ষ্যা-স্ত্রীৎ, হত্ভিকক্ষরত্জ, কাছ- হইবার নহে, শ্ফির, অচল । ৪ ।গাঢ়। 

দড়ি । | শিৎ--১ “ঘৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠ ।”? £। 

পৃক্ দেশ, দৃশ, দেখা+ ্কিপ)-৭) সৎ, অতিশয় । *। সৎ, ক্লীৎ) লৌহ । 

ম্রীং/চক্ষুঃ। ২। (+কিপ, _ ভাবে) দর্শন। | দৃঢ়কাণড, দৃঢগ্রন্থি দৃ়-_কাশু, গ্রন্থি, ৬ঠী-- 

৩ । ভান । ৪ 1 (+্কিপ.-_ ক) বিৎ, ভ্রিধ, হিৎ) সং, পুং, বংশ, বাশ। 

দর্শক । ৫। সাক্ষী । ৬। জ্ঞাতা। শিৎ-৯ | তৃঢ়ক্ষাত্র ; সং» পুখঃ ঘৃতরাষ্ট্রপুত্র বিশেষ । 

“ধন্ন্তরিঃ-আয়ুবেরদতৃক্ ৮? দৃঢ়গ্রস্থি দৃঢ় গ্রন্থি, ৬ষ্ঠী-হিৎ) বি, ত্র 

স্বক্ধণ ) (দশ চহ্ষুঃ_কর্ণ, শ্রুতি । ;  কঠিনগ্রনথিযুক্ত | ২ । সং, জীৎ, বাশ । 

মৃক্শ্রতি | চন্ষুই যাহার কর্ণ ৬ী-_ হিৎ। 1 দৃঢ়ত। ছ়তা।_ভাবে) সৎযভ্রীহ, কাঠিন্য 

প্রসিদ্ধি আছে যে, সাপের কাণ দেখিতে ২। শ্ছিরত1, অবিচলন। | 



দু 

দুঢদৎশক ঘড়ি কঠিন-_দংশক যে দংশন 
করে) সং, পুখ। জলজন্তবিশেষ, হাঙর 

প্রসৃতি। : 
দুঢ়ধস্বা দ়ধ্নূ, দৃঢ় _ ধনু, ৬ী _ হিং) বিং, 

ত্রিৎ, দৃঢ়ধনুক্ষ। ২। পু, নৃপবিশেষ । 

ঘু়নিশ্ডয় দেড় শ্থির_ নিশ্চয়, *ঠী _ হিং) 

বিৎ, স্থিরপ্রজ্ঞ, কুতর্কাদি দ্বারা যাহার 

বুদ্ধি ভেদ হয় না। 

দনীর (দৃঢ়-নীর, ৬ঠী-হিৎ। যাহার 

জলীয় ভাগ কালে দৃঢ়তা প্রাণ্ড হয়) সৎ, 
পু, নারিকেল । 

ঘঢনেমি ; 
বিশেষ । ২ । দৃতনেমিক রথ । 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তে _ প্রতিজ্ঞা, ৬ষ্ঠী-হিৎ) বিং, 

ত্রিং, বাহার প্রতিজ্ঞ কখন অন্তথা হয় না, 

যাহার অঙ্গীকার বিচলিত হইবার নহে, 

ষে আপন প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার প্রতি- 

পালন করে, স্হিরপ্রতিজ্ঞ । 
দুঢপ্ররোহ দে _প্ররোহ অন্কুর, ৬ষ্ঠী_ 

হিৎ) সং, পুৎ, বট বৃক্ষ । [বৃক্ষ । 

ঘুঢ়ফল (দৃঢ়, ৬ঠী _ হিং) সঃ পুত নারিকেল 

ঘুঢ়বন্ধিনী (দঢ়বন্ধ+ইন্্_ অস্ত্র্থে ঈপ.- 

স্্রীং) সৎ, স্ত্রী, শ্যামালতা। ২। বিৎ, 

স্্রীৎ, দৃঢ়বন্ধনযুক্ত1 | 
ঘঢ়ভূমি (দৃঢ় _ভুমি অবস্থা, ৬ষ্ঠী_হিৎ) 

সং, পু, বহুকালমসেবিত যোগশাস্মোক্ত 

মানসিক অভ্যাসবিশৈষ । ২। ফ্েখ-স) 
কঠিন মৃত্তিকা । 

জুঢ়মু্টি ঘড় অশিখিল _ মুষ্টি, ৬ঠী-_ হিং) 
বিৎ, ত্রিৎ, কৃপণ, ব্যয়কুঠ। ২। যাহার 

মুষ্টি বড় দৃঢ় । ৩ । ঘড়ে শক্ত _মুদ্রি, ৭মী 
হিৎ। যাহাতে মুষ্টির দৃঢ়তা আবশ)ক 

হয়) সৎ, পৃৎ, খঙ্গাদি অজ্জ। [কিরি। 

দুঢ়র্। দৃঢ়ু-রঙ্গ রঞ্জন) সং, স্ত্রীং) ফট 

ঘু়রধ ; সং, পৃৎ, খ্বতরাষ্টরপুত্রবিশেষ । 

দৃঢ়লোমা দডলোমন্, দুড় কঠিন- লোমন্ 
লোম, *ঠী _হিৎ) সং,পুৎ _ স্ত্রীং, শুকর । 
২। বিৎ, ত্রিৎ, কঠিনলোমযুক্ত 1 

দৃ়বর্্ছা (বর্ধন, দৃঢ় _ বর্ধন্ বর্ম, ৬ঠী_ 
হিৎ) বি, ত্রিং। দৃঢ়কবচবিশিষ্ট । ২। সং, 
পু, ধাতরাষ্রপুত্রবিশৈষ । 

[ ৮৪৩ ] 

সং, পু, অজমীদুবশীক্ম নৃপ- | দৃঢ় সন্ধ 

০ 

দু়বন্ধল (দৃঢ় _বন্ধল, ৬চী _ছিৎ) সৎ, পুৎ, 
পুগবৃক্ষ, হুপারিগাছ । ২। বিংওত্রিৎ, কঠিন 
বন্কলযুক্ত | 

দৃ়বীজ দেঢ়-বীজ, ৬ঠী-হিং) সৎ, পু 
বদরবৃক্ষ। ২। চক্রমদ্দ। ৩। বর্বর । ৪1. 
বিং, ত্রিৎ, কঠিন বীজযুক্ত। 

দবব্রত দৃঢ় _ ব্রত, ৬ঠী-হিৎ) বিং, ত্রিং, 
অধ্যবসায়বিশিষ্ই, ফলোদয় পধ্যস্ত কার্য" 
কারী, অবলম্ষিত কার্য সাধনে যাহার 

ূ দুঢ তু আছে। শিং-১ “অহিংস! নি- 
রত! যশ্চ সত্যবাদী ঘৃঢব্রতঃ 1”? 

(দৃঢ় - সন্ধা, ৬ঠী _হিৎ্) বিং, ত্রিৎ, 
শ্ছিরসন্ধান। ২। দ্রড়প্রতিভ্ত । ৩। পু, 

ৃ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ৷ 
দঢসন্ধি দু কঠিন-সন্ধি মিলন, গ্রস্থি 

ইত্যাদি) বিংসত্রিং,সংহত,দঢ়ক্ূপে মিলিত। 
দুঢ়াজ (দৃঢ় - অঙ্গ, ৬ষী--হিৎ ) সং, র্ীৎ, 

হীরক । ২। বিং, ত্রিং, দৃঢ়কাষ়। 
দঢায়ুধ ; সং, পুং, মহাদেব । ২। ধৃতরাষ্র- 

পুত্রবিশেষ। শ। বিৎং; তরি, দৃঢ়ায়ুধযুক্ত | 
দৃঢ়ান্থিক (0985$9০35-891)99) যে সকল মৎ- 

স্যের অশ্ছি দৃঢ় ) যখা--কই, চাদ] । 
ঘুতি(ঘু আদর করা+ত(ক্ি)-প্ম) বিং, 

ত্রিং, আদত, সপ্মানিত। ২। (দু বিদ্বা- 
| রণ করা47-ক্ত-_ প্র) বিদীর্ণ । 
| দবৃতি দে বিদীর্ণকরা + তিক) -_শ্দ । নিপা- 
| তন) সং, স্ত্রীৎ, ভক্া । শিৎ-১ “তেনাস্ত 
| ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ।”? 
ূ ২। ভিস্তী। ৩। চণ্ম। ৪ । মত্স্যবিশেষ। 
দৃতিহর (দৃতি চশ্ম-হুর, হরি থে 
তৃতিহরি হরণ করে) সং, পুং, কুকুর । 
দ্বতিহার দেতি-_ন্ধ [হরণ করা] গ্রহণ কর! 

শঁ অ.ষণ্)__-ক) সং, পুৎ, ভিস্তীওযালা। 
দৃন্তূ দেভু ভক্পপাওয়1+উক্)-_সম্প্র, ন্-_ 
ূ আগষ । নিপাতন) সৎ, পুং, বজ্র । ২। 

সুর্ধ্য ।৩। সর্প । ৪। চক্রেচাকা। ৫।নৃপ। 

৬।কস্তক। | 

দৃণ্, দৃপ্র ঘঁপ, আহস্ক ত হওয়া 1 তক্তে), র 
রেকৃ)--ক) বিখ,ত্রিৎঃগর্ধরবিত | ২। উদ্ধত । 
৩। ভুষ্ট। ৪ । সং, পু, বিষ্ু । 

দৃন্ধ তত গ্রস্থন করা, ভীত্ত হওয়া + তক) 



. ছৃ্ত | 
-ম্মু) বিৎ ভরি, গ্রধিত । ২। শ্েক্ত- 
ক) তাত । [স্ত্রীৎ, সর্প । 

দ্ধ", (দৃন্ফ পীড়ন কর14উ - প্রৎ ) অং, 
রা (দু বিদীর্ণ হওয়া+শদ্, ষদৃ_ খি) 
"ুষদ্ / সং, স্ট্রং, পাষাণ, বিস্তৃত শিল।। 
দুশদ্বতী (দশ + বতু _ অস্ত্যর্থে) সৎ স্্রীৎ, 

নদীবিশেষ। আধ্যাবভের পুর্বসীমা । ২। 
দৃ11। 

দুশ। (দৃক দেখ, অ-ণ, আপ) সৎ স্ত্রী, 
চক্ষু) নয়ন । দক দেখ)। 

দৃশাকাজক্ষ্য (দশ চক্ষুঃ-_ আ- কানৃক্ম, 
বাঞা করা+য-ন্ম। যাহা চক্ষের উপমা- 
ন।কাভক্ষ্য) সৎ, ক্লীৎ, পছ্ । 

দ্ুশান দৃক দেখ, আন.শান/ -৭। যত্কর্তৃক 

ঘর্শনাদি উপভোগ করা হয়) অং, ক্লীৎ, 
জেযোতিঃ, দাপ্তি। ২1 (4+শান- ক) পুং) 
বিরে।চন । ৩। আচার্ধ্য, উপদ্দেশক। ৪। 
লোকপাল। ৫1 ব্রাহ্মণ । 

দুশি দক দেখ, ই--এং) সঙ, খ্্রীৎ, চ্ষুহ | 
| ২। শান্স। 

দ্বশীক দেশ, দর্শন করা+ঈকজউঈকক্)_ শ্ম) 
বিং,ত্রিৎ, দর্শনীয় । ৩। শোভন। 

দুশেপম দশা চক্ষুঃ_ উপমা তুলনা, ৬ষ্ঠা 
-_ হিৎ) সৎ, ক্লীৎ, শ্বেতপদু । 

দৃশ্য (দক দেখবফ্েে)-দ্) বিতত্রিৎদর্শনিয় । 
২। তুদর,হৃরূপ। শিং-১ “আসত্গামনলী 
করপান্তয়েন দৃশ্যঃ স্মরো। নেতি পুরাপবাণী।” 
২ “তমেকদৃশ্যৎ নয়টনঃ পিবস্ত্যোনার্ধ্যে। 
ন জগ্ম,বিষয়াস্তরাণি 1” ২। জ্ঞেয়মাত্র, 
প্রকাশ্য | ৩। সদ, ক্রীৎ। দর্শনীয় বন্ত বা 
বিষয় । 

দৃশ্যকাব্য ; সৎ, ক্লীৎ, রঙ্গালয়ে নটগণকর্তৃক 
দর্শনীয় কাব্যবিশেষ; ইহা দুই অংশে 
বিভক্ত রূপক ও উপরূপক্চ। ব্ধপক 
নাটকাদি দশ ও উপব্ধপক লাটকাদি 
স্মষ্টাদশ নামে বিখ্যাত । অতএব কেবল 
নাটক দৃশ্যকাব্য নহে। নাটক উহার প্র- 
কারভেদ মাত্র। | 

দুশ্যস্দীত-_নৃত্যের দর্শন প্রত্যক্ষ ব্যতীত 
শ্ববণপ্রত্যক্ষ হয় না, জেই হেতু ইহাকে 
হশ্যসঙ্গীত বলে। | 

৮৪৪ 

শশী শী 

] দৃষ্টি 
পিপিপি পপ ১ সপ 

দৃশ্য।তৃশ্য (দৃশ্য দৃশ্য, দ্বৎ - স) বি ত্রিৎ 
দর্গনিযোগ্য এবং দর্শনের অযোগ্য । 

দখা পখন্, দক, দেখ,বনকেনিপ)- কভূত- 

কাল) বিং, ত্রিৎ, যে ফ্েখিযাছে। শি- ৯ 
“অনাকষ্টস্য খিষটরৈর্বিদ্যানাং পারপৃশ্বনঃ 1” 
২ “গুববর্থমখী শ্তপারদৃশ্বা। ।? রেঘু)। 

দৃষ্ট দেশ দেখ।+ত(ক্ত)-_্ম) বিং, ত্রিৎ, 
বীক্ষিত,অবলোকিত,ষাহ। দেখা গিয়াছে । 
শিং ১দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্ট- 
চেতনঃ 1১২ | জ্ঞাত । ৩। লৌকিক । শিং 
_১৭দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি ক্ষয়া- 
তিশযযুক্2 1” ৩। (4ক্ক- ভা) সং, জীৎ, 
দর্শন | ৪ | জ্ভ্ান। 

ৃষ্টপৃষ্ঠ (দুষ্ট _ পৃষ্ঠ । রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন 
করিলে পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হয় বলিয়া, ৬ষঠী_ 
হিং) বিং, ত্রিৎ, দমরক্ষেত্র হইতে পলায়- 
মান (সৈন্য)। 

দৃষ্টপ্রত্যয় (দৃষ্ট দর্শন _ প্রত্যয়, ৬ঠী _ হিং) 
বিৎত্রিৎ, দর্শনদ্বার] বাহার বিশ্বাস জন্মে 

দৃষ্টরজাঃ (. রজস্,দৃষ্ট_রজস্ স্ট্রীকুহ্থম,্চী 
_ হিং) সৎ, স্্রীৎ, নবধুবদ্তী, প্রাপ্তরজস্ক। | 

দৃষ্টান্ত ছেষ্ট- অস্ত শেহ, বিষয়পরিচ্ছেদ, 
৭মী_হিৎ) সৎ, পু, উদ্বাহরণ, কোন 
ব্ষিয় স্পষ্ট বা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অন্ধ 
কোন পরিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ, নিদর্শন । 
২। উপমান। শ।শাস্। ৪ । কাব্যের 
অলঙ্কারবিশেষ, পরস্পর সমান ধশ্মাক্রাস্ত 
বন্দ্বয়ের সাদৃশ্য কথন। শিৎ- ১শকুনিঃ 
শকটারশ্চ দৃষ্টাস্তাবত্র ভূপতেঃ।” ২ “কথ- 
মিবেতি ঘৃষ্টাস্ত উচ্যতে |” ৫। মৃত্যু । 

দৃষ্টি দশ দেখ1+ তি(ক্তি)--প। যাহা দ্বার! 
দেখা যায) সং) আ্রীঘ, চক্ষুঃ। শিৎ--১ 
“মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ(”/ ২ 
“লবৃচক্ষুঃ প্রসন্গাযাৎ দৃষ্টাং সর্ব দদরশহ।” 
২। (+ক্ষি-_ভা) দর্শন । ৩।জ্ঞান। 

দৃষ্টিকৎ ) দৃষ্টি চক্ষুঃ-ক [করা] তুলনা 

দৃষ্টিকৃত | করা4-*(ক্কিপ)--ক। অৎ-_আ- 
গম। ২য় পক্ষে দৃষ্টি-_কুত, ৩য়- হিং) 

সং, রীৎ, স্থলপদ্ঘ । 
দৃ্রিগোচর ; বিৎ, তং, লেত্রগোচর, চক্ষু 

দ্বারা যাহ! দেখা যাক । 



দেব 

দৃষ্টিপৃত (দৃষ্টি পুত) বি, ত্রিৎ, দর্শন হারা। 
পুত, স্বচক্ষে দেখিয়া যে বিষয়ের স্বরূপ 
পরিজ্ঞান হইয়াছে, স্বয়ং দেখিয়া যে বি- 
ষয়ে আশঙ্ক। বা সন্দেহ দূর হইয়াছে 

দৃষ্টিবন্ধু (দষ্টি দর্শন_বন্ধু) সৎ, পু, খ- 
দ্যোত, জোনাকীপোকা। 

দষ্টিবিক্ষেপ দেষ্টি চন্ষুঃ_বিক্ষেপ ক্ষেপণ, 
৬ঠী _য) সৎ, পুৎ১ কটাক্ষ, আড়দৃষ্টি। 

দৃষ্টিবিজ্ঞান (01)61০8) সৎ, ক্লীৎ, আগোক ও 
দর্শনবিষয়ক বিদ্যা । 

দৃষ্টিবিষ দেঁ্ি-বিষ। বাহার দৃষ্টি বিষাক্ত, 
৬ষী - হিৎ ) সৎ, পুৎ, সর্পাবশেষ, যাহার 
ঘৃষ্টিতে বিষ আছে । 

দেওটী (দেশজ) সৎ, প্রর্দীপ ; যথা 
“সুবর্ণ দেউ্টা যথা তুলসীর মুলে 1”? 

দেউপল (দেবকুল শব্দ) সৎ, মন্দির,মঠ ; বখা 
-_প্পুজিন্ু চামুণ্ডে প্রভু হবর্ণ দ্বেউলে।” 

দেউলিয়। (দেশজ) বিৎ, গতসব্বস্ব, নিঃস্ব | 
দেওন (দান্শব্মজ) সং, দ্বানকরণ, অর্পণ | 
দেওয়ান (পারস্য) অমিদারী বা রাজসংক্রাস্ত 

প্রধান কর্মচারী । | 
দেওয়াল পোরস্য দ্িওয়ার শব্ষ) সং, প্রাচীর 
দেখন (দেশজ) সং, দর্শন, অবলোকন। 
দেড়, ক্েরী (পারস্য) বিলম্ব । 
দেধীপ্যমান দীপ দীন্তিপাওয়14+ ষঙ _ ভব" 

শার্ধে, হ্বিত্ব, আন(শান)- ক) বিং, ভ্রিং, 
সর্ধদ্দ1 যাহাতে দীপ্তি প্রকাশ হইতেছে, 
জাজল্যমান, অতিদীপ্তিবিশিষ্। 

দেন্দার, দেনাদার (আরবী দেনা পারস্য 
দ্বার যে লয়) আধম্ণ, ধেরো। 

দেন। ( আরবী দেন শবজ ১ সং, খপ, ধার, 
কঙ্ঞ । [২। ধৃষ্টতা । 

দেমাগ্ আরবী) মস্তিক্ছ। (পারস্য) অহ্ক্কার। 
দেয় (দা দান করা+ব--ম্ম) বিং, ত্রিৎ, 

দানযোগ্য, দিবার উপযুক্ত, বাছা দেওয়] 
উচিত বা আবশযক। শিৎ-১ “দৈবেন 

দ্বেয়মিতি কাপুক্ুষ। বদ্দত্তি ।?; | 
দেব (দিব্ [বর্ণে] ক্রীড়াকরা+ অ(অন্_ক। 

লাটিন.- 10958) সং, পুং। ঈশ্বর । ২। সুর, 
দেবতা 'প্রধানতঃ স্বর্গবাসীকে দেব বা 
দেবতা কছে। পৃথিবীতে এরূপ দেবও বল 

[ ৮৪৫ ] দেব 

যায়; যেমণ--ভূদেব অর্থাৎ ব্রাক্গণ, 
নরেব অর্থাৎ রাজা । কেহ কেহ দেব 

শব্দকে শ্রেষ্ঠবাচক বলে; যেমন-_নর- 
দেব অর্থাৎ নরশ্রে্ঠ )। শিৎ-১ “বয় 
পিতরে। দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথ1 |” ৩। 
রাজা । 9 ব্রাহ্মণ । ৫। বিজিগীমু। ৬) 
দেবর । ৭ | মেঘ । ৮। পারদ । ৯ সম্মান 

হক উপাধি, ব্রাহ্মণের উপাধি। ১০। ক্লীৎ, 
ইন্দিয়। ১১। দীপ্তি। বী - স্ত্রীৎ, স্ট্রীদে বত]। 
২। ছুর্গা। শিৎ--১ “যা দেবী সর্বভূতেষু 
মাতৃরূপেণ সংশ্থিতা।) ৩। রাজমহিষী। 

শিৎ-১ছেবী 'আগচ্ছ তু।” ৪। ব্রাহ্ষণী। 
৫ । ত্রাহ্গণজাতীয় জ্তীলোকের উপাধি। 

বিৎ, ত্রিং, পুজ্য | ৬। পুং) পরমাত্মা ৷ শিং 
_১%ভর্গো দেবস্য ধীমহি 1”? 

দ্বেবক (দেব দেখ, অক(ণক)- ক) সং, পুধ, 
কৃষ্ণের মাতামহ, দেবকীর পিতা । শিং-_: 
১৯: ঘত্্বসীদ্দেবকো নাম দেবরাজসম- 
হ্যতিঃ| স গন্ধব্বপতিমুখ্যঃ ক্ষিতো যজ্ে 
নরাধিপঃ 1”? ২। বিং, ত্র, ক্রীড়ক। 

দেবকর্দম ; সৎ) পুং, চন্দন, অগুরু পুর ও 
কুন্ুম মিশ্রিত পদার্থ । 

দেবকাআ্সজ। ( দেবক- আত্মজ! কন্যা, ৬ঠী 
_ষ) সৎ, জ্ীৎ, কৃষ্ধের মাতা, দেবক্কী। 

দেবকার্ষ্য ; সং, ক্লীৎ, দ্বেবতার প্রীত্যর্থে ষে 
কণ্ম করিতে হয়, পুজা, উপাসনা । ২। 
যাগ, যজ্ঞ। শিং-১ “দেবকাধ্যান্থিজা 
তীনাৎ পিতৃকাধ্য বিশিষ্যতে |” ৩। দেব- 
তাদের কাধ্য, দেবতাকৃত বর্খব। 

দেবকাষ্ঠ (দেব দেবপ্রিয় -কাষ্ট,যৎ-স। 
মধ্যপদ লোপ) সং, ক্লীৎ, দেবদাকুবৃক্ষ । 

দেবকিরী ; সৎ, স্ত্রীৎ, রাগিণীবিশেষ, মেখ- 
রাগের ভার্ধয।। শিৎ-১ ললিতা মালতী 
গৌরী নাটা দেবকিরী তথা। মেঘরাগস্য 
রাগিণ্যো ভবস্তীমাঃ তুমধ্যমাঃ 17? 

দেবকিস্থিষ (দেব দেবকৃত--কিন্তিষ, যং 
স, মধ্যপদলোপ) সং, ক্লীৎ, দেবকৃত অ- 
নিষ্ট কাধ্য। | | 

দেবকী 7 (দেষক 7 অ(ফ)-- অপত্যার্থে, 
দৈবকী | ঈপ্স্ত্রীলিছে) সত্্্রীং,দ্েবকের 

কন্যা, বহুদেষের পত্বী, কৃষ্ের মাতা) - 



দেবে 

ইনি ও ইস্থার স্বামী জন্মাস্তরে পৃশ্রি ও 
ক্ুতপা নামে বিখ্যাত ছিলেন। ভগবানের 
বরে অদ্দিতি ও কশ্যপ হইয়া বামনরূপী 
ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করেন। অদিতি 

কশ্যপকে বকুণের শ্ীভী প্রত্যর্পণ করিতে 

বারণ করাম, ব্রহ্মার শাপে মানুষী হুইয়। 

দেবকী নামে বিখ্যাতা হইফাছিলেন। 

দেবকীনন্দন 1 (দ্বেবকী-_ নন্দন, তুন্ু_ল 

দেখকীস্নু পুত্র, ৬ঠী-ষ) সং, পুৎ, 
কৃষ্ণ । শিৎ_১ “দেবকীনন্দনঃ আষ্টা ক্ষি- 
তীশঃ পাপনাশম$ 1?” 

দেবকুণ্ড ; সং, ক্লীং। দ্বেবখাত। 
দেবকুরূম্বা ; সৎ, সত্রীৎ, মহাদ্রোণী । 
দেবকুল (দেব দেবতা-কুল আঁলয়) সং, 

ক্লৎ, দেবালয়, মঠ, পুজা স্থান, দেউল। 
২। বংশ । ৩। সমুহ । 

দেবকুল্য। ) সৎ, স্ত্রীৎ, গঙ্গা । 

ফেবকুক্ছম (দেব-_কুন্থম ফুল, *ঠী_ষ, 
দেবযোগ্য পুষ্প) সৎ, স্্রীঘ, লবন । 

দেবকৃট ; সং, ক্রীৎ, বশিষ্ঠাশ্রম সমীপস্ 
তীর্থবিশেষ । শিৎ-১ “দ্বেবকৃটৎ সমা- 
সাদ্য দেবর্ষধিগণসেবিতমূ 1” 

দেবখাত (দেব-খাত ধনিত। যাহা মনুষ্য 
কর্তৃক খনিত নহে, শুয়া-ষ) সৎ, রীৎ, 
স্বাভাবিক খাভ, হ্রদ, খকত্রিম জলাশয় । 

শিং-১ “নদীধু দেবখাতেষু তড়াগেষু- 

 অরিৎ্হ চ। আানৎ সমাচরেৎ্ ।? 

দেবখাতবিল (দেবখাত- বিল ছিদ্র) সৎ, 
ক্রীং, পর্বতের গুহা | 

দেবগণিকা ; সং, স্্রীৎ, স্বর্গ বেশ্যা, অগ্নরা | 
দেবগন্ধব্ব দেব-পঙ্বর্্ব গায়ন, ৬ঠী-ষ) 

সং, পুৎ, গেবসদ্ভায় গায়ক গন্ধর্ববিশেষ। 
দেব্গান্ধারী ; সৎ, স্ত্রীৎ, রাগিণীবিশেষ । 

দ্েবগায়ন (দেব-গাযসন [গৈ গান করা+ 

অন(অনট্) _ক] যে গান করে, ৬ষঠী_ষ্) 
সৎ, পুৎ, গন্ধর্বব । 

দেবগিরি ; সং, পু, পর্ববতবিশেষ। ২। দেও- 
গর বা ইলোরা ; এইখানকার পর্ধবতে অ- 

মেক দ্বেবযূর্তি "আছে বলিয়া এই নাম 
 হইয়াছে। ও 

দেবগুকু (দেবুর আচার্য, ৬ভী_য ) 

ৃ 
্ 

| 
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পেপসি 

সৎ, পুং, বৃহস্পতি । শিং-১ “আদাযৎ, 
দেবগুরুৎ দ্েবমৃ |”? হেরিবংশ) । 

দ্বেবগুহ (দেব-_গৃহ আঁলয়, ৬ঠী -ষ) সং 
ক্লীং, দেবতার শ্যান, দেবালয় | ২। শৃ্য- 

মণ্ডল, চন্দ্রমগ্ডল প্রভৃতি ৷ 

দেবচর্ধ্যা ; সং, স্ত্রী, দেবচরিত | ২। দেব- 

পুজার্থ চেষ্ট]। 
দেঘচিকিৎসক (দেব দেবতা চিকিৎসক 

নৈদ্য ) সং, প্ুৎ, অশ্বিনীকুমারদ্থয়। 
দ্বেবচ্ছন্দঃ ( ছন্দস্, দেব দেবপ্রিয় - ছন্দস্, 

যুখ- স, মধ্যপদলোপ) সং, ক্রীং, বৈদিক 
শ্রেত্রিয় ছন্দোবিশেষ । 

দেবচ্ছন্দ (তদব- ছন্দ আচ্ছাদনকর14+ 

(অল্)-শ্ম। দেঁবতারাও যাহ। গলাক্ক প- 
রেন) সৎ, পুং, শতলতিক হার। 

দেবজন ; সং, পু দেবতুল্য ব্যক্তি, রান্সা। 
২। গঙ্গবনি। 

দেবজনবিদযা (দেব্জন গন্ধরর্ব _ বিদ্যা, 

৬ঠী-ষ) সং, স্ত্রীঘ, গন্ধর্বববিদযা, নৃত্য- 

শীতাদ্দি। [বিং, ত্রিৎ, শিলী, শিল্পকর। 
দেবট (দিব ক্রীড়া কঝ। + অট- প্রাং) 
দেবট্টী ; সং, স্ট্রীৎ, গাংচিশ | 
দেবতরু (দেব দ্েবতা- তরু বৃক্ষ, ঠী 

-ষ) সৎ, পু, মন্দার, পারিজাত, সন্মান, 
কজবৃক্ষ, হরিচন্দন__এই পাঁচ বৃক্ষ । ২। 
চৈত্যবুক্ষ । 

দেবতা দেব ক্রীড়া +তন্ বিস্তারকরা4 

অডে)-_ ক, আপ. । খাহার! ক্রীড়। বিস্তার 
করেন, ২য়1-'ষ। কিৎব। দেব + তা- 
স্বর্থে) সং,ম্ট্রীং, যে সকল জীব ত্বর্গে বাস 
করে, অমর, সুর, দেব |. শিৎ- ১ “যস্সৈ 

বৈ কস্যৈ চ দেবতাযৈ হবিগু হাতে |”? 
ন্লেবতাড় €দ্েব- তড়, আখাত কর।4+অ 

(ষণ্)- ক) সৎ, পৃঃ রাছু। ২। অগ্রি। 

৩। মেখ। ৪। বৃক্ষবিশেষ। 

দেবতাধিপ (দেবতা -অধিপ প্রধান, রাজা) 
- সৎ, পুৎ, দেবরাজ, ইন্দ্র। 
ঘেবভা প্রতিমা (দেবতা _ প্রতিমা প্রতি- 

মুর্ভি, *ঠী -- ষ) সৎ, স্্াঘ দেবতার প্রতি- 

র্তি। 
্ ৬ঠী-ষ) দেবতা প্রতিষ্ঠ। (দেবতা - প্রতিষ্ঠা 
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সং, স্্রীং, বিধি পুর্র্বক দেব মুর্তির সং- 
স্থাপন । 

দেবতান্নতন (দেবতা -- আয়তন, ৬ঠী--ষ) 
সৎ, ক্লীং, দ্েবন্থান, দেবালয়। 

দেবত্ব দেব+ত্ব- ভাবে) সং, ক্লীৎ, দেব" 
তার ধন্ম গুণ বা অবস্থা । ২। দেবভাব। 

দেবত্র দেব-ত্রে পালন কর + 
দেবোত্তর | অ(ড)-ক। দেব-উত্তর 

যোগ, ৬ঠী-ষ) বিৎ ত্রিৎ,। দেবতার 
সেবার্থ(ভূমি প্রভৃতি), দেবতার উদ্দেশে 
নিয়োজিত, দেবসাৎকৃত। 

দেবদন্ত (দেব-দতত, ৪ধাঁষ+৩য়া_ষ) 
বিং, ত্রিৎ, দ্বেবতাতে যাহা দেওয়া হুই- 
যাছে। ২। দেবতা যাহা দিয়াছেন । ৩। 

(ব্যোকরণে কোন ব্যক্তির পরিবর্তে দেব- 
দত্ত প্রয়োগ করা যায়) সং, পু, কোন 
এক ব্যক্তি। ৪ । অর্জ.ন-শঙ্খ। ৫। শরী- 
রস্থ জন্তণকর বাযুবিশেষ। 

দেবদর্শ (দেব_দৃশ দর্শন কর1+ অ্ঘনৃ) 
- ক) বিং, ত্রিং, দেবদর্শক। 

দেবদশন ( দেবদর্শ দেখ, অনঅনট)-ক) 
সৎ, পু, দেবদর্শক | ২। (+অনউ_ _ ভ1) 
ক্লীৎ, দেব্মুর্তি দর্শন। 

দেবদারু (দেব [ইন্দ্র] দেবপ্রিয় দ্বাকু কাষ্ট, 
যং--স, মধ্যপদদ লোপ) সং, পুখ, স্বনাম- 
প্রসিদ্ধ বৃক্ষ । শিং-_ ১অমুং পুরঃ পশ্যসি 
দেবদাকুমূ ।% 

দেবদ।সী (দেব ইন্জ্রিয়_দ্বাস্ বধকরা+ 
অ(অন্)-- ক) সং,শ্রীং, বারাজনা, বেশ্য। | 
২। দেবগণের পরিচারিকা। 

দেবদিপ দেব ইন্দ্িয়_দীপ প্রন্বীপ) সং, 
পৃঃ লোচন, চন্য । 

দেবদুদ্দুভি ; সং, পুৎ, রক্ততুলসী | ২ | দেব- 
ঢক্কা। শিং- ১ হু নেন 
শ্চাগলরোগণাহ 17, 

দেবদেব (দেব -দেব, ৬্ঠী- ন্ সং, পু, 
বচ্ধ! | ২ । বিষ শিৎ--১ দ্রৌপদ্বাঃ স- 
স্কটং জ্বাত্বা দেবদেবে! জগৎপতিঠ 1”, শ। 
শিব। শিং-১ “অধাচিতারৎ নহি দেব" 
দেব্মদ্রিং তাং গ্রাহঘ্িতৃৎ শশাক ।” ৪ | 
দেব-শ্রেক্উ | | 
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দেবদেবেশ ; সং, পুং, মহাদেব । শিং---১ 
“স্বয়ং মাৎ দেবদেবেশ যাজয়ন্থ হুরেশ্বর ।” 

দেবদোল ; সৎ, পু, প্রাতঃকরণীয় দেবগণের 
দ্রষ্টব্য দোলোৎসব। 

দেবদ্রোণী (দেব দেবতা - দ্রণ গমন করা 
+অ(ল্)-_ ভাবে) সং ্রীং, দেবতার 

নিকট সমারোহ পূর্বক যাত্র।। ২। স্বয়তৃ-. 
লিঙ্গার্দির অবস্থানরূপ গহ্বর 

দেবদ্র্যড্ € দেবদ্রযন্চ, দ্েব-অন্চ পুজা 
করা+(কিপ)-ক, দ্ি-আগম। ষে 
দেবতাকে পুজা করে, ২য়া-ষ) সং, পুৎঃ 
দেবপুজক | ২ । দেবসমীপে গমনক্কারী। 

দেবধান্য দেব দেবতা-_ধান্য) সৎ, স্প্রীৎ 
ধান্যবিশেষ, দেধান। 

দেবধূপ (দেব দেবতা-ধূুপ গন্ধভ্রব্যবি- 
শেষ) সং, পুং, গুগৃশুল। 

দ্বেবন (দিব ক্রীড়া করা ইত্যাদি+অন 
(অনট্)__ভ1) সং, ক্রীং, ক্রৌড়।। ২। 
স্ভতি। ৩। দীপ্তি । ৪ ছুঃখ। ৫।ব্যব* 
হার । ৬। জিগীষা,জয়েচ্ছা। ৭।(4+অনট, 
_ধি) লীলোদ্যান। ৮। (+অনট--প) 
পৃং, পাশক, পাশা । ৯। পদ্ম । না-স্ত্রীৎ, 
(+ অন, আপ) ক্রীড়া । ২। €সবা। ৩। 
বিলাপ । শিৎ__-১ “তত্রকা পরিদেবন। ১ 

দেবনদী (দেব-_-নদধ, ৬ষী-_ষ) সৎ, স্ত্রী, 
গঙ্গা । শিৎ--১ “ন্গাতুৎ গভান্ দেবনদযাং 
দর্ববাসঃ প্রভৃতিন্ মুনীনৃ ।” 

দেবনন্দী (দেবনন্দিন্, দ্বেব দেবতা_-নন্দীন্ 
[নন্দ আনন্দিত করা+ইন্পিন্)- ক] 
ষে সন্তষ্ট করে) সং,পুৎ, ইত্্রের দ্বারপাল। 

দেবনিদ দ্বেব নিন্দ নিন্দাকরা1+ *(ক্িপ) 
- ক) বিং, ত্রিৎ, দ্েবনিন্দক | 

দেবনিশ্মিত দেব- নির্মিত, ৩য়া - ষ)' বি, 
ত্রিং, দেবগণ কর্তৃক রচিত। শিং-১ 
“ন্গর্ধ্যে। দেবনিশ্মিত 1” :- [ইজ্। 

দেব্পতি (দেব - পতিনৃ, ৬ষী _ষ ) দংপুৎ, 
দ্বেবপত্ধী (দেব পত্বী, ৬ষ্ী হিং) সৎ, স্ত্রীৎ, 

দেবতা যাহার পতি, দেবভার্ধঘয]। 
পেবপথ (দেব দেবতা-_-পথ [পথিন্ শহজ] 

রাস্তা, ৬ঠী--ব ) সং, পুঘ, আকাশপধ, 
হ্বর্গপথ । শিৎ-১ “িব্যো দেবপথো 



তেব 

হেযঘ নানুগচ্ছত্িমানুবাঃ1” ২। ছায়া" 
পথ। 

দেবপশু দেব দেবোদ্দেশে উৎদষ্ট পণ্ড, 
য়ং-- স, মধ্যপদলোপ) সৎ, পু, দেবো- 
দেশে উৎসষ্ট পশু । 

দেবপাত্র দেব_প1 পান করা+ ত্রষ্টরেণ) _ 
ধি। ধেবগণ যাহাতে পান করেন) অং) 
ক্লীৎ, অগ্নি । 

দেবপান € দেবপাত্র দ্বেখ, অন(অনট)--ণ) 
সং, পুং, সোমরসপানের পাত্রবিশেষ। 

দেবপাঁল ; সং, পুৎ, শাকন্বীপন্থ বধ পর্বত- 
বিশেষ | 

দেবপীয়ু দেব-পী হিৎসা কর1+ উন) 
, -ক) সং, পুৎ, দেবদ্ধেষ্টা । 

ক্বেবপুরী দেব দ্রেবত1-পুরী নগরী) সং, 
স্ত্রীৎ, ইন্দ্র পুরী, আমরাবতী । 

দেবপুজ্য দেব -পুজ্য, ১মা 
বৃহস্পতি । 

দেবপ্রশ্ম ) দেব দেবতা, দৈবভাগ্য 
দৈবপ্রশ্ন / ইত্যাদি- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, 
৬ঠী-ষ) সৎ, পুৎ, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি 
ও সঞ্চার ছ্মনুসারে শুভাশুভ জানিতে 

ইচ্ছাঁ। . 
দেবপ্রস্থ ; সং, পু*ঃ সেনাবিন্দু নৃপতির পুর । 
দেখত্রিয় ; ১ পুৎ- ক্রীৎ, পীতভূব্দরাজ। 

২। বকবৃক্ষ । 
দেবভবন (দেব_ভবন বাজস্থান, ৬ঠী _ ষ) 

সং, কীৎ, স্বর্গ । ২ | দেব।লয়। ৩। অশ্বখ- 
বৃক্ষ । | 

দেবভাষিত ; সং, র্লীৎ, দৈববানী। 
দেবু (দেব হ্ব্গাঁয়। দ্বেধতা-ভ জীব, 

হওন, বাসদ্থান) সং, পুধ্, দেবতা । ২। 

স্বর্গ । টু ূ 

দেবডৃতি (দেব দেবতা-_ভূতি হওন, 
বাসস্থান) সংভ্ত্রীৎ, মঙাকিনী, স্বর্গগঞ্জ। । 

দেবভূমি ; সংস্্রীত্ম্বর্গ । ২। দেবপ্রিয় ভূমি। 
দেবডুয় (দেব--ভুয় [ভু হওয়17য(ক্যপ্) - 

ক] হওন) সৎ,ক্ী, দেবত্ব, দেবসাধুজ্য | 
দেবমণি (দেব মণি রত্ব, ৬ষ্ভী -ষ) সৎ১পুৎঃ 

কৃষকের মণি, কৌন্তভ । শিৎ_:১ “সম্পন- 
দেবমণয়ে! ভূত গন্ধ,ভাগাঃ মোন)? ২। 

হিং) সং, পু, 

[৮৪৮ এ 
স্পস্ট 

দেবযাএ। (দেব দেবতা -যাত্রা 

দেব 

রা 
৮ 

শিব। ৩। অশ্ের গলদেশে রোযাবলী- 
কৃত আবর্ত। 

দেবমাতা দেবমাত, দেব+মাতৃু মা, ৬ঠী 
_ ষ) সৎ, স্্রীৎ, অদ্দিতি, কশ্যপপতী। 

দেবমাতৃক (দেবদেবতা]মেঘ- মাতৃ মাতা, 
শমী _ হিং, কণ্ _ যোগ) বিং, ত্রিৎ, বৃষ্টি- 
জল দ্বারা উৎপন্ন শস্যে পালিত েশ)। 
শিং-১ “কচ্ছিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি 
চ বৃহস্তি চ। ভাগশে| বিনিবিষ্টান ন কৃষি- 
দেবমাতৃকা1% 

দেবমান (দেব - মান, ৬ঠী-ষ) সং, 
দেবলোকের কালপরিচ্ছে্। 

দেবমানক (তব দেবতা- মান আদর+ 

কণ্_ প্রং) সৎ, পুৎ, কৌভ্যতমণি। 
দেবমায়া; সং, স্ত্রী, অবিদযা, অজ্ঞান । 

“তে দুস্তরামতি তরস্তি চ দেবমায়াম ।” 
দেবমাস (দেব স্বীয় মাস) সং, পুং 

গর্ডের অষ্টম মাস । ২। মনুষ্যদের ত্রিশ 
বৎসর । 

দেবমুনি ; সং, পুৎ, নারদ ডুম্মুরু প্রভৃতি । 
দেবযজন ; সং, ক্লীৎ, দ্বেবগণের ঘআচ্চনা । 
দ্বেব্যজি দেব-যজি [খজ্ পুজা করা4+ই 

-ক]যে পুজা ক, ২1 - ষ) সৎ, পুত, 

দেবপুজক, মুলা।দি | শিং- ১২ “ অদ্থো 
দ্বিজান্ দেবযজীন্ নিহম্মঃ 1”? ভেটি)। 

গমন, সং, 

ক্লীৎ, 

জ্ীৎ, দেবতার নিকট গমন । 
দেবঘান (দেব-যান রণাদি, ৬ঠী-ষ) 

খক্লীং,দেবরথ, ব্যোমধান। “ভিলো।কীং 
দ্বেব্যানেন সোহুতিব্রল্য মুনীনপি ।” 

দেবযানি ) (েবযান+ই, ঈ-প্রৎ) অং, 
দেবযানী 4 স্্রীং, শুক্রাচর্ঘ্যের কন্যা, য- 

যাতি রাজার পন্থী; বৃহুস্পন্তির পুত্র কচের 
অভিশাপে ইহাকে ক্ষত্রিয়ের পড়ী হইতে 
হইয়াছিল। 

দেবযু দেব দেবতা -_-য! 

প্রং) সং, পুং, দেবতা। 
ধান্মিক, ধর্দিষ্ঠ | | 

দেব্যুগ ; সৎ পুৎ, দেবপ্রিত্বযুগ, (সত্যযুগ | 
শিৎ-১ “পুরা দেবযুগে ব্রক্ষন্! প্রজা- 
পঙ্জিস্থৃতে শুতে আস্তাং ভগিন্যো ॥? 

গমন করা+উ 
হ্ | বি, তিৎ, 



দেব. 
০ সপ ০ 

দেবষোনি (ফেষ-ঘোনি উৎ্পত্ি স্থান, 

শিহ-১ “বিষ্যাধরোহপ্দরোধক্ষোরক্ষো- 
গন্ধবর্বকিল্রাং। পিশাচ! গুহাকঃ সিষ্কো 
ভাতোহুমী দেৰঘোনয়ঃ।", 

দেবযোষ। ; সং, আ্রীং, 'আগ্দরা । শিৎ-৯ 
“সুমুচুর্দেবষোষাশ্চ পুষ্পবর্ষমনুতমমূ 1” 

দেবর (দিব্ ক্রীড়করা ইত্যাদি+4-কর.অরন্) 
-হ;,সংজ্ঞার্থে। লাটীন_লেবর।. প্রাচীন 
লাটিন-ডেবর। ্রীরক-্০ডে্সর। বাঙ্গাল! 
শদেওয)সং, পুৎ, পতির কমিষ্ঠ ভ্রাতা । 
শিং-১ “পতিশ্বশুরতা জ্যেষ্ঠে পতি 
দেবরতাচুজে |” (উদ্ভট )। ২। পতির 
ভ্রাতামাত্র । শিং-- ১ দেববাছা! সপিগ্াহ। 
স্বিয।ৎ সমাগনিযুক্তয়া |” 

€দবরন্ষিত 7) সং, পুৎ, ছ্েবরাজপুরবিশেধ । 
২ । বিং, ত্রিং, দেবত। কর্তৃক রক্ষিত 1 

দেবরখ (দেব দেবতা- রখ) সং, পৃহ, দেব- 
ঘান, ব্যোযবান। ২ ।হ্র্য্যরথ। 

দেবরহুস্য দ্দেব- রহস্য, ৬ঠী _ ব) সং,ক্রীহ), 
দেবগণেরও গোপনীয়, অভতিগোপনীয়। 
শিং-- ১ “শ্র তং দেবরহস্যং তে লারদা" 
দ্বদর্শনাৎ ।” ্ 

খেবরাজ )? (দেব-রাজ দীপ্তি পাওয়া 
দেবরাজ / +*€ক্কিপ্)-ক। দেব_রাজ 

রাজন শব্দজ + য, ৬ঠী-ব) সং, পুৎঃ 
ইন্্র। শিং-১ “ফ্বেবরাজসমদ্যতি১।” 

দ্বেবরাত ফেব-রা ফান করা+ত(ক্ক)-- 

সম) সং, পৃৎ, পরীন্সিৎ, অঞ্ভুনের পৌত্র। 
স্বাজা পরীক্ষিৎ যখন উত্তরার গর্ভস্থ) তখন 
দেবরূপী কৃষ্ণ অশ্বখামার ব্রদ্ধান্্র হইতে 
তাহাকে রক্ষ। করেন, এইজন্য তিনি 
দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হন। ২। বিশ্ব” 
বিতর পুত্রবিশেষ। ৩। সার সপক্ষিবিশেষ। 
৪1 বিৎ, ত্রিং। দেবদত্ত। ৪1 দেবরক্ষিত | 
দেবধি (দেব --খবি, ঘ্ুং-স) সৎ, পু, দ্বে- 
বত! খথচ খধি, নারদাজি মুনি) 

দেবল এেব-লা গ্রহণ করা+ অ(ড) -ক্ষ। 
যে জীখিক। জন্য দেবতাকে গ্রহণ করে, 
খা -হ) সংপুং১ থে আ্রাদ্ধণ গ্রাম্য অধবা, 
জনেক জাধারণ দেবতার পুজ। করি! জী- 

[৮৪৯ 

 উপাছি-বিশেখ। 

দেব 

বিকা নিব্বাহ করে, পুজারি ্রাহ্মণ | শিং. 
৬ঠী --ছিই) সং,পুৎ, উপদেবতা, ভূতাদি। "১ “আহ্বারক। দেবলকা লক্ষত্রে গ্রাম- 

ঘাজকাঃ। এতে ত্রাঙ্গণচাগ্ডালা মহাপথিক- 
পঞ্চমাঃ।” ২1 অসিত মুনির পুত্র । ইনি 
রস্তাশাপে অষ্টাবক্র হইয়্াছিলেন্। 

দ্বেবলতা 7 সং, স্্রীৎ, নযমল্লিক।। 
দেবলাতি (দ্েব-লাতি গ্রহণ, ৬ঠী-ষ) 

সং, স্ত্রী, দেবপ্রতিম! গ্রহণ 1 
দেবপোক (দেব-লোক ভুবন, ওষ্ঠী - ঘ) 

সং, পৃৎ, স্বর্গ । ২। ভুবাদি সগ্ডলোক । 
শিং--১ “ডভুর্লোকোৎধ ভূবর্পোকঃ স্বর্পো- 
কোহথ মহজজ্নঃ | ভপঃ জভ্যঞ্চ সপ্তৈতে 
দেবলোক।ঃ প্রবীর্তিতাঃ 1১? 

ফ্বেরবন্ত দেব দেবতা-বক্ত, মুখ, শ্ঠী 
ষ্ঠ সং, পুৎ, অগ্নি 

ক্কবেববর্ত্স (দেববক্মন্, দেব-বত্বন পধ, 
*ঠী-হ) সং, জীৎ, আকাশ । | 

ফ্বেববদ্ধকি দেব দেবতা-র্ধকি সুত্র 
রর, ৬ঠী- হ) সৎ, পুং, বিশ্বকর্মা । 

দেববাণী; সং, স্ত্রীৎ, সংস্কত ভাবা, দেব- 
বাক্য। ২। দেবতার জঅলক্ষিত থাকিয়। 
যে আঘদেশবাণী ব। উপদেশবাক্য নির্দেশ 
করেন, দেবতার প্রত্যাদেশ। 

দেববাহুন দেব দেববত্ত ঘ্বত - বহ্-0০ 
বাহি প্রাপ্তি করান+-অন(অনট) - ক) 
সৎ, পৃৎ, অশ্বি । . 

দেববিদ্যা; সং, আ্্রীহ। দেবজ্ঞানার্থ দস 
নিকুক্ত বিদ্যা 1 ্ 

দেববৃক্ষ ; সং, পু, মন্গারবৃন্মা। ২1 গুগুগুল। 
৩। সপ্তুপণৃবৃক্ষ |. ৰ 

দ্েবত্রত (দেব . ইন্রিয়সংঘম - ব্রত, .অ্ী_ 
হিং) অং, পুৎ, গাছের, ভীম্ম। শ্বিং-৬ 
“ দেবব্রভাদ্যাতিরথৈক্িযিজিনৈঃ ॥ ? হ। 
চ্ঠী-হ) ফেবতাদিগের ব্রত । . 

দ্েবত্রতী (-ত্রতিনৃ,- দেবগ্রভ নট জ- 
স্তযর্থে) বিং,তিং, দেবজ্সতযুক্ক 1. 

| দেবশক্রে (দ্ব্ -. নর অী,- -ষ্) সং. ন 

অনবরত .. 

দেবশন্মা (-শর্শনূ, ক্কেধ- _শর্মা অপ্ুভ- 
নাশক, হং- স) সং, পুত, আন্মণজা।তির 

শিং-.১ “ধেবপুর্বং 

৯০৭ 



দেব, [পচ দেবা 
]. 

নরাখ্যৎ হি শর্বন্মাদি অংফুতম্।” ২। 
খুধষিবিশেষ। ৩1 একজন বেদজ্ঞ বাণ । 

দেবশিলী (- শিজিন্) লং, পু, বিশ্বকর্মা । 

দেবশুনী ) সং, স্্রীৎ, দেবতুল্য প্রভাবা সবিতা 
কুকুরী । ্ 

দেবশ্রুত (দেব স্বর্গীয় _শ্রুত ) সং, পু, 
'ঈশ্বর। ২। শাস্্র। ৩ । নারদমুনি। 81. 
জিনবিশেষ ॥ 

দেখসত্বস (দেব- সত্তঘ শ্রেষ্ঠ, ধনী), 
বিং,ত্রিৎ দ্বপ্রধান। পু 

দেবসভ1 দেব - সভা, ৬ষ্ভী-ষ)ট সং, জ্ীং, 
দ্বেবলোকস্থ অধশ্মাখ্যা সভা । ২। রাজ- 
সভ]। ্ 

ক্কেবসভ্য (দেব ক্রীড়া সভা ষ - ষোঁ- 
গযার্থে সং, পুং, সভিক, দৃযুত্সভাধ্যক্ষ। 
হ। দেবসভাস্থ ব্যক্তি । 

দেবসাৎ (দেব শ-সাৎ্চেসাৎ্)-- আখ়তারে৫ে) 

মত, দেবন্তাকে দেয়, দেবাধীন, দেবায়ত্ত। 
শিৎ-১ “হত বা দেবসাবভূত্বা লোকান্ 
প্রাঞ্ন্যথ পুক্ষণান্দ পি 

দেবসাৎকৃত ; বিৎ, ভিং, দেবতার উদ্দেশে 
দত্ত, দেবসেবায় নিয়োজিত । | 

দেবসাযুজ্য (দব-সধুজ্ আহ -যুজ যোগ 

করা ০ক্বিপ্ট ভাবে? যুদ্ধ +য - ভাবে, 

৬ঠী ক) সৎ, কীৎ, দেবত্ব, দেবভুয়। ২। 
দেবসাদৃশ্য। ৩। দেবসহুযোগ।' 

দেহ ফেক-হস্ 'নির্থিত । যাহা দেবতা, 
, কর্তৃক সুষ্ট হইয়াছে, ও সষ) সখঃ স্জীৎ, 
মদ্য, জুরা। : ৃ 

দেবসেনা (দেব ইন্দ্র বা অন্য কোন দ্দে- 
বতা-_ কেনা, ৬ষী কট. সং, জং, দেব” 

: সৈন্য | শিং ১ “দেবসেনাধ ঘানবৈর্হি 
ভগ্াৎ দৃ্। মহাবিল$ 1.২. ব্রহ্মার কন), 
স্কন্দপত্ধী । শিং “৮১ "বং ক্ষন্দস্য মহিষীৎ 
ক্াবসেলাৎ ঘিছুর্জনাঃ |. --. : নু 

দেবসেনাপতি € দেবদ্বনা-- পস্তি' অধ, 
স্বামী, তঠী ৯্)-সৎ, শুক হর্র্ভিএিকক্া /*.. 

দেবন্ব দেব দ্বগীয়-ন্ঘ ধন) জং), কীঘ 
বশ্সেবন্তার ধঙ্ঠ; দেধলেবার নিদিত নিয়া. 

দেব্াডুধ (জের স্জারধ আরজ)! সং, 8 পাজি ধন বা বির ধাঙ্রিক ধস । শিধ.১ 

শ্যসানক্ধ যজশীন্ল [লাখ দেবহক্তছি হত ধা]. 

দেবহ্থুতি 7 সং) স্্রীৎ, ্বারভূষ মনুর কন্য! | 
দেবহৃষ (দ্বেব-হেবে আহ্বান করা+থ 

কফ্যেপ্_ধি) সং, পুং, দেবাতুর যুদ্ধ। ২। 
(শক্যপ্-ভাবে) কী, দের ক্স 
হবান। . 

দ্বেবছেলন (দেব- ছেল অবজ্ঞা ক1-4 
অন(ক্মনট)- ভাবে) সং, ক, দেবতার 
লিকট কপরাঁধ | 

দেবহ্দ্ষ; জং, পু, শ্রীপর্ধ্বস্থ জীর্ঘবিশেষ | 
দেবা. দেব, দিব্ ক্রীড়া 1 সংজ্ঞার্থে) 

সং, পু২১ দেবর, দেওর। ২। রগুপতি। 
স্ত্রী, পথচারিণী। ২। অশনপণ। 

দেবাক্রীড় (দেব-আ--ক্রীড় ক্রীড়াকর 
+অঞ্জসেল্)--ধি। দ্েবগণ যেস্ছনে ক্রৌড়া 
করে) সং, পুং। দবেবোদ্ান, ইক্জের উপ- 
বন। 

দেবাগারিক (দেবাগার +ইক স্িক)-- -লিষু- 
ক্তার্থে) বিৎ, ত্রিং। দেবাগারে নিযুক্ত |. 

দেবাজীব 8. (দেব-. আজীব, আ- 
দেবাজীবী.-বিন্ব 1 জীব যে জীবিকা- 

নির্বাহ করে)সং,পু, ক খল,পু'জরিক্রাক্মণ। 
| দেৰবাতিথি; সং» গুহ, 'ঞরৎশীদ্র নৃপবিশেষ। 
দেবাতিদেব ; সং, পুং১ বিজু । 
ঘেঝাতা। (দেবাজজন্, দ্েব- আকন স্বয়ং, 

আত্মা) বিৎ্ ভ্রিং, ছেবতাস্বরূপ | ২.। অংঃ 
. পুং১ ব্শ্বথবৃক্ষ 1 [জ্ঞাপক গ্রত্ববিশেষ। 

দেবাসুত্রম ; সৎ পু, বৈদ্দিকমন্্ের দেবতা- 
দ্বেবান্ুচর্ (দেব. অন্গুচর) সং পু$ বিদ্্যাধর 

প্রভূতির .ভপদেব। শিৎ ১ “নিশম্য দে- 
বানুচরপ্য বাচৎ যনুষ্যদে বং পুনরিত্যুবাচ। 
রেঘু) । ২1. বিং, ত্রিং। ফ্লেবতার জনুগামী। 

দ্বেঝস্তক ১. সৎ, পুং, দত্বত্য-বিশেষ। ২। 
রাক্ষনবিশেষ। হি. 

দেবাপি (দেব -_ আপ, পরাগ: হওসু/+ই- 
ক). দ্ং,পুৎ, চ্বংশীয় সপ বিশেষ, টাটা 
সাজার পুজণ 

দেবায়তন (দেব -ক্জায়াহুন . "বাসঙ্গান) ষং। 
ক্লীং, দেরতার স্থান, ছেবাজয় 1৫ৰ দেবায় 

.তদ্দং গচ্ছেত, বফানিহ্াহপ্রদক্ষিণযু।” নী 
ঠ 

আ্ক্রধন | ফ। দেবাস /. ৯: ।.. 



ফেশ 

এদবেবারধ্য € ঘেব-.ক্আরণ্য বন) .সৎ, ক্লীৎ, 
তীর্থবিশেষ | শিং--১ “প্রয়াগে দ্বেবরমণে 

 দেবারণ্যেষু চৈবহ |”? ২.। দেবতার বিচ- 
বরণভুমি | 'শিৎ-১. গঅলমুদেযোতক্নামাহ 
দের্বারণ্যমিবর্ত বঃ 1” রেনু) । 

দেবালয় (দেব-কআলয় দশ্রয়ল্ছথান ) সং, 
পুৎ, দ্বর্গ । ২। দেবগৃহ, মন্দির প্রভৃতি । 
ঈশ্বরের উপাসলার স্ছান। 

দেবাল! দেব দেবত1-- অল. ভূষিত কর 
+অ-- প্রৎ) সহ, আ্্রীৎ, রাগিনীবিশেষ | 

দেবাবাম (দেব-'আআবাস) সং, পুৎ- জীৎ, 
অশ্বথবৃক্ষ । ২। স্বর্গ । ৩। দেব্প্রতিমালয়। 
৪ | স্ুমেরু । শিং-১ “'দেবাবাসঃ শুভ্ভঃ 
পুণ্যো গিরিরাজে] হিরণ্ময়ঃ 1” 

দেবাবুষ ; সৎ, পু, সাত্বত নৃপবিশেষ । 

দেবাশখ (দ্েব [ইন্দ্র] দেবতা _ অশ্ব) অং, পু, 
উচ্চ্চঃশ্রবা$, ইন্দ্র ত্বোটক। 

দেবাছার দেব দেবযোগ্য -_ আহার, য্ৎ-- 

স, মধ্যপদলোপ) সং, ক্রীৎ, অন্ত । 
দেবিক (দেব+ইকংফ্ক)- ইদমর্পে) বিং, 

ত্রিং, দেবসন্থন্ধীয্র । কা- স্ত্রী, সরযূনদী ) 
কেহ কেহ অনুমান করেন হহা বর্তমান 
ঘর্খরা । ২। ধুস্ত,র | 

দেবিল দেব+ইল-_ প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, দ্বেব- 
পরায়ণ, ধাশ্মিক |. [পুর । 

দেবীকোট ; সং,পুৎ বাণরাজার পুর, শোপিত 
বেবীপুরাণ ; সং, ক্রীৎ, দেবীমাহাত্ম্যাদিযুক্ক 
 উপপুরাণ | [ভাগবতাখ্য পুরণ । 
দেবীভাগবত ; সং, ক্লীৎ, দেবীমাহাত্ম্য হুচক 
দেবীমাহাত্থ্য ; সং, ক্লীৎ, মার্কণেয় পুরাণা- 

স্র্গত দেবীমহিমাপ্রকাশক গ্রন্থবিশেষ। 
দেবেজ্ধ্য (দেব সুর-ইজ্য গুরু, অ(চাধ্য) 

সং, পূৎ, বৃহস্পতি, হ্রাচাধ্য |. 
দেবেশ (দেব_-ঈশ প্রভু, ৬ঠী-ষ.) সৎ, 
শুং, শিব । শী-স্ত্রীং, দুর্গা |. শিৎ--১ 
_এদেবেশি ! ভক্তিহ্লভে ! পরিবারসমত্ষিতে! 

যাবত্বাং পুজস্রিষ্যামি তাবত্বং সুশ্থিরা! ভব।” 
দশে (দিশ, বল।+ক্সঅল্)-ন্ম/ সংংপুৎ, 
পৃথিবীর অংশবিশেষ, রাল্গ্য, পৃথিবীর যে 
্সংশে একজাতী্ ও এক্ভাবাতাষী লো- 

 কেরুবাম থাকে। শিৎখ-১ গত দ্বেব- 

| ৮৫১ এ] দেশী 

নির্দিতৎ ষেশ্বৎ অনা বর্ত ৎ গ্রভলতে ।”, ৯। 
অংশ, ভাপ) .যখা-নিজদেখ, পৃষ্ঠদেশ। 

৮০। রাগিনীবিশেষ। 
দেশক দেশ আন্জমতি কর1+ অকলেক)- 

ক) সৎ, পু, শাসনকর্তী । ২। উপদ্ষেশক। 
দেশকালভ্ত (দেশ-কাল আ্ময়-জ্ত 
দেশকালবিদ / ব্দি ষেজান্) বিৎক্রিং, 

যে দেশ কাল বুঝা চলে, «য় দ্বেশ ও 
কাল জানে। 

দেশধর্ম্ম ; সং, র্লীং, দেশের ব্যবহার, দেশা- 
চার। শিৎ-১ “দেশধর্ম্মান্ আতিৎপ্ান 
কুলধশ্মাংশ্চ শাখতান্ ॥” 

দেশবিধান; সৎ, ক্রীং, দেশীয় লোকেদের 
লৌকিক আচরপ-বিষয়ক নিয়ম । 

দেশর]জচরিত ; সং, ক্রীৎ, গদ্য পদ্যময়- 
চম্পুবিশেষ। (প্রশংসিত দেশ ! 

দেশরূপ; সং, ক্রীং, ন্যায়, ওচিত্য। ২। 
দেশাচার দ্বেশ- আচার আচরণ) সংপুৎঃ 

দেশের রীতি, দ্েশব্যবহার | 
দেশাধিপ (দেশ -. অধিপ, অধ্রিপ্বতি, 
দেশাধিপতি / ৬ঠী-ষ) সং, পু, দেশের 

শাসনকর্তা, রাজা। . 
দেশাস্তর (দেশ-_ অন্তর অন্য, ক্স) 

সৎ, ক্ষীং৮ অন্যদেশ, দূরদেশ। শি. ১ 
“বাচে। যত্রবিভিদ্যস্তে গিরির্ব। ব্যবধাযরঃ। 
মহানদ্যত্তরৎ ত্র তদ্দেশাত রমুভাতে |” 

দেশান্তরীত্র (দেশাস্তর ঈত্বনৌয়)-_ ভবার্ে 
বিং, ত্রিৎ, দেশাস্তরে ষে বা যাহা জন্মে, 
অন্য দেশে যার বাস, অন্যদেশ-সংক্রান্ত । 

দেশিক €দেশ-+ইক(ফুক) _গত্যর্থে) সং, 
পুৎ, পথিক, পান্থ । ২। গুরু । শিং ১ 
“দেশিকে। মূলমন্ত্রেণ |”? 

দেশিনী (দেশ বলা, দেখাইয়া, ওযা 
ইন্_প্রথ ঈ- স্্রীলিহ্কে) অং ভ্ীৎ্* ত- 
জ্জনী অন্কুলি। 

দে বেশিন্, দেশ +ইন্ _ সন্দ্ার্থে) বি, 
ত্রিৎ, দেশে যে ফহ] জন্মে, ছে্শে যাহা 
প্রদ্যত হয়, দেশে য[হ। ঘহজ্ে পাও 
যায় ৮২ (ত্রিশ. 
ক). ক। ৩। ফু মি বাপ 
বিশেষ, দীপকরাগের ভার) 2 

ৃঁ রত টা 

১ শিক রি 

আতহেশ কর1+থিন্-- 



দেহ 

দেশীয় (দেশ- ঈয়দৌয়)- ভবার্থে) বিৎ, 
ভিৎ, দেশজাত । ৩। দেশ-সন্বন্ষীয় | 

দেশ্য (দশ বলা, আনুমাতিকরা +যণ্যেৎ) 
আব) সৎ, ক্লীৎ, পুর্ববপক্ষ । ২ দেশ+ষ 
ফো) - ভবার্থে) বিৎ। ত্রিৎ, দেশীয়। 

দে (দাড়+ইঠইে্ঠন্)-_ অত্যর্থে) বিং, 
ভ্রিং, অতিশয় দানশীল, যে অকাতরে 
মান করে। 

গেয়ু (দা দান কর1+ ইযুং-ক,শীলার্থে) 
বিং, ভ্রিৎ, দাতা । ২। ছুর্দাস্ত। ৩1 সং, 
পু, রজক। ৪ | চা । 

দেহ (দিহ্ লেপন করা, একত্র করা+অ 
(জেল্)-ম্্র) সং, পুং-কীৎ, শরীর, অঙ্গ । 

ন্যায়মতে-_ দেহ যোনিজ অর্থাৎ জরায়ু 
€ও অগুজ। এবং অযোনিজ ক্ষর্থাৎ দে" 
ফজ ও উদ্ভিজ্দ। বরুণশোকে জলীয়দেহ্ 
€ হর্মযলোকে তৈজস দেহ ও অযোনিজ। 
এতন্িন্ন বৃদ্ধান্গুষ্টপ্রধান শুক্ষ্মদেহ আছে । 
দেছে জীবের কর্ম-ফলাফল ভোগ করে । 
২। (4 অল্-- ভা) পৃং, লেপন। 

দেহকর্তা (-কর্ত, দেহ-কর্তা, ৬ঠী-ষ) 
সং, পুৎ, পৃথিব্যাদি দূত ২ ঈশ্বর । 
৩। আর্য । 

'দেহকোব (দেহ শরীর- কোষ খাঁপ,ক্জা- 

চহাদন, ৬ষী --) সৎ, পু: পক্ষ, পাখা। 
২। শরীরের চগ্ম ॥ (দেহনাশ । 

দেহক্ষয়; সং, পু, রোগ, পীড়া । ২। ক্লীৎ, 
দেহজ (দেহ-জ [জন জন্মান+ অ(ড)-- 

ক] যে জন্মায়, ৫মী-ষ) সং, পুৎ, পুত্র। 
২। বিং, ত্রিৎ, বেহজাতমাত্র। জা সহ, 
কন্য?। 

দেহভত্ব ; সং, কীৎ, শারীরস্থান। 
েছত্যাগ (দেহ -- ত্যাগ, *ঠী--ষ) সং, পৃহ, 

 খআত্মার গেহ ছাড়িয়া যাওয়া, মৃত্যু | 
দেহদ (দেছ-দ [দ। দান ক্কর17+ অ(ড)-- 
ক যে দান করে) সং, পৃ, পারদ, পারা। 

| । বিৎ, ব্রিৎঃ শরীরজাতা | 

কেইখারক (দেহ. শরীর-ধারক [ধু ধারণ 
ক্কর1+ অকণেক)-ক ] যে ধারণ করে) 
শিং, অপি, ছাড়। নবি তিৎ, |. 
৮3 

[৮৫২ ] দে! 

দেহধি (দেহ শরীর -ধা ধারণ করা+ই 
(£+) -ধি) সং, পু, পক্ষ । 

দেহতৃকৃ দেহধুজ, দেহ শরীর-ধুজ প- 
মন করা-+০€্ি”১--ক) সং, পুৎ, প্রাণ- 
বাসু। শিৎ-১ “দেহত্বক্ দেহিনাৎ গতি।” 

দেহতুক্ দেহভুজ, ঘেহ-ভুজ ভোগ করা 
*(কিপ্ট-ক। যে দেছে অবস্থিত হইয়া 
কর্মফল ভোগ করে) সং» পুৎ, দেহাভি- 
মানী জীব । 

পদেহভৃৎ্ (দেহ--ভৃত ধারণ করে, ২য় 

-ষ) সং, পুং, জীব, জন্ত। ২। ব্সাত্বা। 
শিং--১ “ধিশিমাৎ দেহভূতামসারতাম্ ।” 

দেহত্তর(দেহং দেহকে-ভর যে ভরখ 
করে ) বি, ত্রিং, দেহপোষক। শিৎ- ১ 
“জনেষু দেহস্তরবার্তিকেধু।” 

দেহযাত্রা। (দেহ শরীর ধাত্রা [ষাহাতে বা 
যাহা দ্বারা] গমন । যাহ দ্বার! শরীর ধারণ 
হয়, ৬ষী-ষ) সং, স্ত্রী, প্রাণধারণের 
উপযোগী ব্যাপার, জীবনযাপন । ২। মৃত্যু! 

দেহলা (দেহ শরীর- লা, আক্রমণ কর! 
+অকে)-_ ক) সং, স্সীং মদ, মদ । 

দেহলি ) (দেহ প্রবেশঞেশ- লা] গ্রহণ 
দেহলী / করা+অ(৬)-ক। ই, ঈপ.- 

স্্রীৎ, থে প্রবেশদেশ গ্রহণ' করে, ২য়া- 
ষ। অথবা দেহ [দিহ পন কর+অ 
(অল )- ভা] গোময়াদিলেপ-__লা গ্রহণ 
করা4-ই-_-ক। খে গোময়াদিলেপ গ্রহণ 
করে, ২য়া- ষ) সংস্্রীঘ, হাতিনা, ছ্বারাগ্র- 
স্থান,গৃহসন্মুখস্থ রকু। শিৎ_ ১*বিন্যষ্যতী 

 ভূবি গণনয়া দ্বেছলীদত্তপুস্পৈং |” ২। চো 
কাঠের অধঃস্ঘ বা উপরিস্থ ফলক। 

দেহসার (দেহ-সার সারাংশ, ৬ঠী-ফ) 
সৎ পৎ, মজ্জা, আস্হি ও মাংসের য়ধ্যস্থ 
নেহবিশেষ। 

দ্বেছাতীত; সং, পুং) দেহাতিমান রহিত 
পপ্ডিত। 

দেছাত্মবাদী (-দিনৃ, দেহ-আত্মন্ আতা! 
-বাদিন্' যে বলে। দেহ ও আত্মা এক 
এই থে বলে ) সং, পুহ, চাখধাক, বৌদ্ধ" 

বিশেষ, খাহাদের মতে দেহই বআত্ম!। 
দেহাত্মপ্রত্যয় (দেহ- আব্মন্ _ প্রত্যপ্। ৬ 



দৈত্য [ ৮৫৩ ] দৈব 

-ষ) সং, পুত গ্বেছকে আত্মরূপে বিশ্বাস, 
দেহ ও আত্মাকে এক পদ্দার্থ করিয়া জ্ঞান, 
চার্বাকমত। 

দেহাততর ফেহ-অভ্তর অন্য, য়ং -_ স) সৎ, 
ক্লীং, অন্যদেহ, শরীরাভ্তর। শিৎং-- ১ 
“দেহাস্তরং সমাসাদ্য দ্হৌ দেহৎ পরি- 
তযজেত 1. 

দেহিকা (দেহ শরীর+কণ্_ক্ষুতদ্রার্থে) সং, 
জ্ীং, কীটবিশেষ। 

দেছী (দেহিন্, দেহ1+ইনৃ-_ অজ্ঞার্থে) বিৎ 
ত্রিং, যাহার দেহ আছে, শরীরী, প্রাণী ।- 
২। সৎ, পুৎ, শরীরের অধিষ্ঠাতা, জীব। 
৩। স্বা। শিং১ “দেহে পঞ্চত্বযাপন্নে 
দেহী কর্্মান্ুসোহনংশঃ।” (ভাগবত)।. 

দেহুড়ী (হিন্দী) দরজা । 
দৈ (দেধিশবজ) সৎ, দুগ্ধবিকারবিশেষ। 
দৈতেক় 8 পতি এয়(ষে়), যংফ্য) _ অ- 
দৈত্য $ পত্যার্থে) সৎ, পুং, দিতিপুত্র, 

'ন্বর। শিং-১ “দৈতেয় চন্দনবনে জা- 
তোঙ্ষয্ৎ কণ্টকক্রমঃ 1” ২«দৈত্যেবশ্চাপ্প- 
রসাৎ গণাঃ 1? [শুক্তাচার্ধ্য। 

দ্ৈতাগুরু (দৈত্য _ গুক্ত, ৬ী _ ষ) সং, পু 
দৈত্যদেব (দৈত্য অন্রুয-দেব দেবতা) 

₹। পুধ, বায়ু । ২। বরুণ । 
দৈত্যনিহদন (দৈভা -_নিস্বদন [নি-ল্ 

ব্ধ কর1+ অন(অনট) -ক] যেবধ করে, 
. ২য়া-- ব) সং, পুত, বিষু | 
গৈত্যপতি (দৈত্য -পতি, ৬ঠী- ঘ) সং 

পৃ, হিরপ্যকশিপু । শিং - ১: প্রাণজ্ছিদাৎ 
দৈত্যপতের্নখানামৃ।” 

দৈভ্যপুরোধাঃ : (-ধস্) দৈত্য _ পুরোধস্ 
কুলপুরোহিত, ৬ষী- _ষ) সং, পু, শুক্রা- 
চার্যয। 

| ঈৈত্যপৃজ্য (ত্য _ _ পুজা, ১মা- হিং) সৎ, 
পু, শুক্রাচাধ্য । হ। বি. ত্রিৎ, 'দ্বৈত্য- 

গণের মাননীয় । 
দৈত্যমাত। ; "সং, স্ত্রীৎ, পাপী, ফিতি। 

| দৈত্যমেদজা (দৈত্য মেছ বন্ছির মজ্জ] 
[জজ [জন্ জশ্বান+ অ(ড)-ক] জাত। 

যধুকিটভ দৈত্যের মেদে পৃথিবী উৎপন্ন) 
সং, হি পৃথিবী । ২ গুপ্গুল। 

দৈত্য। ; সৎ, স্্রীস্ীমদয | ২ | ঈৈত্যপতী | 

দৈত্তযারি (দৈত্য -অরি শত্রু, ৬্ঠী-ব) 
জং, পুং। কুষ্ত | ২। দেবডা। 

দৈন দৌন+অক্ঃ)-- ভা) সৎ, ক্র, দীলতা, 
. জারিজ্্য। ২ 1 (দিল অ(ফ)- বার্থ) 

বিং, ত্রিং, দ্বিবসীয়, দিনভব, দৈনিক । 
দৈনন্দিন (দিন-দিন+ অ(ষ)-- ভবার্থে) বিৎ, 

ভিৎ, দিন দিন যাহা ঘটে জন্মেবা নিষ্পন্ন 
হয়, প্রাত্যহিক, প্রতিদিৰসীয়। শিৎখ-৬ 
« এষ দৈনন্দিনঃ স্গা ব্রাহ্ম স্মৈলোক্য- 
বর্তনঃ ৷ " 

দৈনন্দিন-প্রলয় ; সং, খুং-ক্রীৎ, ব্রহ্মার প্রতি- 
দিনাবসানে সর্ধব বস্তার ক্ষয়ন্ূপ প্রলয় । 

'ছেনার € দ্ীনার 1+ অ(ষ্ঃ)- ইদমর্্ে) বিং, 
ব্রিং, দীনার পরি মিত, দীনারসশ্বন্গীয়। 

দৈনিক (দ্িন+ইক (ফিক)-_ভবার্ধে) বিৎ, 
তরি, প্রাত্যহিক। ২ ।দিবাভাগে যাহা 
ঘটে। ৩। একদিনে যাহা নিশ্পন্ন হইতে 
পারে। ৪ । দ্িনসন্ন্ধীয়। কা-ক্্ীং, এক 
দিনের বেতন। 

দৈন্য দীন + যয) ভ।) সং ক্রীহ রিড । 
শিৎ-১ “দর দৈন্যছুংখ দৃরিতৎ ++ ২। 

. কার্পণ্য । ৬1 শোচাশীত্বতা ॥ :৪1 ক্ষোভ, 
কাতরতা, সম্তাপ। শিং-১ "শৃপু ত্বং 

' 'যন্গিমিত্তৎ মে দৈন্যমেছপাগতমূ 7? 7 
দৈর্ঘ্য (ইীর্থ1ঘষ্য)-" ভাবে) সং, জীৎ, 

দবীর্ঘতা,' লন্বপরিমাধ, একপ্রাস্ত হইতে 
ঘপর প্রান্ত পর্যযভ্ত বিস্তার । : 

দৈব দেব+ অ(্)-- ইদমর্থে) সং, পুং- 
ক্লীং, ভাগ্য, অনৃষ্ট । শিং-১ “পূর্ব জন্ম- 
কৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে 1” ২ «্ষ্- 
চচাপি কিঞিৎ পুরুষে দিষ্টৎ নাম ভজ- 
তুযুতন দৈবেন বিধিনা পার্থ. তটদ্দবমিতি 
শিশ্চিত২) ২। অন্গুলির অগ্রগাগরূপ 
দেব্তীর্থ। ৩। পুং, বিবাহুবিশেষ । ৪.। 
বিং, তরি, ভাগ্যজাত 1 ৫1 ধেবসম্বস্থীয়, 
দেবকৃত । ৬ । স্বর্গলোক সংক্রান্ত, অলো- 

কিক। ৭। দেবতার আতিসাধক ৮1 (+ 
ক-ছ্বার্থে) দেবতা । শিং-১ *ক্ৈবেন 

_ছেয়মিতি কাপুরুষা বদত্তি ।?, [দেষতা। 
কৰক (ক্ৈষ+ ক€কণ্) ব্বার্থে)-সৎ+পুং। | 



দো, 

শক) বি পৃ, হতে বন্ধ কোলা 

আন হ্চারি, বন্ড ॥- 
রঃ ০১০ 

যা 

দোলন (দোল দ্বেখঃ অসজজনট) ভা রি 

ক্রীৎ, কম্পন, লড়াচড়া 1" ২। । সপন । ৩৭, 
ইততজ্ততপ্তলস 1711: ,:.. 

বোলাযষান (ক্রেলি, বিরান জাডিজ 
(শান) - ক) বিং ভিহঃ বাঞ্ঞা হলিতেছে। 
শিৎ--১ “দোলায়মালং পোবিন্দৎ অঞ্চন্ৎ 
অধুহক্ষনম্ 1২ 1 ষে একপঙ্ষ নির্থর করিতে 
পারিতেছে না, সন্দিহান, অৎশয়ারূঢ। 

দোলায়িত (দোল +ড্য+-ক্ত- ভাবে ) সং, 
ক্সীং, দোলন দেখ। (দোলা, ঝুলন। 

ফোঁলিকা (দোল1+কণ- যোগ) জং, জ্্রীৎ, 
দোলী (দূল্ বিচলিত হওয়া, ছোলা+ঈ 

প্রচ) সং, জ্্রীঘ, ভুলী । 
দোষ দৃষ দোবী হওয়া+ অ(অল্)-_ ভা) 

সং,পুৎ। পাপ ।২। অপরাধ । ৩। অনিষ্ট। 
৪। কুকর্খ্। শিং--১ষড় দোষাঃ পুরুষে- 
পেহ্ হাতব্য!"ভূতিমিচ্ছত1। নিদ্রা তন্দ্রা- 
ভয় ক্রোর্ষ 'আলস্যৎ দীর্ঘহৃত্রতা 1”? ৫। 
নিন্দা, কলঙ্ক । *। নিয়মের অন্তথাভাব। 
৭। ক্রেটি, ন্যুনতা। ৮। অত্যাচার । ৯। 
শালি, ক্ষতি । ১৯ । কাব্যের আঅপকর্ষসাধক 
ধর্মবিশেষ | ১১ ন্যায় শান্সে রাগ ছেষ 
মোহ । ১২। বাত পিস্তড কফ। 

দোষক (দোষ+ কণ্ _ যোগ) সৎ; পুং বৎস, 
বাছুর । .. : 

ক্বোষগ্রাহী (ফোষপগ্রাছিনূ, দোষ- গ্রহ গ্র- 
হণ কর17+ ইন. ণিন্্)- ক) বিং, ত্রিৎ, যে 
ব্যক্ি দোষগ্রহণ করে, ঘর্জন । শিং-১ 
“বিস্জ্য শুর্পবদ্দোষান্ গুণান্ গহুস্তি 
সাধবঃ। দেশষগ্রাহী ত্যাগী চালনীব 
হি জীন) 

দোষভত (দোষ _ জব; জ্ঞা জানা +অডে)_ 
নদ যে জানে, ২স়া- ষ) সংপৃং। পণ্ডিত। 
-শিং-১ প্সিথ প্রদ্বোযে দোধজ্ঞঃ সংবে- 
»শায বিশহিপতিম্ ।% ২ চিকিৎসক । ৩। 
 খিৎ, ভরি যে পোষ জানে। | 
ঘোষত্র (দোষ _ অর, ঠী-ষ্) সৎ, ্ী 

বাত পি কফ। 7". 
গেছিল €দোহ4-ব্নল্(অলচ্) ম্র্থে) হিং, | 

সি 

পড পা] 

কেডারং 
ভি €্রাক্তং বিপাকে গরু কোবলম্, 1 
কোষ! শখ বিকৃতহওয়।+ অ | বথবা সমূ 
ছনজ করা + ভোষ্ - ধি,ক্সপি) সখ) কত, 
রাত্রি। ২। (মূ দমনকর14-ওস্(ডোস্) 
শপ আল প্রৎ) ম্্রীৎ। ধান) 

দোহাক্ষয় গ্োোবা-ক্ষর ' কিরণ,ঠী--হিং, 
অথব! ফোষা রাত্রি-কু করাশঅব্জেম্) 
ক । পক্ষে) দোষ-আকর, *্ঠী-ব) 
সৎ, পুৎ, চক, নিশাকর। শিৎ-১ “যা 
মিত্র বেধ বিছিতানপহতয ঘোষান্ দোষা- 
কর হাখমনেকবিধৎ বিধত্তে 1? ২। বিং, 
ত্িিং, দোষী, অপরাধী । 

দোষাতন (দোধষা+তন্--ভবার্থে) বিংব্রিৎ, 
রাত্রিকালীন। 

পোযষাতিলক (ছ্বোষা রাত্রি- তিলক 
দোষাস্য শ্রেষ্ঠটত1 । ক্বোষা- রাত্রি- 

আস্য মুখ) সৎ, পুং, প্রদীপ, দীপ। 
দোষাবহ (দোষ - আবহ) নিং১ত্তিং) যাহাতে 

দোষ আছে, দোষজলক। ৃ 
দোবিক (দোষ+ ইক /6ক)-. ভবার্ধে) সং, 

পুং, রোগ, পীড়া 
দোষী (দোবিন্,দোখ+ ইন্ _- অভ্যযর্থে বিং, 

তিৎ, দোবধুক্ত, অপরাধী । 
দোধৈকদশণ (দোবৈকদর্শিন, দোষ এক 
কেবল- দশ! [দৃশ দর্শন কর1+ইন্ 
পিন) ক] যে দেখে) বিং, ভ্রিং» দোষ" 

জাত্রদশাঁ, যে গুপণভাগ পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল দোষভাগ দেখে ।. ৃ 

দোবৈকদৃক্ দোবৈকদৃশ, দোষ- এক কে" 

বল-দৃশ, দর্শন । খাহার কেবল দো" 
 ৫ধতেই দর্শন আছে, ৬ঠী--হিৎ) বিং, 
ত্িং, কেবল দোষদশী। . | 

দোসর হিতীয় শষজ) বিৎ, স্ঙজী । 

দেোঁসরা (&্) বিং, জন্য, ভিন, ছি তীয়। 
দোস্১দোষ্ দেমু শাসন কর1ওন্(ভোস্) 

-প) সং, পৃৎপক্সীং, বাছ। * ;গ্রিতভুর্ণ 
বাচতুভর্জ জেত্রের ভুজ । ৃ 

দোস্ত পোরসাঘাথ|) বন্থব।(। 
ত্বোন্ছ ধুশ্ছ [তু কুৎসিত -স্ছা. থাক14 

(ক) _শ্রৎ)+জ -প্রং) লৎ, পু, কড়া 

লজ ফোবরর।. চলন র্ 



. ২1৫ দেখা । ৩। বিৎ, ভ্রিৎ, ক্রীড়াকারী। ৪। 
লেবক। ৫ ।(োস্ বাছ-_ন্ছাস্থা থাক! 
-শঅকে) ক] থে থাকে) বাহন্থিত। 
ধোহ, ছে দোহন কর1+অ্মেল্)-_ ভা) 

মহ, পু দোহন। শিৎ--১ “মেরো স্থিতে 
দোঞ্ধরি দোহদক্ষে |” ৎ। তৃণ্ডি, সম্ভোষ। 

৩। (জল.-ধি) দোহনপাত্র । ৪।(+. 
আল. _শ্ঘ্) দুর্ধী। হা!-স্ট্রীং, মাত্রাচ্ছদ্দো- 
নিবে ।॥  [ত্রিং, থে ছুগ্ধ ঘোহন করে। 

দোহক (দহ দেখ, 'অক(ণক১)--ক) বিং, 
দোহজ (দোহ দোহন-জ [জন্ উৎপন্ন 
হওয়া 1 অভ)-_ ক] উত্পন্ন ) সং, ক্লীং 
ছুপ্ধ। ২। বিং,ত্রিং দোহনজাত । 

পোহডিকা ; মং, স্্রীং, ছদ্দোবিশেষ, দোহ]1। 
দোহদ (দ্োহ [এখানে] মস্ভোহ-দ 

গান করা+অ(ড)- ক] যে দান করে) 
লং, জী, ইচ্ছা। ২।গর্ডিশীর স্পৃহা, 
সাধ । ৩। গর্ভ । শিং-১ “ক্রুমেণ নি- 
স্তীর্ধ্য চ ফোহক্ব্যথামৃ।+? ৪1 চিহ্। শ্বিং 
৬ গতস্যাত্বব হছদয়স্য - ক্ষণে দোহদঃ 

আংজাতঃ 1” ৫ । বুক্ষাদ্ধি পোক ওষধাদি। 
শিং-১ « জর্বাশৌকলতানামূ নিবৃক্ত- 
দোহদেহুস্মিন (বপ্পোকে) সংক্রাস্তানীৰ 
যুকুলানি।” ৬ । (দ্বি-ন্দৃজ। লিপাতন) 
পার্ভলজ্কণ। 

বোহদদান ; সং, ক্রীৎ, সাধ দেওয়া, প্রস- 
বের অঙ্জদিন পুর্ব্বে গর্ভিণীকে ম্পৃহণীয় 
বন্ধ দান। 

পোহদলক্ষণ (দোহঘ গর্ভিপীর ইচ্ছ1- 
লক্ষণ, ৬চী-য) জং, ক্রীং, জপ, গভস্থ 
শিশু । ২। বয়ঃসন্ধি । ৩ ।গর্ভচিকূ। শিং 
--১ “হুদক্ষিণা দোহদলক্ষথং দখেঠ।” 

ফোহদবতটী (দোহদ, দোহল+বৎ 
সোহলবতী | বেভু)--অস্তার্থে। ঈপ.- 

স্্রীং) মং, শ্বৎ, দ্রব্যবিশেষে 
_ শর্ভিণী, থে গর্ভবতী স্ত্রীর কোন দ্রব্য 

খাইতে সাধ হহ্। 
দেবহকিলী (দেহ খর্তিণীর ইচ্ছ।+ইন্ | 

এ অস্তযর্থে) সং, শিং, গর্ভবতী । 

বেষহলী (দোহদিন্, ঘেহঘ +ইন্ --অস্থ্যর্থে) 
বিং, ভরিৎ কামী। | 

ঘ্বোছন (দোহ মে, ০ ? না 
ক্লীং, হৃদধাকর্থণ, ফোরা1-হ1:সংগ্রহকরণ 

৩10৭অনট-খি) ০ নী ভা 
প্বোহনপাত্র। 

বাংল মোহ পিডিবি ধা এ 
শাঅভডে)১-ক] যে লক়্) সৎ, পুৎ), সি | 
অভিলাষ । শিং_-১ “অশোক বধ্ধি স 
এব মুকুলৈর্ন সম্পৎস্যসে সুধা বহি 
ঘোহলং ললিতকামিসাধারণমূ 1” মোল- 
বিক1)। লী--স্ত্রীং, অশোকরুদ্ষ ৷ 

দোহাই (দৌ ছই-হাহা. ছুঃখস্চক জ- 
ব্যয়) সং, বিচার প্রার্থমা করখ। ২। 
শপথ, বিব্য। 

দেখহাপনস্থ দফোহ ঘোহন-দ্অপ নিয় 
নী লওয়া, আনক্পন কর1+ অব্জেল )-_৭) 

কোহী (দোহিন্ হৃহ দোহন কর14ইন্ 
-শীলার্থেট বিং, ত্রিং, দেহনশীল। 

দোহীয়ান্ (ফোহীয়স্, দোহ+ ঈয়স্লেয়স) 
-অত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, অতিশয় দোহন 
শীল। 

দোহ্ত (দোহ দেখ, য-র্) বিংক্রিং, দোছ- 
নীয়ঃ দোহনের উপযুক্ত 1 | 
২সাধিক ছে ছুংখ, মন্দ--সাধ্ নিষ্পন্ 
কর14+-অক(থক)-- ক) সং,পুং, দ্বারপটল। 

| দেঁকৃল ছেকৃল রেশমী বন্ত্র+অ(ফ)- ইদ- 
মর্থে) বিং ব্রিৎ, ছুকুল দ্বারা আবৃত 
রেখাফি)। 

দৌঁড়ন ? (দ্বেশজ) সৎ, ধাষন, বেগে 
দৌড় / চলন। ২। বিস্তৃতি, পরিষ্বর । 
দৌত্য (ত-+য(ফ্য)-ভাবে) জং, ক্সীৎ, 

দৃতের কর বাব্যবসায়। ২। ্ুটকতা। 
শিং _- ১*ভঙ্ববন্ শ্রীন্বতাৎ বাক্যৎ ঘৌত্যে- 
নাহমিহাপতঃ।১ | 

ছেউত্যকাধ্য ; সং, স্রীঘ। ঘংতের কর্তব্য কর্ম । 
দৌরাত্ম্য (ছরাত্মন +বফ্য)_ -ভাবে) সং, 

ক্লীৎ, অত্যাচার, উপজ্রব। ২। লিষ্ট রডা। 
দৌর্ম হের্গ+ অ(ফ)- ইন্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, 

ভুর্থসন্বস্থীয় । ২। (শঁহ্র্থী-হ) হুর্গা- 
সন্বন্ধী্ব। শিৎ-১ “শ্রাবণী দৌর্গনবনী 
দব্াাচৈব ছত[শনী ।” তর 



দৌক্ষ: 

দৌর্গত্য হের্গত+যঞ্যে) _ ভাবে) সং, ক্সীৎ, 
দ্বারিদ্র্য,নির্ধনতা, ছ্রবস্থা। ২। মলিনতা । 
শিৎ_১ “ভর্ত, কৃুর্বস্তি দৌর্গত্যাৎ 
সোহনর্থঃ হুমহান্ ম্মৃতঃ চি ৬৪ 

দৌগর্দ্য (ছুর্গ ্ব+বষ্ণয)--তাবে) সং, কী, 

দুষ্টগন্ধযোগ । 

দৌর্জন্য (ছুর্জন+যফ্ঠে)_ ভাবে ) সৎ, 
ক্লীং, হুর্জনতা, ক্রেরতা। ২। চুর্ববহার। 
শিং “তদিদৎ সম দৌর্জন্যং বালি- 
শস্য মহীষসি ।” 

দৌ্্ঘল্য ছুর্ধবল +ঘ ব্য) ভাবে) সৎ, ৎ। 
ছুর্ববলত', ক্ষপীণতা। শিং -- ১ পিপাত 

ভূমৌ দৌর্ব্বল্যাৎ 19১ 
দৌর্ভাগিনেয় (হুর্ভগ1 +এয়/ক্ষে)_ অপ- 

ত্যার্থে ইনৃ-_আগম ) সৎ, পু২-জীং। 
ছর্ভগার পুত্র ও কন্যা, ভাগ্যহীনার সম্তান। 

দৌর্ভাগা (ছুর্ভগা+য(ফ্য) ভাবে ) সং, 
' ক্লীৎ, ছরদৃষ্ট, অন্দতাগ্য। শিৎ-১ “দো 

ভাগ্যৎজায়তে তস্যাঃ শপত্ভি কুলদেবতাঃ।” 
দৌর্মনস্য ছূর্মনস্+যফ্্ে) _ ভাবে)সৎক্লীৎ, 

উদ্বেগ, ছুর্ভাৰনা। শিৎ-১ “তেষাৎ কৃতে 
মে নিশ্বাসো। দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে 12? ২। 
ছুঃখ। ৩1 ছুঃখনিবন্ধন চিত্তের অবসাদ । 

দৌর্বাসস ( দুর্ধ্বাসস্+ অ(ষ্)-- কথনার্থে ) 
সৎ, কী, শিবধন্্াখ্য উপপুরাণবিশেষ। 

দৌব্রত্য তব্রত7+যফ্যে)-_ তাবে) সং, ক্রীৎ, 
ছুষ্ট্রের ব্রতত্ব। ;. 

দৌহ্ুদ (ছুরু ছুঃখিত -হৃদ্ অন্তঃকরণ 
শঁঅফে)- ভাবার্থে। অথবা দ্বিশ্হ্দৃ 
হৃদয় । নিপাতন )- সং, ক্লীৎ) গর্ভিণীর 
স্পৃহা । ২। গর্ভ। শিং-১ *হ্দেজিপা 

 দেহৃদলক্সণৎ দ্ধধৌ |? 
দৌলত (আরবী) ধন, সম্পত্তি, অর্থ ॥ 
দৌলেয় ছেলী কচ্ছপী+ একে) অপ- 

ত্যার্থে) সৎ পুৎ, কচ্ছপ, কাছিম। 
ৌবাস্িক ঘ্বোর+ইক(ফিক)-- নিষুক্কার্থে। 
ব.্তওব)' সংপুত, বাররক্ষক | রিকা_স্্রীৎ 
স্বারপাপিকা |. | 

শৌক্ছুলেগ (ছচ্ছুল  কুষংশ+ এয (ফের) _ 
রি হক্কূলীন শবাও হয়) বিংক্রিৎ, 
হকশআার, অসৎকুলোৎপন্ন 1 শিং--১ 

[ ৮৫৮ ] ভ্যতি 

“কুলেজাতাশ করিশ্যন্তে দৌক্চ,লেয়বশা- 
শগাঃ [1 [রিং হক্ধ লযুক্ত ৰ 

দৌঁক,ল্য (হুক ল+-বঞ্ক্ে) _যুক্তার্থে ) বিং, 
দৌস্পুরুষ্য ছেপ্পুরুষ+ যয) _ ভাবার্ধে)সং, 

ক্লীৎ, ঢ্ষ্ট ব্যক্তির ভাব ৰা 

দৌন্মস্তি হেস্বত্ত + ই(ফিং)- অপত্যার্থে) সং, 
পু, ছুগ্গুস্তরাজ-পুত্র, বর্ষবিভাজক ভরত । 

দৌন্সস্তয (হ্ত্ত্ত +ধেে) -ইদমর্থে) বিংও 
ত্রিং, ছুম্মাস্তসম্থন্ীয়। শিৎ--১ “দৌস্মস্তো 

বংশ উচ্ছেদং ব্রজেৎ।” - 
দৌহিত্র ছেহিত+ অঃ) _ অপত্যার্থে) সং, 
পুত ব্রী-স্ত্রীৎ, ছুহিতার সস্ভান। শিৎ- 

১*পৌত্র দৌহিত্রয়োলেণকে বিশেষো 
নাস্তি কশ্চন ।১ 

দৌহিত্রায়ন ছেহিতৃ + জরিনা সা, 

ত্যার্থে)ট সং, পুৎ-স্ত্রীং, ছুছিতার যুবক 
সম্ভান। 

দ্যাবাপৃথিবী 3 (দ্যো আকাশ - পৃথিবী, 

দ্যাবাতূমি ভূমি । দ্যো-দ্যাবা) সং, 
্ীং, দ্বিং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান। 
২। পৃথিবী ও স্বর্গ, দবলোক ও মর্ত্্য- 
লোক। 

ছ্যুছ্য সম্মুখে যাওয়া অথবা দিব ক্রীড়া 
করা+০(ক্কিপ) সং, কীৎ, দিন। হ। 
আকাশ । ৩। স্বর্গ । ৪। পুৎ, অগ্পি। ৫। 
সুর্য । 

ছ্যগছ্যে আকাশ -গ[গমু গমন করা+ 
অ(ড)- ক] ষে গমন করে) সং,পুৎ,পক্ষী। 

ছ্যৎ (ছ্যুৎ দীপ্তি পাওয়া+*(ক্কিপ)-ক) 
সং, পুৎ, কিরণ, তেজঃ । 

দাতি (ছ্যৎ দ্বীপ্তি পাওয়া4+ ই(কি) - ভাবে) 
সৎ, জ্্রীং, তেজঃ, কিরণ । ২। শোভ।, 

ম্ীপ্তি। ৬। প্রকাশ। শিই-১ “দৃ্টেব 
তংপরৎ রূপৎ হ্যতিৎ ৮ পরমাধিহ)” 

ছ্যুতিকর ছ্যেতি দীন্তি-কর যে করে, 

২য়/--ষ) সং, পৃ, প্রুব নক্ষত্র । ২। বিংঃ 

ব্রি, দীপ্ডিকারক । 

| ছ্যতিত ছোৎ দীপ্তি পাওয়া +৩(ক)- -ভা) 
সৎ ক্লীৎ, দঞ্চি 1২।৫4স্তশক ). বিং 

তং দীপ্তিবিশিষ্ট । 1 - 

হ্যতিধর ছ্যতি- ধর 'খেখারণ করে; ২যা 



ছ্যাত 
-ষ) সঙ) খুহ, বিদ্ুং। শিৎ৯ “তেজ! 

বৃষেো ছ্যতিধরঃ 1 
হ্যতিষান্ €ছ্যতিম্চ ছ্যাতি4 যবে) _ 

অব্যার্থে) বিংকিৎ, প্রশস্ত কাভিযুক্ত । ২। 
সু, ক্রৌঞ্চ দ্বীপপতি। ইনি প্রিকব্রতের 
পুত্র ৃ 

হ্যনিবাসী (হ্যনিবাসিন্,ছ্য ত্বর্ণ- নিবাসী 
যে বাস করে, ৭মী-ষ) সৎ, পুং, ম্বর্গ- 
বাসী, দেবতা । 

হ্যনিশ ছ্যে দিন_ নিশা রাত, ভ্বৎখ-_স) 
সৎ,ক্লীৎ,। অহোরাত্র, দ্রিবারাত্রি । শিং- ১. 
« ভবতি কিৎ ছ্যনিশং ছ্যনিবাসিনামূ ।”, 

ছ্যপতি €ছ্য দিন, স্বর্গ-পতি স্বামী, 
»ভী ষ) সং, পুৎ, শুরা । ২। ইন্দ্র. 

ছ্যমণি ছ্যে দ্বিন- মণি, ৬ভী-_-ষ) সৎ, পুৎ, 
সুর্ধ্য । ২1 'আকন্দগাছ। [পিতা । 

ছ্যমৎ্সেন ; সং, পুৎ১ নৃপবিশেষ,সত্যবানের 
ছ্যম্স €ছ্য দিন-ম্সা অভ্যাস কর14-অ 

(ডে)-- ক) সং, ক্সীৎ, ধন, সম্পত্তি । ২। 
হিরণ্য, স্বর্ণ । ৬ । বল, সামর্থ্য । 

হ্যলোক ছ্যে- লোক) সং, পুং ম্বর্সলোক । 

ছ্যব। €হ্যবনৃ, ছ্য | ন্বর্গদিয়া ] গমন কর17 
বন্ক্কেনিপ) - সৎজ্ঞার্থে ) সং, পু, সৃর্ধ্য | 
২।কআকাশ। 

ছ্যসদৃ ট ত্য ম্বর্গ- সদ গমন কর14 
হ্যষদ্ “(্কিপ্)- ক, ২য়।- ষ) সৎ, পুত, 

পদিব্ষদ, দেবতা । শিৎ _ ১«মনঃস্ যেষাৎ 
হ্যষদাৎ ন্যধীয়ত ।” মোঘ) । ২। গ্রহ। 

ছ্যত (দিন ক্রীড়া কর1-+4- তকে) _ভা) সং, 
পুং-ক্ীৎ, পাশাদি ক্রীড়া । ২ । আগ্রা 
বারা জুয়াখেলা । শিৎ- ১:অপ্রাপিভির্ধৎ, 
ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যুতমুচ্যতে । প্রাণিভিঃ 
ক্রিয়তে বস্ক. স বিজ্জেক্ঃ সমাহ্বয়ঃ 1২ 
“দ্যুতৎ গান অ্িক়্ঃ না যত্রাধন্্শ্তু- 
বিঃ ৫ 

ছ্যতকর .) দেযেত--কর,; ক্ষার, কৃৎ যে 

ঘ্যুততকার করে, ২য়।- ষ) সং+পু১ পাশা" 
ছ্যুতকৎৎ, + দ্বিক্রৌড়ক, জুরারি'। 
ছ্যতপূর্ণিষা! ;) সং, স্ত্রীৎ, কোজাগর গুর্ণি্গা । 
এই দিনে দ্যুতক্রীড়াত লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়, 
এইজন্য ইনার এই নাম হুইক্মাছে। 

দুতত পতিপছ্ ১. সংঃ. জীভ " কার্তিকী- “শুক্লা” 
প্রতিপন্ধ। 

দ্যুতবীজ (ছা ত-নী্ জাখন, সী ষ্) 
| ২ কপর্দক, কড়ি ।. 

দ্যতবৃত্তি দ্যেত পাশাদি ক্রীড়া _ বৃত্তি ব্যব- 
সায়, ৬্ঠী _ হিৎ) সৎ, পুং, সভিক, দৃযুত- 
ক্রীড়া যাহার ব্যবসায় । 

দৃততবেদী (-বেদিন্, দ্যত-বিদ জানা+- 
ইন্তিন্)-_ক ) বিং ত্রিৎ, দৃযতক্রীড়া- 
ভিড্ঞ। ২। ষে জুয়াখেল। জানে। ্ 

দূযুন দিব ক্রীড়া কর14+ তক্ি)১-- ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, ক্রীড়াকারক। ₹। ক্রীৎ। লগ্ন হইতে 
জসণগ্ডমরাশি। 

দ্যা (দ্বিব্ ক্রীড়া! কর17+ ও(ডো)--ধি। ষে 
স্থানে দেবতারা ক্রীড়া করেন) সৎ, স্ীৎ, 
ত্বর্গ। ২। আকাশ । শিং-১ “ধরাবিয়দৃ 
দ্যোসলিলেষু বিশ্রুতম্ )” 

দ্যোত €ছ্যৎ দীপ্তি পাওয়া অ(অল্)-_- 
ভা) সং, পু, ছ্যতি, আলোক, দীশ্তি। 
৯.। প্রকাশ । শিৎ-১ *চক্রার্ককিরণদে)া- 
তমৃ।+ ৩। আতপ । 

দ্যেতক (দ্যাত দেখ, অকদেক) -- ক) বিৎ, 
ভ্রিৎ। ব্যঞ্জ ক, তহচক | ২। উদ্বোধক। 

দ্যোতন €দ্ব্যোত দেখ, অন্সনট)-_ভা) 
সৎ, ক্লীং, উদ্বোধন । ২। প্রকাশ, শীন্তি 

পাওয়া । ৩। দর্শন। ৪ । (4+অনট ক) 
বি, ত্রিং, প্রকাশক । . 

দ্যোতনি (দ্যোত দেখ, অনি -- ক) বিৎকিৎ, 
প্রকাশক | ২। দীপ্তিকারক । দু, 

দেযাতমান (দ্েযাত দেখ, আন/শোন)--ক ) 
বিৎ, ত্রিৎ, দীপ্যমান, প্রকাশমান, শোভ- 
মান । - .ভো) সং, স্্রীৎ, দীন্তি। 

দের্যাতি. চ্যোৎ, ত্বীত্ডি পাওয়া ই(কি)-.. 
দ্যোতিত ট.-(দ্যোত দেখ, তক্ষে)ট_ক) 
ছ্যতিত -/ বিং,ত্রিৎ, দীপিজ। ২. প্রকা- 
শি ।.৩। স্মোডিত। ৪. ।ক্বাধিত |. 

দেয২তিরিফন 7 সং, পু) জোনাকী শোক1। 
দ্যোভুমি €্যা স্বর্গ-ভূমি পৃথিবী) সৎ, 
জং, দ্যাবাপৃথিবী। ২। পুং, পঙ্জী। 
দ্যোষদূ (ঘেঠা . ত্বর্প-দু গযন করা4-* 
কেপ)-ক) সং, পুৎ, দিবিষন্ধঃ দেবড়।। 



হী 

দ্রেব 

_____ শী 
দে (দিব ক্রীড়া করা ) সত, স্্রং, স্বর্গ। 

২। আকাশ । ৩। (গ্রীসীয়্ জিউস্ এবং | 
 দ্রবরসা (ভ্রব - রস) সৎ, স্ত্রীৎ। লাক্ষা, লা। বেদোক্ত দৌস্ এই ছুইটী নিতান্ত 

হুসদশ। গ্রীকদিগের গ্রন্থে জিউসদেব 
গগনবিহারী ও বজ্রধারী এবং মেখ, বৃ, 

বজাধাত শিলাবর্ষণ ব্যাপারের উৎ্পাদ- 

ব্বিতা। বেদোক্ত দৌস্ দ্বেবতা ও গগন- 

বাচক ও বজ্রবিচালক এবং বৃদ্নিধারী 

ইত্জদেবের উতৎ্পাঞ্ষক)। 

দ্রগড় ১ সং) পুৎ, বাদ্যবিশেষ, দগড়বাদ্য । 

ড্রতক্ষণ ; সং, ক্লীৎ, তোলক, তোলা । 

দ্র্গ (দ্রমূ গমন করা-৮গ- প্রথ ) সংঃ পুঃ 

পুরী, নগর। 
দ্রট়িমা দ্রেটিমন্, দৃঢ় +ইমন্ _ ভা) সৎ, পু 

জার, কাঠিন্য । শিৎ-১ ” হুদ্য়মরি- 
বধোদয়াদুদৃঢ়দ্রটিম দধাতু পুনঃ পুরল্দরস্তয। 

২। শ্হিরতা, ন্থৈর্ধ্য | 
দ্রটিষ্ট ] দ্রেটীয়ল, দঢ+ইষ্ঠ, ঈয়হ্_ 
দ্রটীষ্বান্ / অত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, আতিদৃঢ়। 

দ্রপ্স ] (দৃপ্ হুষ্টহওয়1+স; স্য-_ প্রৎ। 

দ্রপ্স্য | অথবা তৃপ, তৃপ্ত হওয়া । তল 

ত্রপস শবও হয়) সং, ক্লীৎ১ পাতলা 
॥ 

দরম্ম ; সং, পৃং, এক কাহন, ১৬ পণ 
ছব (ক্র গমন করা, গলা1+7 অ(জল্)-- ভা) | 

সৎ পু, গতি ২। গলন। ৩। পলায়ন । 

৪। বেগ। ৫1€6+1ল্-_প। যাহার দ্বারা 

হুগ্গ্ ড্রব হয়) পরিছাস। ৬ । (1অন্_ 
ক)রস। ৭। বিং,ব্রিৎ, তরল । ৮। গলিত। 

শিং-১ “্যদগুমধ্যে স্বপ্থৎ তু দ্রবষাসীৎ 
শাহি তয্ 1%? ৫ 

ভব্ষণ ড্রেব দেখ, অন(নট)-_ ভা) সংঃক্সীৎ, 
পালন, ক্ষারণ। ২। গতি । ৩। অনুতাপ। 

 ম্ত্থ ড্রেব+ত্ব-তা) সৎ, স্লীং, তরলত্ব গপ, 
 গলিয়া বায় । শিং১ জবত্বৎ গ্েছ- 
সহিতমেহ ঘোদ্ধব্যমৃ 1? ২ । ন্যায়মতে-- 

ছবত্ব ত্বিবিধ সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বভাব- 
সিদ্ধ, নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত কারণভূত 

ন্ 

ভালে স্বভাবসিদ্ধ দ্ববত্থ এবং ক্ষিতি ও তেজে 

নৈমিত্তিক ডরবত্থ আছে; বখা--উত্ভাপ- 

 সংধোগে ত্বতাদির ভ্রবন্থ উৎপন্ন হয় 

[ ৮৬০ ] দ্রেবী 
টি 

সং, স্ত্রী, নদী । ২। সুষাকাণী। 

দ্রেবাধার ্বেব- আধার, ৬ষ্ঠী _ ফ) সৎ, পুৎ 
ক্রীৎ, ড্রব জ্রব্যের আধার । 

ভ্রবি ক্রে গমন কর ই _ অত্তভূ ভগ্যর্থে) 
সং, পু, স্বর্ণকার। ২। হর্ণািদ্রাবক। 

দ্রবিঢ ফ্রে গমন করা+ইড়-_ ক) সৎ, পুৎ, 
যেচ্ছবিশেষ 1 ২। দেশ-বিশেষ । শিং ১ 

«“ইতশ্চ বৃষভম্বামিসৃনুদ্র্বিড় ইত্যভূৎ। 

ঘন্নাম দ্রবিড়ো দেশঃ পপ্রধে বহুশস্যভুঃ। 

৩। বিং,ত্রিং, দ্রবিড়দেশজাত । শিৎ-১ 

পআন্ধঃ কর্ণাটকাশৈচৈব গুর্রর| দ্রোবিড়া- 

স্তথা । মহারাষ্ট্র ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চেতে দ্র 

বিড়াঃ স্বৃতাঃ।” ডী _ স্ত্রী, রাগিনীবিশেষ । 

দ্রবিণ (ক্রি গমন করা+ইন্্- ক) সংঃ 

কুপিৎ, বিশু । শিৎ-_১ «“বপনহ ছেবিণাদ্ণানং 

স্থানানির্ধাপনৎ তখা1। এযোহহি ত্রচ্ষ বন্ধ,- 

নাৎ বধো নান্যোহস্তি দৈহিকঃ।” ২। 

কাঞ্চন, বর্ণ; যথা 

“ষথা দুঃঘী দেখি দ্রব্ণ প্রবীপচিত ছয় । 

৩। পরাত্রম । ৪ ' পৃহ, পৃর্থুরাজার পুত্র" 

বিশেষ । ৫1 ক্রোকিহ্বীপস্থ পর্বত । 

প্রবিণপ্রদ দ্রেবিণ _প্র-দ1 প্রন্বানকরা1 

কে)-ক ) সং, পু, বিজু । ২1 বিৎ, ত্রিং। 

ধনদাতা। 

জ্রবিপণোদাঃ (দ্রিবিপোদস্, ভ্রবিণ-দাস্ যে 

দান করে) সং, পুৎ। আগ্ি। শিং ১ 

“দ্রবিণৎ ধনমিত্যুত্তৎ বলঞ্চ দ্রবিপং ততঃ) 

দর্ধাতি তন্তবানেব দ্রবিণোধাত্ততো ভবান্। 

| জ্রবিত্ব ক্রে গমনকরা1 ইত, ক,শীলার্ে ) 

বিং, ত্রিৎ, গতিশীল । 
দ্রবীকরণ (ডব -করণ। মধ্যে, ঈ(ছি,)- আ- 

পাম) সং, ীৎ, দ্রেবকরা, গলান। 

দ্রেবীকৃত দভ্রেব-কৃত। মধ্যে,ঈ ছি) _কআগম) 

বিৎং, ত্রিং, যাহাকে গলান গিয়াছে।, 

ড্রবীভাব (ভ্রব-গ্ভাব হওন। মধ্যে, ঈচি,) 

_ আগম) সৎ, পুং, ভ্রব হওয়া) গলিয়া 

যাওয়া] । রি এ 

ত্রবীভৃত দ্রেব - ভূত) মধো,ঈ(ছি)- খ্সগম) 

বিং, অ্রিৎ যাছা ড্রব হইয়াছে, গলিত । 

স্ষ্ি 

দ্রবস্তী দ্রেব দেখ,অৎশেতৃ)-ক,ঈপ -ক্্রং) 



দোঘি 

দ্রব্য ক্রে বৃক্ষ+য--প্) সৎ, ক্লীৎ, পদার্থ, 
সামগ্রী, বন্ত । শিৎ-১ “পাকো নাস্তি 
বিনা বীর্ধ্যান্বীর্ধ্যৎ নাস্তি বিনা রসাৎ্। 
রসো নাস্তি বিনা দ্রব্যাৎদ্রব্যং শ্রেষ্ঠতমং 

-স্মৃতমৃূ ।” ২ এক্রিয়াগুণবৎসমবাক্সিকারণ- 
মিতি দ্রব্যলক্ষণম্ |? ২। ক্ষিতি, অপ, 
তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, 
মনঃ, এই নয় প্রকার। শ। বিত্ত । ৪। 
পিস্তল। ৫। দ্য । শিং-১এন শব্বৎ ন 
পিবেদ্দব্যমূ ।?? ৬। বিনয়। ৭1 (4 
ভা) বিলেপন। ৮। ভেষজ।৯। ক্র বৃক্ষ 

+য ফ্য) - ইদমর্থেবিং,ভিং,বৃক্ষসন্থন্ীয়। 
ড্রব্যক (দ্রব্য +ককেণ্)-- হরণ বা বহনার্থে) 

বিৎ, ভ্রিৎ, প্রব্যহারক | ২। দ্রব্যবাহক। 
দ্রব্য গুণ (দ্রব্য - গুণ, যাহাতে দ্রব্যের গুণ 

লিখিত আছে, শমী- হিং) সৎ, পুৎ, 
দ্রধ্যগুণ জ্ঞাপক গ্রস্থবিশেষ । ২। (৬ঠী-_ 
ব) দ্রব্যের গুণ । 

দ্রব্যময় (ভ্রব্য +ময়মেয়ট) _ প্রাচুধ্যার্থে ) 
বিং, ত্রিৎঃ ড্রব্যবহুল, বহু দ্রব্যযুক্ত | 

জ্রব্যশুদ্ধি দ্রেব্য _ শুদ্ধি, ৬ঠী -_ষ) সং, স্ত্রীৎ, 
প্রশ্নালনাদি দ্বার দ্রব্যের মলাপনয়ন। 

ভরষ্টব্য (দশ, দেখা1+তব্য-_শ্ম।খ-র) 
বিং, ত্রিৎ, দর্শনীয়, দেখিবার যোগ্য । 
শিৎ--১ “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রো- 
তব্যো মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্যঃ 1? 

জা ছে, দ্রষ্টব্য দেখ, তৃ€তৃন্)-ক), বিহঃ 
ত্রিৎ, যে দেখে, দর্শক । শিৎ-১ দদ্রষ্টীরো 
ব্যবহারাণাৎ সাক্ষিপশ্চ ত এব হি।” ৩। 
সাক্ষী । ৪1 বিচারক । 

দ্রাক দ্রো পলায়ন করা 4+ কক - ক) ক্রিৎ- 
বিৎ, অৎ) ঝটিভি, শীআ। শিং-১ “'স 
নৃনং দ্রাগেতা ন্ প্রবুদ্ধান্ন করিষ্যতি |” 

ড্রাল্সণ ত্রেত-ক্ষি আয় পাওয়া অল) 
_র্, নিপাতন। অভি কোষলত্ব হেতু 
যে করত ক্ষয় পায়। অথব দ্রাক্ষ+অল্-_ 
শব, আপ. -জ্্রীং) সং্স্্রীৎ) কিস্মিস্। ২। 

- মনান্কা। ৩ । বআক্ষুর। 

দ্রাখিমা (তন্রাছিমনৃ, দীর্ঘ 1ইমনৃ ভাবে ) 
সৎ, পুৎ, দৈর্ধ্য, দীর্ঘভা। ২। ৫1৩701- 
৪28) যে সকঙ্গ অগুলাকার রেখা উভয় 

[ ৮৬১ ] 

'স্রাবণ ড্রোবি 

ছোবি 

মেরু ভেদ করিয়া নিরক্ষর উপর দিয়া 
গোলকের চতুর্দিকে ব্যাণ্ড আছে। 

দ্রাতিমাস্তর (1,077616599) প্রাথমিক দ্রাখিম 

হইতে অন্যান্য স্থানের তূরত্থ ) পর স্থান 
প্রাথমিক দ্রাত্িমার পুর্ব হইলে পূর্বব- 
দ্রাখিমাস্তর, আর পশ্চিমে হইলে পশ্চিম- 
দ্রাখিমাস্তর ৷ 

দ্রাখিষ্ঠ ] (দ্রাখীয়ন্, দীর্ঘ +ইঠ্ঠ, ঈয়ঙ 
দ্রাত্ীয়ান্ -- অত্যর্থে) বিং, ভ্রিং, অতি- 

শয় দীর্ঘ । 
দাণ দ্রে নিদ্দ্রিত হওয়া, পলায়ন কর1+ ত 

(ক্ত)-_প্দ) বিংত্রিৎ, সপ্ত । ২ । পলায়িত । 
৩। (ক্ত-- ভাবে) সৎ,ক্রীৎ, স্বপ্পু। ৪) 
পলায়ন । [মুর্খ । ৪। কড়ি। 

ড্রাপ ; সং পুৎ, পঙ্ক। ২। আকাশ । ৩। 
ভ্রাব দ্রেব দেখ, অ্বেএ১-- ভাবে) সৎ, পু, 

গতি । ২। গলন, ক্ষরণ । ৩। পলায়ন। 
দ্রাবক দ্রেব দেখ, অকপেক)-- ক) সৎ, পু, 

রসিক। ২। লম্পট । ৩। চন্দ্রকাস্ত মণি। 
৪। চোর। ৫! ফ্রে-ডি-লদ্রোবি+)রসবিশেষ। 
৬ । ল্লীহাদির ওষধবিশেষ। ৭। ক্লীং,মোম। 
৮। বিং, ত্রিৎ, দ্রবকারক । ৯। প্রবর্তক ।. 

গমন করান+ অন(নট)-- 

ভা) সৎ, কীৎ, তাড়িয়া দেওয়া। ২। দ্রবী- 
করণ । ৩। €(+অনট-ক) বিং। ত্রিৎ, 
পলায়নকারক । ৪। পীড়ক। শিং_-১ 
“ত্রেলোক্যদ্রাবণং ক্রুরৎ ছুরাচারৎ মহা- 
বলমৃ ১ রোবণমৃ)। 

ড্রাবষিত্ব, (দ্রাবণ দেখ, ইত্ব- ক, শীলার্থে ) 
বিৎত্রিং, দ্রোবণশীল । শিৎ -১৭ক্র্যাস্যেব 
রশায়ে দ্রাবন্ধিত্,ব্ঃ1” 

ড্বাবিকা ড্রাবক+আ--স্্রীলিঙ্গে) সং, স্ীৎ, 
লালা, লাল। 

ভ্রাবিড় (দ্রবিড়+ অফে) _ভবার্থে) সং,পুৎ, 
দেশবিশেষ, ছাক্ষিণাত্যের পুর্ব কলিঙছের 
দক্ষিণ কন্যাকুমারী পর্ঘ্যস্ত দ্বেশ। ২। 

দ্রাবিড় দেশের লোক। ৩। বিৎ, ত্রিৎ, 
তঙ্গেশীয় | শিং--১. একার্থাটাট্চব তৈ- 

লগ গুকর্র! রাইরবাসিনঃ । আস্মাশ্চ জ্রাবি- 
ডাঃ পঞ্চ বিদ্ব্যদক্ষিণবাপিনঃ (১ ড়ী কী, 
ছোট এলাচ। 



ভ্রেত 

জাবিড়ক (ড্রবিড়+ অ(ফ) -ভবার্থে কণ্_ 
যোগ) সং, ক্লীং, বিটলবণ | 

দ্রাবিড়ভূতিক দ্রোবিড় -ভূতি, ৬ষ্ী- হিং, 
কণ্_ যোগ) সং, পু, বিটলবগ। 

দ্রাবিত দ্রোবি গমন করান, গলান+-তক্তে) 

_শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, তাড়িত, দূরীকৃত। ২) 
দ্বেবীকৃত। 

দ্রাব্য (ড্রব+য ক্য)-ভবার্থে) বিৎ, তরি, 
যেসকল বস্ত তাপসংযোগে ড্রব হইয়া | 
তরল হয়; যেমন- মোম, সীসক, ত্বর্ণ, 
রৌপ্যাি। 

দ্রুত্রে [উপরে] গমন করা, বৃদ্ধি পাঁওয়া+ 
উ(ডু)-ক) সং, পুৎ) বৃক্ষ, গাছ । হ। 
বৃক্ষের অবয়ব । ৩। শাখ।। স্ত্রীৎ, গতি । 

ভ্রুণ ক্র বৃক্ষ-হুন্ বধ কর1+অ(অল্) 
_-প। হনৃক্ছানে ঘন) সং, পৃ, লৌহ 
মুদগর | ২। কুঠার। ৩।€ +অনৃ-ক) 

ব্রহ্মা । ৪ । ভূমিচম্পক। 

দ্রুণ (ক্রুণ বধ করা, বক্র করা+অ- প্রং) 
সং, ক্রীৎ, ধনুক । ২। খর্জী। ৩। পুৎ, বৃ- 
শ্চিক। ৪ | ভ্রমর । ৫। খল। পা --স্ত্রীং, 
ধনুকের ছিলা। 

ক্রণস (ক্রু বৃক্ষের ন্যায় _ নাসিক, ৬্ঠী_ 
হিং, নাসিক। স্থানে নস) বিং, ত্রিৎ, দীর্থ- 
নাসিকাধুক্ত | | 

ভ্রেণহ ফ্রেণ খজা-হন্ বধ করা, গমন 
কর1+অ(ড)-ক। অথবা দ্রণ খঙ্াঁ- 
হা পরিত্যাগ কর-+অ(ক)- ক । দ্রেনহ 
শবাও হয়) সৎ, পুৎ খঞ্জোর খাপ। 

ক্রেণি। ক্রেণ বধ করা, গমন করাই 
্রণী /£ কে)-ক। উঈ-স্ত্রীলিক্রে) সৎ, 

স্ত্রী, কাণকোটারি । ২। কচ্ছপী। ৩। 
দ্বোণী। 

ক্রেত (ক্র গমন করা+শুক্তে)- ভাবে) স্ধ 
ক্লীৎ, শীস্রতা; ভ্রবীভূত দ্বত ভুরর৭াদি নিত্য 
বিষয়ক শীত্র গন । ২। পুহ। দ্রুম। ৩। 

€+4ক্ত- ক) বিং,ভ্রিৎ, পলাস্িত, ধাবিত । 
৪ | গলিত, দ্রবীভূত । €। ক্রিম্ন, আর্দ্র । 
৬1 শীত । শিং-১ “সসন্ত্রমেত্র ফ্রেত- 
গাতিতার্গলা১ 1? ৃ 

ক্রুতচারী (99:50:99, জ্রুতচারিনূ, দ্রুত - 

[ ৮৬২ 1] ভ্রম 

চারী যে বিচরণ করে) যাহার! ভূমিতে 
দ্রুতবেগে বিচরণ করে ; যথা--শাহ. মুরগ, 
কাশোয়ারি প্রডৃতি। 

দ্রুতপদ (ক্রুত-পদ গমন) সৎ, ক্রীৎ, শীঘ্- 
গমন । ২ দ্বাদশাক্ষর পাক হন্দো- 
বিশেষ | ৩। বিং,ত্রিং, শীঘ্রগামী | 

ভ্রুতমধ্যা ; সং, স্ত্রী, ছন্দোবিশেষ, অর্ধ- 
জমজাতীয় ছন্দঃ।.. 

ক্রতবিলম্যিত ; সং, ্লীং, ১২ অক্ষর ছন্দো- 
বিশেষ, যার €র্থ ৭ম ১*ম১২শ বর্ণ গুরু, 
অবশিষ্ট লঘু । ২।বিং, ব্রিৎ শীত অথচ 
বিলম্বিত। শিং-৯ “তরণিজাপুলিনে নব- 
বল্পবী পরিষদ সহ কেলিকুতুহলাৎ। দ্রেত- 
বিলশ্িতচাক্ষবিহারিণৎ হরিমহৎ হৃদ্য়েন 
সদ বহে।?ঃ 

জ্রুতি ক্রেত দেখ, তিক্কি) ভা) সং, আ্্রীৎ, 
পলায়ন । ২। দ্রবীভাব। ৩/গলিয়! যাওয়]। 

ক্রুনখ করে রৃক্ষ_ নখ) সৎ, পুৎ, কণ্টক। 
ক্রপদ ; সৎ, পুৎ, চক্তরবংশীয় নৃপবিশেষ, 

দ্রৌপদীর পিতা । 
দ্রুপদাত্মজ ক্রেপদ- আত্মজ, *ঠী_ষ) সং, 

পু) শিখন্ডী। ২। শ্বষ্হ্যন়। জা স্ত্রীৎ, 
যাত্জসেনী, দ্রৌপদী, । 

ক্রপদাদিত্য ; সৎ, পুৎ, দ্রৌপদীীর প্রতিষ্ঠিত 
কাশীন্ছ আদিত্য লিবিশেষ। 

দ্রুপদী দ্রে বৃক্ষের ন্যায় পদ, ৬ষ্ী_ হিৎ, 
ঈপ. _জ্ীং) সং, স্্রীৎ, বৃক্ষবৎ দীর্ঘপদ 
যুক্তা স্ত্রী। 

দ্রুম ক্রে দেখ, ম--ক, বিদ্যমানার্থে) সং,পূংঃ 
বৃক্ষ । ২। কিংপুরুষ্গণ্ের অধীশ্বরবিশেষ। 

শিৎ-১ “ক্রমঃকিৎপুরুষেশশ্চ উপাস্তে 
ধনদেশ্বরমূ। ৩। পারিজাতবৃক্ষ। ৪। কু- 
বেন্ব। ৫। রুল্সিণীগর্ভজাত কক্ণপুত্রবিশেষ। 
৬।নপবিশেষ। .-. . [কণ্টক। 

ক্রমনখ (দ্রম- নখ, ৬ঠী-ঘ) সং, পুং 
ক্ষমময় ক্রেম +ময়মেয়ট) _ বিকারার৫থে) সং, 
 পুং ক্রম বিকার যুপাদি । 

ক্রমর ক্রেম বৃক্ষ-_র রমপার্থ রম ধাতুজ) 
৪ সং, পুং১'কণ্টক, কাটা |. ূ 

ক্রমবান্ (ক্রেম+ বৎবেতু)-অস্ত্যর্থে) বিংওত্রিং। 

ক্রমবিশিষ্ট, ঘাহার বাগান, বাণিজা আছে। 



ভ্রোণ [ 

ও পপ 

ক্রমব্যাধি ক্রেম-_ব্যাধি পীড়া) সৎ, পুৎ, 
লাক্ষা, লা। ২। ক্রীৎ, বৃক্ষরোগ । 

ক্রুমশ্রেষ্ঠ ফ্রেয় _ শ্রেষ্ঠ, ৭মী-_হিৎ) জং, পু 
প্রধান বুক্ষ । ২। তালরক্ষ। 

ক্রমষণ্ড ত্রেম+বণু ষেগ্ডচ্) _ সমূহার্থে) সৎঃ 
ক্ীৎ, বৃদ্ষসমূহ। 

দ্রমাময় ভক্রেম-_ আময়) সং, পুং, লাক্ষা। 
২। রীৎ, বৃক্ষরোগ। [ক্লীং, হস্তী। 

ক্রমারি ফ্রেম -অরি, ৬ষ্ঠী_-ষ) সৎ, পু২- 
্রমেশ্বর 2 সং, পু প্রধান বৃক্ষ । ২। তাল 

বৃক্ষ [কার বৃক্ষ । 

দ্রমোৎপল ফ্রেম - উত্পল) সৎ, পুত, কর্ণি- 

ক্রয় (ক্র বৃক্ষ 1+বর় -পরিমাণার্থে) সং, 
ক্লীং, পরিমাণ । 

ত্রসল্লক ; সৎ, পুখ, পিযালবৃক্ষ। 
ক্রহ (ভ্রহু বধ করা+অতন্)- ক) সৎ, 

পুৎ, পুত্র 1২7 বিং, ত্রিং, দ্রোহকারক, 

'অনিষ্টকারী। হী--স্জ্রীৎ, কন্যা । 
ত্রহণ ফ্রে [বৃক্ষ] বিশ্ব-হন্ বধ করা+ অন 

-ক । যিনি জগৎ নাশকর্তী) সং, পু, 
ব্রহ্মা । 

ক্রহিণ (ক্রুহ [ছুষ্টকে] বধ করা+ ইন্িন) 
_ ক) সং, পুৎ, ব্রহ্মা । শি২-১ “ছুরালভা 
দানশীল ভ্রাবিণী দ্রহিণস্ততা।” ২। বিষু। 

ক্রহ্ ক্রেহ বধ করা+*(ক্িপ্)ট--ক) বিৎ, 
ত্রিং, ভ্রোহকারী । 

ত্রহাৎ (ক্রেহ+ষক্যেপ)-্) বিৎ, ত্রিৎ, 
দ্রোহের বিষষ়ীভূত। ২। (ক্যপ-ভা) 
সং, পুৎঃড্রোহবিষয়।. 

ক্রহা (ফ্রেহ অনিষ্ট করা7অত(শত)- ক) 
বিং, ত্রিং, অনিষ্টকারী। 

ক্রুহা, ; সং, পু ষ্যাতি বাজার পুত্রবিশেষ । 

জ্ধংদ্ধে গমন. করা4*(ক্িপ)-ক । অথবা 
ক্র 'গমল করা, গলা+*(কিপ)--প্রৎ। 
উস০উ) সং, পুহ, স্বর্ণ । 

দ্রোপ ক্র গমন করান ক) সং, পুং,-- 
ক্রীং, মানপাত্তরিশেষ,. আঢ়ক। ২। আ- 
ঢুকচতুষ্টয়, ৩২ সের পরিমাপ । ২। ঘ্বেতাচী 
নামে স্বর্গবেশযাকে দেখিয়া ভরহ্বাজ মুনির 
রেতঃপাত হয় । তিনি সেই রেতঃ এক 
ভ্বোণীমধ্যে স্থাপিত করিলেন। (সই: 

৮৬৩ ] দ্বৌোপ 

দ্রোণীতে জন্ম হর বলিক্কা দ্রোণ নান্গ 
হইল) পুৎ, কুরুবংশের গুরু, দ্রোগাচার্ধ্য। 
শিং--১ “ভরদ্বাজস্য চ ক্বম্নৎ,. দ্রোণ্যাৎ 
শুক্রমবদ্ধত | ৩। ঈাড়কাক। ৪। বৃশ্ডিক। 
৫ বৃহৎ জলাশয় । ৬ মেঘবিশেষ । ৭। 
ঘল্বসিয়া ফুল। ৮। শীশ্লি দ্বীপের পিরি- 
বিশেষ । [বিশেষ । 

দ্রোপকলস; সৎ, পুং, ক্রমময় 'বজ্ঞপাত্র- 
দ্রোণকাক ; সং, পু _স্ত্রীৎ, ঈাড়কাক। 
দ্রোণক্ষীরা (দ্রোণ দড্রোণপরিমিত ক্ষীর, 
৬ঠী _ হিৎ) সং, স্ত্রী, পীভীবিশেষ, হবে 
গাতি ভ্রোণপরিমিত ছ্ধ প্রদান করে । 

দ্রোণচিৎ ; সং, পু, ষজ্ভীয় অগ্রিবিশেষ। 
দ্রোণশন্মপদ ; সং, পৃৎ১ তীর্থবিশেষ। 
দ্রোণাচাধ্য (ড্রোণ-_ আচাধ্য গরু) গং, 

পুৎ, ভরদ্বাজ মুনিপুত, অখ্বখামার পিতা, 
কুক্ষবংশের গুরু । : 

দ্রোণি 7 (দ্রোণ দেখ, নি,নী- ক) সং, ্ত্রীঘঃ 
ডোণী | ভিঙী। ২। ভোঙ্গা। ৩। জলসেচনী। 

৪1 জলের গামল! । ৫1 গোরুর গামলা । 

৬। দেশবিশেষ। ৭। পর্বত-ছ্য়াস্ববর্তি শ্থান। 
দ্রোসিল ; সং, পুৎ, চাণক্য পশ্ডিত। 
দ্রোহ ক্রেহ হিংসা কর1+ অ(অল্)-_- ভা) 

সং, পুং, অনিষ্টাচরণ, অপকার ॥ ২। 
অনিষচিস্ত। | ৩। পরাঘব, অভিভব। 

ড্রোহাট (দ্রোহ অআপকার, অনিষ্ট।চরণ _ 
অটু যে গমন করে বা হয়) স্ঘ» পু 
ব্যাধ। ২। কপটী, ধূর্ত । ৩। গাথাবিশেষ । 

দ্রোহী (দড্রোহিনৃ, ক্রহ্. আনিষ্টাচরণ কর17 
ইন্িন্) _ ক) বিং, ত্রিৎ, অনিষ্টাচারী, 
অপকারী। ২যে জনিষ্টচিস্তা করে। শিং 
-১ “মিত্রদ্োহী কৃতদ্বশ্চ যে চ বিশ্বাস- 
খাতকা2ঃ।” ৩। অভিভবকারী। 

জৌপায়ন ) (ড্রোণ+ষ্ায়ন, কালি, বিঃ _ 
জান] অপত্যার্থে) সং্পুৎ, ছোপপুত্র, 
দ্রোণি অশ্বখামা। 
ভ্রৌণিক ড্রৌশ+-ইক(ব্কি)- পরিমাণার্থে) 

বিং, ত্রিৎ, ভ্ৌপপরিমিত বীঞজ্জবপনযোগ্য 
 ক্ষেত্রার্দি)। | 

দ্রৌপদ্ব জ্রেপদ + অফ). জপত্যার্থে) সং, 
পুং, ক্রপদরাজ পুতর। 



ছয়] 

জৌপদী ত্রেপদ এই কন্যার পিত1+- আঃ) 
_অপত্যার্থে ঈপ্) সং, স্ত্রীঘ, পঞ্চপাণ্ড- 
বের পত্বী, ক্রপদ রাজার কন্য। । 

দ্রৌপদেয় (দ্রৌপদী + এয়ফেয়) _ অপ- 
ত্যার্থেণ সং, পুৎ, যুধিভ্িরাদির ড্রৌপদী- 
গর্ভজাত প্রাতিবিদ্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, 
শতানীক, শ্রুতসেন এই পঞ্চপুত্র। 

ড্রোহিক ( দ্রোহ+ইকফ্িক)- যোগ্যার্থে ) 
বিং, ত্রিৎ, ড্রোহযোগ্য | 

ছন্দ (স্বি দুই,দ্বিত্ব, নিপাতন) সং, ক্রীং, 
মিথুন, স্ত্রীপুক্ষষ, জোড়া । ২।বিবাদ। 
শিৎ-১«“শতং দদ্যান্ন বিব্দেদিতি প্র1- 
জ্ঞস্য লক্ষণমূ্ । বিন! হেতুমপি ছন্দ্মেত- 
স্র্থস্য লক্ষণম্ ।১ ও । শ্বয়, দ্বিতয় । ৪ | 
শীতোক্, ভুখ ছুঃখ রাগ দ্বেষ ইত্যাদি 
পরম্পর বিরুদ্ধ যুগ্ম । ৫। রহস্য । ৬। ক- 
লহ্। ৭। যুদ্ধ,ক্ষমতাবান্ পরস্পরের শক্তির 
আন্ফালন । ৭। পুং, সমাস-বিশেষ থে 
সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে । ৮। 
রোগণবিশেষ। 

দ্বন্দচর €-চারিন্, দ্বন্দ মিথুন. 
দবন্্রচারী চর, চারী যে চরে । যাহার! 

স্্রীপুরুষে চরে) সৎ, পু, চক্রবাক পক্ষী । 
শিং ১*শশিনৎ পুনরেতি শব্বরী দগ্মিতা 
দ্বন্বচরৎ পতত্রিণৎ |” 

ঘন্বজ (দ্বন্বম-জ [জন্ জন্মান+অ.ড)- ক] 
জাত) সংপুং, দোষদ্বর়োৎ্পন্ন রোগ । ২ । 
বিং, ত্রিং বিবাদোত্পন্ন । 

ছন্দযুদ্ধ ; সং, ক্লীং, স্রয়ুদ্ধ, ছুই ব্যক্তির 
পরস্পর যুন্ধ। শিং-১ “বহনি ভুবি 
চিত্রাপি ত্বন্দযুদ্ধানি সঞ্জয় ।+ 

দ্বয়_ক্লীং (দ্বি+অয়ট্-'অবক্ববার্থে ) 
ছস্মী _স্ত্রীং জর্বহ,যুগ্ম । ২। দুই, উভয়! 
স্বিক_ক্লীং ) ৩।ছুই সংখ্যা, দ্থিভীয়। ৪। 

বিৎ, তিৎ, দ্বিত্বসংখ্যাযুক্ত | “কুনু মন্তবক- 
স্বোব হ্য়ী বৃত্তিরমনস্থিনঃ |” [চিতাগাছ। 

দ্বয়াপ্রি €ত্বি দ্বিক্ূপ-_ অগ্রি,৭মী - ছিং)সং,পুৎ 
: শ্বয়াতিন হেয় রঙ্গঃ তম এই ছুই গুণ- | 

' কমতি আতিক্রাস্ত-গ [গম পমন কর1+ 
." কআ(ড)--ক] যে গমন করে) বিৎং, ত্রিৎ 

রজস্তমোগুণবিহীন, সত্বখণবিশিষ্ট । 

[ ৮৬৪ ] দাদ 
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ছবাঃন্ছ, স্বাস্থ, দ্বাংশ্িত, ছাস্িত দ্বে।র্_ম্থ, 
স্থিত থে থাকে, ৭"মী-ষ) সং, পুং, 
দঘবারপাল। ২! বিৎ, ত্তিং, দ্বারে শ্থিত। 

হ্বাচতারিংশত (দ্বি হুই-চত্বারিংশৎ চ- 
লিশ । ছুই অধিক চল্লিশ, ং-স, মধ্য- 
পদলোপ) বিংস্ত্রীং, একবং,বিয়ালিশ,৪২। 

দ্বাত্রিংশৎ্ ছি _ত্রিংশৎ ত্রিশ । ছুই অধিৰ 
ত্রিংশৎ, যং-- স, মধ্যপদ লোপ) বিংঃস্্রীং, 
একবং, বত্রিশ, ৩২। ও 

দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ(দোত্রিংশৎ - লক্ষণ,৬ঠী _ হিং) 
সৎ, পুং১ ৩২ লক্ষণাক্রা্ত মহাপুকষ। 

দ্বাদশ ঘোদশনৃ, দি-দশন্ দশ | ছুই অ- 
ধিক দশ, মং-স, মধ্যপদ্ লোপ) বিং, 
ত্রিং, বহু, বার সংখ্যা, ১২। ২ । ঘ্বাদ- 
শন্-+ অডে)- পুরণার্থে) বিং, ত্রিং বারর 
পৃরণ। শী-স্ত্রীং, চক্দ্রের দ্বাদশ কলার 
হাসবৃদ্ধিকূপ কার্ধযদ্বার! বিনির্দি কাল, 
তিথিবিশেষ। শিং-১ পপক্ষান্তে মাস- 
ঘোরস্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধ বাসরে । সায়ং 
সন্ব্যাং ন কুব্বীত কুকুতে পিতৃহা ভবেৎ।" 

দ্বাদশকর (ছাদশ-কর হস্ত বা! কিরণ, ৬ঠী 
-ছিং) সৎ, প্র বৃহম্পতি। ২। কার্তি- 
কেয়। [প্রভৃতি দ্বাদশবিধ পুত্র। 

দ্বাশপুত্র ; সৎ, পু, ওরস ক্ষেত্র পৌন্ভব 
দ্বাদশমদ্য ; সং, ক্রীং, পানস, ভ্রাক্ষ, মাধৃক, 

থার্জ র,তাল, উরক্ষব,মাধবীক,টক্কমাধ্বীক, 
ত₹মরেয় ও নারিকেলজ ও সুর! এই দ্বাদশ 
বিধ মদদ উক্ত আছে। 

দ্বাত্ষশমল ; সং,পুৎঃ শরীরস্থ ছবাদশবিধ মল। 

শিৎ--১ «“বসাশুক্র মহ্থড্মজ্জৎ মুত্র বিট 
কর্ণ বিড়, নখ! । শ্রেক্াশ্ছি দূষিকা দ্বেণে। 
ছাদশৈতে নৃণাংমলাঃ 1? 

হাদশমাসিক (ত্বাদশমাস+ইক(্চিক)- 
স্বার্থে) জহ, জীং, দ্বাদ্শমাসে কর্তব্য 
প্রেতোদ্গেশ্যক শ্রান্ধবিশেষ। 

স্বাদশমূর্তি--দ্বাদশায্মা! দেখ। 
স্বাদশবাত্রা ) সৎ, ভ্রীং, বৈশাখাজি ঘাদশ 

মাসে ভগবান্ হত্রির ভিক্স ভি হারা 
নির্দিষ্ট আছে; বথা-বৈশাখে চন, 
হাত্রা, জ্যেষ্ঠে ক্গানবাত্র। আবাছে রথযাত্রা 
ইত্যান্ছি ৯ 



দ্বার 1] ৮৬৫ ] ছার] 

ছাদশলোচন ] দ্বাদশ বার-লোচন, | দ্বারক _ পুং বার কি; পথ 

ঘবাদশাহ্যা অক্ষি চক্ষুঃ ৬ঠী _ হিৎ) | দ্বারকা, দ্বাপ্সিকা স্ত্রীৎ / +7+কণ্_ প্রং। অ- 
সং, পু, ষড়ানন, কার্তিকেয়। 

দ্বাদশাংশু ঘোদশ- অংশ কিরণ) সৎ, পুৎ, 
বৃহস্পতি । 

দ্বাদশাক্ষর দ্বাদশ - অক্ষর, ৭মী _ হিৎ) সৎ 
পুংদ্বাদ শাক্ষরধুক্ত বিষুণবিষয়ক মন্ত্রবিশেষ; 
যথ।-_নমো ভগবতে বাহদেবায়োক্কার 

পুর্বকং । মহামন্ত্রমিমৎ প্রাহস্তত্বজ্কা দ্বাদ- 
শাক্ষরৎ।”” 

দবাদশান্ুল দোদশ-_ অন্গুলি) বিৎ, ত্রিৎ। ১২ 
অন্ুলি পরিমিত, বিতস্তি । 

দ্বাদশাত্ম! ছোদশাত্মন্, দ্বাদশ - আত্মন্। বি- 
বস্বানৃ, অর্ধ্য মা, পুষা, ত্ৃষ্তা, সবিতা, ভগ, 
ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্রু, উক্তভ্রুম 
_এই ১২ নামধারী) সৎ, পু, র্থয। ২। 
আকন্দগান্ছ। 

স্বাদশায়ুং দ্োদশায়ূস, দ্বাদশ বার (বর্ষ). 
আফুদ জীবন, ৬ষ্ঠী_হিং) সৎ, পু, 
কুক্ক,র । 

ছাদশার্চিঃ দ্বোদশার্চিমও দ্বাদশ বার- 
অর্চিম কিরণ, তেজ:) সৎ, পু, বৃহ- 
স্পতি। 

স্বাপর (দ্বি-পর, থে ছুই যুগের পর) সৎ, 
_. পু, ভৃতীয্বযুগ, ৮৬৪০*০ বতসর পরিমিত 

কাল; ভাদ্র-কুষ্*-ভয়োদশী বৃহম্পতিবারে 
এই যুগের উৎপত্তি । এই ঘুগে নারাম্, 
কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন। এই যুগে 

বর্ণাশ্রম ধর্থোর ধবংস হইতে আরম্ত হয্। 
২। (কোন ব্যক্তি দূর হইতে মুড়া গাছকে 
দেখিয়া মনে করিতেছে উহা স্থাণু কি 

পুরুষ ইত্যাকাররূপ ছুই পর অর্থাৎ ছুই 
প্রধান অংশ যাহাতে আছে, ইতি - হিৎ) 
সন্দেহ । 

দ্বার্-জ্জীং ) ছে-ঞ্রিশহবারি আচ্ছাদন 
দ্বার_ক্ষীৎ / কর1+*(িচ্),অ(্সনৃ)_ ক)| 
সং ঘোর, হুয়ার । ২. । কপাট । শিৎ-১ 
“পুরমেকাদশদ্বারমূ ।” ২ “অর্গলিতদ্বার1 ।" 
৩। উপাঁয়। ৪। সন্মুখ । শিৎ-১ “ভুজজ 
পিছত স্থাক্গং, পাতত1লদখিতিষ্টিতি |” ৫। 
শেষ অঙ্গ । | | 

সী পিপি পেপসি পীসপীস্প সা সপসপিসপপাপেপসপ সপ পিপল ১. 
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থবা কৈ দীপ্তি পাওয়া1+ অ:ভ)- -_ ক,আপ) 
সং, কষ্ছের পুরী । শিৎ-১ “সর্দদভীর্থ- 
পরা শ্রেষ্ঠ। দ্বারকা বহুপুণ্যদ1) ষস্যাঃ প্রবেশ 
মাত্রেণ নরাণাৎ জন্মধণ্ডনমূ ৪? 1কপাট । 

দ্বারকণ্টক (দ্বার দুয়ার - কণ্টক) সৎ, পুৎ, 
দ্বারকেশ দ্বোরকা কৃষ্ণের পুরী-ঈশ প্রন, 
৬ষী-- ষ) সং, পুৎ, শ্রীকৃষ্ণ । ্ 

দ্বারগোপ দ্বার-শুপ. রক্ষা করা+7+অ(ব্সনৃ) 
- ক) সং, পু, দ্বারপাল। 

'দ্বারপ ছ্বার-প[পা পালন করা 
দ্বারপাল +আঅ(ড)- ক], পাল (পা-ঞ্িঃ 
দ্বারপালক ল্পালি + অ(ফঅন্)ট-ক ], 

পালক [পালি+অক(ণক)- ক] যে রক্ষা 
করে, ২য় - ষ) সৎঃ পুধ। দ্বারবানৃ, ঘ্ার- 
রক্ষক । (উপরিস্থ ফলক । 

দ্বারণিণ্ডী ; সৎ, ভ্রীৎ, দেহলী, চৌকাঠের 
দ্বারযন্ত্র (দ্বার-যন্ত্র কল, *ঠী-ষ) সং, 

ক্লীৎ, তালা, কুলুপ । 
দ্বারবান্ (দ্বারবত্, দ্বার + বৎ্(বতু)- অস্তযর্থে) 

সৎ, পুৎ, যে দ্বার রক্ষণ করে, দেৌবারিক । 
দ্বারবতী দ্বার [মুক্তির] পথ+বৎ(বতু) 
দ্বারাবতী _অস্তযর্থে, ২য় পক্ষে--ছ।র 

+ডাচ্-্দ্বারা+ বহু, ঈপ. ) সং, স্ত্রীৎ, 
দ্বারক] পুরী | 

দ্বারবলিভূক্ক -ভুজ্,দ্বার-বলি খাদ্যাৎশ 
-ভুজ্[ভুজ ভোজন করা+*(কিপ.)- 
ক] যে খায়) সং, পুং, বকপক্ষী। 

দ্বারশাখা ছোর -শাখা, ৬ঠী-ষ) সং, স্ত্ীৎ, 
_ক্লীৎ হারের অবয়ববিশেষ, বাজ । 

দ্বারস্ততভ্ত ; সং, পুৎ -- ক্রীৎ, দ্বারা ব্যস্ত $: 
দ্বারস্থ দ্বোর-স্ছ [শ্থা থাকা +দ্দমড)-- ক] 

যে থাকে) সং, পুৎ, দ্বায়পাল।: ২1 বিং, 
ত্রিং, ছ্বারস্হিত, অন্যের দ্বতির অহমত- 
ভাবে অবস্থিত, বখ।-- পিতৃ মাত দাস 
ছারস্থ হওয়া আবশ্যক $+ . 

দ্বার] € দ্বার+আআআ- তৃতীস্জার গ্রকবচন ) অং, 
কারণ, করণ। ২.। সাছায্যে, আনুকৃুল্যে। 

যথা অন্ি তারা পাক, জাত্রদ্বারা ছেদন। 
শিং-১ “কামপ্রাপ্ডিপ্চার্থছাউরব 1৮ ১ 

১৯৯ 



দ্িগ 

স্বারাধ্যক্ষ [সবার অধ্যক্ষ, ী- -ষ) সংপুৎ, 
শ্রভীহার । শিং-১ «“বেত্রব্যাসক্তহুস্তাশ্চ 
স্বারাধ্যক্ষা বিশাৎপতে 1. 

স্বারিক |) (হার + ইক(ফিক)_ রক্ষার্থে | 
দ্বারী স্বারিন্, ছার +ইন্ -অস্তযর্থে) 

সং, পু, দ্বারপাল । ২। দ্বারযুস্ক। 

স্বাবিংশ ( হ্বাবিংশতি + (ডট) _পূরপার্থে) 
বিং, ত্রিৎ, ২২ সংখার পুরণ। 

দ্বাবিংশতি দ্বি ছুই-বিংশতি কুড়ি। ছুই 

ধিক কুড়ি, বং -. স, মধ্যপদলোপ) বিৎ, 
স্ীং, একৎ বাইশ, ২২। 

হাষতি (দ্দি ছুই_ষষ্টি যাট। ছুই অধিক 

বাট, যৎ- স, মধ্যপদলোপ) বিৎ, আ্ীৎ, 
 বাষট্রি, ৬২। 
ঘাসগ্ততি ছি দুই-সপ্ততি জোত্তর । ছুই 

অর্ধিক সোত্তর, যং- স, মধ্যপদলোপ ) 
বিং, স্ত্রীং, বায়াত্তর, ৭২। 

দ্বি ছু +৯(ডি)-ক) বি, ত্রিৎ, দ্বিং, ছুই 
সৎখ্যা, ২। 

ছিঃ ছ্বি+ল্্-বারার্ে) অং, দুইবার । ২। 
ছুই প্রকার । 

ঘ্বিক(দ্বি ছই-ক ককার,৬ঠী-ছিং) 
সং,পুং, কোক ।২।কাক।৩।(ছ্বি ছুই 
+কণ্-_ নিশ্্রয়োজনার্থে) কীং, হয়, ছুই। 
২। বিং, ত্রিং, দ্বিত্বসংখ্যাযুক্ত । 

ত্বিককার (দ্বি ছুই-ককার কবর্ণ) সং, 
পুৎ, কোক । ২।কাক। 

স্বিককুদূ দ্বে ছুই-ককুদূ বৃষের স্কদ্ষের 
ঝুঁটি) সৎ পৃৎ, উষ্। 

দ্বিকর (দ্বি-কর, ৬চী-হিৎ) বিৎ, ব্রিৎ, 
স্বিকরযুক্ত, ছিভুজ | ২। (য় স) করছয়। 
শিং-১ এবুডুক্ষিতঃ কিং ছ্বিকরেণ 
ভুৎক্কে ।?? 

ভ্বিকরী (91779208) যাহার দেহে ছুই মাত্র 
.. কর আছে; খথা--মনুষ্য প্রভৃতি । 
দ্বিকার্ধাপপিক (দ্বিকার্ধাপণ+ ইক(ফিক)-_ 

ক্রৌড়ার্থে) বিংঃত্রিৎ, কার্ধাপণ ছয়ে ভ্রীত। 
স্বিগর্ড (01815071259, দ্বি _ গর্ড, *ঠী - হিহ) 

জং) পু যে সকল জীবের দেছে অপত্য 

_জননার্থ ছুই আধার থাকে ; খখা--কজাক, 
ওসৃবেট প্রত্ৃতি । ৃ 

1 স্বিগর্ভপশ্ু (28750785] 40107) থে সকল 

পন্ড প্রহুতশাবককে অপরিপুষ্টাবস্থণ পধ্যন্ত 
উদ্বরের সিম্নস্থ চর্ম্মময়. কোবমধ্যে ধারণ 
করে; ঘথা--কর্তাক্ু, অপসম প্রভৃতি । 

ছ্বিগড (দ্বি-গো। বোধ হব, দি প্রভৃতি 
সংখ্যাশব্ষের সছিত গোশব্ব প্রন্ভৃতির 
সমাস হয্ব বলিয়া এই সমাসের নাম দ্বিগড 
হইয়াছে) সং,পুং, সমাসবিশেষ, যাহাতে 
সংখ্যাবাচক পদ পূর্বে থাকে । ২ বিং, 
ত্রিং, যাহার ছুইটী গোর আছে । শিং- 
১ঘ্বন্দোদ্ধি গুরপি চাহৎ সততমন্মদৃগৃহেৎ" 
ব্যয়ীভাবঃ।” উেদ্ভট)। 

দ্বিগুণ দ্বি ছুই-- গুণ, গুণিত) বিং, 
দ্বিগুণিত | ত্রিং। ছুইবার গুণিত | ২। 

ছুষ্ধের দ্বার গুণিত ।.শিং _ ১/এতচ্ছোচং 
গৃহস্বানাৎ দ্বিগুণং ব্রক্ষচারিণামূ |? ২ 
£দ্ঘিগণিত মানত হবাঙ্গি পক্ষ মালা |? 

দ্বিগুণাকৃত (দ্বিগুণ + আ ভাচ)-দ্বিগুণ। 
ছুইবার_কুত হুল দ্বারা কুষ্ট) বিৎ, ভ্রিং 
বারদর কৃ্ট, দোচসা (ভূমি প্রভৃতি) । 

দ্বিগুণীকৃত (দ্বিগুণ ছু” বার গুপ-কৃত। 
মধ্যে, ঈ€ি)-ক্ .ন) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা 
দ্বিগুণ করা গিয়:ছে। 

দ্বিজ দছ্বি-অ [জন্ জন্মান+ অড) 
ছিজন্মা _-ক]জন্ম।২য় পঙ্ষে - দ্বিজন্মন্, 
দ্বিজাতি হি_ জন্ম। ওয় পক্ষে-দ্বি-জাতি 

জন্ম । যাহাদের দেহোত্পন্তি ও সংস্কার 

এই ছুই লক্ষণরূপ জন্ম হয়,৬ঠী -_ হিৎ) সং, 
পুহ, ব্রাহ্মণ । ২। ক্ষত্তিয়। ৩। বৈশ্য।৪। 

(যাহাদের অণ্ড ও শাবক এই ছুই প্রকারে 
জন্ম হয়) পক্ষযাদি। ৫। যোহাদের ছুই 
বার জন্ম হয়) দত্ত । ৬। বি, ত্রিংঃ 
বার জাত। শিং-১ “মাতুর্যদগ্রে জা” 
ক্বত্তে স্থিতীয়ং মৌন্দগিবজ্ধলাৎ । ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয্ুবিশত্তম্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃত1ঃ | বৈ 
দিকেঃ কম্ভিঃ পু্যৈর্নিষেকাদি ঘ্বিজন্ম" 
নামৃ। কাধ্যঃ শরীর সংস্করঃ পারপাপ্রেতা- 

বেহ চ।” (মন্ু)। ২ "জনসন! ত্রাহ্মণে। 

জে সংস্কারৈ ছবি উচ্যতে.। বিদ্যঘ। 
খাতি বিপ্রত্বৎ ব্রিভিঃ প্রোত্রিয় উচ্তে | 
৩ এঝ্রাঙ্ষণঃ ক্ষতিদ্ো বৈশ্যন্তরয়্ো বণ 



257777 
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ঘিজি মা 2 "” 

(স্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিত্ত পুনঃ । ৪ 
এখকরঘিত্িলাতীনাং বর্ণানাং, ব্রাহ্মণ! 
সরু” 1 সৎ, পুহ) তুস্তুরুবক্ষ | - 
দ্বিজকুৎ্সিত ; সৎ, পু, শ্রেম্মাতক বৃক্ষ, 

নোন। অ।ডা। | 
ছিজদাস; সং, পু ক্লীং, শুক্র । 
দ্বিজপতি (দ্বিজ ব্রাহ্মণ-_পতি প্রতু) সৎ 

পু, চক্র । শিং-১ “ছ্বিজানামৌধধী- 
লাঞ্চ সোম্ৎ রাজ্যহভ্যষেচন্বৎখ 1 ২। 

8 নাও ও জি তি লা তিন ইক 2756 - । যা 
রি & , 15 এ 

নত, পন এছ লতি ও কতা এ এক্াতিি 74 ০ ॥ 7, উহার বং 

্ ১ চি ৪ রা 3 

রর তত 11. রব 
হও তা ই 25847 

০ ৮৮ 

নাকে ব্রাহ্মণ বলে) সং, পুখ ছ 
অধমত্বিজ। ৯1 ৮ 

দ্বিজশপ্ত ; সং,পৃৎ--ক্লীৎ, ক্স যে হব তি. 

বটি কলা ই) ব্রাহ্মণের ভক্ষণ নিষেধ বলিক্গা 
ইহার এই নাম হইয়াছে । 7 

দ্বিজসতম (দ্বিজ- সনম অত্যত্তম, ধমী- 

ষ) সং, পুং, হবিজ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ । 

দ্বিজসেবক ) সং, পুং, শৃত্র । ২। বিৎ, ত্রিৎ, 
দ্বিজসেবানিরত | 

কপূর । ৩।দ্বিজশ্রেউ । ৪। পক্ষিত্রে্। | দ্বিজা (দ্বি-জন্ জন্মান+অডে)-ক,আপ, 
€ । গরুড় । 

দ্বিজপ্রপা (দ্বিজ পর্মী ইত্যাদি_প্র-পা। 
আপ, শ্রী) পান করা4- অ(অল)- ধি, 

সং, স্সীং, আলবাল। 

ছ্িজপ্রিয্া ; সং, স্ত্রাৎ, সে।মলতা। 
হিজবন্ধু ; সং, পুৎ, অপকৃষ্ট দ্বজ, দৈবজ্ঞ, 

ভাট এ্রভভাত। শিং-১ সস্ত্রীশৃদ্র ছ্বিজ- 
বন্ধ,নাৎ এয়ী ন শরতিগোচরা।” স্মতি)। 

দ্বিঅবর €দ্বিজ ক্রাক্ষণ-বর, বর্ধ্য 
দ্বিজবর্ধ্য 4 শ্রেষ্ঠ, ৭মী-_ষ) সং, .পুৎ 

ব্রাহ্মণ। 
দ্বিজরাজ (দ্বিজ ব্রাক্গণ- রাজ রাজনৃশব্দজ 

শষ, »ঠী-ষ। গ্রহ নক্ষত্র বিগ্রা ও ল- 

তাদি রাজ্যে ব্রহ্মা চন্সরকে অভিবিক্ত ক€র- 

মাছেন) সং, পু, চক্র । শিং-১ “দ্বিজা- ! 
নামোষধানাং চ স্োমং রাজ্যেহভ্যষে- 

চয়ছ্ 1? ২ “কৃঞ্চসা চ পাঞ্চজন্যৎ মহার্- 
মেতদৃ দ্বিজরাজবর্ণমৃ।' ২। কপুরি।৩। 
(ক্ষতিয় বৈশ্যদের মধ্যে শ্রেন্ট) ব্রাহ্মণ। 

৪ ।(পক্ষিদের মধ্যে শ্রেষউ) গকুড়। ৫। 
(অর্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) অনস্ত। 

দ্বিজালনা (দ্বিজ।লগ্গিন্, দ্বজ দুইবার জাত 
লিজ চহচঢ+ইনৃ-অভ্যযর্থে) সং, 
পুৎ, ছজবেশখ।রী, ছলব্রাক্ষণ। শিং ১ 
“তান্ সর্বান্ ঘাতযবে্রাজা শুজাতস্য দ্বিজ- 
লিঞ্জিন।') (মন্ু)। | 

দ্বিজবাছুন (ভ্বিদ গক্ুড়_বাহন, ৬ঠী- 
হিং) সং, পু বিজু । শিৎ-১ “এবং 

ত্বমসি দেবানাং মগ্লানাৎ দ্বিজবাহনঃ।” 
দ্বিজক্রব (ভ্বিজ-_ক্রুব [ক্র বল17 অ(ক)- 
ক] স্বেবলে। হ্িজ. নয় তথখাচ যে আপ. 

স্পপ্পাীপীপিপ 

স্ত্রী) সং, জ্্রীং, রেণুকানামক গন্ধ- 
দ্রব্য। ২। পালড্শাক। ৩। দ্বিজপত়ী। 

হিজাগ্রয (দ্বিজ -অগ্র্য শ্রেষ্ট, ৭মী-ঘ) 
সং, পুং, দ্বিজশ্রেষ্ট, বিপ্র ৷ 

দ্বিজায়নী €দ্বিজ দুইবার জাত+অর়ন- 
প্রৎ। কিম্বা অয় প্রাণ্ড করান+অন 

ছেনট)-প। যাহা দ্বার দ্বিজ জানা যায়। 
ঈপ _ ভ্্ীং) সংস্্ীংযজ্ঞোপবিত, পৈতা। 

৷ স্বিজালয় ত্বিজ_ আল, *চী_ষ) সৎ, পু, 
_ ক্লীৎ, বৃক্ষত্থ পক্ষিগপের কোঠর ) হ। 
ব্রাক্মণের গৃহ । 

দ্বিজিহর (ছি-ভিহবা ভিব্। যাহাদের 

ছুই জিহ্বা, ৬ঠী-ছিৎ। মহাভারতে-_ 
গক্ুড় এই কুশামনে অমৃত রাখিয়াছেন 
মনে করিয়া সর্পপণ সেই আসন চাটিতে 
লাপিল। তাহাতেই তাহাদের জিহ্ব। 
দ্বিখণ্ড হইল) সং, পুং, সর্প । শিং--১ 
“স্থিজিহ্বাশ্চ কুতাঃ জর্পা গকুড়েন 1 ২ 
“দ্বিজিহ্ববদনৎ ধত্ে ছুষ্টো৷ ছজনিপন্নগঠ় .? 
২। যাহার ছুই জিহবা । ৩।ষে এক 

ব্যক্তির নিকট এক প্রকার বলিয়। অন্য 
ব্যক্তির নিকট প্রকারাস্তর বলে, খল। 
৪ ।সৃচক। ৫। চোর। ৬ । দুঃসাধ্য। 

দ্বিজেত্্র দ্বিজ-_ইন্ শ্রেষ্ঠ, “মী -_য) সং 
পু, দ্বিজশ্রেষ্ঠ। শিৎ-১ “দ্ধিেক্রকাস্বৎ 

শ্রিতবক্ষসৎ শরিয়া ।” মোত)। | 
দ্বিজেশ (দ্বিজ-ঈশ প্রধান, মী) 

সং, পৃং, গকড়। »।চজআ। ৩। কপুরি। 

দ্বিজোত্ম (ছ্িজ ক্মত্রিয,। বৈশ্য -- উত্ভম। 
ধাহার। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে উত্তম, ৭মী 

_হ) সৎ, পুত, ব্রাক্ষণ । ২ । ভ্রাহ্মণত্রেষ্ঠ । 



দ্িদি- [৮৬৮] দ্বিপ 

দ্বিজোপাসক (দ্বিজ-উপ--আস্ সেবা | দ্থিদেহ থে ছুই-_ফেহ শরীর,»চী - ছিং। 
করা4+অক(ণক)- ক) সং, পুং, শুদ্র। ধাহার মস্তক হত্ভীর. এবং অন্যান্য আবয়ব 
২1 বিং, ত্রিৎ, দ্বিজসেবাকারক । . মনুষ্যাকতি) সং, পুৎ, গজানন, গণেশ । 

ছ্বিঠা ; সংযস্্রীৎ, অগ্নিপত্বী, স্বাহ1। ২। বিসর্ণ। | দ্বিদ্ধাদ্রশখ ; সং,পুং, বিবাহে নিষিদ্ধ বরকন্যার 
দ্বিত ; সং, পুৎ, দেববিশেষ, মুনিবিশেষ রাশি সংষোগবিশেষ | শিৎ--১ “কন্যায়াঃ 
দ্বিতয় (দ্বি+তয়ট্-_ অবন্ববার্থে) সং, ক্লীং, : দ্বাদশে ভর্ত। ভর্ভ,১ কন্যা দ্বিতীব্গ!। দ্বিস্বা- 

স্বী-স্ত্রীং, যুগ্ম । ২ । ছয়, ছুই সংখ্যা । ৩। | বশৎ বিজানীয়াৎ বঙজ্জিতৎ ভ্রিদশৈরপি 1” 
দ্বিপ্রকার। ৪। বিৎ, ত্রিং, দ্বিতৃসধ্যাযুক্ঞ । | দ্বিধা | (ছ্ি+ধ'চ্- প্রকারার্ে)ক্রিং -বিং, 
শিৎ-১ পদ্রমসান্মতোঃ কিমস্তরৎ ষদি ; দ্বেধা / অং,দ্িবিধ। ২। ছুইবার | শিং--১ 
বায়ে দ্বিতয্বেংপি তেহুচল1: 1" (কিরাত) । | “দ্বিধেব হুদয়ং তস্য দুঃখিতস্যাভবত্তদা।» 

দ্বিতল ;বিৎ, ত্রিং, দেধিতলা, ষে গৃহের দুই | _ ২ “করে গ্রহীতাচরণৎ দ্বেধা চক্রে ।” 
তল । 1 দ্বিধাকরণ ; সং,ক্লীং,ছুই অংশে বিভজন। 

দ্বিতীয় (দ্বি+তীয়-পুরপীর্ধে) বিৎ, ভ্রিৎ, । দ্বিধাকত ; বিং, ত্রিং, যাহাকে ছুই অংশে 
দুয়ের পুরক। শিং-১ “দ্বিতীয়গ্রামী ] বিভন্ত করা গিয়াছে । 
নহি শব এষ নঃ1” রেঘু)। ম্বা-স্্রীৎ, | দ্বিধাগতি (দ্বিধা দ্বিবিধ-গতি গমন। ই- 
পতী, ভার্্য1। ২। তিথবিশেষ, চক্রের ! হারা উভচর অর্থাৎ জলেগু থাকে ও 
দ্বিতীয় কলার ভ্রাসবৃদ্ধি ক্রিয়া বিনিদ্দিষ্ট ! স্ছলেও থাকে বলিয়া) সং, পুৎ, কুম্তীর। 

কাল। 1 ২। বিং, ত্রিৎ, দ্বিপ্রকার গতিবিশিষ্ট। 
দ্বিতীয়াকৃত (দ্বিতীয় + আ.ডাচ)-দ্বিতীয়া_ | দ্বিধাতু (দি ছুই-ধাতু প্রকৃতি । দ্বিদেহ 

কৃত কৃষ্ট) বিং, ত্রিং, দুইবার কৃষ্ট দেখ ) সং, পুৎ, গণেশ । ২। র্লীং, ধাতু- 
(ক্ষেত্রাদি)। | দ্বয়। 

দ্িভীয়াশ্রম দ্বিতীয় _ আশ্রম, ক্র -_ স) সৎ,  দ্বিধালেখা ছ্ধিধা_: পগ্য) বিৎ, তিং, দ্বিধা 

পুং, গা্থৃস্থ্যাশ্রম। লেখনীয়, যাহাতে ছুইপ্রকার লেখা আছে। 

দ্বিত্র (দ্বি দুই--ত্র ত্রিশব্দজ ) বিং, ত্রিৎ, ২। সৎ, পৃৎ, হিস্তালবৃক্ষ | 
দুই অথবা তিন। শিৎ- ১ “দ্বিত্রীণ্যহান্য- | দ্বিনবতশ ; সং, স্্রীৎ, বিরনববই সংখ্যা, ৯২। 

| 
। 
, 
ৃ 

ৰ 
| 

হুসি সোড়, মর্হন্ 1” রেছু)। ২। বিরনব্বই সংখ্যাবিশিষ্ট । 
দ্বিত্ব (দ্বি+-ত্ব- ভা) সং, ব্লীৎ, সমবায় বস্ত- | দ্বিপ দ্বি[এখানে] দুইবার -প[পা পানকর! 

ছয়, বন্তর একত্ববোধক বস্তর উভয়ত্ব। +অ(ড)- ক) যেপান করে। যে ছুইবার 
দ্বিদৎ (দ্বি ছুই-দত্ত দাত, ৬ঠী-হিৎ। ূ পান করে অর্থাৎ একবার শুগুত্বার। পরে 

দত্ত দত) বিং, ত্রিংত দস্তদ্বয়-বিশিষ্ট মুখদ্বারা পান করে) সৎ, পু গজ, নাগ, 
(বুষাদি)। 11 হস্তী। শিৎ-১ *বিপৃর্যমীণ শ্রবপোদর 

দ্বিদল (দ্বি ছুই-দল,৬্ঠী-হিৎ)বিং,ত্রিৎ, | দ্বিপাঃ।”” ২। লাগকেশর বৃক্ষ । 
যাহার ছুই দল, যাহা? ছুই লে বিভক্ত | দ্বিপঞ্চাশৎ ছ্বি দুই অধিক পঞ্চাশ পঁ 

:(€দর্ভপবিত্রাদি)। ২ । সং,পুং, কলায় |]. ঞ্চাশ, য়ং-স, মধ্যপদলোপ) সৎ, স্ত্ীং 
প্রভৃতি । হারা দুই অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা, ৫২। 

ছিদশ (দ্বি-দশ,৬্ঠী -হিৎ) বিৎ তরি, দ্বিপক্রোতৎ্পন্তিক (7)199$5199018088) বিং, 

দ্বাদশ সংখ্যাবিশিষ্ট। 1] ত্রিৎ, বীজ অন্কুরিত হইবার সময্প যাহা 

দিদা (দ্ধি_দ্বামন্ রজ্দর, ৬চী-হিৎ) সং, | হইতে কেবল ছুইটামাত্র পত্র বিনির্গত 
স্ত্রী ছুইগাছা রজজ,দ্বার! বন্ধ গাভী।  ;. হত; যথা_-আত্র, লীচু প্রত্তৃতি। 

দ্বিদিব (দ্বি ছুই-দিব দ্দিবা, গৎ-স) (স্বিপদ (ছ্বি ছই-পদ্ পা, ৬চী-হছিৎ) 
সঙ, পুৎ। দিবসদ্য়সাধ্য যাগবিশেষ। | বি, তরি, গদছর-বিশিষ্ট। হই পদ, 



দিমু 

বাহার ছুই প1। ২। সং, পুৎ, মনুষ্য | 1 
পক্ষী 7:৪1 রাক্ষস। 

[৮0 

পা । দেবতা । *৬। | 

যাহার তুই মাথা । ২ সঃ তক 
পুত্রবিশেষ | ৃ 

জোযোতিঘে- মিথুন) তুলা, কুত্ত, কন্যা ও | ছিরদ দ্বি-রদ দত, ৬ী_ -ছ্, স্ 
ধনুর পুর্ববার্থ । দী--স্্রীৎ, ছন্দোবিশেষ। 
ঘা-ঞকৃরিশেষ |. [ভ্রব্যবিশেষ। 

ভ্বিপমদদ ; সৎ, বৃহ, শ্রী হতিষ | ২। গন্ধ 
দ্বিপাদ; বি) ত্রিৎ, ছুইপদযুক্ত। 
দ্বিপাদ্দ ঘ্বি ছুই--পাদ, ৬ঠী-হিৎ) সং, 

পু, বানরাদি পশু । ২। গ্রহবিশেষ। শিং 
-১ “একপাদ1 দ্বিপাদ্ধাশ্চ তথ! ছ্বিশির- 
সোহুপরে ।”” ৩। বিং,ত্রিৎ, দ্বিপাদযুক্ত 

দ্বিপাদ্য দ্বি ছুই-পার্দ অংশ +য - প্রং) 
সৎ, ক্লীং, দ্বিগুণ দণ্ড । 

দ্বিপাধিপ (্বিপ হস্তী _ অধিপ, অধি- 
দ্বিপাধিপতি | পতি শ্রেষ্ঠ, ৬ষ্ঠী-ষ) অং, 

পু, এররাবত। 
স্বিপায়ী (-স্বিন্, দ্বি ছুইবা'র-পায়িন্ যে, 

পান করে । দ্বিপ দেখ) সং, পুৎ, হস্তী। 
দ্বিপাসায দ্বিপ দ্বিপতুশ্য-_আস্য মুখ, ৬্ঠী 

হিং, মধ্যপদ লোপ) সৎ, পুং, গণেশ । 

হুস্তী। 

দ্বিরদ-রদ (ছ্থিরদ হস্তী-রদ মস্ত ১. সৎ, 
পুৎ, হতী-দত্ত ) ষথা--“তিরদ-রদ-নিশ্মিত 
গৃহদ্ার দিয়া--১? | (মেখনাদ)। 

দ্বিরদাস্তক (ছিরদ অস্তক নাশকারী, ঠা 
স্ষ' সৎ, পুং, সিংহ। 

দ্বিরশন ্থিং ছুইবার-_ অশন ভোজন, য় 
-_ স) সংক্লীৎ, ছুইবার ভোজন। শিৎ - 
৯ “মুনিভিদ্বিরশনৎ প্রোক্তং বিপ্রাপাৎ 
মর্ত্যবাসিনাম্ 1৮? 

স্বিরসন (ছবি ছুই-রসন! ভি ৬ঠী_ 
হিৎ) সং, পুৎ, ছ্বিজিহর, সর্প। 

দ্বিরাগমন (দ্বিঃ ঢুইবার-_ আগমন ) সৎ, 
ক্লীং, বিবাহের পর পতিগৃহে কন্যার স্ি- 
তীয়বার আগমন। শিৎ-১ “বৃত্তে পাপি- 
গ্রহে গেহাৎ পিতুং পতিগৃহতৎ প্রতি। পুনরা- 
গমনৎ যত স্যাত্তৎ দ্বিরাগমনৎ বিছুঃ।” 

দ্বিপুরুষ দ্বে-_পুরুষ, ৬ঠী- হিৎ) বিৎ, তরি,  দ্বিরাত্র (দ্বিরাত্রি +অবে)- _নিবৃস্তার্থে ) বি 
পুরুষদ্বয় প্রমাণযুক্ত | 

দ্বিপুরোদন্তী (1১50671009) দ্বি_পুরস্ অগ্রে 

_প্বস্ভী দত্ভবিশিষ্ট) সং, পুং, যে সকল 
পশুর মুখ পুরোভাগে প্রত্যেক মাড়িতে 
ছুইটী করিয্া! দত্ত থাকে, যথা _ কাঠ- 
বিড়ালী, শশক, শল্পকী, মুষিক প্রভৃতি । 

দ্বিভাব (দ্বি-ভাব, ৬ঠী-হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, 
দ্বিভাবাপন্ন, ছই ভাবযুক্ত' । 

দ্বিছুজ ছবি ছুই-ভুজ বাহ) সৎ, পুৎ, হই 
হাত। ২। বিং, ত্রিং, ভুজছয়বিশিষ্ট ৷ 

দ্বিমাতৃক (দ্বি ছুই-মাতৃ মাতা+ক- 
গ্রহ) দং, পু গণেশ । ২। জরাসন্ধ। 

দ্বিমাতজ (দ্বিমাতৃ-জ [জন্ জন্মান+অ 
ডে)-ক)] যে জন্মায়) সং, পুংত গণেশ। 
২। অক্বাসন্ধ। 

দবিমুখ তি ছুই মুখ,৬ী _ ছিৎ) সং, পু, 
রাজদর্প। ২। বিং, ত্রিৎ, সুখছয়বিশিষ্ট, 
যাহার ছুইদ্বিকে মুখ আছে। খা-স্ত্রীৎ, 
গাড়, »। জোক। . ্ 

িষুর্ধ (ছি -ছুই- ু ্নূ ম্তক) বিং, ত্রিৎ, 

তিং১ রাত্রিদ্বর়সাধ্য । 
দ্বিরাপ (দ্বিঃ ছুইবার- আপছভ।-প1 পান 
কর।1+অ(ড)- ক] ষে পান করে। ষে 

দুইবার পান করে অর্থাৎ একবার শুণ্ু- 
দ্বারা পরে মুখদ্বার৷ পান করে) সং, পৃং, 
হস্তাঁ। 

দ্বিরাশী (ছিরাশিন্, ছবিঃ দুইবার বশ. 
ভোজন করা+ইনৃণিনৃ) _ ক) বিং, ভ্রিং, 
দ্বির্ভোজী, যে ছুইবার ভোজন করে । 

দ্বিরুক্ত দ্বিঃ ছুইবার- উক্ত কথিত) বিং, 
ত্রিৎ, দুইবার কথিত । ২। ব্যাকরণে বাছার 
ছিতৃ হয়, অভ্যস্ত ৷ 

দ্বিরুক্তি দ্বিঃ ছুইবার--উক্কি কখন) সং, 
জীৎ, বারদ্বস্ব কথন, ছুইবার বল!। 

 দ্বিরূঢ়া (দ্বিঃ ছুইবার-_ উদ! বিবাহিত ) 
সৎ, স্ত্রীং, ছইবার বিবাহিতা স্ত্রী, পুনভূর্। 

দ্বিরপ (দছ্বি-রূপ আকৃতি) সং, পুৎ+ দ্থি" 
আকার শব্দাদি আভিধানবিশেষ । ৎ। ছুই 
রার গ্রস্থাবৃত্ি ; বখা-- “দ্বিপচণযাছি 
পাঠ |” ৩। বিৎ, ত্রিং, রূপদ্বয়বিশি্উ । 



দ্বিশ ৮৭* ষ্ঠ ছা 

ছিরেতাং (2 তস,দ্বি ছুই -. -রেতস্। শর্ত | দিক তেস্থি হব [নিলেন হিং) 
ও অশ্ব এই উভয়ের রেতযোগে বাহার 

জন্য হয়, »ঠা হিং) সং» পু) অখতর, 
টাটুখোড়।,। 

ভ্বিরেফ ছ্বে- য়েফ, হাহা বন্তকোপরি ছ্ই 
রেফ আছে, -হিৎ) সৎ, পুৎ, ভমর | 
শিৎ-১মধু ছিরেফঃ কুস্ুমৈকপ|ত্রে ।?? 
* “স্বিরেফম্ণলাঃ সবিশেবসঙ্গ | 1” 

দ্বিবক্ধ, ছ্বি ছুই-_বক্ত, মুখ, ৬ঠী-হিং) 
স্ পু রাজসর্প। ২। দ্বানববিশেষ | ৩। 
বিৎ ত্রিৎ, সুখদ্বরবিশিষ্ট । (বিভক্তি । 

খ্বিবচন ; সং, ক্লী,। ব্যাকরণে দ্বিত্ব-বোধক 
স্বিবর্ধা ছ্বি হুই--বর্ষ বৎসর, ৬্চী 
দ্বিবর্থিকা / - হিং? হিবর্ষা- কণ -- যোগ) 

সৎ, স্ত্রীং, ছুই বৎসর বয়স্কা গবী। 
দ্বিবষা'ণ মি ছুই বর্ষ বৎ্সর+ঈন, 
স্বিবর্ষিক 7 ইক-কালার্থে। ভবিষ্যৎকালে 

দ্বেব।ধিক শব্ধ ও হয়) বিৎ, ত্রিং, ছুই 
বৎসর বস্স্ক। ২1 দুই বৎ্সরোপম্ন (ধা- 
ন্যাদি)। | 

দ্বিবাহিকা ঘ্বি ছুই-বহ্ বহনকর14+ অক 
(ণক)-প। আপৃ-স্টালিঙ্জে। যাহ? ছুই 
ব্যক্তিদ্বার সচরাচর বহন কর! হয়) সং, 
জ্ীঘ, দোলা, ডুলি। 

শ্বিবিদ ; সৎ, পুং, বানরবিশেষ ; ইহাকে 
বিষুঃ বধ করিয়াছিলেন । শিং-১মৈন্দশ্চ 
দ্বিবিদশ্চাপি হনূমাংশ্চানিলাত্মবজঃ।” 

স্বিবিদারি (দ্ববিদ-অরি শত্রু, ৬ঠী _ ষ) 
সং, পুৎঃ বিষ । | 

দ্বিবিধ (ছ্বি_বিধা- প্রকার) বিং, ব্রি ছুই 
প্রকার । শিৎ-১ “নিকামতণ্ু। ছ্বিবিধেন 
 বহিচনা। নতশ্চরে পেন্ধন সম্ভ. তেন।"কুমার)। 

পুত) ' বিসর্গ | ২। বধর্ণবিশেষ। 
দ্বিবেশর1) সৎ, স্ত্রীৎ) কুচ্ছ্ররখ বা গাড়ী । 
দ্বিশঃ € দ্বিশস্, ছি দুই+চশস্- প্রং) অং, 

ছুইবার। ২। ছুই ছুই । ৩। দুঙ্জন ছুজন। 

দ্বিশত (্বি-শত) সং, ক্রীৎ। হুইশত, ২**। 
হ.। বিৎ, ব্রি ইইশত সংখ্যাবিশিষ্ট । 
শত (ছ্বিশত 41 -_ ক্রীতার্থে) বি, রিং 

দ্বিশতে আত 1. 

সৎ, পুখঃ ছুই খুরযুক্ত পণ্ড, গো মহিষাদি। 
শীর্ষ ছবি ছই-শীর্ঘ, সম্তক+কণ্_ 
যোগ ' সৎ, পু জনি 1 

বিশ্বাসী [ 88709101709 0ভাঠা ৯ আক্কোলোটল 

জীব, ইঞ্ছারা আজন্ম কর্মকৃপ ও ফুসফুল্ 
এই ছুই প্রকার যন্ত্রেই শ্বাস কর্ম [নষ্পন্ 
করে, ইহাদ্িগের দেহ মত্স্যসদৃশ । পদ্দ- 
চতুষ্য় সম্ভরণের নিমিত্ধ হযোগা। 

দ্বিট - পুৎ (ছ্িষ, দ্বিষ₹ দ্বেষ করা, 
দ্বিষৎ - স্ত্রিং (কিপ্), অৎশেতৃ) _ ক) সং, 

শত্র, ত্বেধী। ২। বিং, ত্রিং, ভ্বেষকারী। 
দ্বিষস্তপ (ছ্বিষং শক্রুকে _-তপ (তপ্ তাপ, 

দেওয়া+ অ(খশ্)-ক )] যে তাপ দেয়, 
২য়! ষ) বিং, ত্রিং, পরস্তপ, যে শক্রকে 
তাপ দেয়, শক্রুতাপন। 

ছিষ্ট ছি ছ্েষ ক +$ত(ক্ত)- শর) বিং, 
ত্রিং, যাহাকে ৫ করা যায়। ২। সং 
ক্লীৎ, তাজ, তা 

দ্বি্ট দ্বি দুই -শ্ছ[শ্থা থাকা অডে)- 
ক] যে থাকে) বিৎ, ত্িৎ, ছুয়্েতে শ্হিত, 
উভয়স্থ । 

ছিঃ (দ্ি+হুচ্) অং, ছইবার। ২।দুই 
প্রকার । 

দ্বিসগুতি দ্বি ছুই-সপ্ততি সোত্তর। ছুই 
ধিক সোত্তর, য়ং-স। মধ্যপদলোপ) 
অং, স্পীৎ, বায়াত্তর, ৭২ । 

ভ্বিঘম দ্বি-সম বতজর পরিমাণ, *মী--ষ) 
বিং, ত্রিং, যাহাতে ছুই বৎসপ্পের পরিমাণ 
আছে, ছিবধ-পরিমাণযুক্ত । 

স্বিসহত্রাক্ষ (দ্বিসহআঅ ছুইহাজার - অনি 
চক্ষুঃ, ৬ষী - হছিৎ) সং, পু, অনভ্তদেব। 

দ্বিসীত্য দ্বে দুইবার - সীতা, হলস্ 
সবি. ) লাজল+ঘ-_-কৃতার্থে) বিং১ত্রিংঃ 

দ্বিগুণাকৃত, বারুছবয়কষ্ট ॥ 
স্বিদ্স্বিম্ন (দ্বিঃ ছুইখার - ত্বিষ্ন পক্ক) সং, 

ক্লীৎ, সিদ্ধ তুল । ২ হত্ডী। 

দ্বিহল্য শ্িহল+ব- কর্ষপার্থে) বিৎ। ত্রিং, 
থে ক্ষেত্র হইবার না রা হইয়াছে, 
দোচসা (ক্ষেত্র) ॥। 

ঘ্িহা (দ্বিহন্, স্বি হই প্রকারে ক্জ * রি 
সিএ 

জি 



হে 

বরা হন সম্বেবধ ক বং, পৃ, 
হত্ী 1... 

িহায়নী [্ি- _হাক্কন বৎসর, চ্ঠী_ -ছিৎ) 
সৎ, স্্ীৎ, ভ্িবৎসরবয্থা গবী। : 

দ্বিহীন (দ্বি স্ত্রীপুরুষন্য় হীন, ৫মী-ষ) 
 বিৎ, জ্রিৎ আ্রীপুরুষ হইতে হীন, নেপুৎ- 
সক। . 

ঘিহদয়। €দ্বি-হৃদয় অন্তঃকরণ, ৬চী- 
হিং) সংমত্রীৎ, গর্ভিণী, অন্তঃসত্বা॥ 

হীপ ঘ্বি দুই [ অর্থাৎ ছইপার্খে] খপ. 
জল -+-অ; ৬ষ্ঠী হি অ-ঈ) সং, পুং-- 

ক্লীৎ, চতুর্দিকে জল বেষ্টিত স্বল । শিং-_ 
১ *ছীপাস্তরানীতলবঙ্গপুস্পমূ 1১ ২ “লঙ্ক। 
নাম সমুদ্রস্য ছীপত্রেষ্টা 1? ২। ব্যোস্র- 

চণ্মোপরি মহাদেব যখন তপস্যা করেন, 
তখন কোন কবি বর্ণন। করিয়াছিলেন, ষেন 

এক দ্বীপোপরি রজত পর্ধত রহিস্বাছে। 
এই জন্যে ব্যাগ্রচর্ট্ের নাম দ্বীপ হইল) 
ব্যাস্্রচম্জ । | 

দ্বীপকপূ্র ; সং, পৃৎ, চীনকপুর্র 
দ্বীপবান্ (দ্বীপবধ্, হবীপ+ বৎ্বেতু)-- অত্ত্য- 

এেঁ) সং, পুৎ, সমুদ্র । ২। নদ্দ। ব্তী-- 
স্্রীং, নদী । শিং - ১ “অলম্কৃতৎ দ্বীপবত্যা 
মালিন্যা রম্যতীরয়া।? ৎ। ভূমি । 

স্বীপী (ছ্বীপিনূ, হ্বীপ+ইন্_-অজ্ত্যর্থে) সং, 
পু, ব্যাআ্র। শিৎ-১ “ জিংহদ্বীপিকরুক্ষ 
ব্যাত্মুছিবৈশ্চ মৃটৈর্ তমৃ ৮ ২। জমুজ্র। 

দ্বীপীনখ (দ্বীপী _ নখ, ৬ঠী-ব) সং, পৃং, 
ব্যাম্নখ । | 

ছেষ (ছিষ. ছেষ করা+ অ(জঅল্)-- ভা) সং, 
পু, 'বৈর, শরক্রতা। ২ ॥ ক্রোধ। ৩। 
ঈর্ধা, অসৃয়া। ৪ । বিরাগ । শিৎ--১ “ম। 
চাট্মৈ ত্বৎ বৃথাঃ দ্বেবম। ২ “আঃ পতি- 
বিষয়ে সংজাভছেবাৎ স্্িয্ম।” ৩ “ই- 
ক্রিয়স্তেত্্িয়ন্ডার্থে রাগছেষো ব্যহস্ছিতৌ।” 

দ্বেষণ (দ্বিং, দ্বেষ করা+ক্মন-_ক ) অং, 
পৃং শক্রে। ২। (+অনট ভা) ্ীৎ, 
ভ্বেষ। . . 

দ্বেধী ( ছে, সবি +ইনূশিন্)- কষ ) বিৎ, 
* জিৎ, বিদ্বেী, ্ বেষযুক্ক 1. : 
দ্বেষ্য ( দে বেখ, মখেোগ্) রা) বিৎ, ত্রিৎ, 
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হ্বেষের পাত্র বা বিষয় । শি 7৯ শেন ৃ 
_ পণ্ডিতা হ্েষ্যা নির্ধনানাৎ অফাখলাঃ 11 হি 
শব্েষ্যোছপি জন্মতঃ, শিল্ন্তমর্স্য ঠা 
ষখৌধধমূ |” ২। শক্রু। 

দ্বৈগুণিক (দ্বি ছুই--গুণ লং | 
ফিক) -প্রয়োজনার্থে। 
শতযাহার প্রয়োজন হয়) বিৎঃ ত্রিৎ, এ 

_ বুদ্ধিজীবী, সুদখোর | 
দ্বৈগুণ্য € দ্বিগণ47-ব্ষ্ণ্যে) _ ভবার্থে ). সৎ, 

কী, দুই গুপ, স্বিগুণ করা। ্ | 
দ্বৈত (দ্বি+ ইতহ্দ্বীত অরে) _ ভা- 

বার্ধে) সৎ, ক্রীৎ, দ্বিতীয়ত । ২1 জুই, 
পদ্দার্থের অআন্ভিত্ব । ৬। ছ্িবিধত্ত।.৪। 

 বনবিশেষ । ৫। বিং তরি দ্বৈধবাদী। %। 
তার্কিকাদি মতে--দ্বৈতমত স্বীকার করে 
কিন্ত টৈৈদাস্তিকেরা দ্বৈতমত স্বীকার 

করেন না, তাহারা অদ্বৈতবাদী ।-আামা- 
সুজ মতেও বিশিষ্ট অধ্বৈতভাব কবিত 
অ।ছে। ৭। দ্বিত্বশুন্ত। 

ছৈত-বন; সং, ক্রীং, সরস্বতী নদীতীরস্থ 
শোক-মোহ-রহিত বনবিশেষ । 

দ্বৈতবাদী (ছ্বৈতবাদিন্, ছৈত--বাদী এ 
বল।4-ইন্(পিন্)- ক] থে বলে) বিং,ভ্িৎ, 
ধাহার। ছুই পদ্দার্থের অস্তিত্ব অীকার 
করে, যাহারা জীবাত্বা ও পরবাত্ম। ভিন্ন 
বলিক্স! খ্বীকার করে। ... 

হ্বৈতাদ্বৈত (দ্বৈত -_'্সছৈত, দ্বৎ-- স্) সং 
ক্রীং, জীব ও ঈশ্বরের ভে । . 

দ্বৈতী (হ্বৈতিন্, দ্বৈত +ইন্ _অজ্তযর্থে) বিৎ 
ত্রিং, ছ্বৈতবাদ্ী (নৈয়াস্িকাদি) ॥ .. 

ছ্বৈতীয়ীক (দ্বিতীষ্ব+ঈক(ফৌীক) _ নিশ্রায়ো- 
জনার্থে, কণ্- যোগ ) বিং, তরিং, স্থিতীয়। 
শিৎ-১ « ছৈতীয়ীকতক্জামিতোহক্নপম- | 
ত্তস্য _1৮(নৈষধ) ॥. | 

ছৈধ (দ্বিধ।1 আঅ(হ)- স্বার্থে, নিপাভল) সং, 
ক্লীৎ, ভিধা, ্থিপ্রকার। ২। আঅরিবিজিগী- 
ঘুর জয় পরাল্সয় বিষয়ে জন্দেহ। ৩। 
সন্দেহ। ৪ 1 মতভেদ.। সিং.--১ “যেলৈব- 
মাগতা দ্বৈধং তব বুদ্ধি” লোকে! ্ঁ 
দৈধমুপৈষ্যতি 1? : 

হেষ্ট। (ছেষ্ট, স্থিষ এতৃতেন্) ক) বিথ্িং) 

শত কর) এক 



| ছবি 

স্বৈধম (্বি+ধমৃ_ _ন্রকায়াখে)ও ব্জই, দখা । 
হ। একের সহিত সাত ও অপরের ফহিত 

বিগ্রহ । ৩। প্রবল শত্রুর নাতি মৌখিক 

আত্মসমর্পণ । 
দ্বিধীভাব (দ্বৈধ ভূ (হওয়ার). 

তাবে, মধ্যে ঈচি)-বআআগম ) সহ, ক্রীহ, 
- স্বিধামত, বাহ্যে একশ্রকার অভ্যন্তরে আর 
এক 1 শিৎ-১ "অক্ষর ক্ষরক্েব ছ্বৈধী- 
ভাবোহুসমাত্সনঃ |”, 

গ্বেপ ঘ্বীপ ব্যান্রচন্্4+অক্১-ইদমর্থে) 
সং, পু, ব্যান্রচ্্বাবৃত বধ । ২। ক্ীৎ, 

- খ্ব্যাপ্রচন্ত্ম । ৩। বিং, ত্রিৎ, ঘ্বীপসন্থন্ধীত্ষ । 
দ্বৈপদ্িক (ছিপদ +ইক(্িক)-- জ্ঞাতার্থে) 

সং,পুৎ, দ্বিপদধেদজ্ঞ ব! দ্বিপদ বেদবেত্তা। 
'দ্বৈপসাপর (4:০1১11১919৪০ ) মহাসাগরের 

যে অংশে বহুসংখ্যক দ্বীপ আছে। 
দ্বেপায়ন হবৌপঅয়ন- জাতার্থে 1 ঝ। 
' 'মহাভারতে--যসুনাদ্বীপে :জন্মেন বলিয়া 
 গ্বৈপায়ন মাম হইল) সং, পুৎ১ ব্যাসদেব। 
শিং - ১ ন্যস্তো, দ্বীপে স যদ্বালভ্তম্মা- 
দ্বৈপাক়নঃ স্মৃতঃ ।' 

দ্বৈপ্য ৮৮ _ইদমর্থে ) বিৎ, ত্রিৎ 
দ্বীপসন্বন্ধীক্স । 
হর (দ্বিমাত্ + ডুর্, অফ) - _অপত্যার্থে। 

এঘিনি ছুই মাতার পুত্র) সং, পুৎ্। গণেশ। 
:-৯। জরাসন্ধ। শিৎ-.১"হতেহিড়িম্বরিপুণ। 

রাজ্জি দ্বেম়াতুরে যুধি।',মোঘ)। ৩। রঃ 
ধত্রিং, ছুই মাতার সম্ভান। 
ৈমাতৃক (দ্বিষাত 4+ক - প্রৎ ) সং, পু 
," বুছি জল ও নম্থীজলো্পন শস্তে পালিত 

দেশ। 

দ্বৈরথ িরধ+বকে) নট ৭মী - হিং) 
সং ক্ীৎ, যুদ্ধবিশেষ, যে যুদ্ধে ছুই রথ 
-: বিদ্যমান আর্চছ। শিং-১ “দৈরথেনান্ 

বৈশাস্তিস্তবচ মম বনৃপ |, 
্বৈরাত্রিক (ছ্িরাত্র+ইকংকঝিক)-_ ভবার্থে) 

০ পধিধ, তরি, ছুই রাত্রিতে উদ্পপন্্র ॥ 
্ আাসট দ্বিরাশি+ ব্য )- ভবার্থে ) সৎ, 

০ ক্রি, ছ্িবিধরাশিষুক্তত্য ।. 
৷ বিধ্য (স্থিবিধ +-ঘ যে) _ ভাবে) সং, জ্লীৎ, 
হই প্রকার, [দ্ববিখতা। 

পা] 

383 -92- 

দ্বযক্ষুল হবি 

স্থযাঁু, 
সপ 

| আসসিক বে ঝুইওলবা বৎসর +ইক 
ফিক)-ভবার্থে) বিংভ্রিৎ, দ্বিবর্ধোভ্ব। 

ছ্বৈহায়ন ( দ্িহায়ন+ অফ) -ভবার্থে ) মং, 
ক্রীৎ, দ্বিধা বয়স্কত্ব। 

ক্ষ দ্ধ ছই- অক্ষি তন্ষ, ৬ঠী-_হিং) 
বি, ভরিৎ, নেত্রদ্বয়যুক্ত । শিৎ-:১ছ্ধযন্দীং 

্রাক্ষীৎ ললাটাক্ষীমূ।", | 
হযক্ষর ছে ছুই - অক্ষর, ৬ঠী-হিৎ) সং, 

ক্লীৎ, বর্ণদ্য়াস্থাক মন্ত্রবিশেষ। শিং-১ 
“রামেতি দ্ব্ক্ষরং নাম মান্ভঙ্গঃ পিনা- 
কিলঃ 17, 

ছুই_অঙগুলি, দ্বিড-স, অ- 
প্রং) সং, ক্াং, ছুই ক্সঙ্তুলির সমাহার। 
২। বিৎ্, ত্রিৎ, ছুই অক্ষ্ুলি পরিমিত। 
শিৎ- ১ “ফলকে হ্বযক্কুলাস্তরেঃ1+ ২ 
“তদ্দপি দ্ব্যক্গুলৎ নুযুনমূ 1 

দ্বযঞজল (দভি- অঞ্জলি, ছিগড - স, আ.ফ)- 

পরিমাণার্থে) বি ভ্ত্রিৎখ ছুই অঞ্ণি 
পরিমিত । ২। ৮, ক্রীৎ, অঞ্জলিদ্বয়মাত্র । 

দ্বযধুক (দ্বি-আ. ক-ষযোগ) বিং, ত্রিং, 
ছুই পরমাণুর শমষ্ছি |. 

দ্বর্থ (দ্বি-অর্থ বোধ, ৭মী-হিৎ ) বিং, 
ত্রিৎ যাহাতে ছুই অর্থ বুঝা যায়, অথ- 
দ্বয়যুক্ত। শিং-১ “আত্রশ্চ সিক্তঃ পিত- 
রশ্চ তৃপ্ত! এক! ক্রিয়। ছযর্থকরীহ লোকে ।” 

্বযশীতি (দ্বি দুই অধিক--জশীতি, মং- 
স, মধ্যপদ লোপ) সং,স্্রীৎ, বিরাশী, ৮২। 

্ব্যষ্ট €দ্বি ছুই [ ধাতু; স্বর্ণ এবং রৌপ্য | 

_-অশ. ব্যাপা+৩৬ক)- ক । যাহা এ 

ছুই উৎকৃষ্ট ধাতুতে থাদ্রূপে মাশ্রত 
করা যায়) সং, ক্রীং১ তা, তাবা। 

দ্ব্যহ €দ্বি ছুই -ক্সহন্ ধন) সং, পুং, 

 ছুছর্দিন। 
সবযাত্ববাদী (দ্ব্যাক্া ছুই জাত্মা- বদ বল। 

+ইন্(পিন্)- ক) বিং, অ্রিৎ, খে জীবাতা। 
পরমাত্মা উভয়ের বিদ্যমানতা স্বীকার করে। 

বযামুষ্যায়ণ (ছি-আমুষ্যা়ণ কসসুষ্য গত) 
সং, পু, এক প্রকার দত্তকপু্র। যে পুও 

উভয়ের সম্মতিক্রমে পরিগৃহণীত হইগা 
জনক ও গ্রহীতা উভবের নি $ 

' ধন গ্রহণ করে| 77 
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হি 2 বাধে ৰ 
_বিৎ। ত্রিং” িনদ্বভৰ, যাহ! দ্বিতীক্প দিনে 
হয 4 উভয়দিনভোগয জরার্ধি । 

৮. 

 ;ব্যঞ্জন বর্ণের উনবিংশবর্ণ। ইহার উচ্চা- 
. স্বণস্থান দত্ত । ইহ মোক্ষরূপিণী কুগুলী, 

"বাদিতত্বযুক্ত,। সদ্দাপঞ্দেবাত্মক, পঞ্চ 
প্রাণময়, ভ্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দৃযুদ্ত চতূর্বগ 
্লগ্রত্দ এবং পীতবিদ্যুল্পতাকার বলিয়া 
নিপ্দিষ্ট আছে । ইহাতে শঙ্খিনী, নাগেশ 
খাতা প্রভৃতি বুঝায় । ২। খো ধারণকর! 
নজঅ(ড)-স্প্) সং, কীৎ, ধন । ৩। ধো147 

* কিপ্) _ ক) পুতত্রক্ষা । ৪ খা1অর(ড) 
_ ক) কুবের। ৫। ধর্ম ।৬। ধা-ধারক । 

খকু দৌপ্ত শব্দজ কি?) দীপ্তি পাওয়া । ২। 
উদ্রের অপুর্তিভাব ; যথা--উদ্দর খক্ৃ 
ধক করিতেছে । 

খট ধেণ শব্দ কর14+অ(অন্)- ক, ণ স্থানে 
চ) সৎ, পুং, তুল, নিক্তি, কীড়ী। ২। 

ভূলাদ্দিব্য ।৩। তুলারাশি ৷ শিৎ _ ১দিংহে। 
বুষশ্চ মেষশ্চ কন্তাধস্বী ধটে। ছটঃ।” টা- 
শ্রী, পুক্ষাতন বস্ত্র, চীয়, কৌপীল । 

খটক (েট+কপ্- যোগ) মং পু, ৪২ রতি 
প্ররিমাশ, যারা।  . 

খিক) সং, স্ত্রী, পঞ্চসেরাত্মক পরিমাণ, 
ধাড়া । ২। চিরধন্ত্১ কৌপীন, ধড়।। 

খ'টী ধেটিন্, খট+ইন্ _ অস্ত্যর্থে) বিং,ত্রিং, 
তুলাধারক । ২। তুলারাশি । ৩1 শিব। 

খড় (দেক্ীজ) লং, পৃ। অবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত 
শরীর । | 

খড় ধেমিশব্বজ) সৎ, জীণবন্ত্র, নেকড়া । 
ধর ধে পানকরা4+র- প্রৎ, নিপাতন) 

সং, পুহ, ধুতুর।। 
খন ধন শষ্য] উৎপন্নহওয়া শক্স(ন্)- ক) 

সৎ, স্্রীৎ, বিত্ত, স্থাধর আআস্থাবর অল্পন্তি, 
টাকা, কড়ি ২। বর্ণ গ্রস্থৃতি। পিৎ-৯. 
হানি  ধনধান্যুতানি 1৮1. বধনাশা 

ধা | ক্ষেহ্। (₹। ধলিষঠা- 
নক্ষত্র । ৬। (158) ঘোগডিহ্, পপ খই 
প্রকার চিহ্ন! 

ধনকেলি ধেন-কেলি .. থে জীড়া: কী 
করে) সং, পুৎ কুবের । 

ধনঞজয় ধনং ধনকে- জয় [জি জঙ়ু করা 
+অখে)- ক] যে জয় করে। এইহেতু- 
“অগি হইতে ধন ইচ্ছ1 করে।” মহাভারতে 
--অর্জুন কহিলেন “আমি নিখিল জন- 
পদ জয় করিয়া খন সংগ্রহ পূর্বক তন্মধের: 
'অবস্থিতি করি এই নিমিত্ত আমার লাষ 
ঘবন্গঁয় হুইক্ষাছে । কাশীদাস-কৃত মহা- 
ছ্চারতে--যোগেশ্বর নামে শিবের পুজা 
লইয়া গান্ধারী ও কুস্তীতে বিবা্ধ হয়। 
শিব তখন মন্দিরমধের আবিভূততি হয় 
বলিলেন, কল্য পরাতে যিনি এক সহ 
হুব্ণ চম্পক-পুষ্প দিয় সর্বাগ্রে আমার 
পুজ1 করিবেন, আমার এই মুর্ভিতে তাহা" 
রই স্বত্ব হইবে । ছুর্ধোবধন গ্রান্ধারীর জনয, 
রাত্রিকালে দ্বর্ণকার দ্বারা সুবর্ণ-চম্পক 
প্রস্তত করাইতে আর্ত করিলেন 'ঞ্ঞ ্ ি 
কুস্ইর জন্য কুষেরকে বায়ব্য শররে পরাস্ত 
করিয়। মুহুর্ত মধ্যে তাহার পুী হইতে 
স্ববর্থচম্পকে শিবকে আচ্ছন্ন করিজ। 

স্কুবেদ্ধের ভাণ্ডার হইভে হৈঅ-চম্পাক আহ: 
রণ করাতে অর্জনের নাম খধনঞ্জর হইল) 
দৎ,পুৎ, আভ্জ,ন। শিৎ-১ “সোহয্ং কিং 
কণ্ম কৌন্ডেয় করিব্যতি ধনজীয়ঃ 1” ২1 

অনি। ৩। সর্পবিশেষ। ৪। শ্বরীরস্ 
বাস্ু। €। ককুঘবৃক্ষ ৷ : 

ধনঞজয়বিজত ; সৎ, ক্রীৎ, আধুনিক বাল 
গ্রন্থবিশেষ । | 

ধন খেন--দ [কৈ পালন কর1+.অডে)_. 
ক] যে পালন কষে, ২স্1-স). অং, পুৎ, 
কুবের | ২। (-। জালকর।-+ অ(ভ১)--ক) 
বিৎ, ভ্িং, ধন্দভা, 1৬ । হিজ্জল বক্ষ । 

ধনদণ্ড (ধন সছৃ১) শুযা-): সং, ক্রীৎ, 
অর্থদণ্ড, "ধন গ্রহণরূপ ধণ্ড। শিং-১ 
পবাগ্নস্ডতপ্রথমৎকুর্ধ্যাৎ্থধিগ, দণ্ড - তন: 

স্করৎ। সৃতীয়ংখনদওন বধদওমতঃ পর / 
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খনদানুচর (ধনদ কুবের-_আঅনুচর পশ্চা 

ঈগামী, ঠা -ষ) সং, পু, কুব্ররানুচর, 
বক্ষ । 

ধনদানুজ ধেনদ- অনুজ কনিষ্ঠ, ৬্ভী_ষ্) 
সৎ, পুং, কুবেরানুজ, রাবণ । 

ধনদায়ী (ধনদাযিনূ, ধন-দ1] দান করা 
. ইনৃণিন্)- ক) সংখপুৎ,। অগ্নি। ২1 বিৎ, 

ত্রিৎ, ধনদাতা। 
ধন্ন্দদ্া ; সং, স্ত্রীৎ, বুদ্ধশক্তিবিশেষ 
ধনপতি, ধনস্বামী, ধনাধিপ ॥ (ধন -পতি 

ধনাধ্যক্ষ, ধনেশ্বর ইত্যাপি, শ্ঠী 
_ব) সৎ, পুং, কুবের । ২। ধনী । ৩ 
উজানি-নিবাসী একজন ফদাগর। ইহার 
ছুই পত্বীছিল। জ্যেষ্ঠার নাম লহন।) 
কনিষ্ঠার নাম খুল্পনা | রাজা বিক্রমকেশরী 
মসিংহলে প্রেরণ করিলে ইনি শালবানের 
নিকট কারারুদ্ধ হন। ইহার পুত্র শ্রমস্ত 
ইন্থাকে কারামুক্ত করেন। 

ধনপিশাচিকা । সং, স্ত্রী, ধনতৃষ্ণ1, ধন- 
ধনপিশাচী লোভ । [খাটান। 
ধনপ্রয়োগ ; সং, পুৎ, ধনের বিনিয়োগ, টাকা |. 
ধনপ্রিক্ব! ; সং, স্ত্রীৎ, কাকজন্বু। 
ধনবতী৷ ধেনবান্ দেখ, ঈপ্-স্্রীলিজে) সৎ 

সত্রীৎ, ধনিষ্ট। নক্ষত্র । ২ | বিৎ, আ্ীৎ, ধন- 
শালিনী। 

ধনবান্ 7; €ধলবৎ, ধন শ- বত(বতু) - ঘ- 
ধনী স্বার্থে । ধনিনৃ, ধন+ইন্ _ অ- 

সত্যর্থে) বিৎ্ত্রিং, ইখর্ধ্যশ।লী,ঘাহার এচুর 
ধন আছে । ২। সং, পুৎ, কৃষি বাপিজ্য 
প্রভৃতি বিষয়ে যে ধন প্রয়োগ করে, মঙ্থা- 
জন । শিং--১ “ধনবান্ জাতষে পরব |”? 
২ “্ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যন্ত 
পঞ্চমঃ।” 

ধনহরী ; সৎ, স্ত্রী, চোর নাঙক গন্ধড্রব্য | 
ধনাগম (ধন -আগম আগমল) দধ, পুহ। 

ক্র্থণগম, আক । 
খনাধিকত (ধন -- অধিকৃত ধাহার উপর 
, (করা] রাখা বায়) সৎ, পু, যাহার উপর 
ধন রক্ষার ভার খাকে। ধলাখ্যক্ষ । 

ধনাধযক্ষ (ধন - অধ্যক্ষ তত্ববধাক্ক, শী 
-. তুষ্ট লঙ্। পুখ। কুষের | শিং ১ “জন্য! 
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সহিত: শেষে! ধনাধ্যক্ষস্তখাশিবঃ 1” (দে- 
বীমাহাত্মা)। ২। বাহার উপর ধনরক্ষার 
ও আর-ব্যয় বিষয়ক তত্বাবধানের ভার 
থাকে। 

ধনার্চিত (ধন _ অর্চিত পৃজিত, ওয়া- ষ) 
ৰিং, ত্রিং, ধনাঢ্য, ধনশালী। 

ধনাথা ধেনার্থিন্, ধন- অর্থিন [অর্থ প্রা- 
না করা+ইনৃপণিন্)- ক] যে প্রার্থনা 
করে) বিং, ত্রিং, যে ধনের অন্বেষণ করে, 
ধনাভিলাধী। 

ধনাশ্রী ; সং, স্ত্রী) ধান্নী নামক রাগিণী- 
বিশেষ, হনুমানের মতে ইহা শ্বাসের 
ভূতীয় ভার্যা। 

ধনিক (ধনিন্-কৈ বিস্তারকর1+ অডে)- 
ক) সং,ক্রীৎ, ধন্যা । ২। পুং, স্বামী । ৩) 
(ধন+স্চিক) বিং, ত্তিৎ, ধনাঢ্য । 81 উত্ত- 
মর্ণ,মহাজন। ৫। সাধু,ধার্ম্িক। কা-স্ত্রীঘ, 
হন্দরী। ২ | সার্ধবী-স্খ্রী। ৩. ধনিক-বধু। 
৪। যুবতী । 

ধনিষ্া (ধনবৎ+ইষ্ট - প্রৎ। বৎ- লোপ, 
আপ) সং, স্ত্রীৎঃ অশ্বিনী প্রভৃতি সগুবিং- 
শতি নক্ষত্রের ত্রয্োবিখশ। ধনশিরস্ক। 

ধনিষ্ঠা (বক্ষ) । 

তারকামগুলান্বিত1 মর্দলাকার । মানব ই- 
হাতে জন্মগ্রহণ করিলে সপ্ভাচারী,জ্চরিত্র, 

ধনবান্, বলবান্, দয়ালু ও প্রততিষ্টাসম্পন্ন 
হত) | 

খনী--ধনবান দেখ। [যুবতী । 

ধনীকা ধের +ইক _ প্রৎ । ই-্ঈ) সংগ্রীৎ, 

ধনীক্ষক (ধন্ শস্য) উৎ্পন্দ হওয়া+ ঈয়-_. 
পু । কণ্ _য্বোগ) সং, ক্রীৎ, ধনিয়া । 

ধনু _ পু ধেন্ [এখানে)লিক্ষেপকরা 

ধন্ছুস্_পুং-ীৎ 5 +উ, উদ্-_ ক) সং বে 
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বে খগ্ত্রের গ্বারা বাণজেপণ করে, ধনুক। 

শিং-১ “কমঠপৃষ্ঠ কঠোর মিদৎ ধর্ুর্ধূর- 
মুর্তিরসো রঘুনন্দনঃ 1? হ। মেযাদি। দবা্দশ- 
রাশির নবম; ই- আর ৃ 
হার আকার পু- 
ব্বার্ধ মনুষ্যাকার, 
শেষার্ধ অশ্বাকার, | 

পুরুষ ধনুদ্ধারী ইহ! 
মুলা, পূর্বাধাঢ়া 
এবং উত্তর।ষাঢ়ার ধন্থু (রাশি) 1 

প্রথম পাদ সংযোগে উৎপন্ন । এই রাশিস্থ | 
চন্দ্রে জন্মিলে নীতিমানৃ, ধনবান্, শ্ুখী, 
প্রাঙ্ত ও মর্বপোষধক হয়। ৩।চারি হস্ত 
পরিমাণ | ৪ | পু, পিয়ালবৃক্ষ । 

ধনুঃপট ; সৎ, পুৎ, পিয়ালবৃক্ষ | 
ধনুঃশাখা 7 সং,ক্ত্রীঘ, মুর্ববা। ২। মহেন্দ্র 
ধনুঃশ্রেণী 5) বারুণী। 
ধনুগুণ ধেশুস ধন্থুক- গুণ জ্যা) 

ধনুকের ভিলা, জ্যা। 
ধনুক্রম ধেনুস্-ক্রম বৃক্ষ, ৬ঠী -ষ) সৎ 

পুৎ) বংশ, বাশ । 

ধমুদ্ধীর ধেনুস্-ধর [ধু ধারণ করা4 
ধনুভূ্ি ও অ(অন্)- ক] যে ধরে, ২য় 
ধন্ুম্মান্ -ষ। ধনুস্-ভৃৎ [ভূ ধা 

পণ করা+০ক্িপ)-ক] যে ধারণ করে, 
হ1-য। ধনু ধনুস্+ মৎ্(মতু)-_ 
'অত্যযর্থে) সং, পুৎ, থে ধনুঃ ধারণ করে, 
যে ধনুর্বিষয়ে পরিপক হইয়াছে, ষে ধনুঃ 
ও বাপ লইয়া যুদ্ধ করে, তীরন্দাজ । শিং 
-১৫লোকেহস্মিন্হি পশ্যামি পার্থাদন্যৎ 
ধন্ুধরমৃ |? ২। বিৎ, ভ্রিৎ, কোন বিষয়ে 
যাহার অসাধারণ ক্ষমত] ও নৈপুণ্য হই- 
স্াছে, ষেমন--তিনি-এবিষতক্ষ ধনুপ্ধর। 

ধারী খেহুর্ধারিন্, ধ্ুস্ -. খারী [ধ ধারণ 
করা + ইন্পিন্)- ক] ষে ধরে, *যা-ষ্) 
সং, পু, ধন্ুপ্ধর দেখ । 

ধনুপেরেষ (ধন্থুল্ বেদ) জং, পু, ধন্ুর্বিদ্য1- 
বোধক্ষ শাস্ত্র; ইজ! বজুবেরেদের উপবেদ ) 

ইহার প্রণেতা । 

২১পুহ 

বুক (বুশ হো করে] যাস [ 
করে) ২কস্কা- হ) সৎ) পু, ধনুদ্ধর | 

[ ৮৭৫ ] ধন 

টি রত হিরন রানো 
ধনুক্ষোটি ধনু - কোটি, রা ফট সৎ, রং 

ধন্থুর অগ্রভাগ । 

ধন্ুষ্টঙ্কার (ধনুস্_ টক্কার 9 সৎ, ফ্লীৎ, ধনুর 
শব, ধনুর ছিলার শব । ২। পুৎ, রোগ- 
বিশেষ, যে রোগের আবির্ভাব হইলে শরীর 
ধন্ুর ন্যায় বক্র হইয়1 যায়। 

ধনুস্পাণি €ধন্ুন্- পাপি হস্ত) বিং, ত্রিং, 
ধনুদ্ধর, যে ধনু ধারণ করে। 

ধনুদ্বান্- ধনুপ্ধর দেখ। 
ধনেয়ক ধনেয় [ধন শস্য+এয-- প্রং | +- 

কণ্- যোগ) সং, জীৎ, ধন্যাক, ধনিষ়া। 
ধনেশ (ধন-ঈশ, ঈশ্বর- প্রভু ) 
ধনেখর সৎ, পুং, কুব্র। ২। বিৎ, 

ত্রিং, ধনস্বামী । 
ধন্ধ-_দৃষ্টিত্রম জন্বান, ধাধা লাগা । 
ধঙ্ধিত ; বিং,ত্রিং, দৃষ্টিভ্রম যাহার জদ্গি- 

কাছে, ধার্ধ। জন্মান। 
ধন্য €( ধন+ যং্য)-_ যোগ্যার্থে) বিং, ত্রিং 

ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী । ২ । কৃতার্থ। 
শিং ১ “ধন্যোহহ কতপুপ্যোহহুমৃ।+ 
৩। শ্লাত্য, প্রশৎসনীয়। শিং--১ দধন্যৎ 

ষশস্যমাস্কুষ্যৎ জর্বপাপহরৎ শুভম্। 
(পুরাপ)। ৪। সাধু, ধার্মিক। শিং-১ 
“৫কাহুন্যে ধন্ততরে ময়া 1৮ | 

ধন্যবাদ ধেন্য-বাদ কথন) সং,পৃং, “তুমি 
ধন্য” এই বলিয়া 9১ করা, প্রশৎসা- 
বাঘ । 

ধন্যা -- স্্রীৎ হিরা উৎপন্ন হ- 
ধন্যাক - কী | ওযক14+নিপাতন। ধন 4" 
আকন্ - ক) সৎ, ধনিয়া! । শিৎ--১ গ্ধদ্যা 
পিতৃমুখী কন্যা ধন্যো সাতৃসখঃ হত 1” 
২। বিৎ, স্্রীং, প্রশংসনীয়া। 

ধন্য (ধন্ব 1 সৌন্রধাতু, “যাহার উপরে 
দ্বারা শু শন করা 7 আঅব্জেল্) - -এ) সৎ, 
ক্সীৎ, ধন্ুক। হু (কল্-_খি) পৃ ন মক 
ভুথ্বি। 

তুর) সৎ জীৎ, জলশুল্য স্থান, মরু ম। 
ধস্তরি ধেখ-- কত্ত -খ. গমন করা+ 

ক। ইনি জছুদ্মন্বনকোলে তাহা: হতে 
উত্থিত হইয়াছিলেন ) সং, পু, দেব" 
চিকিৎসক | শিং-১ “ক্দয়ং হি ধ্বস্তরি- 



ধর ৮৯) জী ৮: 

রাদিদ্বেকো জরারুজা মৃত্যুহরোহ্ষরাধাম্ ।” 
২। পণ্ডিতবিশেষ, রাজ। বিক্রমািত্যের | 
নবরত্বের এক রব | [কো দিঘো 
স্াস। - ] 

ধা (ধক্ঘন্, ধন ক্ষেপণ শ করা +বনূকেনিপ) : 
_প) সৎ, পুং_ -ক্রীৎগ ধনুক ২। পুং, | 
মরুভূমি । 

ধ্ী (ধনিন্, ধ্ বুক +ইনৃ_ অন্যযর্থে) 
বিৎ, তরি, ধনুক্মান্, ধন্বদ্ধারী । শিং--১ 
প্ধন্থিনে! বন্ধনিশ্সিংশা বিবর্ণাঃ শাজ্ধা- 

রিণঃ1% ২। বিদপ্ধ। ৩। সং, পুৎ, অর্জুন । 
৪ । ছুরালভা। ৫) বকুল। ৬। জর্জ,ন- 

বুক্ষা 

ধপ ধপ, দেশজ) অতি শুভ্রবর্ণ। 
ঘম ( ধমন দেখ, অ(অনৃ)--ক) জৎ, পুং, 

ধমনকারী, ভগ্তাচালক। 
ঘোগকর্তী। ৩। শবককারক। 

ধমক (ধা [ভস্ত্রার] শব করা4+্সক(ণক)- 
ক) সৎ, পৃৎ, কন্মকার। হ। দেশজ) ভয় 
প্রদর্শন করা । ৩। বল 

ধমন ধো। শব্দ করা+সন্মেনট) -৭) সৎ, 
' পুং১ নল, চোঙ্ষা 1 ২? (+জন - ক) বিৎ, 
ক্জিংঃ যে কন্্কারের তস্থা চালন করে। 
৩।জ্রের। 

ধমনি ) ঠেটতেতে) খা শব্দ করা1+ অনি 
ধনী ) -ক, ঈ-প্রং) সৎ, ্ত্রীৎ, নাড়ী, 

শিরা । শিং- ১ “দশ বিদ্যাদ ধমন্যোহুত্র | 
পঞেন্দ্রিযগুণাবহা1। যাভি তকমা প্রজা 
যকত ধমন্তোহুন্যাঃ সহআশঃ 1” ২। গলা। 
ও। হরিদ্বা। ৪ । হট্টবিলাসিনী। 

ধমনীজাল (46998 ) শরীরের অন্যর্ধবত্তা 
শিরাসমুহ । [দ্বেওয়া। 

ধয্কান (দেশজ) তিরস্কার করা, দাবাড়ি 

ধশ্মি (উন্ধ-মিল্ ফিলিত হওয়া4+ল-- | 
অংজ্ঞার্থে নিপাতন। থে উর্ধে সংযত 
হয়। অথবা! ধম+*(বিচ্)- ক-ধয্- 

মিল্বল- ক) সংপুৎ,.মনোহরদ্ধগে বন্ধ 
খপ ুক্ত] প্রভৃতিতে অলষ্কৃত কেশপাশ, 

পর খোপা ২। সংযত বা সংহত ফেশ। 

ধর হে ধয়া+নসসন্)- ক। য়ে ভূকে ধরে) ] 

' সহ) পুই। পর্বত 1 হ। ক্কার্পাস তুলা । ৩। 

২। আঅদিসং 

ধ্রণীপ্লব 

হুয়া হি রিং, 
খারণকর্ত] ; সখাস্পয়াধর, গজাধর 1. 
ধরণ (ধর দেখ, 'অস(জনট) ভাটি সং, ক্্ীং, 

প্রকার, প্রণালী পদ্ধতি । ২. ধারণ । ৩) 
€+অনট্_ -প) পরিমাণবিশেষ । ৪1 (4 
অন-_-কট) পৃঃ হিমালয় পর্বত । ৫1 
ভুবন, লোক। ৬। হু । ক স্তন। ৮। 
খান্য । ৯ সেতু 45 খু 

ধরণি তে অন্ধ] ধরা + অনি- ক্ষ) 
ধরণী | সং, জী, পৃথিবী। শিৎ-১ 

“কুর্মো বিভর্তি ধরণীৎ খলু পৃষ্ঠকেম।” 
ধরণিতল ধেরণি - তল) সং, স্সীং) পৃথিবীর 

উপরিষ্ভাগ, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। 
ধরণিধির (ধরণি, পী. পৃথিবী-ধর [ধু 
ধরণীধর ধারণ করা অন্জেন্)- ক) ফে 

ধারণ করে, ২য়া,_ ফ) সং, পু, গ্রোবর্ধন 
ধারণ করেন বলিয়া 'বষুঃ, অনস্ত। ২) 
শিব। শিং-১ এপ্র এবং সর্বভূতানাং 
ধারপৎ ধররীধরম্ম  ৩। ভূধর, পর্বত । 
শিং-১ “যো তো ধরপীধরেজ্তনয়। 
নাথাজত্যিপাথোরুহ11'” ৪ । মহাবরাছ । ৫। 

: কুর্রাজ। 
ধরণীকীলক ধরণী পৃথিবী -কীলক, শু) 

সং, পুং) পর্ব ত। 
ধরণীপুর 7 ধেরণী পৃথিবী পুরু সম্পূর্ণ 

রূপে, বেষ্উন করা4+ অ- প্রং। 
_প্রীব যে ভাসিয়া ফায়। পৃথিবী যাহার 
উপরে ভা্সে) সং+ পুং, সমুদ্ধ। 

ধরণীভূৎ ধেরণী_ভূ ধারণ কর1+*(কিপ) 
-- ক) সৎ,.পুৎঃ ধরণীধর দেখ । 

ধরপীশ্বর ধেরণী-ঈশ্বর প্রভু, ৬ঠী- য) সং, 
পুং, শির । ২। রাজা । ৩। বিযুং। 

ধরণীন্ৃত ধেরণী - হত পুত্র” ৬্ী - ষ) সং, 
পুৎ-ক্লীং, মজল। ২ নয়কাতুর 

ধরণীস্থত1 (ধরণী _ পৃথিবী - সুতা কন্যা। 
বক্ন্থানের নিমিত্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে 

করিতে জনকরাজার লাঙ্গল হইতে ইনি 
উত্থিত] হন বলিয়া) সং, স্্রীৎ, সীতা । 

ধরা ধু. ধারণকরা4- অ(বসন্)-- ক, আপ.” 
স্ত্রীৎ। যে জন্ত সকল ধারণ করে) সং? 
পৃথিবী । শিৎ-৯"ধরায়াৎ ৃম্যসত্র তং 



 ধর্দ 

সীতা প্রত্যর্পপৈহিণঃ 1৮ রেছু) | :২.। গর্ভা- 
শয়। ৩। মেদ 181 লাড়ী। ৫1 জরায়ু।.. 

ধরাতল (57০৩) সং, ীৎ/ যাহার দৈর্ঘ্য 
ট খআছে কিন্ত বেধনাই। ২। 
ভূতল, পৃথিষীর উপরিভাগ । 
ডি ১৯০৫ পৃথিবী-আত্মজ পুত্র, ্ ী 

_ষ) সং, পুং,, ভৌম, মঙ্গলগ্রহ। ২। 
নরকাহুর। জা-"স্্রী, সীতা । 

ধরাধর (ধরা পৃথিবী -ধর [থ্ব ধারণ কর! 
+ত(অন্)-- ক] যে ধারণ করে, হয়! -ষ) 
২, পু, অনস্ত, বিষুঃ। ২। পর্বত । ৩। | 

কৃর্ধরাজ | ৪ । মহাবরাহ। 
ধরাবন্ধ; সং, পুৎ»,ভড়াগ । 
ধরামর (ধরা- অমর 

সং, পুৎ, ব্রাহ্মণ । “মুখে হুতং বৈর্ন ধরাম- 
রাণাৎ তেষাৎ বৃথাজম্ম নরাধমানামৃ |” 

ধরিত্রী ধ্বে[জন্ত] ধর1+ইত্র-ক,ঈপ্--স্ত্রী- 
লিঙ্গে) সং, স্ট্ীং, পৃথিবী, ধরণী ।শিৎ_১ 
“ত্সানীতা ভবতা যদ] পতিব্রতা সার্ণধী 
ধরিত্রীস্থৃভা1” মেহানাটক)। 

ধরণ (বু ধারণ কর1+ উন(উনন্)--_ ক) সং, 
পু, ব্রহ্মা । ২ ।ত্বর্গ। ৩। জল। ৪ । 
অভিপ্রায়, মত । ৫। বিংত্রিং, ধারক । 

ধর্তব্য (ধ্ব ধরা1তব্য-শ্ম) বিং, ত্রিং, 
ধারণযোগ্য | ২। বিবেচ্য, গ্রাহা। 

ধর্তা (ধর্তৃ, ্ব ধর1+তৃতেন্)- ক) বিংত্রিং, 
ধারণবর্তী। ২। বহনকর্তী । 

ধত্তররধে ধরা+-ত্র- সৎজ্কার্থে) সং) ক্লীং 
গৃহ । ২। যজ্ঞ। ৩। ধন্ম্। 

ধন্ধ ধু পোষণ কর1+ম-ক। যেসকল 
মন্য্যকফে পোষণ করে । অভিধান মতে--- 
সত্সঙ্গ | দ্ীপিকামতে-_পুরুষের বিহিত 
ক্রিপস।-সাধ্য গুণকে ধর্্স কহে। ভারতমতে 
ধর্মের লক্ষণ অহিহসা। পুরাণমাত-- 
যাহার ঘ্বারা লোক স্থিতিবিছিত হয় তা- 
হার নাম ধর্ম ।মুক্তিবাদিমতে--যন্ুষ্যের 
যাহা কর্তবা 'তাছায় অস্পাদ্দন করাকে 

ধর্ম কছে। জ্বানবাদমতে--মনের ঘে প্র- 
বৃত্তির বার! বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি 

(ভজি জন্মে ভাহার নাম ধর্ম) সং, পৃ 
হ্লী', সংকর্ধ, অস্থষ্ঠান জন্য গুণবিশেষ,. 

দেবতা, ৭মী-ষ) 

আদার: ব্যবহার । ৩ রাতে ঙ 
ধেমন- ফেশধর্খ, কালধর্খ্ |. &.1: মা 
0৫1 ভাব। *। স্বাভাবিক অবস্থা ৯$ 
গুণ, শক্ষি ; যেমন--রোগশান্তি উষধের 
ধন 1৮ সৎকর্ম । শিং-১ “ধনুর স্ব 
স্টিত পুৎসাং বিষ্টকৃসেন কথানু ষঃ 1 ৯। 
স্বভাব ; ধষেমন-_-পরের হিতচিত্তা সাধুর 

ধর্ম । ১০1 সাদৃশ্য 1 ১৯ । লঞ্চের নবম 
স্থান । ১২। দেশবিশেষের বা জাতিবিশে- 

_ষের পরকাল প্রভৃতির অলেকিক পদ্বার্থ- 
বিষয়ক বিশ্বাস ও উপাসনা প্রণালী ; যেমন 
_ হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম । ১৩ 1 উচিত কর্ম, 
ষে কর্ম উপেক্ষিত বা অননুঠিত হইলে 
অধর অষশ বা আভ্তরিক অহ্খ জন্মে, 
'অবশ্য কর্তব্যকর্্ম । শিং-_১ “যতোছ্ভ্যু- 
দয়নিঃশ্রেয়সসিজিঃ স ধর্ম্মঃ 1?” ২ “বেছঃ 
স্বৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। 
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্শস্য লক্ষ- 
ণমৃ |? ১৪ । অহিংসা। ১৫। উপনিষদৃ। 
১৬। পৃ, যম । ১৭। আত্মা, জীব । ১৮) 
সোম্পায়ী ব্রাঙ্ষণ । ১৯ । ধন্থক। ২০ । 
শিবের বৃষ। ২১ ন্যায় অন্যায় ও পাপ 
পুণ্যের বিচারকর্তী, ঈশ্বর | ১ এ 

ধর্মকর্ম (-কর্্মন্, ধর্ধ কর্ম) ৪র্ধা_ষ). 

সংকীং, ধর্দমজনক কর্ম, ষে কর্মের অনুষ্ঠান, 
করিলে ধর্ম হয়। শিং-__ ৯বেদপ্রণিহিতৎ 
ধর্মকম্মন তন্মসলপরং 1”? ৰ 

ধর্মকাম ধেম্ম_কাম্ু কামনা কর1+অযেণ্) 
_ ক) বিং, ত্রিং, ফলপ্রাপ্তির কামনায় থে 
ধর্ম কণ্ধন করে, ধন্ানুষ্টানকারী। 

ধর্্-কীল ; সং, পু. রাজশাসন | 
ধর্্মকুণ্ড ; সংক্লীং, কাম্যবনস্থিত কুগুবিশেষ। 
ধন্দকৃৎ ধে্খ- ক ফর: সং, 

পুহ, বিুঃ |... . 
ধন্ধুকৃত্য ধের্দ-কৃত্য কার্য) সৎ ৮৬ ধর 

কর্ম, ধর্মকারধ্য। বুদ্ধদেব । 
ধর্মকেহু ধের্ম - কেতু, ভ্ভী- ছিং) সং, পু, 
রা -ক্ষেত্র ; মত জী। কুক্ক্ষেত্র। ২৭ পুশ্য- 
“ধাম, ধর্স্থাল ॥ শিং-- ১ “্ধর্ক্ষেত্রে হু | 
ক্ষেত্রে মমবেতা যুযুৎসব্ঃ | ৃ 



ধর্ম 

ধর্গুপ ধের্ব- গুপ. গোপনকরা4-*ক্িপও | 
_ক) সৎ, পুৎ, বিস্কু। ২। বিৎ, ত্রিং, 
ধর্দরক্ক ৷ 

ধর -স্বট 3 সং, পুৎ$ বৈশাখ মাসে প্রত্যহ 
দাতব্য ভোজ্য সুগন্ধোদক-পুর্ণ কলস। 

২। ধর্শরক্ষার্থঘট । ৩। সকলে সমবেত 
হইয়া! কোন কার্ধয করিতে বা না করিতে 
প্রতিজ্ঞা করা৷ 

ধর্ম ঘটব্রত ; সং, ক্লীৎ, বর্ষচতুষ্টয় নিষ্পাদ্য 
ব্রতবিশেষ । এই হতে উক্তরূপ ঘটক্গানের 
বিধি উক্ত হইয়াছে । 

ধর্শচারিণী (ধর্ম কর্তব্যকর্খ্ব_চর্ [গমন 
করা] 'অনুগমন করা+ ইন্ণিন্)-_ 
জপ, -স্ক্রীৎ) সৎ ক্ীৎ, সহধর্মিণী, স।ধবী । 

শিৎ_ ১"জ্যেষ্ঠায়াৎ ধর্মচারিণ্যাৎ মহিষ্যাং 
গর্ভমাদধে |” 

ধর্দ্চারী (-চারিন্, পূর্বে দেখ) বিং, ত্রিং, 
যেধর্্প পথে চলে, ধাশম্মিক। শিং-১ 
“স্ চেঙ স্বয়ৎ কর্ধত্য ধঙ্শচারিণাৎ ত্বমস্ত- 
রায়ো ভবসি চুযতে] বিধিঃ।” 

ধন্দজ ধেন্থ জ[জন্ জন্মান4+অডে)১_ ক] 
বে জন্মায়) সৎ, পু, ওঁরসপুত্র । শিং-১ 
“স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কাঁমজানিতরান্ 
বিছুঃ 1 [সং, পুৎ, ধর্শপুত্র যুধিষ্টির । 

ধর্দজল্ম। (--জন্মন্, ধর্ম -জন্মন্, ৬ঠী_ হিহ) 
ধন্ধাজ্ঞ ধেশ্ম-জ্ঞ [জ্ঞ জানা+4অডে)-- ক] 

যে জানে। যে ধশ্শ জানে, হয়া-ষ) 
শিৎ, ত্রিৎ, যে ধন্্ম জানে, ষে ধশ্মের স্বরূপ 
নির্ণয় করিয়।ছে, যে ধর্মস্বিষয়ে উপদেশ 
দিতে পারে। 

ধশ্মজ্ঞান (ধর্ম _জ্তান) সং,পুৎ, ধশ্ম কাহাকে 
বলে তাহা! জান, ধশ্ম কাহাকে বলে 
তহিষয়ক বোধ। 

ধরণ ; সং,পু১বৃক্ বিশেষ | ২। ঢেমৃনাসাপ। 
ধন্প্রতঃ (-- তস্, ধশ্ম+ তস্ - প্রং) বং, ধর্ম্না- 

ম্বসারে, ন্যায়াম্থুসারে, ধন্ম সাক্ষী করিয়া! ; 
বখা--আমি ধম্মতিঃ প্রতিজ্ঞা করিতেন্ছি। 
২) খশ্ে কি নিকটে, ধন্ম্ধারে ; যেমন-- 

হস্ম তি পতিত হইতে হইবেক। | ্ 
ধন্য ভিত্ব; সংক্রীৎ) ধন্য রহস্য, শ্মর সগৃঢ় 
ম্ (| 

[ ৮৭৮ ] ধর্ম 

ধন্মনদান ; সং, রীৎ, কেবল ধন্মর্ধপান। 
ধন্ম দীপিকা) সং্্ীংগৌঁড়-প্রসিত্ মীমাংসা 

গ্রন্থ বিশেষ | 
ধম্মদেশ ; সং, পৃৎ, ধন্মসাধন স্থান। 
ধন্মদ্রবী ধেন্- দ্র দ্রব হওয়া4 অন্) 

ক। ঈপ _শ্ত্রীলিঙ্গে ৷ বিষ্্পাদাগ্র সন্ত! 
এবং ত্রিপথগামিনী-হেতু গঙ্গার নাম ধম্ম- 
দ্রবী হইল) সং, জ্ত্রীৎ, গজা। 

ধন্মড্রোহী (প্রোহিন্্, ধর্্ম-ক্রহ নষ্ট করা 
+ইনৃণিন্)- ক)বিং ,ত্রিং,ধন্্দ্বেষকারী। 
সং, পু, বাক্স । 

(ধম্মধ্বজ ; সং, পু, নৃপবিশেষ। 
ধন্মরধবিজী (-_ জিন্, ধশ্ম ধবজ +-ইন্-_ অস্ত্য- 

পেঁ। যাহার ধম্মের ধ্বজজ অর্থাৎ জট! 
কোৌপীনাদ্ি বাহ্যিক চিহচ "আছে ) বিং, 
তরিং,ষে ধন্মের ধবজ ধারণ করে, যে বাস্ত- 
বিক ধাম্মিক নয় কিন্ত লোকের নিকট 
ধাণ্মিক বলিয়া! পরিচিত ও গণনীয় হুই- 
বার নিমিত্ত এনধপ বেশ ভাবভঙলী বা 
কখেপকথন করে ঘে লোকে প্রতারিত 
হইয়া তাহাকে খান্মিক জ্ঞান করে। 

ধন্মনন্দন ধন্য সন্দন, ৬ষী -ষ) সৎ, পুং। 
যুধিষ্টির | | [বিষ্ণ। 

ধম্মনাভ (ধম্ম্ল_ _ নাভি, ৬ষী - হিং) সৎ, পু 
ধন্মনিষ্ঠ ধেন্ম- _নিষ্ঠা, ৬ষী -_ হিং) বিং,ত্রিং, 

ধন্মপরায়ণ, ধর্মে যাহার আত্তরিক আস্থা 
আছে, যে সাধ্যানুসারে ধন্ম পথে চলে,যে 
যথাশক্তি ধম্মকম্মের অনুষ্ঠান করে। 

ধন্মনিষ্ট1 ; সৎ, আ্্রীৎ, ধন্মবিষধয়ে আত্তরিক 
আস্থা, সাধ্যানুসারে খন্ম পথে চলা | 

ধন্মনীতি ; সং, আীহ, নীতি-জ্ঞান-বিষয়ক 
শান্স,। যে শাবান কর্তব্যাকর্তব্য জব- 
ধারণ গু তাহার ফলাফল ধিররণ কর! 
যায়। 

ধন্মপিতি ; সং, পু, বরুণ? ৮২ 
ধণ্মপদ্ষী ধেন্ ধর্শমহেতু- পরী, ্ঁ হ্) 

সৎ, ভ্রীং, সহধন্দিপী, স্ভাঙ্যা । শিৎ-১ 
এপ্রথম। ধর্ম্দপতী চ দ্বিত্তীক্া রতিবর্ধিনী ।" 

ধশ্পত্র ধেপ্দ যত _ পত্র) থ, বাং, বজ্ঞ 
ভুম্বুর গাছ ।  ত্রিৎ, ধন্মাসক্ষ । 

ধর্খ পর রি -পর প্রধান, ৬চী - ছিং) বিঃ 



থর 

পোপ 

ধর্মপরায়ণ ধেশ্ _পরাঘণ) সং, পুং, ষে ধ- 
কে পরম পদার্থ বলিয়া জানে, যে 
সাধ্যানুসারে খর্দখপথে চলে, ষে যথাশক্তি 
ধণ্মকশ্ধের অনুষ্ঠান করে, যে কদাচ অসৎ 

কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, ধার্মিক, 
ধর্মাত্মা, ধর্ম্মশীল, ধন্মনিষ্ঠ। 

ধর্মপাঠক ধেশ্ম ধর্মশাজ্স- পাঠক যে পাঠ 
করে, ২য়া-_ষ) সং, পুং১ ধশ্মশাক্সাধ্যয়ন- 
শীল ব্যক্তি । 

ধর্শপুত্র €ধন্ম _পুত্র, ৬ঠী-ষ) সং, পুখ, 
সুধিষ্ঠির ৷ ২। ধন্ম-ছেলে। | 

ধ্দ্বপ্রমাণ ; বিৎ, ভ্রিং, ধর্ম যার প্রমাণ, ধন্ম 
যার সাক্ষী, ধন্সাক্ষী করিয়া উত্ত বা 
অনুষ্ঠিত । ২ । ক্রিং,--বিং, ধশ্ম অনুসারে, 
ধর্ঘধসাক্ষী করিয়া, ধশ্নতঠ | 

ধন্বপ্রবক্ত। (২ -বক্ত, ধন্ম_ প্রবক্তা [প্র-বচ, 
বল1-+ তৃতেন্) - -ক] যে প্রবর্তিত করে) 
২, পু) খন্মনিরূপক পুরুষ । ২। রাজা- 

কর্তৃক নিযুক্ত সভ্যবিশেষ । 
ধশ্-গ্রাবৃত্ভি; সৎ, স্ড্রীৎঃ ধশ্মবিষয়ক প্রবৃত্তি, 
যখা - ভক্তি, ন্যায়পরতা, দয়া, উপচিকীধা। 
প্রন্থতি; পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা 
প্রকাশ পুরর্বক সাধারণের হিত চেষ্ট] কর! 
এই প্রবৃত্তির প্রয়োজন । 

ধন্ম-বুদ্ধি; সং স্ট্রীৎ, ধন্মজ্কান, ধন্ম কাহাকে 
বলে তহিষয়ক জ্ঞান। 

ধর্মভয়,; সৎ, ক্রীৎ, ধর্মের ভয়, অধন্্ম করিলে 
ধশ্মের নিকট দণ্ড পাইতে ও পরলোকে 
অশেষ যাতন! ভোগ করিতে হয় বলিয়! 
বোধ ও বিশ্বাস। 

ধন্মভাণক (ধর্ম ভাখক পাঠক, ২য়া-ষ) 
সং, পু, যে ব্যক্তি ধনগ্রহণ করিয়া ধর্ম- 
পুষ্ক পাঠ করে, বৈভানিক পুরাণপাঠক । 

ধ্মীতিদ্ষুঃক ধেন্ _ ভিন্ষুক ভিক্ষাকারী, ৪্ধা 
_ষ) সৎ, পুং, ধর্র্থভিক্ষাকারী ব্যক্তি । 

ধর্মতীত 1 ধের - ভীত,ভীরু) বিংত্রিং, 
ধর্মতীযুচ যাহার ধশ্মের ভয় আছে, 
যাহার মলে সতত ধর্মের ভয় খাতকে, খআ- 
ধন্থ করিলে ধর্দের নিকট দু পাইতে 
হত বলিয়া যাহার ভয় ও বিশ্বাস আছে, 
ধন্দতীরু। 
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ধর্মভৃৎ ধেশ্ম -ভূৎ [ভূ ধারণকরা+*ক্ষিপ) 
_ক] যেধারণ করে, ২স্ব। _ ষ) বিৎ, ভরিৎ, 
ধান্রিক, ধর্মধশীল। শিং-_১ “এস ধর্ব" 
ভূতাৎ শ্রেষ্ট! ভবিষ্যতি নরোন্ত যঃ।?, 

ধন্মত্রাতা ধেশ্মত্রাতৃ, ধন ভ্রাতত ভাই) সং, 
পু, ধর্মশীল সহাধ্যায়ী। 

ধশন্মময় ধর্ম + ময়মেয়ট) -- প্রাচুর্ধ্যার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, যেখানে অধশ্মের সংজ্রব লাই । ২। 
ধশ্মে পরিপুর্ণ, সাক্ষাৎ ধন্ম, সুর্তিমান্ 
ধম । [ধশ্ধের প্রমাণ । 

খশ্মমূল (ধর্ম মুল, ৬ঠী-ষ) সং, ক্ষীৎ, 
ধশ্মযু ধেম্ম যু গমন করা+*ক্িপ)- ক) 

বিৎ, ত্রিৎ, ধান্মিক। 
ধন্মযুগ ; সং, ক্লীৎ, ধর্মপ্রধান যুগ, সত্যযুগ। 
ধর্মরাজ ধেম্্ বিচার +রাজ রাজন শবকজ 

+ধ, ৬্ঠী - ষসং, পুৎ, যম। ২। যুধি- 
ঠির। ৩। বুদ্ধ। ৪। ধর্্। 

ধন্্লক্ষপ ধের লক্ষণ চিহ) সং, ক্লীৎ, 
ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তভেয়, শৌচ, ইক্িয়- 
নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ -- এ ই 
দশ । শিং-১ প“ধুতিঃ ক্ষমা দমোহুস্তেয়ং 
শোৌচমিক্ট্রিয় নিগ্রহঃ, ধীর্ষিদ্যা সত্যম- 
ক্রোধে! দশকৎ ধশ্মলক্ষরণৎ ॥১; 

ধর্দবাসর (ধশ্দ বাসর দ্িন। এই দিনে 
যাগ ইত্যার্দি কার্য সম্পন্ন করা হয় ব- 
লিয়।) সং, পু, পূর্ণিমা ॥ 

ধন্মবাহন ধেশ্দট শিবের বৃষ _ বাহন, ৬ষ্ঠী _ 
হিৎ) সংসপুৎ» শিব । ২1 ধেশ্ম- বহ্.ঞ্রিল্, 
বাহি+ 'অনট্ -- ভাবে) ক্লীৎ, ধশ্প্রাপন । 

ধশ্মবিভুম (ধর্দ্রবিদৃ+তম বহর সধ্যে-- 
প্রধানার্থে) সৎ পুৎ) বিষুত | ২1 বিখ, ভ্রিৎ 
ধন্মজ্ঞানের প্রধান । 

ধর্মবিদ্ ধেশ্ম-বিদ্ বিদু জানা+*ক্কিপ) 
-ক] যে জানে) বিং, ত্রিৎ, ধর্ম, 
ধার্টিক। শিৎ _ ১"অন্ভিষ্টীর্থেন ধশ্বিদৃ।” 

ধর্মবিদ্যা ; সং, ক্্রীৎ, মীমাংসা্ি বিদ্যা । 
ধন্মবিগ্রব ধেশ্্ _বিল্লব, ভভী-ব্) সং পুহ। 

_ক্রীৎ, ধর্ন্ের অতিক্রম | : 
ধ্মবিবেক ধেশ্ম বিবেক, ৭মী - ছিৎ) সৎ, 

পৃ, হলাযুধকৃত ধর্নিবন্ধবিশেষ । 
| ধর্শবৃদ্ধ (ধর্ম বৃদ্ধ, ৩য়া-ব) 'বিৎ, তিৎ, 



তিশয় ধর্পযুক্ত, ধার্ট্িকশ্রেক্ঠ ।-শিৎ ১ 
, *ন ধর্্দবৃদ্ধেসু বক্কঃ সমীক্গ্যতে ।পকেুত্ধার) | 
ধর্ম্রত ধেশ্্_ ব্রত, ৬ী: -ছিং) বহর তি 

ধরে রতিবিশিষ্ট। 5 
ধর্শালা (ধর বিচার _ শালা, ভভী_ _ষফ) 

সং, স্ীৎ, ধর্্মার্থ গৃহ, যে স্থানে ধন্মার্থ 
অনাদি প্রদান করা হয়। ২। বিচারালয়। 

ধর্মশাসন (ধরব _শাসন, ৬চী _ ষ) সং, কীৎ, 
ধর্মের অনুশাসন । ২। ধশ্মশাম্্র। “ক্রমে- 
পৈতে ত্রয়োহপুযক্ত1ঃ পিতরে! ধশ্মশাজনে। 

ধ্মশান্ত্র ধের্ম_ শাক, ভঠী-_ষ) সং, ক্লীৎ, 
ধপ্মবিষয়ক শাশ্থ, যে শাস্তে ধম্ম নিরূপণ 
থাকে, যে শান্দ্রে সাংসারিক ও পারলো - 
কিক সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা থাকে, 

_স্মৃতিশান্, ধর্মসংহিতা। এতদ্দেশে বেদ 
স্মৃতি প্রভৃতি শান্সের নাম ধন্মশান্ত্র, কিন্তু 
মনু যাজ্ৰবন্ধ্য প্রভৃতি ঝষিপ্রণীত স্মতি- 

শান্প ধর্মশাজ্স বলিয়া পরিগণিত হইয়া 
থ।কে। শিং-১ “ন ধর্শান্্রং পঠতীতি 
কারণৎ ন চাপি বেদাধ্যয়নৎ হছুরাত্মনঃ 1)? 

ধর্মশীল ধেশ্ম-শীল যুক্ত, ৩য়! ষ). বি, 
_ভ্িৎ, ষে সাধ্যান্থসারে ধর্মপথে চলে, যে 

কদাচ আঅধস্্পথ অবলম্বন করে ন, যথা- 
শক্তি ধন্দ্ন কর্মের অনুষ্ঠানে যাহার স্বাভ1- 
বিক প্রবৃত্তি ও অনুরাগ থাকে, ধার্মিক । 
শিৎ-১ তধর্্মশীলো বদান্যশ্চ 

ধর্মংহিতা ধেম্ম- সমৃ-ধা ধারণ করা+ 
 ত(ক্ত)-_ প্রং, 
এবং ধর্খ্বিষয় শিক্ষণর নিমিত্ত যাহ1 সঙ্ক- 
লিত হুইন্পাছে) সং, স্ীৎ, ধর্ম বিষয়কশাস্, 
যে শাস্ত্রে ধন্্ম নিরপণ আছে, যে শান্সে 
সাংসারিক ও পারলৌকিক সমস্ত বিষয়ের 
মীমাংসা আছে, ধর্দরশাস্্, স্মূভিশাজ্স । 

ধূর্মুসঙ্কর ; সৎ, পুৎ্» পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্মের 
এক্জ্স স্মবায়। 

ধন্মমভা; সং,স্ত্রীং, প্রচলিত বেদবিছিত ধর্মের 
বিপরীত মত প্রবর্তক অথবা তদনুবর্তি 
লোকদিগের দগুবিধানপর্থ সমাজ । 

 প্রস্মসাধর্ধি ; সং, পুৎ, একাদশ মস্ত! 
মু ধেশ্ব যম- হত পুত্র) সং, পু 
তির । " | 

ঢ ৮ণ ৃ বা রা 

আপ-স্ত্রীলিজে । ধর্শ্বরক্ষা | 

রঃ থা 

শি 

র্হজ ; সৎ, ক্লীৎ, ধর্্নির্ণয়ার্থ জৈমিনী- 
প্রণীত ধন্মমীমংসারূপ গ্রস্থাবিশেষ । 

ধন্ত্রাচাধ্য 7 সং, পুং, ধন্মশিক্ষক, পুক্রববিশেষ, 
খথেদীয়দিগের তর্পণীয় পুরুধবিশেষ। 

ধর্্াত্মা ধেম্মাত্মন্, ধর - আত্মন্, ৬চঠী - হিং) 
বিং, তরি, ধন্্মশীল, ধার্মিক । শিং_১ 
“স তান্ুবাচ ধর্বাত্বা মহ্যাঁন মানবো 
ভগ 1১, | 

ধশ্মাধন্মন ধেন্ম _ অধন্ম) সং, পু, ধর্ম ও অ- 
ধন্ম ; পুণ্য ও পাপ; সংকর ও অসৎ 
কর্ম্ম। 

ধন্দীধিকরণ ধেণ্-_ পধিকরদ [আঅধি-কু অ- 
ধিকার করা7+ অন(নট্)-_ধি] আধার 
৬ী-ষ) সং,ক্লীৎ। থে স্থলে ন্যায় অন্যা- 
য়ের বিচার আছে, ধম্মস্থান, ব্যবহার 
দর্শনযোগ্য স্থান, আদালত । ২। (+- 
নট) ম্মর্র) পৃঃ বিচারক, জজ্। ৩। 
বিং, ত্রিং, ধন্ম শাস্জ্ত, । শিং -১ “জম: 
শত্রো চ মিত্রে চ ধর্বশান্্রবিশারদঃ। 
বিপ্রমুখ্যঃ কুলীন*  ধন্ম্ধিকরণে! ভ- 
বেত ২” ধন্দ শাম্্রানুলারেণ অর্থশান্ত্র 
নিরপণম্ব | য.।ক্রিয়তে স্থানে ধন্মধি- 
করণৎ হি ত২।” ২ “ পুকুষাস্তর তত্বজ্ঞা: 
প্রাংশবশ্চাপ্যলোলুপাঃ। ধন্জাধিকরণে কার্য! 
ভানাহবানকরা নর15 ++ 

ধন্মণধিকার (ধন্-- অধিকার) সং, পুং, নায় 
আন্তায় বিচারের অধিকার, বিচারপতির 
পক বা কর্। 

ধশ্মণধিকারী ধেম্মধধিকারিন্, ধন্মণাধিকার+ 
ইন্_ অস্তযর্থে) সৎ, পু, খাহার হস্তে 
ন্যাম অন্যাক় বিচারের ভার থাকে, বিচার 

পতি | 

ধম্মধ্যক্ষ ধেণ্ম বিচার - খআধ্যক্ষণ ততবার" 
থায়ক, ৭মী-ষ) সৎ, পুখও ধন্ম্বিষয়ক 
অধ্যন্স, যাহার উপর তদ্দেশ-প্রচলিত 

ধণ্মসংক্রাস্ত বিষয়ের উপদেশ বা তত্বাব- 
ধান করিবার ভার থাকে । ২। প্রা, 
বিবাক। ৩।বিচারক। শিং-১ কুল 
শীল শুণোপেতঃ সর্ধ্বকণ্ম্পরায়ণ। প্রবীণ; 
প্রেষণাধ্যন্মেণ ধম্ম ০/০/ /. 

৪. বিসুত। | 



খর [ ৮৮১ এ 

ধর্থানুগ্ত 
খপ্রানুষোয়ী “রিল 

ক্আনুডিত, ধর্ঘুত্ত | হ.। ধর্্মপধাবলন্থী । 

ধর্মাবত্তার ধেশ্ঁ অবতার) সৎ, পুহও ধার্ম্ের 
অবতার, সাক্ষাৎ ধর, মুর্তিমান্ ধন্ম। রোজা) 
বিচারপতি প্রভৃতিকে সচরাচর এই শে 
নির্দেশ ও জন্যোধন করিয়া থাকে)। 

খর্মাভাস (ধর্ম _ আন্ডাস ) সং, পুৎ, অপ্র- 
শত ধর্ম । শিং-- ১:শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদ্দিতৎ 

ঘৎ স ধর্মঃপ্রকীর্তিতঃ । অন্তশাস্সেযু যঃ 
প্রোক্কো ধর্দমাভাস্হ উচ্যাতে 1” 

ধর্থারপ্য ধেশ্ম _ অরণ্য বন। বরাহপুরাণে-- 
চক যখন গুরুত্ব তারাকে হরণ করেন, 
তখন, ধন্ম প্রপীড়িত হইয়া! গহন বলে 

প্রবেশ করিলেন। সেই সনয়ে হন্গা 
বলিষাছিলেন যে. ধর্ম! তুমি এই বল আ- 
শ্রয় করাতে ইহা ধশ্্মীরণয লামে বিখ্যাত 
হইবে) সৎ, ক্লীং, পুণ্যন্থান্বিশেষ | শি 
-৯৭ণষ্জ্গারপ্যমিদৎ ধন্ধ ত্বয়াব্যাণ্তৎ চিরং 
বিভো।। লায়া ভবিষ্যতি' হোতদ্বন্াতণ্য 
মিতিপ্রভো। ।* ২ । গণ্ধাস্থ তীর্থবিশেষ । ৩। 
ফামরপস্থ নগরবিশেষ। ৃ 

ধন্মীসন ধেশ্ম আন) সংযক্রীৎ, বিচারাসম, 
বিচায়কের বসিবার স্থান, বেঞ্চ, । শিৎ-১ 
২7 সৎবীতাঙগঃ সমাহিতহ |” 

) ধেম্মায়ল্, ধর্ম +ইষ্ঠ,। ঈয়ত _ 
টি 'আত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, যে প্রাপ- 

পণে ধর্মপথে চলে, থে প্রাণাস্তেও্ড আধর্শ্র- 
পথে পদার্পণ করে না। ২। সং, পু, 
বিষুঃ | 

ধশ্বণ পর্ন ধর্ঘ1+ইন্-_ অস্ত্যর্থেণ বি ॥ত্রিৎ 
ধর্মবিশিক্উ, খার্মিক। ২। খ্পত্বরূপ ছয়! 
ধ্মবিশিষ্ত ). 

খশ্বেত (বর্ম -ইন্্র শ্রেষ্ঠ, শমী - রা সং 
পৃং হম | শিং ---৯ 5 ধর্ছেন্ছো 

সাদসামিব। দি 

খশ্বোতর লিট প্রধান; ভী কহিৎ) 
বিৎ্ত্িৎ, ধান্িকত্রেষ্ঠ । চর 

র্টেপক্েশক খেন্ধশউপন্বেশক, 4৫. উপ-. 

 অর্ধোগ্থ অনুগত, ক্জতু-: 
স্বায়ী যে পশ্চাৎ গমন । 

করে) সিং) তিং), ধর্ট্ষের আবিরুদ্ধ, ধর্টোষ : 
. দিযনমের বআজুগত। খপ্দের নিয়মান্ুলারে |. 

দেশ দে, ডী _ব) উপ তর নি 
ধর্ম বিষন্ছে উপদেশ ফেল ক... 7 

ধশ্োপেড (ধর্ম -উপেত্ত হক গ্-ষও ূ টি 
.বিৎ ভ্িিৎ। খন্মযুক, ল্যাধা। ০ 
১ (কাজলের ) বং, ক 

ত্রিংখর্খের অবিকন্ধ, ধর্খের নিবমানুযাহী, 
ধর্মের নিগ্মমানুসারে উক্ত বা ক্অনুষ্ঠিত, 
ধর্ধ্রযুক্ত, ন্যায্য । শিং-১ “ন জ্রব্যাণাম- 
বিজ্জায় বিধিৎ ধর্মবতৎ প্রৃতিগ্রছে ।” ২ “তো 
খস্য ধন্ছেযো বর্ণস্য গুণদোষোৌ চ হস 
যৌ ।”? ২। ধশ্মলন্ধ। 

ধর্ধ_পুৎ (ধ্বষং অহঙ্কারী হওয়া,বধ 
ধরণ _ ক্লীৎ করা + অজজেল্),অনজ্সেনট্) 

-_ভা) সং গরাভবকরণ হ। অবজ্ঞা 
করণ। ৩ । অপবাদকরণ । ৪1. বলপুর্বক 
বন্ধকরণ। ৫ | অমর্ষ। ৬ প্রাগল্ভ্য । ৭) 

রমপ। ণী-জ্ধরীং, (+ঘআনট- রী ঈপ) 
অসতী-হ্ী। 

ধর্ষক (ধর দেখ, আকণেক)- ক) সং, পু, 
নট, নৃত্যকারক। ২। বিংত্রিং,ধর্ষণকা নী । 

ধর্ষকারিণী ধের্-কৃু করা+ইন্পিন্)-ক 1. 
ঈপ -স্তীৎ) সৎ, স্ত্ীৎ, দৃষিতা-কুমারী । 

ধর্ষিত (ধৃষ-ঞ্রিস্ধর্ষি+তক্তে)১-ম্ )বিৎ, 
ত্রিংঃ। পরাজিত্ত। ২। আবমানিতত। ৩1 
তিরস্কৃত.। ৪1 (4-ত্ত-ভ1) সং, বং, 
ধর্ষণ । ৫1 আসহন। ৬ | মৈথুন । ৭। পর্ব” 
ভব। তা--স্ত্রীৎ,বলাতস্কৃতা, অসভী-স্তব। 

ধব ধু, ধু [শিশুগণকে] কাপান+ অমন) - 
ক) জং, পুৎ, পতি ১ ষ্থ1--- 
“গুহে ভব-ধব কি করিব স্ব, 

' মানস-তিমির হর ।৮ ্ 
২।ঘূর্ত। ৩। মন্তুষ্য। ৪7 বৃক্ষ-বিশেষ। 
শিৎ-১ এনির্ধনেন ধবেনেহ ন তু কিঞ্চিৎ 
প্রয়োজনযূ ।১? ৫। ৮ জং, কীং, 
কম্প। পর 

ধবস ( ধাব্ ডা করা +ব্জল কেলচ্)-. 
সংজ্ঞার্থে। আস্০অ ) জং, পুং, শুরুবর্ণ। 

২ ২.1 কপুর্িরিশেষ।.অ1 শ্বেতকুষ্ঠ। ৪। সীং, 
- কাপবিশেষ) ও শ্বেতমরিচ,1 ৬ 1 খেঘল ++ 
ভা ভন্তার্থে) পুং শ্রেষ্ঠ বৃষ /-*.।বিৎঃ 
ত্রিৎ উারুডি শিৎ-১ “নীতা: কেন 

১৯১ 



ধা 
চর 

নিশা পশান্বধরলা 1৮1 হল্ার 1 গিৎ- ১. 
“যশঃহ্ধাধবলিতাখিলম় হী মুল 17? 

ধবলগিরি-; সং, পু হনামপ্রসিস্ক পর্ব | 
ধবলপক্ষ (ধবল পক্ষ ডানা ব। মাসার্ধ ) 
সং, পুহ,হংস।শিৎ--১ “ধবলপক্ষ বিহ- 
সম কৃুজিতৈঃ 1৮ মোঘ)। হ। শুর্ুপল্ষ। 

খবল মৃত্তিকা! ধেবল শুকুবর্ণ মৃত্তিকা মাটা) 
সৎ, আআ, খড়ীমাটী । 
ধবলা ) ধেবল+অ- অত্যর্থেআপ,ঈপ, 
ধবল -'্ীৎ) সং, স্্বীৎ, শুক্ুবর্ণ ধেনু। 

২। বৃন্দাবনস্থ পর্বাতবিশেষ। 
ধহলিত (ধবল +- ইত -- প্রৎ) বিৎ, ভ্রিৎ, শুভ্রী- 

ভূত। ২। যাহা শ্বেতবর্ণ করা হইয়াছে; 
“কুধাধবলিত গৃহে ভিকারী ভূপতি ৷” 

ধবলিমা। (-মনৃ, ধবল+-ইমন্- ভা) সং, 
পুহ,গুক্ুত্ব 1 শি২-১ *অধিগত ধবলিম়সঃ 
শৃলপাণেরভিথ্যাম।” মো) । 

ধবলীকুত (ধবল-_কৃত। মধ্যে, ঈ.চি)-- 
ঘআগম) বিং, তরি, ষাহাকে ধবল কর! 
গিয়াছে, ধবলিত। 

ধবলীভত ধেবল- ভূত হইয়াছে । মধ্যে, 
ঈ(চি)-'আগম) বিৎ, ভ্রিৎ, যাহা ধবল 

. হুইয়।ছে, শুক্ষীভূত। 
ধবলোত্পল ধেবল শুর্লুবর্ণ-উত্পল পদ্ম) 

সৎ, কত, কুমুদর, তু দি। 
ধবাণক (ধৃ[বুলাদি] কম্পিত কমন আপক - 

ক) সং, পু, বাযু। 

ধবিত্র ধু. ফাপা4+ইত্র-৭) সং, রীখৎ, ঘশ- 
চন্মনিশ্মিত ব্যজন, পাখা । ২। (শঁইত্র- 
ক) বিৎ, তরি, কাপনস্ন্কারক । 

ধা (ধা ধারণ করা4-০(কিপ)- ক) সং, পু 

ধাঁরধাকতী। ২ ভ্রঙ্গা। ৬।বৃহুস্পতি 1 
ধলাই ধোত্রী শন্দহ) সং, উপম।তা। 
ধাওন ধোবন শন্দজ কি ১) সং, ক্রতপমন। 
ধাঁধ। ধেন্ধশস্দ এ) দৃষ্টি্রমজন্মান । 

খাটী 7 সং, স্ত্রীং, শরুর অভিমুধে গমন । 
'খ্বাড়ী দেশব্জ) রছপ্রহুতা আ্রী-জন্কঃ যাহার 
- খয়নক বৎস জন্মিয়/ছে। ২। প্রধান । ৩। 
.'"ভউীচ্ভদকের গাসরুকে খাড়ী কছে। ্ 
'ফীভিকটী (ধা, খারণ। করা71জক(গক)-.ক |. 

[জপ 

[ব্বাত। 
খাক। (আাতার্থধক, ঘাতুজ) সং, ঠেলা,আ1-। 

০২০ পপ এপি 

 শুকারেরক্নাম, ঈপ্) সং, জী, পুষ্প 
|. বক্ষ-বিশেব,ধাইসুলের পাজছ+: . 
ধাতা ধোতৃ, ধা খাপ কয়া, পোষণ করা + 

ভূতেন্)-_- ক) জং, পুৎ, হাতা, ব্রহ্ধা। 
“হর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা ঘখা পূর্ত্বম কলকৎ ।" 
২। বিষুত | শিং--১ “জলাদি নিধনে! 
ধাতা 1” ৩। পিতা । ৪।ম্সত্মা। ৫। 
বায়ুবিশেষ। ৬। আদিত্য-বিশেষ। -৭। 
বিং, ত্রিং, রক্ষক, রক্ষাকর্ত1। ৮। ধারণ- 
কর্তা । ৯। সৃপ্টিকর্তী। ১*। লিশ্মাতা। 
শিৎ-১ «“ সর্গশেষপ্রণক্মনাদ্বিশ্বষোনেরন 
স্তরমূ । পুরাতন পুরাবিদ্ভিধ্ণতার ইতি 
কীর্তিতাঃ (সপ্তর্ধয়ঃ)।”১১ । জার । 

ধাতু ধো [জীবন, পদার্থাদি] ধারণ করা4ত্ 
(তুন্)-_ ক, সৎজ্হার্সছে) সং, পুং, দেহ্স্ছ 
বাত, পিস্ত, কফ, শোণিত, মাংল, মেদ 
সভ্ভ1, শুক্র, ঘঅশ্ছি প্রভৃতি || ক্ষিতি, 
অপ তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম--পঞ্চভূত। 
শিৎ- ১৭শরীরদারণাদৃধাতব ইতু)চ্যন্তে | 
২। ধারণাদৃধাতবন্তে তুযর্বাতপিত্ত কফ- 
জ্সয়১।” ৩ পর্শবতন্ছ হগরিকার্দি। ৪। 
মনঠশিল। | ৫ ।গিকি টা । ৬। স্বর্ণ ,রৌপ্য, 

কাংস্য, পিত্বল, তায়, সীসক, রজ, লৌহ 
--এই আষ্ট তৈজস পদার্থ; শ্ুবর্ণ রজ- 
তার্দির উৎ্পাত্ড বিষে এইরূপ ইতিহাস 
গ্রথিত আছে-পুর্ব্বে গুড়াকেশ নামক 

এক মহাস্র তাআ।কার হইয়া বিষ্ণুর অ- 
চ্চনা পূর্বক বিষণ “চক্রে দেহত্যাগের কা- 
মনা করাতে, হবি চক্রাতাতে তাহাকে 
বিনাশ করিয়া বিখলোকে শীত করেন। 
তখন জেই অক্কুরের মহনে ব্জাত্র, রক্তে 
স্বর্ণ, অশ্হিতে রজতাদি ও অলাদিতে 
ৈত্যা্দি ধাতু উৎপন্ন হ্ক্স। শিং-১ 
“প্রাসাটৈ) ঘভধাতুপিনজাঙ্গিমবচ্ছি- 
খটৈরিব।” ৭। ভূ স্থ! গম প্রন্ভৃতি ক্রিয়া- 
ববাচক প্রকৃতি ॥। ৮। প্রচ়্তি, স্বভার । ৯৭ 
স্বরূপ । ১৯ । অবস্থান) ১১। ইপাপান, 

সমবান্সি কারণ। ১২। জ্ঞানেত্রিয় (:১৩.1 হী” 

কিক অন্য শুভান।। ১৪ । পা়গ-। ১৫। ছি- 
ক্লুল। ১৬। হরিচতাবল ।.১৭। গন্ধাক, ১৮ । 

৫ আজ্দক । ১৯ গরামেশয় | ২” । স্ডূগর্ভে 



. উতৎপগ্থ হয়” জলদংদ্যোগে ড্ঘ হয়না) |. 
অগ্গির উদ্ভাপে গলিয়া যায়,_একপ কঠিন | 
উদচ্্বল 'অনিশ্র অস্মচ্ছু পদদার্থবিশেষ,বেমন 
স্পম্বর্ঠ লৌহ; প্রস্তর, পারক্ষ, লধণ অঙ্গার 
প্রতৃত্ি। ২১। সঙ্গীতে---সঞচ,গ এক এক- 
ঠাকে ধাতু বলে। | 

ধাতৃকুশল (ধাতৃ-কুশল দক্ষ, শীষ) 
বিং, ত্রিৎ, ধাতুক্রিয়া বিষয়ে দক্ষ, ধাতুজ্ৰ 

ধাতুক্ষয় (ধাতু - ক্ষয়, ৭মী _ হিৎ ) সৎ, পুং) 
কাশরোগবিশেষ। ২। €্ষী_ব) শরীরস্ছ 
ধাতুর ক্ষয়। 

ধাতুত্ব ধোতু শরীরশ্ছ বাত পিনাদি 
ধাতুনাশন -প্স [হন নাশ করা+ঘ 

(টক্)- ক] নাশন নাশক, ২য়! - ষ) সং, 

'ক্লীৎ। কাজি, আমানি। ২। বিং, ত্রিংঃ 
ধাতুনাশক। 

ধাতুদ্রাবক ধোতু _ত্র-ঞ্রিশ্দ্রাবি দ্রবকরান 
শ-অক(ণক)- ক) সং, পুং, সোহাগ! । 

ধাতুনাশন /ধাতু-নাশন নাশক) সং, ক্লীৎ, 
কার্জিক। ২ ।ন্বর্ণা্ি ধাডুসারক। 

ধাতুপ (ধাতু -প পা রক্ষণ করা4+ অ(ডে)-- 
ক) যে পোষণ করে) সং, পুৎ, অন্নরস। 

ধাতুপ।ঠ (ধাতু পাঠ, শমী -হিৎ) সং, পুখ, 
পাণিন্যার্দি প্রণীত ধাত্বর্থবোধক গ্রন্ত- 
বিশেষ । [বিশেষ। 

ধাতুপারাদ়ণ ; সং, পুৎ, ধাত্প্রতিগাদক গ্রম্থ- 
ধাতুপুষ্পিক1, ধাতুপুষ্পী ; সং, স্ত্রীৎ, ধাইফুল। 
'ধাতুপোষক ধোতৃ-পুষ পোষণ কর141+'অক 

(ণক) --ক) বিং, ত্রিৎ, শরীরের পুষ্টিকর 
ধাতুবিদ্যা € 1 ১) সং, সৎ, যে 

বিদ্যা হর] খ্বর্ণ লৌহ প্রস্তর অজার প্র- 
ভূতি ধাতুর স্বরূপ বা অবস্থার বিষয় জানা 
যায়। 

ধাতুডৃৎ (ধাড়ু খনিজ পদ্দার্থ-ভৃৎ [ভূ 
ধারণ করা + *ক্িপ)-ক ] যে ধারণ 
কলে ) সধ, পুৎঃ পর্বত | ২। বিৎ, ত্রিং, 
ধাতুপোষক। [ত্রিৎ, ধতুনিশ্মিত। 

ধাতুময়.ঘোতুলমদ্ষসেয়ট) _বিকারার্থে) বিৎ, 
খাতৃমল; জং, পুৎ _ কী, রসাকি পরিপাকে 
জানগষান কেশ নখ রোমাদি |. | 

ধাহুমারিপী ধোতু মারি মরান ইসি) 

আীলিজে দাস 
| দম রা টিটি 

বু এই হত) 
জং, সোহাগা। 17০. 

ধাতুরাজক (ধাতু জ্েহস্ছ রসাফি.- রাজ 
প্রধান+ফপ _€ঘাগ ) জং, গীত, শুক্র, 
রেতঃ, বীর্য । 

ধাতুনৈরী (ধাতুবৈরিন) সং১পূৎ - _জীঘগন্ষকৰ 
ধাতুপল (ধাতু আকরিক পদার্থ- উপল 

প্রস্তর ) সং, পৃৎ, খড়ী, চা খড়ী। 
ধাতৃপুত্র ধাতু ব্রহ্মা _ পুত্র) সৎ, পুং, দন্ৎ- 

কুমার । ২ ব্রহ্মার পুত্র। 
ধাত্রিকা (খাত্রী+কণ্- যোগ ) সং, স্ত্রী, 
আমলকী । 

ধাত্রী ধোতা দেখ, ঈপ্) সৎ, স্তরীৎ, প্রসবিত্রী, 
মাতা ; যথা--“ বীরকুলধাত্রী |? ২।ষে 
স্্রী মাতৃবৎ লালনপালন করে, খে মাতৃ 
ভিন্ন স্ত্রী শিশুকে স্তন্যপান করাক়। ও। 
ধাই মা। ৪1 পৃর্ধী। ৫। আমলকী । 

ধাত্রীপুত্র ধোত্রী উপমাতা __ পুত্র) সং, পুৎ, 
নট | ২। উপমাতার পুত্র॥। 

ধাত্রীফল ; সং, ক্রীৎ, আমলকী ফল। 
ধাত্রেয়ী ধোত্রী উপযাতা+ এখ(ফেঃক) 
ধাত্রেয়িকা / স্বার্থে ঈপ্। ধাত্রেকী+ কণ্ 

_ যোগ ) সং, স্থ্বীং, ধাত্রী, ধাই। “পঠে- 
দবাত্রেয়িকা বাক্যৎ প্রাজ্মুখো বাপুযদক্মুখঃ 1” 

ধান (ধা ধারণকর14+ অন(অনট) _ খি) সৎ 
র্লী, নী, নিক _-স্্রীৎ, নিধান, শ্থান। ২1 
আধার। ৩। (ধান্য শব্জ) সৎ, সতুষ 
তণড, ল্্ 1 | 

ধানক নু ধান [ধা পোষণ কর1+ অন-- _প্রং] 

+ক - প্রৎ) সৎ, ক্রীৎ, ধন্যাক, ধনিয়] । 
ধান! ধো পোষণ কর1+ন- ক, সংজঠার্থে, 
আপ) সৎ, স্ত্রী, বহুৎ, নিষ্যষ অথচ  ভূষ্ট 
যব। ২। একং, অঙ্কুর । ৩। চুর্ণ। ৪1. 
ফক্ত, | ৫1 ধনিয়া। 

ধানাচুণ ) সৎ, ক্ীৎ, সম্ত, ছাতু।, 
ধানী (ধা ধারণ করা+-অন(অনট্)-ধি। 

ঈ-স্ত্রীলিজে ) সং, স্ত্রী, আধার, স্থান, 
'আম্পদ ; ষধা-্রাঁজধানী 1২1 খাহাধারণ 
করে, যাহাতে রাখা যাত্স ; ধেখন-_নস্য- 
ধানী, মত্স্যধানী। ২। পীলবৃক্ষ | 
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ধানুকী (ধানুক্ষ শকজ) বিং, ত্রিৎ, ধনুদ্ধারী |. 
ধানুক্ষ (ধনুদ্ধ+ অংক) -- প্রৎ, বা ধনুস্ণকণ্ 

_ প্রহরণার্থে) সৎ, পুৎ, ধস্বী,ধন্ুর্ধারী। ২। 
যে সৈন্য ধনুব্নাপ ল্্ইয়। যুদ্ধ করে । ৩। 
বিং, তি, যে ধনুর্বিদ্য1 শিক্ষ1 করিয়াছে, 
ধনুর্বিদ্যায় বাহার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে। 

ধানুষ্য (ধনুস্যক্য্যে)- দ্বরূপার্থে) সং, 
গুহ) বংশ, বাশ । 

ধানেয় (ধন শস্যার্দি+এয় _ প্রৎ। 
ধানেয়ক কণ্-যে!গে ধালেয়ক ) সৎঃ 

ক্লীৎ, ধন্যা, ধনিষ। । 

ধান্ধা; সংস্ীং, ছোট এলাচ । ২। (দেশজ) 
পরিভ্রমণসহকারে কম্মে লিপ্ত থাকা । ৩। 
ফিকির। 

ধান্য (ধন+যষ-স্বার্থে। কিন্বা ধা [মনুষ্য- 
দিগকে] পোষণ করা+য যৎ)১- ক, ন-- 
আগনম) সং, ক্লীৎ, শস্য। ২। সতৃষ্তণ্ড,ল, 
ধান। শিং ১ “শস্যৎ ক্ষেত্রগতৎ প্রো- 
স্ুৎ সতুষৎ ধান্যমুচ্যতে ।” স্মতি)। ৩। 

চারি কিল পরিমাণ। [ধনিয়া । 

ধান্যক (ধান্য 4 কণ্- যোগ) স্ৎ, ক্লীৎ, ধন্যা, 
ধান্যকোষ্ঠক ধোন্য_ কো্ঠ শস্যাগার+ কপ, 

-যোগ, ষষ্ঠী -ষ ) সৎ, &)২, ধান্য রক্ষার্থ 
গৃহ, গোল। মরাই ইত্যাদি । 

ধান্যচমস ধোন্য-চমস পি&ইকবিশেষ) সং, 
গু, চিপিটক, চিড় । 

ধান্যত্বক্ (--ত্বচ্ধান্য _ ত্বকৃ, *চী - ষ) সং, 
স্্ীৎ। তুষ । 

ধান্যপঞ্চক ; সৎ, ক্রীৎ, শালি, ত্রীহি, ক, 
শি্ি, ক্ষুদ্র - এই পঞ্চবিধ ধান্য। 

ধান্যমায় (ধান্য শস্য- মা পরিমাণ করা 
শধংমুক্)- ক) সৎ, পুৎ, ধান্য-বিক্রুয়ী । 
»। ধান্যপরিষাণকারক। [যব । 

ধান্যরাজ (ধান্য-_রাজন্ রাজ!) সং, পুৎ, 
ধান্যবর্ধীন ; সং, ক্লীৎ, ধানের বাড়ী দেওয়া । 

ধান্যৰীর € ধান্য শস্য _ বীর. অত্যুত্তম ) 
সং, পৃ, মাষকলাই। 

খান্যশীর্যক, (ধান্য -_শীধক উপরিভাগ বা 
অস্ত ক) সৎ, ক্রীৎ, ধালের শীষ । 

ধান্যাক € ধন্যাক-+ অ(ক)- স্বার্থে) সং, 

্ীৎ, ধনিয়া হি 

ধান্যায় (ধান্য তও,ল--অক্ল) সং, রীং, 
কজি; আমানি। শিং-"থান্যাকং শা 
লিচুর্ণোখং কোদ্রবাদি কৃতৎ ভবেৎ।” 

ধান্যারি (ধান্য-বঅরি শত্রু, ৬ষী _- ধ) মং, 
পু, মুষিক | ৎ। বিং, ত্রিৎ, ধানের শক্রু। 

ধান্ঠার্থী (-র্থিন্, ধান্য-_অর্থ প্রার্থনা 
কর1+-ইন্(ণিন্)-- ক) বিৎ, ভ্রিং, ধান্য- 
ধনের ইচ্ছুক। 

ধান্যান্ছি ; সৎক্লীৎ, তৃষ। 
ধান্যোত্তম (ধান্য- উত্তম, “মী-ষ) সং, 

পুৎ, শালিধান্য । 
ধান্বন্র্ধয ( ধন্বস্তরি 1 ষ(ফ্য)- বিদ্যমানার্থে ) 

বিং, ভ্রিৎ, যাহাতে ধন্বস্তরি দেবত। বিদ্্য- 

মান আছেন। |নিক্ষেপের স্থান। 

ধাপ দেশজ) সং, সোপানের প্রত্যেক পদ- 

ধাপড়। (দেশজ) জরাদ্ির প্রাবল্য।॥ 

ধাপুস্ (দেশজ) পতনশব্দবিশেষ। ূ 
ধাম (ধামনৃ, ধা [জীবন, গুজাদি] ধারণ করা 

+মন্-ক) সং,ক্লীৎ। গৃহ । হ। স্বানঃ 
আধার, আসম্পঙ্ষ। শি২--১ “হরেঃ পদৎ 
তাপহরণৈকধাম ।2? ৩। শরীর । ৪1 জন্ম । 
শিং-১ “হাটকাজপ  শ্রগ্ধামশোভা। |? 
৫। প্রভাব । ৬। চেজহ, প্রভাব, দীপ্তি ॥ 

শিৎ-১ ৭ রত্বৌখধামনিকরাকুণনূপুর | ?? 
৭। উচ্চপদ। [মাষা পরিমাণ । 

ধমক (ধামন্+কণ্-_ যোগ) সংঃ পুৎঃ এক 
ধামকেশী (- কেশিন্, ধাম জ্যোতিরূপ- 

কেশ+ইন্- অভ্তর্থে) সং, পু? হুর্ধ্য । 
শিৎং-১ “ দ্দিবাকরঃ জপ্তসপ্চিরধধধ।মকেশী 
বিরোচনঃ ৪? [করা । 

ধামগুজারি (দেশজ) দৌরাক্্য করা, ধূমধাম 
ধামনিক (ধমনী +ইকফ্ক)- প্রৎ ) বিৎঃ 

ত্রিৎ, ধমনী সম্বন্ধীয় । 
ধামনিধি (ধামন্ দীপ্তি, তেজঃ _দিবি 

আধার ) সং, পুৎ, হাখ্য | ২। তেজন্বী। 

ধামনী (ধমনী+আঅ- স্বার্থে ঈপ.- প্রৎ) 
সং, জ্রীৎ, ধমনী, নাড়ী। | 

ধাষশঃ (-শস্, থাম. বীনা টু তং, 
স্থানে স্থানে । .. | 

ধার, ধায়াঃ ধোরস্, ধা ধারণ করা +অ, খল 
-প্রৎ ষ-- জগষ) বিং্ত্রিৎ ধারণকর্তী 



ধার. 

শিৎ--১ “দদৈছ?খস্য মাদৃগভ্যো ঘাট 
রামোদমুত্তমযূ 1” ২ পোষণকর্তী। শিং 
১*ভূরমি ভূমিরস্য দিতিরসি বিশ্বধায়াঃ 1” 

ধাধ্য (ধা ধারণ কর1+যঘ্যপ)-- ক'। নিপ।- 
তন) সং, পৃ, খতিক্, পুরোহিত | য্যা_ 
স্্রীং, 'অগ্রিপ্রজ্্ালন মস্ত্র। 

ধার (ধু ধারণ করা+1+অ(ঘঞ)-শ্) সং, 
পৃ, ধণ। ২। প্রাস্তভাগ, শেষদীমা | ৩। 
অস্ত্রের তীক্ষণংশ । ৪1 ভীক্ষতা, প্রাখরধ্য। 
৫1 প্রস্তরবিশেষ । ৬। গভীরতা | ৭। (ধার! 

+ অ:) - প্রৎ) র্লীৎ, অবিচ্ছেদ্দে পতিত 
রুষ্টির অথব! তরলবস্তর নিয়ত ক্ষরণ; যথা-_ 
“কঠ হইতে রুধির উঠিছে তিন ধার 1” 

ধারক (ধার দেখ, অক(ণক)-- ক) বিং, ত্রিং 
ধারণকর্তা, যে ধারণ করে। ২। পুরাণ 

পৃক্মক ধরিয়া যে পুরাণ-পাঠকের ভ্রম প্র- 
মাদার্দি অপন্ীীত করে । ৩। যে অন্যের 
নিকট খণ করে, খঅধমর্ণ। ৪1 খ্সেমৃতের 
ধারণার্থ বিশ্বকশ্ী? দেবগণের অংশে কলা 

কলারপে গ্রহণ করিয়া যে পাত্র নিশ্খীণ 
করেন, তাহাকে কলস কহে । ধারণার্থ নি- 
শ্মিত হওয়াতে ধারক বলিয়া অভিহিত) 
পুং, কলস। €। যে ওষধে ভেদ বন্ধ হয়, 
যাহা থাওয়াইলে উদ্ররভঙ্গের নিবৃত্ধি হয় । 

ধারণ (ধ-ঞ়িঃধারি ধরা,পোষণকর1+ অন 
্সেনট) - ভা) সং, ক্লীৎ, গ্রহণ । ২ । অব- 

লশ্বন ; সেমন--যষ্টিধারণ। ৩। পরিধান; 
ধেষন--বস্মধারণ 1 ৪ 1 সেবন, রক্ষণ ; যে- 

মন--ওষধধারণ। ৫ । নিবারণ, সংবরণ ; 
যেমন বেশধারণ | ৬। বহন ৭।স্থাপন। 

৮। (+অনট _ ক) বিং,ত্রিং, রক্ষক । ৯। 
গ্রাহক। পী- স্ত্রী, +অনট্_প) নাড়ী। 
২। মন্ত্রবিশেষ। ৩। শ্রেনী । 

ধারণ। (ধৃ-ঞ্িস্ধারি ধরা, পোষণ করা 
+অন-ভাবে, আপ্্--স্্রীলিঙ্গে) সং, 
্রীং, স্থিরতা। ২। নিশ্চয় । ৩ । স্মরণে 
রাখা । ৪ । ন্যাধ্যাপথে স্থিতি । ৫। বুদ্ধি। 
৬। চিত্তৈকাগ্রতা। ৭। যমাদ্দি গুণযুক্ত 
আত্মাতে মনঃ সমর্পণ, অবিন্ভীয় ব্রহ্ষ- 
বন্ততে অভ্বঃকরণের অঅভিনিবেশ 1 ৮11 
বিষয়াত্বর হইতে নিবৃ্ত করিয়া! লাতিচক্রে 

[ ৮৮৫ ] ধারা 

ঝা নাসিক প্রদেশে চিত্বের স্থিবীকরণ। 
৯। বিশ্বাম1১০। সংস্কার 1 ১5 সিদ্ধাত্ত । 
১৯২ । ক্রমাগত স্থিতি । শি২--১ "বাছেহু- 
স্তব্বিষয়ে চিত্তবৃত্তিশ্থিধ্যৎ চ ধারণ 12 হ- 
প্প্রাণায়াম। দশান্টে। চ ধারণা সাভিধী- 
যতে । দ্বে ধারণে স্মৃতো যোগঃ 1)? 

ধারণাবান্ (-বহ, ধারণা + বত্বেতু) - 

স্ত্র্থে) বিং, ত্রিং, ধারপাবিশিই, মেধারী। 
ধারণীয় ধোরণ দেখ, অনীয় মী) বিৎ, তরি 

ধারণযোগ্য | ২। রক্ষণীয় । [যন্্রবিশেষ ।- 
ধারণীয়-যন্ত্র ; সং, পীৎ, দেববিশেষের ধার্য 

ধারঘ়িতা (-য়িতৃ, ধারি ধর14-তৃ(তৃন্) _ 
ক) বিৎ, ত্রিং, ধারক, ঘষে ধারণ করে? 
শিৎ- ১ *“ত্বৎ হি ধারয়িত। শ্রেষ্ঠ কুরূপাং 
কুরুসন্তম ।? ত্রী -স্ত্রীৎ, পুধিবী, ধরণী । 

২ । ধারণকত্রাঁ । 

ধারয়িষুং ধে্রিল্ধারি ধারণ করা+ইঞ্চ, 
_ক, শীলাে9ি বিংত্রিং, ধারণশীল ॥ 

শ্িং-১ ণদৃশদঃ ধারয়িষতবঃ 1? 

ধারবাক ধোর খধার্য-- বাক কোরে, ৩য় 
- হিং) বিং, ত্রিৎ, স্তোত্র ধারক ধেত্ি- 
কাদি)।' 

ধারা ধোরি+অ- ভাবে, আপ্ _স্ত্ীং) অং, 
স্ত্রীৎ, ড্রব দ্রব্যের নিরস্তর ক্ষরপ; ষথা--. 
বৃষ্টির ধারা, জলের ধারা, অশ্রুধারা ই- 
ত্যাদি। “ধারা নৈষ পতস্তি চাতকমুখে 
মেখস্য কিং দৃষণমৃ ॥” ২ বু্গি। ৩। নে 
অ-৭) আন্মের তাক্ষণ প্রস্তভাগ । ৪1 
লম্বমমান জলবিশ্দু।৫ |নিব্র। ৬। রীতি, 
প্রণালী, শৃঙ্খলা | ৭। শ্রেণী। ৮ । ক্রেমা- 
গত স্থিতি। ৯। সাদৃশ্য । ১*। উত্কর্ষ। 
১১ । যশ । ৯২ । সৈলোোর  আগ্রন্তাগ । 

১৩। প্রাকার। ১৪। অবিচ্ছন্ন জলবর্ধণ । 
১৫। সমূহ । ১৬। খটাদির হিদ্। ১৭। 
অধ্যায়, পরিচ্ছেদ । ১৮। প্রকরণ ১৯1 
ব্যবস্থা, বিনিয়োগ । ২৯10 +আ-ধি) 
ধারানগরী । ২১। আস্কপিত, ধৌরিতক, 
রেচিত, বল্গিত ও দত--এই পঞ্চবিধ 

 আশ্বগতি | 
ধারাগৃহ; সং, ক্রীং, থে গৃছে ষ্ সবার 
জল উত্বোলিত' হয়, জলধারাধুক গৃহ, 



ধারা ; 

ফোয়ারা) শিৎ+ ১০ ন্থারাগূহহ- প্রগলি- 
তোফক হুর্দিনাতে ক্ষাস্তি পরা লি 
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ধারাম্ধুর (ধরা বৃষ্টি _অন্ক.র), সং, পৃ, 

- কণশ্থলে কআগ্রাবন্তঁ সৈন্য ২-।অলকণা, 
শীকর। ৬1 করকা, পীল। 

ধায়াজ ধোকা অস্মাদির ভীপ্ষপ্রীস্ত, ইত্যাদি 
"গ্্, অতীর) সং, পুৎ, খড়গ । ২। 
ততীর্থ। 

ধারাট ধারা বৃ্কি ইত্যাদি আট যে গমল 
" করে, ৪র্ধা- বট সৎ, পৃ, চাতকপক্ষী। 

- ২৭ মেব্ব। ৩7 অশ্ব । ৪.1 মন্তহন্তী। 
ধায়াধক (ধার জালধারা,ছসন্কের তীক্ষ প্রাত- 

' তাগ- ধর [ধু ধারণকরা 4 অ(অন্)-- ক] 
যে ধরে, ২য় - য) সং, পুৎ। যে ধার বধণ 
করে, মেঘ । শিং-১ “প্রত্যগৃহাণ্ প্রহ্থু- 
টা! ধারাধরমিবাচলঃ |” ২। অন্ত্। 
হা । 

ধারাপাত ধোরা-পাত পতন, ৬চী:ষ) 
সং, পু, জলধারার পতন। শিং--১ 

এ্ধারাপাতৈস্বমিব কমলান্যভ্যবর্ধনূ মু- 
খানি 1 মেখদূত)। ২।অক্কশিক্ষার 
সহজ প্রপালীযুক্ত বাঙ্গাল! পুস্থকবিশেষ । 

ধণরশধস্ত ধোরা- ঘন কল, *চী-ষ) সং, 
ক্লীঘ১ যে বস্ত্র হইতে জলধারা বিনির্গত 
'হয়ফোয়ারা । শিং--১ “ধারাষন্ত জলা- 
তিষেককলুষে ধৌতাঞ্জনে লোচনে ।” হ। 
পে!লাবপাশ 

ধাঁয়াল ধ্বেরা অন্সের ধার+ল-_ অস্ত্রে 
 বিৎ, ভরি, হুশাণি ত, তীক্ষ্ণ । 

ধারাহলি ধোরা লব্ুবর্ধণ - বন শব্দ কর! 
 শৃই ক্র) সহ পুৎ বায়ু, | 

ধারাবধ ; সংও পুধ। বিচ্ছেদে ধারাক্রেমে 
বর্ষণ । শিৎ”.১ “জধারাবর্ধহুর্দিনমূ ।” 

ধারাবাহিক্ষ: 7 (ারাবাহিন্, ধারা ক্রেমা- 
ধাঁরবাহী গত স্ছিতি-- বাহিক [কহ 

. শঁকিক, বাহী [বহু +ইন্(পিন্)- ক ] 
»ষ্বেখছেন কহ কা _)পবধ/ত্রিৎ,ক্রমা- 
' পভ স্থিতিশশিল, ব্মবিরত স্ছাক্ী, কাহ। 
শস্নাবর-চলিক্রা অবসিতাশুছে, শ্বাহা" কখল 
স্মহিত যা-স্থগিত হক্স সাই । ২। কআবিচ্ছিত্ন। 

[৮৯ ও 

৩ 

ধা (হু. 

ধারাবিয ধোকা বিষ ।বেআঅন্রোর ধার ব্ধ 
 সনৃশ লাৎঘা তিক; শী ছি: সং, পু 
তস্রধগা 1. 

ধারাসম্পাত ধেঃরা ভডিরার রর [সম্যক্- 
জালে) পরিমাপ বারাশি-পাত . পতন) 

২» পুৎ, বেগে জলধারা পতন, 'আভিশয় 
বর্ষণ | [মিজের গাছ। 

ধার!ল, হী; সং, স্ত্রীৎ, ত্রিধারাম, হী, তেকাট! 
ধারিনী সবে ধারশ কর।+ইন্-প্রং। ঈপ্ 

_ শ্রীলিঙ্গে) সং, স্্রীৎ, ধরণী, পৃথিবী । ২ 
শাল্লিবৃক্ষ | ৩ । চতুর্দশ দেবযোধিদগণ। 

ধারিত- ধোরি ধর1-4-তক্ষে)- শ্ম) বিং,ভ্রিৎ, 
হৃত। ২।গ্রাহিত। ৩।বাহিত। ৪। 

স্থাপিত । 
ধারী ধোরিন্, ধব ধারণ কর1+ ইন্ণিন্)_ 

"্স্ক্ের ধার ইত্যাদি+ 
এ ভরি, ধারণবর্তী, 
“ই শব বন্য শব্দের 

পরব হইয়া ক হয়; যেমন-_আন্ত- 
ধারী)। শিৎ-১ “আঅজ্ঞেভ্যে। গ্রন্তিনঃ 
শ্রেষ্ঠাগ্রস্থিভ্যো ধারিণো করাঃ 1”? অনু)। 
২ । ধারাল। ৩। পুৎ, পীলুবৃক্ষ । 

ধাকুধে পান করা 4 রু ক) বিধ, ত্রিৎ। 
যে পাল করে, পানকারা। 

ধার্তরাষ্র ধতরাস্ত্র রাজা, পন্ষ্যান্ি 1+ অঙ্ঃ) 
- প্রং) সং১পুংকৃষ্বর্ণ ওষ্ট ও চরণবিশিষ্ট 
শ্বেত হংস,গেড়ি হাস । ২। ধৃতরাষ্র রাজার 
সভ্ভান | ৩। সর্পবিশেষ। 

ধান্দপত (ধন্মপতি 1 অ.ফঃ)-_ ইদমর্থে) বিং, 
ত্রিৎ, ধন্মপতিসন্ত্বীয়। 

ধাস্ম্িক ধেশ্ঠ+ইক(ফ্িক)- চরত্যর্থে) বিং, 
জিৎ, যে সতত ধর্শপথে চলে, ষ্বে ধন্ম 
কার্যের অনুষ্ঠান, কৰে, ধশ্মকাধ্যের অনু 
কানে যাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও অনুরাগ 
আছে, ধন্টি্ঠ, ধর্ম্মজ্বানী, ধন্মশ্শীল, পু 
প্যাক্সা | শিং--১ "দেবভাতিধি ভক্তশ্চ 
গৃহস্ছঃ সত ধার্টিকঃ 1) ২*“আত্মবৎ সব্ধ- 

ভুতেযু য£ পশ্ডতি জ ধান ক. 
ধারণ থে সনুহা্থে) অথ কী ধার্মিক 

সমূহ.) .. 
খরাশাষ পপ , তি 

ক। অথবা ধার! 

ইন্-অস্ত্যর্থে) 
যে ধারণ করে, 



বগি 
ঠা 

জ্াারশীজ 1 । আগ্রা ।-৩। 'স্থিরীকার্া) 
ককারধাধপীয়। শি ১ তথাধ্যত কথক্ষার- 

মহৎ জব] খিজদ্বিহাপী বনু কগত্যা এ 
৪. নয! শিম কর। হইয়াছে । 

ধার্য্যমাণ ধোক্সি খরা + আন! শান)_ন্। চে 
ম- আগম) বিৎ, ব্রিৎ, যাহাকে ধারণ রা 
বাইতেছে। ২ গ্রহামাণন 

ধা্ট (খ্ব্ট +য্ঝযে) তাবে ). সখ ক্সীৎ, 
হৃষ্টতা, প্রগলভতা, নিলজ্জঞতা । শিৎ+১ 
এখবছে। ধাঞ্তমহো। ধা? 1৭ তয়োঃ ক্ষতয়- 
বীরয়েঃ 12) 

ধাবক ( পশ্চাৎ্ দেখ, কেক এক) বিং, 
ত্রিৎ, জ্তগামী, ষে বেগে দোড়িক়া যায়, 
যে এক স্থান হুইতে পত্র বা সংবাদ লইয়া 
প্ানাস্তারে যায়, বেতন গ্রহণপুর্ববক এক 
স্থান হইতে পত্র বা সংবাদ লইয়া স্ছানা- 
স্তরে যাওয়া! যার জীবিকা! ২। ক্ষালক, 
পরিক্ষারক । ৩ । সৎ, পুং,.রজ ক; খোপা | 
৪ । কবিবিশেষ্। 

ধাবন ধোব্ বেগে গমন করণ, ধোঁতকর1+ 
অননট্)--ত1) সৎ, ক্লীৎ, দোৌড়ন ।২। 
বেগে গমন । ৩1 আ্্রালন, .ধৌতকরণ ; 
যেমন দস্তধাবন। শিৎ-১ “উচ্ছিষ্টং 
নৈব ভুঞ্জীয়ানন কুর্ধযাৎ পাদধাবনম্ 1” 

ধাবমান (পুর্বে দেখ, আনশোন)-- ক). বিৎ, 

তরি, থে চলিতেছে । ২।ঘে দৌঁড়িক্ক। 
যাইতেছে । শিং-১ পথাবমালো যথা- 
মৃগঃ।” 

ধাবিত (ধাবন দেখ, ভক্তে)-_ ঘট) বিৎ। জ্িৎ১ |. 
ক্রাতগত, থে বেগে চলিক্কাছে। ২। ধৌত। 
৩। (+স্ত-- ক) ভ্রতগত । 

বিক্ধেক. বিলাশ . কর14ইক্তডিক্)_স), 
সং, নিন্দা 1: । তত কালা, ৩ আজ্ঞা | 
শিৎ-১ «“ আছে] ধিলিতভি নিঃশাস্য ছা] 
'রায়েতি বিদুত্ু,ক১1” 5. | “রিকৃত্বাহ্ত 1 
৩ ধিগস্ত ইকারলা, ভবন্মনহ 1১: 

বি্ধার সং --]. ..(ধিক্ . নিল কার, 
ধিক ক্কা-স্রীঘ  ক্রিরা ক্ষরণ) সাং, ধিক 
কা! )থিস্ছ অল্প, বি: শব্দ প্ররাগ পুর্ব 
এনা কর ২। জপক্ার্থ, হারিলে 
বা অবমানিত হইচ্ছে স্বণা:-খা নিগ্বাংগের 

উদ্ননন ) যেমন-ব্াযারণসন- বন্ড ্ 
হইয়াছে । ৬ ৭্বন্ধত1+ ₹/লিদ্যা )::% 

ধিক্কৃত (ধিক নিলা (ক. উল র 
লাগ্ছাকে। করণ): অহ, কাত) নিত ৫. 
খৎনা । ৩ (কে করানক্ক সপ্রিাহাহা। 
করা শিয়াছে। ও বিং, জিৎ, খিক কা, 

- প্রয়োগ পূর্বক যাহাতে কেহ কনা 
করিয়াছে, লিন্দিত'। ৫ ভিতর ৬1 

'আবতুকাত । ্ 
ধিগ্দগ্ড (িক্ক বিকার রূপ-_ঘণ্, প্ংসস, 

মধ্যপঙ্গলোপ), দৎ, পুৎ,ধিস্ফ এই শব্জ 
প্রয়োগ পুর্বক ভত্খদনারূপ দণ্ড, ক্ষন্য- 
বিধ গুরুতর দণ্ড বিধান না-ক রিস্ক! কেবল 
ভত্সনা করে। শিং-১ “বাগঙ্ওুং 
'্রথমৎ-কুর্খ্যাৎ ধিগাগুৎ তলত রম.) 

ধিষণ (ধিষণ1+ ক্স -'অক্ঞর্থে) সহ, পুত 
বৃহস্পতি । .। থ্বেষু কসহ্ক্কারী হওয়া +- 
'ন(কনৃ)-- ক, নিপাতন্) প।--জীৎ, বুদ্ধি, 
জ্বান। শিৎশ ১ আধ পুরা ফিষপ- ৃ 
প্রাণলাথ শুভ্তত্রত |” 

ধিল্ণংধিপ, (ধিছণ বুদ্ধি --অধিপ ক্মঘি- 

শত, ৬ঠী -ষ) সং -পুৎ বৃহম্পাতি । 
থিষ্ট্য (ধিষ্ . প্রগল্ভ হওয়া 
ধিষ্য কর্ম, ব্য । হযু-পক্দে--গ্য *ব্প 1 

ধিষ্ঠ পব্াও হয) সহ) ক্রীং, স্ছালা।” হ। 
নাস । ৩। গৃহ | ৪1. রাজি 
পৃৎশুক্রাচার্ঘট 1৯ ।ক্দশ্সি। 

ধী (ধ্যে চিত্তা করা+*(কিগ)--খ) সৎ, 
সর বুদ্ধি, জঠাল। ২।-মভি:। | 

হণ 7 সং, পুত, শুস্রাষা, শরণ, গ্রহণ, গার, 
তর্ক, রিতর্ক।, বর্ঘবোধ, . তল্মাান্। এই 
অসই্টবিধ বুদ্ধিগুণ। শিং.” ১শজ মা চক্বণৎ 
টচেগ্ষ.গ্েহণৎ ধারপাং 'ভথা। | উহা গেক্ছার্ষ 
ব্বিতানৎ তজ্ীজঠানং চখীগুপাজ ৫: 

্টত1(6ধ পাল ক্ষক়17-ত (ক্ু)--স্পটি৭ নিপা” 
সন) বিং, জিৎ, গ্দীকহ, “বাহা। ' গংন করা 

. ক্থাইজাছে 15২1 রনাভৃত 91৩1 স্াক্মবাধিক্ত । 
বীতি.( দি চোখ. তিক) বা |. কাস্তই ) 

'ঞ্াও স্্রীতপিপাসা 1 ২1 ককা 1৬4 গাদ। 
১161. আবদার । .৫.।-আরটখলা 1.৯. ক্ষাসুলি । 
ধা; সৎ, স্্রীৎ, কুমারি, কিনার 1? ২৭ শুক্ষি। 



ু ্ শি | 4. 
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খাত 
রা ্ ্ 

ধক ঘৌ উক্তি) সৎ। কী) হাযেজ | 
খীমান্ (খীমন্। ধী+-অন্ঘমেতু) _অত্যর্থে ) 
, বিৎ, ত্রিৎ বুদ্ধিষান্, ভ্কানী। পন্থাযতবো 

মনুধাঁমানিদঃশা মক, 1” ৭.) সহওপুধ, 
বৃহস্পতি + তী - স্ত্রী বুক্ধিমতী। রঃ 

বীর (ধী বুদ্ধি_ রা. গ্রহণ করাএ-অ(জ) - 
 "ক্ষ) বিৎ ত্রিং। যে ব্যক্কি কষ্ট শোক প্রত- 
তিতে অত্যান্ত অভিভূত হয় না, যে কষ্ট 
প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে ধৈর্ব্যশালী | ৯ 

,. গ্ান্টিত । শিৎ--১ “গতন্বার্থমিমৎ কেহ 
'বিরক্ষো মুক্তবন্ধনঃ । অবিজ্ঞাতগতিজ্জহাৎ, । 

, হব বৈধীর উদ্বা্ছতঃ |” ২“বিনাপ্া্ধাারঃ 
-€বীরঃ) স্পৃশতি বহ্ুমানোন্নতিপদমৃ। 
_ সমাধুক্োহুপ্যঘথঃ পরিভবপদৎ যাতি 
কপণহ |” ৩। বুদ্ধিমান । ৪। বাহার স্বভাব 

চঞ্চল বা উদ্ধত নয, গল্ীীর । ৫ 
হ্বাহার সহসা বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটে না। ৬। 
যাহার তানের উদয় হইয়াছে, জ্ঞানী । 

"| শ্টিরোলতচিত্ত । ৮ ন্থির। ৯। যে 
সবিশেষ না বুঝিঝা সহসা কেন কম্ম 

-* ক্করে না, শান্ত, বিশীত,'নআ। ১৮। মনো- 
হর । শিং". “ধীরসমীরে যমুলাতীরে 
স্বসতি বনে বলমালী |) :২*মৃদ জধীরধবনি- 

£ নামিখ্যগচ্ছন্ধ 17, (রঘু) । ১৯ শ্যিত | ১২1 
। * খআক্রত। ১৬৩ । সমর্থ । ১৪। সারবান্। শিং 

১৮ স্৮১৭ধিকারছে তে সতি বিক্রিস্স্তে ঘেষাৎ 
ন চেতাংমি তএব ধীরাঃ1”-৯৫। সং। পুধ। 

থলিরাজ । ১৬। কীং, কুস্থুম । ১৭। ক্রিৎ 
-বিৎ, মন্দ মন্দ, মৃহুভাবে / যেষন-_ 

 শ্বীপ্ধে চল । রাশ স্ত্রী, নাস্িকাবিশেষ, থে 
_আাব্িকার কোপ 8 বুৰিতে পারা 
ব্যায় নল! । | 

বীরতা নং 
খীরত্ব_ ক্রীহ 
৬) সহিক্ুতা। ৪1 গাভীধ)। ৫ । পা" 

২. বত । ৬ | অনেোক্কতা। শিং-:১ “সহ-. 
' জামপাপহায় ধীরতামূ ।"রেতৃ) । ২ ০প্রত্তযা- 

5১ হধষেশায় খলু ভবতো। ধীরতাং অর্কয়ানি 19. 
 স্বীরজশাত্ত বীর- প্রশান্ত " শম্তাপ্রাণ্ড ) 

7 হক্হণ আলেক আছে। 

(বীর +তা, ক্লাবে) সংখ 
ধৈর্য । ২। চিত্তের শ্থিরতা |. 

বরললিভ বৌন- হলি, জীড়াসক্) সং 
পুৎওনানরকবিশেষ, ধে লাক চিত্তাশুন্য 
নস এবছ নৃত্যগীতাফিতে আসঙ্। । তা- 
জীং, ফোড়শাক্ষর পাদক ছান্দোবিশেষ। 

1 শীরস্কদ্ষ ধৌর _স্মন্ব কাধ) ষহঃ পুহ,মহিহ। 
২।মস্তিক্ষ | 

ধীরাধীর ধৌর! _ অধীর) সং, রীৎনার্ষিকা. 
বিশেষ,যে নায়িকার ফোপ প্রকাশ কিয়ৎ- 
পরিমাণে জান। যায়, আর কিন্পৎ পরিমাণে 
অব্যক্ত থাকে। 

ধীরাবী ; সং, স্্রীং, শিৎশপারুক্ষা | 
ধীরোক্ষাত্ত (ধৌর- উদাত্ত দানশীল) সং, 

পুৎ, নায়কবিশেষ, ষে ব্যক্তি আত্মশ্রাঘ। 
বর্জিত থাকে, হর্ষ বা শোকে বআভিভূত 
হয় না, বিনয় দ্বারা গন্ধকে প্রচ্ছন্ন রাখে 
এবৎ অনঙগীকৃত হি করে। 

ধীরোদ্ধত €(ধীর-উচত পুষ্ট) জং, পুং, 
নায়কবিশেষ, ছে ওকি মায়াবী উদ্ধত 
চঞ্চল অহন্কত বৎ দ্সাত্মশ্ল।ঘা বিষয়ে 
নিরত। 

ধীলটা ; সৎ, স্ত্রীং, ছহিতা?, কন্তা। 
ধীবর (ধি (মত্স্য] ধারণ কৰ14 বরক্বরচ)- 
- ক) সং, পুধ, মৎস্য ধরা ও বিক্রুয় করা 

যে জাতির ব্যবসায়, কৈবর্ত। রী-স্ত্রীং 
জালিয়াশী। 

ধীব। (ধীবন, ধু ধরা 4বন্কেনিপ )- টি 
২ল্লী অথবা, ধ্যৈ চিন্তা করা) সৎ, পুং, 
ধীবর। 

ধীশক্তি ধৌ বুদ্ধি- শক্তি সামর্থ? ৬চী- 
ষ) সৎ, স্তীৎ, বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধিসামর্থ্য। 

ঘীসখ ধৌ বুদ্ধি_ সখি, সচিবস্বদধু) 
ধী'সচিব সং, পৃৎ, অনাতাা, মন্ত্রী। 
ধুধু কাপা+০ক্কিপ)- ইকামত তরী 

কম্পন, কাপা। 
পুন (খৌতকরণার্থ ধাবন শজ) সং প্র 

ল্ণলন । 
ধুটনী (ুওন শব কি €) সৎ. বংশনির্িত 

তণ্ডল ধৌতপাত্র।  *;. 
] ফুত, ধৃত প্রেকধু আঞাপা4-তক্ষে) -) বিৎ 

“মত পুত, রি ই সামান্য ]. ভ্রিৎ, কম্পিত ২। ত্য শিং? ৪ 
পাপা ভবিষাজি 1:11 
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ধুতি থু কাদা িভি)- ভা) সৎ, তং, 
কস্প ।' ২) ত্যাগ 1৩ । পরিহার | £ (ধৌত 

- শব্ষজ কি ?) সং, পুক্রষের পরিধান বস্ত্র। |. 

ত্র দেষ্তর শকজ) ধুত্যর দেখ । 
ধুনন ) (ধুঃ ধু কাপ14, [প্রেরণে] অন 
ধুনন  অআনট)-_ ভা) সং, ক্লীং, চালন, 

' লাড়াচাড়া। ২ 1 কম্পন, বিচলিত হওয়!। 

ধুনান ধু কাপা+আন(শোন) _ ক) বিং১ক্রিৎ, 
 যেকাপাইতেছে। 

| ধুনি, ধু্দী (ধুকাপান] গমন করা+নি(নিকু) 
-ক, সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীৎ নদী | শিৎ-_ 

১ “সদ্যঃ পুনজ্ত্যপম্পৃষ্ট1ঃ ৬্বধুন্যাপোহনু- 

সেবয়া |”? 
ুনীনাধ (ধূনী-নাথ প্রভু, ৬ষী_ষ) সৎ, 
পু সরিৎ্পতি, সমুদ্র । 

ধুদ্ছু ; অৎ, পু, মধুরাক্ষসের পুত্র । 
ধুন্ধুমার (ধুম ধোঁয়া, দ্বিত্ব- গমন করা 

শঅধেণ)-ক । নিপাতন ) সং,পুৎঃ কুব- 
লয়াশ্ব রাজা । ২। ইন্দ্রগোপ কীট । ৩। 
গৃহশ্ছিত ধূমঃ ঝুল । ৪ । পর্দালিক। 

ধুন্ব (ধু কাপ1+ অত্শৈত্), আন 
ধুস্বান (শান) _ ক) বিং,ত্রিৎ, যে কাপা- 

ইতেছে। 
ধুর্,ধুর। ধেব্ব হিংসা করা+*(ক্ষিপ্)ট-৭১ 

অ, আট সং, স্ত্রীৎ, ভার । শিং - ১ “বুর্ঘ্যা- 

পাঞ্চ ধুরোমোক্ষমূ 1৮5 রেঘু)। হ। চিন্তা । 
৩। ভাবনা । ৪&। প্রথম । €। সম্মুখ । ৬। 

অগ্রভাগ । ৭। শকটের অগ্র। ৮। অক্ষ- 

_ দ্বণ্ড । শিৎ - ১৭ প্রতি গৃহ্যাক্ষ ধুরা বহস্তি।” 

ধুরন্ধর, ধূবীণ ধুর ভারকে-_ধর [ 
ধুরধ্য, ধুর্ববহ ধারণ করা 1 অখে)১- ক]ষে 

ধারণ করে । ধুর্1+ঈনণৌন)--বহনার্থে। 
ধুর-_বহ [বহু বহনকর1+ অ(অন্)-_ ক] 
ষে বহন করে, ২য়1-_ ষ) বিৎ, ত্রিংঃ যুগ, 
ভার-বাহক,বহনকারী। ২। কোন বিষয়ের 
ভার দ্িলে যে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন ক- 
রিতে পারে, কাধ্যদক্ষ। শিৎ- ১ঢুঃখৎ চ 

কালে সহতে মহাত্মা ধুরহ্ধরভ্তস্য জিত1ঃ- 
সপত্বাঃ 1? ৩। যাহার বিলক্ষণ ক্ষমত। 
আছে । ৪। বাহন। €। অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ। 

শিৎ--১ প্বুরদ্ধরঃ পুণ্যকূদেষ তাপস: 

ধুরি টর কাদে খা ফলো 1. 
ধুবীয় ধের +ঈয়নৌয়) - রা বিএ: 

পু, অনুড়ান, বৃষ । 
ুরঘ্য ধের +যষ্য) _ স্থার্গে9 'বিৎ, হি কপ | 

লির্বাহক । শিৎ-১ “প্রাগল্ভমাত্ম। ধুরি 
ধুর্ধ্যবাগ্মিনমূ 1”(কিরাত)। ২। ভারবাহুক ॥ 
৩। প্রধান। ৪ | সং, পুত ভারবহুনশীঙ 
বৃষাদি। হ। বিষ্ণু । 

পুবক1 (ধু কাপান+ উর ভান ) মত 
স্ত্রীৎ, গানের ধুয়া । 

ধুবন (ধু কাপান+অন(অনট)- ক) যিৎ, 
ব্রি, পরিচালক । শিৎ-১ “কয়মঞ্চতি 

পঞ্চশরানুচরো! নবনীপবনী ধূবনঃ পবনঃ।” 
২। সৎ, পৃৎ, অগ্নি । ৩ ০০০ _ভ]) 
ক্লীৎ, কম্পন । 

ধুবিত্র (ধু কাপান+হইত্র-ণ ) সং, ক্রীৎ 
মুগচন্খনির্ষিত ব্যজন ; উহা! যজ্ঞাপ্লি প্র 
জ্্লনেই কেবল ব্যবন্থত হয় । ২। তাল- 
বৃস্তব্জন। 

স্তর, ধুস্ডংর ) ধু [ধুস্ ভূষিত কর1-* 

| ধৃত রঃ ৃস্য, র / (ক্কিপ্্)-_ ক]-ধূদ্ কমনীয় 
_তুর্ “হিৎসাকরা+-অ(ে) - 'ক।দেখিতে 

সুন্দর কিন্ত প্রাণনাশক) সৎ, পু, ধুতুর। 
গাছ । 

ধৃত (ধু কাঁপ1+4+ত(ক্ত)-শ্ম) বিংঃ ত্রিৎঃ 
কম্পিত। শিৎ-১ “পবনশ্চ ধৃততনবনী- 
পবন 1৮ মো) । ২। ভর্খসিত | ৩। নি- 
রস্ত। ৪ । ত্যক্ত। শিং-১ “পাদ্দানতহ 

জা ।?, কুমার) ৫। তর্কিত। 
_ন্্রীঘ, ভাধ্যা। । [পুৎ, ধূন। । 

রা (ধূ-ঞ্রি-্ধুনি+অকণক)- ক) সং, 

ধূনা; সং, ক্রীৎ, গন্ধাদ্রব্যবিশেষ। | 

ধূনান (ধু-ঞ্রি-ধুনি কাপা+আনশোন)- 
ক) বিৎ, ত্রিৎ, যে কাপাইতেছে । 

ধুপ ধেপ, সন্তপ্ত কবা1অ(খসন্)-_ ক) সং, 

পু, গন্ধদ্রব্যবিশেষ । ২। স্ত্রব্য-নির্সিত 

বর্তিকাকার বন্য ও তছুখিত ধুম । ৩। 

দেশজ) তরবারিবিশেষ । 
ঘৃপন ধেপ দেখ, অন[তসনট্)-- ভা) সং, র্লীৎ, 

ধুপদ্বারা হুগন্ধীকরণ । ৎ। তাপন। শি. 

৯১৯২ 

ভারবহনধোগ্য । ২। হিরা ৩ ০০ টা রি 



ধুম ] 

১ “পরীক্ষিতাঃ স্ট্রিয়শ্চৈনৎ ব্যজনোদক 
ধুপনৈ২1” ৩1 (4+অন- ক) পুং ধুন1। 

ধুপান্স ধেপ_ অঙ্গ অৎশ) সং,পুৎ, তার্পিন্ 
তৈল। [মুদ্রাবিশেষ । 

ধুপমুদ্রা ; সং, স্ত্রীৎ, দেবপুজাজ ধূপদান।র্থ 
ধূপাগুরু ; সৎ, ক্লীং, দাহ্য অগুক্ুবিশেষ। 
ধূপায়িত ধেপ দেখ, তক্ত)-_ম্ম। আয়ু 
ধূপিত - আগম) বিংত্রিৎ,পখশ্রাস্ত । 

শিৎ--১৭"যবাদিনা দোহদধূপিতো দ্রেম2।” 
২। তাপিত। ৩। ধূপদ্বার1 শুগন্ধাকৃত ; 
যথা-ধূৃপধৃপায়িত । 

ধুপিক। (ধূপ গন্ধদ্রব্যবিশেষ+কণ্- সাদৃ- 
শ্যার্থে) সং, স্ত্রীৎ, কুজ্ঝটিকা । 

ধুম (ধু কাপা+মমেক্)-_ সংজ্ঞার্থেণ সংপুৎ, 
ধূয়া। শিৎ-১ "আগ্রেব্বি ধুমোজায়তে 
ধুমাদভ্রমৃ |") ২ “জলধর পদবীমবাপ্য 
ধুমোজলনবিনাশমনু প্রযাতি নাশমৃ।?? হ। 
মহ! আড়ম্বর । 

ধূমকেতন 7 ধেম-কেতন, কেতু-ধবজী, 

ধুমকেতু ৬ষভী _.হিৎ) অং, পুৎ) আপি । 
শিৎ-১ “উপপ্নবায় লোকানাৎ ধূমকেতু- 
রিবোশিতঃ 1৮ ২ সৌরজগতের অস্তর্ম্্ত 
জ্যোতিঃপদার্ঘবিশেষ । ০। কেতুগ্রহ | ৪ । 
উৎ্পাত-বিশেষ।ম্টিং- ১কেতুনা ধূমকে- 

তোস্ত নক্ষত্রাণি ত্রয়োদশ । ভরণ্যাধনি 
ভিন্নানি নানুষ।ভ্ভি নিশাকরমূ |” ৫ কুশ- 
শের পুত । ৬। বিং, ত্রিৎ, ধূমকেতুর ন্যায় 

(রেজ্বণ)। [পুৎ, মেঘ । 
ধুমজ (ধুম জন্ জনম্মান + অডে)- ক) সং, 

ধূমজাগাজ (ধুম মেঘ- অঙ্গ, ৬ঠী-ষ, 
বজ-জ | জন্ জন্মান+অংড)- ক] 
জাত, ৫মী -ষ) সৎ, ক্রীং, বজ্রক্ষার । 

দূমড়ী (দেশজ) বৈষ্ণবী। ২। লম্পটা,উপ-স্্রী। 
ধূমদশী 0 দর্শিন্, ধূম _ দশ. দর্শনকর14+ 

ইন্ণিন্)-- ক) বিৎ, ভ্রিৎ, যে ধূমাকার 
দর্শন করে, দগ্ঘদৃষ্টি। 

ধুমধ্বজ (ধূুম-ধ্বজ ধবজা, ৬ষ্ঠী- ছিৎ) 
সং, পুং অগ্নি। ২। কেতুগ্রহ। ৩। উৎ- 
পাতবিশেষ। 

 গ্ুমপ ধেম-প [পা পান করা 4 অডে)_ক] 
যে পান করে) বিৎঃ ত্রিং, তপ্তার্থধুমমাত্র 

__ শীলা বাশ শীা্াাটাাশীশ্িিী্ীাঁট৫/:: লুল টি টিটি উট সিটির ডি ইউ স্পা াাপাপিীটাপীিসশপা্টি 

৮১৩ ] ধুমা 

পায়ী। শিৎ--১"পিবস্তি মুনক্বোষত্র হবি- 
ধূমম্য ধূমপাঃ।” 

ধূমপথ ধম ধূমোপলক্ষিত -পথ;, য্ৎ - 
ম্ধ্যপদলোপ) সং, পু২, পিতৃষান) কম্ম- 
প্রাপ্যমান । ২। ভেচী_ষ) ধূমনির্গমপথ | 

ধূগপাী ধেমপায়িন্, ধূম-পাক্ধী পা পান 
কর14 হন্(ণিন্)- ক] যে-পান করে) বিং, 
তিৎ, যে ধৃম-পান করে ।' 

ধূুমপ্রভা (ধুম প্রভা যে দীপ্তি করে) সং, 
স্রীং, ধূমমর নরক । 

ধুম্মহিষা ধূম- মহিষী স্্রী-মহিষ)স্ৎ সৎ 
কুজঝটি কা, কুয়ামা। 

ধূমযোনি ধম যোনি উত্পত্তিস্থান, ৬ঠী_ 
হিং) সং, পু, মেঘ । ২। অগ্রনি। ৩। 
মুস্তক। ৪। ডেষ্া-য) অস্ত। 

ধূুমল)। পধেম-লা, রা গ্রহণ করা+ অ(ড) 
ধুসর _ ক, ২য়1--ষ) জং, পুং, কৃষ্লো- 

হিতবর্ণ, বেগুণে রঙ | ২। শিব। শিং- 
৯ িবিনোহিতস ধুঅস্য লীলগ্রীবায় বৈ 
নমঃ 1”? ৩। বিং, ত্রিৎ, তাদৃশ বর্ণবিশিষ্ট। 
শিৎ-১ “হুতভুগ্ ধূমপূজীকৃতাননঃ | 

ধূমশী 7 সঙ্য শ্রীৎ, নিজ্ত,ষ-[ষ চুর্ণ। 
ধূমা-ধূমাবতী দেখ। 
ধূনাকার (ধুম - আক.) বি, ত্রিং, যাহার 

আকার ধূমের ন্যায় । ২। ধূমে পরিপূর্ণ । 
ধূমাক্ষ (মের ন/ায় অঙ্গি অক্ষ, ভষ্ঠী - হিহ) 

বিৎ, ত্রিং, ধূমাকার নেত্রবিশিষ্ । 
ধুমান্জ ;) সৎ, পুৎ, শিৎশপা বৃক্ষ । 
ধুমাভ পম _ আভ।!, ৬ঠী-- হিৎ) বিৎ, ত্রিং, 

ধূমবর্ণ। 
ধূমাবভী ধুম + ভাচ-ধূমা ধূমাবিশিষ্টা অর্থাৎ 

তামসী শক্তি +বতবেতু)-_ অস্ত্যর্থে ঈপ্। 
স্বয়ং শুদ্ধ সত্ব! হইয়াগুজগৎসৎহারের নি- 
মিস্ত তামসশক্তি-স্বীকার-কারিপী)সং,স্্রীধঃ 
দশমহাবিদ্যার মধ্যে একটি, ছুর্গা। একদ। 
পার্বতী মহাদেবের নিকট আহার প্রার্থন। 
করিলে, মহাদেব আহার দ্বিতে ধিলন্ব 
করেন । তাহাতে ইনি মহাদেবফেই গ্রাস 
করেন । তখন ইহার শরীর হইতে ধূম 
নির্গত হইয়! ইহীকে বিবর্ণ করিয়। ফে- 
লিল। মহাদেব ইহার শরীরাভ্য্তর হইতে 



ধুশে। 

বলিলেন, “দেবী! যখন তুমি আমাকে 
ভোজন করিলে, তখন তোমার বিধবা- 
বেশ ধারণ করা কর্তব্য। এই বেশে তুমি 
লোকের পুজনীয়া হও। এই মুর্তি ধূমা- 
বতী নামে বিখ্য।ত হউক। মুর্তি ধ্যোন)- 

2 

ধুমাবতী। 

[ ৮৯১ 

“বিবর্ণ চঞ্চলা দুষ্টা দীর্থা চ মলিনাম্বর]। | 
বিষুক্তকুন্তল1 বৃক্ষ! বিধবা বিরলদ্বিজ। || 
কাকর্বজরথারূঢ়া বিলশ্বিতগপয়োধর। | 

হুর্পহস্তাতিকক্াক্ষ! ধৃতহস্তবর।দ্বিতা ॥ 
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভূশৎ কুটিল কুটিলেক্ষণা। 
শ্ৎপিপাসাদদিতানিত্য ভয়দাকলহাস্পদা ॥" 

ধূমিকা ধেম+ ইক(্িক)--তুল্যার্থে। থনা 
ধূম1+কণ্) সৎ, স্তরীৎ, কুজঝটি কা, কুয়াসা । 

ধূমিত ধম 4+ ইত(ইতচ্)-_ সংজাতার্থে) শিং 
ত্রিং, ধূযযুক্ত। শিং-১ “অবিষহাব্য ম- 
নেন ধূমতান্।” ২। অত্যন্ত ক্রোধবিশিষ্ট) 
৩। সং, পু, দ্রীক্ষণীষ্ব  মন্্রবিশেষ। ৩। 
সুধ্যগম্য দিথিশেষ। 

ধূমী (ধুম +ইন্-বহল্যার্থে) বিৎ, ত্রিং, 
ধূমবহুল, প্রচুর ধূমবিশিই্। 

ধুমোথ ধূম-উথ, ৫মী-ষ) সং, ক্লীৎ, 
বঙ্রক্ষার । 

ধুমোর্ণ ) সং» ক্সীৎ ঘমপত্বী । 

| 

ধৃম্যা (ধম +য-জমুহার্থে) সং, স্ত্রীং, ধূম- 
রশি । ২ । ধূমসমূহ। 

ধূম্যাট ধেম্যা ধূমসমৃহ- অট্ গমন কর]! 
+অ(অন্)_ক।যেপধুমের ন্যায় যায়) 
আত, পু, কিঙ্গা পাখী । 

ধুঅক (ধূঅ+কণ _প্রৎ | অথবা কৈ 
পাওয়া + অ(ড) - ক) সৎ, পুৎ, উষ্টী। 

ধুঅলোচন ধেেজ- লোচন চন্পুঃ, ৬ঠী -- হিং) 
জা, পু২্১ কপোত, পায়রা । ২। শত 

নিশুত্ত দৈত্যের সেনাপতি । [একটী। 
ধূঅবর্ণ1 ; সৎ, জ্ত্রীৎঃ অগির সগ্ডজিহরার মধ্যে 
ধৃমাক্দ ধেঅ _ অক্ষি অক্ষ, ৬ঠী _ হিৎ) বিং, 

ত্রিৎঃ ধুঅবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট । ২। সৎ, পু, 
রাজপুত্রশিশেষ। ৩ । রাবণসৈন্যান্তরণত 
রাক্ষসবিশেষ। 

ধূআর্চিং ( ধূআার্মিস্ ) সৎ শ্তীৎ, বছিচর দশ 
কলাস্তর্গত কলাবিশেষ। 

ধুয়মান বে কাপান4 আন(শান) _শ্ম) বিং, 
তিং, কম্পখান। 

ধৃয়া ফ্রেনা শন্দের অপভ্রৎশ) ইহা গ্রুবকনামেও 
খ্য(ত। প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গাল পুস্তকে 
“প্রুৎ” গঞ্রুবধ্া বাণ্পুয়া এই সঙ্ষেতযুক 
যে গীত বা গীতবৎ্ অৎশ প্রতি অধ্যায়ের 
পুর্রে প্রযুক্ত, তাহাই ঞুবক। পুর্বে কাব্য 
সকল গীত হইত । দোহারেরা প্রতি 
কবিতার পর এঁ প্রবক দ্বারা হর রক্ষা 
করিত। 

ধৃর্জিটি (ধুর ট্রৈলোক্যচিস্ত।, ভার--জট; 
জড় কর], বহন করা ইন্-ক, যিনি 
ভিভুবনের ভার বহন করেন, ২য়া-ষ। 
অথব। ধূর ভারভূত--জটি জটা, ধা- 
হার ভ।রভূত জটা আছে, ৬ঠী - হিৎ। 
মহাভারতে -“তিনি ধূঅরূপ বলিয়া ধূঙ্গট' 
নামে খ্যাত হইয়াছেন”) জহ, পু, শিব । 
শিৎ_১ “ধূঅনূপঞ্চ যন্তস্য বৃর্জটিস্তেন 
চোচ্যতে ।”১ : 

ধূর্ত (ধূন্স হিস কর!4-ভতেন্) - ক) বিৎ। 
ত্রিং, শ$, গ্রাবঞ্চক, কপটাচারী। «“নরাপাং 
নাপিতোধূর্তহ পর্গিণাৎ চৈব বায়সঃ। 
হষ্ট্রিণাৎ চ শৃগালস্য শ্বেতভিক্ষুত্যপন্থি- 

নামৃ ॥॥? ২। সং, পুং) দ্যুতকারী, জুয়্ারি। 

] 

দীপ্তি 



ধুস 
পলাশী 

৩। ধূক্ত,রবৃক্ষ। ৪ । ক্লীৎ, লোহার মরিচা | 
৫। বিট্লবণ। 

ধূর্তক (ধূর্ত +কণ্ যোগ) সং, পুৎ, শৃপাল। 
ধূর্তরুৎ (ধূর্ত হিৎসা- কু [কু কর1+7০ 

(ক্রিপ১-_ ক, ₹য়া--ষ) বিৎ, রিং, হিৎসা- 
কারী। ২। সং, পুহ+ ধৃস্ত,র ৷ 

ধূর্তঁচরিত ; অৎ, ক্লীৎ, ধূর্তব্যবহার । ২। 
নাটকবিশেষ। 

ধূর্তজন্ত ; সৎ, পুৎ মনুষ্য । 

ধূদ্ধর (ধুর ভার-ধর [ধু ধারণ কর! 
বুর্বহ / +অ.অন্)- ক] যে ধরে,বহু [বহ্ 

বহন কর1-+-অ(অন্)-_ক)] যেবহন করে, 
২য়া--ষ) বিং, ত্রিৎ, ধুরন্ধর, ভারবাহী | 

ধূবর্বা ধের্র্ব বধ করা+অ- প্রৎ) সং, স্ত্রী, 
রথের অগ্রভাগ । 

ধূলক; সং, র্লীৎ, বিষ। 
ধুলি- পু ধেকাপা+লিকৃ- সংজ্ঞার্থে) 
ধূলী -স্্রীৎ সং, ধূলা, পাৎশু, রেণু? 

যথা-_-“ধূলিধসরিতঃ |” 
ধুলিকা (ধূলি+কণ্্-_সাদৃশ্যার্থে। যাহা আ- 

কাশের ধূলি) সং, জ্্রীং, কুজ ঝটিকা, 
কুষাসা। [ক্ষেত্র, চসা ক্ষেত । 

ধূিকুট্রিম ধেলি-কুটিম) সৎ, ক্লীৎ কৃষ্ট- 
ধুলিগুচ্ছক € ধুলি--গুচ্ছক ফুলের গুচ্ছ ) 

সং, পুৎ, আবির, ফাগ। 

ধুলিববজ € ড/10101-5100, ধুলি-ধ্বজ 

ধবজ1) সৎ, পু, ঘুর্ণাবায়ু। র 

ধুলীকদন্য; সং, পু, কদন্ববৃক্ষ । | 
ধুলীপটল €ধূলী পটল রাশি) সৎ, পুৎ, 

উড্ভীয়মান ধুলিরাশি । 
ধুসর (ধু [মনকে] কাপ।ন+সরসের কৃ) - ক) 

সং, পৃ, ঈষৎ পাগু বর্ণ, শুরু ও কাল 
উভয় মিশ্রিত উত্পন্নবর্ণ। ২। উষ্। ৩। 
শর্দিত। ৪ । কপোত । ৫1 তৈলকার । ৬। 
বিং,ত্রিৎ,ঈষৎ পাণ্ড,বর্ণ বিশিষ্ট, পাশুটে। 
শিৎ-- ১?ক্লান্তৎ রজোধুসরকেতৃসৈ ন্যমৃ 1 
২ “ললাটিক। চন্দন ধূসরাল্কা ।?? 

ধুসরিত (ধুসর +ইত-_ ইদমর্থে ) বিৎ, ত্রিৎ, 
. ঈষৎ পাণ্ড,বর্ণবিশিষ্ট, বাহ! ড্রব্যান্তর সং- 
যোগে ধূসরবর্ণ হইয়াছে । শিৎ _. ১৭ধুলি- 
ধসরিত; পলালশয়নাৎ ।” | 

] 

২ 1ধূর্ত। | 

ক 4 

মা ন নই পু 

ধূসরিষ্ ধেসারিমন্, হৃসর +ঁইনম্ ভাবার 
সং, পুৎ, ধূসরত্ব । ২ । ধুসরবর্থ। 

ঘৃত্ত,র (ধৃদ্যর দেখ) সং) পুত, ধুতুরাগাছ। 
ধৃত বে ধরা71তক্তি)--শ্) বিং, ভ্রিং, 

ঘঅবলম্বিতা ২ । যাহ] ধারণ কর! গিয়াছে, 
গৃহীত । শিৎ- ১ণধ্বাস্তাগারে ধৃতমণিগণঃ 
স্বাজমর্থপ্রধীপমূ।” (ভাগবত)। ৩। যাহা 
ব্যবহার বা পরিধান করা গিয়াছে, ব্যব- 
হত ; ষেমন--অলঙ্কার অঙ্গে ধৃত। ৪। 
স্ছিত। ৫। স্থাপিত; ষথাঁ--তৈল ভাণ্ডে 
ধৃত হইয়াছে । *। আলোচিত,বিৰেচিত ; 
যেমন--চিন্ডে ধৃত। ৭। যাহাকে ধরি- 
স্বাছে, ফে ধর? পড়িয়াছে, কুহ্ধ ; যেমন-_- 

চোর ধৃত হুইয়াছে। ৮। (4+ক্ত-ক) 
শ্থিত। ৯। সৎ, পুৎ, ত্রয়োদশ মনুর পুত্র- 
বিশেষ । ১০ । নপবিশেষ । ১১ । শেক্ত 
_ ভাবে) ক্রীৎ, ধারণ । ১২। গ্রহণ । 

ধৃতমযী (ধুত+ময়মেয়ট)-_পুরণার্থে, ঈপ) 
বিৎ, স্ীৎ, শ্থিতিম , পতনশীলা । 

দ্বতরাষ্ট্র (ধৃত- রা রাজ্য, ৩য়া- হিৎ ) 
সং, পুৎ বিটি এর্যের পুত্র । তৎপত্ী 
অন্বিকার গঞ্ডে ব্যাসদেবের রসে ইহার 
জন্ম। ইনি জন্মান্ধ। ইনি পাগু,রাজের 
জে7ষ্ঠ । ২। নাগবিশেষ | ৩। হৎসবিশেষ। 

স্বী-স্্রীৎ, হৎসী । ২। কশ্যপের কন্যা । 
ধৃতবন্ধা (- বন্ধন্, ধত- বর্ধন বর্শা, ওয়! 

-হিৎ) বিৎ, ত্রিং, বন্মধারী। ২। সং, 
পুৎ, নৃপবিশেষ। 

ধূতব্রত ধেেত- ব্রত, ৩য়1- হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, 
গৃহীতব্রত, যে ব্রত ধারণ করিয়াছে । 

ধৃতাত্মা (ধৃুত-ঘআত্মা, শয়1- হিং) অং 

পুৎ, বিষুঃ । ২ । বিৎ, ত্রিং, আত্মতত্বত্ঞ । 
২। ধৈধ্যান্বিত চিত্ত। 

ধৃতি ধে ধরা+তি(ক্ডি)- ভা) সং, স্ত্রীৎ, 
ধারণ 1 ২। উদ্ধার । ৩। সার । ৪1 ধৈর্য্য । 

শিৎ_ ১"হৃতিরস্তমিতারতিশ্চযত] ।*(রঘু)। 
৫ ।শ্হিতি ।৬। ইচ্ছা । ৭। সস্তোষ। ৮। 

কুখ।৯। ষাগ। ১০। সব্বক্রপ্রীতি | ১১। 
উৎসাহ । শিৎ -১ “তত্সিষ্ঠস্তৎ প্রতিষ্ঠশ্চ 
ঘতেরেতদ্ধিলক্ষণমূ 1” ১২ । (+ক্তি--৭) 
ষোড়শ মাতৃকাস্তরগত ভ্রয়োদ্ছশ মাতৃকা- 



পে ৮৯৩ ৯ 
রব ৫ 

বিশে + ১৩) যোগবিশেষ, ৯৪ । অষ্টাদশ | 

অক্ষর ছন্দোবিশ্বেষ । শিৎ--৯ “কীর্তি- 
শন্্ী্বতির্েধা |”? 

ধতিমতী, ধ্রেতিমান্ দেখ, ঈপ্- রং) বিৎঃ 

স্রীৎ, ধৈর্য শালিনী । 
ধৃতিযান ( ধতিমত্, হতি+ মৎ্মেতু)- অ- 

স্তযর্থেণ বিৎ, ত্রিৎ। ধৈর্্যশালী । শিং - ১ 
“কৃতজ্ঞৎ ধৃতিমস্তঞ্চ কৃচ্ছ,মাহুররিৎ বুধাঃ।” 

২। সন্তুষ্ট । ৩। ধীর । ৪1 পুৎনপবিশেষ । 
৫ | অজমীঢ় রাজার পৌত্র। ৬। কুশদ্বীপস্থ 
বধবিশেষ । ৭। অগ্রিবিশেষ । 

ধৃতিহোম ; সং,পুৎ, বিবাহাঙ্গ হোমবিশেষ। 
ধত্বরী ধে ধারণ কর17+ বর - প্রৎ । ৎ--আ- 

গম । ঈপ.-জ্্রীলিঙে) সং্স্ত্রীং, পৃথিবী । 
ধত্বা ধ্রেতনূ, ধু ধারণ করা+বন্কেনিপ)- 

ক। *- আগম) সৎ, পু, ধর্ম । ২। ব্রা- 
চপ | ৩ । সমুদ্র । ৪। আকাশ । ৫। বিষ্ু। 
৬। পণ্ডিত । 

ধষদ্ (ধ্ষ অভিভব কর14্অদ্ছ্দিকৃ)- 
ক) বিৎ, তরি, ধর্ষক । 

হৃষ্ট ব্বেষ প্রগলভ হওয়া 1 তক্তে) - ক) বিৎ, 
ত্রিং, নির্পজ্জ। ২।যে কোন বিষজ়ে 
সক্ষোচ করে না, প্রগল্ভ, উদ্ধতত্বভাব- 

বিশিষ্ট । ৩। লম্পট | ৪। মং, পুং,নায়ক- 
বিশেষ, যে নায়ক অপরাধী হইয়াও শহ্কা- 
রহিত, তিরস্কত হইলেও লভঙ্জাহীন এব 
দোষদর্শন করাইলেও মিথ্যাকথন অর্থাৎ 
যে বলে “এ কাধ্য আমি করি নাই, 
তাহার নাম বৃষ্টনায়ক। শিং--১ “কুতাগ্রা 
অপি নিঃশক্ষস্তজ্জিতোহুপি ন লজ্জিতহঃ। 
দৃ্টদোষেহপি মিথ্যাবাক্ কথিতে ধু্- 
নাম্বকঃ 1” ষ্টা- স্্রীং, অসভী । 

হৃষ্টতা প্রষ্ট +তা ভা) সংসস্ট্রীৎ, নিলজ্জত]। 
২। প্রগল্ভত1, ওদ্ধত্য ৷ 
হা বেষ্ট প্রগল্ভ -ছ্যুনন বল, ৬ঠী- 

হিং) সৎ, পুৎ, দ্রেপদ্-রাজপু চুর । ভ্রপদ 
রাজার. যজ্ঞ হইতে ইহার জন্ম হয়, ইনি 
দ্রোপদীর সহিত জন্মিয়াছিলেন। 

ধষ্টরথ ; সৎ, পু, নৃপবিশ্রেষ। 
বষ্কৃ,ধঞজ ত্বেষ্ু। দেখ,নজডে নজ্) - ক) বিৎ, 

ত্রিৎ, প্রগঙ্গ্ভ, নিলজ্জ । ২। ধর্ষণশীল । 

হকি পেশ্গাৎ দেখ, শিং নর তে ১ ১. 
আলোক।  : নে 

ধু ধেষ্ প্রগল্ভ হয়া +পুরে) ক, শী : 
লার্েট বিৎ, ভ্রিৎ, ধর্ষণশীল-। ২1. সহি &::2: 
শ। প্রগল্ভ । ৪ । নিলজ্ফি-। : 7 

ধেন ধে পান করা+ন-- সংজ্ঞার্থে। বাহ 
পীত হয়) সৎ, পুহ, জমুদ্রে। ২ । নদ । না 
_স্ত্রীৎ, নদী । 

ধেন্ ধে পান করা+নচু-ক) সং, সত্ীৎ 
সবৎ্সা গো, নব্প্রত্তা গাভী । 

ধেন্ুক €ধন্থ+কপ্ - যোগ) সং, পুৎ, অসুর- 
বিশেষ । শিৎ-১ “দারুণে। ধেনুকে। নাম 
তৈত্যো গর্দাভ রূপবান |” ২। রতিবন্ধ- 
বিশেষ । শিৎ-_১ “ন্যম্তহত্তযুগলা নিজে 
পদে ধোষিদ্দেতি কটিব্রবন্ন ভা । অগ্রতে। 
যদি শটনরধোমুখী ধেমুকৎ বৃষবহুন্নতৎ 
প্রিয়ে |” ২। তীর্থবিশেষ। কা--স্্রীৎ,ধেঙ্ছু। 
২ ।হস্ভিনী। ৩। পশুনায়িক। 

ধেনুকম্ুদন ধেনুক অসুরবিশেষ 

ধেনুকহা - হন্ _-স্দ্দন, হন্-নযষে বধ 

ধেনুকারি করে, ২য়া-ষ। ধেনুক 

-অরি শত্রু, ৬্ঠী-_ষ) সং, পৃৎ, কৃষ্ণ । 
ধেনুতুদ্ধ (ধনু _ছুদ্ধ, ৬ষঠী-_ষ) সৎ, জ্লীৎ, 

গাভির ছুদ্ধ। ২। (গোহছক্ধের ন্যায় ম্বাহু 

বলিয়। চির্ভটা) ফুটী। 
ধেন্ধমান্ন € ধেনুমত্ ধেনু + মত্(মতৃ) -আঅ- 

স্তর্থে) সৎ, পু, ধেনুত্বামী। নী- স্প্রীৎ, 
ভরতবংশীয় দেবছ্যয়ের ভারা । : 

ধেন্ুমূল্য ; সং, ক্রীৎ, প্রায়শ্চিত্তরূপ ধেন্ছ- 
দানের নিক্ব য়ন্বরূপ মুল্যবিশেষ। 

ধেমুষ্যা (ধেনু সবৎ্সা গে1+ যষে) -- সৎ 

জ্ঞার্থে। স- আগম) সং, রী, যে. গাঁ 
ভিকে বন্ধক দিয় অর্থ গ্রহণ করে। 

ধেয় ধো ধারণ করা1য-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
গ্রহণীয় | ২। জ্বেসু |" 

ধৈন্ুক ধেনুকা সবৎসা গেো+ অঞফে)- 
সমৃহার্থে) সং, ্রীৎ, ধেহুসমূহ | 

ধৈষ্য (ধীর +যস্ষ্যে)- ভাবে ) সং, ক্লীৎ, 
শ্থিরতা, ধীরতা, নির্ব্বিকার-চি্ততা। ই। 
যে গুণ থাকিলে ক্রোধ শোক ক্লেশ বিপদ 
যাতন। প্রভৃতি কারণে বিচলিত করিতে 



ধৌত ৮৯৪ ] ধ্াাত 

পারে না, সহিষ্ণুতা । ৩। স্িরচিত্তোন্নতি । 
শিং - ১মুক্তা ত্বশ্ল।ঘনা ধৈর্য মনোবৃত্তি" 
রচঞ্চল1।?? ্ 

ধৈবত (ীমৎ+অফ্ঞ১ে- প্রৎ, নিপাতন। 
ধীমানেরা যাহা গান করে। অথবা ধে 
পান করা+এঁবত--প্রৎ। এই স্বর প্রধান 
বলিয়া ললাটে অবন্থান করে। অথবা 
ধাবৎ 4) সং, পুৎ, স্বরবিশেষ ; নারদ- 

মতে ইহা অশ্বস্বর-তুল্য । তানসানমতে 
ভেক-স্বরতুল্য । শিং-১ গগত্বা নাভের- 
ধোভাগৎ বস্ভিৎ প্রাপ্তোদ্ধাগঃ পুনঃ | ধাব- 
নিব চ যো যাতি কঠদেশৎ স ধৈবতঃ 1?) 

ধোড় (ধু কাপান+ড়-প্রৎ) সং, পু, 
ভূণ্ড,ত, টোড়া সাপ। 

ধোপ পেরিক্ষারার্থধাব্ধাতুজ) বিৎ, ক্ষালিত। 
ধোপা তে) সং, রজক, বস্ত্ক্ষালক। 
ধোয়াট (দেশজ) নদ্যাগত মৃত্তিকা । ২। 

ধোয়ামৃত্তিকা । 
ধোরণ ধার গমন পটু হওয়া1 অন্ন) 

-প) সৃৎ, কীং, হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতি 
বাহন। ২। (+অনট্_ ভা) অশ্খের গতি- 
বিশেষ । 

ধোরণি-ণী ধোর্ু অগ্রসর হওয়া1+4ানি 
-_ ভাবে) সংরস্ট্রীৎ, কিৎবদত্তী, জনশ্রুতি । 
২। পরম্পরা । শিৎ-১ “যৈর্মাকন্দবনে 
মনোজ্ঞপবনে সদ্য£ম্ম লক্মাপুরীধারাধোরণি 
ধৌতধামনি ধরাধীশত্বমালন্থ্যতে 1” 

ধোরিভ (ধোর্ু- গমন পটু হওয়া+ত(ক্ত) 
- ভাবে) সং, ক্লীৎ, ধোরণ। ২। বধ। 
৩। গতি । ৪1 অশ্বের গতিবিশেষ। 

ধৌত ধোব্ শুদ্ধ করা+তক্জে) _ ক্ষ) বিৎ, 
ত্রিং, পরিস্কৃত, ধোয়া। ২। শাণিত । ৩। 
মার্জিত । ৪ | শুভ্র । ৫1 যাহা জল দ্বারা 
ক্ষালন কর। হইয়াছে,ক্ালিত | ৬ । যাহ! 
জলসেক দ্বারা শোধন কর হইয়াছে,শে- 
ধিত। ৭। জলাদি দ্বার যাহার মলাপনয়ন 
করা হইয়াছে । শিং ১ “বিকসদস্তাৎ শু- 
ধোৌতাধরঃ |” ২ "যেন ধৌত। গিরঃ পুংসাং 
বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ 1১ ৩ “কন্যেয়ং 
কফলধোৌত কোমলরুচিঃ কীর্তিষ্ত নাতঃ- 

. গর] 17 মেহানাটক)। ৬। সংঃক্রীং,রজত। 

ধোতকট ধৌত ধোয়া-_কট মাছুরী) সং, 
পু, মোটা স্বতার থলিয়।, ব্যাগ । 

ধৌতকৌষেয় ধৌত - কৌষেয় কুমিকোষ- 
জাত বস্ত্র, যং- স) সং, ক্রীৎ, পট্টবস্তর। 

ধৌতয় (ধৌঁত-যা গমন কর1+ অভডে)- 
ক) সৎ, রীৎ, সৈন্ধব। 

ধৌতরি ধৌঁত-খ পাওয়1+ ইক) - ক) 
বিং, ত্রিং, কম্পনকারক। 

ধৌঁতশিল ধৌত নির্মল - শিলা 
২, ক্লীৎ, স্ফাটিক, ক্ফটিকমণি। 

ধেঁমক ধুম + অফ) _ ভবার্ে, কণ্-_ যোগ) 
বিৎ, ত্রিৎ ধূমপ্রধান স্থানে জাত। 

ধোৌঅ ধের 4₹অফ্ঃ)- স্বার্থে) সৎ, পৃহ» খধি- 
বিশেষ । ২। বাক্বস্ছানবিশেষ। ৩1 করি 

ষ- ভাবে) ক্লীৎ, ধূতউবণত্ব । ৪ । বিংত্রিং, 
ধূঅবর্ণ বিশিষ্ট । 

ধৌম্য ;) অং, পুৎ, ধূমর্ধির পুত্র, দেবলের 
যবিষ্ট ভাতা । পাগুবগণের পরোহিত । 

ধৌরিতক ধোরিতক [ধোর »ক্ত _ ভা]+ 
_ প্রত কণ্? সং+ক্লীৎআঅশ্বের গতিবিশেষ। 

ধৌরেয় (ধুর ভার+এয়ফে্য়) _ বহনার্ে) 
বিৎ, ত্রিৎ, ধুর্ব্বহ, জারবাহী। ২। অগ্র- 
বস্তখ। ৩। সং, ৮১ ভারবাহক পশু, 

বৃষাদি। [ধূর্তত্ব, শঠতা। 
ধৌর্তক ধের্ত+ অ(্ঃ)-- ভাবে, কণ্-_ যোগ) 
ধৌধ্য (ধুর্1+য ফ্য)-_ ভাবার্থে) সৎ ক্লীৎ, 

অশ্বের প্রথম গতি । 

ধাকার ধো। ধা! অগ্পি সংযোগ করা+* 

ক্কিপ)- ভাবে] তাওয়ান- কার [ক কর! 
+অ(েণ্১-_ক] যে করে) সং, পুৎ, লৌহ- 
কার, কামার । 

ধাজক্ ধোনৃক্ষ ঘোর শন্দ করা+ অন্) 
-ক) সং পুৎ্, কাক । ২। মত্স্যভক্ষক" 

পক্ষী । ৩। ভিক্ষু । ৪। তক্ষক। 
ধাজপুষ্ত ধোত্জ - পুষ্ট, ৩য়! ষ) সৎ, পুং, 
কোকিল । 

ধাতক্ষারাতি শ্রোডক্ষ - অরাতি শত্রু, ৬ঠী_ 
ষ) সৎ, পুৎ--ক্রীং, পেচক। 

খাত ধ্োো। অগ্িনঘষোগ করা, শব্দ করা 
তক্তে)-_ন্্) বিৎ, ত্রিৎ, শব্দিত,, বাদ্দিত। 
২। দগ্ধ । ৩। দন্ধুক্ষিত। 

প্রস্তর) 



ক পাশিীিশি 

ধ্যেয় [ ৮৯৫ ] গ্রুব 

ধাম। (ধ্বামন্, খাত দেখ, মন্-সহক্ঞার্থে) | ধাজি (ধূজ গমন করা+ই- সংজ্ঞার্থে। 
সং, পু, পরিমাণ। ২। আলোক । ৩ 
ধ্যান । 

ধ্যাত.(ধৈ চিস্তা করা + ত(ক্ত)- নদ ) বিৎ, 
ত্রিৎ, চিস্তিত» ভাবিত। ২ ।স্মৃত। ত। 
অনুশীলিত। ৪। ধ্যান বিষ্যীভূত। শিৎ 
--১ *তদাতন1 ধ্যাতধবা রতে চকা।?? 

ধ্যাতব্য (ধ্যাত দেখ, তব্য-_প্ম) বিং, ত্রিৎ, 
চিন্তনীয় । ২।স্মরণীয়। ৩। আলোচনীয়। 

ধ্যান (ধ্যে চিস্তীকর।4+ অন(অনট্)-- ভা)সৎ, 
ক্লীৎ, চিন্তা, এক বিষয়ক জ্ঞানধারা, অদ্ধি- 
তীয় ত্রহ্মবস্ততে জস্তঃকরণের বৃন্তিগ্রবাহ। 
২। যোগাঙবিশেষ, অন্যান্য বিষয়ের চিম্ত। 
পরিত্যাগ পুক্রনক নিয়ত ধ্যেয় বস্তর চিস্তন। 
শিং-১ “কারণান্যবহিষ্কত্য স্থাণুবন্িশ্চ- 
লাত্মকঃ। আত্মানংজদয়েধ্যায়েলা মা গ্রন্থস্ত- 

লোচনঃ।”২পব্রঙ্গাত্মচিস্তাধ্যানংস্ত[ৎ্ ধারণা- 

মনসো ধৃতিঃ 17 ৩ “পেেহবন্ধশ্চিত্তধারণ! 

তপ্রত্যয়েকতানত] ধ্যানমৃ।” ৪ “ষ্ম- 
নিয়ম।সন প্রাণায়াম প্রত্যাহারধারণাধ্যান- 
জমাধয়ঃ | € “ প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানৎ 

শ্রত্যাহারোহুথ ধারণ।। ম্মরণৎ চৈব যোগে- 

হুম্মিন্ পঞ্চধন্মাঃ প্রকীত্তিত131” ৩ । অভি- 
নিবেশ সহকারে অভিমত বিষয়ের চিত্ত! । 

শিৎ-১ “অনাক্ষিপ্ডেন মনসা ধ্যানমিত্য- 
ভিধীয়তে 1 ৪ | গভীরচিস্তা। ৫। স্মারণ। 
৬। আলোচনা । 

ধ্যানাভ্যাস (ধ্যান - অভ্যাস, ৬ষী -ষ) সং, 
পুৎ্১ সমাধি । শিৎ-- ১আগমেনালমানেন 
ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ে 

প্রজ্ঞাৎ লড়তে যোগমুত্ত মূ ।?? 
ধ্াযনিক ধ্যান+ইক(স্ক)-_নিবৃত্তার্থে ) 

বিৎ। ত্রিখ, ধ্যানসাধ্য । শি২-১ “ধ্যানি- 
কং সর্বমেবৈতৎ্ যক্দেতদভিশব্দিতমৃ।” 

ধ্যাম (ধ্যাত দেখ, অম্ক্)-স্্) বি ভ্রিৎ, 
কৃষ্ণবর্ণ। | 

ধ্যেয় (ধ্যৈে চিন্তা কর14য-_শ্ম) বিৎব্রিৎ, 
ধ্যানের যোগ্য । ২। স্মরণীয় । শিং ১ 
ধ্যেয়ঃ সদ। জব্িতিমগুলমধ্যবস্তা ারা- 
য়ণঃ ।” ২ম্মর্তব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পুঁ 
জ্যশ্চ নিত্যদ1।” (ভাগবত)। ৩। চিস্তনীয়। 

1) সত, স্ত্রীৎ, ঘুর্ণ বায়ু, ঘুরুলিবাতাস । 
ধ্যমাণ (ষ্ব ধারণ করা4+ আনশোন) রম) 

বিং, ত্রিং, যাহা বা যাছাকে ধারণ কর! 
যাইতেছে । 

প্র ফ্রেবা শব্দের সাক্ষেতিক চিহ্ন) ধুয়া! দেখ । 
প্রুপদ ফ্রেবপদ শব্দজ) ইহাকে সংস্কৃতে ফ্রু- 

বকও বলা যায়। ইহাতে প্রায়ই চারিটী 
তৃকৃ থাকে, যথা--আস্ছামী, অস্তর1,- স- 
ধারী ও আভোগ। কোন কোন ঞ্ুপদে 
মিলাকুক্ নামে আরও একটি তুক্ থাকে। 
ইহা কেবল পুং-গায়কাদগের নিমিত্ত নি- 
ন্দিষ্ট হইয্জাছে। “যে গীত দ্বারা দেবতা- 
দ্িগের লীলা, রাজাদিগের যশঃ, অথবা 
প্রবল যুদ্ধার্দির বিবরণ বর্ণিত হয়, যাহাতে 
স্বর, তাল, রাগরাগিণীর প্রগাঢ় ত।১» গদয- 
পদ্যময় অংশ ও রচনা-গাভীরধর্তয সম্যগ- 
ভাবে বিদ্যমান থাকে, ৫সই জমুদ্গার 
গীতকে শাস্সকর্তীর। পদ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন। ক্রপদ্দ বিস্তৃতম্বর পুৎ- 
গায়ক দ্বারা বিশুদ্ধভাবে গীত হইফ! 
থাকে, মৃছুকণ স্ট্রীজাতির উপযোগী নহে.।” 

গ্রুব পরে শ্ছির হওয়।-+ অ(আন্)-ক) সং, 
পু, নিশ্চল নক্ষত্রবিশেষ, উত্তরকেন্র ও 
দ্বগ্গিণকেন্্র সনিধিতে এই নামে দুইট্ী 
শ্ছির তারা আছে । শিং-১ “অক্রহ্ধতীৎ 
গ্রুবং চৈব বিক্ষোস্ত্ীণি পদানিচ। 
আসব্নম্বত্যুঙ্গে পশ্যেচ্চতুর্থৎ মাতৃমণ্ডলমূ ॥ 
অরুন্ধতী তবেজ্দিহর1 প্রুবে। লাসাগ্রমু- 
চ্যতে | বিষেঞোঃ পদ্দানি ভ্রামধ্যে নেত্রয়ো- 
মাতৃমগ্ডলমূ।” ২। ঞ্রবগণ--উত্তরফল্তনী, 
উত্তরাধাঢ়া, উত্তরভাড্পদ্, রোছিণী এই! 
চারি নক্ষত্র । ৬। (যে শাখাচ্ছেদেও স্হির 
হইয়া থাকে) মুড়া গাছ। ৪1 ক্রন্মা। 
৫।বিষ্ত। ৬1 শিব। ৭। উত্তানপাদ-. 
রাজার পুত্র; ইনি হুনীতিগর্ভ-জাত। গ্রুব 
যোগে জন্ম হওয়াতে ইহার গ্রুর নাম হুয়। 
ইনি বিমাত। সুরুচির দুর্ব্বাক্য-বাণে বিদ্ধ 
হইয়া জননীর আজ্ঞা ক্রমে তপঃসাধন 
পূর্বক হরির কৃপা লাভ করিয়াছিলেন । 
ইনি বটত্রিংশৎসহঅবর্ধ রাজ)হুখ সভোগ 



[ৎস 

করিয়া দেহান্তে ঘে লোকে গমন করেন, . 
তাহা প্রবলোক । ৮। বস্থবিশেষ ।.৯। বিষুব 
রেখার উভন্নপ্রাস্ত । ১০1 ষোগবিশেষ । 
১১। শঙ্কু । ১২। সাধু । ১৩। নাসাগ্র । 

১৪ । ললাটস্ছ আবর্তবিশেষ। ১৫। কীৎ, 
উৎপ্রেক্ষা। ১৬ । নিশ্চয় । শিৎ- ১ “যো 
প্বাণি পরিত্যজ্য অফ্রবাণি নিষেবতে। 
ক্রুবাণি তস্য নশ্যস্তি অক্রবৎ নষ্টমেব চ।?? 
১৭। বি, ত্রিৎ, নিত্য, অক্ষয় । ১৮। 
নিশ্চিত । ১৯। দৃট়। ২০।শ্হির। ২১। 
অবশ্য । বা-স্দ্রীঘ, গানের ধুয়া । হ। 
মুব্বা। ৪1 নীতি | ৪ । শ্রকৃ-বিশেষ। 

ফ্রবক-_-গীতাজ-বিশেষ । শিৎ--১ “উত্তমঃ 
বট্পদঃ প্রোক্তে। মধ্যম পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। 
কনিষ্ঠশ্চ চতুর্ভিঃ স্যাৎ ক্রবকোহয়ৎ মক্ো- 
দিতঃ 17? [নের ধুয়া। 

ক্রুবকা (প্রবা+কণ্-_ ফোগ) সৎ, স্ত্রী, গা- 
প্রুবরত্বা; সৎ স্ত্রীৎ, কুমারানুচর মাতৃকা- 

বিশেষ। শিং-১ “জয়াবতী মালতিকা 
প্রুবরত্বা! ভয়ঙ্করী |”, 

গ্রুবরেখা (47৫5৮০:) সৎ, স্ত্রীৎ, বিষুবরেখা। 
২। নাড়ীমগুল। 

প্রবলোক ফ্রেব_ লোক, ৬ঠী _ষ) সং, পুৎ, 
ফ্ুবের অবস্থানজন্য বিষুনিন্মিত দ্বনাম- 

খ্যাত লোক, সত্যলোকাস্তর্গত প্রুবস্থান- 
বিশেষ। 

ধ্ুবাবর্ত ; সৎ, পুৎ, অশের রোমসংস্ছান- 
বিশেষ । 

ধৌব্য (ঞ্রব+যঞ্ে)- ভাবে) সং, ক্লীৎ, 

- শ্থিরতা,নিশ্চলতা। ২। (+1ষ্য-হিতার্থে) 
বিৎ, ত্রিং, প্রুবন্ছান প্রাপক । শিৎ-১ 
কত্বগর্যৎ ধৌব্যৎ সৌমনস্যৎ প্রশস্যমখ- 
মর্ষণং। শ্রত্বৈতৎ্, ফ্রেবচরিতম্) প্রষতো- 
হুভীক্কমচ্যুতপ্রিয়চেষ্টি তমূ 1”; 

ধ্বংস - পু (ধ্বন্স : বিনষ্ট হওয়া 7 
ধবংসন- রীৎ / অল), অন(্সেনট্)-_ 

ভা) সং, পু, ক্ষয় । ২। লাশ । শিৎ-১ 
বং পবৎসো। ভাবো অলনিধি মহীশৈল 

. অরিতামৃ |? ৩।হানি। ৪ ।পততন। ৫। 
খগন। ৬। গমন। | 

ধধংসকলা ১ কৃহঃ সী, হিংসা 1 
৫ ০০০4১১০্স সিত উ স্ন্ 

ধ্বজা 

হসিত ধেবংস দেখ, ত(ক্তি)--শ্ম) বিৎত্রিং, 
বিনাশিত । ২। পাতিত। ৩। খণ্ডিত। 

ধ্বংসী (ধ্বৎংজিন্, ধ্বন্স্ বিনষ্ট হওয়া+ 
ইন্পিন্)-ক ) বিৎ, ভ্রিৎ, যাহার ধ্বংস 
আছে, যাহার বিনাশ ঘটে, যাহার ক্ষয় 
হইয়া থাকে, বিনাশশীল, নশ্বর । শিৎ_১ 
“ ক্রতু্বৎসী বৃষর্বজং |» ২। হে ধ্বংস 
করে, নাশক । " 

ধ্বজ (ধ্বজ্ গমন কর1+ অ(অন্) _ ক) অং, 
পু ক্রীং, পতাকা, নিশান । হু । চিহ্ছ, 
লক্ষণ। শি২_১"ত্রহ্গহা দ্বাদশসম1ঃ কুটাৎ 
কৃত্বা বনে বসেজ। ভৈক্ষ্যাশ্চাত্মবি শুদ্ধার্থং 

কৃত্বা শবশিরোপবজম্ 1? ৩। সেনাচিহ্ন' 
বিশেষ । ৪) পূর্ববদিকের গৃহ । ৫। মেট, 

পুহ-চিহ্নু । ৬ । খট্যাঙ্গ। ৭। পুত, গর) 

অহঙ্কার । ৮। শোৌগ্ডিক | 
ধবজগ্রীব ; সং, পুৎ, রাক্ষসবিশেষ । 
ধবজদণ্ড; স", পু, পতাকার্দগড ; ইহা রাজ- 

চিহ্ছ বলিয়া উক্ত আছে। 

ধ্বজদ্রম ধেবজে পতাকা- ক্রম বুক্ষ) সৎ 
পু, তালগাছ । 

ধ্বজপট ; সং, পুৎ. "জজ যোজিত চেলখওড! 
ধ্বজপ্রহরণ (ধবত ধ্বজ।-প্রহরণ |প্র-হ 

আক্রমণ কর। + অন(ং নট)-ক | থে 

আক্রমণ করে) সং, পুং) বায়ু। 

ধবজভন্গ (ধ্বজ মেঢ- সামর্থ্য হানতা, ৬ঠী 
_ব) লং, পুং, পুরুষের অসাধারণ ইন্ছি- 
য়ের শক্তিলোপ, ব্লীবত্বজনক রোগবিশেষ। 

ধবজবজ্ঞান্কুশ ; সং, পুৎ্ ধবজাকার বজ্রাকার 

ও অস্কুশাকার চিহ্ত; এই চিহ্ন কেবল 
ভগবান বিষুখ্ চরণ-কমলে ববদ্যমান 
আছে । 

ধ্বজবান্ (ধবজবত্ ধবল +বশবেতু)- জ- 

স্তযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, কেতনবিশিষ্র, পতাকা- 
ধারী । ২। চিহ্যুক্ত | শিং-১ “শির: 
কপালী ধ্বজধান্ ভিক্ষাশী কর্ম্মৎ বেদয়ন্। 

ধবজারোপণ (ধ্বজ-_ আরোপণ, ৬ঠী-ষ) 
সৎ, ক্রীৎ, দেবপ্রাসাদিতে মন্ত্রপুত ধ্বজ 
প্রোথিত করা৷ 

ধবজাহৃত (ধ্বজ-আহৃত, ওয়া ফ) বিং, 
জিৎ, যুদ্ধজিত 



ববন্জী (ধ্বজিন্, ধ্বজ +ইন্ _ অদ্ধনর্থে) দৎ, 
পু, বক | ২ 1 পর্বত | ৩। রাজা ।৪। | 

বখ। ৫।অর্প। ৬। অশ্ব ।৭। মন্তুর। ৮ 
. শৌতিক, ভাঁড়ি । ৯। বিং,ত্রিং,ধ্বজখারী । 
লী--ভ্্রীসেনা, বাহিনী । শিৎ-- ১ঘুখৈং 
প্রবৃদ্ধধবজিনী রজাংনিঃ 1১ 

খধ্বজো'ান ধে্বেজে পতাকা- উত্থান উঠ) 
সৎ, ক্লীৎ, শক্রোৎ্সব ১ ইহা ভাদ্র মাসের 
শুরু! দ্বাদশমিতে হয়। [শব্দ, ধ্বনি। 

ধ্বন (ধ্বনি দেখ, অ(জল্) ভাবে) জং, পু, 
ধ্বনন (ধন্বন শব্দ কর4+অন(অনট)- ৭) 

সৎ, ক্লীৎ, অলঙ্কারোক্ত শব্ঘনিষ্ ব্যাপার 
বিশেষ । ২। (1 অনট্ _ ভা) অব্য শব্ব 
করণ। 

খ্বনমোধী (-মোদিন্, ধন শব্দ-যোদী 
থে প্রফুলিত করে) সৎ, পুং, ভ্রমর | 

ধ্বনি ধ্বন্ শব্দ করা+ই- ভাবে) সং, 
পু) শব, নাদ। ২। মুদলাদি শব । ৩। 
(+ই-- ক) ব্যজ্যার্থ। ৪। উত্তম-কাব্য। 

খবনিকাব্য ; সৎ, ক্লীৎ, উৎকৃষ্ট কাব্য । 
খবনিকৃৎ (ধ্বনি অলঙ্কার গ্রন্থবিশেষ _-কৃৎ 

কু করা1+*€ক্িপ্)+ ক] ষে করে, ২য়া 
-ষ) মং) পুং১ অলস্কার গ্রন্থবিশেষের 
রচনাকারক পণ্ডিত। 

ধ্বনিগ্রহ ধ্বেনি শব্গ- গ্রহ [গ্রহ গ্রহণ 
কর1+অ(ড)-- ক] ঘেগ্রহণ করে) অং, 
পু শ্রোভ্র, কর্ণ । ২ । শক্তড্তাল। 

ধ্বনিত (ধ্বনি দেখ, ত(ক্ি)_ন্) বিৎ, 
ত্রিংশব্বিত | ২। ধ্বনিছ্ার। প্রতিপাদ্িত। 
৩। পেক্তি- ভাবে) সৎ, রীৎ, শঙ্ব। 

খবনিনাল! ধ্বেনি শব্দ-নাল। চোঙ্গা) সং, 
সী, বীণা! । ২।. বেণু, বাশী। 

খ্বস্ত (ধ্বন্স বিনষ্ট হওয়11তক্ে)- ক) 
বিত্ত্রিৎ, যাহার ধ্বংস স হুইয়াছে, নষ্ট । ২। 

'শ্বাতিত। এ 

ধাতু (খানৃক্ষ, ঘোর শক করা, আকাজ্ষা 
করা+্জন্)গ্ ক) সৎ, পুং, কাক। 
২। মত্স্যভক্ষ্ষকপক্ষী। ৩। নাগ বিশেষ । | 
৪.1 (ঘষে আকাতক্ষা করে) ভিদ্ুক ৷. 

খ্যাছজপুউ (ধরা. কাক-_ পুষ্ট পালিত, 
| আহ সং পু কোকিল। 

ব্যাতঙণযাতি খেবাথজং. চি ভি. টা 

 ঠী-ৎ) লং পু, শেভবড'লোভা। ১7 
| ধ্যান ধেবনি বেখ, অেএ১-) ষ্ পু 

শব, ধ্বনি, লাবব। | 
খবাস্ত বেন শব্ব করা+তক্ষে)_ ি,নিপা- | 
তন) সৎ, ্লীং, অক্ষকার । শিং ১. 

 প্ধ্বাস্ভাগারে ধতমপিগণঃ স্বাস্থ শরী- 
প্ ( ্. 

ধবাস্ত বিস্ত ধ্বোস্ত অন্ধকার _-বিদ্ঞ | 
ধ্বাস্তোন্সেষ ধন, উন্মেষ কিঞ্চিৎ প্র- 

কাশ) মং, পুৎ, খদেযাত, জোনাকিপোকা। 
ধবাস্তরাতি | ধ্বোস্ত অন্ধকার -ব্অরাতি, 
ধ্বাতারি $ অরিস্শক্রে, ৬ঠী -) হত, 

পু) আর্য । ২। চজ্। ৩ । অগ্নি, 

লস | 

না) ব্যঞ্জনের বিংশ বর্ণ) ইহার উচ্চারণস্ান 
দত্ত । ২। নৌ পাওয়া+ অ(ড) -- ক)জং, 
না, নিষেধ। ভম্বেরাদি শব্দের আদিতে 
যোগ হুইলে ইহার রূপ অন্ হত্স ৩ 
ব্যঞ্জনবর্ধের পুর্বেধ থাকিলে অ হু) ৩। 
ঘভাব। &। ভেদ । ৫ ।সাছৃশ্য। *। 

ক্রিয়াঘোগ । ৭। বেহ্ বন্ধল কর1+-ভ - 
ক) সৎ, পুং, বৌদ্ধ। ৮।গশেশ। »। 
(শেভ - ভা) বন্ধন। ১.। পান। ১১ (শা 

. ড-ধি) রপ। শিং--১ “বরৎ গর্ভআবো 
_ বরম্বৃতুষু, নৈবাভিপ্বমনৎ |” ২ “লাদ্যঃগৃতি- 

মনোরথলামূ 1 

নওবৎ-_-ভারতবর্ধের কতা বাদদপদ্ধতি $ 
আলেকজাওুর বাদসাহ নওবতের জনি, 
কর্তা । .. 

নংশুক, নংটা নেংষ্, নখ লাশ, +করা$উক, 
তৃতৃন্)-ক। ম-_ আগ), বা 
শক, নশ্বর । | 

নঃক্ষুদ্র (ন্স্ নাসিকা_ ছু নি )িৎ, 
জ্রিৎ, সুদ্রনাদিক, ছহধর নাক ছোটি), 

নকল জোরবী) সং, আদর্শ, আঅস্থরূপ, প্রতি- 
লিপি। ২/স্জুকরশ-।.৩। কৌতুক,ভাড়াষ। 

| নকিঞচল নে-কিঞ্চন, ৬ঠী - হিং) বি, জিৎ 



নর টি টু 
৮০ ৃ 

৫ 

নক্ত 
১ হা 

রি সত ্  

সর নদ রা ] 
 ক্টসহাাঁনাঃ স্থানভ্র$1 ধকিঞ্চনাঃ 7: 
নকীবৰ (আরবী ) রাজাক্গ ইন্াঘি ্  শো, 

| স্বোষক অনুচরবিশেষ | 
) কুট ) ঞং, সং নাহিকা) আক, $. 

বকুল (ল-কুল বংশ, *ভী- হিং ) জং, 
পু মহাদেব । শিং-১ “যুধিষিরস্য যা 
কন্যা নকুলেন বিষাহছিত1।” ২। বেজি, 

' নেউল ।৩। ৪র্থ পাণডব,সছদেবের সো" 
আর ।:৪। বিংওত্রিং কুলহীন। ৫। দেশজ) 
 আঘক জ্রব্য সেবনের পর যে মুখরোচকভ্রব্য 
ফ্যবহার কর! বায়, ড।ট। জী-স্ত্রীৎ, 
কুকুটা। ২। জটামাৎসী । ৩। কুদ্ছুম। 

সকুলেশ 

নকুলেখর ষ। নকুলী গৌরী -ঈশ) 
নকুলীশ 7 সৎ, পৃৎ, ভৈরব-বিশেষ,কাশী- 

ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শ্রিবলিদ-বিশেষ । শিং 
--১ গল্কুলীশোহগিম[রূছ়ে। বামনেত্রাদ্ধ- 
চক্রভূৎ্ |” 

নক, €(নজ্ লত্দিত হওয়।+ ততেন্)-ক ) 
সৎক্লীৎ, রাত্রি । [বস্ত্র,নকুড়া। 

নস্তক (নক্ত+কণ্- যোগ) সৎ, পুৎ, ছিন্ন- 
নক্তচর (নক্ত রাত্রিতে-চর 
নক্চারী _রিন্ | [চর্ -গমনকরা4+ অন্) 

-ক],চারী | চন +ইন্ণিন্)-ক ] ষে 
চরে) সৎ, পুং» রাক্ষজ । ২। বিড়াল । ৩। 
.৪পচক | ৪1 চৌর । ৫। বিংত্রিৎরাত্িচর 1 

নভঞ্চরনেত্তম - চর(চর্গমনকর1+- অন্ ক] 
- থে চরে)সং১পুং,রাক্ষদ। ২ । বিভাল। ৩। 
পেচক। ৪ । চৌর। ৫ । বিংত্রিৎ রাত্রি" 
চর । রী--স্রীং, রাক্ষসী । ২1 গুগ্গুল। 
ওক ; সংযস্্রীৎ, রাত্রিষোগে ভ্রমণ । শিৎ 

»১"নজক্ধ্যাং ভবিবান্প্রমালস্যৎ পৈশুনং 
অদৎ। অস্থিযেগমযোগঞ্ শ্রেসোহ্থা 

 পরিভ্যঙ্জেৎ্ ।৮ 
জড়ো (-চাগ্দিন্, নক্তৎ _ _চারী[চন্ধ বি 
“উরণ কর1+ইন্ধিন্)-ক ) বিং, জিৎ, 
সথাতিচর । শিৎ--৯ “ দিবাচরেছ্যে। ' ভূ- 

তেতো নক্তঞ্ারিভ্য এবড ।? মেসু)। 
(লঞ্চ ত ) বিৎ, তরি রাত্রিতে জাত। 
৮ ₹ নফস -ফিবা, হুং- ষ,পিপান্তন ) 

| নক্ততোজী (-তোজিনৃ, 

নেকুল -ঈশ ঈশ্বর প্রভূ১*ষঠী | 

নক্র (ন- ক্রেন 

জং, টজ রাডিকিস, রি শিং 
--সপবিভজায নক নিধসন্াতক্রিগ। 1৮ 

“আন্ত” ক্ডোজী 
ছে সোঞ্জিন কর4ইন্ এপিন্)- ক] যে 
ভোত্বন করে) বিং, ভ্রিং, ব্রতার্থ ছিবা- 
ভোজন পরিত্যাগ করিয়া "যে. রাত্রিতে 
ভোজন করে, নক্তত্রতধারী। . 

নক্রমূ (নজ্ লঙত্িত হওয়া4তম্-ক) 
ক্রিংপ বি অং, রাত্রিতে । শিং-১ 
“মহোধধীনকজমিবাত্মভাসঃ1৮ কুমার)। 
২ “তুষারযুত্তেরিব নক্তমংশবঃ 1” (মাহ)। 

নক্তমাল নেক্তম -আ-অল্ - ভূষ। করা+ 
আঅ(ছন্)-ক। রাত্রিতে ষে মুকুলিত হয়) 
সং, পুখঃ চিরবিষ্ব, করগীবৃক্ষ। শিং-১ 
“মরুদ্ধিরানর্তিতনক্তমালে।? (রঘু)। 

নক্তমুখা নেক্তম -উত্ [গমন কর ] তৎপর 
হওয়া + অ(অন্)- ক, আপ্) সং, তীৎ 
রজনী, রাত্রি। 

নক্তত্রত ; সং,ক্রীৎ,রাত্রিতে আচরিত নিয়ম বি 
শেষ ; ইহাতে দ্বিবাভোজন ত্যাগ করি! 
রাত্রির প্রথম যামে , ভাঙ্গনের বিধি আছে। 

গান করা অ(ড)- ক) 

সংপুহ কুত্ভী।। শিৎ-১ “লক্রঃ শ্বপ্থান- 
মসাদ্য থজেজ্রমপি কর্ধতি। জ এবপ্র- 
চ্যুতঃ স্থানাচ্ছ,নাপি পরিভূয়তে |” জল; 
জন্তু ।৩। ক্রীৎ,দ্বারের অগ্রকাষ্ঠ,ঝন্কাঠ। 
ক্রুৎং-_ কী, ক্র] -ক্ত্রীৎ, নাসিক।। 

নক্ররাজ্ ) [ক্র কুত্তীর রাজ বঝ|রাজন্ 
নক্রেরাজ রাজা) সং, পুৎ, ছাজর। 
নক্ষত্র নে-ক্ষি ক্ষ পাওয়া আঅত্র(জত্রমূ) 

-ক।যেক্ষয় পায় না। কহ বলেন ন- 
ক্ষন ছুই তকার।তন্মতেন-_ক্ষঘৃ ছিংস। 
করা ;ক্ষর্ খ্খলিত হওয়া ;ক্ষী ক্ষয় 
পাওয়া+ইউন্-ক। অথবা লক্ষণ অত্রনূ 
--ক) সং,ক্রীৎ, ভারকা, তারা । ২ । জঙ্খি- 
ন্যধি সগ্তবিংশতি ভার!) শিৎ -১৭দে)ঃ 
সচক্রার্কনক্ষত্া।” ২ “ নক্ষত্র এ 
চতঃ 1 ৩। মুক্তা । 

নক্ষত্রচক্র (লক্ষত্র --চক্ত. তল) স সং রা 
ক্কাশিচক্র । ২। ভরে. 
যোগী বানী? ।. | 



| সী বিশে অথ? রা শগর 5 শর) ক 

শক. - [বিশেষের দ্বান। 
সক্ষত্রধান; সং, ক্লীৎ, নক্ষত্রভেগে ড্রব্য- 
নক্ষত্রনাথ (নক্ষত্র মাধ, ৬চী- ষ) সৎ। পৃং, 

চঙ্স।শিৎ - ১'লক্ষত্রনাখাংগুরিবারযিলদে |” |. 
নক্ষত্রনেমি (নক্ষত্র -দেষি পরিধি ) সং 

পৃঙ। চত্রা | ২। গ্রুবনক্ষত্র। ৩। বিচ । শিৎ 
--১ “নক্ষত্রনেমিরক্ষত্রীক্ষমঃ ক্ষামঃ সমী- 
হন । স্্রীং, রেবতীনক্ষত্র | 

নক্ষত্রপ (নক্ষত্র-প[পা পালন করা4+ 

(ড)-"ক] ষে পাপন কয়ে, বাব) সং, 
পৃ, চল্ে। 

নক্ষ ত্তবিদযা ৪০1০৪) সং, স্্রীৎ, গ্রহ- 

নক্ষতাদির শ্ছিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভ. 
শুভ নির্বাচন ও ভবিষ্যসংতুচক বিদ্ব্যা। 

লক্ষত্রমাল! (নক্ষত্র _ মাল!) সৎ, স্ত্রী, ২৭টা 
মুক্তার গ্রথিত হার। ২। নক্ষত্রশ্রেণী, 
নক্ষত্র-সমুহ । ৩। নৃত্যবিশেষ। 

নক্ষত্রধাজক (নক্ষত্র - বাজক - যকত-ঞরিঃ- 
বাজি যাগ করান+ অককবণেক)-_ ক) সং, 
পুং, নক্ষত্র দোষের শাস্তিকারক ব্রাহ্মণ, 
'অপকৃষ্ট বিপ্র। “আহ্বায়ক! দেবলকা নক্ষত্র 
গ্রামযাজ ক: এতে ব্রাঙ্মণচাগালা গহা- 
পথিষ পঞ্চমাঃ ? . [গ্রহের সংযোগ । 

নক্ষত্রযোগ ; সং, ক্লীং, নক্ষত্রভেদে ক্রু,রাদি 
নক্ষত্রয়াজ ; সং, পুৎ, চত্্বা।  [বিশেষ। 

. নক্ষত্রলোক 7 সং, পুং, নক্ষত্রাধিষ্ঠিত লোক- 
নক্ষব্রশুল; সং,.পুৎ, যাত্র দি কার্ধো নিষিদ্ধ 

পুর্ধবান্ধি দিকে অবস্থিত নক্ষত্রবিশেষ ; যথা 
"পপুর্ধ্বকিকে শ্রবণা ও জো, দক্ষিণে অ- 
শ্বিনী ও উন্তর়ভাজপদ, পশ্চিমে রোছিণী 
ও পুষ্যা, উত্তরে উত্তরফন্তনী ও হত্তাঁ। 

নক্ষত্রসত্র ; ঘংীং,নক্গব্রনিমিত্ত য্বিশেহ। 
নক্ষত্রেলন্ধি লেক্ষত্র--সন্ধি, ৬ 

পুর্ব নক্ষত্র হইতে পর মক্ষত্রে চঞজাদি 
হি সধণ নড155 

; সপন নি, 
আদ) ».ক) বিৎ, জিৎ, মক্ষত্রকর্পকি । ২1. 
(লেক বৃশতঞ্িস্ঘর্শি দেখান + আআ] 
বি সং গু, জ্যোভির্বিদৃবিশ্েষ, | 

৬্ঠী - ষ) সৎ পৃৎঃ | 

| নখ ছারা, আনাত, 'আচড়ান 
। পিং” ১. 

গনখাদ্াতঃ প্র্গাতন্যো বথাস্থানানি নর ।” 

' যোগকতত অযুফোন। $ ৃ শ্, তে, ্ ৮ 

নক্ষত্রেশ ('5ক্ষত্র _ ঈশ, লী পু. 
চঞ্রা, নক্ষব্রপড়ি ৷ শিৎ - ১নঞার

ে শাহী, : 

কণো গিরিপুরো াড়াৎ রুচিৎ খাপ
 

মখ দে-খন্ খনন করা+অ। অধবাক্+ 
খ-প্রৎ) সৎ, পৃং- জং, অন্কুলির ক্মগ্র” 

ভাগস্থ অস্থিবিশেষ । শিং- ১. “ম হিন্দ্যা
- ্ 

্খলোমানি দস্ৈর্নোৎপাটঙ্েরখান্ 1. 

গু 'ংশ, খণ্ড! 

নখকুট নেখ--কুট [ঝউ. কাটা +অন্সেন্
টা_ 

কা] যে কাটে, হয়া) সংপুহ, মাশিত। 
নখকৃত্তন (নখ-ককৎ ছেদন করা7+জন 
(নট) স্ঞ) সং ক্রীঘ, নব” "১ নখ" 

চ্ছেদক অস্ত্র নর । . 

নখর (নখ-রা গ্রহণ করা+অডে)-ক ) 
সং, পুৎ, নখ । (নখর শস্য সামান্যতঃ 

নখবোধক, কিক হিৎঅ পণ্ড পক্ষী পরস্থ- 

তির তীক্ষধার হুক্ষাগ্র দৃ় নখেই প্রযুক্ত 

হুইয়! থাকে, বথা-_সিৎহের নখর, ব্যাজের 
নখর) | 

+অনব্মেনট্) ক, ক, ঈপ্- ্রী
ং) মত্ীৎ 

নাপিতাস্ত্রবিশেব, নক্ুণ। 

নখরাযুধ 7? নেখর - আফুধ আঃ ৬ঠী_ 

নখাযুধ হ্ৎ) সৎ, পৃৎ» যেসকল 
জ 

_ নখর দ্বারা অন্যকার্ধ্য নির্ধাহ করে, মিংহ 

ব্যান কুকুটাদদি। হ। গৃধকুকূটা্ি 5 

বরা তর 
অকে)-- ক) সং, পুং, করবীর বৃক্ষ । , 

নখবিষ নেখ - _হিষ, যাহার নখে বিষ ছে, 

৬ভী _ হিং) সং, পু _ভ্্ীৎ, রাজি. । 
নখবিক্কির নেখ - সবি বিবীর্গ.করা+অ | 

(ক)- ক, ব -আগম
, বেন্থ দ্বার! বিচ্

ষে- 

পণ পূর্বক ভোজন করে) সং পু শেল: 

পক্ষী প্রভৃতি । . [ষৎ, পুং, ক্ষুদ্র শন্খ। 
নখশখ নেখ _ শঙ্খ নথের ন্যায় ভুডর বলিয়া) 
নখাখাত নেখ - নাত, ওয়া -ব্) সং, পুহ। 



নগ্ [1 ৯০০ ] নগা 

শপ শিপ পতি শিমলা 

নগ্গরকীর্তন ( নগর - কীর্তন, নয ) জং, 
ক্লীং, নগরমধ্যে হরিনাম কীর্ভন। শিৎ” ১ 
“নাচারে। লাধিকারী চন স্থান নিয়মন্তথ!। 
গ্রামে বা নগরে সারুর্বনে বা কীর্তয়েন্ধরিং।” 

নগরম্বাত ( নগর-হন্য নাশ করা+কঅ(ষণ্) 
-ক। হুন্ স্থানে ঘাত) সং, পুৎ, হত্তী। 
২ । (-ঘএঞ. _ ভা) ক্রীৎ, নপরস্থ লোকের 
হনন। 

নগরদ্ধকর (নগ এস্থলে ক্রৌঞ্চ পাত 

রদ, ছিদ্র-কর [কু করা+অ(ট)._ 
কাঁ যে করে) সং,পুৎ, ক্রৌঞ্চদারণ, কার্তি- 
কেয়। শিৎ- ১“ স নগরং নগরন্ধ, করৌ- 
জসঃ |” (রছৃ)। 

নগরপাল (নপর-পাল যেরক্ষা করে, ২য়া 

-ষ) সং, পু, নপররক্ষক, চৌকীদার । 
নগরমদণ (- মর্দিন্, নগর - স্ব মর্দন করা 

+ইনৃণিন্)-.ক ) সখ পুত, মত্তহত্তী। | 
২ । বিং, ত্রিং, নগরপীড়ক। 

নগররক্ষী (--রক্ষিনূ, নগর রক্ষ, রক্ষা! কর 
+ইনৃপিন্)_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, নগরপাল। 

নগরস্থ (নগর-_স্থ [শ্থ। ধাক1-+ অডে)-ক] 
ষে থাকে) বিৎ, গ্রিৎ, খবাহা। নগরে থাকে । 

২ । নগরবাসী, শাগরিক। 
নগরাদিসন্নিবেশ ; সং,পুৎ, নগরাি স্থাপন । 
নগরাধ্যক্ষ (নগর - অধ্যক্ষ, "মী -ষ) সং, 

পুৎ, নৃপ কতুর্ক নগররক্ষার্থ নিযুক্ত অধি- 
কারিবিশেষ, নগররক্ষক । 

নপরীকাক ; সং, পুৎ, বক। | 
নগরীবক নেগরী _ বক) সৎ। পুৎ, কাক । 
নগরীয় নগর +ঈয়ফৌীয়)-- ইক্ষমর্থেভব্যর্থে) 

বিৎ, তি, নগরজৎক্রাস্ত । হ। লগগরদ্ছ। 
৩ নগরোৎপক । 

নগরোধ্ধ নগর -উৎ্--স্থ? উদিত হও 
(ক) _ ক) বিং, ভ্রিৎ নগরে তপন । 

গরৌধধি (নগর-_ওষধি . .ফলপাকান্ত- 
বৃক্ষাদি) সৎ, পু, কদলীবৃক্ষ। . . 

নগাটন (নগ পর্বত- জট গমন কর1+ 
ঘঅন(অআনট).- ক) সং, পৃং, কপি, বানর । 

নগাধিপ (নগ পর্বত - ছধিপ পভূৎ ষ্ী 
ষ) সং, পু হিযাপক় । .. 

নগাধিরাঁজ (লগ _ আধিরাজ পি ১ 

স্পা পাপা 

নখানধি; অং, নখে নখে. কআখাত পুর্ববক 
যুদ্ধ । (সং, পুং, নখরাসুধ দেখ। 

নামুধ (নধ-আয্ুধ অস্ত্র, ৬ষ্ঠী-_ হিং) 
নখালি (নখ. আলি শ্রেণী) সং, পুং, ক্ষুদ্র 

শক্ধ । ২। নখশ্রেপী । 
নখাশী (নখাশিন্,। নখ -জঅশিন্ যেখায়। 
ভোজন সময়ে ইহার নখই ব্যবহৃত হয় 

বলিয়া) সং, পু, পেঁচক । ২1 বিং, ভ্রিং, 
নখভক্ষক। 

নী নেখিন্, নখ +ইন্ _অস্ত্যর্থে) বিংত্রিৎ। 
নখবিশিষ্, যাহার নখ আছে) শিং--১ 
এনখিনাঞ্চ নদীনাঞ্ শৃজিপাৎ শত্্রপাপিনাম্। 
'বিশ্বীসো। নৈব কর্তব্য স্ত্রীযুরাজকুলেযুচ।” 

নথী (নখ. গমন কর1+ অ(খ)-ক ) সং 
আীৎ, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 

নগ নে-গমৃ গমন কর1+ অ(ড)- ক) সং, 
পুত, বৃক্ষ | ২। পর্বত | শিং 99 
পাত ভূমৌ নগে নাগাগ্রাদিব বাতরুগ্রঃ 

নগজ.(নগ পর্ধবত-জ [জন্ জন্মান+অ 
ডে)-ক] জাত) সং, পুখ; হত্ভী। ২। 
বিৎ, তরি, পর্ববতজাত, পাব্ধতীয় । জা 
স্ত্রীং, পার্বতী । ২। ক্ষুদ্রপাষাণভেদালতা | 

নগদ আরবী নকৃদ শব্দদ) প্রত্যত মুল্য দিয়! 
ক্রয় কর] । নদী 

নগনদী ;) জং, জ্তীৎ, পর্বত হইতে নিঃস্তা 
নগনন্দিনী ( নগ.[হিমালয়) পর্বত _নন্দিনী 

কন্যা, ৬চী-ষ) সং, জ্ীৎ, ছূর্গ। । 
নগপূতি (নগ-- পতি, *ঠী-ষ) সং, পু, 
হিযালয় | ২। পর্বতশ্রেষ্ঠ । ৩। চন্দ । 

নগভিদ্ (নগ-ভিদৃ[ভিদ্ু ভেদ কর1+* 
(কি”্)-.ক)] যে ভে করে) সং,পুং,ইআআ | 
২। পাষাখ-তেদনাজ্স। ৩। বিং ত্রিৎ, 
পর্বত্তভেম্ত।।. .. 

নপক নস ভূ. জাত, খসী- -ষ্)ট সং, পু, 
ক্ষুদ্র প্রন্তরবিশেষ। ২ । বিং,ত্রিৎ। পর্বত- 
জাত। 

- মখর, েগ। বক্ষ বা পরববত+4র _অস্থযর্থে। 
দ্বেখানে পর্বতের ম্যায় ঘর সকল দেখ! 
খাছ) সংকক্সীহ, রী _স্্রীং, যে ভূভাগে বহ- 
এংখ্যক লাকের বাস, নান্নাজাতি ও নান! 

_শিবানিজ্যাদির প্থান, শহর । 



পুৎ, হিমালয় ।' শিং ১ ণঅন্যযত্তরন্াং 
দিশি ছ্েবতাত্ব। হিযালয়ো। লাম নগাধি- 
রাজঃ 1 

নগৌকাঃ [বগৌকস, মগ বৃক্ষ, পর্বত _ 
ওকস্ গৃহ বাস্থান) সৎ, পু, পক্ষী । হ। 
মিংহ ।৩।কাক। ৪।1বান্র। ৫1 বিং 

ত্রিং, পর্ধতবাসী। 
নগ্ন নেজ্ লজ্জিত হওয়া1+ত: সে) ক) বিৎ, 

ত্রিং, বিবন্বু, উলঙ্ষ, নেড্টা। ২। কষায় 
বন্্রধারী। ৩। সং, পুৎ, ক্ষপণক। ৪1 
স্কতিপাঠক | ৫। বৌদ্ধসন্ধ্যাসী | 

নগ্রক (নপ্ল+কণ্_ যোগ) বিৎ, ত্রিংঃ বিবস্ক | 
নগ্নক্ষপণক ; সং,পুৎ, কোন গ্রন্থকার ক্ষপণক- 

দিগকে বৌদ্ধ উদ্গাসীন এবং কেহ কেছ 
'জৈন-উদ্দাসীন বলিয়া উল্তঃ করিক়াছেন) 
কিক আনন্পগিরিকৃত শঙ্করদিগ্িজয়ে লেখা 
আছে তাহার! কালের উপাসনা করিত। 

নগ্রজিৎ নে বৌদ্ধ-জিৎ[জি জয় করা 
শ-*্(ক্ষিপ)- কা ধষে জয় করে) সং, পুৎ, 
নৃপবিশেষ, শ্বীকষ্ণপত্তী নাগজিতীর পিতা । 

হ। বাস্কগ্রস্থকারক পঞ্িতবিশেষ। 
নগ্ধাট নে উল আট যে গমন করে) 

সং, পুৎ, দিগম্বর, বিবস্ম। 
নগ্সিক। ( নপ্ল+ কণ্--ংজ্ঞার্থে, আপ) সৎ, 

স্ত্ীং, অপ্রাপ্তবয়স্ক! | ২। অজাতরজস্থা-স্্রী। 
বিবস্মা। 

নগ্মীকরপনেশ্প _ করণ. যধো ,ঈ(চি)_বআগম) 
ষং, ক্রীৎ, উলঙ্গ করা, বিবস্ত্রীকরণ। 

নব (নং বন্ধনকে-গ [গম গমন করা+ 
'অঅডে)-ক] ঘে গমন করে) সংগত, জার, 

. কউপগতি, লাৎ। 
নচিকেতা: (-তস্) দং,পুংরাজএ্বার পুত্র । 

৭ ।ঞ্চবিবিশেষ | ৩ । আগি। 
নচির ; সৎ, রীং, শীত্রকাজ। 
নচেখ্ (নচেৎ যদি) অং, এ যদি লাহয়, 
এ নাহইলে, নতুবা । | 

নজর (আরবী ভাষা) উচ্চ পদপ্থ ব্যক্তিকে 
আ্বাহা উপচৌকনম্বরপ দেওয়া খায়। ২.) 
সৃতি) ৩। ভদ্বাধধান। 
লজরানা নেজর আরবী ভালা আলা পারস্য 

[ ৯০১ ] 

ছাদ) রাজদর্শদিকালীন প্রজার! বা নিম" | 

ন্ডা 
টপ 

পন্য ব্যক্তিগণ তাহাকে যাহা দেন 
উপহার । 

নজীর আরবী, নজর শন্দজ) উদ্লাহয়ণ।। . 
নট নেটে নৃত্য করা আ(দ্দন্)_- ক) দহ, . 
পু স্ত্রী, থে নৃত্য করে, নৃত্য করা যার 
ব্যবসায়, ষে নৃত্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিক। 
নির্বাহ করে, নর্তক। ২।যে নাটকের 
অভিনয় করে। শিৎ-১ *নউ! বশ" 

লিকাস্তত্র নর্তকাঃ সৃতমাগধা21১ ৩। 
(নশ. নাশ করা” ড্ -প্রং) বর্ণসন্কর 
জাতিবিশেব | ৪। বেশ । ৫ নেট শব্জ) 
রাগবিশেষ । ৬ । নেউ শবজ) বিং, ভরি, 
ছ্ষ্ট। [কাব্যবিশেষ। 

নটকমেলক ; সং,ক্লীং, হাস্যরস-প্রধান দ্বশ্য- 
নটচর্ধ্যা (নট _ চর্ধযা, ৬ঠী-ষ) সং, স্ত্রীহ, 

নটের বাক্যাভিনর । শিং-১ “নামাশি 
ক্রপানি মলোবচোতিঃ সংতস্বতে] নট চর্ধ্যা- 
মিবস্য ।+) [নাটয, নৃত্য । 

নটন (নট দেখ, অনক্সেনট্)- ভা) সৎ, ক্রীৎ, 
নটভূঘণ নেট নর্তক-_ _ভূষপ, মণ্ডনম্ 
নটমণগ্ডন / আভরপ) সং, ক্লীৎ, হরিতাল। 
নটবর নেট বর শ্রেষ্ট, অত্যত্তম, ৭মী - ষ) 

সং,পৃৎ,মৃত্যকর্থ্ে পট, নৃত্যব্যাপারে প্রবীণ 
নট্াস্তিকা নেট নৃত্য- অস্ত নাশ+কণ্- 

প্রং) সং, স্ত্রী, লঙ্দ1। 
নটী নেট দেখ, ঈপ.-শ্্রীং) সংযস্ত্রীং,নটপ্থী, 

নর্তকী, অভিনয়কারিনী। ২। বেশ্যা । 
নটেশ্বর নেট নর্তক-ঈশ্বর দেবতা, ৬্চী 

-ষ) সং, পু শিব । 
নট্যা) সং, স্ত্রীৎ, নটসমূহ । 
ন্ড় (ন্ল্ বন্ধন করা7+অ(ন্)- ক, ল." 

ড়) সং, পৃং, নল, খাকুড় 1 
নড়ী (নড়শব্মজ) সং, বষ্টি, লাঠী। 
নড়কীয়। (নড়শঈক্- ধস চড়- 
নড়প্রান্থ / প্রা প্রচুর) ধিধব্রিং, লল-. 

বহুল প্রদেশ, বে স্থানে অনেক নল হয়্। 
নভ্যা মেড়1ষ_ ্রাচু্যার্থে আপস) 
সং, শ্রী নলসমুহ। 

নন্ডান্ কুপন বব অনা | 

নর়+ল--অন্ত্যর্থে! বিৎঃ লি রা 
নলবছল রিবন । ৪ ূ 



নদ 

নত (নম নষস্কার করা, নত হওয়11+ (ক) 

-ক) বিং,ত্রিং, খে ব্যক্তি প্রণাম করি- 
তেছে, প্রণত । ২ রে বা যাহা হইয়া 

. . আছে, ন্রীভৃত। ৩। নিয়, আনত; 
উদ ৪ বাঁ ঈষৎ বক্র, 
বাকা । শিং-১ “নতভ্রেবো নব্য জনা- 
পনেক্সঃ 1”? «74 জন্মনাড়িকাবিশেষ। 

নতনাসিক (নত. বক্র - নাসিক ৬চী-- হিৎ) 
বিৎ, ভ্তিৎ। যাহার নাক খাদা। | 

| নততাঙ্গী ন্তে "অর্থাৎ স্কনজখখনভারে নত -- 
বঙ্গ ফেস, »চী_ হিং) অং, সী, সমত- 
। আাতী স্ত্রী. 

্ সি (নত দেখ, ভি(কি)_ভা।) সং, শ্রী, 
-আযস্কার, প্রণাম । ২7 ছুইয়া খাকা, নষন, 
, অন্ত ৩। ঈষৎ বক্রেভ1। ৪ । কআসকর্ষণ। 
বুযা নে --তু-বা) আৎ। নচেৎ, এ নাহাইলে, 
বা ববি মাহার। ২।বর্থবা। 

নতোনত ন্তে- উন্নত) বিং, তরি উচ্চনীচ, 
। নিমোক্ষত। 1: 1 
নখ (সত শজ কি?) সং, লানিকাতয়ণ- ্ 

নদ-পুহ 
| ক্যইপ্-শীং) জং বেল. লী. 

এ আত পর্বত জব প্রস্ৃতি হইতে উৎপক্গ | 
 প্রাত বহতা বহুদূর যায় এবং অন্য প্রবল 
এআাতে ঝ! সমুদ্রে পতিত: হয়, তন্মধ্যে 

; পুক্লুষবাচক আোতবিশিষ্ট জলপ্রবাহ নদ ; 
_ যথা--বঙ্গপুতর, শোণভদ্র প্রভৃতি । আর 
আ্্ীবাচক জলপ্রধাহ নদী, ৪ ক্রোশের 
সমধিক বাহিনী জলনালী, খাহার জল- 
প্রবাহ পলি ৮ খেছু খা গঙ্গা, 

0 জালআোডে ই এ. এক এক শিকারী ফেষতা ৃ 
রী ০৬ পাচ্ছে, বে যে. ক্পলশ্রোতের 'অধিষ্ঠাত্রী 
75 দেবতা পুর্ুষ,তাহারা নদ শব্দে উল্লিখিত; 

স্খাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সী 

. হশ্রাতঙে! নদ! নন্র্যাৎ বিনেত্যাছ:1?? ২ 

বিশেষ ।, 

কাহার! নবী পন সির্দি্ হইয়া খাক্ষে)। 
েশিহ ৯ পপ্রা্থদোতসো নফ): প্রত্যাক- 2১ 

টি ২. | নদীভব নেশী_ভূ হওয়ার অনজেন) ক) 
২... শরধহুদাসহজাশ্যক্টো। চগতির্ধাসাং ন. তি-। 
৭ কা আতা নদী পক্ষবহা রত: টু 

| |  শীখাহকশশী কাকে - 

নদ 

নদ সী দেখ, অন্থব-সংজ্ঞার্থে) সং, 
মেখ। ২। সিংহ । 

নদীকদন্য ; সং, পৃৎ+ নমীসযুহ । 
নদীকান্ম (নদী কাস্ত, ৬ষী _ষ) জং, পুং, 

সরিৎপতি) সমুদ্র । স্তা _স্ত্রীৎ, লতা জাম" 
শ্বাছ। 

নদীকৃলপ্রিক্স (নদীকৃল - প্রিক্, ্্ী- হিং) 
সং, পুং, জলবেতদ। 

নদবপর্ভ (নদী - গর্ভ, ৬চী - -স্) সৎ, পৃ 

“নদীর গর্ভ, ছুই ভীরের মধ্যবস্তাঁ স্থল । 
নদীজ (নদী -জ [জন্ জন্মান+জঅড)_ 

ক] যে জন্যায়, ৫মী -ব) সং, পৃৎঃ গাজের, 
('স্ীদ্। ২। আঙদি,লবৃক্ষ 1 ৩1 সাবনাহাশর । 

৪ । হিতজলবৃক্ষ । ভা ররিব্হ্রর। । 
বিৎ, জিৎ, নদীহইতে উৎপন্ন |. 

নন্বীজ্ত মেদী-জ্ঞ(জ্ঞাা জানা+ক্অডে- 
ক ] যে জানে) বিংগত্রিং। থে ব্যন্ষি নদী 
শতি প্রভৃতি বিশেষরূপে জানে। 

নধীতরস্থান (ননী-তর পার, উত্তরণ হওন 
সপ্রাল) স্থকীৎ, অধ পার হইবার সা, 
পারখাট]। 

মনীধর (জী গঙ্গা-ধর বর হাযণ করা 
কআ(খজন্) ক] যে ধারণ করে) সং, 
পুহ, গর্জাধর,। শিব । 

নীল (নেধী-ইন প্রভুষ্ঠী-্) যত পুং, 
সমুদ্রে । শিৎ-.১ “কবিস্ামৃত নাশ নদদীনঃ 
পর্ধান্তে পরমপঙ্দলীনঃ প্রঙবতি |? ২1 

বকুণ ।-৩। (ল--্বীন ) বিৎ, ভিং, দীন- 
ভিন্ন । শিং-- ১ “র্ৈলক্ষরণতাবমিতৈন' 
হীনং 1. 8 

| নদীপতি (নদী_ পতি, শী গু 
সমুদ্র ।২। বরণ) 

| নদীদেশ € মর-চিওজা। ). ষে স্থান দির 
শাখানদী ও প্রধানা নদী, সকল, শ্রবাহিত 
হয় : 

সংক্লীহ, উজ বি বি রঃ 

শহীজাত(". : 



নন্দ 

ঘোগ । যেখানে নদীই মাতাস্বরূপ হই- 
 গ্বাছে, মী - হিৎ) বিৎত্রিং। নদীজলোৎ- 

পক্ন শপ্যে পালিত দেশ)। 

নদদীমুখ নেনী নদীরূপ-_ মুখ জলনিঃসরণ- 
মার্ »ং-স, মধ্যপদলোপ) সং, ক্রীং, 
নদীপ্ধপ সমুদ্রের জলনিঃসরণ-পথ | শিং __ 
১ “রৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রশ্থানং লবপা- 
ভালঃ।? রেছু)। [কাক। 

নদীবন্ক (নদী -বঙ্ক বাক) সং, পুৎ, নদীর 
নদীবট ) সৎ, পু, নদী ভীরজাত বটবৃক্ষ । 

_নদীষঃ নে্দী_ -ম্বা. কমান কর11+অডে)-- ক) 
বিং, 'ত্রিং, যে নদীতে ক্বান করে, লদীর 
বিশেষজ্ঞ ।' শিৎ-১ *ততে। শ্বাকার 
পথিকান্ গিরিজ্ঞান্ 1? 

নন্ধ (লহ বন্ধন করা4-তক্ে)-প্) বিৎ, 
ভিৎ বন্ধ, বাধা । শিং - ১. টি ্ 
নন্ধালাম।” বদু)। ॥ হ। নে 1 

নস (লভ্বদেখ, ত্র 
অংকের কু, মের পট ্ 

. লর্বটান্ ; সখ, জু সমভিলাবৃক্ষ । 
নং ন্দী-উৎস্ষউ ত্যক্জ, ওয়া -ষ) 

. বিৎ, ভ্রিং, নদী কর্তৃক পরিত্যক্ত চেড়া)।' 
ননদ নেনান্ম, শস্দজ) সং, পত্র ভগিনী । 
দনদিনী--ননদ দেখ। 
ননন্মা -ননন্ম মে-নন্দ, 'আদন্মিত 
ননাম্স। -নমান্ছু হওয়া+খ-ক। যে 

ভ্রাতৃজায়ার প্রি আন্ত হন মা) সৎ 
 জ্ীং, ভর্তার ভগিনী, নন্দ । 
ননী মেবনীত শহজ) সং, যাখন। 
নঙ্ছ (ন-স্থদু প্রেরণ করা+উডে)-ক। 
উদ লোপ) অং, খ্বন্ম । ২। স্বীকার । ৩। 
সম্মতি. ভ। অন্ভুজ্ঞা। ৫ ।সন্দেহ। ৬। 

 সন্ভাবন1। ৭। নিশ্চয়, অবধায়ণ । শিং 
সে উপগন্ধৎ নঙ্থ শিবষু। ” ২*ভব্া নিন্বম্য 
নম দিব্যচক্ষুঘা।” রেবু)।. ৮। অঞ্জু । 
(শিৎ-১ পনন্থ নাং প্রাপর পত়্যুরস্তিকমূ।” 
*। বিরোধি 4 ১০ আমন্ত্রণ । ১১. । বিনগ়্- 

 লন্মোধন, । শিৎ _-১৭মসবত্রাদ্ধরেপ শুজম। 
৭ “নস অহ পতক্ষৎ দ গডা17,- 

রি নদ. শক্রিস্নন্ষি : দ্আননিত হওয়া |. ্ 

- ডি জর ছতেরের নিখিবিল্ব। টি 

গু ভঃ এ 

পালক পিতা।' ক. ভেক় ॥: 

শন্দা 

২। কৃষ্ণের পালক পিতা । ৩। পরষেশ্বর ৰা 
শিং-১ “আনলো! নঙনো নশা১1” উ) 
চত্রবৎশীয় নৃপবিশেষ ; চাণক্য এই: নম্দ- 
বংশের উচ্ছে করেন। ৫ বেপুবিশেষ। 
৬। কুমার-অনুচরবিশেষ। ৭। মৃষআবিশেষ। 
৮। মদিরার গর্ভজাত বন্ুদেবের পুত্র- 
বিশেষ ।৯। যজ্ঞেখরের অনুচরবিশেষ । 

 ম্বা-পুৎ, স্ত্রী, (নন্দ অন 3) 
আলনন্দ। 

নন্দক নেন্দ--নশি আনন্দিত হয়া 
অকণেক)_প। কৃষ্ণ অহ্র বিনাশ করিয়া 
ঘাহার দার! "আনন্দিত হুল) সং+পুৎকুতধণর 
খড়ন । শিং--১*নায়াপি তস্০ৈধ স সন্ব- 
€কোছভুক্ষ ।” ২1 (+পক--ফ) 'বিৎ, ভিৎ, 
আনসজনক। ৬। কুলপাসক।:৪। নেন. 
-শকণ্- স্বার্থে). পুৎ, আনন্দ রা "ককের 

অন্চরবিশেষ। ৮ নপগ বাস পর 1... 
নন্বকী(_ কিনৃ,নন্মক-/- ইন _. অন্ত্যরডে্ শিং: 5 
(ভিংঃবিষ, কৃষ্ণ শিং-.১ ১১ ৯০ 
চক্র শাজ ধন্য গ্াধরঃ 1৮. টু 

খু (নদ দেখ, অখু-_ ভা) সপ আনন। ঃ ০ 
শং-. ১ “ষস্যাষো। তস্য নম্দুঃ 18. রে 

নল নেন্ অঞ্িস্নপ্বি আনন্দিত, 4 রর 

অন-ক) সং পু, পুত্র । 1 বিবি । 

বশিং১ কআলদ্দো নঙগগালো সন্দ্ঃ 1%:৩। 
অহাদেব। ও । যার-অন্থচর বিশেষ । ৫ 

পর্ধত-বিশেষ । ৬।-ক্ীৎ্। হু ্্য 

মেরুর উত্তরে দ্বার স্থিত. 4. শিং -৯ গতি 

ভ্ঞাস্ছদপতানাং ক্রিয়স্তে নন্নক্রেমাঃ নখ. 
বিৎভ্রিৎ, 'আনন্দজনক, [শিং 

রে 

মন্মম--মনোসোমব বন্দনমূ *-জ 

স্ত্রী, কনা । [পৃং, লন্মের পুত, কয 

নন্বসনদন নে সজকমণ। পুত্র, 
কীট সৎ, 

| ক্ষ । রা করে)-জৎ্ পৃ, বক্ুণ রা র 

নন্গপাল শের কুাবেছের, দাধি- পাল থে 

মন্বা নেন-ঞ্রি্পনিব-আঅজন্)-.ক, আপ্) 
সং, স্ত্রী আজাবার, নাফ । ২) হৃর্গা। 

প্ুষ্ি রে একাকশী--এই 1 তিন 



নন্দি 

গোপালকের পালিত গা]তী । *। তীর্থরূপ 

নরীবিশেষ । শী -স্্রীং, ইজ্জের উদ্যান । 

নম্বাকসজ (নন্দ-আত্মজ সস্তান, ৬ষী -হ) 
সুখ, পুৎ, শ্রীকৃষ্ট । জ।-জ্জীং, ছুর্গী । 

নশ্দি নেন্দ দেখ, ই-ভা) সং, পুং- ক্লীৎ, 

আনন্দ । ২। (+ই--৭) দ্যুতার্দবিশেষ। 
৩) (+ই- ক) পুং,শিবের প্রধান আনুচর । 

৪ । জামাতৃমিত্র । ৫। মহাদেব । ৬ । বিৎ, 

ত্রিৎ আনন্দদায়ী। 
নশ্দিক। নেন্দী4+কণ্-_ যোগ) সন্ত্রীং, ইজ্দের 

উদ্যান । | নন্দ4+কণ্- যোগ) 'লি- 

ঞ্র,জলের জালা । ৩। তিথিবিশেষ,নন্দ1 ৷ 

নশ্দিকাবর্ত 3 সৎ, পুং, মণিবিশেষ । 
নলদিকু্ড (নদ্দি নন্দিকুত _কুণ্ড, যুং- স, 

মধ্যপদলোপ) সং, ক্লীৎ, তীর্যবিশেষ। 
নন্দিকেখ্বর (নন্দিকা ইক্ত্রোদ্যান-_ ঈশ্বর 

প্রভু, ৬চী হম) সৎ পু, শিবের অনুচর, 
নন্দী । ২। পুরাণবিশেষ। 

লন্দিগ্রঘম ; সং, পুং১ গ্রামবিশেষ ) রামের 
বনবাসকালে ভরত এই গ্রামে রামের 
কুশপাদুকা সন্মুখে রাখিক়। রাজ্য করিয়।- 
ছিলেন। শিং-১ “নন্দিগ্রামে করে" 
ভ্রাজ্যং পুরঃ কত্যাস্য পাছুকে ।) 

নন্দিখোধ (নন্বি আনন্দযুক্ত-_খোষ শব্দ) 
সৎ পু, অর্জগুনের রথ। ২। বন্দিগণের 

স্বোষণ। | ৩। বিৎ্ত্রিৎ, হর্ধজনক শবাযুক্ত | 
নন্দিত (নন্দ দ্বেখ, ত(ভি)-ক) বিংত্রং, 

আনন্দিত । ২। নেম্বন দেখ, ত(ক্ত)- শ্ম) 
-(তোবিত। 

নশিতুর্ধ্য নেশদী নন্দিপ্রিয় - তূর্য, বং স, 
.মধ্যপদলোপ) সংকর, নন্দিপ্রিক়্ বাদ্য- 
. বিশেষ! .শিৎ২-১ “লন্দিতুর্ঘ্যাপ্যবাদ্যস্ত 

তু্টবুশ্চ জনার্দন্ম্ 1”, 
| নশ্দিনী (নন্দ পক্চ্নঙ্দি+ঈপ_ স্ত্রীৎ ) সৎ, | 
আ্ীতকন্যা। ২। দুর্গা । ও গঙ্গা ॥ ৪ । বশি- 
টের হ্োোমধেনু ; ক্িলীপরাজ সস্ত্রীক এই 
. নপ্দিনীর সেবা করিক্াছিলেন।. শিৎ-_-৯ 

বৃ 1 পইতিবাক্ষিন. আবান্য- হোতুরা হুতিস্যাধনং। 
" অশিলাযা নম্দিনী নাম ধেস্থুরাবৃন্ডে বন।ৎ ।” 

(রেছুঠ। ৫1. ষোধ্য। । ৬. কোবাগার ব্যা- 
ছে মা ৭. কা নামক পন্বত্রব্য। 

[ ৯*৪ 7 নপুং 

নন্দিনীতনয় নেদ্দিনী এই মুনির মাতা- 
ঘনদ্ধ পুত্র) সৎ, পুৎ, ব্যাড়িষুনি। প্রনিদ্ধ 
ব্যাকরণকর্ত। মুনি। [পুরাণবিশেষ। 

নন্দিপুরাণ ; সং, জ্ীৎ, নন্দিকথিত উপ- 
নন্দিবদ্ধন নেন্দি আনন্দ ইত্যাদি--বর্ধন 

বৃদ্ধিকরণ) সৎ, পুৎ, শিব । ২। পুত্র। ৩। 
বন্ধু । ৪। পক্ষাস্তর। ৫ । বিং, ত্রিং, অ!- 
নন্দবর্ঘক। শিৎং-১ “কৌশল্যানদ্দি- 
বন্ধনে রামঃ |”? 

"নন্দী নেদ্দিন্, নন্দ আনন্দ 1+ইন্- অজ্যযর্থে) 
সং, পুং, শিবের প্রধান অনুচর; ইনি 
মহদেবের বরে শালঙ্কায়ন মুনির দক্ষিণ 
অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হন। ইনি কল্ান্তরে 
শিলাদ মুনির যজ্ঞভূমি করণে উৎপন্ন 
হইয়] তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ২। 

গার্দভাগুবুক্ষ। ৩। বটবৃক্ষ ॥ ৪ 1 বি, ত্রিৎ, 
আনন্দিত, আহ্লাদিত। স্ট্রীৎ দুর্গা । 

নঙগীমুখী ; সৎ, স্ক্র'ৎ, তক, অবসন্নতা। 
নন্নীশ নেদ্দী শিবের প্রধান অনুচর - 

নন্দীশ্বর £ ঈশ, ঈশ্বর স্বামী) সং, পু, 
শিব। ৭। নন্দিকেশখর, লন্দী। 

নন্দীসরঃ নেন্দীসরপ্, নন্দী মই. উদ্যান_ 
সরস সরোবর) সৎ. সী, ইজ্দ্ের উ- 
দ্যানশ্হিত সরোবর । 

নন্দ্য নেন্দ দেখ,ঘ শর) বিং, ত্রিং, আলন্বার্হ, 
'আহলাদের যোগ্য । ৃ 

নঙ্গ্যাবর্ত (নপি আনন্দ _আবর্ত বাস- 
স্থান) সং) পুং, গৃছবিশ্েষ। ৎ। মত্জ্য" 
বিশেষ । ৩ তগরবৃক্ষ । ৪) যাজাষে।গ- 
বিশেষ. 

নপরাজিৎ, নে _পরা-জি জয় কর1+, 
((ক্কিপ্)--শ্ম) সৎ পুং, মহাধেব । শিৎ- ১ 

«“ বিলোহিতায় ধুত্রাছ ব্যাধ্যাক্গ নপরা- 
জিতে); [বি ভ্রিৎ অরগ্মক। 

নপাৎ নে-পা রহ্ষণ করা+ক্ৎ(শতৃ) - ক) 
নপুহ্দক €ন স্ত্রী-ন _পুমানৃস্পনপুতসক, 
|. লিপাতন। আথবা ন+পুংযক অর্থ(ৎ 

পুরুষ নয) সং পুং-ক্সীৎ, পুরুষ নদ 
জর্থাৎ যাহার পুরুষের আকার কিন্ত 

 পুর্ুতস্ব নাই, যে ব্যক্ষিকেন্রী বা পুর 
দি গণনা করা সান টা যাহার 



নভঃ [ 

অথবা পুরুষের অসাধারণ লক্ষণ নাই, 
জীব। ২7 হিমমুক্ধ। ৩। সংস্কৃত ভাষায় 
যেসকল শব্ষের রূপ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলি- 

জের ন্যায় নহে তাহাদিগকে রীব ও 
নপুৎসক কছে। 

ন€। নেণু., ন-পঙ পতিত হওয়া তৃ 
তেন্)-প, নিপাতন। যাহার দ্বার বংশ 
পতিত হয় না। সংস্কৃত-নপ্তা। লাটিন- 
নেপট । বাজালা-নাতি) সং, পুৎ, পুত্র 
বা কন্যার পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, নাতি। 
গ্রী- ভ্ত্রীৎ, পৌত্রী, দৌহিত্র, নাতিনী।. 

নফর (আরবী) ভৃত্য, দাস। 
নবিশ পোলস্য, নৰিস্তনূ 

২। লেখক । 

নবিসীন্গ (পারস্য,নবিস্তন্ লেখা) লেখক। 
নবী (আরবী) ঈশ্বর প্রেরিত দূত । 

লেখা) জি | 

নভ নেভ নষ্ট হওয়া+অ(অন্)- ক। যে. 
.. প্রলয়কালেও নষ্ট হয়) সং, ক্লীৎ, আকাশ । 

২। পুত, শ্রাবণ মাদ।. ৩। চান্স মন্ধস্তরীয় 
অগ্তর্ষির মধ্যে খবিবিশেষ। ৪. শ্বারো- 
চিষ মন্গুর পুত্রবিশেষ। ৫। রামবংশীত্র 

, স্বপবিশেষ । ৬ । বিৎ, ত্রিৎ,-হিহসক। 
নভঃক্রান্তী (নভঃক্রান্তিনূ, লভস্ মেষ - 

'ক্রান্তিন্, যে গ্রমন করে.। যাহার মূর্তি 
মেখে দুষ্ট হয়) সং, পু, দিংহ, মগজ । 

নতঃপ্রাণ (নভস্ আকাশ -- প্রাণ, আকাশা- 
শ্রয় বলিয়! নভঃই যাহার প্রাণ, সি 
১ সং, পুং,.বামুং পবন । 
ভঃলদু (্ভন্ -খ্বাকাশ- সদ সদ. গমন 
ভিজা সিচ ১শক্ষ] যে গমন করে, "মী 
মর) সখপুং১দেবত1। - 
নভঃসয়িৎ নেভদ্ স্বর্গ_-জরিৎ নদী) ) সৎ, 
শ্রী, রা, মন্দাকিলী। 
নব ভিল্ ক্যাকাশ-প্ছল্ ভূমি, আ- 
কাশ যাহার .স্ছবের ন্যায়, '৬ষ্ভী _ হিং) 
অথ) পুত, মহাদেব, ,শিৎ-১, “উদ্ধরেত। 

.. এ উপ্ালিতডা: গা নভঃম্থলঃ 2). ॥ 

নে তম. আাকাশ--ক্ছিত, না গ্বাকা 
“৮ অক্কে)১-- কা ঘে থাকে, ৭ঈই:হ) বিৎ, 
পো ৪০৬ সি সিল | 1 

। নভগ নেভ-গ [গম্ 

টি ২ ১ পিন 

43১ হি ্ এ 
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নভশ্চক্ষুঃ € » চক্ষুপ, নভদ্। স্ব্থ ক্ষ 
নেত্র) সং, পুঙ) হুর্ধ্য |... 

নভশ্চমম ন্ভন্ ম্বর্গ- চমস _বজ্ঞপাত্র- 
বিশ্বেষ, হাত। ইত্যাদি) সৎ, পুৎ চত্র । 
২। ইন্্রজাল। ৩। চিত্র অপুপ, নান্ববর্ণ 
পিষ্টক। চারার 

নভশ্চর (নভল্ আকাশ-চর [চু রর 
করা+অজেন্)-ক] যে চরে, ৭মী- 
সং, পুং১ পক্ষ । ২। ৰ্দ্াধর ডর 
প্রভৃতি । ৩। বায়ু। ৪। মেঘ । ৫। সুর্য্যাদি 
গ্রহ ৬। রাক্ষস। ৭। বিং১ত্রিৎ। আকাখ- 
গ্রামী। শিৎ-১ “নিকামতণ্ড। দ্বিবিধেন্ 
বন্কিনানভশ্চরেণেন্ষনসংভূতেন 1" কুমার) । 
২ “নভশ্চরৈগঠতযশ[ঃ স লেভে 1 .. 

গমন করা আডে) 
ক] যেগমন করে) বি, তিংঃ আকাশ- 
গামী। ২। নে-_ ভগ ্রশ্বর্ধ্য; ৬ষ্ঠী- হিং) 
নির্ধন, ভাগ্যহীন। ৩ । সৎ. পুং, বৈরস্থত 
মনূর বংশীয় রাজবিশেষ। ;. ২. 

নভন্ (লভ্ হিংসা করা1অনু_, ক চা সৎ 
পুঘ, হিংসক। . 

নভম্ নেভে নষ্ট হওয়া +অস্তস্)_ক। পু 
অথবা ন_ভস্্ দীপ্তি পাওয়।২-০(ক্ডিপি) 

- -ক। মেশ্াচ্ছন্ন বলিয়া! রবি. যাহতে 
দীপ্তি পায় না) সৎ, ক্লীৎ, আকাশ । ২। 
্র্গ। ৩। বয়স্। ৪ । পুৎ, শ্রাবণমাস। ৫। 
বর্ধাকাল। ৬1 মেঘ । ৭। (পক্ষী । ৮।স্রাণ। 

নভষ (পুর্বে দেখ, .অসচ্- ক. রে ) 
সৎ, ক্রীৎ, আকাশ ।.২ | স্বর্গ... 

নভসঙ্গম (নভস আব্াশ-গহ্ গমন, কহ 
শঁক(খে)- ক) ষং+ পু, রী পু ৃ দা 

নভস্তল্ (নভস্ আকাশ _ তল, নিয়) স্ 
ক্লীৎ, গগনত্তল, 'আকাশদেশ রি জরিনা 
ও (লভম্পৃশ্, লিভ লস্পৃশ রি বস 

+০(কিপও ঢক) বিংং টি 8 গগন” খা 

শিস, এনা শরবত, পরি 
 ক্ষিগৎ মহাবনুমূ,১ | 
নভস্য.(নভস্.. গেছ +হকেে)- -হিজখে) | 
. স্ত) পৃ, ভাজরমাস ।শিৎ_- ».প্প্রধযা চ 
্বিতীক্া চ মভস্যে মাপ লিক্সিভা।”. ২ 

ম্তস্য ই্ব তিশা ছে 1 রং ও 



নত 

তরি আকাশজাত। | 
নন্ভগ্বান্ (লভগ্বৎ। উরি 

স্তযর্ধে। আক্কাশাশ্রয় বলিত্বা যে আকাশ- 
বিশি) সৎ, পু, হাসু । শিং-১ “মিল- 
দিমীলং বিদধুর্বিলোফ্ষিতা নভম্বতত্তৎ 
ভুনুম্যু কেলয়5.।”? ২ | যুবা। 

নভাক নত দেখ, সঞ্গবান না-ভা দীন্তি 
পাওয়া 1 কআকঞলঠিঘওার্থে) সং ক্সীৎ, 
অন্ধকার । ৎ। রাহছু। 

নভোগ (নভতল্-পম্ব গমন করা1+কখঅ(ড) 
-ক) বিৎ, ত্রিং, যে আকাশে গমন করে, 
'আকাশগামী । ২ । সৎ পু) দেবতা । ৩। 
মেখ। 

নভোগজ, নভোছুহ (নভস্ আকাশ 
নভোম্বীপ, নভোধুম _-গজ হস্তী। 

নভস্ বৃষ্টি-হুহ, দোহন কর1+-আ(ক) 
-ক)। নভস্ বৃ্টি_হ্বীপ। নভস্্ আঁ 
কাশ-_ধূম ধুয়া) সৎ, পুৎ, মেক্ষ.। 

নভোননত্বী (নভস্ দ্বর্গ-নদী) সং, স্ত্রীঘ, 
দ্বগাঁপজ 1, মন্দাকিনী। 

মঙ্োমশি (নস ক্সাকাশ -_ মণি 
 স্ঠী-য) সৎ, পৃৎও সুর্ধ্য 
নভোমগুল নেভস্-- মণ্ডল) সং, ক্লীংঃ গগন 

মণগ্ডল। শিৎ-১ “নৈতন্নভোমগ্ুলমন্য- 
বাশেহ। 

নভোমগুলদীপ (নভোমগুল -_ দীপ, ৬্চী - 
য) সৎ। পুং, চন্দ্র । শিং-১ “নভোমগুল- 
দীপায় শিরোরত্সায় ধুর্জটেঃ 17? 

রত্ব, 

নন্তোছশ্য,প (নভস্ আকাশ _ অস্ব, জাল--. 
পপ [পা পান করা+অডে)-ক] ষেপান 
করে) সৎ, পুহ, চাতকপক্ষী। 

নন্তোরজং (--রজস্্, তস্ আকাশ _রজস্ 
গুলি, ৬্ভী - ঘ) সৎ, ক্লীৎ, অন্ধকার 1. 

রর নভোরে 4, (নতস্ 

রঃ  কটিকা। ও ডিক 1 ২। অন্ধকার 1. 
ালয় নেতস্ আকাশ-লয় বাসস্থান) 

শি (মস নক্স্-ওফস্ থান, 

আকশে_ ক হুক 

রা ধুম, রি ঘ। বিং, নিও 

১ ষিৎ, নং অন্তরার । শিখ 
_অলন্ছল "১ খন্ডে চ. বিষিথা দীয়। 

নডৌকসঃ 1 
নভ্রাট নেভ্রাজ$ন না ভ্রাজ, নতি পাওয়৷ 

+০€িপ, ১-ক) সং, পৃ) মেঘ। * 
নমঃ (নমস্, নম নমস্কার করা11+ অস্-ক) 

অং, নমস্কার । ২। ত্যাগ । ৩। রোদন। 
৪। পুং» প্রণাম; ঘথ।--গুকূবে নমঃ, 

খরুকে প্রণাম করি। এই শন্দ "্থানভেছে 
ছুইবার প্রযুক্ত হয়। শিং-১"আদিদেব্যে 
নমোনমঃ।”? 

নমত নেম নমস্কার কর বা নঅ হওয়া? 
আঅভ-_- সংজ্ঞার্থে) সৎ, পথ প্রভূ । ২) 
নট, নত্তক। ৩। ধুম। 

নমন (নম নভ্র হওয়1-অন(খঅনট) 1) 
সং, ক্লীৎ, নত হওন, প্রপাম। ২। (নি 
ন্জ্ হুওয়ান+4 অন(অনট্) _- ভ1) মোল্জান। 

নমনীয় (নমন দেখ, অনীয় প্র) বিৎ, ত্রিং 
যাহাকে ম্থয়াইতে হন সায়, নমনের 

বাকর। আবশ্যক । 
ন্মস (নম নত হও।--অ(বসসচ)-- ক) 

বিৎ, ত্রিংঃ আনুকূল। 
নম্সান (নমস্, লাম ধাতু, আন(শান) ক) 

বিৎ ত্রিৎ। নমস্করণশীল। শিৎ--১ “হশ- 
শ্বিনৎ নমসান1 বিধেমঃ |? 

নমসিত 7 নেমস নমস্কার +ঘ -- প্রং, 

নমস্তিত এবং ত--যোগ। ব--লোপ 

বিকলে) বিৎ, ত্রিং, পুজিত, অভিবার্গিত। 
নমক্ষর্তা নেমস্ষর্ত, নমস.-কু করা+-ত(ছ্ন্) 

-ক) বিৎ, ত্রিৎ, যে নমস্কার করে, প্র- 
পামকারক। 

নমস্কার নেমস -কার করপ) সৎ, পু» প্র 
পা, কর শিরঃ সংখঘোগ পুর্ববক নত হও 

 শতিকরণ ; ইহা তিন প্রকার) কাগ্সিক, 
* াচিক ও মানসিক ; খা .. 
“কায়িকে। বাব শৈচৈব মানসন্িবিধঃ ্ থতঃ 
নমস্কারত্ তত্বনৈরৈকত্তমাধমম্ধ্যমঃ সা 
খই ত্রিবিধ নতি, আবার, উততদ/ মান 
ও ছমধম, এই তিন প্রকার, ছয়; খা" 
কাঙ্গিক-_ হন্যপঞ ডি জব ভাইরা রি 



ভূক্কলে, শতিত হইয়া ললাট স্বারা 
রা কেই উম ইহাকেই প্পুবৎ, | 
অঙ্গস্কার” বলে। জানুদ্বত্ব দ্বারা তৃম্পর্শ | 
ক্রিয়া ভূাতলে ললাট-স্পর্শ ছার! য়ে 
নমস্কার, তাহাই অধ্যম। কেবল করছয় 

. একত্র করিয়া ললাট ম্পর্শন পূর্বক যে 
মযস্কার তাহাই অধম । ইহাকেই চলিত 
ভাষায় “কুড়লে নমস্কার” বলে। -২। 
সাচিক-_ভস্তিভরে স্বরচিত গদ্ণ, পদ্য 
থা সংগীতার্দি দ্বারা গ্যত্ি পূর্বক যে 
নমস্কার, তাহাই বাচিকের মধ্যে উত্তম । 
বৈদিক বা! পৌরাণিক স্ভোত্র পাঠ দ্বারা 
যে মমস্কার, তাহা! মধাম । অভীষ্ই উল্লেখ 
পূর্নাফ চলিত ভাবায় ষে নমস্কার, তাহাই 
ধম । ৩। মানস-_ইষ্ট, মধ্য ও বনিষ্ট- 
গত মনোবেদ-জ্ঞাপনরূপ ত্রিবিধ মানস 
সমস্কার উত্তম মধ্যম ও অধম নামে 
প্রশগি্ধ । রাত্রে নমস্কার বা আশীর্বাদ 
করিতে নাই। যদিই করিবার নিতান্ত 
প্রয়োজন হয়, প্প্রাতঃ” শক যোগ করিয়া 
করিঘে; যধা__রাত্রৌ নৈব নমন্থুর্ধ্যাত্ে- 
নাশীরভিচারিকা। অতঃপ্প্রাতঃ"পদৎ দত্বা 
প্রষোক্তয্যে চ তে উদ্ভে।” মেহাভারত)। 

নমস্কারী ; সং, স্্রীৎ, লজ্জালুবৃক্ষ । ২। নমস্য 
ব্যক্তি ঘা! নমস্যা নারীকে প্রদের় বস্ত্র । 
(বিবাছার্দি মালিক ক্রিয়ার পর দেশীয় 
প্রথাসুসায়ে হর. কন্যা নমস্কারী প্রদ্ষান 
ব্রিজ খাকে)। 
মমস্কাধ্য (নমস্-কু করা+ষ-শ্) বিং 

ভিৎং মমক্কার়ের ঘোগ্য, লমস্য । 
দমস্কত (নষল্-কু করা+তকে)-র্ঘা) 

বিং, ভ্রিৎ। মাছকে লমস্কার করা গিয়াছে। 
নমস্য (নযল্4ক্যস্মনমস্য+ষ রদ, যো- 
_ প্যার্থে) বিৎ, ত্রিৎখ পুজনীয় । ২ । প্রণম্য। 
শ। নমস্কারের যোগা । শিং - ১*ক্মতিথি- 
ন্যস্যঃ + জ্যাক, (নমস্য+অ- 

ভাষে) নমস্কারের যোশা।, বন্ধনীয়া। ২। 
সৎ, স্ত্রীং, পুজা, অর্চনা । * । অতি । 

নমাজ খোরস্য) দুষলমানকিগ্ের উপাষনা ; |. 
ইহ) দিদেক মধ্যে পাঁড়বার করিতে হত্ব। 

নিউ টি ন্জ জা 0 

হিং, ভ্রিং। টত 'রস্কত সত জা 
ন্ছুখীঃ কোচা 

মুয়ান গিয়াছে, ফাছাকে নজ করা সিরছে, ও 

বক্রীকৃত ॥ ১ নি 

নমুভি (ন- মুভ মোচন করা+-ইি)_ফ, 
যেকাহাকে ত্যাগ করে না) সং. পুং.. 
কলার্প। ২। অন্ুরবিশেষ, দম্বর পুত্র 1.. 

নমুচিত্ঘন | (দমুচি - অহ্রবিশেষ -শুঙ্ছন 
নমুচিদ্ধিট, / ঘে নাশ করে, ২য়াঁ-ষ। লমু- 

চিদ্িষ, মুচি - দ্বিং যে ছে করে, 
২য়।-হ) সং, পৃৎ, ইক । শিৎ-১ “বি 
লি ডিন ০০৪ 

|] 

নমুনা! পোরস্য) আপর্শা। 
নমের নে নামের পর্বত । ব্জখব! 

নমৃ+একু _ ক) সং, পুহ। কুজাক্ষ । শিং _ 
১ ণ“গণা নমের্প্রসবাবতৎলাঃ।” ২। জর 
পুষ্নাগবৃক্ষ । 

নম্য বেমু নম হওয়া - বি, ব্রি, 
নমনীর়, যাহাকে নোক্কাইন্যে পারা হান, 
নত করিবার ষোগ্য । 

(নআনেষ নমস্কার কর7র- ক.শীলাদর্ে) 
বিৎ, ভ্রিং, যাছায ইভা আহক্কার ব! 
ওন্ধতট মাই, নত, প্রণত। ২ন হিনীত, 
শি । ৩। নরম, কোষল, অকঠিন। গু । 
ঘাছা হইয়া আছে, নিয়, আালত 1... 

সমক (নম্র-কৈ গমন কাকে ফ) 
সৎ, পুৎ, বেতসবৃক্ষ । হ। (লম+কণ্_ 
স্বার্থে) বিং, ত্রিং, নমমকারক । . : 

নম্রতা (ন্র+তা-- ভাবে) জং, শ্রী, অজ্ঞ" 
ভাব, বিনীতভ্ভাব । ২ শি; ভুলা । 

শ। কোমলতা । ৪1 নিতান্ত লানত ্ 
অবস্থা) 7.8 চি 

নম্সুখ মে "সুখ, ৬ী-হিৎ)। হিং, সিং 
5 রি ০৫ সান 

ময় শি লা 4 অনিল _ তাবে ) সহ, 
উপযেশ। ২। নীতি। শিৎ-১ 

'বিষমোহলি বিগাক্ছতে নরঃ1” ৬0 
নট নীকিশাত্র ৪. টি গছাক্রইালি 

এরিক সু 
ন শবতিগ (বিদগ্ধমাধব) । ২1 যাহাকে 



নর 

পাশ পপ শিলিত 

বিশেষ । ৫1 €(+অল্-শ্ম) বিং, ত্রিৎ 
 ন্যাধ্য, উপযুক । ৬। নেকন্ শব্ঘজ) বিৎ, 
নব সংখ্যা । 
নয়ন (নী লওয়া+ অন(অনট)-প। বাহার 

দ্বারা রূপ প্রাপ্ত হওয্া যায়) সং, ক্রীৎ, 
- চন্কুত। শিং -১ “নয়নান্যরুণালি ঘুর্ণয়ন্ 

, বচনানি শ্খলক়ন্ব পদে পদে ।” ২। (+ 
অন্ট- ভাবে) প্রাপণ, লইয়া! ষাওয়া। 
৯ যাপন, কাটান । নী--স্ত্রীৎ, চন্লুতর 
তাবা। ্ 

নস্নাভিত্ষাত ) সংকলীৎ চক্ষুরোগবিশেষ | 
নয়নাভিরাম (নয়ন - অভি - রমৃ-তি-রামি 

অীতি উত্পাদন কর!+ অ(অন্)-- ক)সং, 
পু, চক্র । শিং-১ “আয়ুক্ষয়ক কুক্ষতে 
নয়নাভিরামত | ২। বিৎ, তরি) নয়ন 

'- প্রপিতিকর, প্রিয়পাত্র । 
নয়নোৎসষ (নয়ন চক্ষুঃ - উত্সব, «মী - 

চিৎ) সৎ, পুৎ, প্রদীপ, আক? | 
চন্ষুর আনন্দ । 

নয়নোপাস্ত ; সৎ, পুৎ- _ীহ, অপাস। 
নয়পীঠী ; সং, জ্ত্রীঘ, দৃঠতক্রৌড়াক্গ পাঠ, 

পুক্ক। ... (নীতিমার্গ। 
লয়বন্খ্ নেঘ্স নীতি _বত্ পথ) সহ, ক্লথ, 
নয়বিদ নের-বিদু [বিদ্ জানা+০(€কিপও 
ডিও যে জানে, ২য়া- ষ) সৎ, পুত নী- 
“তিআ, লীতিশাক্সবিদ্ । 

নয়বিশারধ € নয়- -বিশারদ, ধমী_ -ষ ) নয়- 
 বিদ্ দেখ।। 
নক! (নেবশহ্জ) নৃতন। | 
নর (নু লওয়া, পাওয়।+অঅন্) _.ক যে 

“: খ্তাবাঙ্দিক কিন্বাক্মাঝ্ার উন্নতি পায়) সং, 
"খুৎ, অন্ষ্য, মানুষ, পক্ষ । শিৎ-১ 

** খজারাণাঞচ নরাধিপঃ 1” *'প্বুদ্ধিমতস্থ মরাঃ 

ঠ 

পপ পাস পাপা াশিশাপাশপীস্ী শী পাশে পেস 

[ ৯০৮ এ 

শ্রেষ্ঠীঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ ম্মৃতাঃ।” ২। 
' আনে? ৩। বিষুং। ৪.। হষিবিশেষ। ৫1 
'" পবিধুর 'অবন্তারবিশেষ ) বিষুৎ ধর্দের রসে 

ৰ সঃ কন মুর্থির গর্ভে নর ও নারায়ণ-এই 
« মুর্তিত্থয়ে অবতীর হইযাছিলেন। ইহার! 
উভয়ে খবিক্ধপে দ্বোরতর তপস্যা করিয়া 

"জেন ) ঘথা--প্বশ্ীস্য ক্ষত হিতর্ধ্যজ- 
| দই সাং নারায়শোলয় চিনি সবপ্তপঃ” | 

নরক নন 

নর 

প্রভাবহ |” ২ গতৃক্তে ধর্্বকলা সর্গেঃ নর- 
নারায়ণ। বৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেতমক 

€রোদ্দ,স্চরৎ তপঃ 1” ভোগবত)। 'পুরাপা- 
স্তরে নরনারায়ণের উৎপত্তি প্রকারাস্তরে 
নির্দিউ আছে--মহাদেব সরভরপ পর্জিগ্রহ 
করিয়া দস্তাগ্রভাগ প্রহার দ্বারা বিষ্ণর 
নরসিংহ মুর্তি ছই খণ্ড করেন। তাহার 
নরভাগ দ্বারা নর ও সিংহভাগ দ্বারা শুই 
ছুই দ্দিব্যরূপী খষির উৎপত্তি হয় ; যখ।- 
১“ সরভো। ভগবান ভর্পে। ভ্বিধা মধ্যে 
চকারহ । নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেন 
তস্যতু ॥ নর এব সমুৎ্পন্! দিব্যরূপী 
মহানৃষিঃ | তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণ 
ইতি শ্রুতঃ ॥ অভবৎ্ স মহাতেজাঃ মুনি- 
কূপী জনার্দনঃ। নরোনারায়ণশ্চোভো সি 
হেতু মহামতীঃ | যয়ে! প্রভাবে দুর্ধর্ষ: 
শান্সে বেদে তপঃস্থচ ॥'? ( কক্ষিপুরাপ )। 
২পনরনারায়ণোৌ যৌ তে পুরাণারৃষিসত্তমে 8 
তাবিমাবনুজানীহি হৃধীকেশ ধনঞয়ো।” 
৬। পরমাত্মা। শিৎ-১ “নরতীীতি নরঃ 
প্রোক্তঃ পরষাত্মা সনাতন, র্ এব শন 
রী -স্ত্রীৎ, নারী। 

লওয়া4+খ্মক--ধি। যেখানে 
পাপিদ্বিগকে ল৪য়1 যায়) সং, পুং- কী, 
নিরয়, ুঃখভোগের স্ছান | ২। নের মনুষ্য 
,-ক মন্তক) পুৎ। ঈৈত্যবিশেষ ; বরাহ 
অবতার বিষ্ণুর ওরসেপৃথিবীর গর্ভে ইহার 
জন্ম হয়। ইনি শিশুকালে একদিন মৃত 
নরমুণ্ড প্রাপ্ত হুইয়া তাহার উপর নিজ 
মস্তক স্ছাপন করিয়। রোদদ করিতে ছিলেন 
দেখিয়া ইহার এই নাম রক্ষিত হয়। শিং 
-১ “নরস্য শীর্ষে স্বশিরো নিধায় শ্িত- 
বান যতঃ ৷ তল্মাৎ তজ্য মুনিশ্রেষ্ঠো মরকৎ 
নাম বৈ ব্যধা।” ৩। ্ ৈর বর, নাট? 
মরা 4 4 

নরফকুণ্ড ; সৎ, হি সংমনী রন যা 
তনাময় প্থানবিশেষ 1: 

নরকজিৎ (নরক লৈত্যবিশেষ ভিত, জি 
জয় কর14+*কিগ)-ক] ষে. জয় করে, 
হয়া-ষ) সৎ পু ৃ রি 

দিহােনী, শী নরকদেষতা; ; সু রে 
মর রিও ১ 
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নর 

নরকপাল সং, পু ক্লীৎ, মড়ার মাথ!। 
নরকভুষি নেরক _ ভূমি, »ঠী- ষ) সং, স্ত্রীৎ) 
 ধাতলাবিশেষের ভোগযোগ্য স্থান। 
নরকমুস্ক (নরক _ যুক্ক, ৫মী _ষ) বিং, ত্রিং, 

নরক হইতে নিস্তার প্রাপ্ত, নরক হইতে 
উ্ভীর্ণ। 

নরকস্থ (নরক -স্থ [স্যযঁ থাক14 আঅ(ড)- 
ক] যে থাকে) বিৎত্রিৎ+ ঘে নরকে থাকে, 

কন্মদোষে ষাহাকে নরকে থাকিতে হয়। 

স্থ1__ স্ত্রীৎ, বৈতরণী নদী । 
নরকান্তক (নরক-অস্তক নাশকারী) সং, 

পু, বিষুঞ্, নারায়ণ । 
নরকাময় (নরক -_ আময়, ৬ঠী- হিৎ ) সৎ, 

পুহ,প্রেত । ২। (য়ং- স) নরকরূপ রোগ। 

নরকীলক (নর মানবজাতি -কীল শঙ্ছু 
+কণ্ _ প্রৎ) সৎ, পু, গুকুত্ব, গুকুহত্যা- 
কারী । 

নরকেশরী (কেশরিন্, নর - কেশরী । হিব্রণা- 
কশিপু বধকালে ভগবানের অদ্ধাঙ্গ নরা- 
কার ও প্রা সিংহাকার হইয়াছিল 
বলিয্কা) সংংপুৎ হি ২। মানব- 
শ্রেষ্ঠ। 

নরক (নু লইয়া যাওয়া অজ _ সংজ্ঞার্ে) 
সৎ, পুত, ব্রণ, ফোড়া 1 ২। ক্লীৎ, মেট । 

নরদেব নের-দেব। মনুষ্যের অধ্যে দেব- 

তার ল্যাক়্ আনা, *্ঠী-ষ), সং, পু২, 

রাজা, নৃপ । শিৎ--১ “ দদর্শ দেব লর- 
দেবসম্তবঃ 1” (রঘু)। ২ “ভূমিদ্বেব নর- 

, দেবষ্মে 1” মোত)।, ২। ব্রাহ্মণ । 

নরস্থিট (-হ্থিষ, নর-দ্বিষ ছেষ কর1+* 
'কিপ)--ক ) জৎ, পুৎ, রাক্ষস) শিৎ-১ 
এতরঙ্গান্ত্রথ তেন যুর্ধানমদধবৎসন্নরদ্ধিষঃ 1” 

নরনারায়গ (নর - নারায়ণ, যংজ ) সখ 

 পুতিৎ। বন্দরিক্ষাত্রমদ্ছ গুধিদ্ধয়,: কৃষ্ণ- 
জ্ঞুন। নের শব্দ বেখ)। ; 

নর্থ (নর --ধ: স্থাপন, কর1+ই(কি)_ রঃ 
ধি। যাহাতে এযিরতে ছাপিত হর), সি 

. পুহ সংযার 4. 
শরপতি, (সর _ পতি, ডী-ক) সঙ. বু, 
স্বাজা? হৃপক্তি।: শি -- ১ দলপতি : ক্ছল- 
টা রা ৮ রে) 1. 

[ ৯৯ 
এ 

ক স্পা শপ 

নর 

নরপশ্ড নের - পশু, ৭মী - ষ) সহ, পুৎ, পশুর . 
তুল্য মনুষ্য, মনুষ্যাধম । ২ । রা 

পশু। 
নরপুজব ; সৎ, পুৎ, নরশ্রেষ্ঠ । | 
নরভূ (নর মনুষ্য-ভূ ভূমি। নরভূমি . 

শব্দও হয়) সংংস্্রীৎ, ভারতবর্ষ। ২। নরের 
উৎপত্তি । ৃ 

নরম নেত্র শব্দজ) বিং, ত্রিং, কোমল, খক- 
ঠিন। ২। সহজ । পর 

ন্রমালা (নর এস্ছলে নরমুণ্ড _ মালা) সৎ, | 
জ্ীং, মনুষ্যের যুণ্ডে নির্মিত মালা । শিং 
-১.“ বিচিত্রথট্রাঙ্গধরা নরমাল! বিভু- 
ষণা।”; 

নরমেধ নের-মেধ যজ্ঞ ।যাহাতে নরহত্যা 

করিয্বা আহতি দেয়) সং,পুং, যজ্তবিশেষ। 
নরযন্ত্র ; সং, ক্রীৎ, ছায়া! দ্বারা কালসাধক 

দ্বাদশান্দুল কীলরূপ শঙ্কু যন্ত্র। 
নরযান নে নরবাহ্য - যান, ম্বং- স, মধ্য” 

পদলোপ) সং, ক্লীৎ, নরবাহ্য ষানবিশেষ । 
শিং-১ «“নরধানেন তু জ্যেষ্টঃ পিতা 
পার্থস্য ভারত |” : 

নরলোক (নর- লোক ভুবন) সৎ, পু, 
মনুষ্যলোক, মর্ভলোক । শিৎ--১ জা" 

কৃষ্ট লীলান্ নরলোকপালানৃ.।” বেঘু) ॥ 
নরবাহুন নের - বাছুন, ৬ঠী _হিৎ। মহাদেব 

. ইহাকে নরযুক্ত শিবিক দান করেন 
_ বলিত্বা ইহার নাম নরবাহন:) সং» পুৎ+ 
কুবের 1২ । বিং, ত্রিৎ, মনুষ্য-বাহ্য ষান। 

নরবিত্ধণ (নর-বিষ্বণ [বি-স্বন হিস! 
কর1+অ(অন্)-- ক] ষেগ্রাস বি নং 
পুংরাক্ষস । ২।হিংসক 1 «77 

নরদিংহ নের-সিংহ'ষাহার অর্ছা মন্থুষে 
_ ল্যাক্ব, এবৎ অদ্ধাঙগ সিংহের ন্যায় ) অৎ, 
পুং, নৃসিংহ , অবতার, হিরগ্য, শির 

- বধার্থ নাবায়ণের চতুর্থ ফ্াবতার ।.. 
: নের- সিংহ শ্রেষ্ঠ), অনুষ্যত্রেক্ট.। . 
নহি (নর- রি? নিব) জাই নি 
অবতার: | 

মরাছিতেন্যার-লযার (৬৯) দেখ । 
নার নেরপক্সর়ম নীচ পনী গত, | 1. শের মধ্যে অবন, মহযযের নন হে... 

/ র 1107 ৮.5. মি ১৯ রর 
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নর্ভ 

হবাহার ত্বভাব আচার ও চরিত্র অতি মলা। 
 লিৎ--১ “অজ্ঞানোপছিতো বাল্যে ষৌ- 
ঘনে বনিতাহতঃ । শেষে কলত্র চিস্তার্তঃ 

কিৎ করোতি নরাধমঃ 1১ [নৃপতি । 
নরাধিপ (নর-অধিপ স্বামী) সং, পুই, 
নরাস্তক (নর-_-তআস্তক নাশকারী) সৎ, পু, 

যম। ২। রাক্ষসবিশেষ, রাবণপুত্র । ৩। 

'বিৎ, জ্রিৎ, নরদ্ঘাতী । 
নরায়ণ (নর _ব্অম্নন গমন, ৫€মী - হিৎ) সৎ, 

পুহ, নারায়ণ ছেখ। 
নয়াশ (নর-_অশ. ভোজন কর।7- (অন্) 

- ক) সং) পুৎ, রাক্ষস । শিং ১ “যাবন্ন- 
রাশৈর্নরিপুঃ শবাশান্ |” ্ছেট)। 

নরাসন ; সৎ, কীৎ, নরাকার আসন । 
অরিষ্যস্ত ; সৎ, পুং, বৈবন্বতমন্থর পুত্র- 

বিশেষ 
নকুণ নেখরঞ্জনী শবজ) সং, নখচ্ছে লাস্ত। 
নরেলা নের ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, ৬ষ্ঠী _ষ) সংপুৎ 

নরশ্রেষ্ঠ, নৃপ। শিং-১ “ নরেক্্রকগ্তা1- 
স্মবাপ্যসৎপতিম্ 1”? ই। বিষবৈদ্য | ৩। 
গ্রহাদিনিবারক বৈদ্যবিশেষ। 

নয়েক্্রমার্গ নেরেন্্র -মার্গ পথ) সং, পুত, 
বাজপধ, প্রকাশা রাস্তা । 

(নের-ঈশ, ঈশ্বর স্বামী, ৬ঠী 
নরেশ্বর / - ষ) সং, পুং, নরপতি, রাজ] । 
নরোম (নর- উত্তম, ৭মী _ ষ) সং, পুং, 
 পুরুষোত্তম নারায়ণ। ২ ।নৃপ। ৩ । হরি- 

ভক্তি পরায়ণ সাধকবিশেষ 1 শিং--১ “ষঃ 
স্বকাৎ পরদ্তোবেহ জাতনির্ধ্বেদ আত্মবান্। 

হাদি কৃত্ব! হরিৎ পেছাৎ প্রব্রজেৎ স নরো- 
তম ।” ২ “নরাণাঞ্চ নরোতমহ 1 

নর্ক টক ; সং, কিং, নাসিকা, লাক। 
নার্ভক (মৃত নৃত্য কয়া + ক্মকষেক)- ক, 
_শিীর্থে) সৎ, পৃ, ষে নৃত্য করে, স্বৃত্যু |. 
করা যার ব্যবসার, নৃত্য ব্যবসান্ধ দ্বারা | 
হে জীবিকানির্ব্বাহ করে । শিৎ-১ *ক্স- |. 
অনন্ধপ্রলাপী চ সদা ভ্রেকুটিতত্পরঃ। 

:, হছাসগ্রহাসচতুরো বাচালো 
রর  অিষঃ” রং রা ৮৮০৮০ 

শা নরক পারি 

[ ৯১০ ] নর 

সম্কীর্ঘজাতিবিশেষ । শিং - ১ “বেশ্যাক্সাং 
রঞ্জকাত্জাতো। নর্তকো গাককো। ভবে্খ।” 
৩। হুস্তী। ৪1 যয়ুর ৷ ৫। বিং১ত্রিৎ, নৃত্য- 
কারক । কী-স্ত্রীৎ, নট । ২। ছস্তিনী। 
৩। অযুরী। 

নর্তন (নর্তক দেখ, 
ক্লীৎ, নৃত্য, নাচ। 

নর্তনশ্রিক়্ (নর্তন প্রিয়, ৬ী - ছিৎ ) সং, 

পৃ, শিব। ২। বিং, ত্রিৎ, নৃত্যপ্রিয় । 
নর্ভলশাল1; সং, স্্রীৎ, নৃত্যগৃছ, নাচ্ত্বর। 
শিৎ-১ “ যৈষ! নর্তনশালেহ মৎস্য 
রাজায়কারিত11”? 

নর্তিত নের্তি নৃত্যকর1+ তত্তে)-_প্) বিং, 
ত্রিৎ, কম্পিত, আন্দোলিত । ২। যাহাকে 
নাচান গিয়াছে । ৩1 যেনাচিতেছে, কে 
নাচিতে আর্ত করিয়াছে । ৪1 শেক্ক-_ 

. ভাবে) সং, ক্লীৎ, নর্তন। 
নর্দটক ; সং-কীৎ সগ্ডদশাক্ষর ছশ্দোবিশেব। 
নর্দমা দেশজ) সং, পয়নাল, প্রণালী । 
নর্দিত নের্দ, শব্দ কর1+ ত(ক্)-প্্ব) বিৎ, 

ত্রিং, কৃতনাদ, শব্বিত , ২। স্ঘত। ৩। 
(+-ক্ত -- ভাবে) রীং. শখ্ধকরণ । 

নদ্দণ নর্ধিন্, নর্দ, শব্দ করা+-ইন্খিন্) _ 
ক) বিং, ত্রিৎ, শব্কারক। ২। শ্লাখাকারী। 

নষ্ম (নশ্মন্, নু লওয়া1মন্-৭) সং, 
ক্ীৎ, ভ্রীড়। ।২। কৌতুক, পরিহাস । ৩। 
বিহার । ৪। প্রিক্ন। শিং-১ “স তত্র 
নর্মসংযুস্ক মকরোৎ পাগুবো বন 1” 

নম্দ্বকীল নেশ্বন্ বিহার-কীল শশ্কু) সং 
পুংস্বামী। 

ন্ট নেশন _ছট্ যে গমন করে, পিপা- 
চন) সং, পু, হুর্ধ্য ২7 খোলা, খাপ্রা। 

নর্দঠ নের্খন্ ক্রীড়া+ঠ- তচ্চেষ্টার্থে। অ- 
খবা-স্থা থাকা+অডে)-ক,নিপাতন) 
বিৎ, অতি, জ্রোড়ারত। »। সং, পুহঃ 

স্তনের অগ্রভাগ । ৩। লম্পট ॥ 

অন(জঅনট)-- ভা ) সং, 

| নর্বদ নের্দা দেখ) সং, পু, ক্রৌড়া 

মৃত্যুকো- ২। বিং, ত্রিৎ পরিহাসঙ্গাপক ) 
না নের্ন্ কেলি-দ। দান কর14+ 
ড)--ক,স্যাপ-টিজ) সহ, জীহ। বিদ্ধ 

ড় চ যারা, 

2 ॥ 



নল 

বাসুপুরাণবতে--খক্ষ পর্বত হইতে ইহা 
লিগগত হুইয়াছে। ইহার উৎপত্তিদ্থান 
গণ্োয়ানা প্রঙেশ। 

পর্মসচিব নের্ন্ বিহারার্দি_ সচিব মন্ত্রী, 
৬ঠী-ব+য়ং--ল), 
মোসাছেব, পারিষদ । ২। ভাড়। 

নল (নল বন্ধন কর1+ অ(অন্)- ক) সং, 

পৃঃ শর, খাকৃড়া। ২। অস্তঃশৃন্য গোলা- 
কার দ্রব্যবিশেষ, চোঙ্া। ৩ । ডাট।!। 
৪ । নিষ্ধরাজ, দময়স্তইর পতি, নল নামক 
অরপতি । শিং-১ “নলৌ দ্বাবেৰ বি-. 
খ্যাতে) পুরাণে ভরতর্ধভ। বীরসেনাত্মজ- 
শচৈব হ্বশ্চেক্ষাকুকুলোদ্বহঃ 1 ৫ হৃর্ধ্য- 

বংশ নৃপবিশেষ । *। বানরবিশেষ । ৭। 
পিতৃলোকবিশেষ । ৮। দ্ৈত্যবিশেষ । ৯। 
ক্লীং,পল্প। ১০।ফৌরভ | লী _ভ্ত্রীঘ,ডাটা।২। 
নল ।৩।নাড়ব। ৪ । ত্গন্ধিদ্রেব্যবিশেষ। 

নসলক (নল+কপ্-সাদৃশ্যার্থে। অথব1 কৈ 
দীপ্তি পাওয়া 4 অডে)-ক) সং, কীৎ, 
শ[কান্দির ডাট1। ২। অস্থিবিশেষ, সচ্ছিদ্র 
খস্ছি। ৩ । নল। ৪। পাৰ। 

নলকিনী নেলক-+ ইন্-_প্রৎদঈপ। নিম্ভাগে 
যেখানে অস্থি সকল সংযোজিত দ্াছে) 
সং, স্ত্রীং, জঙ্ব।। 

ললকীল (নল নল সদৃশ অস্থি-কীল 
শঙ্কু) সং, পুং, জান্ঃ হাটু । 

সলকুবর নেল--কুবর শরীরণ নলরাজার 
ন্যায্স যাহার শরীর, ৬ষী-_হিৎ) সং, পুৎঃ 
কফুবেরের পুত্র ॥ শ্রথিত আছে--দেবধি 
নারদ কৈলাস-সলিহিত গঞ্জতীরস্ছ উপ- 
বনে স্রাপানোনম্মত্ত নলকুবর ও মণিগ্রীবকে 
মগ্বেশে রমণীগণের সহিত বিহার ক- 
রিতে দেখিয়। তাহাদিগকে শাপগ্রদ।ান 
করেন। সেই শাপে তাহার] বৃন্দাবন 
বমলাজ্জুনবৃক্ষরূপো সমুতপন্ন “হয় । পরে 

 শ্রীকষ্র চরণস্পর্শে তাহারা মুক্তিলাভ 
কৰে। খনদ। পুর্ধ্বোস্ত কারণেই বসার 
এক সমস ইঞঙ্গাকে, ইহার পত্িনী ও চ- 
 শায়ী পন্ীদ্বক্ষের সহিত মর্ত্যলোকে নর- 
নস কপ আনন করেন। ইনি ভবানন্ষ মভ্ু- 

দ্র? শী সি পীর লী ও পঞ্জমুদ্ধী | 

২, পুৎ, ক্রীড়াসচিব, 

নামে জন্মগ্রহণ করেন । শিং--১ “্ধনাধি- | 
পত্যৎ সধ্যঞ্চ রদ্রে নামিততেজস!1। হ্রত্বং 
লোকপালত্বৎ পুত্রঞ্চ নলকুব্রমূ 1” 

সলদ (নল ত্পন্ধ_দ [দা দান করা" 
'অ(ড)-- ক] যে দেয়, ২য়া-_হ) সৎ, জ্ীং, 
বেণার মুল, খস্থসিয়। । ২। পুস্পক রথ। 
৩।মকরন্দ। ৪1 (নল-- 1 দান করা” 

ভ-- ক) বিং,ত্রিৎ। নলদাতা। 
নলপটিক! (নল-পনট্ট বন্ত্র+কণ্_জাঘু- 

শ্যার্থে, আগ্) সং, স্ত্রীং, নল-নির্মিত' 
মাদুর, নলের চেটাই। 

নলমীন নেল নলাশ্রয় - মীন, ঘং-_ স, যধ্য- 
পদ লোপ) সংপুৎ, মৎ্স্যবিশেষ, চিজ্ড়ী । 

নলসেতু নেল নলকৃত - ততু, সং -- স,মধ্য- 

পক্দঘলোপ) সং,পুৎ সমুদ্রোপরি নলবানর- 
কৃত সেতু । শিং-১ “দশযোজন বিষ্তার- 
মানগত শতযে।জনমৃ। নলসেতুরিতি খ্যাতে! 
যোহুদ্যাপি প্রখিতে। ভূবি।” 

নলিকা নেলী+ কণ্ _ যোগ, আপ্) সৎ, স্ত্রীৎ, 
সুগন্ধি ড্রব্যবিশেষ । ২ । বৃক্ষবিশেষ। ৩। 
নাড়ী। ৪। নল। ৫। ভাটা। *৬। চোজা। 
৭। তুপ। (- স্ত্রীঘ নালিত। শাক। 

নলিত (নল দেখ, ত(স্ত)-- ক) সং, পুৎ১ তা 
নলিন নেল্ [বন্ধন কর] উজ্জ্বল হুওয়।+ইন 

-কূ। অথবা নল নাল-+ইন-প্রং) 

সংক্রীৎ, পন্ব। ২। জল । ৩। লীলগাছ। 
৪। শৈবাল । ৫। পুং, সারস পক্ষী । নী--. 
স্ত্রীং, পদ্থিনী, পন্মসসূহ। শিৎ-১ “ন 
পর্বসাগ্রে নলিনী প্ররোহতি ।” ২ “বিনা” 
লৈর্নলিনৈরিব 1, ২₹। যে স্থানে বথেষ্ট 
পদ্ঘ জন্মে, কমলাকর | ৩। স্বগর্জা। & । . 
পঞ্চদশবর্ণযুক্ত চরণবিশিষ্ট ছন্দ । 

নলিনীনদ্দন নেলিনী _ নন্দ, আনন্দিত করা 
+ অন(অনট)-_ ক। মলিনী্বার বে আ- 
নন্দিত করে) সং,কীৎ, দেবোদ্যানবিশেষ | 
শিৎ -১ "নলিনীনন্দনৎ বলমৃ।” 

নলিনীক্ষহ € নলিনী _ক্ষছ দেউতৎ্পর় হয়) 
সং, ক্রীৎ, মৃণাল । ২ । পদ্বযোলি, জক্ধা । 

নলিনেশর (নলিলে পঞ্ে-শয় [শী শক্ঘল 
করা+অ(অন্)--ক! বে শন করে) সৎ, 

পুহঃ নারারণ, বিষ ॥.. রে 



নব [ ৯১২ ] নব 

নলী, নলি নেলশব্মজ) সং, বস্ত্রবপনের নি- 
মিত্ত শৃত্রপূর্ণ নল। [শিবলিগবিশেষ। 

ললেখর 7) সৎ, পু - ক্লীৎ, নলরাজার স্থাপিত 
নম্ব নেল্ নলতুল্য দীর্থ হওয়11ব- প্রৎ ১) 

সং, পু, চারিশত হস্ত পরিমিত স্থান। 
নন্থবত্ম্গ। নেন্ব-বস্মন্ পথ--গ [গমৃ গমন 

কর1+ অডে)-ক] যে গমন করে) সং, 
স্্রীং, কমলালেবুর গাছ । 

নব নে স্তবকরা ইত্যাদি+ক্জজ্সল্)_ শর) 
- বিৎ, ত্তিৎ, নূতন, নবীন । শিং - ১কুস্ুম- 

জন্ম ততে। নবপন্থবা |” (রঘু)। ২। (++ অল্ 
-ভ1) সৎ, পৃংঃ স্তব। ৩। নেবন্ শব্দজ) 
নয সংখ্যা । | 

নবক (নব+কণ্-সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীৎ, নব- 
সংখ্যা । ২ । বিৎ, ত্রিং, নবসৎখ্যান্বিত । 

নবকারিকা (নব নৃতন--কারিকা কত্রাঁ) 
সৎ, স্ত্রীং, নবোঢ়া। ২। নৃতনকারি কা। 

নৰগ্রহ নেবনু নয়- গ্রহ) সৎ, পু২১ হা।- 
বহুহ, সুর্য, চক্র, মনল, বুধ, বৃহস্পতি, 
শুক্রে, শনি, রাহ ও কেতু--এই নয় গ্রহ। 

নব (নব- গম গমন করা+ব(ড)-ক) 
বিৎ, ত্রিং, নবমাসে ফলপ্রাপ্ত হইয়! উ- 
থিত। ২ । নবীনগতিষুক্ত ॥। 

নবচত্বারিংখৎ নেৰ নবাধিক _ চত্বারিংশৃৎ 
. স্ং- সত মধ্যপদলোপ) সৎ, জ্্রীং, উন- 

পঞ্চাশ সতখ্যা, ৪৯। 

নবচ্ছাত্র ; সংপুৎপ্রথমাধ্যয়নে প্রবৃত্ত তর | 
নবচ্ছিন্র নেব _ ছিত্র, *মী_ ০ সং, ক্রীং, 
- দেহা। | 
নবজ্জর ; সং, পুৎ, তরুণজর। 
নবত নেব .নৃূতন- তন বিস্তার কর1-+ 

_- প্র) সৎ, পু) কুথ, হস্ত: পুভূতির পৃষ্ঠে 
'্আস্তরপার্থ চিত্রিত কম্মলবাবস্ত্র। 

নবতি নেবন্ নয়+ অতি -- প্রৎ, অথবা নবনূ 
 নক্কবার-_দশন্- দশ, নিপাতন) সংভ্রীৎ, 
নব্বই.সংখ্যা, ৯* | ২.। বিৎ,ত্রিং, তৎ- 

 আৎখ্যাযুক্ত । শিৎ-১. ইখহ ক্ষিতীলো 
.. লবতিৎ,নবাধিকাম |) রেঘু)ট। 

নবতিকা। (নেঝতি.. নব্বই [কেশ)+ ক্ষকেণ্)- রে 

, প্রৎ। আথব! নব - -দ্তিক্. গমন কর14+-'অ 
টি আপ্) স জং, তৃলিকা, তৃলী ] | ননী এ কষা যত নর 

নবদ্দ ও ; সং, ক্লীং, বাজচ্ছত্রবিশেষ | . 
নবদল (নেষ নৃতন-.দল পত্র) সং, ব্লগিং 
_নুতনপত্র ; নৃতন পদ্ঘপত্র; পল্ষমের কেশর 
সমীপস্থ পত্র । 

নবদশ্ব নেব নবাধিক- _দ্বশন্ দশ, মং _ 
স, মধ্যপদ লোপ) সৎ, পুৎ, উন্নিশ সংখ্যা 
১৯। ২। বিং, ত্রিং, উনবিংশ্তি সংখ্যা, 
বিশিষ্ট । [সং, পুৎ, মঙ্গল গ্রহ 

নবদ্দীধিতি (নবন্ নয়। দধিতি কিরণ: 
লবহুর্ণা ; সৎ, স্ত্রী, শৈলপুত্রী, ্রচ্মচারিণী 

চক্র ঘণ্টা, কুম্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী 
কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদাএই নয 
ছুর্গামূর্তি । 

নবদ্ধার (নবন্ নয়_ন্বার) সং, রলীৎ, কর্ণদ্ধয় 
চক্ষুদ্ব যব, ন।সাদ্বক্, মুখ, পায়ু, উপশ্ছ_-দে. 
হশ্ছ এই নয় দ্বার । 

নবধা নবন্ নয় +ধাচ _ প্রকারার্থে) ক্রিৎ_ 
বিৎ, অং, নয় প্রকার । ২। লয়বার। শিং 
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নবধাতু ; সং, পুং, হেমতারারনাগ্রাশ্চ তান 
রঙ্গে চ তীস্ককং । কাংস্য্চ কাস্তলৌহ৭, 
ধাতরে। নবক্কীর্তি ত1$ 11 

নবন্ নু স্ভব করা এন্)-প্। সংস্কৃত 
নবন্; পারসীক- নোছ । শরীক » হে- 
নিয়া । লাটিন্-নবেন্। জন্ম্েন্-নয়িনৃ। 
ইংরেজী -ুনাইন্ । বাঙ্গাল-নয় ). বিং, 

, তরি, বহুৎ১ নক্প সংখ্যা, ৯ । 
নবনবতি নেৰ নবাধিক -নবতি, য়ং- স, 

মধ্যপদলোপ) সৎ, স্্রীৎ, নিরনববই সংখ্য।, 
৯৯। ২। নি, ত্রিৎ। তৎ্সৎখ্যাযুক্ক.। 

নবনী নব নৃতন-লী লওয়া+*(ক্কিপ) 

সম) সৎ, স্ীহ, ননী, মাথন। . শিৎ-১ 
“ক্সহে। হৈয়ঙবীনানাৎ লঙনীনাৎ পরং 

- সুদ । হাঃ শর্করাণাং ্বত্ভিকানা্ 
স্তৃতঃ 1 1 ৰ পু 

নবনীত নেব . নূতন _ শীত) ছু হইতে 
সাহা লওষ্ক। বায়) সং, ক্লীং, ননী, মাখন । 
. শিৎ--১,নবজীতৎ যথা. দার দ্বিপদা 
(ব্রাঙ্ছণে। যথ। 1১, সি বাণীং 
তা চিত্তৎ তু নি্দ়ম।".. [কী দ্বত। 

রে সৎ 



সব 

নবপত্রিক1 ; সংঘ, কফষ্লী দাড়িমী খান্য 
হরিজ্রা কচু মানকচু বিশ্ব অশোক জয়ন্তী, 
--ত্খই নন্ব-পত্রযুক্ত? শ্রী-মুর্তি । ২। ৃত্রা্দি- 
বন্ধ! নবছর্গা । দুর্গোৎসব উপলক্ষে সপ্তমী- 
পুজার পুর্বে এতদ্দেশে নবপত্রিকা প্রবে- 
শের নিয়ম আছ্ছে। 

মবপাঠক) সং, পু, নবীন অধ্যাপক । 
সব্প্রাশন (নব ববান্ন -প্রাশন ভোজন, 

' ৬ঠী _ ষ, মধ্যপদলোপ) সৎ, ক্লীৎ, নবান্ন- 
ভোজন । 

অবফলিকা (নষ নুশ্তন-- ফল-কণ্- যোগ, 
'প) সং, স্ত্রীং, যে স্্ীর প্রথমবার এত 
হইয়াছে । ২। নবোঢা। 

নববধূ নেষ- বধূ ভ্ত্রী) সং, স্ত্রীং,নৃতন বিবা- 
হিতা শ্, লবোচঢা। শিৎ-১ “আনিতা। 
খুপশালিনী নববধূনিতেযাৎসবা মোদতে |” 

লবম নেবন্+মট:- পুরপার্থে) বিং, ত্রিৎ, নয় 
সংখ্যার পুরক। মী--স্ত্রীং, চত্রের নবম- 

. কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ ক্রিয়াদ্বারণ উদ্ভুত 
তিথি। 

নবমালিক । (নব প্রশংসনীয় - মালিকা। 
নবমল্িকা / মল্লিকা 

সং, স্ত্রী, পুপ্পবিশেষ, নেয়ালিঞ্ুল। শিং 
৯ “উপযযৌ বিদধমবমল্িকাঃ1?? ২। 
সশ্তুলা নামে লতা । 

মবঘজ্ত (শব নবধান্য নিমিষ্তক -- ঘক্তত, যং 
-স) সৎ, পু, নবাররূপ বজ্ঞ। 

নবষোবল নেব নৃতন - যৌবন,৬ভী _ হিৎ) 
সং, স্ত্রী, যুবতী শ্তী। শিং--১ “ মব- 

_যৌবনসম্পন্সাৎ সর্ববাভরণভূতিতাম্ 1৮) 
লবরঞ্জ (লবন্-রক্স বর্ণ) সং, ক্লীৎ, কাস 

প্রভৃতি কুলখনঘের নয় প্রকারে কন্য। 
আদান প্রদানরপ কুলবিশেষ। 
2৮, (নধনৃ-রত্ব, অপি, সমাহান্ দ্বিও ) 

সংক্লীঘ, মুক্তা, মাণিক), বৈদূর্ধ্য, গোষেদ, | 

সজ্, বিক্রম, শন্মরাগ, মরকত, নীল কাস্ত-__ 
রা নয় রত্ব। শিং-.১ "যুক্তণমাণিক্য- 

- বৈদৃর্ঘযশোষেত্বাবস্্রাবিকমৌ |. খাস্থরাগং 
- অর়কতৎ, নীলক্েত্যুকষেবু নবন্ছু জরে কঃ 
'হ। একজে. নক্স- »ঙ্থের জনধাত্।, 

টক লক্ষ ৪ বিমানিত ৃ  ৰ 

[ ৯১৩ 

মল্লিকাফুল,য়ং- স) 

রাজার নফজন সভাপখ্িত ) হখা-_-“ধন্ব- 
সরি ক্ষপবকামরসিৎহশস্ুবেতালভট ক্ঘট- 
কর্পরকালিদাসাঃ, খ্যাতে! বয়াহ-মিহিরে1 
নুপতেঃ সভায়াৎ রন্ধানি বৈ বরকষচির্ম 
বিক্রেমস্য 1” 

নবরস নেব নবগুণিত _ রস, য় স; মধ্য" 
' পদলোপ) সং, পু, অলঙ্কারোক্ত শৃঙ্গা- 

ঝাকি স্থাযিক্তাবক লববিধ রস, যথা 
শৃজার, হাস্য, ককুণ, কৌদ্র, ধীর, ভয়ধলক, 
ধীভত্স ও অস্ভুত এই অকই্টবিধ রস নাটেয 
প্রযুস্ত হুয় ; এতদ্যতিরিক্ক শাস্তরস কাব্যে 

- প্রযুক্ত হয়; ইহা? নবম কসরূপে উজ্জ ন 
শিং-১ দশৃক্ষারহাস্যকক্ষণৌদ্র বীরভয়্া- 
নকাঃ। বীভৎসোহদুত ইন্যাক্টো রসাং 
শাস্তস্তথা মতঃ।'? | 

নবরাত্র (নবন্ -_রাক্তি ) সং, ক্লীৎ, আশ্বিন 
মামের শুরু প্রতিপদ অবধি নবমী পর্য্যন্ত 
নয় দিন কর্তব্য হর্থাব্রতবিশেষ। 

নবরাষ্ত্র; সং, ্লীং, উশীনর দেশাধিপক্ির 
রাজ্য । ২। নৃতন রাজ্য । 

নবলক্ষণ (নেব - লক্ষণ) সৎ, ক্ীৎ, বিশ্বের 
শ্ছিতি প্রলয্ম-সন্বন্ধীয় নয়প্রকার প্রশ্বরিক 
লক্ষণ। ২। আডার বিনয়াদি নবপ্রকার 

বি্প্র-লজণ | ৩। বিং ভরি, লবলন্ণ- 
বিশ্িউ। 

ন্ববরিকা (শব নৃজ্তভন - বন্র+কণ্_ -ক্োগ্ন) 
সং, জ্্রীৎ, মতন বিবাহিতা স্ত্রী সবোঢ়া। 

নববর্ষ ; সৎ ক্লীৎ, ভারতার্ষি নববর্ষ । ৎ। শুহ 
নৃততন বৎসর । শ।নৃতন বর্ষণ। | 

নববাম্ব ; সং, পুৎ, রাজর্বিবিশেষ ? 
নববিংশতি নেব নবাধিক - বিৎসাতি; তবু 

স,.মধ্যপ্লোপ) সৎ, স্ত্রীঘঃ উনব্িশ 
সংখ্যা, ২৯। [বিংহ। লহ নয় করিম । 

নবশঃ (-শস্নবনৃ+ চশস্-খারাপেটক্রিৎ”.. 
ন্বশসয়ক ; সং, পুং, পরার লংছিতোম্তত। 

নয় প্রকার সংকীর্ণ জাতি, ঘথা-_নলেখপ, 
মানাকার, ভেলি/ উঠতি, মনা, বানাই, 
কুস্তকান্স, কর্মকার, লীপিত। শিং" ৯ 

7 “গোপোমাজী তথা তৈলী ন্তশ্রী আোহক্ষ- 
* ঘাকুজী। কুলালঃ কর্াকারস্ড নাপিত - 
অবশায়কাঃ।. 

১১৫. 
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লবহৃতিকা নেব মৃত্তন-হত অস্তান+ কপ্ 
-- প্রথ আপ) স স্রীৎ, ধেসু । ৭ । নব- 

প্রহ্থতান্ত্রী। 
লধাংশ (নব -- অংশ, রং স) সং, পু, 

মেষাদি দ্বাদশলগ্রেরপ্রত্যেকেরনবমভাগের 
এক 'ভাগকে নবাংশ বলে। 

মবান্ন (লব - অন্ন) সং, ্লীৎ, নূতন অন্ন । ২.। 
' শ্বলাম-প্রসিদ্ধ ক্রিয়াবিশেষ ) এই ক্রিক! না 
করিয়া নূতন তণ্ুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ 1 শিৎ 

- -৯ পনবোদকে নবান্েব গৃহপ্রচ্ছাদনে 
তথা পিতরঃ স্পৃহয়স্তয ্নমষ্ট কাহামঘাগুচ।” 
বার্টিঃ (--চিিস্, নবন্ নয়- অঙ্চিস্ দীপ্তি, 

.. ভষ্ঠী_ হিং) সং) পুৎ, মঙ্গলগ্রহ্। 
মবান্থিকা , সৎ ভ্রীং, নয় প্রকার হুর্গীমুর্তি। 

শিং-১ এক্রহ্ষাণী চৈব মাহেশী কৌমারী 
' বৈষ্বী তথা, বারাহীনারসিংহী চ মাহেন্ত্ৰী 
. চত্ডিকা তথা,মহালক্ষীরিতি প্রোক্তাঃ ক্রমে 
নৈতা নবান্থিকাঃ 1”, 

মধাধ (ব্দারবী নায়েব শব্দের বুবচন ) সং, 
রাজপ্রতিনিধি, কোন নগরের বা প্রদেশের 

. শাসনকর্ত। ॥ 

নাহ নেবনৃ অহন ক্ষিবস) সং, পুৎ। ময়- 
 দ্বিন,। নয়দিন-ব্যাপক-কাল ।' ২। নয়দিন 
সাধ্য ঘাগার্দি। ৩। (নব নৃশ্তন-অহনূ 
দিবস) নৃতনদিল । ৪ । পক্ষের প্রথম্ষিন। 

লবীকরণ নেব নুতন - করপ। মধ্যে, ঈ(চি) 
গম) সৎ, ক্লীং, পুনরাক্স নূতন করা ; 

* লুণ্ত বাউপেক্ষিত বিষয়ের পুনঃ সংশ্থাপন। 
২। যাহ। হান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে | 
তাহার উদ্নতিসাধন। 

. লবীকৃত, দেব-কৃত যাহা কর! হইয়াছে । 
5 মধ্যে, ঈ€চি)-আগম) বিৎ, ব্রিৎ» খাহা। 

রি স্তন কর! হইস্থান্ছে $. | 

| ন্রীন (নব+ঈন স্বার্থে) বিৎভ্রিৎ বৃন, 
অনয । ২। তক । শিখ ১ পনবীগ নীরা 

[ও | 'স্আযামঃ 382. ্ 

র ন্কভাব (নধ নুতন --সাষ, মধ্যে, ঈ্ি)- 
টি রা আগমন ) সং). পৃঃ সিজি সুতি হওয়া! ; চা 

৮ পৃব্হয়ের 'পুলক্ষদ্দীপন ) লুপ্ত বা 
 টগোকিত শিষবের পুন: স্থাপিত হওয়া ; 
খ্াহা হি বাছা হি হইছে 1 এ 

৯ 

০০ 

/৯ 

পি. 

তাহার দেই হীন বসার লংশোধন 
ছওয়া। 

নবীভূত (নব - ভুত হইক্কাছে। মধ্যে, ঈ 
ছি)- _আগম ) বিৎ, জিৎ, মৃতসন্বপ্া্ 
যাহা মৃতন হইদ্াছে। ' 

নবোছঢ়া (নব -উড়া বিবাহিতা, ফ্ং-.স) 
সং, স্ত্রী, নৃততন বিবাহিতা স্ত্রী। 

নবোদক নেব-- উদক) সং, ্সরীঘ, নৃতন বর্ষ 
জল । : 

নবোদ্ধুত (নেব নৃতন-_ উদ্ধৃত) সৎ, ক্রীং, 
নবনীত | ২। বিং, ত্রিং, জল্লকাল যাহার 
উদ্ধার সাধন হইযাছে। 

নব্বই নেবতি শব জ) বিং,নবতি, ৯* সংখ্যা। 
লব্য (লব+য- স্বার্থে) বিং, ভ্রিৎ, নৃতন, 

নবীন । ২।যুবা। ৩। অ্পবযুদ্ক, অগ্র- 
বীণ। ৪ ইদানীত্তন, অধুনাতন। ৫। 
স্তঘ কর1+ধ- স্ভাবে) সং, পুহ, শ্বব । ৬। 

রক্তপুনর্মব1। 
নশ্টুৎ নেখ্বর দেখ, অৎ(শতৃ)-- ক) বিংত্রিং, 

যাহা নাশ প্রাণ্ড হইতেছে। 
নষ্ঠাৎপ্রত্তিকা (নষ্চাৎ -প্রশ্ৃতি + কণ্- 

যোগ, ৬ঠী -হিৎ) ক্দৎ) স্্রীঘ, মৃতবৎসা, 
ষেস্ত্রীয় সম্ভান হইয়া মরিয়া যায়। 

নশ্বর নেশ্ বিনষ্ট হওয়া বদ(ক্ষরপ্)-কঃ 
শীলাদযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, নাশশীল, নিত্য, 
অস্ানী। শিৎ-১ “বদস্তি বিশ্ব ফবয়ঃ 
কম নশ্বর 1” 

নষ্ট (নখর মেখ, তক্ষেট-ক) বি ত্রিং, 
নাশপ্রাণু, ধস্ক। শিং--১ “প্রবাণিতস্য 
নশ্তন্তি অগ্রুবং অউমেবচ 1"(ছিভোপদেশ)। 

ই. পলারিত। শিৎ- ৯ ণনষ্টেমতে প্র 

ব্রজিতে ্ীবে চ পতিত পতো।” ৩। 
যাহ! হারাইয়াছে, বাহান্স, অনুসন্ধান পা" 

ওস্বা হাইতেছে লা, দর্শনিপ্রাগ । ৪1 
ম্বাহার উদ্দেশ পাওয়। াইতডেড়ে দা, অহ 
দি ।ৎ.। ছুই,হ্ব্বজ। -শিৎ-.১ নয 
ক্ষান্যাগতিঃ। ৬৭. প্রকৃত গুণছীন। রা 
শ্বাহ্ কদর্য হইয়াছে, যাহার 

চরিত্রন্রংশ : ঘটিয়ে 1.৮.) যাহাতে 

আর কোন কাছ, হর লা আআকার্মপ্য | ৯1 
; সনে দোস্ত চি সহী আর 

নি 7 ০ 
০ ৪) রা 



নস 

. ৯৯1 খল,জুটিকা, হিতশ্র । ১২। জিন 
ভাবে) নাশ, যংহার। 

লইচজ নেষ্ট-_চজা। প্রলাদ আছে_ .চঙ্ 
ওরুপত্রীহরণ নিবন্ধন কলস্ছিত হন। ্চত্রা 
অর্শন করিলে অকারণে কলঙ্ক খযটিয়া 
থাকে ) সহ। পুত, ফোষযুক্তচত্্র, ভাজ 

মাসের শুক্লা ও কুষ্ণা চতুর্থাতে উদ্দিত 
চক্র । শিং _ ১৭নষ্টচজো। ন দৃশ্ঠশ্চ ভাদ্রে 
মামি সিতামিত্তে 1” 

নষ্টচেতন নেষ্ট_ চেতনা, €ষ্ঠী _ হিং) বিৎ, 
ত্রিং, অচেতন, চৈতন্যশূন্য । 

নষ্টচেষ্ট নষ্ট _চেষ্টা ঘন্ব, *ঠী_ হিং) বিৎ, 
ত্িৎ, স্পশহীন, জড়। 

নষ্টচেষ্টতা (নই -চেষ্টত1 ধত্ব) সং, শ্্রীৎ, 
প্রলয়, হর্ধশোকাদিহ্বার! অশেষ চেষ্টানাশ, 
মুদ্রণ 

নষ্টমতি (নই _ মতি) বিং, ত্রিং, যাহার বুদ্ধি 
নষ্ট হইয়াছে, যাহার বিপরীত বুদ্ধি ঘাট- 
স্াছেঃ যাহার বুদ্ধি অসতপথে ধাবিত 
হইয়াছে, যাহার বুদ্ধি কুতর্ক কুমন্্রণ! 
কুপ্রবৃস্তি প্রভৃতির বশীভূত হইয়াছে, 
হূর্বব,দ্ধি, ভ্রষ্টমতি। 

নষ্টমার্গন (নষ্ট _মার্গণ অন্বেষণ, ৬ঠী-ষ) 
সংংক্লীৎ, নষ্ট বস্তর অন্বেষণ। [নিস্কপ। 

নষ্টবীজ (নষ্ট -_ বীজ, *ঠী- হিং) বিৎ, ত্রিং, 
নষ্টা (নষ্ট দেখ, ব্সাপ-জ্রীং) সং, আ্্রীং, 

জঞষ্টা, কুলট, দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী। 
লষ্টাগি নেষ্উ - অপি, ৬ঠী-হিৎ) সং, ক্রীৎ, 

যে অগ্সিহোত্রীর প্রামার্বশতঃ হছোমীয় 
অগ্ধি নির্বাণ হইয়াছে, বীরহা!। | 

নষ্টাণ্ডিহত্র (নষ্ট-আশ্তি প্রাণ্থি-কুত্র 
হুতা) সং স্সীং লোণ, পারা বহ্যর 

চিহ্ত, : বমাল 9 2) 2 | 

নষ্টামি মেষ্ট শখখজ) ষটামি। ॥ ক. 
নষ্টা ফরখন্যায় স্যাক্.€৩) স্বেখে। 

নটেশফলা নে _ইপুকলা উত্রকলা, স্ডী 
- ছিৎ) আও জং) কুহু, দ্যমাহস্যা। 

সস জোরহী, রা খাডুজ) আয / 
স্» ২ ঃ 

কপ), বা আপ) 

[ ৯১৫ ] 

পারা তন হিস যারা 

গণ পক । পিল হুতবানাবাঃ। ই 

নাক 

নম্ত লেস্ কুটিল ফুওয়া-ত- কার 
জ্ঞার্থে) সৎ, পৃ, নাজিকা। ২। ক্ষীৎ, 
বৈহ্্যকোঁক্ পঞ্চবিধ নস্য। 

নস্তিত নেম্য পূর্বে দেখ) লাসিক্ঃ [বাধ 
নত্কোত ধাতু ] + ত-- সভার £ 

নস্ত-উত বোনা) সং, পুৎ, খে পশুর 
নাসিক! বিদ্ধ করিয়া রজ্জ, বন্ধ কর! যায়, 
নাকফোড়া বলদ প্রভৃতি | 

নস্য (দসা+ষ- প্রস্বোজনার্ে) বিং, রি 
এ 3৬ হিতজনক, নাসাযশ্বদ্ধীয় ॥ ই । 

ক্রীং, নাসিকাতে দ্বেক়্ চূর্ণাদি, নাস। স্ত! 
_স্্রীৎ, নাসিকা 1 ১। নাসা-প্রোত রঙ, ! 

নষ্যধানী নেস্য-ধানী আধার, *ভী_ফ) 
, সহঃ স্রীৎ, বাহাতে নস্য রাখা ঘাশ্ব। 
নস্যোত (নস্যা-উভ বোনা ) সৎ, পুৎ, 
 নস্ভিত, নাকফোড়া বলদ প্রভৃতি । শিৎ--*. 

১ “মশিহৃতর ইব প্রোতো নস্যোত ইব 
গোবৃষঃ 1” 

নহন (নহ্ বদ্ধ করা-+অনজেনট্ -ভ1) 
সং, ক্রীং, বন্ধন। ৭। (+অনট,-. সপ) 

বন্ধন, । ৰ 
নহি (ন- হি) অং, না, নিষেধ, কখনই ম। 

শিৎ-১ “নহম্মিন মুজ্যতে কম্ধ কিকি- 
দ্বামৌজিবন্ধনাৎ |” (অন্থু)। 

নহুষ (নহ্ বন্ধন কযা 4:উধউষন্)-_ক ) 
সং পুং১ মরুদগণবিশেষ । ২ ।ম্বযাতি 
রাজার পিতা, তিনি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলেন । ব্রাঙ্গণের ছআবম!ননা করাতে 
পরে অপত্্য মুনির শাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত 
হুন। ও। সর্পবিশেষ । শিং-১. “বেণো 
বিনষ্টোবিনকান্নজবশ্চৈব পার্ধিবঃ । রনি 

নহুযাত্মজ (নহষ-আত্মজ পুত) সঙ বুধ, 
খয়াতি রাজা । ; (নিষ্ধে, বগি । 

লা (নহ্. বন্ধন করা আডো)-ক) তং» 
নাই নো, শ্জ) অং, অসার নিষেধ ।, 
নাওন, হ্রাস শঙ্বদে) ও ্ | 
নাং (ন-অন্ষ+ যে যয নহে) বরং 
 'উপপত্ি জার 1. $- রঃ 

ৰ লাক (নাক রর: কথ) গর । খে- 
খালে কহুখ নই, ণমী "” হিং) ৯১ পুং, 
রা হি কবকাশ 1 ও। ই রি 

পপর... 



নাক্ষা 

নাঞফচর দোক- চর বিচরণ ছটা 

নাকচরাঃ পিতরো লোকবিশ্রাতী।”: 

বাকা? সং, পুং। খারাপতন' তীরের 
নিকটস্থ তীর্থ বিশেষ । | 

নাকনাথ মোক ন্বর্গ- নাথ, নায়ক, 
নাকলায়ক 4 ৬ঠী-ব) গং, পুং, ইন্দ্র, 
শ্বর্গাধিপ। শিৎ-১ “স ব্যতীত্য বিজ 
ঘত্তরগাধৎ নাকলায়ক নিকেতনমাপ 1? 

লাকর ; মং, পুং, গ্রণচ্েবতাবিশেষ । 
নাকৎনিত1; সং, স্ত্রী, অগ্দর! | 
নাকমদু নোক হর্গ-সদ গমন করা+* 

(ক্কিপ)--ক) সৎ, পুং, দেবতা শিৎ- ১ 
এসন্তর্পণো নাকসদাৎ বরেণ্য ।* '্টি)। 

নাকী নোকিনৃ, নাক+ইন্_-অন্ত্যর্থে) সৎ, 
পুং, দেবতা । শিং-১ “মন্যমেহরিবধঃ 
শ্রোয়ন্ প্রীতয়ে নাকিনামিতি |” মোখ)। 

নাজ নে না-অক্কু গমন করা+উ-ক) 
সং, পুৎ বল্দীক, উইয়ের টিপি। ৩। প- 
ব্বত।২। নেম বক্র বা নম্র হওয়া-+উ 
-ক। নম_ নাক) মুনিবিশেষ। 

নাক্ষত্র (নক্ষত্র + অফ), ইকফ্চিক) 
নাক্ষত্রিক ইদমর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, লক্ষত্র- 

সম্বন্ধীয় । ২। নক্ষত্রে হার!পরিমিত সময়কে 
নাহ্ষত্র কাল বলে; ইহ! ছুইরূপে পরি- 

মিত হইতে পারে। -১। প্রথমাবধি 
াতাশটি নক্ষত্রের ভোগ হবার বে না- 
 ক্ষব কাল পূর্ণ থাকে, তাহাকে যে নাক্ষত্র 
মাস বলা যায়, তাহা! লক্ষত্র যাগাদিতে 
প্রয়োজনীয় ।-২। ফোন, ক্ষত্র এক 

নির্দিষ্ট স্থান হইতে পুনরায় দেই স্থানে 
'আমিতে বে সময় অতিবাহিত করে, 
তাহাই 'এক নাক্ষত্রে অহোরাত্র। এই- 
জ্পজিশ দিনে এক মাস গণনা! ' করিলে, 
তাহাকে নাক্ত্র মাস শু সেইরূপ বার 

টি আরে এ্রক নাক্ষত্র বসর হয় । কী স্ত্রী; 
গ্রহেগণের ঘশাবিশেষ। শিং”-:১ সত্যে 

-লর়্কশাটচব ভ্রেতায়াংহরগোরিক।-্বাপরে ১ এখোগ্গনী.চৈষ কলো নাক্ষত্রিকী দখা 1. 
রিনি, নাগ, নি বি 'ভবার্ে।. সবা- 

রগ সম্র সাং, 
শক) সং পুখ, বগনচামী কের ।ৎএগ্র- |. 
হাদি। ও। পিতৃদেষবিশেষ । "পার্পত্যা ৃ 

পন্গ হ্য্স। অথবা ন--ক্ষাগ) সং, পুং, 
 কক্রসন্তান, সর্প? 1 শিৎ-১ ব্জাসামদশনিং 
ছে নাগস্য কমলেক্ষণা 1৮ ২7 ইস্তী। 
_ শিং. ১স নাগামামযৃততং তুরঙ্জানিযুতং 1” 
৩। মেতব। ৪। মেরুর উত্তরস্থিত পর্বত 

. বিশেষ । ৫1 মাগদত্ত। ৬। নাগকেশর 
বৃক্ষ । ৭।মুস্তক। ৮। পুক্লাগবৃক্ষ | ৯। 

দেহপ্ছ বায়ুবিশেষ। শিং--১. প্উদগাযে 
নাগ ইততাক্তে। লীলজীমুতাসশ্দিভহ1” ১*। 
অগ্লেষা লক্ষত্রে। ১১। দেশবিশেষ। ১২) 
শেকোত্তরবন্তা হইলে) শ্রেষ্ঠ । ১৩। ক্লীং, 
সীসক। ১৪ । রাড । ১৫1 করণবিশেষ। 
গী-__ শ্রীৎ, স্পাঁ। ৎ। হস্তিনী।৮ ৩। স্ুলা 

০ আ্ী। [কুলোন্তবা নারী। 
নাগকন্যা, নাগকনাকা; সং, জীৎ, নাগ- 
নাগকর্ণ (নাগকর্ণের ন্যায় পত্র, হুত্তীর কর্ণের 

ন্যায় পত্র যাগার, ৬ঠী-ছিৎ, অভ্যযপদ- 
লোপ) সং, পুং, এরগুবৃক্ষ | ২। হস্তীকর্ণ। 

নাগকৃমারিকা; সৎ, উ্রীৎ। শুড়চী। ২। 
মঞ্জিষ্ঠা। 

নাগকেশর (নাগ-€:র এই পুষ্পরৃক্ষের 
আর একটি নাম )উদং, পৃং, এক প্রকার 

পুষ্পরক্ষ, লাগেখর বক্ষ । | 
নাগগর্ভ (নাগ সীসক- গর্ভ উদৎপতি, 
৬ঠী হিং ) সৎ, পৃৎ, সিপ্দ,র | 

নাগচুড় (নাগ নর্প_ চূড়া, ৬ষ্ী-ছিৎ) 
সং» পু, মহাদেব । 

নাগচ্ছত্র! ; সৎ, স্ত্রী, যাহার পত্রে সর্পফণার 
. ন্যাধ় হুত্রাচ্ছাদন আছে, নাগদস্তী বৃক্ষ । 

মাগজ নোগ সীসা ইত্যাদি - -জ [জন্ জ" 
আান+অ(ড)- কা] উৎপন্ন ) সংঃ ক্লীৎ, 
সিল্দর | ২। রাড্। ৩। বিৎঃ তি, নাগ 
হইতে জাত। 

নাগজিহ্বা নোগের ন্যায় জিহ্বা, রী ,ছিহ) 
. সৎ রং, অনস্তদূল। ২ । শারিবৌবধি ।. 
নাগজিহিবক1; সং, স্ট্রীং। অনংশীলা?.. 
নাগজীবন: (লাগ- -শীসক-..লীরল) *ঠী - 

হিং) সং, ক্রীং। রঙ্গ নামক ধাতৃবিশেষ ।' 
নাগদত; আহ পুহ।, গৃতকাইপুত্রবিশের ). 
নস (লাগ: হী টি? ছা, ৬ ৬্ী- 

্ 
০৮ 



চা " 
ক): নিলি - নর 

ং 
এ ঠা. 

কল সহঃ চি ২। শ্বপ্থের র ভিত্তিতে | 
যেগোঞজ'পোতা খাকে, দা] শিৎ--১ 

 “খনহরবসতিরিব অবলম্থিতচারুচাখর শাগ- 
; স্বস্তখবলগৃছা51 সী -জ্রীং, বেশ্যা? ২. 
হাতি ড়াগাছ। :. 

লাগদন্তিকা নোগ সর্প-_দত্ত+কণ্_জাদৃ- 
শ্যার্থে) সং,স্্রীৎ, বিছুটীগাছ। 

দাগক্রে ; সৎ, পুৎ, সর্পাকার বৃক্ষ, সিজ্গাছ। 
নাগীপ ; দৎ, পুং নাগপ্রধান হ্ীপ। 
নাগনক্ত্র ; সৎ, ক্রীহ। অগ্লেষা নক্ষত্র । 
নাগনির্ঘযহ (নাগ হস্তী-নির্ধযহ ভিত্তিশ্ছ 

কাষ্ঠফলকবিশেষ ) সং, পু): নাগদত্ত, 
গ্রহের ভিন্তিনির্গত কাষ্ঠটদণ্ড। 

নাগপঞ্চমী ; সং, স্স্রীং, নাগ পূজায় ধিহিতা 
'আবাঢ মাসের কষ্াপঞ্চমী; এই তিথিতে 
মনস। পুজা কর্তব্য! শিৎ- ১মুণ্ডে জনা- 
দিনে কঝে। পঞ্চম্যাৎ ভবনাক্গনে | পুজয়ে- 
স্মনস! দেবীং স্,হীবিটপসংশ্ছিতামৃ।” 

নাগ্গপতি (নাগ - পতি, ৬ঠী_ব) সং, পুত, 
অনস্তাদি অষ্টনাগ। ২। এররাবত। 

নাগপপ ; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ। শিং--১ 
“পাদে স্কদ্ষে তথা হস্তে ক্ষিপেল্লিঙগৎ 
ভগে লঘু । কামষেৎ কামুকে নারীং বন্ধে। 
নাগপদে! মতঃ 1”? ২। ক্লীৎ, হস্তবর পদ । 

_ নাগপাশ নোগ হস্তী, সর্প-পাশ রজ্জ) 
সং, পু, বরুণের অন্ত্র। ২। গ্রস্থিবিশেষ, 
সাঞ্িহ্বগ়াবর্তনে ষে গ্রন্থি নিষ্পন্ন হয় তাহাকে 
নাগপাশ কহে। শিৎ-- ৯সান্ধদ্য়াবর্তনাত্ত, 
নাগপাশ ইতি স্মৃতঃ।” ৩। সর্পরূপপাশ। 
শিং-১ “ বেছ্টিতং নাগপাণেন ভ্রকুী 
ভীবণাননমৃ 1৮ 

নাখপাশক ; সৎ, পৃং, রতিবন্ধবিশেষ । শিং 
»-১ গ্হজজ্ষান্বয়মধ্যন্থাৎ হস্তাভ্যাং ধার- 

কবে সুচৌ । রমেল্সিঃশক্ষিতঃ কাষী বন্ধো- 
৫ ইস্থং সআগপাশকঃ1% 

নাগপুর ; সৎ) ক্লীং, দেশবিশেষ ) অন্থিপুরাণে 
এই দেশের উৎপন্তিবিষয়ে এই-জপ ধনিত 
আছে ।--ভাগীরধী শিবজট হইতে নি- 

ক্ষত্তা, হইয়া হেকুট, অনার, কৈলাস), 
হিযালক্ব খঅতিগ্রেম-করিলে স্বলীল নামে 
তক টন পপ টি, রোধ. 

, 
এ ঃ ই ০৯8৯৯৪5৯৮৩৩ ৯ 

দর তি ত. রি | ্ দে &. 

সি 2১১. প 
৮ 

* ্ এ ৬৭ ॥ ঃ ॥ খ 

করিল হজ করে টি ফের আরা যু 
রিয়া বাহন নাগ প্রাঞ্ত হুসসসেই নাগ গ্ 

: পর্ববতদ্ধপী দৈত্যকে বিধীর্ণ করিআান্ছিল। 
সেই স্ছলেই নাগপুর ৷ গণ্ডওয়ান আদেশে. 

 নাগপুরস্থ মহারাহীয়দিগের ক্লাজাসধ্যে 
নাগপুর নামে এক বৃহৎ রাজধানী আছে। 

ইহার দক্ষিণদিক্ দিয়! লাগ নাষে এক. 
নদ গমন করিষাছে; তাহার নামাশুসারে 
এই নগর নাগপুর নামে খ্যাত হইয়াছে । 
হত্তিনাপুর | ৩। পাতাল। . 

নাগপুষ্প (নাগ হস্ভী--পুষ্প। হস্তীর ধদ- 
গন্ধযুক্ত পুষ্প যাহার) সং১পুৎ, নাগকেশর- 
বৃক্ষ । ২। চল্পকবুক্ষ । ৩। পুনাগবৃক্ষ । 

নাগপুম্পিকা নোগপুণ্পের ন্যায় পুষ্প, ৬ঠী- 
হিৎ, কণ্- যোগ, আপ. স্দ্রীং) সং্রীং 
্ণযুধিকা | 

নাগফল ; সং, পুং, ধুন্দুল। - [বৃক্ষ । 
নাগবন্ধু (নাগ হভ্ভী- বন্ধু) সং, পুং, আশ্বখ- 
নাগবল নোগ হস্তী_বল শক্তি, *ঠী- 
হিং) বিং, ত্রিং, হস্তিতুল্য বলবান্। । 
সং, পুহঃ ভীম। 

নাগভগিনী নোগ বাস্থকি-- ভগিনী, ৬ঠী_ | 
ব) সৎ,ন্ত্রীৎ, বাসুকির ভগিনী, জরৎকা রশ, 
মনসা। [মহাদেব। 

নাগভূষপ নোগ -- ভূষণ, ৬ষী _ হিং) সং; পুত 
নাগমল (নাগ হুস্তী-মল্ বাহষোছ। ) 

সং, পুৎ, এরাবত হস্তী। | 
নাগমাত) নোগমাতৃ, নাগ সর্প-মাতৃ আট : 

স্্রীং, মনষাদেবী ॥ ২। লিলা | 
৩। কৃত । 

নাগযষ্টি (নাগ ১ বটি লাঠি ॥. স্বাহা 
সর্পের ন্যায় দেখার) মং, স্ত্রী, পুজরিনীর 
মধ্যে প্রোত কাষ্ঠ, রইকাঠ।. ৬... 

নাগর (নগর+ অ(ফ)-- ভবার্থে,) বিং, ভ্রিৎও 
_ নগরজাত, নগরসন্থন্ধীয ।.২। যাহা | 
বোধ আছে, রসিক, বিপ্ধ। ৩। সহ গৃহ 
দেবর, দেওর। ৪ ।-লীরাম1-নেবুর গাছ। 

৫ ক্রীহ১ শ5-1-। দেবনাগর অক্ষর। 51 
মাগরমুস্ত | ৮। রতিবক্ষ।: 

নাগরক (লাগরনকণ্_ সারে শরাবী , ্. 
 প্যার্থে) সং, গুহ রি । | (7 ৃ 



নাগ 

৩) চিত্রকর । ৪ | রতিবন্ধবিশেষ । শিং 

৯ গউকুসুলোপরি স্থিচ্থা। খোষিদ্ক- 

 স্বব্ং রমেখ। শ্ীবাৎ ধত্ব। করাভযাঞচ বন্ধে! 

-"মাপ্বরকোমত 077 

মাগয়ক্ (লাগ. রত শা) সং 

'ক্লীৎ, সিপ্দর | 

মাগরক্ষ ( নাগ [লাগ জিসক, তজ্জন্যত্বছেতু 

সিদ্দরকেও লাগ বলে] শিদ্দুর-রজ রং। 

খাহার সিদ্দ,যের ল্যাব রংঃ শঠী-হিৎ) 

সৎ, পৃৎ, নারাজ! নেবু॥ 

আগর (ক্সারবী নকার। শন্দের, 'অপত্রংশ ) 

.-গ্ষযানদ্বষস্্ ; ইছ। বাঁছিছরিক ; সৃত্তিকা- 

নির্দিত 1. ইহার কার গোলাকারের 

ক্সন্ধাৎশ 1, 
 খ্াগয়া নাগ ক রা .রাজন্ সাজা 

লাগা) সং, পুং, অনস্ত, সর্পরাজ। 

ক.) বিযাইর । ০+ ছন্দোগ্রশ্থকাররু পিক্গল 

জ্যাম |, 

নাগয়ালি টি লাগয়ের ভাষ । | 

 স্আগরাহ্ব (নগর - আহরা।, ঠী- ছি সৎ 

| স্সীহ। শুঠশ 7 

নাগরিক; (গর পইক(ফিক) -লিবাসার্থে ) 

বি প্রি নগরবামী । ২। নগরসন্থদ্ীয় । | 

১ ম্াাগরী। [লাগ রা ঘ্বান কর।1-আঅডে)-ক, 
ঈপ) সৎ্ন্রীংত সহীবৃন্ষ । ২ । বিষদ্ধা 
জারী ॥ শিৎ-১. “হস্তাভীরীৎ স্মরতু স 

-. কখৎ সংবৃতে! নাগরীতিঃ1%, ; 

বাগরীট € লাগরী নায্রিকাবিশেষ, ঞঘে রী 

শাস্রবিকদ্ধ গোপনে প্রেম করে _ক্ট, থে 

. শ্থমন করে। নিপাতন ) জং লম্পট ॥ 
স্ধ। উপপতি।. 

নাগারেখু টি কা) ব্ পু 

ীসকজাত গিল্ছুর, খু 

4 ্ নাগরেরক নেগর 44 নিবাবারথেকে 
| . দকোগ) বিৎ) ভ্রিৎন নাগরিক, অগরছালী। |. 

টরোন্ধা (আগর উস খারা | 

রা . অভ) ক) সহীহ, নাগরমুখ!.) . 

 এমাগরক্জাব। বিদনব্থ |... 
| . সািয়ে। (লয় ললড়া ১. নং. টি তাল 
কার হও পক! রশ 

.. এর লোগো). তার্থে) মী [ 

নাগা 

নাগলোক লোগ সর্প-€লাক ভূবন, *চী 

রে হ) সংঃ পু পাতাল
, রসাল | . 

নাশবন্্ব পে হক্বন্) অং পৃহত সীর্ঘবিশেষ ; 
সরস্বতীর দক্ষিপতীয়ে, 'আব্শ্ছিত | শিৎ- ১ 
গর্ত নাগবক্ধ নন ভীর্থমাগমচ্যুতঃ। 

নাগবদীশী 7) লোগর্ _ বলসী,ব্লয়ী। লতা) 
নাগবল্পরী / সহখন্্রীত, তাম্থলবললী, পান। 

| নাগবারিক (নাগ হত্তী- সেবা কর! 
ইত্যাদি +অকণেক)-ক ) সং, পুং, গ- 
রুড়। ২। ময়ুর। ৩। রাজকীয় তা গু 
হম্তীপক। 

নাগবীট নোশগরীট দেখ) সং, পুৎ, লষ্পট ] 
নাগবীখী ; সং, স্রীং। বআশ্িন্যাদি নক্ষত্রত্রয় 

বংখ্ষটিত গ্রহস্থানত্য়ানগ্গত উত্তরস্থানম্থ 
পখবিশেষ। শিং--১ « কাহিনী কৃত্তিক 

ম্বাম্য। নাগবীধীতি শন্ষিত11+ 
নাগরুক্ষ ; সং, পু, নাগকেশর বৃক্ষ! 

নাগসস্তব নোগ মীসক সম্ভব জগ্প, ৬ঠী 
হি) সং, ক্রীং, জিম্ব,র। পিঁতুর | 

নাগষ্রহ (নাগসরস্) সৎ, ক্লীৎ, ভীর্থাবিগেষ। 

নাগসাহরর় নোগস হচ্খীতুল্য_ব্জাহ্বক,তঠী 
. হি) সংএজীত, হু্ধিলাপুর |. শিৎ-১ 

পজিশনে তক্ষকন্য, এ লগর* নাগ সাহুর্যনূ। 
নাগহম্থু ).সঃ, পুং) নখীনামক গন্ধত্রবয। 
নাগা_ সঙ্গ্যাসীবিশের । ২। পারাতীয সভ্য 

 জাতিহিশেষ। টা 

লাখাজদ (নাগ আগাকার রদ স্বাহ" 

. দ্ুষণ, রং স, নধালগলোগি?- সহ গু 
 লর্পাকার রাহছুষণবিশেষ &.. - 
নগাঞলা, (লাগ সর্প-. বলা চলা) 
সং, স্্রীৎ মাগবাষ্টি, রইকাঠ $.. 

. আশাঙ লং, ) সত খুপিং, হন্ষিনী ॥₹ । গা
নটি! 

নাাধিপ, -. 7 (দাগ সর্প -অধিপ, খধি- 
নাগাবিগৃতি ( পতিজ্জাজ, ৬ঠী-হ ) 

সখ পুৎ। আনম্তঃ স্পসাজ $&। । প্রয়াত 

শাশস্রীৎ জলসা . 

নাগামল নোগ হী আবন ক টা 
হিং) মং, পুত, গণেশ | - 7 

নাগান্তক ২ লোগ-ন্তক- শক, স্ট 
হাপাশন 7 ও: াখক্খশন তক্চর, 

; মাগাবাবি ). গিয়া ৬ রা -্ষ ঈ)দ পু 



রড) । মযূত। ৩ সিৎহ। ৪1. বন্ধ্যা | 
কন্ধে সি। | 

লাগাহ্র. 7 নোগ হত্তী_ _বআহ্বা)আহরক 
লাগাহরক্ক . / নাম) সং, কী, হত্ধিনাপুর, ৃ 

দিল্লী। 
নাী (নাগিন্, নাপ+ইন -অত্যথে ) সং, 

ফপিভূষণ শিব । “নাগিন মগ্সিবর্টীসমূ |” 
লাগেন্্র নোগ -ইন্্র শ্রেষ্ঠ, ৭মী-য) সং, 
পুত) শীরাহত | শিং-১ “নাগেজহগ্থত্বচি 

কর্কশত্বাৎ্ণ।” ২। অনভ্ত। 
শাগেশ (নাগ-ঈশ, ৬ঠী-ব) সৎ, পুত, 
_গ্সনভ্ত। শেষনাগ | ২। পপিনি ব্যাকরণের 

ভাব্যবিবরণাদদি গ্রন্থকারক। ৬। বিদ্বদ্বিশেষ | 
নাটিকা নেট স্ৃত্যু জাপান কের): না 

আপ্-স্্রীং), সহঃ ই্ীৎ। নাটক-বিশেষ, ২ 
 স্বাছাতে ডারিটী কআঅক্ক-খাকেট, বালা... 

€। শিবলিঙ্গষবিশেষ | ৫1 তীর্থবিশেষ । 
লাগোতেদ ;.সংযীৎ, সরস্বতী নদীর প্রকাশ- 

স্থানভেদরূপ তীর্ঘবিশেষ। শিং--১ 
গআগোকেছে লন্গঃ সা রানা 

স্মাৎ ।?? 

শাচ, নাচ বাপ) সি ত্য, সর্তন ভন, 
ঘঙভঙ্গি । 

লাচার,.(পারসী না পিষেধবাডক- চারা 
উপাব্) বিং, অসহায়, নিরুপায় । 

'লাচিকেতল্) সং,পুহ, অগ্্ি । ২। সুলিবিশেষ, 
"স্বৌোজমের পুত্র । রোক্বার সাহেব 00: 
8951) উহাাক্ষে প্লোতো-()০৮০)-র সহিত 
ভুনা করিদ্বান্ধেন। একবার বমের নিকট 

ইনিস্সাত্মার স্বরূপবিষন্ে জিজ্ঞাসা ক- 
রেদ। তাহাতে যম উদ্ভর দিয়ঃছিলেন যে, 

টি ফেবরসণঞ ও ম্বরূপ অবগত নছেন। . 
কস 15 অং» পৃং। বহি, অস্গি । 

নাহ্ দ্বেশজ) খিড়কীন্বার। : . 
নাঙীর (আরবী, নয় ন্র্থে তৃষ্ি, তত্বাব- 
১ খাপ । যে বৃষ্টি করে অর্থান, তত্বাবধারণ |. 

9 খ্াহালতের কর্মুচারীবিশেষ। 
নাট নেট স্ৃত্া-ক্ষর14- অব ঞ্) - ভা) সং, 

, পুত মৃত্য, দাচ 1২1 অিলম্ব। ও। মেট+ | 
ক) ফেশবিশেষ, কার্ণাটিক । 

হাট (লট. কু কর ন-এক্বেকট--ক ). 
বং, জীৎ পক্ষ "ও. উপরূপক এই. হই. 
নাখে ১৫ কাপক” ভাগের | 
প্রথম ও. রর নি জী ৮ ক 

যখা--শকুত্তলা ুদ্রারাক্ষাস সন এ 
 প্রত্ৃতি । ২। পৃ, কামাখ্যাস্থিত পর্ধনতৎ 
বিশেষ । ২ ।বিং, ত্রিং, নর্তক $.বখা-.. 

 শনাচিছে নাটক গাযিছে গায়ক ।” কী উঃ 
স্্রীং, ইন্্রসভ1।, 

নাটকীন্র নোটক+ঈয়- ইদযর্থে) বিৎ নি, রি 
 নাটকসৎক্রাভত, নাটকে ব্থনীয় 1 পিং ১ 

“্পূর্বরজঃ প্রসঙ্গায় নাটকীয়স্য বন্যন1৮ 
নাটমপ্দির ; সং, সৎ, বেখনন্বিরের বিগ | ও 

প্রাযাক্গবিশেষ। টি 
লটাজ ; সং, পৃং। রজব: 

বলী প্রভৃতি । « নাটিকাঁ জুগুকৃতা্যানষ, সি 
স্ীত্রায়া চতৃরক্িকা ।” ২1 নর্বাকী 37... 
নাটিত (নট নৃত্য করতে) নি বি ঠ 
ত্রিৎ, কৃতাছিনকর, খে. মাটিফের 'আন্ভিনয় 
হুইক়াছে । ২। নেট -প্রি্জাটি খাচান। 
শক্ত ভা) সং, ্ীৎ, সান, দাড়ান? ২ 

আঅভিনপ্র। এজি "5 
নাটেয় ) মেটী নর্তক একে). এর, পি 
| সআর-জপত্যার্থে), সত সু 
নাটার ) নটীর সম্তান। রে 
নাট্য (নট +বধ্যে)-_ ইদমর্থে) চে জী, 
: ম্ৃত্যুপ্দীত-বাধ্য এই ভিদের সন্ধা; রর, তো- 

ধর্যত্রিক ) ইছ] ব্রহ্মা কতুর্ক বে 

নিকট হইতে ভরত সুবি প্রাপ্ত "হইয়া! 
 অর্তে প্রচার করেন । »। নুত্যজিখা। শিং 

হইতে সঞ্চলিত ইহা শিবোক্ক ॥ আজ্কার | 

|. -- “হুনাট্যেন সটত্তব। মহ্যাঁথ কোষ -. 
 স্বামায 1 ও। সন্তু? হব ছেক ক 



নাড়ী 

লাটযাচার্্য (নাট্য - আচার শিক্ষারুক্ক ) 
সৎ, পুৎ, নাট্যবিষদনক উপদেষ্টা । ২। রজগ- 
ভূমির অধ্যক্ষ । 

নাড়া নোড়ীশব্ঘজ) সং, ছেদিত ধান্যের অব- 
শিট মূল। 

মাড়ি নেড়-্রি-্নাড়ি বন্ধন করা+ 

লাড়িকা 0২: _ক) সং, স্্রীঘ, ডাটা। ২। 

নাড়া নাল। ৩। দেহস্থ শিরা, নলা- 
কার যন্ত্রপ্ধার শরীরে রস রক্ত প্রভৃতির 

' সঞ্চার সম্পন্ন হয়। ৪। হস্তশ্হিত শিরা- 
বিশেষ,চিকিৎসকেরা অন্গুলিদ্বার। যে শিরা 

স্পর্শ করিয়। রোগের ভাব ও শরীরের অ- 
বন্ছা অনুভব করেন। ৫। চুজী। ৬। জল- 
বাহিনী হর্ধ্যরশ্রি । ৭1 একদও সময়, ২৪ 
মিনিট । ৮। নালী ঘা। 

নাড়িকেল, নাড়ীকেল (নারিকেল দেখ)_সং 
- পু) নারিকেল। 

নাড়ন্ধম নোড়ি বাঁশের চু্গী - ধম [খা 
কুকার দেওয়া+আঅ খশ্)_ক] যে যু 
দেয়) সং, পুহ, হর্ণকার, সেক্রা। ২। 

 বিধ, ত্রিং। শ্বাসকারক । শিং-১ “কথং 
নাড়ীন্বমান্ মার্গান্।” ভেট্রি)। 

নাড়িন্বম্ন (নাড়ি_ধে পান করা অ(খশও 
৮. ক) বিং, ত্রিৎ, নাড়ীপানকারক। 
লাড়ীক খাড়ী-কৈ প্রকাশ কর1+অ(ক) 

- ক) সৎ, পুৎ, পাটশাক। 
লাড়ীচ নোড়ী চুক্গি-চি গমন করা, 

উৎপন্ন করা+অ(ড)-শ্ব) সখ, পুহিঃ 

 পাটশ্বাক, নালিতাপাতা। 
নাড়ীচক্র ;+ সং, ক্লীৎ, নাভিত্থ নাড়ীমূল। 
', শিং-১ “নাভিমগ্ুল মাসাদ্য কুক্ধুটাও 

মিবসশ্থিতমূ। নাড়ীচক্রমিহ প্রাহ স্তম্মাক্লাড্যঃ 
শসষুপগভাঃ। ২. “ইন্ডা চ পিঙলাচৈব 
শুমুমা পরমামতা, গান্ধারী হস্তিজিহবাচ 

পুঙ্গা 5 হুশ তথা, অলম্বষা কুহ্চৈব 
"আঞ্রিনী হশমীমতা, লোললিহ্বেষ জিহব। 

১. এ বিজয়া ফামদা পরা, অমৃতা বহুল লাম 
6, ক্থাড্যে? বায়ুসমীরিতা:" এই ১৬ 
এ লাভীচর (নাড়ী : ু ী চরণ: পা) সং, 

'এঙ্গুহগ পক্ষী । 

[ ৯২০ 

রি জী ঠা পা পট. 

৮ নাথ ] 

-হিং) সং) পুৎ কাক । .২। কিনি 
৩। মুনিবিশেষ। 

নাড়ীদেহ নোড়ী নাড়ীমার _ _দ্েহ, জী 
 হিৎ, মধ্যপক্ষলোপ) সং) পুং) অতি কুশ 

শিবদ্বারপাল, ভূঙগী । 
নাড়ীনক্ষত্র নোড়ী-নক্ষত্র তারা) দং,ক্রীহ, 

জন্মনক্ষত্র। 
নাড়ীমণ্ডল (10058৮০1) বিষুবরেখা, শ্রধ্য । 

এই রেখায় উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি 
সমান হয়। 

নাড়ীবলয় ; সংক্লীৎ, ঘটিকাঙ্ঞানার্থ বলয় 
কার যন্, লগ্রা্দি জ্ঞানার্থ নাড়ীরপ কাল 
জ্ঞানোপাক় যস্তবিশেষ। 

ন।ড়ীবিগ্রহ নোড়ী নাড়ীমার - বিগ্রহ, ৬্ঠী 
হিং, মধ্যপদদলোপ) সং, পুং, অতি কৃশ 
শিবানুচর, ভূজী। 

নাড়ীব্রণ নোড়ী -ত্রণ লগত) সং, পুত, 
নালীব্রণ নালী ঘা। 
নাড়ীস্বরসঞ্চার ; সং, পুৎ--ক্রীৎ নাড়ীতেদে 

বাষুর বহনরূপ সঞ্চার । 
নাণক নে না-অণক কুৎদিত) সং,ক্লীৎ, 

মুদ্রা, মোহর প্রভৃতি? ₹। প্রশস্ত । ৩। 
পু, ধর্মপ্রচারক-বিশেষ। 

নাতি নেণ্ু. শব্দজ) সং, পুত্রের ব 
নাতিনী কন্যার অপতা। 
নাতিশীতোকঞ্ নে অতি অধিফ-- 
শত এবং উষ্ণ) বিং, ত্রিং, অধিক শীতল 
ও নয় এবং অধিক উষ্ও নয় । 

নাতোয়ান (না নিষেধ-বাচক - তওদ্বান 
ক্ষমত1) বিং, ত্রিৎ, ক্ষমতাহীন, অপারক। 

নাথ নোথ্ প্রভু হওয়া, উপতগু হওয়147 
| অক্জেল্্)_ পা) সং, পুং১ গড, কর্তা, আধি- 
পতি । ২1. পতি, স্বামী, ভর্তী। শিং ১ 
“পাগুবানাৎ ভবাম্নাথঃ ।” ২1 প্রভৃতির 

'আকফে।ড়া রজ্জ,, চণ্্ররজ্ঞ।। 
নাথন, সখ +অন(জনট_ ভাবে) সং, রং | 

প্রার্থনা । . 
নাগবান্ দোখবৎ নাথ +ষৎবেছু) ০ অততর্থে/ 

৷ বিৎ, ব্রিং, পরাধীন, পর্তন্ত্র। গ্ঠী--ভ্রীং, 
 লাগবিশি্।। শিং ৯. গবিজখ জীরিবে- 
এন্েশ -ত্? 1 সাখবজী খী ঠা. রত 



নাখহারি (নাথ লাকফোড়া রঙ্দ,-ছ গ্র-; 
ছুণ করা+ই-ক) সৎ, পুৎ, ঘে পশু 
নাক হুড়িয়া রঙ্গ বদ্ধ কর! হক্। নাক- 
ক্ষোড়া পশু । 

না লেক শষা কর1+ অতবেঞ)- ভ1) সৎ, 

পুৎ, ধ্বনি, শব্দ। আকাশ হইতে নাদ 
জন্মে, এ না কোন বস্ত্স্তরেত আতাতে 
উৎপন্ন হুইয়া বাযুসংযোগ্ে প্রকৃষ্টর্ূপে 
প্রকাশ পাইয়া শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ হত, অর্থাৎ 
শোনা ঘায়। লাদ দ্বিবিধ--বর্ণাতক ও 
ধ্বন্যাত্মক ; কঠ, তালু প্রভৃতির 'অভিত্বাত- 
জনিত নাকে ব্যক্ত ব! বর্ণাত্মক নাদ 
কহে; ঘেষন ষাকাকখন। কোন বস্কতে 

অন্য বন্তর অভিঘাতে যে নাদ অস্পষ্ট 
ব্ূপে উৎপন্ন হয়, তাহাফে ধান্যাত্মক 
সাদ কহে; যেমন-_-একটা কাষ্ঠ লইয়া 
অন্য কাষ্টের সহিত ঠকৃঠক শব্দ । বাস্ত- 
বিক শন্দমমাত্রকেই নাদ বলাযায়। “চকার 
নাদৎ ঘননাদসন্িভমৃ |” ২। গর্জন। 

নাদবিন্দু ; সৎ, পুৎ, উপনিষন্বধশেষ। ২। 
কন্ধচজ্দ।কুতি বর্ণবিশেষ। 

লাদিত লোদি শব্দ কর14+- তক্তে) - সু) বিৎ, 
ভ্রিং, নাদে পরিপূর্ণ, শব্দিত, নিনাদ্িত । 

লা্ধী (লাদিন্, নদ শব্দ করা+-ইন্তিন্) 
ক) বিৎ্ন্বিৎ, ম্বে শব করে, শঙ্গায়মান। 
২। শন্দিত। 

লআদেয় নেদ বা নদী+ এয়(জেয়) _ ভবার্থে) 
বিং, ত্রিং, নদীজাত, নদীদন্বব্ধীয় (জ- 
লাদি)। শিং-১ “নব্য নত্বস্য বা নীরং 
লাদেঘ়মিতি কীর্ভিতৎ 17 ২। সং, ক্লীং, 
সৈ্ববলবণ। ৩ | সৌবীরাঞ্জন। ৪ । পুং, 
কাশতৃণ। 

লাদেশ্বর ; সং, জ্ীং) কাশী শিবলিক্গ- 
বিশেষ । শিং--১"নাদেশরৎ সমভ্যর্চচ্য কৈঃ 

কৈর্মাপি মুচিত্তিতমৃ।” [নদীজাত। 
নাদ্য (.নক্বী+হষ্যে)_ ভবার্থে) বিং,ত্রিৎ, 
নানা (নএ+- না. -- প্রং) অহ, বহবিধ,অনেক 

প্রকার । ২।ব্যতিরেকে । ৬। ভিন্ন । শিং 
-৯ €নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।” ২ “নানা তু 
বিজ্ব্যা চাবিদ্যা চ।” [শব্দ। 

মানালি» সঙ পু _ ীহ। কাহলে বীণাক্ির 

নান্দী 

০ এ লি _াপশীশিপশশপিশিশিপপপিপ সত ১ তি 

নানাবিধ ) (নান!-বিধা প্রকার ) বিং, 
লানাব্ধপ ত্রিং, বিবিধ, বহু প্রকার । 
নানার্থ নোনা নানাবিধ-_ অর্থ) বিং, ত্বিংঃ 

যে শব্দের অনেক অর্থ, অনেক যুক্ত, 
বিবিধ অর্থ । 

নাম্তরীয়ক নে খঅভ্তরীয়-+কণ্_ ঘোষ) বিৎ, 
ত্রিৎ, অবশ্যভাবী। ২। ব্যাপ্ত । 

নান্দী(নদ্দ-ঞিঃ-নাদ্দি আনন্দিতহওয়1- ই 
_ক, ঈপ.। হুত্রধার রঙ ভূমিতে উপস্থিত 
হইয়া অভিপ্রেত অভিনয় কার্যের নির্ব্িশ্ 
পরিসমাপ্তির নিমিত্ত যে মঙজলাচরণ করে, 
তাহার নাম নাম্দী। স্তবাদি দ্বারা দেবত।- 
দিগকে আনন্দিত অর্থাৎ প্রসন্ন কতে, 
এ জন্য এই ষঙ্গলাচরণ নান্দীশব্দে নিদিষ্ট 
হইয়া থাকে ১ সং, স্ত্রীৎ, নাটকাদির প্রা- 
রস্তে দ্বেবাদির স্ভতি বা বন্দনা । ২৭ আ- 
রন্ধ কাধ্যের নির্ব্িষ্সে সমাপ্তির নিমিত্ত 

ঘঅনুষ্ঠানবিশেষ, মঙসলাচরণ | ৩। সমৃদ্ধি, 
অভ্যুদয়। শিৎ--১ “আশীর্বচনসৎযুক্তা 
নিত্যৎ ঘল্মাৎ প্রযুজ্যতে । ধেবদ্ধিজন্ৃপা- 
দীনাৎ তস্মাৎ নান্দীতি সৎজ্িতা |” ২. 
“ষদ্যপ্যঙ্গানি ভুয়াৎসি পুর্বরক্গস্য নাটকে । 
তথাপ্যবশ্যৎ কর্তব্য। নান্দ বিদ্বপ্রশাস্তয়ে। 
দ্বেবন্িজন্পাদিনামাশীর্ববীদ্পরায়ণা। ন- 
দাস্তি দেবতা ষম্মাৎ তম্মান্সান্দী প্রকী- 
তিতা 1” 

নান্দীক (নান্দী স্ভতি, সৌ্াগ্য -ক [কৈ 
প্রকাশ করা4+অকে)-ক] দ্বে প্রকাশ 
করে, ২ঘ্া -ঘ) সং, পুং, তোরণস্তত্ত | 

নান্দবকর (নাশী-কর [কু কর1-+অ 
নান্দীবাদী 1 জেন্)-_ক] যে করে, ২য় 

ঘ। নাদ্দীবা্দিনৃ, নাঙ্গী _বাদ্দিন [বছ্ 
বলা+ইন্দিন্্)-_ ক] থে বলে, ২স্থা-ষ) 
সৎ, পু, মঙ্গলযুক্ত স্ভতিবাদক। ২ ।ষে 
ব্যক্কি লান্দী পাঠ করে । .. 

নান্দীপট ; সং, পুং, কুপার্ছির মুখবন্ধন, 
কৃপার্দির আচ্ছাদন। 

নান্দীমুখ (নাশশী স্থতি, ডর, সুখ 
প্রধান, বা নাশ্দী শুভ-সুখ আরত ) 
সং, পুৎ, বৃষ্ধিশ্রাদ্ধভোজী ম্বাডৃ- -পিতৃগণ ; 
ইহাদের সংখ্যা ছয়; যখা__পিতা, পিতা- 

৯১৬ 



নাভি 

পাপী 
পাশা ৭ 

মহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, 'প্রমাতামহ, 

বৃদ্ধপ্রমাতামহ শিং _ ১ পিতৃন্ নান্দীমুখা- 

দ্লাম তর্পয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্??? ২ “কন্যা পুত্র 

বিবাহেচ প্রবেশে নববেশ্মনহ | লাম কর্ম্মাণি 

বালানাৎ চূড়া কর্মীদিকে তথা ।সীমন্তোন- 

যনে 'চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে। 'ান্দীমুখৎ 

পিতৃগণৎ পুজয়েৎ প্রযতে গৃহী ।? ২। 

কুপ।দির আচ্ছাদন। ৩। ক্লীংসআভ্যুদয়িক | 

শ্রাদ্ধ, বিবাহার্দি শুভকণ্ধের পূর্বে থে 

পার্বধণশ্রাদ্ধ করে। খী _ স্্রীৎ,বৃদ্ধিশ্রাদ্বভূঙ্ 

আতৃগণ ॥ ২। আবস্তী নগর-বাসিনী মুনি- 

কন্যা । ও । চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। 

মাপাক পোরস্য) অপবিত্র, অশুদ্ধা। ২। পাপ। 

নাপান (দেশজ) হাব ভাব; ভি । 

নাপানী দেশজ) বিলাসিনী । 

নাপিত (ে- আপ্ [মান্য] পাওয়া 1 ত(ক্তি) 

_ ক) সৎ, পৃ, জাতিবিশেষ,। ক্ষৌরকর্ 

ধে জাতির অসাধারণ ব্যবসাক্ম। শিং ১ 

'নরাণাৎ নাপিতো। ধুত্তঃ 1? 

মাপিতভাণ্ড (নাপিত -ভাণ্ড ) জখঃ লী, 

যাহাতে নাপিতের ব্যবসায়োপযে?গী খুর 

থাকে। 

নাভি (নহ্ বন্ধন করা1+ই(ছইংঞ১)-শ্ । 

হু স্থানে ভ) সৎ, পুং_জ্জীৎ, উদ্রর-মধ্যা- 

বর্ত, উদ্ধরের মধ্যভাগে গর্তাকার নিমাৎশ, 

নাই। শিৎ-১ ণপুরভ্তাদ্ধৈ নাভ্যাঃ প্রাণঃ 

পশ্চাদ্দপানঃ | 7; ২। পু, চক্রের মধ্য 

পিঙিকা। ৩। জত্রাট,। ৪ প্রধান। 

৫ | ক্ষত্রিয়। ভি, ভী-জ্স্রীঘ কত্ত,রী । 

২।মদ্য। [পুৎ, গো, নাইগ্জের গোড়। 

মাভিকণ্টক (নাভি-কণ্টক কীট।) সং 

নাভিগুড়ক নোস্ভি-গুড়ক, গোলক-, 

নাভিগোলক $ গোল) সং, পু, গৌড় । 

নাভিজ (নাভিজন্মন্, নাভি -জ [জন্ 

 আভিজন্মা : জন্মান+অ(ড)১- ক) জাত। 

জন্মন জন্ম। বির নাভিপদ্ম হইতে 

ব্রহ্মা, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াঃ 

€মী _হিৎ) সং, পু, পদ্যোনি, বর্ষা । 

লাতিনাল! € নাভি_নালা রজ্জ,, পাত্র) 

সৎ আ্্ীৎ নাভিশ্থিত লাড়ী। শিৎ- ১ 

'এতনক্কশ্ব্যাচ্যুত ন[ভিনাল।।” (দু) । 

- ৰ ৃ হ ] ৯ 

নাভিবর্ধন নাভি নাভিস্থিত নাড়ী বর্ধন 

আর 

সপ 

ছে্রন, ৬ষ্ী _ষ) সৎ, রীৎ, ণাড়ীচ্ছেদন। 
শিৎ-_ ১ “শ্রাডনাভিবর্ধনাৎ পুংসো। জাত" 
কণ্ম বিধীয়তে |” | 

নাভিবর্ধ; অং) পুৎ, আমমীধু নৃপপুত্রের বধ, 
জন্ুদ্বীপস্থ নববর্ধমধ্যে বর্ধবিশেষ । 

লাভিভু (নাভি-ভূু জাত। নাভিজ দেখ) 
সং, পুহ, ত্রহ্মা। [ত্রিৎ। দীর্থ নাভিযুক্ত । 

নাভিল (নাভি+ললেচ)-_ অন্ত্যর্থে) বি, 
নাভিস্ছথল-; সং, ক্লীঘ, নাভিপ্রদেশ। ২। 

ম্ধ্যন্থল, সন্ধিষ্থান। 

নাভীল (নাভি+ল- প্র) জখ, ক্লীৎ, স্ত্ী- 

লোকের উকুসদ্ধি, কুঁচ্কী। ২। নাভির 
গভারতা। শ। কৃচ্ছ,, কষ্ট। 

নাভ্য নোভি+য(ষ্য)- ইদমর্থে) বিংও ত্রিংঃ 
নাভিসন্বন্বীয় । ২। সং, পুং১ মহাদেব। 

শিৎ-_১ “নমে। নাভায় নাভ্যায় নমঃ 

কটকটায় চ।” 
নাম (নম নত্্র হওয়া অতেএ) _প) অং, 

সম্ভাবনা । ২। নিশ্চয় । ৩। আশ্চর্য । 
৪1 শোক। ৫।স্মরণ। *৬। বিতর্ক। ৭। 

ক্রোধ । ৮। হল। *»' আধখ্যা। ১০। 

প্রষিদ্ধি । ১১। সবক ১২। নিন্দ।! 

১৩। আলীক। 

নাম নোমন্, ম্কা অভ্যাস করা+মনৃ -র্ব। 

কিশ্বা নমূ শব্দ কর+মনৃ- প্রৎ) মং 

ক্লীং, বিভক্তিহঈন শবধকে নাম কছে, 

ব্ঘ্যবিশেষের ব। ব্যক্তিবিশেষের তেোধক 

অসাধারণ শব্ধ, যে শব্দ দ্বারা বস্থবিশেষ 

বা ব্যক্তিবিশেষকে নির্দিষ্ট করা যার, 

সংজ্ঞা, আখ্যা । | বাচকশব্ধ । শিং- ১ 

“উত্তরজ্যাৎ দ্বিশি গিরি নায়! পদ্ধমা- 

ভবন” ২ পসংকীর্ভমানেযু রাজ্ঞাৎ নামনু। 

নামকরণ নোমনৃ-ক্কু করা+আঅন্সেনট)- 
ভা) জং, ক্্রীৎ, সংস্কারবিশেষ, বিধি পুর্ব্বক 
সন্তানের প্রথম নাম রাখ।। | 

নামগ্রহ (নামন্ গ্রহ গ্রহণ) সং, পু 

নামধর।) লাম ধরিয়া আহ্বান করা। 

নাষগ্রাহ নোম- গ্রহ গ্রহণ কর।4অ(ষণ্) 

- ক) বিৎ, ভরি, নামগ্রাহক । ২। (7 

'্বঞ - ভাবে, সং, পু, নামগ্রহণ। 
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লামদ্বাদশী ; সৎ, স্পীৎ, ব্রতবিশেষ, যাহাতে 
গৌরী, কালী, উমা, -ভদ্রা, দুর্মা, কাস্তি, 
জরত্বতী, মঙগলা, বৈষ্বী, লক্ষ্মী, শিবা ও 
নারারণী দ্বাদশ দেবীর উপাসনা করিবার 
বিধি আছে। 

আঁমধর (নামন্- ধু ধরা+অ(অন্)-ক) 

বিং, ত্রিৎ, লব্ধনামা, গুণ বা ক্রিয়াবিশেষ 
দ্বারা ঘাহার নাম খ্যাত হইয়াছে, নাম 
করিলে অনেকে যাহাকে চিনিতে পারে। 

নামধাতু ; সৎ, পু সুবস্ত নাম গ্রকৃতিক 

প্রত্যয়াস্ত ধাতুবিশেষ, নাম পুর্বাক ধাতু) 
ষথ।---পৃত্র কাম্যা্দি । এ 

লামধারক (লাম- ধু ধারণ কর অক.ণক) 
- ক) বিৎ, তরি, বিহিত ক্রিয়া বর্জিত 

নামমাত্র ধারক ক্রোক্ষণ)। «অত ডদ্বন্ত 
যে বিপ্রাঃ কেবলৎ নামধারকাঃ ।” 

নামধেয় নোমন্+4ধেয় স্বার্থে) সৎ, ক্লীহঃ 
সংজ্ঞা, আখ্য।। ২। বাচক শব । শিং- 
১ “রাম ইতি -_নামধেয়ৎ গুরুশ্চক্রে 1১) 
২*নামধেয়ানি পুচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গ- 
শাখিনামৃ।” রেছু)। | 

নেত হুওনার্থ নমূ ধাতুজ) সৎ, নামন ] 
নাবন অবরোহণ, নাবা। না- স্ত্রী, 

বটবৃক্ষের জট । 
নামমাত্র নোম সংজ্ঞা - মাত্রা, ৬চী _ হিৎ্) 

বিৎ, ত্রিং, স্ববীর্ধ্যহীন, সংজ্ঞাধারিমাত্র | 
নামমালা ; সং, জ্্রীং, কোষবিশেষ। 
নামমুদ্রা নোম - মুদ্রা, ৭মী - হিৎ) বং, ত্রিৎ। 

নামান্ষিত অঙ্গুরীয়কবিশেষ |; 
নামষজ্ঞ ) সং, পৃৎ, নামমাত্র যজ্ঞ, ধত্তযক্। 

শিৎং_১ “আ'ত্মস্ভ্তাবিতাস্তন্ধা ধন্মান 
মদাস্বিতাঃ। যজস্তে-নামযক্তৈস্তে দত্তেনা 
বিধিপুর্ববকমৃ 1” গৌতা)। 

নামলিজ নোম লিগ, দ্বং_স) সৎ, ক্লীৎ, 
শব এবং লিঙ্গ। ২।(্চী-ঘ) শব" 
ভেদের লিঙ্গ । 

নামশেষ (লামন্-শেষ আস্ত, ৬ঠী-ষ) 
সং, পু, মৃত্যু । ২। (৬ঠী-হিৎ) বিৎ, 
ভিৎযাহার লামমাত্র অবশিষ্ট থাকে, মৃত । 

লাম। পোরসা) লিখন; বখ|- ওকালৎ লাম! । 

মামাঙ্ধ নোষ নামাক্ষর - অক্ষ) ৭মী _ছিং) 

বিং, ত্রিং, নামাক্ষরে অক্কিত | শিং” ৯ 
“নাযাক্কবাণাক্ষিতকেতুষিযূ 1 (রদ) 

নামাস্কিত নোম- অস্ষিত) হিং. ভ্রিং। খাত 
হাতে নাম স্বাক্ষর হইয়াছে,- ম্বাক্ষরিত। 
২।যাহাতে নাম আছে,লামযুক্ক ; যথ।-- 
রাম নামাঙ্কিত। ৰ 

নামানগুশাসন (নাম - অনু -শাস্ জ্ঞাপন 
করা + অন(অনট) -৭) সং, ক্রীং১ -শব্ের 
অর্থবিশেষ জ্ঞাপক অভিধান। 

নামাপরাধ ; সং, পু, ভগবদাদি লামে 
অবজ্ঞাদিরূপ অপরাধ। 

নামাবলি (নাম-আবলি শ্রেণী, "মী -- 
হিং) সৎ, ক্ষীৎ, দেবতার নামধুক্ত উত্তরীস্ব. 
বস্ত্র । ডেঠী-_ষ) স্ত্রী, নামশ্রেণী। ২1. 
নামমালা। 

নামাভিহার (লামন্-অভিহার) সৎ, পু 
. মামাস্তর। 

নাম্ব নে নাই-অন্ব কধণাদি জন্য প্রাণি- 
হিৎসা, ৭মী - হিং) সং, পুৎ, অকৃষ্টপচ্য,. 
স্বয়ংজ।ত ধান্য। 

নায় নৌ লওয়! ইত্যাদি +অণে)-_ ক) সৎ 
পু, নেতা । শিং-১ “নায়ঃ কোহত্র 
সযেন জ্যাৎ বতাহৎং বিশতজরঃ।” ২ । 
(নী+ঘঞ-ভাবে। অথবা নয়) 
নয়, নীতি । ৩। নয়ন, প্রাপণ । শিং-- ১ 
“যতযুয়ৎ যমশ্রায়া দিশৎ নায়েন দক্ষি- 
ণাস্।১ ৪1 (নৌ শব্ষজ) তরণী, নৌকা; 
যথা--"শীঘ্র আসি নায়ে চড় ।১অমদা) 

নায়ক (নী লওয়া+4+অকণেক)- ক) সখ, 
পুংঃগ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় ধীরোদাত্ত, ধীর- 
প্রশান্ত, ধীরললিত ও ধীরোদ্ধত এই চতু- 
বিধ পুরুষ। ২। উপদেষ্টা । শিং-- ১রামো- 
হরিঃ করী ভূতৃঘানুঃ কর্ত। চ চত্দ্রমাং ॥ 
তশ্থিবান্ ভগবানাত্মা দশৈতে পুংসি 
নায়ক” ৩। সেনাপতি । ৪ । হারমধা- 
মণি। ৫ । প্রণয়ী পুরুষ, প্রেমাসক্ত ব্যক্তি 
৬। স্্গীতে -ধিনি মার্গ এবং দেশী উভঙ্ব, 
বিধ মতের সঙ্গীত স্বত্ং কার্ধযতঃ করিতে, 
পারেন, সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশেষ মন্দা সম্যক, 
খবগত আছেন, গান, বাদ্য, নৃত্য এবং 
বন্দির প্রকরণ সকশ উন্তমরূপে, শিক্ষণ 



নার - |. ৯ 
স্পা পিপা শিপ শপীি শী তলত 

দিতে পারেন, অভিনযবিৎ, রস এবং 
অলঙ্কারের মন্ত্রজ্ঞ, সকল গুণ দোষের এক 
মাত্র পরীক্ষক, পরের অভিপ্রায় বুঝিতে 
সক্ষম, যশোভিলাধী, পবিভ্রাত্বা, ক্ষমাশীল 
দাতা এবং ধীর এরূপ সর্বগুণালক্কৃত ব্য- 
ক্তিকে নায়ক বল যায়। ৭। গৃহদ্বামী ; 
ষথা---“নায়কের আশ। পুর 1” ৮। বিৎ১ত্রিৎ, 
যে লইয়া যায়, প্রাপক । ৯। নেতা । ১*। 
শ্রেষ্ঠ । ১১। অধ্যক্ষ । ১২। প্রধান । 

নায়কাধিপ (নায়ক শ্রেষ্ঠ-অধিপ প্রভু) 
সৎ, পুৎ, নরেক্র, রাজা । 

নাষকী'- বীপাদির প্রধান তার। 
নায়কীয় নোষক +ঈয়(ষীয়) _ ইদমর্থে9 বিৎ, 

ভ্রিৎ, নায়ক-নায়িকা সংক্রাস্ত । 
নায়িকা নোয়ক দেখ, আপ্) সং, স্ত্রীৎ, প্রণ- 

যিনী শ্রী । ২। কোন গ্রন্থের বর্ণনীয়া প্র- 
ধান স্ত্রী । ৩। ভগবতীর অষ্টশক্তি ; থা - 
উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ড, চগ্োগ্রা, চগ্ডনাক্সিকা, 
'তিচনড, চমুণ্ড, চগ্ড, চগুবতী। 

নায়েব আরবী) প্রতিনিধি । ২।জমীদারের 
তরফের গোমস্তার্দিগের উপরিস্থ কম্খীচারী। 

নার _ ক্রীৎ নর বিষুত + অ(ষঃ) _ 

লারা-স্ত্রী,ৎ / অপত্যার্থে)ট সৎ, জল। 
শিৎ-১ «“আপো নারা ইতি প্রোক্ত। 
আপে। বৈ নরহ্বনধঃ |” ২। “কথ কমলৎ 

শীরৎ নারাজিক্কামির1।” ২। ক্রীৎ,নরসমূহ্। 
৩। পুধঃ বৎস, বাছুর । ৪। বালক । ৫। 
বিৎ, ত্রিৎ, নরসন্বক্ধীর । শিং-১ “নারং 
স্পৃষ্ট তু সন্গেহৎ সচেলং জলমাবিশ্রেৎ ৷” 

নারক নেরক +অ() _ স্বার্থে) সংপুৎ,নরক, 
ছুঃখভোগের স্থান । ২। (+ষ- ইদমর্থে) 
বিৎ্, ত্রিং, নরকতোগী । ৩। নরকম্ছ। ৪। 
নরকক্ষটত, নরক-সংক্রান্ত । 

নারকী (নারকিন্, নারক+ইন্ অভ্ত্র্থে) 
"বিৎ, তিৎ, নরকষ্ছ। নরকতোগী । শিৎ - 
৯ ন্পিরেশ বিহিতৎ কঙ্ছ শাকশ্মেত্তি বদেচ 

যঃ। অ উচ্যতে -ব্রক্ষঘাতী মহানারকি- 
নারকী ।” ২। নরকবাসের উপযুক্ত, যাহার 

... অরকে ধাস হওয়া উচিত, পাপিষ্ট । 
মার মোক মন্ুখাখীণ -গ [গযু গষনকরা 

শ' অথে)-- ক] ষে গমন করে.) সং পু, 

২৪ ]. 
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নারা 
শাীশিপশীিসি 

বিট। ২। (ন ন-অ-রঙ্ষ) নারাঙানেবুর 
গাছ। ২। পিপ্লী রস। ৪ যমজ । 

নারঞ্বর্ণক (নারঙ্গ _ বর্ণ, ৬ভী _ ছিৎ, কণ্_ 
যোগ) সৎ, ক্লীৎ, গুঞ্জন । 

নারদ নোর মনুষ্যসমূুহ-দ [দা দান করা 
শঅডে)- ক] [উপদেশ] যে দেয়। অথবা 
নার জ্ঞান-দ যেদেয়। ইনিজন্মকালে 
বালকদিগকে জ্ঞানদান করেন বলিয়া ই- 
হার নাম নারদ । অথব] কল্লাস্তরে ব্রহ্মার 
ক হইতে বহুসৎখ্যক নরের জন্ম হয়। 
ইনি সেই নরদ্বিগকে ব্রহ্মক্ দান করেন, 
সেই জন্য নারদ নামে খ্যাত। অথব! 
ইহার প্রভাবে কণদ্দেশ হইতে কালের 
জন্ম হয় বলিয়া ব্রহ্মা নারদ নাম প্রদ্দান 
করেন । অথবা নার জীবসমুহ-দ যে 
দ্বান করে। ইনি সেই জীবসকলকে বীণা- 
তণ্তীর ঝাক্কার মিশ্রিত হ্শ্বর সঙ্গীত ছলে 
ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ করেন এই জন্য ইহার 
লাম নারদ। অথবানার জলে-দ যে 
দেয়। অনাবৃষ্টিকালে ইহার জন্মসাত্র বৃষ্টি 
হওয়াতে ইহার নাম নার হইল ১ সং, 
পুং১ দেবধিবিশেঘ ; জ্রন্ছ মানসপুত্র ; 
ইনি ব্রহ্মার কঠদেশ হইতে উৎপন্ন হন । 
শিং-১ “ সর্নসংশয়নিশ্মোক্ক। নারদঃ 

সর্বশোকবিৎ 1২ ক্রীৎ,উপপুরাণবিশেষ। 
নারদপকঞ্চরাত্র ; সং, ক্লীৎ, নারদকৃত পঞ্চরাত্র 

তন্ত্রবিশেষ। 

নারদপুরাঁপ ; সৎ, ক্লীৎ, অষ্টাদশ মহাপুরাঁপের 
একখানি। [শিক্ষাবিশেষ। 

নারদশিক্ষ।; সৎ, জ্ত্রীং, নারদকৃত বর্ণোচ্চারণ 
নারদীয় (নারদ+ঈয়পীয়)অত্তনর্থে) সং, 

ক্লীৎ, উপপুরাপণবিশেষ। 
নারসিংহ ; সং, কঝীৎ, নরস্িংহচরিতাধ্যান 

উপপুরাণবিশেষ। 
নারদিংহী নেরসিংহ +্অ্)- ইদমর্থে, ঈপ্ 

_স্ক্ীং) সৎ, স্ত্রীৎ, চতুর্থ অবতার ছর্ধনর 
ও অর্থধসিংহরূপী নৃসিংহছদেবের ললাট 
জ্যোতি হইতে উদ্ধ,তা শক্িকলা। শিং 
-১৭নারসিৎহী নৃদ্সিংহস্য বিত্রতী সন্বুশৎ 

বপুঃ।” হ। নারায়ণী নরযুণডমালিনীদুর্গী । 
নার ; সৎ, স্্রীৎ, জল । নোর দেখ) । 



নার! ] 

নারাচ নোর নরসমূহ- আ-চমৃু ভোজন 
করা+অ(ড)- ক, ২য়া-ষ) সং) পুৎ 
লৌহময় বাপ। ২। দুর্দিন, মেখাচ্ছন্ন 
দিন। ৩। ১৮ অক্ষর ছল্দোবিশেষ। 

নারাচী (নারাচ+ঈ - প্রৎ) সংযস্ত্রীং, নিক্তি, 
নারাচাকৃতি লৌহময় তুল!। 

নারায়ণ নোরা জল-- অয়ন স্ান। পুর্বে 
ধাহার জলই স্থান ছিল, ৬ঠী- হিৎ। 
মহাভারতে-_“সলিল নর হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে বলিয়! উহার নাম নার; শ্, 
সলিল পুর্বে আমারই অয়ন অর্থাৎ আ- 
শ্রয় ছিল এই কারণে আমার নাম নারা- 
য়ণ হইয়াছে ।” কিম্বা নার নরসমুহ _ 
অয়ন ন্ছান। ঘিনি নরগণের আশ্রয়, 
৬ঠী-যষ। অথবা! নার সারপ্যমুক্তি_ 
অয়ন স্থান, ৬ষ্ঠী_ষ) সং, পুৎ+ বিষণ, 
শ্রীকৃষ্ণ । শিৎ_১ “আপো নার ইতি 
প্রোক্তা আপো বৈ নরহৃনবঃ | তা যদ- 
স্যায়নৎ পূর্ব তেন নারায়ণঃ ম্মূতঃ।” 
২ “সারপ্যমুক্তিবচনে নারেতি চ বিছু- 
বুধাঃ । যে! দেবোপ্যয়নৎ তক্য স চ নারা- 
য়পঃ স্মৃতঃ॥ নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং 

গমন স্মৃতং। যতোহি গমনৎ তেষাং 
সোহয়ৎং নারায়ণঃ শ্যতঃ ॥ নার মোক্ষ- 
মূ পুপ্যময়নৎ জ্ঞানমীপ্সিতং । তয়ো- 
জর্পনৎ ভবেদৃষস্মাৎ সোহয়ৎ নারায়ণ: 
প্রভৃঃ 1” ৩ *নারাজাতানি তত্বানি নারা- 

নীতি বিছ্রর্ব,ধ|£। তান্যেব চায়নৎ তস্য 
তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥' ৪ “প্রকৃতেঃ পর 

এবান্যঃ স নর£ পঞ্চবিংশকঃ | তস্যেমানি 
চ ভূতানি নারানীতি প্রচক্ষত্ে। তেষাম- 
প্যয়নং যম্মাৎ তম্মাৎ নারায়ণঃ স্মৃতঃ।'' 
২। অজামিলপুত্র। 

নারায়ণক্ষেত্র নোরায়ণ- ক্ষেত্র সিদ্ধ শ্থান) 
সং, ক্লীং, নারাম্মণস্থামিক পঙ্গাতট । ২। 
গঙ্গাপ্রধাহ হইতে 9 হুত্ত পরিসর তীর । 

নারায়ণতীর্ঘ ; সং, ক্রীৎ, তীর্থবিশেষ । 
নারারণতৈল ; সং, ক্ীং, ওধধপক তৈল- 
বিশেষ । 

শারায়ণশ্রিয় দোরারণ -প্রিক্স, *চী -ঘ) সং, 
পৃ, শিব ২ জ্রীং, পীত চন্দন । 

৯২৫ ] নারী 

পি শপীপিসপিত পিস স্ীসপ 

নারায়ণবলি ; সং, পুং, নারায়ণের উদ্দেশে 
প্রদত্ত বলি। 

নারায়ণসরস সেরঃ) সং, ক্লীৎ তীর্থবিশেষ। 
নারাদ্বপাশ্রম ; সং, ক্রীৎ, তীর্থবিশেষ। 
নারায়পী নোরায়ণ+ঈপ) সং, স্ত্রীং, নারায়- 

পের শক্তি। শিৎ_ ১ যর্শসা তেসজা রূপৈ- 
নারায়ণসমা গুণৈঃ। শঙ্তিরারায়ণস্যেয়ং 
তেন নারায়ণী-স্মৃত। ॥” ২ “নারায়ণার্ধাঙ- 
ভূতা তেন তুল্য! চ তেজসা। তদা তস্য 
শরীরশ্থা তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥?? ২। 
লক্ষী । ৩।তুর্গা। ৪ ।গঞ্জা। ৫। মুদগল- 
মুনি-পত্বী | ৬। শতমুলী। 

নারিক (নার-+ইকফিকি)- ইদ্মর্থে) বিৎ, 
ত্রিং, জলসংক্রাস্ত। 

নারিকেল,নারীকেল নোরিক জলময় [স্থান] 
_ঈীর্ গমন করা, বৃদ্ধিপাওয়া 1 অকে) - 
ক) সং,পুং, লী --স্ত্রীৎ, স্বনাম-প্রসিন্ধ ফল 
বৃক্ষ । ২ । রীং,তত্ফল | শিং-১লারি- 
কেলসমাকারা দৃশ্যস্তেহপি হি সম্ভ্বনা। 
অন্টে ব্দরিকাকার বহিরেব মনোহর121?? 

নারী (নর+অ২৯)- ধন্ধ্যার্থে ঈপ) মং, 
স্রীং, মনুষ্যজাতির যে অংশ সম্তান প্রসব 
করে, স্ত্রীলোক । নারী জাতি চতুর্িধ ; 
বথা--পদ্থিনী,চি ত্রিনী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। 
আর নারীজাতির ত্রিবিধ লক্ষণও বর্ণিত 
আছে ; যথা সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। 
২। ২৩ অক্ষর ছন্দোবিশেষ | 

নারীচ নোড়ীচ দেখ) সৎক্রীং, নালিতাশাক ॥ 
নারীতরঙগক (নারী স্ত্রীলোক - তরঙ্গ ভঙ্গি 

+কণ্-তুল্যার্থে) সং১পুং,কামুক,লম্পট । 
২। নারীচিত্ত চঞ্চলকারক উপপতি। 

নারীদৃষণ নোরী স্ত্রীলোক _দৃধণ দোষ) 
সং) ক্লীৎ) মদ্যপান, ছৃর্জনসংসর্গ, স্বামি 
পরিত্যাগ, ইতস্ততোভ্রমণ, আঅনোর গৃহে 
শয়ন ও বাস-_-এই ছয় প্রকার ্রীলোকের 
দোষ । 

নারীদেশ (নারী নারীপুর্থ- ক্ষেশ, যং-স, 
মধ্যপদলোপ) সংঃ পুঘঃ যেখানে কেবল 
রি বাসক্সছে ; যেমন---প্রমীলা- 

[নারীপ্রিয়। 
নারীই নোী- ই, ৬ঠী-ষ) বিং, ত্রিং।- 



নালী 
৯ আশি পল পি জা 

সারীষ্ঠ ) সং, পুং, গন্ধর্ববিশেষ ।- 
লাধ্যঙ্ (নাগরজ দেখ ) সং, পুত, লারাজা- 

নেবুর গাছ । 
নাল নেল্ বন্ধন করা + অণে)_ ক) সং, 

ক্লীৎ, লা-- জী, নল, মণাল, ফাঁপা উ্টাট। 
প্রভৃতি | “মৃণাল নালললিতভুজ1 1”, ২। 
হরিতাল! ৩। শিরা । ৪ | (আরবী ভাষা) 
খোড়ার পায়ের লৌহদণ্ড। লি, লী -স্ত্রীৎ, 
নেল- ইণ্) নাড়ী,দেহস্ছ শিরা। ২। চুর্গী। 
৩। জলনির্গমপথ । ৪ । একদগ্ড কাল। 

লালন্বী ; সৎ, স্ট্রীঘ, শিবের বীণা । 
লালবংশ ) সৎ, পুৎ, নল, তৃণবিশেষ। 
লাল! (প্রণ!লী শব্দজ) সং, জলনিঃসারণমার্গ, 

পয়নাল।। 
লালায়েক নো নিষেধবাচক - লায়েক) সং, 

পুৎ। অনুপযুক্ত | 
ন।লিক নোলী4 কণ্- যোগ) সৎ, পুং, ম- 

হিষ । ২। ক্লীৎ, পদ্ঘ। কা- শ্রী, ভাটা। 
নালিতা শাক ।২। চন্মকষা। 

লালিজজ্ব (নিলি চুজী'_ জজ্ঘা ঠ্যাং) সং, 
পু, দাড়কাক। 

লালিত ; সং, শীৎ, পাটশাক। 
নালিশ পারসী, নালিদন্ অর্থে চীৎকার 

করা) অভিযোগ । 

লাল (নল্ বন্ধন করা4ছঈী- প্রা) সং 
আ্দীং। লালা, ঘাহ]1 দ্বার জল নির্গত হয়, 
জলনির্গম পথ । ২ । অনেক দিনের ঘা, 
পুরাণ ক্ষত | 

লালীক (নালী তন্তবিশিষ্ট ডাট! + কৈ 
প্রকাশকর1-7- অ(ডে)-- ক) সং,পুধ, শরীর । 
২। শর, বাণ। ৩। শল্যাক্স। শিং-১ 
“কশিনালীকনারাচাম্ুৎ্হজস্তোমহারথাঃ।” 

৪। নারিকেল কমগুলু। শি২- ৯"নালীকং 
বিভূয়াহ্,তী |”, ৫। ক্লীৎ, পদ্মুসমূহ | ৬. 
(নালী-+ কণ্) পছ্ধের বুস্ত, বোট] । 

লাঈংকিনধ (নালীক+ইন্- অন্ত্যর্থে) সৎ, 
হত, নলিনী, পদ্ছিনশ । 
স/লীঘটা (লাড়ী দণ্ডকাল _ _বঘটা, ডলুল) 
সং, স্রীঘ, খটাবাদ্দন বাদাযধিশেষ । 

লালীব্রণ নোড়ী - ব্রণ নত সং, পুং। নাল্ী 

নও ১ ূ ূ 

৯২৬ ] নাশী 

নাবালিগ (না নিষেধবাচক আরবী, বা 
লিগ বয়ঃপ্রাণ্ত) অপ্রাপ্তবয়স্ক । 

নাবিক € নৌ. নৌকা+ইক(ফ্জিক)-_ জীব. 
ত্যর্থে) সং, পুৎ, যে নৌকা চালায়) যে 
নৌকার হালি ধরে, মাঝী। ২। যে 
নৌকার কর্ম করে। ৩। বিৎ, নৌকা- 

২ক্রাস্ত । শিৎ-১ “মহাবাত সমুদ্ভৃতাম- 
পরীক্ষিতনাবিকামৃ।), 

নালিকবিদযা;) অং, স্টীৎ, নৌকা জাহাজ 
প্রভৃতির পরিচালনী বিদ্যা । 

নাবী ; সং, স্ত্রীৎ, শ্রেণীবদ্ধ নৌকা জাহাজ 
গ্রভৃতি। | 

নাবী নোবিন্, নৌ নৌকা+ ইনৃ- অস্ত্যর্থে) 
বিং, ত্রিং, পোতাধ্যক্ষ) নাবিক । 

নাবোপজীবী €_ জীবিন্) সৎ, পুৎ, নৌকা- 
চালনোপজীবী জাতিবিশেষ। 

নাব্য (নে 1য় ষ্য)- উত্তরণার্থে) বি, ত্রিং 

নৌকা ব্যতিরেকে যাহা পার হওয়া যায় 
না, যাহাতে বার মাস এরূপ জল থাকে 
যে নৌকার দ্বারা যাতায়াত ও বাণিজ্য 
দ্রব্য নয়ন ও আনয়ন চলে। ২। নেব+ 
যয) - ভা) সং, ক ভকণাবস্থা | ৩। 

নৃতনত্। 
নাবুযুদক ; সং, ক্লীং, নৌকাশ্হিত জল । ২1 

অগ্িহোত্রাথ বহিচস্থাপনাঙ্গ স্থাপিত জল। 
নাশ নেশ। বিনষ্ট হওয়া অেঞ)- ভা) 

অং, পুহ। ধ্বংস, মৃত্য | ২। পলায়ন । ৩। 

অদর্শন। শিং -১ *“শরীরেণ মং নাশং 
সর্বমন্যন্ধি গচ্ছতি |” 

নাশক নেশ -ঞিস্নাশি বিন্ষ কর1+ অক 
ণেক)- ক) বি, ত্রিৎ, ধবংজক, ক্ষুয়কাণী, 
যে নাশ করে। শিং -- ১৫ পরদ্বাপহর্তারঃ 
পরস্থানাঞ্চ নাশক) 

নাশন ( পুর্বে ছ্বেখ, আন:অনট)- ভা) সংখ 
ক্লীৎ, উচ্ছে্ন, বিলোপন । ২। কেঁআনট, 
- ক) বিৎ, ভ্তিৎ, নাশক | শিৎ-১ তরি 
বিধমূ নরকস্োদৎ দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।' 

নাশিত (পূর্ষে দেখ, তক্তে)- ক বিং, ত্রিৎ 
বিনাশিত, নিহত। 

নাশী নোশিন্, লাশ +ইন্ ক্অন্তযর্থে ) বিৎ। 
ত্রিৎ, যাহার নাশ আছেঃ যাহার ৩৮৪ 



নানী [৯ 

আছে, যাহার বিলাশ ব্বটে, যাহার ক্ষয় 
হইয়! থাকে, খাহ] চিরস্থাক্সী নহে, নশ্বর । 
২। নেশ্-ঞিস্লনাশি বিনষউহওয়া+ইন্ 
পিন্)-- ক) ঘষে নাশ করে, উচ্ছেদক। 

না্টিক নেষ্ট +ইক(ক্ক)--যোগ্যার্থে) বিং, 
ত্রিং, নষ্টদ্রব্যার্থ, নষ্টদ্রব্যের অধিকারী । 

না (নশ.--নাশি নাশ করা ত্রষ্ট্রেন্) 
- ক) বিং, ত্রিং, নাশক । 

লাসত্য (নালা নাসিকা-ত্যজ ত্যাগ 
করা+অডে)-ম্। যেনামসিকাতে তেজ 
ত্যাগ করে । অথবা ন+অসত্য-নাসত্য 
অর্থাৎ যে অসাধু নয়, নএঞ. _ষ) সং১পুত, 
ভ্বিৎ, দ্বর্গ বৈদ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ;) ইহার! 
দেবমধ্যে শুদ্র। শিৎ-১ “অশ্বিনৌ চ 
শুতে শুদ্রো তপস্তগ্ররে সমাশ্ছিতো  ঃ 

নাস! (লাস শব করা4 অন্), 

নাসিক / আপ্। নামা7+কণ্, আ) সং,স্্রীৎ, 
যাহার দ্বার বায়ুর আকর্ষণ ও নিঃসরণ 
করা যায়, গ্রাণেন্দ্রিয়। শিং ১ “মুখ- 
ন[নিকাবচনোহন্ুনাজিকঃ 1১? হ । চৌকী- 
ঠের উপরকার কাঠ, ঝান্কাঠ। 

নাসাদাক ; সখ, ক্লীৎ, ঝন্কাঠি, কপালি। 
নাসারন্ধ, নোস। - রন্ধ,) সং, ক্রীৎ, নাসিকার 

অস্ত বস্তা শৃম্তভাগ, নাসিকার ছিত্র। 
নাসিকন্ধম (নামিকা- ধা! শন্দ করা+ঝস 

খেশ)-- ক) বিং, ত্রিৎ, যে নাসিক] দ্বার 
শব্দ করে, ঘে নাক ভাকায়। 

শাস্কদ্ধয় (নাসিকা-ধে পান কর14+ 
খেশ)-__ ক) বিং, ভ্রিৎ যে নাসিক দ্বারা 
পান করে বা শুধিয়। লয়। 

মাসিক; সংস্স্্ীৎ, নোসা দেখ)। [শিক্নি। 
নাসিকামল ; সং পুং_ক্রীৎ, নাসাস্থিত মূল, 
নামিক্য (নাসিক ঘষে) -_তুল্যার্থে) সৎ, 

ক্লীৎ, নাসিকা। ২। (+ষ্য- অপত্যার্থে) 
গুহ, ছিৎ, অশ্বিনীকুমারছয়। 

নামীর নাস শ্ করা+নঈরন্-ক, সং" 
জ্ঞার্থে। যাহপর। দসিংহনাদ করে) সংকীৎ, 
রণস্থলে অগ্রবর্তি সৈম্ত,েনামুখ। শিৎ- ১] 
“নুলস্য নাসীরগতে বিতেনতুঃ 1” (নৈ- 
বধ)। ২। পুৎ, অগ্রগামী । ৩। বিং, ত্রিৎ, 

_€সনাগ্রবন্ডাঁ। 

নাস্তি (ন-অন্তি [আস্ হওয়।1+তি- 
প্রং] আছে) অং, নাই, বিদ্যমান নহে । 

নাস্তিক নোস্তি [ঈশ্বর] নাঁই+কণ্- প্রৎ। 
অথবা ক শব্দার্থ কৈ ধাতুজ। পরলোক 
নাই এই বুদ্ধি যাহার এই অর্থে নাস্তিক) 
বিংত্রিং, যে ব্যক্তি বেদকে ঈশ্বরপ্রণীত 
বলিয়া দ্বীকার করে ন1,ষে ব্যক্তি বেদ কা 
বেদমুলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করে না! 
২। যেব্যক্কি ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে 
না, যে ব্যক্তি পরকাল মানে না; ইহার! 
ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা--মাধ্যমেক, 
ঘোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চা- 
বাক ও দিগশ্বর | শিৎ-১ “অতিমাত্রো- 
জিঝতভীরনাস্তিক£।” মোঘ)। ২ “না- 
স্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ুঃ ।”? 

নাস্তিকতা --স্্রীৎ নোগিক+ তা,ষষ্য্ে) 
নাত্তিক্য- ক্লীৎ _ভাবে) সং,বেদকে 

ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া বিশ্বাস না করা, বেদ 
বা বেদমুলক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার না 
করা, বেদনিন্দা, পরব্রহ্ম ও পরলোকের 
অন্বীকারকরণ। ২। ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বী- 
কার না করা, ঈশ্বর আছেন বলিয়া 
বিশ্বাম না করা,নিরীশ্বরবাদ,ঈশখবরাপলাপ। 
৩। নাস্তিকের ব্যবহার, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও 
সাচার বহিভূত আচার। 

নাহ নেহ বন্ধন করা+অ(ঘঞ)-- ভাবে) 
সং,পুং, বন্ধন | ২ । (+ঘএঞ.-প) ফাদ । 
৩। বত । (খঅন্যাধ্য, অন্যায়রূপে। 

নাহক্ (নো নিষেধবাচক -_হুকৃু যথার্থ) 
নাহল ; সৎ, পুং, ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। 
নাহুষ ( নহুব+ অফ্ঃ)--'আঅপত্যার্থে) সং, 

পুৎ» নহুষপুত্র ষযাতি । 
নিনেম নম্র হওয়া। অথবা নহ বন্ধনকরা 

শই(ড়ে)-ক) অং, উপং, নিষেধ । 
২। অভাব । শু। নিকৃষ্ট। ৪ । নিশ্চয়। 
৫1 সংশয় । ৬। সামীপ্য। ৭। নিন্দা। 
৮। স্ুশ। . ৯।নিবেশ। ১৯ । বিন্যাস। 
১১। নিত্য । ১২। কৌশল । ১৩। উপরম । 
১৪। আশ্রয় । ১৫ ।দান। ১৯। মুভি । 
১৭। অস্তর্ভাব 1 ১৮। বন্ধন । ১৯। রাশি । 
২*। অধোভ।প। 



নিঃখ। খা 

ব্রিজ স্পা 

নিংড়ন 

নিঙ্গড়ন / বল্পার্দি হইতে জল-নিংসারণ। 

নিঃক্ষত্ (নির : না ক্ষত্র, কত্রিয় ) 

নিঃক্ষভ্িয় / বি, ত্রিৎঃ ক্ষত্রিয়রহিত | 

নিঃশক্ক নের না-শস্কা ভয়, ৬ষী.- হিৎ) 
বিং, ত্রিং, নির্ভয়, শঙ্কারছিভ। 

নিংশলা ক (4.0502000010) যাহাদের ডান্য় 

অন্হিশলাকামাত্র থাকে ন। এবং বাস্থক্লোম 
ও মুখের সহিত সংলগ্ থাকে না, অপর 
কঠস্ছ অশ্ছি পৃথক্ থাকে ১) ঘখা_পায়রা- 
চাদ! যৎ্স্য। ২। নিত না-শলাক। 
ময়না, শারিক1। যেখানে পক্ীরাও গমনা- 
গমন করে না) বিৎং, ত্রিৎ। নির্জন, রহ, 
বিজন্প্রদেশ | ৩। নিস্প্রতিবন্ধ ৷ 

নিঃশব্দ নের না-শব্দ ধ্বনি,৬চঠী- হিং) 
বিং, ত্রিৎ, শব্রহিত, নীরব । 

নিঃশেষ নের না শেষ, ৬ষ্ঠী_ হিৎ) বিৎ, 
ত্রিৎ, শেষরহিত, সম্পূর্ণ । শিং- ১ “নিঃ- 
শেষচ্যুতচন্দনৎ স্তনতটৎ নিসৃষ্টিরাগোহ- 
ধরঃ।”, কোব্যপ্রকাশ)। 

নিঃশেষিত নিঃশেষ + ইত - প্রাপ্ত্যর্থে) বিৎ 
ভ্রিৎনিঃশেষপ্রাপু,যাহা। ফুরাইয় গিয়াছে । 

নিঃশোধ্য নেরু জম্পূর্ণতা-শোধ্য নিশ্মল, 
শোধনীয়) বিং, ত্রিং, নিম্্ল । ২ । শোধ- 
নীয়, মার্জিত । 

' সিংশ্রাযঘ়পী নর বাহছির-শ্রি গমন 
নিঃশ্রত্িণী £ করা+ জঅন(অনট)-ণ। ২য় 

পক্ষে-_নিশ্রকস+ইন্_প্রং) জং, আ্ত্রীৎ, 
আঅধিরোহিণী, সিঁড়ি । 

নিঃশ্রেণী--পী নলের নিশ্চয় _ শ্রেণি প- 
ড্ক্তি, “মী হিং) সংযজ্ত্রী, অধিরোহিণী, 
দিড়ি। 

নিঃশ্রেষস নির্ নিশ্চিত, ভূশ-- শ্রেয়স্ 'ম- 
জল, য়ং-_স, অ-- প্রৎ) সৎ, ক্ষীৎ, মুক্তি, 
পুনর্জন্ম না হওয়া । ২। ভক্তি ।৩। কথ । 
৪ । জ্ঞান। ৫1 কুশল, মঙ্গল । শিৎ--১ 
৯ পিশিতো হর্থকচ্ছে,ঘু, নিঃশ্রেরসকরৎ 

' ব্বচ 1৮ ৬ । প্রত্যয় । ৭।0--ব্বস) পুৎ,শিব। 
'নিঃশ্বসন, নিংশ্বমিত ; সংক্রীহ, নিশ্বাস দেখ । 
নিংশ্বীস (নিত বাছির -শ্বস্ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস 
ফেলা 'অব্বেঞ৩- তা) সৎ পু, প্রাণ- 

৯২] 

নিষ্পীড়ন শব্জ) সৎ, আর | 

রা 

বায় জজ ।শ্বিং_ ৯ “বৃধলীফেন- 

লীতজ্য নিঃশ্বাদোপহত্ম্য চ 1? 
নিংষম নির্ স1- জম আমান । র্-ঃ,স 

স্ষ্) অং, লিদ্দা। ২1 শোক । 
নিঃসংজ্ঞ নির্- সংজ্ঞা জ্ঞান, ৬ষী _ হিং) 

বিৎ, ত্রিৎ, অচেতন । 
নিঃসঙ্গ নির না-জঙ্গ সংসর্গ) বিৎত্রিং, 

সম্পর্ক শুন্য । ২। বিষয়ান্ুরাগরহিত। 

নিঃসত্ব নির্ না-সত্ব সারপদার্থ ইত্যাদি, 
৬ষী _ হিৎ) বিংত্রিং,অসার | ২। বলহীন, 
ছূর্ববল | ৩। ধৈর্ধ্যরহিত। ৪। প্রাণীশৃন্য । 

নিঃসন্ষি নির না-সন্ধি মিলন, সংযোগ । 
যাহার সন্ধি অদৃশ্য) বিং, ত্রিৎ, দৃঢ় । ২। 
সন্ষিরহিত । [ত্রিং, শক্ররহিত । 

নিঃসপত্ব (নির না-সপত্ব শক্র) বিং, 
নিঃসম্পাত (নির্ না সম্পাত [সমৃ-পত্ 

গমন কর1-+ অয) __ ধি] গমন, গতা- " 

বাত । যে সময়ে গমনাগমন নাই) সং, 

পুং, নিশীীথ, অআদ্ধরাত্র। ২। বি ত্রিং 

গমনাপমনশুন্ত । শিৎ-১ “আকাশমপি- 
বাণৌখৈ নিঃসম্পাতৎ বিধীয়তাম্ৃ ৷?” 

নিঃসম্বল (নিব নাসম্বল সঙ্গতি, ৬্ঠী 
-হিৎ) বিৎ, ভ্রিৎ, পঞ্গতিহীীন, যাহার 
কোন সম্বল নাই। 

নিঃসরণ (নিত বাহির-স্ম গমন করা+ 

অন(অনট্)- ভা) সং ক্লীৎ বাহর্গমন, 
নির্গত হওয়া । ২। মৃত্যু । ৩। (+অনট্ 

-প)দ্বার। ৪। (4অনট্_ প্র) উপায়। 

৫ | মুভির । | 

নিঃসহ ; বিংওত্রিৎ,যে আর সহিতে পারে না। 

নিঃসাধ্বস নিন লাসাধ্বস ভঙ্গ) বিং, 
তি, নির্ভয । | 

নিংসার (নির না-সার স্থিরাংশ, ৬ঠী- 

[হং। অথবা নির্ বাহির-ক্কম গ্রমন 
কর1-+" অ(ঞ৩ _শ্ম) বিৎখত্রিৎ, সারহীন, 

সরাংশশৃন্ত, রসহীন। শিৎ-১ এমা" 

স্থুষ্যে কদলীন্তততনিঃসাঞজ সারমার্গণমূ।' 
২। নিন্ডেজ। ৩। এ -- ৭) সহ, পুধঃ 

নির্গমপথ। 
নিঃসারণ নির বাহির-সারি গমনকরান 

+ অন(অনট্)- ভা) সঙ, ক্কীৎ নিব্বাসন, 



বু ৯২৯ ] 

হি হ। নিংড়ন। ৩। শেঁঅলট, 
-প) গৃহাদির প্রবেশনির্গমপথ। 

নিঃসারিত €নির বাহির- সারি 
 করাল4-তক্তে)-স্ম) বিৎ, ত্রিং। নিক্ধা" 
ব্সিত, বহিক্ষত, নিব্বাসিত। শিৎ- ১ 
“সর্ষে অর্ধচত্ত্রং দত্বা। নিঃসারিত12 1৮ 
নিঃসীমা (-সীমন্,নির নির্গত--সীমা 

সামা নির্গত হইয়াছে যাহা হইতে, ৫মী 
হিং) বিং, ত্রিৎ, সীমাবহিক্কত, জীম।- 
শুন্য, অসীম । শিৎ--১ “আহহ মহতাৎ 
নিসীমানশ্চরিন্রবিভূতয়ঃ |” 

নিঃস্ত €নির্ বাহির-শ্ছ গমন করা 

ত(ক্ত)-_ ক) বিৎ, ত্রিং লির্গত, বহির্গত । 
নিঃদ্ষেহ (নিরি নির্গত _প্সেহ, ৬ঠী _ ছিৎ) 

বিৎ, ত্রিং, দ্েহশুন্য । শিৎ- ১যে প্রতি- 
গ্রহনিঃঙ্গেহাক্তে নরাঃ দ্বর্ণগামিনঃ 1১ ২ 
“নিঃন্সেহৎ, কীটভূষিতম্ |? ২। তৈল- 
বর্জিত । হা-- স্ত্রীঘ, অসতী । 

নিঃন্ষেহফলা (নিঃন্েহ- ফল, ৬ঠী_ হিৎ, 
"আপ. স্ত্রী, ) সং, স্ত্রী, শ্বেতকণ্টকারী । 

নিষ্পৃহ (নিঙ্ নির্গত _ _স্পৃহ।, ৬ষী - ছিৎ) 
বিং, ত্রিৎ, বাসনাশুন্য, লিক্কাম। শিৎ-১ 
“ত্রিদিবন্ছেত্ঘপি নিস্পৃহৌহভবৎ ।” রেছু)। : 

নিংঅ্রব । (নির বাহির-আ গলিত 
নিঃআাব / হওয়া + (আল্) ভা) সৎ, 

পুৎ) ক্ষরণ, দ্রেব বস্ঘর নির্গমন । ২ । 4 
অল্-প্ম) অন্নের মণ্ড, ভাতেম্প মাড়। 
শ। নির্গলিত দ্রবদ্রব্য । 

নিঃম্ব নির না-ম্ব ধন, ৬ঠী- ছিং) বিৎ, 
ত্রিৎ, নির্ধন, দরিদ্র । ২। জ্ঞাতিরছিত। 

নিঃসন্ষভাব (নিঃস্ব নির্ধন” ভাব হুওন) 
সং, পুৃৎ১ ্ নত।, দারিদ্র্য ৷ ২। বিহন্রিৎ, 
স্বভাৰ 

দিকট (নি কট [ আবরণ করা] সমীপে 
খাওয়া অ(অন্)-_ 
-প্রৎ ) বি, ভ্রিৎ, যাহার মধ্যে অধিক 

ব্যবধান নাই, সমীপ,. অদূর, বআভ্যর্ণ, 
কাছে। “গম্যতাৎ কিক্স্সিকটৎ সর 1? 

নিকটবস্তা 

নিকটস্ব 4 তত থাকা ইন্ণিনূ)- 
বি যে বিদ্যমান থাকে। নিকট-স্ছ [স্বা) 

ঙ টিচিং 
পি 

চে 

গমন. 

ক। অথবা নি” কটচ্ 

(নিকটবর্তিনূ, নিকট --বর্তিনৃ | 

থাকা +অ(ভ)-_ ক] ৫ ঘে থাকে) নি তি টি 
থেনিকটে আছে, অমীপন্ছিত। 

নিকর (নি উপর-কৃ বিক্ষেপ করানজ্ছজ 
অেনৃ) -্ম) সৎ, পুহও অসুহ, রাশি । শিৎ 

-- ১ নিষ্যন্দিনীরনিকরেণ কৃতাভিষেকা ।” 
(মাখ)। ২। সার। ৩।ন্যাধ্য দেয় ধন। 
৪। নিধি, রত্ব । | ৮.১. ৬ 

নিকর্তন (নি-কৃতৃ ছেদন কর1+" অন 
(অনট) - ভ1) সৎ, লী? ছেদন; ঘথা1-- 
“পরসেনার নিকত্তন।” ২। (+অনট্-- ক) 
বিৎ, ভ্রিৎ, ছেদনকারী । 

নিকরধণ (নি- কষণ হল দ্বার কর্ধণ ) সং, 
ক্লীৎ নগরমধ্যত্থ বা তৎসন্সিহিত অকৃষ্ট 
স্থল। ২। নগরাদির বহিঃস্থিত ক্রীড়া- 
ভূমি । ৩। সনিবেশ। 

নিকষ (নি-_ কব্,কদ্ বধকরা, ঘর্ষণকরা 
নিকস + অ(ছঅল্্)- ধি) সং, পুং কষ্টি- 

পাথর । ২। স্বর্ণ রজতাদির পরীক্ষম্থান। 
শিৎ- ১লিকষে হেমরেখেব 1” ৩। শাণ । 
৪ | (+অল্_ শ্ম) নিকষোপলরেখা, কণ্ি- 
পাথরের দাগ । শিং-১ “তথ। প্রজ্ঞ।য়তে 
ব্রহ্ম নিকষৎ নিকষে যথা ।” (মাইকেল এক 
স্থলে নিকষ' শবে খক্োর আবরণ বলিয়া 

আর্থ করিয়াছেন) যথা--নিকষে যখ। 
অমি, আবরিৰ মাজ়াজালে আমি দেঁহে।”) 

নিকষণ (নিকষ দেখ, অন(দ্মনট্)- ভা) সৎ, 
ক্লীৎ, ঘবধণ । ২। উল্লেথন, খনন। 

নিকষ €নি _ কষ.+আ1- ক) অং, নিকটে । 
২। মধ্যে । শি ১ “বিলভ্ঘয লক্কাং 
নিকষ! হনিষ্যতি।”' ৩। (নি_-কষ.+অল্ 
_ক, আপ্) স্ত্রী, হৃমালি রাক্ষসের কন্যা / 
বিশ্রবার ওরসে ইহার গর্তে রাবণ, কুত্ত- 
কর্ণ, বিভীষণ ও হুর্পনখা জন্মিক্াছিলেন। 

নিকধাত্মস €(নিকষা এই বশে মাত।-_. 
আত্মজ পুত্র) সৎ, পুৎ, রাক্ষস । 

নিকষোপল ;'সং১পুৎ, শাণ। ২। কষ্টিপাথর। 
নিক।- আরবী) বিবাহ; ইহা মুসলমানদিগের 

মধ্যে জতি বিশুদ্ধ বিবাহ ; কিন্ত বগগদেশে 
এরূপ বিবাহকে নিকট ভাবিয়া থকে। 

[ নিকাম (নি-কমূু ইচ্ছ! করা বস) 
| ভা ক্রিৎ- বিৎ ক্রীৎ, সাডিশগ শি 

ব্ষি 
টা 



১.৮ দিকামতণ্া দ্বিবিখেন বহন |” 
২। বাথেষ্, পর্ধ্যাগ্ড । ৩) হ্োচ্ছাপূর্বক । 

নিষাক়্ নি-চি শ্রকত্র করা অ(খএ)-- 
শ্) সং, পুত) সমূহ ।.২। সমানধর্শি ব্যক্তি 
সমূহ । ৩। লক্ষ্য । ৪1 (এ ধি) 
বাসস্থান । ৫1 গৃহ । *। পরমাত্ম।। 

মিকাধ্য (নি-চি একভ্রকরা+ঘব্ঘ্যণ) - ক্র, 

মিপাততন) সং,পুৎ, আল, গৃছ। শিং-১ 
“ন্ প্রণাধ্যঃ জনঃ চিৎ নিকাধ্যৎ তেহধি- 

তিষ্টাতি।” (ভটি)। 
ন্সিকার (নি-ক [করা] পরাজয়াদ্ি কর1+ 

আ(্ঘঞ) - ভা) সং১ পু, পরাভব। / 

জপকার। ৩। অপমান। ৪1 মানহানি, 

আবমানন1, অনাদর | ৫। তিরস্কার, লা- 

হনা। ৬। নি- কু ক্ষেপণকরা 4 অ(্) 
- ভাবে) ধান্যাদির উত্ক্ষেপণ। ৭। খলী- 

কার। ৮। ধিকার। 
নিকারণ (নি-_কৃ-টিকারি বধ কর7+ 

খঅন.অনট) _ ভা) সৎ, ক্লীং, মারণ, বধ। 
নিকফাল্য নি-কল্ সঞ্চালন করা7 যঘ্যণ্) 
ম্) বিং, চালনীয়। 

নিকাশ (নি-কাঁশ শোভা পাওয়া 
(অন্)- ভাবে ) সং, ক্লীৎ, প্রকাশ । শিং 
-১ ণউবাচ পুরণেন্দু নিকাশবন্ত মৃ।” 

নিকাষ (নিকষ দেখ, অক্ষ এ)-- ভা ) সং, 
পৃ, কর্ষণ, ঘর্ণ। শিং ১ “তেজোভিঃ 

কণকনিকাধরাজি লৌহ 1৮ (কিরাড)। 
নিকাস । (নি-কাস্ দীপ্তি পাওয়1+ 
নীকাস 1 অজেন্)-_ ক) সং, ত্রিংও শেব্ের 

পরবস্তাঁ হইলে ) তুল্য । ২। (যাবনিক ) 
হিসাব শ্থিরীকরণ। ৩। জলনির্মম পথ । 

নিকাসীপোত। (যষাবনিক ) জমীদারের কর্ম 
চারীর। নিকাস দিবার ময় যাহ দেনদার 

হয় তাহাকে নিকাসীপোতা কহে। 
নিক (নিক্ষা শব্ঘজ) সৎ, উৎকুণ, 
নিখি ডেজরের বীজ । | 

নিকুঞ্ষক (নি-কুন্চ তুচ্ছ হওয়া আক 
পেকফ)- ক) সং,পুৎ, পরিমাণবিশেষ, ফুড়ব 

শরিষাপণের চতুর্থাঘশ । ২। জলবেতস। 

নিকুঙ্ধ (নি নিরর্থক পজ্জ _ কু) সং, পুধ | 

-জ্্রীৎ, উপবঝনে উদ্যানে বা অরণ্যে ] 

কু ও 
লতা এত্ৃতি স্থারা আন্ত গৃহাকার হু, 
লতাগৃহ । শিং ৯ “ কপিকূলমুপযাতি 

ক্ষাতমজেনি হজম 1”. 
নিকুত্ত (নি-কু পৃথিতী-্ু হওয়া 

আ(অন্)-- ক, ম-- আগন) সৎ পুৎ। কুয- 
কর্থ রাক্ষসের পুত্র । ২1 হ্র্্যশ্দেক পুত্র। 
৩। শিবের অনুচর বিপেষ। শিং-) 
“আআবেহি মাৎ কিস্করম্মুর্তেঃ কুক্তোদরং 

নাম নিকুস্ততুল্যমৃ ।?? ২। দৃম্তিক গাছ। 

স্তী- স্ত্রীং, কুত্তকর্ণের কন্যা । 
নিকুত্তিল। (নি-কুত্ত কলসী+হইল- প্রং) 

সৎ, স্ত্রীঘ। লঙ্গ।স্ছু গুহাবিশেষ) তথায় 

হজ্কাদি সম্পন্ন হয় । ২। দেবীবিশেষ । 

নিকুরম্ব (নি-কুরু শন্দ কর।+ অন্ব(অন্বচ) 

_র্ম) সং, ক্র, সমুহ । শিং-_ ১অনিল 

তরলকিসলয়নিকরেণ করেণ লতা নিকু" 

রম্বমৃ।১ গৌতগোবিল্া)। 

নিকৃত (নি-কু করা তক্তে) _প্) বিং, 
ত্রিং, অপকৃত । ২। লাহিত, তিরস্কৃত। 

৩। পরিভূত। ৪ । ৩ ছারিভ | ৫ । হুত- 

মান, অবমানিত। " ১+ক্ত_ ভা) সং, 

কিং, নিকৃতি । ৭1. ।-ক্কৃৎ্ৎ হেদ্বন কর! 

+ অ(ক)- ক) নীচ, ৮1 শঠ। 

নিকৃতি (নি-কু করা +তিক্তি)- ভাবে) 

সং, ক্লীৎ। নিকার । ২ । ভৎ্ সনা, (তর 

স্বর) ৩। অপকার। ৪ । দৈন্য। শিং-১ 

«“নিকুতিপরেঘু পরেছু ভূরিধায়ঃ।” ৫ 

শঠতা । ৬। নিন্দা । ৭। বন্থবিশেষ। 

নিকৃন্ত (নি-কুৎ্ ছেদন কর।- ত(ক্)-. 

ক্র) বিং, ভ্রিং, ছিন্ন । ২। খণিত। 

নিকৃষ্ট (নি - কৃ [কর্ষণ কর1] অবজ্ঞ। করা” 

ত্ত)-_ম্ম) বিধ, ভ্রিৎক আ।পকৃঞ, নাচ, 

জবন্য। 

নিকষ্প্রবৃত্তি (1,০৭৩: 7০০৩7১৪1698) কামঃ 

িাৎসা, খুভুক্ষাত অপত্যন্সেহ,। আসছ- 

লিপসা প্রভৃতি; কেধন আত্মরক্ষা! ও 

পরিবারাদি প্রাতপালনই এই স্বৃতির 

প্রধান প্রয়োজন । | | 

নিকেচায় (নি_ চি [বভ্লুগন্ত) বারংবার স" 

কয় করা+-ঞ১)--ভাবে ) সং, গু» 

পুনঃপুন গোময়াদির রাশীকরণ । 



শা চি ৯৩১ 

দিক্েত-পুং ] দি কিৎ: বাস করা 
নিফেতন-ল্লীৎ 1 4 ত্বঞ)অম(খসমট), 

সি) সহ আলা) গৃছ । শিৎ -১ নি, 
একভঃজ্রাতে পুণ্যোথর বিশ্রবসো মুনেঃ | 
২ পস্ববহশ্চৈব অলয়াদ্রিনিক্ষে তনঃ।” 

নিকোচন (নি-ুচ শব্দ করা+ অন(অ- 
নট)- ভাবে) সং, ক্ষীৎ, সক্গোচন। 

নিকণ 1 মি- ক্ণ শন্ষ করা7 অ্সেল্) 
নিক ।ণ পক্ষাস্তরে অ(ঘ.ঞ )- ভাবে)সং, 

পুং, বীণাদির ধ্বনি । ২। ধ্বনি, শব্দ । 
নিকাণন - ক্লীং ) (নি- কণ-ঞিস ক্কাণি 
নিকাণন1-স্্ীৎ / শক করা7অনট, অন 

- ভা) সৎ, বীণাবাদন । 
নিক্রমণ (নি-দ্রেমু সঞ্করণ করা+অন 
(অনট) - ধি) সং, ক্লীৎ, প্রদেশ, স্ছান। 

নিক্ষণ (নিক্ষ, চুদন কর1+ অন্ন) _ 
তা) সৎ, ক্সীৎ, চুম্বন 

নিক্ষা (নিশ্ একাত্ত অন্ররত্ত হওয়া 
- সংজ্ঞার্থে। অথবা নিক্ষণ দেখ, আ- 
প্রং) সৎ, শ্্রীং, কেশকীট, নিকী। 

নিক্ষিপ্ত (নি জম্যক্কূপে-ক্ষিপ ক্ষেপণ 
কর1+ত(ক্ত) _প্ম) বিং) ত্রিৎ, যাহা ফে- 
লিয়া৷ দেওয়া গিয়াছে, যাহা ক্ষেপণ করা 
গিয়াছে, যাহ! দূরে পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
ক্ষিপ্ত, অর্পিত। ২1 যাহা নিক্ষেপন্ূপে 
স্থাপিত হুইয়াছে, ন্যন্ত, গচ্ছিত । ৩। 
ত্যক্ক। 

নিক্ষুষ্ভ। ; সৎ, স্ত্রী, হুত্যপতী। ২। ব্রাহ্মণী । 
নিক্ষেপ নিক্ষিগু দেখ, অ(অল্্)-_ ভ1) সং, 

পুং, ন্যাস, গচ্ছিতকরণ। ২ । সংশ্কারার্থ 
শিল্পীর নিকট দ্রেব্যের অর্পণ । গু। শ্থাপন। 
৪ । ত্যাগ । ৫। ফেলিয়া দেওয়া, ক্ষেপণ। 

৬। (পঅল্-ন্ম) গচ্হিত বন্য । 
নিক্ষেপক (নিক্ষিগড দেখ, অক(ণক)--ক) 

বিৎ, ত্রিৎ। ঘে নিক্ষেপ করে। 
নিথর (নি অতিশয় -_খর্ধ ভ্রত্ব) বিৎ 

ত্িৎ যামন। ২ । ক্সীৎ, দশ সহ কোটি 
লঙ্যা। [বিশেষ । 

নিখব্বট ; জং, পুৎ, রাবণটৈন্যগত রান্ষস- 
নিখাত (নি- খন খোড়া+তক্েট ক্র) 
বি ভ্রিং।খনিতত | ২ । ক্ষণ | ৩। দ্ছাপিত। 

৩১১১৪ 

ও 

হি ্ 

৪. প্রোত । ৫ । প্রারিপ্ত, বাছা: দিনে ই. | 
. পোতা হইয়াছে): শি পা 
শিৎ - ৯ ছে টা 485. 

নিখিল নে না-খিল শখ. আকাশ" লা রা 
 গ্রহণকর14 অড) _ ক] পৃদ্য,অন্ডা,' নী 

-_ ছিৎ) বিহ্ত্রিৎ। সমুদায়, সমস্ত, সমগ্র 8. 
২। সম্পূর্ণ, অথণ্ড । শিৎ--১ “সর ভু 
সমবেক্ষেযদং নিখিলৎ জ্জানচন্তুগ্যা |. 

নিখুত নে না-খুঁত চূর্ণার্থ শ্ষোদ শ- 
বাজ) বিং, নির্দোষ, দোবহীন । | 

নিগড় (নি- গড় [ক্ষরিত হওয়া] বন্ধন করণ 
+অন্মেন্)-_ ক) সংপুৎ - ক্ীং, লৌহমন় 
পাদবন্ধনী, বেড়ী। ২। লৌহশৃঙ্খল । শিং 
- ৯ “পুত্রদারগৃহক্ষেত্রমমত্বনিগড়ার্দিত।” 
২ “সংসারে সংনিবদ্ধনাম নিগড়চ্ছেদ 
কর্তরি ।” 

নিগড়িত (নিগড়+ ইত -_ অন্তযর্থে) বিং, 
ত্রিং, যাহার চরণ নিগড় অর্থাৎ শিক 

র দিয়া বাধা হইক্সাছে, শৃঙ্খলবন্ধ। ২। বজধ। 
নিণ নি নিশ্চয়-গণ্ গণনা কর! 

_প্রৎ | যাহা ছারা অগ্নির বিদ্যমামতা 
প্রকাশ পায়) সৎ, পু, হোমধুম) হোন, 

ধৃযা। 
নিগদ (নি নিশ্চয় - গঘ, গাদ”" কখন) 
নিগাদ সং, পুৎ, ভাষণ কথন । হ। 

শবা। শিং-১ “ঘদগৃহীত ন বিজ্ঞাত্তৎ 
নিগাদেনৈব শব্দ্যতে 1১ ৩। উট্চিজপ্য 

 অন্ত্র। শিৎ- ১ “নিগদগ্যা অনৈবেরধিত | 
নিগদিত (নি-গদ্ বলা+তজে)-া) 

সং, ক্লীং, কথন, কথা কহা। ২1 শেক 
_প্ম) বিং, ভ্রিং। কথিত, উক্ক। ২। 

নিদ্দিষ্ট, উল্লিখিত । 
নিগম (নি নিয়ত- গম গমন. করা+ অ 

খ্েল্)-ধি। যেখানে মনৃষ্যেরা বিষ্ব 
গমন করে) সং, পুথ) লগর । *। পথ। 

৩। বাণিজ্য । ৪ | হট, হাট। ৫। (সল্) 
রন ৬। প্রতিজ্ঞা । ৭। (4 

ল্- প) পঞ্চাবয়ব ন্যায়মধ্যে চরম আব- 
সব। ৮ ম্ত্রায়-শান্ত্র। ৯। তজ্জ-বিশেক। 

১*। বেদ্ষঘোধক শান্ত। ১১। বেদ। শিখ, 
--১ গনিগমেকজতরোর্গলিতং ফলছু 

পেশা 



নিগ্ন 

নিগমন, (নি গযব 

(অনট) _প) সংখ্ুরীৎ, ন্যায়শাস্ত্ের চরম 
অবয়ব । ২ । পঞক্ম ন্যায়াজ । 

নিগর পেশ্চাৎ দ্বেখ, অ(অল্), অন্য 

নিগার পক্ষে _'অ(ঘঞ)- ভাবে ) সৎ 
পু) ভক্ষণ, ভোজন । 

নিগরণ, (নি - গা ভোজন কর1+ অন্নট্) 
ভা) সং, রীৎ, ভক্ষণ, গিলন, গেল] । 

১1 (+অনট-ণ) পুং, গলদেশ। ৩। 

হোমধূম । 
নিগাল (মি-গল্ ভক্ষণ কর17+ অ(ঘেঞ৩ 

_৭) সৎ) পু, আশ্বের গলদেশ । “ক্ষণ্টা- 
গল জসমীপশ্থে। নিগালঃ কীর্তিতো বুধৈহ 1” 

নশিশীর্ণ (নি- গ ভক্ষণ করা1+ তক্তি)- 
শট বিৎ, ত্রিৎ, ভক্ষিত। ২। অন্তর্ভাবিত। 
শিৎ-১ « বিষয়িণারোপ্যমাণেহস্তঃকূতে- 
নিগীর্ণে অন্যস্মি্নারোপৰিষষে :?? 

নিগু (নি নিশ্চয় -গম্ গমন করা+4উ - 
প্রৎ) সৎ, পু, চিত্ত, মনঃ। 

নিগুৎ নে-৩ শব করা+(ক্কিপ)- ক) 
বিৎত্রিৎ, ভয়াদিজন্য অবাক্ত শব্দকারক। 

নিশুট নি-গুহ্ আচ্ছাদন করা7+তফক্তি) 
ক্র) বিৎ, ত্রিং, সংবৃত | ২। লুক্কায়িত। 
শ। ৩প, অপ্রকাশিত । ৪ । আচ্ছাদিত । 
৫ । আলিজিত। ৬ । দুর্ববোধ,ছুজ্ঞেয় । ৭) 
খমাবৃত, আচ্ছন্ন, তিরোহিত । শিৎ--১ 

“ম্রাজেবনিগুঢ়মন্ত্রসাধনকথিতবিগ্রহঃ |”? 

কোদন্বরী)। ৮ | সৎ, ক্লীৎ, সার, মর্ম, 
তাৎপর্য । ৯। পুহ, বনমুদগ । 

নিগৃহীত €(নি-গ্রহ্ ( গ্রহণ কর ] অকপা! 
করান তক্তি)-ন্ম ) বিং, ত্রিৎ, যাহার 
দণগ্ডবিধান হইয়াছে, দণ্ডিত। ২।যাহার 
শাসন হুইন্াছে, শাসিত । ৩। যাহার জয় 
দমন বা বশীকরণ হইয়াছে, বশীকৃত। 
৪1 ষাহাকে ধরা বা কযেদ করা হইয়াছে, 
. ক্ষুদ্ধ । ৫। যাহার শাস্তি উপশম বা নিবা- 
_ব্রপ করা হুইস্বাছে, শমিত । ৬। পীড়িত । 

..- শ। নিবর্তিত। 
মিগ্রহ (নিগৃহীত দেখ, অ(অল্)-_ ভা) সং, 

১. পু, অনুগ্রহের বিপরীত । শিৎ - ১ ণ্প্র- 

কৃতিৎ ষ্বাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিৎ করি- 

[৯৩২ 

নির্গত, ভিতর +অন | 

নিদ্ব, 

ব্যতি 7৮ ২। । বিশু ॥ শিং-১ “শ্রগ্রহে? 
নিগ্রহেবব্য গ্রঃ 1” ২ “সর্ব্বঘ প্রলয়ে লিগৃ- 
হ্াতীতি নিগ্রহহ 1 ৩ । তাড়না, প্রহার। 
৪1 নিরাকরণ। ৫। শাসন, দণ্ড । ৬। 
বন্ধন। ৭। তিরস্কার, ভৎসনা। ৮ । সৎ- 
যম ।”৯। চিকিৎস1। ১০ । সীমা | ১১। 
যাতনা । ১২ । বিড়ম্বনা । ১৩। নিবারণ। 

নিগ্রহস্থান নিগ্রহ- স্হান) সং, ক্লীং, বাদি- 
পরাজয়। 

পিগ্রাহু নি- গ্রহ গ্রহণ করা+অঘে.ঞ) 
-_ ভাবে) সৎ, পুৎ নিগ্রহ দেখ। 

নিগ্রাহক (নিগৃহীত দেখ, অক(ণেক)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, নিগ্রহকারক। 

মিঘ নে- হন আখাত কর1-+ অ(ক)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, সমস্তাৎ্। ২। সদৃশ । ৩ । সং, 

পু, সমবিস্তার দৈর্ঘ্যবন্ধ। শিৎ- ১*নিঘা 
নিঘতরুচ্ছন্নৈঃ 1” ভেটি)। 

নিতন্টিকা ; সৎ, স্ত্রী, গুলপকন্দ। 
নিণ্ট, (নি- ঘন্ট+উ -_ ক) সং,পুৎ। হৃচী- 

পত্র, নির্খন্ট | শিৎ - ১৭আদ্যৎ নৈঘঘট, ক 
কাণ্ড দ্বিতীয়ৎ নৈগমৎ তথ? 1” ২। শব্- 
সংগ্রহ অর্থাৎ বৈদিক জআগ্িধাঁনবিশেষ ; 
এই সমস্ত গ্রন্থ বেদস*হতার অর্থ প্রতি- 
পাদনার্থ প্রস্থত হয় । 

নি্র্ষ (নি- ঘ্বষষ, ঘর্ষণ করা+(অল)- 
ভাবে) সং, পুৎ, ঘর্ষণ, ত্বষা।। শিং-১ 
“তকুশাখাসনিঘর্ষজোহুনলঃ |” (ক্িরাত)। 

নিঘস (নি-অদৃ ভোজন কর+অ(অল) 
_প্ম। অদ-ঘস) সং পুৎ। ভক্ষণ, 
আহার । 

নিশ্বাত (নি-হুন্ নাশ করা অ(্বষঞক)- 
ভাবে, হন-ঘাত) সং) পুৎ, আহনন। 
২। উদ্বাত্তাদ্ি হনন পূর্বক অনুদাত্ত 
করণ । ৩। (+ঘঞ)--প্ম) অনুদাত্ত স্বর । 

শিৎ-১ “জ্যানিধাতকঠিনাক্ুলিত্বচেন )” 
নিঘাতি (নি-হন্ বধ করা+ই-- সং" 

জ্ঞার্থে। হনৃ-খ্বাত্) সংস্্রীং, লৌহদও। 
নিঘুষ্ট (নি- ঘুষ শব্দ করা4তক্তে)- ভা) 

সং, কী, নাদ, ধ্বনি । ২। (4 
বিংভ্তিৎ, শব্দিত। 

নিদ্ব নি-হন্ বধ করা] নিগ্রছ করা+ 



নিভু 

(উক্)-শ্) বিৎ) ত্রিৎ) আয়ত্ত, বশীভূত | 
শিৎ--১ গনিগ্ষস্য মে ভর্ভতনিদেশরোক্ষ্যৎ 
দেবি ক্ষমন্্ 1” ২।কআহত। ৩।পুরিত। 
শিৎ-১ "স্যাপ্যোহভ্যবর্গো ছ্বিগুণাজ্ত্য- 
নিস্বঃ।” ৭1 গুণিত। ৫1 পোষা । ৬1 (+ 
টক _ক) ঘাতক । 

নিচয় নি-চি একত্র করা+অ(অল্)_শ্ম) 
সৎ, পুৎ১ সমুহ ।২। পুর । ৩। (+অল্-_ 
ভা) উপচয়, বৃদ্ধি । শিৎ--১ “সর্ষে ক্ষ 
্াস্তা নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমুচ্ছ,যা১।'? ৪। 
নিশ্চয় । 

নিচাক় (নি-চি একত্র করা+'অ(ঘএ)-- 

ম্ম) সৎ, পৃঃ ধান্যাদির রাশি । 
নিচিত (নিচয় দেখ, ত(ক্ত) _ম্ম) বিং ত্রিৎ 

পরিপুর্ণ। ২ । আকীর্ণ, ব্যাণ্ড। ৩। রচিত । 
সঞ্চিত । ৪ জম্যক্ উপার্জ্জিত। তা- 
স্্রীং, নদীবিশেষ। 

নিচুল (নি-চুল্ উন্নত হওয়া+ অ(ক)- 
ক) সৎ, পুৎ। স্কলবেতস | ২ । বেতস। 

শিং-১ ““স্থানাদস্মাৎ অরসনিচুলাহুৎ- 
পতোদড্যুখঃ |” (মাঘ)। ২। উত্তরচ্ছদ। 
৩। কবিবিশেষ। 

নিচুলক নিচুল দেখ, কণ _ যোগ সৎ। ক্লীৎ, 
যোদ্কুবর্গের চোলাকৃতি সাজোযা। 

নিচের নি-চর্ু গমন কর1+উডেন্)_ 
ক) বিৎ, ত্রিৎ, সঞ্চরণশীল। 

নিচোল নি --চুল্ উন্নত হওয়া) অবশুগন 
করা+অ(অন্)-৭) সৎ, ক্লীৎ, প্রচ্ছদ- 

পট, আচ্ছাদনবস্তর, পাছুড়ী। ২। উত্তরীয় 
বস্ত | ৩।'ঘাগ্রা। ৪ । সাজোয়া । 

নিচোলক (নিচোল +কণ্ - ষোগ) সং, পু২। 
কথক, সাঁজোয়া। ২। ৈন্যার্ষির সন্গাহ। 

নিচ্ছবি(নি নিয়ত-ছবি দীপ্তি) সৎ 
স্ীৎ, ত্রিুত দেশ । 

নিচ্ছিদ্র (1ন-ছিদ্র) বিং, ভ্রিৎ, যাহাতে 
ছিদ্র নাই, নিশ্ছিদ্র । ২। যাহার কোন 
দোষ নাই, দোবস্পর্শশৃন্য। 

নিচ্ছিবি নি না-হবি দীপ্তি বাবিশ্বাস। 
অন-ুই ) সৎ, পু, বর্ণসস্কর জাতিবিশেষ। 

নছনি (দেশজ) বিবাহকালীন স্ত্রী-আচারের 
অনবিশেষ ; ধা ণনিছছনিডাল1 ? ২ | 

[| ৯৩৩ ] নিট 

বালাই ; যথা--“কাহায় বাছনি রে লি- 
ছনি লয়ে মরি |” ৩। বেশবিন্যাস ; যথা--- 
“নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।” 

মিছল (দেশজ) কপটতাশুন্য । 
নিজ (নি নিয়ত-জ [জন জন্বান+অ 

ডে)--ক] ষে জন্মে) বিং, ত্রিৎ, আপনাতে 
যাহা থাকে বা বর্তে, আপনার জহিত 

যাহার সংঅব আছে, স্বকীয় । ২ । যাহা? 
স্বভাবতঃ থাকে বা জন্মে, স্বাভাবিক | ও । 
নিত্য, চিরস্থায়ী । শিৎ--১ “সেনা গজেন 

মথিতস্য নিজ প্রশ্বনৈঃ 1১ ৪ 1 ক্রিৎ- _ বিঃ 
স্বয়ং স্বশরীরে। 

নিজঘাস ; সং, পুৎঃ পার্ববতীয় রোষসম্ভৃত 
গণবিশেষ । শিৎ-১ “নিজধাসো ঘস- 
শ্চৈব স্থণাকর্ণঃ প্র শোষণ 1? 

নিজজোত (0জোত যাবনিক) যে জমীতে প্র- 

জারা আপনাদের ব্যবহারার্থ চাষ করিয়া 
থাকে তাহাকে নিজজোত কহে। 

নিঅন্ব নেজ - ত্ব) সং, ক্লীৎ, যাহাতে আপ- 
নার অসাধারণ স্বত্ব আছে, যে বস্ধতে 
অন্য কাহার কোন সম্পর্ক বা অধিকার 
নাই, অসাধারণন্বত্বাম্পদীভূত বন্ত | 

নিজিদ্বকুমিষ্যৎ্(নি- গ্রহ্ গ্রহণ করা+ সন 
_ইচ্ছার্থে- ি+-স্যত _ ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
নিগ্রহেচ্ছ করাইতে প্রবর্তিষ্যমাণ। 

নিজিদ্বক্কু নিজিদ্বক্ষ [নি- গ্রহ গ্রহণকরা” 
অকুপ। করা1+সন্- ইচ্ছার্থে) নিগ্রহ ক- 
রিতে ইচ্ছা করা+41উ-ক) বিৎ ত্রিং, 
নিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক। 

নিজ্যমান (নিজ শোধন করা+ আন শান) 
_প্ম। য- আগম) বিং, ত্রিং, ক্ষালিভ, 
শোধিত ; যথা--“বীরগণ-নিক্ষিগু কর- 
বারি সকল নিজ্যমান বসন রাশির ন্যায় 
নিরীক্ষিত ও সেই খড়ী জমুদায়ের শব্দ 
নিজামান বসন শকের ন্যায় শ্রুত হইল ।” 

নিটনকাত (ষাবনিক) প্রজার দখলী ভূমিতে 
পরিমাণ অনুসারে জম! ধার্ধ্য করাকে 

নিটনকাত কহে। 

নিটল; সং,পুং, কপোল, ভালদেশ। নি 
“রাজা নিট লতলে ভুস্থিতনিজ চরণান্কুজৈং।, 

নিটলাঞ্চ (নিটল ভালদেশ - অক্ষ খনক্ষি,, 



নিত্য টি & 

৬ষী-হিৎ | ভালদেশে বাহার চক্ষু বিদ্য- 
মান আছে) সৎ, পু শিব । শিং--১ 
“রোধরুক্ষেণ নিটলাক্ষেণ দূরীকৃতচেতনে।” 

নিটুট (নি না-টুট ক্রেটি শব) বিং, 
ত্রিৎ, জন্পূর্ণ, নিদ্দোষ । ২ । অক্ষু্ । 

নিটোল (দেশজ) সম্পূর্ণ, অঙ্গ হীন নয়। 
নিভীন(নি নিশ্য়-ডভীন উড়ন) সং, 

ক্লীং, পক্ষির গতিবিশেষ, আস্তে আস্তে 

গতি । 

নিড়ন দেশজ) সৎ, তৃণোত্পাটন। 

নিড়ানী (দেশজ) সং, নিড়না পপ, ফোড়। 
নিগুক1 ) সং, স্ত্রী তে ওড়া কলাই। 
নিতম্ব (নি-তম্ৃ ইচ্ছা কর14ব- ঘন সং 

জ্ঞার্থে। অথব। নি-তন্ব গমন করা+ 
অল্- শর্ট) সং,পুৎ। স্ত্রীলোকের কটিদেশের | নিত্যকণ্ম_ ক্লীৎ 

নিতা ক্রিয়া - স্ম্রীং পশ্চান্তাগ,পাছ।। শিৎ-_ ১ তকুণ্যালিঙ্গি তঃ 

কে নিতন্বত্বানমাশ্রিতঃ 11 ২। কটি । ৩। 

পর্বতের পার্খথদেশ, কটকদেশ । শিং -_ ১ 

“গিরেনি তম্বে মরুত| বিভিন্মূ 1? (ভটি)। 
& | তট | ৫7 স্কন্ধ। 

নিতশ্বিনী (নিতশ্ব+ ইনৃ _ অন্ত্যর্থে,ঈপ্) সৎ, 

হুৎ, প্রশস্ত নিতশ্ববতী। ২। নারী । শিং 
-৯নতন্থিনীমচ্ছসি মুঞ্লঞ্ভামু ৪১? 

নিতম্বী (নিতম্ব + ইন _ অপ্ত্যর্থে) বিঃ ত্রিৎ, 
€নতন্যযুক্ত  কশ২-১ এমেখল।গু৭পটদৈ- 

বর্মতম্থ(ভি* ১? 
দনিতরাম্ উন নিয়ত -৮তরাম্(চতরাম)-- প্রৎ) 

(ক্রিৎ-- বিৎঃকং১সর্ববদ্দ। । ২। অত্যন্ত । ৩) 

অবশ্য । শিৎ-১ “তুদ্দত্বি চেতোনিতরাৎ 
প্রবাসিনাৎ ।” ২ব্রাহ্মণে। নিতরাৎ গুরুঠ।? 

নিতল (নি না [জ্ঞাত]-তল অধোভাগ) 
সৎ, পু) সপ্ত পাতালের অস্তর্থীত পাতাল- 
বিশেষ । শিৎ-১ “ম্থৃতলৎ বিতলঞ্েব 
নিতলঞ্চ গভস্তিমত্ড |” 

নিতাস্ত (নি-তমৃ ইচ্ছা করা+তক্তে)_ 
প্র) ক্রিৎ-বিৎ। ক্লীৎ, অতিশয়, অত্যন্ত | 

« নিদ্র/বিনোদ্দিতনিতাস্তর(তি- শিং-১ 
ক্ষমানামূ ।? (কিরাত)। ২। অবশ্য । ৩ 
বিং, ত্রিং, অধিক ।- ৃ 

নিত্য নি নিয়ত+ত্য-ভবার্থে) ক্রিং_ 
" বিৎ। ক্সীৎ। আহরহ$) সতত, জর্দা । ২। 

নিত্যপ্রলম্ম (নিত্য - প্রলয় 

] নিতা 

ধারাবাছিক। ৩। প্রাত্যহিক । শিং- ১ 
« নিত্যৎ জন্ধ্যামুপাসীতগ্গ ।? ৪1 বিং, 
কিং, যাহার বআর্দি ও অন্ত নাই, যাহা 
সর্ববকাল বিদ্যমান থাকে। ৫।যাহার 
বিরাষ নাই, যাহার বিচ্ছেক্ষ নাই, ধারা- 
বাহিক। ৬। যাহার বৈপরীত্য বা অন্থা- 
ভাব ঘটে না। ৭। যাহার উল্লষ্ঘন করিতে 
নাই, যাহার অতিক্রমে প্রত্যবায় আছে। 
শিং -১ “দমে! দানং ক্ষম। বুদ্ধিচ্ছীধ্তি- 
স্তেজ উত্তমমূ। নিত্যান্যাসন্ মহাসত্ে 

শাস্তনৌ (৮ ৫। পু) সমুদ্র । ৬ | ক্রৎ » 
বিৎ, সর্বদ1 | ৭. প্রত্যহ । ৮। অবাধে। 
ত্যা--ক্ট্রীৎ, পার্ধভী। ২। মনসাদেবী। 
৩। শক্তিবিশেষ। 

] ( নিত্যকর্মনন্, নিত্য 
কর্ন, ক্রিয়- 

কাধ্য ) সং, অকারণে প্রত্যবায়জনিত 

কর্ম, প্রতিদিন অবাধে যে সকল 
কর্ম করিতে হয়, দৈনন্দিন ফ্যাপার। 
শিৎ - ১ “নিত্যানাৎ কম্মণাৎ বিপ্র তস্য 

হানিরছর্নিশমূ । অকুন্পন্ বিহিতৎ কর্ণ 
শভঃ পততিতদ্দিন ॥ 

নিতাশ্েশির ; সহক্টী,,আবৈধকেশাদিচ্ছেদন। 

শিং-১ “নিত্যঞ্গৌরং প্রকুব্বীত জঙ্স- 
মাছে নত ক্ষচিৎ্ 1? 

(নিত্যগতি (নিভ্য চিরস্থায়ী গতি) ৬ঠী- 
হিং) সৎ, পুহ) সদ্দাগতি, বাযু। শিং-১ 

"য্থাবাযুনি ত্যগতির্জল্দান্ শতশ্োহস্বরে 
নিত্যঘ। (নিত্য +দাচ্--কালার্থে) অৎ) সদা, 

সর্বদা । শিৎ-১ “ত্বম।গ্রঃ সর্ববভূ্ানা" 
অস্তশ্চরসি নিত্যদা।”, 

নিত্যদান 7 সৎ, ক্লীং, প্রত্যহ কর্তব্য ান। 
নিত্যনৈমিত্তিক ; সং,ক্লীৎ,নিত্যনৈমিত্তি কত" 

যুক্ত কর্্মবিশেষ, পার্দপশ্রান্ধার্দি। 
ধস ) লং, 

পুৎ, চতুর্ধিধ প্রলয়ের আস্তরগতি প্রলয়" 
বিশেষ, হুযুপ্তি । চতুর্ধিবসা প্রলয়ো নিত্যা 
চঃ প্র।ণিনামূ লয়ঃ।” , [পরমা ত্বা। 

নিত্যমুক্ত ) অং, পুং) ফালত্রঘেও বদ্ধপৃন্য 
নিত্যবন্ত ; সং, পৃহ। অক্সিহোজাদি যন্ত ৷ 

| নিতাখৌবন (পিক্ক্য লিপ্ত -যৌবদ খুব 
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বন্থা) বিং, ভ্রিৎ। শ্ছিরষৌবন । না-ক্্রীং, | 
দ্রৌপদী । [স্থানবিশেষ । 

নিত্যবৈকু$ 7) সং, পুং, সত্যলোকস্ছ বিস্তর 
নিত্যশঃ নিত্যশল্,নিত্য + চশস্-- প্রং) বিৎ 

ত্রিং, নিত্য নিত্য, সর্ব1। 
নিত্যসত্বস্থ (নিত্যসত্ব নিত্যধৈর্ধ্য _স্থ 

[স্থা থাক14অ(ক)- ক] ষে থাকে) 
বিৎ, ত্রিৎ, নিত্যধৈধ্যাবলম্থী । 

নিত্যসমাস; সং, পুং, ষাহা অসমত্ত অব- 
স্থায় প্রয়োগ হয় ন।। 

নিত্যানন্দ (নিত্য -_ আনন্দ) বিৎং, 
সর্বক্ষণ আনন্দে থাকে,ষে সর্বদা আনন্দে 
কালযাপন করে, সদান্নদ। ২। সৎ, পুৎ, 
হনি চৈতন্যের সঙ্গী । ইহার মাতার 
নাম পল্লাবতী পিতার নাম হাড়াই প- 
তিত। নিতাই চৈ তন্যে মিলিত হহইয়! 
কৃষ্ণ গুণগরিম। প্রকাশ করেন। 

নিত্যানিত্যবস্কবিবেক; জং, পু, ব্রহ্মই 
নিত্য, তিন,সমুদায় অনিত্য, ইত্যাকার 
বিবেচনা । 

নিত্যাভিযুক্ত (নিত্য - অভিযুন্ত সম্পূর্ণ" 
বেগে ব্যাপুত) বিং, ব্রিৎ, যোগবিশেষ। 
»। লিত্য সাহার নাতে বাকদ্বাবরে আভিভি- 

যোগ হয়। 

নিদ (নে নিশ্চয়-ফ্োোছেদন করা] নাশ 
কর141অ(ক)- ক) সং, পুং, বিষ | ২। 

(নিদ্রে। শব্দের অপত্রৎশ) নিদ্র। ; যখা-- 

“যার তবে সির্ঘ, সেকি যায লিদ্ব।” 
নিদক্র নি বিষ-ক্র বৃক্ষ) সং, পু 

মনুষ্য, মানুষ । ২1 বিংত্রিৎ, দ্প্রেরহিত । 
নিদ্(নি _ দয়) বিংত্রিং,নিদ্দয়,কঠিনহাদয় | 

নিদর্শন নি সম্যকৃরূপে ঘা নিশ্চয়কূপে _ 
দশ. দেখা+ অন(অনট)- ধি) সং, ক্ীং, 
উদ্ধাহরণ, দৃষ্টান্ত । শিং “আত্মাহা।- 
কাশবজ্জীটবর্থটাকাশৈরিঘোদিতমূ 1৮ ২ 
“্ঘটাদ্বিবচ্চ সজ্ম(তৈজাতাবেতন্নি ঘর্শনমূ ।” 
২। চিহচ। ৩। প্রমাপ। না--ন্্রীঘ, কাব্যা- 
লক্কারবিশেষ, সাদৃশ্যহেতৃক যদ্দি কাহার. 
উপরে কোন আবাস্তবিক ধর্থ বা কার্য 
আরে9ত করা বায়। শিৎ-১ ““বাক্যা- 
খোঃ সনৃশক্বোটৈকযারোপ। নিধন! 1” 

ত্রিৎ, যে 

শিদি 

০০পি 

নিদাঘ (নি নিয়ত-দহ্ দগ্ধ কর1 
(ঘ এ) - ধি) সং, পুৎ, গ্রীষ্মকাল ; ঘথা-_ 
“নিদা-পীড়িত নর শৈত্য অভিলাধী ।? 
২। (+স্বঞ -প) ত্ব্মজল। শ। উদ্ম্া, 
উদ্ভাপ। ৪ । শেঁতএ _শ্ম) বিংত্রিৎউষ, 
তপ্ত । | 

নিদাঘকর (নিদাষখ গ্রীক্মকাল-কর [কৃ 
কর17+ অতঅন্)- ক) ষে করে। অথখানলি- 
দ্বাঘ উষ্ণ-কর কিরণ, ৬চী- হিং) 
সং, পুৎ) সুর্য । | 

নিদাধখক।ল ; সং, প্রং গ্রীত্মকাল। শিং--১ 
“দিনাস্তরেভ্যোহুপ্যুপশাস্ত মন্মথে। নিদাব্ঘ- 
কালঃ সমুপাগতহ পরিয়ে ।” প্েতুসংহার)। 

নিদ্দাতা নিদাতৃ,নি- দে! ছেদন কর।+ 
তৃতেচ্)-_ ক/বিং, ত্রিং, নিরোধক । 

নিদদান নি সর্বদা বানিশ্চয়কপে-দা[দান 
করা] হুওয়া+ অন(অনট্)-প। যাহার 
দ্বার সমস্ত ফল উত্পন্ন হয়) সং, ক্ষীৎ, 
মূল কারণ। ২। কারণ । ৩। রোগের সুল!- 
নুসন্ধান, চিকিৎসাগ্রন্থবিশেষ। শিৎ- ১ 

“ষঘখ। ভিষকৃ চিকিৎসেত কুজাৎ নিদান- 
বিৎ।), ৪। (1অনট _ভ) অস্ত, শব- 
সন 2 শিখ ধন আমি কবল নিপ্ানে।” 

৫। বিরাম, নিবৃত্তি, অদর্শন। *(দৈ 
শুদ্ধ কর) পবিএিত।। ৭1৫ ছেদন 

করা) বাছুর বাধা দড়ি । 
নলিদ্দারণ (লি- দারুণ) বিং, ত্রিং, অতিদারণ, 
ভয়ানক । ২।কঠিন। ৬।নিদ্দয়। ৪। 

ছুমসহ, অসহা। 
নিদিদ্ধ (নি-দ্বিহ লেপন করা+ তক্তে)- 

গম) বি, ত্রিং, লেপিত, মাখ।ন। ২। উপ 
চিত । ঞ্চা স্ত্রী, এলাইচ। .. 

নিদ্িধ্যাস (নি- ধ্যৈ চিন্ত। কর14সনৃ,্ষঞ্ 
- ভা) ষৎ, পুৎ, শ্রবণ মনন জ্ঞানের এক" 
তানতাসাধ নিরস্তর চিত্ত1। 

নিদিধ্যাসননি-- ধ্যৈ চিজ্মাকর1+ সনৃ,অসন 
(অনট্)_ ভা) সং, জ্লীৎ, সাতিশয় নো" 
মিবেশপুর্ধবক ধারাবা(হুক চিন্তা, অবি- 
শ্রমে ও অনন্যচিত্তে প্রপাড় ধ্যান ॥ ২। 

নিরস্তর বিচার । 
1 নিদ্িষইউ (নি নিশ্চয় _দিশ বলা, নতি 



নিধ। 

করা+তক্তে)_শু্) ৰিৎ, ত্রিৎ, আদিউ। 
হু উপদ্বিউ। ৩। কথিত । | 

নিদেশ নে-দ্বিশ.. বলা, অনুমতি কর1+ 
অ(জল্)-- ভা) সংপুংআ জা, অনুমতি । 
শিৎ-- ১০নিদেশৎং ভবতে। যথোক্তমন্ুপা- 
লয়ন্।” ২ “নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ।” ২। 
উক্তি, কথন। ৩ । সমীপ, নিকট । ৪। 
পাত্র । [্ত্রীং) সৎ, স্ত্রীৎ, দিকু। 

নিদেশিনী নেদেশ দেখ, ইন্ _প্রৎ। ঈপ্- 
নিদেশবস্তা (-বর্তিন্, নিদেখ -বৃত. থাকা! 

+ইন্পিন্)- ক) বিৎ, ত্রিং, আজ্ঞাবহ্। 
২। ভূত্য। 

নিদেষ্। (নিদেই, নিদর্শ দেখ, তৃততৃন্)-- ক) 
বিৎ ত্রিৎ আদেষ্টা, আজ্ঞাকারক। 

নিদ্রা নে_দ্রা নিদ্রিত হওয়া।+ঙ -_ ভা) 
সং, স্ত্রীৎ, সময়বিশেষে শারীরিক গু মান- 
সিক ব্যাপারের বিরাম, ষে অবস্থায় জীব 
ঘচেতন হুইয়। নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, 
ঘুম। শিৎ-১ “আহারনিদ্রাভয় মৈথুন 
সামান্যমেতৎ পশুভিনর!ণামূ ।” »। নিমী- 
লন। ৩। আলস্য । 

নিদ্রা. 
নিদ্রিত, 5 (স্ক)-- ক,ইত -- প্র) বিৎ, ত্রিৎ, 
নিমীলিত। ২ । নিজাগত। ৩। ঘুমন্ত । 
৪। অলস। 

নিদ্রালু(নি-দ্রা ঘুমান+ আলু -ক, শী- 
লার্থে) বিৎ, ত্রিং যাহার ঘুম ধরিতেছে, 
যাহার নিদ্রার আবেশ ঘটিতেছে, নিদ্রিত, 
নিদ্রাশীল। “অঙ্গানি নিদ্রালু সাবিভরমাণি |” 
২। অলস। | সং, পুৎ, অন্ধকার । 

নিদ্রাবৃক্ষ (নিদ্রা - বৃক্ষ, যাহার ফলই: নিদ্রা) 
নিতারংরন্ন (নিদ্া-সংজনন ডৎ্পত্তি, 
 শ্ষটন) সং, কত, শ্লেক্া । | 

নিধন (নি -ধন্ [ধনী হওয়]] নষ্ হওয়।+ 
অ(অপ্)-- ভা, কিন্বান না-ধন অর্থ) 

সং, পুহ-ক্ষীথ, সৃত্যু । ২। বিনাশ । ৩। 
 শেঁজল্-ম্ম) বংশ । ৪। লগ্ন হইতে অষ্টম 

0 স্থান । £। বধতারা,জন্ম হইতে সপ্তমতারা। 
০৬ । বিৎত্রি*» দরিদ্র, ধন্হীন। “কজাভে- 
.. আ্বপিন প্রজাতি নিধনং বিদ্যাখ্যনস্তর্ধনম্থ। 
পিষান নি ভিতরে-ধা ধারপকরা+ অন 

নিদ্রা নিদ্রিত. হওয্া4ত 

বে) হও নত নিধি, ুগগর্ন্থ 

অস্বামিক রছাদি.। হ। কুবেরের অন্পন্ধি- 
বিশেষ । ৩। (নট --ধি) স্থান, আধার । 
৪। ভাঙার । শিং--১ “লিতানৎ তপসাং 
কষ বভ্5ত্বৎ জ সনাতনঃ।” ৪ । (4 অনট 

ভা) স্থাপন । «। অপি । ৬। অপ্রকাশ। 
নিধি নি নিত - ধা পোষণ করা ইত্যাদি 

+ই(কি)- শ্) সং, পুৎ, কুবের অম্প্ি 
বিশেধ-পদ্ম মহাপদ্ব শঙ্খ মকর কচ্ছপ 
মুকুন্দ কুন্দ নাল খর্বব--.এই নক প্রকার । 

শিৎ-১ “নিথিরেষ মহাপদ্বঃ সমানীতে। 
ধনেশ্বরাৎ ।” ২।আন্বামিক ধন। ৩।গ্র- 

চ্িতবস্ত । ৪।(+কি--ভ1) নিক্ষেপ। 
৫। (+কি-ধি) আধার। ৬। সমুদ্র। 

নিধিনাথ নেধি ত্বক দম্পত্তি _ নাথ প্রতু, 
৬ঠী-- ব) মং, পুৎ, কুবের । 

নিধীয়মান (নি- ধা ধারণকর1-4 আন(শান) 
ক) বিৎত্রিৎ, যাহা! স্থাপিত হইতেছে, 
যাহা গচ্ছিত রাখ। যাইতেছে, স্থাপ্যমান। 

নিধীশ 17 (নিধি-ঈশ, ঈশ্বর--ুভু) সং 
নিধীস্বর_ পুৎ, কুবের | 
নিধুবন (নি নিশ্চিত -ধুষন [ধু কাপা+ 

অন(জনট:)-_ভা) হুত্তপদ্বাদ্দিচালন, *মী 
-হছিৎ) সহঃ ক্লীৎ) রমপ | ২। মৈথুন, 
কামকেলি। শিৎ--১ “নবনিধুবন লীলা; 
কৌতৃকেনাভিবীক্ষ্য ।/মোখ)। ৩। ক্রোড়া' 
কৌতুক,আমোদপ্রমোদ । ৎ। উপভোগ । 

নিধেম়্ নি-ধা ধারণ কর14য-- প্র) বিং। 
ত্রিৎ, যাহা ক্ছাপন করা বা গচ্ছিত রাখা 
আবশ্যক, যাহা স্থাপন করিতে বা গচ্ছিত 
রাখিতে হইবেক, নিধানযোগ্য । শিৎ-১ 

 ্রীশ্চ পদ্ঘাশয়। দেবি নিগ্নেয়া বৈষবোরসি। 

নিধ্যান নি-ধ্যৈ |চিত্তা কর] দেখা + অন 

(অনট) ভা) সৎ, ক্রীৎ, ঘর্শন। 
নিধ্বান (নি-ধ্বন্ শব্দ নন 

ভ1) সৎ, পুৎ, ধ্বনি, ধ্যান । 

নিন, (নিনজ্ (নি-নশ, নাশ করা+ 
সংজন্)--ইচ্ছার্থে] নাশ করিতে ইচ্ছ। 
করা+উ- -ক) বিৎ। ত্রিৎ, নাশ করিতে 

ইচ্ছুক । শিৎ--.১ “নিন, তি রি 1 
২ 8 45-552885 



নক্দা 7 ৯৩৭ ].. | 

নিন্দ ই. € নি- নদ শন্বকরা+ অ(অল্), 

নিলা 4 অ.্ঘঞঃ) 1) মং, পুত শক, 
ধ্বনি । শিং--৯ “উচ্চচার নিনদোহস্তসি 
বা ।% ২. “জ্যানিনাদসথ শৃপুতী তয়ে]ই।” 
২। গর্জন। 2 

নিনয়ন (নি-নী নীতকরা +অননট) হি 
ভা) সৎ, ক্লীং, নিপ্পাদ্দন। শিৎ--১ 
“নাভিব্যাছারযে ব্রহ্ম স্বধালিনয়নাদতে । 

নিনর্দ (নি-নর্দ, শব করা4- অ(তযএ)- 
ভা) সং,পুৎঃ বেদ শব্দের উচ্চারপবিশেষ। 

নিনাদিত (নি-নদ্-ঞ্িসনাদদি শব্দ করান 
+তক্কে) _ শ্)বিৎ, ত্রিৎ, ধবনিত;শব্দিত। 
২। শব্দে পরিপূর্ণ, নিনাদপুর্ণ। ৩। বাদিত, 
যাহা বাজান হুইয়াছে,যাহাতে শব জন্মান 
গিয়াছে ; যেমন বীণ। নিনাদ্িত হইল। 

নিনাহা নি-নহ্ বদ্ধকরা+য(ণ্যৎ)- মম) 
বিং, ত্রিৎ নীচ কর্তৃক ভূমিতলে খননীয় 
(ম্নিক১ মহাঘট)। 

নিনীবা নিনীয় [নী লওয়া +জসেন্)-ই- রর 
চ্ছার্থে! লইতে ইচ্ছা! করা+অ-ভা) 

, সং, স্ত্রীং, কোন বন্ত্ বা ব্যক্তিকে একস্থান 
হইতে স্থানান্তরে লইবার ইচ্ছ1,নয়নেচ্ছা। 

নিনীষিত. (নিনীষ। দেখ, ক্ক-ন্ম) বিৎ, 
ত্রিং, একস্ছান হইতে স্থানাস্তরে লইবার 
নিষিত্ত অভিপ্রেত বা অভিলষিত। 

নিনীষু, (নিনীষ! দেখ, উ-ক) বিং,ত্রিৎ, 
| কোন বন্ধ বাব্যজ্িকে একস্থান হইতে 

স্থানাস্তরে লইবার না ইচ্ছু উৎ্স্ক 
(বা উদ্যত, নয়নে 
(শিন্দক (নিদ্দা দেখ, রে - ক) বিং,ভ্রিং, 

হি মহাতার! ভারা বিশ্বাসহ্বা তক্]ঃ ।” 
নি্দতল ; বিং, ত্রিং, বিকৃত হস্ত । 

| শিন্বন - ্বীৎ 
নিশ্বা-্ত্রীং জেনট), আভা, আপ 
র সং, কুৎসা, জুগপ্না, অপবাদ । শিৎ_১ 

“গুরেরবত্ পরীব্দে। নিঙ্দাবাপিপ্রবর্ততে ।” 
(শিশনীয়্ (নিন্ম. নিক্ষা করা+অনীয় দি 

বি, ব্রি, অপ্রখংসনীয ২ দূষণীয়। 

াগশেষ॥: $ 

'অপবাদক, নিদ্বাকারী। শিৎং_১"নিন্দকা 

নেদ্দ, কুৎসা কর1+- অন 

| নি্দার্থবাদ 3 রঃ সু শীমাংসকোক্ অর্থ- | 

 নিশ্দিত [নিন্দা দেখ, ওকে)_ নি স্ব টা 
 গর্থিত, অপবাদিত। ছ। নীচ। ৩। দুষিত। 
নিন (নিদ্দা দেখ, উ- শ্রৎ) সং, স্্রীৎ। সা 

বহ্সা স্্ী। | 
নিন্দ্য (নিন্দা দেখ, যন) বিৎ, ত্রিৎ, অত্র ূ 

শংস্য, গর্হ্য, দৃষণীয় । | 
নিপ (নি দিষত-প [পা পান করা 4 : 

(ড)-প] যাহা দ্বারা পান করা যায়) সং, 

পু, -ক্কীং ঘট,কলস। ২। পৃৎ,কদ্ববৃদ্ষ । 
নিপ$ (নি-পঠ্ অধ্যয়ন করা+অ 
নিপাঠ / জেল), অ্ঘেএট - ভা) সং, পুহ, 

পাঠ, অধ্যয়ন। 
নিপতন(নি ভিতরে ব! উপরে _পৃত্ গমন 
করা, পড়।+ অন(অনট)-_ ভা) জং, ক্রীং, 

নিপাত। ২। পড়িযা! যাওুছ1। | 
নিপতিত (নিপতন দেখ, ভক্ত) - ক ) বিং, 

তরি সম্যকূ পতিত ষে গড়িয়া গিয়াছে ) 
ই। অধংপতিত্ড। : 

নিপত্যা (নি ভিতরে পঞ্চ পড়া +যফ্যেপ) | 
_ধি) সৎ, সত্রীং, মুদ্ধভূমি, স্থল ৫.1 হ। 
পিচ্ছিল ভুমি । 

নিপরণ €নি-পৃ শ্রীতিলাভ কর14আঅন 
(অনট)- ভা) সৎ, ক্ষীৎ, প্রীতির অভাব, 
অশ্রীতি। ২. সম্যক্ শীতি । 

নিপাক (নি-পচ্ পাক কর!+-অ্ষেএ)-_ 
ভা) সৎ পুং, অতিশয় পাক, পরিপাক । 

নিপাত (লি-পৎ পড়া1+অ(হঞক)- ভ1) 
সং, পুৎ, মৃত্যু, নিধন, মরণ । ২ । পতন। 
৩। অধঃপতন । শিং-১ “পয়োধরোৎ- 
দেধ নিপাতচুর্ণিতাঃ |” ৪ | নিপাতল। ৫। 
বিনাশ, উচ্ছেদ । *। ব্যাকরখে-চ বং 
প্রআদি অব্যয় শক। ৭। নিপাতন। 

নিপাতন (নি-পত্ঞ্রিস্পপাতি পড়াল+- 
অনঅনট)” ভ1) সং, ক্রীং, কসধোনয়ন। 

২ । আখাত, প্রহ্থার । ৩। বিনাশন, উচ্ছে- 
দন, উন্মদলন। ৪1 বখ। €) প্রক্ষেপণ, 
ফেলিয়! দেওসা। ৬ । ব্যাকরণের নিক্ষ- 
মের বৈপরীত, লক্ষণ দ্বারা অসিন্ধ পদে 
বর্ণাগমাদি কাব্য, ব্যাকরণে যদৃচ্ছাক্রমে 
পঙ্ষসিদ্ধ করিবার হত্রোস্তঘে সকল নিয়ম 

1 আছে ত্ব।হা! আভিক্রয করিত! পদলাধন। 
টন 



নিব 1 ৯৬৮1] নিভু 

নিপাতিত (নিপাতন দেখ, ত(ক্তি) -_ক্ত) বিং) 
ত্রিং, অধোনীত, যাস্থাকে ফেলিয়া দেওয়! 
গিয়াছে । ২। পাতিত। ৩। বিনাশিত । 

নিপান (নি নিয়ত-পা পান কর+ অম্ 
(অনট)-_ধি) সং, ক্রীৎ, পশু পঙ্গ 
প্রভৃতি অনায়াসে পাণার্দি করিতে পারি- 
বেফ এই অভিপ্রায় কূপ বা জলাশয়ের 
নিকট যে খাত করিয়৷ জল উঠাইয়। পুর্ণ 
করিয়! রাখে, চৌবাচ্চ।। শিৎ-১ “পর; 
কীয় নিপানেযুন লায়াচ্চ কদাচন।” ২। 

গোদ্দোহন পাত্র,ছুগ্ধভাগ্ু । 

নিপীড়ক (নি-পীড়. ক্লেশ দেওয়!1+ অক 
ণেক)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, যে পীড়া দেয়, 
যে ক্লেশ দেয়, যে অপকার ব। অত্যাচার 
করে। ২। যেপাকদিয়! অল বা রস বাহির 
করে,ষে নিঙ্গ ড়ায়। 

নিপীড়ন ননি-পীড়, [কেশ দেওয়া] নমস্কার 
কর! ইত্যাদি +অন(অনট্)-তা) অং, 
ক্লীৎ, অভিবাদূন । ২। পদাদি সেবা । ৩ | 
মর্দন । ৪) রেশ প্রদান। শিং-১ “কৃত্ব। 
ফ্ীন নিগীড়নাৎ নিজজনে বদ্ধ ববে বিগ্র- 
হমৃ।? ৫। পীড়াপীড়ি। ৬। নিষ্পীড়ন, 
নিজড়ন। 

ধনপীড়িত (নিপীড়ন দেখ, তক্তে)_ নম) বিৎ, 
ত্রিং যাহার ঘঅপকার ব! যাহার উপর 
অত্যাচার কর গিয়াছে, রেশিত, উৎ- 
পীড়িত । ২। আক্রোস্ত। ৩। অভিবাদিত। 
৪ | পাক দিয়া বাহার জল বা রস নিঃসা- 
রিত করা হইয়াছে,নিষ্পীড়িত | ৫। মর্দিত। 

নিপীত (নি-পীত) বিৎ, ত্রিৎ, নিঃশেষে 
পীত। 

নিপুণ (নিপু সৎকর্ম কর4-আ(ক) _ 
ক) বিং, ত্রিৎ, কার্ধ্যক্ষম, দক্ষ, পটু, স- 
অর্থ। শিং-১ “অতিমলিনে কর্তৃব্যে ভ- 
বতি খলানাতীব নিপুণ! ধীঃ 1” 

নিপুর (নি নিকৃষ্ট _ পুর, বং স) সং, পুত 
লিজদেছ। ২। তুক্্শরীর। 

নিফলা (নি নিবৃত্ত - ফল,»ভী _ ছিং,আপ) 
সহ) স্ত্রী, জেযাতিক্মতী লতা | 

নিবণ (নির্ধাণ শবধজ) নির্বাণ দেখ। 
নিবদ্ধ নিবন্ধ, বন্ধন করা7তক্ষে)-ট 

বিৎ, ত্রিৎ, পরিহিত । ২। নিয়মিত, বন্ধ। 
শ। গ্রথিত ।৪। রচিত ॥ ৫1 নিবেশিত। 
৬। আশ্রিত ।৭7 স্থিরীকৃত ৷ 

নিবন্ধ (নি-বন্ধ, বন্ধন করা অ(জেল্)- 
দ্ৰ) সৎ, পুং, লিপিদ্বারা কোন বিষয়ের 
সঙ্কলন, রচনা, প্রণয়ন । ২ । গ্রন্থ, প্রস্তাব। 
৩। বৃত্তি, বার্ষিক ; কালবিশেষে দেয়বস্থা। 
৪। নিয়ম, ব্যবস্থা । ৫। (+আঅল্-_ভা) 
বন্ধন। ৬ । শ্থিরীকরণ। ৭। পুং) নিপ্ববৃক্ষ। 
৮ | ক্লীৎ, গীত, গান । 

নিবন্ধন (নিবন্ধ দেখ, অন(অনট) - ক) সং, 
্লীৎ কারণ, হেতু 1 ২।(+অল্-র্খ) 
গ্রন্থ | ৩। নিয়ম, ব্যবগ্থা। ৪ । রচনা । শিং 
_-১ “অনুতহুত্রপদন্যাসা সছৃত্তিঃ সন্নিব- 
হ্ধন1 |” (মাঘ)। ৫। বীণা ততত্রী উপরি- 
ভাগে ষাহাতে বদ্ধ থাকে । ৬ । নিয়মিত 
কালে প্রদেয় বস্ক; পারিতোধিক দ্রান। 
৭। (অনট _ ভ1) বন্ধন। ৮ । স্থিরীকরণ। 

নিবন্ধা (নিবন্ধূ, নি নিশ্চয়_বন্ধ। বন্ধন 
করা+তৃ তেন্)- ক্ষ) বিং, তরি রচয়িতা, 
গ্রন্থকর্ত।। ৬. প্রস্তাবলেখক । ৩। টীকা" 
কার । [ত্রিৎ বদ্ধ। 

নিবন্ধিত (নিবন্ধ দেখ, তক্তে)-শ্ম) বিং। 
নিবর্থণ (নি-বর্ত বধ করা+ অন(অনট) 

_ন্ভা) সং, ক্রীৎ। মারণ । ২। উচ্ছেদ । 

শিৎ-_ ১ *নিবর্হণৎ ধর্মধ নৈবিশর্তিতং কি 
শিষ্য বিশ্বাসজুযাৎ দ্বিষামপি |”? (নৈষধ) 

নিবর্হিত (নি-বর্থ বধ কর1+ত(ক্ত)- 
প্র) বিং,ত্রিং, অপহ্যত্ত । ২ নিহত। ও 
উচ্ছিন্ন। 

নিভ (নি-ভ1 দীপ্তি পাওয়া+ আ(ড)-ক 
বিং, ভ্রিং, শেষের পরধত্তাঁ হইলে) রা 
সদৃশ । শিৎ _ ১*প্রসু্লতাপিচ্ছনিতৈরভী 
যুভিঃ ।* ২। প্রকাশ 1 ৩। (1+ড-৭)%' 
পু, ব্যাজ, কপট প্রকাশ । 

নিভালন (নি-ভল্-ভ্রিস্ভঞালি দর্শন ক? 
+ অন(অনট্)_তা) জঙযকরীৎ, দর্পন, 

নিভৃত (নি নিশ্চিত ভূত হইয়াছে 
বিং, ত্রিং, অতীত, গত । 

নিভূয়প (নিভূক্ব-প [পা রক্ষা করা 

কে)-ক। শ্দিনি মৎস্যাদিরূপে বণ 



নিষ [ 

হইয়া সকলকে রঙ্গ? করেন ) সং, পুত, 
বিষুঃ। | 

নিড়ত নি-ভূত পোবিত) বিং, ত্রিং, বি- 
নীত | ২। গুপ্ত,লুক্কায়িত, অস্তমিত । শিং 
_১নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলামৃ ।” রেঘু)। 
৩। নিশ্চল । ৪ । নিন। ৫। ধৃত । 

নিম (নিদ্ব শব্ঘজ) সং, বৃক্ষ বিশেষ, নিশ্ববৃক্ষ । 
নিমক পোরস্য) লবণ । 

নিমকহারাম (পারস্য নিষক লবণ -_ আ- 
রবী হারাম অবৈধ, নিষিদ্ধ । মুসলমান- 
দিগের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে 
যেধষাহার লবণ খায় সে তাহার অনিষ্ট 
করিবে না) কৃতত্ম। 

নিমগ্ন দন মস্জ. ডুবা+তক্তে)১-ক)বিৎ, 
ত্রিং মগ্ন, যে ডুবিয়া গিয়াছে । শিৎ-১ 
“ নিমগ্নেনাপ্যন্তর্মননজলধেরস্তরুদ কমৃ 1১ 
২ । অনন্যচিন্তে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট বা 
আসক্ত, আবিষ্ট, একাগ্র। 

নিমজ্জথু (শি ভিতরে -মস্জ. ডুবা+ থু 
(অথুচ্)-- ভা) সং, পুৎ নিমজ্জন | ২। 
শন । শিং--১ “তলে কাভ্াস্তদৈঃ সাদ্ধং 

মন্যেহহৎ ধিঙ্নিমজ্জথুম্ ।' (ভদ্রি)। ₹। 
অস্তনিবেশ। 

নিমজ্জন(নি- মস্জ ডুবা+ অন(অন্ট)_ 
তা) সৎ, ক্রীং, নিমগ্ন হওয়া, ডুবিয়া যা- 
ওয়া) ২ ।ন্ষান। অবগাহন। শিৎ-_-১ 
“ৃঙ্নিমজ্জনমুপৈতি সুধায়ামূ ।” ৬।(নি 
_-অস্জি ডুবান + অন(অনট)-_ ভা) 
জলে মগ্ন করা, ভুবাইয়! দেওয়]। 

নিমন্ত্রণ (নি-মন্্র [ গোপনে পরামর্শ করা] 
আহ্বান করা + অন(অনট)-- ভা) সৎ 
ক্টীং, কোন স্থানে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত 
আহ্বান, কর্্মবিশেষের অনুরোধে নির্থা- 

_ রিত সময়ে আসিবার নিমিত সংবাদদান। 
ভোজনার্থ আহ্বানেই ইহা সচরাচর প্র- 
যুক্ত হইয়া! থাকে । প্রত্যুত যাহার জক- 
রণে প্রত্যঘায় আছে তাহাকে নিমন্ত্রণ 
কছে; ঘথা-_-"ইহ ভুূত্বীত ভধানৃ।” খ্আর 
যাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই তাহাকে 
আমগ্রণ কছে? যখা---"ইহ শদ্দীত ভবানূ।” 

নিমন্িত (নিযম্ণ দেখ, তক) -পর্ঘ ) বিং, ২১৯০ -০০ সলন্লিাীিিসলি দলি লি ৮০০৬২: ্ 

৯০০ 

৯৪৯ ] 

পি তিল সি ৯৮5 ০ 

ক 

নিি 

ত্রিং আহত ।২।যাহাকে নিমন্ত্রণ করা" 
হইয়াছে। ্ 

নিময় (নি-মি পরিমাণ কর1+অ(অল) 
-- ভ1) সৎ, পুৎ, বিনিময়, বদল। 

নিমান নি-মা পরিমাণকর14 অনঅনট্) 
-প) সং, ক্রীৎ, মূল্য । | 

নিমি (নি-মা পরিমাণ করা+ ই(ডি)- 
ক) সং, পু, চক্্রবংশীয় নৃপবিশেষ। ২। 
ইক্ষাকুর পুত্রবিশেষ 

নিমিত (নি-মা[ মাপা] ক্ষেপণ কর+ত 
ভে)-শ্ম ) বিং, ত্রিৎ, প্রক্ষিপ্ত । ২1 উতৎ্- 
ক্ষিণ্ড ।শ। তুল্য । 

নিমিত্ত (নি-মিদ ল্িপ্ধ হওয়! অথবা নি. 

ক্ষেপণ করা+ তক্তে)_প ) সং, ক্রীং, কা- 
রণ, হেতু । ২। প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ৷ ৩ । 
চিহ্ত, শুভাশুভ চিহ্ু। শিং-১ “নিমি- 
সানি চ পশ্ঠামি বিপরীতানি কেশব ।” 
৪ । শরব্য,লক্ষ্য । ৫।ক্রিৎ-বিংজন্যে। 

নিমিত্তক (নিমিত্ত +কণ্- যোগ ) সং, ক্সীং, 
নিমিত্ত, কারণ। ২। চুম্বন । 

নিমিতকারণ ; সং, স্্রীৎ, সমবায়ি ও অসম- 
বাযি কারণ ভিন্ন কারণ), ততীয় কারণ; 
যেমন-_খ্ঘটের প্রতি কুভ্তকারের দৃণ্ড চক্র 
সলিল প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ। 

নিমিতকৎ্ নেমিত্র-কু করা+ক্িপ)- 
ক) সং, পুং১ শব্ধ ছার1 ছুষ্টাছুঃ শকুন- 
কারক কাক। 

নিমিতবধ নিমিত্ত _ বধ, ৩য়! _ ষ) সৎ, পুত, 

রোধাঙ্ছি নিমিত্ক গবাদির বধ। 

নিমিত্তবিদ (নিমিত্ত [ শুভ বা অশুভ ] চি 
_বিদু[বিদু জানা+*(কিপ)-ক] থে 
জানে) দং, পু) যে শুভাশুভ চিহই্ বু- 
ঝিতে পারে, দৈবজ্ঞ, গণক। শিৎ--১ 
“নিষিত্তজ্রস্তপোধনঠ 1 রেছু'। 

নিমিত্বী নিমিত্তিন্, নিমিত্ত + ইন --অস্থযর্থে) 
বিৎ, ত্রিং, নিমিতৃুক্ । ৃঁ 

নিষিষ 7 (নি-মিষ, [স্পর্ধা কর ] পলক 

নিমেষ / ফেলা+ অ(্দল্),ঘ 48. ভা)সং, . 
পুৎ, পক্ষপাত, চক্ষুর্মিবীলন, পলক । শিং 
-_১"পুংসো ঘাবৎকালম্ কৃত্রিষনেত্রবিকা- 
শানস্তরং পক্মাকুঞ্চনৎ জায়তে সমনিমেষঃ ৪ 



নিলো 

২ “ অক্ষিপক্মপরিক্ষেপো! নিমেষঃ পরি- 
কীর্তিতঃ |? ২।স্পন্মন। ৬। সুক্ষমকাল 
পরিমাণবিশেষ । 

নিমিষিত (নিমিষ স্পর্ধা কর14 তক্কি)-_ 
ভা) সং, কীং, পক্ষ আকুঞ্চন। 

নিমীল - পুং 
নিমীলন -- বীৎ, | করা + অ(আল্), অন 

(অনট্)-_ভা) সং, ক্লীৎ, মুদ্রিত-করণ, 
বোজ। | ২। অপ্রকাশ ।শিং- ১অপ্রাপ্য 
চ ভবেৎ পশ্চাদেবং বাপি নিমীলনাৎ।?, 
শ৩। সক্ষোচকরণ। ৪1 মরণ । ৫। মোহ। 

৬। (ণিজস্ত) বন্ধ করা, মুদ্রিত কর] । 
, নিমীলিকা (নিমীলন দেখ, অক(ণেক)- ক; 

আপ্) সৎ, স্ত্রীৎ, বন্ধ হওয়া, মুদ্রিত হ- 
ওয়া । ২। নিমীলন | ৩। ব্যাজ, ছল। ৪। 
€ণিজস্ত) বন্ধ করা, মুদ্িয়া ফেলা বা রাখা । 

নিমীলিত নিমীলন দেখ, ত(ক্ত)-_দ্) বিৎ, 
ত্রিৎ, মুদ্রিত, সঙ্কুচিত। ২। আবৃত। ৩। 
স্বৃত। ৪। নিস্পন্দ। ৫। মোহিত । ৬। অন- 
বরত ।৭। (েক্ত-_ভা) সংসক্ষীৎ, নিমী- 
লন ।৮। (ণিজন্ত) যাহ। মুদ্রিত করিয়াছে । 

নিমেষকৎ্ৎ নিমেষ চক্ষুর্নিমীলন-কৃত্ [কু 
কর1+-০(ক্িগ্)- ক] যে করে) সং, স্ত্রীৎ, 
বিদ্যুৎ । 

নিমেষণী (নি-মিষ ম্পদ্ধী করা 4+ অন 
জঅেনট)-ণ,ঈপ১ সং, স্ত্রীং, নেত্রপথা- 
শ্রিত নিমেষসাধন শিরাবিশেষ। 

নিমেষরুক্ (কুচ, নিমেষ চক্ষুর্নিমীলন 
কচ, যে দীন্তি পায়) সংপুৎথখদ্যোত, 
জোনাকীপোকা। 

. নিম (িসয়া অভ্যাস করা+'ম:ড)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ) নীচ | ২। আঅধঃ। ২।গভীর। 

লিগ (নিয়-গ [গমৃ গমন করা+'আঅডে) 
_ক]যেগমন করে, »য়া- ষ) বিৎ, ত্রিৎ, 

' "যাহা নিমদ্বিকে যায়, অধোগামী। গা 
স্্রীং১ অধোগামিনী, নদী । * উদ্ধধেরিব 

 নিম্গাশতেকভবল্লাস্য বিমানন1 কচিৎ্।” 
. নিক়প্রবণ নিয় প্রবণ আভিষুখ) বিৎ, ত্রিং, 
2 শনিষ্াভিমুখ, যাহ। নীচের দিকে ষ্বায়। 
.. ধনিষ্নোক্কত (নিম্স- উন্নত. উচ্চ) 
টা বন্ছুর, উচ্চনীচ। এ 

বিধ, তি, 

[ ৯৪০ ] 

(নি-মীল্ চক্ষুমুদ্রিত 

নিয় 

নিশ্ব (নিম্ব, জলাদ্িসেক কর14অ 
নিম্বক (অন্)-_ ক) সং, পৃৎ, নিম্গাছ। 

শিং-১ “আআং ছিত্বা কুঠারেণ নিম্বং 
পরিচরেত্ত, ষঃ। যশ্চৈনৎ পক্ষসা সিঞ্চেৎ 
নৈবাস্য মধুরো ভবে 1” 

নিন্বক 7) সং পুখ, কাগ্জী নেবুগাছ। 
নিয়োচ নে-ক্সচ১ গমনকর1+ অ(্সল্)- 

ভা) সং, পু, অস্তগমন | ২। (4 তল্_ 
ধি) স্রধ্যাস্ত স্ছান। চিনী_স্ত্রীৎ, পুরী" 
বিশেষ। ্ 

নিয়ত (নি-ষমূৃ নিবৃত্ত করা7 তক্তি)_ 
সম) বিৎ, ত্রিং, দ্মিত। ২। সংযত, বদ্ধ । 
৩। শাসিত। ৪। বশীকৃত। ৫। যাহার 

অতিক্রম ব! পরিহার করিতে পারা যায় 
না। ৬। স্থির, নিশ্চিত। ৭। অবশ্ঠভাবী। 
৮। অবিচ্ছিন্ন । ৯। নিয়মযুক্ত । শিং 
১৭প্রত্যেকংৎ নিয়ত কালমাত্মনে! ব্রত- 
মাদিশেৎ |” ১০। (নি না-যমৃ বিরত 
হওয়1+ ত - প্রৎ) অবিশ্রাস্ত, নিত্য । ১১। 
ক্রিৎ-বিৎ, ক্লীৎ, নিত্য, জর্ববদ]। ১২। 
সং, ক্লীৎ। নিত্যকর্খ্ব। 

নিয়তাচার নিয়ত -৮.৮[র) বিৎ, ত্রিৎ যা" 

হার আচারের ব্যতিক্রম ঘটে না, সববদা 

স্বাহার আচার একরূপ থাকে । 
নিয়তাত্মা 0 ত্মনৃ, নিয়ত সংযত - আতা, 

৬ঠী _ হিৎ) বিৎ) ভরি, সংঘতা তমা | 
নিয়তান্তি নিয়ত নিশ্চিত- আপ্তি প্রাপ্তি 

য়ং_ স) সং, স্ত্রীঘ, নাট্যে প্রারন্ধ কার্যের 

জবস্ছাবিশেষ। 
নিক্তাশন (নয়ত নিস্পমিত- শন ভোঁ 

জন, ৬ঠী-হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ। নিয়মিত" 

 ভোজী । ২। সৎ, ক্লীৎ, নিক্পমিত ভোজন: 

( লিয়তাহার (নিয়ত -আহার ) বিংঃ ত্রিং, 
যাহার আহার নিয়ত, ঘে সর্বদা একরপ 
আহার করে, যে আহার বিষয়ে যথেচ্ছার 

ক্ষরে ন!। ও ৬ 
নিয়তি (নি-যমূ বিরত:হওয়14তি(জি) 

- এ) সৎ, স্ত্রী, প্রশিক নিয়ম, ঈশ্বর থে 
: বিষয় যেরূপে যে সময়ে খঘটিবার যে নিয় 

 নিগ্কারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ২। এপিক 

 নিক়যাুসারে জন্মাস্তরীণ শুভাওত কে 



নিয় 

পরিণাম । ৩। পূর্বজন্মে আনুষিত শুভাশুভ 
কর্ত্মানুষারে ঈশ্বর নির্ধারিত তত্তশ্ কন্ম্নের 
ফলভোগব্যবস্থা। ৪ । অতর্কিত বা অন- 
পেক্ষিত ঘটনা । ৫। অনিধার্য ঘটনা, 
অপরিহার্য ঘটনা] । ৬ । দৈব, ভাগ্য, অ- 
দুষ্ট, ভাগধেয়, বিধিনিব্বন্ধ | শিং_ ১নি- 
য়ৃতিঃ কেন বাধ্যতে 1৮ ৭। মৃত্যু । তী- 
দুর্গা । শিং-১ “স্মৃতি সৎম্মরণাদ্দেবী নি- 
যুতী চ নিয়ামতঃ।” 

নিষতেজ্িয় (নিয়ত সংযত - ইব্জিয়, ৩য়।_ 
হিং ) বি ত্রিৎ, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন 

করিয়াছে, যাহার ইন্দ্রিয়গণ উচ্ছ.জ্খল হ- 
ইয়া যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত করে না। 

নিয়ন্ত! (নিয়ন্ত.১ নি-যম্ (বিরত হওয়া] নি- 
যম করা+ তৃতেন্ট_ ক) সং,পুং, সারথি । 
২। বিং, ভ্রিং, নিয়ামক, বিধিদায়ক । ৩। 
যেদমন করে, যে শাসন করে,শাসনকর্তী। 
শিৎ-১ “রেখামাত্রমপি ক্ষুধাদামনোব- 
আরনঃ পরৎ। ন ব্যতীমুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্ত 
নেমিবৃত্তয়ঃ।” ৪। পশ্বাদিচালক। 

নিয়ন্ত্রণ নি যন্ত্র বিরতহওয়া+ অন(অনট্) 
_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, প্রতিবন্ধ দূরীকরণ । 

নিয়ন্ত্রিত (নি নিশ্চয় -যন্ত্র সংকুচিত কর! 
+তক্তে)-ম্ম) বিং, ত্রিৎঃ দমিত। ২। 
নিবারিত। ৩। বন্ধ। শিং- ১ “সখযে- 
গদ্যৈনিয়ন্ত্রিতে | ৪ | সঙ্কোচিত। 

নিয়ম (নি-যমৃ [বিরত হওয়া ] অঙ্গীকার 
কর] ইত্যাদি + অন্সেল্্)- ভা) সং, পুৎ 
প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার । ২। বিধি, ব্যবস্থা । 
৩। অবধারণ। ৪1 ধারা, রীতি । €। 

ব্রতাদি। ৬। দ্বমন। ৭।নিরোধ। ৮। 

পাপপ্রবৃন্তি নিবৃত্তি জন্য ইন্দ্রিয়বর্গের 
দ্ধমন। ১। ধর্মকর্ম, ধন্মানুষ্ঠান। ১০। ব্রত 

উপবাসাদি । শিং -১ “অক্রোধো গুরু- 
 শুশ্রুধা শৌচমাহার লাব্ববম্। অপ্রমাদশ্চ 
সতত পটঞ্চতে নিয়ম; স্মৃতাঃ।” ১১। শুচি 

স্তোষ তপস্যা অধ্যয়ন এবৎ ঈশ্বরেতে 
প্রণিধান। ১২। হ্ত্র, লক্ষণ | ১৩। বন্ধন। 

নিকসসতজ-যাহাকে। কতিপয় নির্ধারিত নি- 
স্বমের অনুবস্তঁ হইয়া চলিতে হয়। 

নিয়মন নিয়ম দেখ, জন(অনট্)-_ ভা) অং) 

[ ৯৪১ ] নিয়া 

ক্লীং, দমন। ২। বারণ। ৩। বন্ধন ; ষথা-+ 
“বলের্নিয়মনমূ ।” ৪। ব্যবস্থাপন,বিধিদান, 
নিয়ম করিয়। দেওয়।। ৫। নিয়ম । শিৎ-:১ 
“নিয়মনাদ্াসতাঞ্চ নরাধিপঃ£ 1+2 

নিয়মবিধান; সং, ক্লীং, নিষমকরণ । ২। 
আইন প্রস্তত করা। 

নিয়মসেবা (নিয়ম - সেবা, ৩য়।-ষ) সৎ, 
স্্রীং, নিয়মান্ুসারে বিশ্ুর দেবা ইহ! 
আশ্বিন মাসের শুক্লা-একাদশী হইতে 
অমগ্র কার্তিক মাসে প্রশস্ত বলিক্বা নি- 
দিষ্ট আছে। 

নিয়মশ্ছিতি (নিয়ম -শ্িতি অবস্থান, ৭মী 
_-হিৎ) সং, আ্ত্রীৎ, তপস্যা । ২। নিয়ম 
পূর্বক থাকা। 

নিয়মানুষায়ী (-_-যায়িন্) বিং, ভ্রিং। নিয়মের 
অনুযায়ী, নিয়ম অনুসারে কৃত অনুষঠিত 
বা সম্পাদিত, নিয়মান্ুগত | ২। যে নিয়ম 
অনুসারে চলে, যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, 

নিয়মশালী, নিয়মানু বস্তা, নিয়মানুসারী | 
নিয়মান্থসারী। (নিক্ম-_ অনুসারী, অনমু- 
নিয়মানুবত্তাঁ / বন্তা ) বিং, ত্রিং,যে নিম 

নুসারে চলে, ষে নিয়ম লভ্ষন করে না, 
নিয়মশালী, নিষমানুযায়ী, নিয়মানুসারী । 

২। নিকম্র অনুবস্তাঁ, নিয়ম অনুসারে 
কৃত অনুচিত বা সম্পাদিত, 8 
নিয়মানুযায়ী | 

নিয়মিত নিয়ত দেখ) বিৎ, ত্রিৎ, বদ্ধ। শিৎ 
--১ “কিঞ্চিদৃভ্রভঙ্গ লীল!নিয়মিত জলধিং- 
রামমন্েষয়ামি 1" ২।দ্বমিত।৩। নিবারিত, 
নিবিহ্ধ। ৪ | নিয়মবন্ধ। ৫। ববেস্থাপিত। 
৬। অবধারিত, নিশ্চিত । ৭। আকৃষ্ট | 

নিদ্মী (-মিন্) বিং, ত্রিংও শুদ্ধ লিয়মাদি 
পালন করিলে তাহাকে নিয্মী কহে। 

নিষ্ম্য নিযসম দেখ, ঘয-ম্ম) বিং১তিৎ, শিক্ষ- 
পীয়। ২। শাসনীয়। ৩। নিয়মষোগ্য । 
৪ । গিগ্রাহ্য । শিং --১*ত্বয়। নিয়ম্য] নম 
দিব্যচক্ষুষ।।+ . 

নিষব (নি--ষু মিশ্রিত করা +অজেল্)_ 
ভাবে ) ঘং, পু, মিশ্রীকরণ | 

নিষাতন (নি-_যত-গ্রিস্ষাতি বধ করা+ 
অনক্মেনট) _ ভাবে) সং» ক্লীং, বিনাশ" 



নিয়ো 

করণ, সিপাতন। ২ । (+ অনট্_ ক) বিং+ | 
1: ৯। অধিকার । শিং ১ “আনিোজেয নি- ত্রিং, ভয়যুক | 

নিষান, (ি-ষা দো 
-_ধি) সৎ, ক্লীৎ, পোচারণস্থান, গোষ্উ । 

নিয়াম নে-যম্ব বিরত হওয়া+ অব্যঞ) | 
- ভাবে) সৎ, পু, নিয়ম । 

নিক়্ামক (নিয়ম দেখ, অক(পক) - ক) বিৎ্ঃ 
তিৎ। ষে নিয়ম বাব্যবস্থা করে, নিক্ন্তা, 
নিয়মকর্ত1, বিধিদ্বায়ী, বিখিদায়ক, ব্যব- 
স্থাপক । শিৎ- ১ “কুত্বন্িতসযাসানমভি- 
ধানৎ নিয়ামকমৃ 1 ২। যে নিশ্চয় বা 
নিরূপণ করিয়। দেয়, নিশ্চায়ক, নিরূপক । 
৩। সহ, পুং, পোতবাহক, নাবিক । 

নিযুক্ত নে -যুজ[ যোগ করা] খাজ্ঞা কর! 
+ত(ক্তি) _প্ম) বিৎ, ত্রিৎ, যাহাকে নি- 
য়োগ করা যায়, প্রবর্তিত। শিৎ-১ 
“কেনাপি দেবেন হৃদ্িশ্ছিতেন যথা নি- 
যুক্তোহসম্মি তথা করোমি |? ২। ষাহাকে 
বেতনদানপুব্বক নিয়মিতরূপে কোন কর্ম 
করিবার ভার দেওয়] গিয়াছে । ৩। ব্যাপূত। 
৪ । প্সধিকৃত । ৫ । আদি, আজ্ঞপ্ত । ৬। 
যে কোন কর্ম করিতে আরম্ভ বা হস্তার্পণ 
করিয়াছে, প্রবৃত্ত । 

নিযুঞ্জান নিযুক্ত দেখ, আন/শোন) _ ক) বি, 
ত্রিং, যেকাহাকে কোন কশ্ধে বা বিষয়ে 
নিয়োগ করে বা করিতেছে । 

নিযুত (নি-য়ু ' মিশ্রিত করা+7+তক্তি)-_ 
ক) সং, পুং- ক্লীৎ। দশলম্ষ' সত্য । 

নিযুদ্ধ (নি- যুদ্ধ) সং, ক্লীং, মল্লযুদ্ধ, বাহ- 
যুদ্ধার্দি। শিং-১ “নিযুদ্ধং সঙ্কটযুতমূ |” 

নিষোক্তা (নিযোক্তু্, নিযুক্ত দেখ, তৃতেন্্) 
-_ ক) বিৎ্, ত্রিৎ, নিয়োগ কর্তা, প্রভু । ২। 
যে আজ্ঞা দেয়, যে আদেশ করে, আ.- 
দেষ্ট।, আজ্ঞাপক। শ।ষে কোন বিষয়ে 
প্রবৃত্ত করে, প্রবর্তক। ৪1 ষে কোন 

বিষয়ের ভার দেয়, ভারদাতা। 

নিয়োগ (নিযুক্ত দেখ, অ(ঘ এ) -- ভ1) সং, 
. পুংশাসন | ২ । বসাজ্ঞা । শিৎ- ১ “তৎ- 
সিষেবে নিয়্োগেন স বিকল্প পরাজ্দুখ£।” 
৬1 প্রবণ । ৪। ভারারণ। ৫। খনো- 
যোগ । ৬.। দিযুত্ত করা, কর্মে বা পদে 

[৯৪২]. 

কস 

যোগে আত নিধুনক্ষি 1১ 

নিষ্বোগপত্র ; সং+ক্লীৎ, ঘে পত্র বারা কাহাকে, 
কোন কর্ণ বা পদে নিযুক্ত কর যায়। 

নিয়োগী (নিক্োপিন্, নিষ্কোগ +ইন্ -জ- 
স্ত্যর্ণে) বিৎ, ত্রিৎ। যে নিমুত্ত হইয়াছে, 
ব্যাপুত। ২। ঘষে আদিষ্ট হইয্মাছে। 

নিযোগ্য (নিযুক্ত দেখ, ঘ(ঘ্যপণ) _ ক) সৎ,পু, 
নিয়োগ কর্ত1, প্রভূ । গ্যা _জ্্রীৎঃ নিয়োগ- 
কত্ররঁ। 

নিযোজক নিযুক্ত দেখ, অকপেক)-- ক) বিং, 
ত্রিং। যে নিয়োগ করে, নিযোক্তা। 

নিযোজন (নিযুক্ত দেখ, অন(অনট)- ভা) 
সং,ক্ীং, নিযুক্ত করা । ২। আদেশ করা। 
৩। প্রেরণ। ৪। প্রবর্তীন। ৫। যাহা পুজ। 

সাধনাদি দ্বারা মোক্ষ ফল ক1ভ হত্ু। শিং 
-১ “ত্বটমতৎ্ ক্র্িয়ত: (তি ক্রিয়াত্ 
নিয়্োজনং প্রেরণমৃ।” : দাস)। 

নিষোজয্িতা €(-তৃ, নি - যুজ-ঞ্রি- যোর্জি 
(যোগ কর] আজ্ঞা কর।+ তৃ(তৃন্)-- ক) 
বিৎ, ত্রিং, নিযোগ কর্তী, যে নিযুস্ত করে'। 

নিযষোজিত (পুর্ষের ক্েখ, তকে) শ্ম) বিৎং, 
ত্রিং, যাহাকে নিযুক্ত কর। হইয়াছে । ২। 
ব্যাপার্িত। ৩। প্রবর্তিত। ৪1 'আজ্তগু । 
৫। প্রেরিত। ৬ । অধিকারিত । 

নিষোজ্য (নিযুক্ত দেখ, যত্যেণ্)-_্ঘ ) বিৎ, 
ত্রিৎ, কিন্কর, দাস । ২। প্রেষ্য। ৩। 
যাহ।কে নিযুক্ত করা উচিত। শিং-১ 
“ভবতাৎ তু নিষোজ্যোহুস্মি |? ২ “জনি- 
যোজেয নিয়েগে মাং নিযুনক্ষি 1৮ 

নিষোদ্ধা (নিযোদ্ধ, নি সমীপ-সুধ্ যুদ্ধ 

কর1+তৃত্ন্১-ক) সং, পৃ, কুকুট। 
২। মলঘোদ্ধা। 

নির ? নে লইয়া বাওয়17-*(ক্কিপ)- ক) 
নিস্ / উপহং, অং, নিশ্চয়। ২হ। নিষেধ। 

৩। নিঃশেষ। ৪1 নিতাস্ত। ৫। বহিক্ষরণ। 
৬। নির্গমন । 

নিরংশ (নির না- অংশ) বিং ক্রি, আংশ- 
হীন। ২। শান্্ীয় ব্যবস্থানুসারে যাহার! 
পৈতৃক সম্পত্তির অংশ প্রাণ্ড হয় সা। 



শিখ-১ “পতিতস্তৎ হুতঃ ক্রীবঃ পু 
"ক্সস্তকো। অড়ঃ। অন্ধ্যোইচিকিৎস্য রো- 

গর্তে! ভর্ভব্যান্তে নিরংশকা31” যোজ্- 
বন্ধ্য)। ২ । সং, পু, রাশির ভোগকালের | 
প্রথম ও শেষ দ্বিন। শ। সৎক্রান্তি ৷ 

নিরংশু (নির্-- অংশ কিরণ) বিংঃ ভ্রিং 
জেযাতিঃহীন। 

নিরক্ষ, নিরক্ষদেশ, নিরক্ষবৃত্ত, নিরক্ষরেখা 
(70089৮০) বিষুবরেখা, নাড়ীমগ্ডল। 
পৃথিবীকে উন্তরার্ধ ও দক্ষিণাদ্ধ এই ছুই 
ভাগ করিলে, যে রেখাদ্বারা ভাগ করিতে 

হয়, তাহাকে নিরক্ষবৃত্ত বলে। তাহারই 
উপরস্থ দেশ (উত্তর দক্ষিণে কিয়দংশ 

পর্যস্ত) নিরক্ষদেশ । এখানে দিবারাত্রি 
অমান। 

নিরক্ষাত্তর (0165০, নিরক্ষ _ অভ্তর) নি- 

রক্ষরেখা হইতে পৃথিবীর কোন এক 
স্থানের দুরত্ব; স্থান, নিরক্ষের উত্তরে 
হইলে উত্তর নিরক্ষাস্তর, আর দক্ষিণে 
হইলে দক্ষিণ নিরক্ষাস্তর | 

নিরগ্সি নিরব না-অগ্নি অগ্নিসাধ্যকার্ঘ্য, 
৫মী_হিৎ) সং, পৃ, শ্রৌতম্মার্তা্সি 
সাধ্য কন্মরহিত ব্রাহ্মণ। 

নিরস্ুশ (নির না-অঙ্কুশ হস্তিশাসন 
 দ্বণ্ড, ৬ষী হিং) বিং, ত্রিৎ, অনিবার্ধ্য। 

২। স্বেচ্ছাচারী। ৩। প্রতিবন্ধশৃন্য | শিং 
--১৭বিক্রয়ার্থৎ হি যে হন্যাৎ ভক্ষয়েছ! 
নিরক্কুশঃ 1? [ত্রিং, অঙ্গহীন। 

নিরজ (নির্ ন1- অঙ্গ, ৬ঠী-হিৎ) বিৎ, 
নিরক্ুল তির না-অন্ুুলি) বিং, ত্িৎ। 

'. বাছা অদ্ুলি হইতে নির্গত হইয়াছে । 
নিরঞ্জন নের না-অগ্ুন কঙ্জল। যা- 

হার অঞ্জন অর্থাৎ মল নাই, ৬ঠী- হিৎ) 
বিৎ, ত্রিং, নির্ধল, অঞ্জনরহিত । ২। আ- 
বিদ্যাদোষরকহিত | ৩। সং,ক্রীং, পরব্রহ্ছ । 
শিৎ-১"তদ। বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধুয্র 
নিরঞজনৎ পরমং সাম্যমুপৈতি 1৮ ৪। 
পুং। পিব | শিং-১ “দীর্থবাহর্নিরঞজন |”? . 
(শিবনাযোক্কি)। না -স্ত্রীৎ,পুর্ণিমা তিথি । 

নিরত (মি-রত অনুরক্ত) বিং, ত্রিৎ। আ- 
অজ, অঙ্ক । ২। ব্যাপৃত। ৩। নিযুক্ত | 

রী হি | ] 

নিরতি নি ঘা রং . 
ভাবে).সং, রী টির আসি গন চি 

৫সী-- ছিং) বিৎ, তরি অভি), স্িরিক, 
অত্যধিক ২। অত্যুতকৃষ্ট। ৩ স্হ,পুহ+ 
বাহা। অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই, পরমেশ্বর |. 

নিরত্যয় নের না-অত্যয় দোষ, বিনাশ), 
বিৎ, ত্তিং, অত্যয়রহিত, অবিনাশী | ২। 
নির্বোধ, বাধারহিত। শিং -- ১৭নিরত্যয়ৎ 

সাম ন দান বজ্জিতমৃ।” ৩। নির্দোষ । 
নিরধিকার (নির্- অধিকার ) বিৎ, ত্রিং 

যার অধিকার লাই, অধিকারশৃন্য। ২। 
যে অধিকার হারাইয়াছে,অধিকারচ্যুত । 

নরধব (নিরু না অর্ধন্ পথ) বি, ভ্রিৎ 
পথ হইতে নিষ্কাস্ত। 

নিরনুক্রোশ নর অনুক্রোশ য়া, ৬চী 
- হিৎ) বিৎ, ত্রিং, নির্দয়, অকরুণ। 

নিরম্ুনাসিক (নির না-_ অন্ুনাসিক, ৬ঠী 
_ হিৎ) বিং, ত্রিং, অনুনাজিকত্ব শুন্য । 

নিরন্ুরোধ (নির অনুরোধ ) বিৎ, তরি, 
যে কাহার অনুরোধ শুনে না, নিরপেক্ষ ।. 

নিরস্তর নির্ে না- অত্র অবকাশ, অধ্ট 
সময্ব, ৫মী _ হিৎ) বিং, ত্রিং, ক্বন, নিবিড়, 
নিরবকাশ, সাজ । শিং-১ “নিরস্তরা5 
শরৌ যেন কৃতা কেচিদ্র নাজিরে।”? ৩) 
নিশ্ছিদ্র । ৪ । ক্রিং -বিং, ক্লীৎ, সর্বদা, 
অনবরত । শিং-১ “ বালবৃদ্ধনিরস্তরা: 
(অধযোধ্যা)।?? 

নিরস্তরাভ্যাস ) সংপুৎ, সমস্ত আবৃত্তি কর।' ৯ 
নিরস্তরাল (নির না-অন্তরাল মধ্য, আ1- 

ডাল) বিং, ত্রিং, যেখানে স্থান লাই, 
যেখানে অতি অল্প স্থান আছে, অন্কীর্ণ । 

নিরন্ন (নির্- অন্ন) বিৎ, ত্রিং, যাহার আমনের 
সংস্থান নাই, ছরিজ্। 

নিরন্বয় (নির্ না-খন্বয বংশ, সম্থব্ধ ) 
বিং ত্রিৎ, নিংসস্তান। ২। যাহার সছিত 
কোন সম্পর্ক নাই,নিঃসস্ক্র্ক,সন্বদ্ধরছিত। 
শিং - ১কা ত্বযেকাফিনী ভীরু ! নিরন্বয়- 
জনে বনে ।” (ভি)। ৩।খাহার বংশ 
নাই, নির্ধংশ। | 

নিরপত্য দির লা অপত সন্তান, রি 



নির [৯৪৪ ] নির 

--ছিৎ) বিহ, তিৎ নিঃসস্তান) পুত্রকন্যা- 
রহিত | | | 

নিরপত্রপ (নির না-অপত্রপ! 
৬ী-হিং) বিৎ, ত্রিং) নির্পজ্জ | পাঁ_ 
স্ীং, নির্লজ্জ । শিৎ- ১৭আপ্দরো মেনকা 
ত্রন্মন্ নির্ঘয়াঃ নিরপত্রপাঃ 1১ 

নিরপরাধ (নির 'ন!-- অপরাধ, ৬ষী _ হিহ) 
 বিৎ,ত্রিং, যাহার অপরাধ নাই, যে আপ- 

রাধ করে লাই, নি্দেশেষ, অকৃতাপরাধ । 
২) ক্রিৎ-বিধ বিনা অপরাধে |. 

দিরপায় ₹ (নির লা অপায় পচন, 
'নিরপান্মী- / নাশ, ৬ঠী_হছিং। নিরপায়িনূ, 

নিরপায়+ইন্ - অস্তর্র্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
'অপায়রহিত, 'অক্ষযব, অধিনশ্বর | 

নিরপেক্ষ (নির না অপেক্ষা, ৬ষঠী-হিৎ) 
বিং১ত্রিং,ষে কোন বিষয়ে কাহার অপেক্ষ! 
রাখে না, অপেক্ষা-রহিত, স্বতন্ত্র, স্বাধীন। 
২। ষে কোন বিষয়ে কাহার অন্থরোধ 
শুনে না আপন বুদ্ধি ও বিবেচনা অনু- 
লারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। ৩। 
উদ্দাসীন। “শরীরনিরপেক্ষেণ তপসা 1? 

নিরপেক্ষগপতি-াআন্য বন্কর গতির সহিত ষে 
গতির কোন সন্বন্ধ নাথাকে। 

নিরমণ ; সৎ, ক্লীৎ, অত্যন্তান্ুরাগ 1 
নিরম্ব, (নির._ অস্ব, জল) বিংব্রিং,ষাহাতে 

জল পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, নির্জল ) 
'ষেমন--নিরম্ব, উপবাস। 

নিরয় লির নিরগ্গত- অয় সৌভাগা, ৫মী 
-হিৎ) সৎ পু, পাপীর। মৃত্যুর পর যে 
স্থানে গিয়া শান্তিভোগ করে, যস্ত্রণাভোগ- 

সান, নরক। শিং- ১নিরয়ে চৈব পতনং 
ঘাতনায় যমক্ষয়ে 1১ | 

নিরয়গামী (-গামিনৃ, নিরয়-গম্ গমন 
কর14"ইন্ণিন্)-_ ক) বিং, ত্রিৎ, যে ন- 

 জ্বকে যায়। কর্মদোষে যাহাকে নরকে 
.. থাইতে হয়, নরকগামী। 
. নিয়ণ (নিরঞ অয. গমন করা+খঅন 

২ ফনট)--ভাবে) সৎ, ক্রীৎ, নির্গমন । ২। 
এ এশিকআনট - ৭) নির্গমনোপায়। শিং ১ 

. এপিশ্চাৎ নিরয়ণমূ কৃত 1 2 

. লিররল (দির না-র্ণল হড়কা, ৬ঠী- 

লজ্জা) 

হিং) বিৎ, ত্রিং,। অবাধাঁ, অনর্গল, নি- 
প্রতিবন্ধক । ২ ।ক্সর্গলরহিতত । ৩। উ- 

দ্দাম। ৪। ক্রি _-বিৎ, অনর্গল, 'খবাধে, 

প্রতিবন্ধ ব্যতিরেকে । 
নিরর্থক নের না-অর্থ বিধেয়, প্রয়ো- 
জন, ৭মী-হিৎ, কণ্-_প্রৎ) বিৎ। ত্রিংও 
ব্যর্থনিপ্প যোজন, বিফল । ২। অর্থশূন্য। 

-শিহ- গ্রসাদে নিক্ষলো ষস্য কজ্কোধ- 

রা শ্চাপি নিরর্ধকঃং ।১178-4 ক্রিং - বং বৃথা! 1 

নিরলদ (নির. লা -অলস, ৬ঠী- হিং) 
বিং, ত্রিং। আল-াইঈন। 

নিরব নে না- 3 শন্দ,৬ঠী _ হিং) বিং, 
ত্রিৎ, নিঃশব্দ, :*1নী 1 

নিরবকাশ (নির না অবকাশ, *ঠী _ হিং) 
বিৎ, ত্রিৎ, অবকাশ শূন্য । 

নিরবগ্রহ নর লা- অবগ্রহ বাধা, ৬ী - 
হিং) বিংত্রিংম্বতন্ত্র। ২। নিষ্প,তিবন্ধক। 

শিৎ- ১ “কেচিৎ ক্রোধসমাবিষ্টঃ মদান্ধা 

নিরবগ্রহাঃ 1” ২। দৃষ্টির ব্যাঘাতরছিত। 
নিরবচ্ছিন্ন (নির না অবচ্ছিম্ন বিচ্ছিন্ন) 

বিৎ, ত্রিৎ, অনবচ্ছিন্ন, দিরস্তর | ২ । শুদ্ধ 

কেবল | ৩ । বিশুদ্ধ, নির্মল । ূ 

নিরবদ্য নর ন।-অবদ্য অকথ্য) বিৎঃ 

তরি নির্দোষ, বিশুদ্ধ। ২। উত্কপ্তও 

শিং-১ “তম্য লিরবদ্যবিদ্যোদ্দ্যোতেন 
দেযোতিতস্বত্বতোহয়মর্থঃ 1”... 

নিরবধি (নির.- অবধি) বিৎ, ত্রিং, নিরম্র, 
হ্গতত | ২। আহার অবধি লাই, অসীম । 

৩ ।ক্রিৎং-বিং, অবাধে । 

নিরবয়ব (নির -ক্সব়ব) বিংও ত্রিংও আবয়ব- 

রহিত, নিরাকার 1 ২। আ্বৎ। পুংঃ পরমাহ। 

লিরবলম্ব নর _ অবলম্) বিংঃ ত্রিৎ, যাহার 

কোন অবলম্বন নাই, যাহার কোন ৩" 

গায় নাই, যাহার আশ্রয় বা সহায় নাই, 
. নিরালম্ব, নিকপায়, নিরাশায়। নিঃসহায়, 

অহায়হীন। ৮148 

নিরবশম্বন (নির লা-তঅবলম্বন ব্াশ্রয়? 
_ *্চী- ছিৎ) বিং১ত্রিৎ) নিরাশ্রয়, অসহায়, 

নিরবশে্য লির.- অবশেষ) বিৎ, ত্রিং, নিঃ- 
শেষ, সমগ্র, জম্পুর্ব। শিৎ- ১ কঃ 

নিরবশেষং ভবতি তাবৎ দবাহগ্লিত্ব |. 
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নিক্ঘশেষিত্ত (নিদ্ববশেঘ+ইত- ইদমর্থে) 
বিং, ত্রিৎ, নিঃশেধিত, যাহাতে কিছুই 
ববশিষ্ট নাই। 

নিরবমিভ (লিগ্ু- অব_সো নাশ করা+ 
তক্তি)-স্ম) বিং, তরি) বহিষ্কৃত । ২। 
যাহারা! ভোজন করিলে পাত্র সৎস্কার্ 
দ্বারাও শুদ্ধ হয় না। রঃ 

নিরধহালিকা (নিরু বাহক - 'অবহালিক। | 
বেড়া) সং, স্ত্রী, প্রাচীর, দেওয়াল। 

নিরশন (নিত না খঅশন ভোজন ) সং, 
জীৎ, অনাহার। ২। বিৎ, ত্রিং, ভোজন- 
রহিত। [রলহীন। 

নিস (নি নাস) বিৎ, ত্রিৎ। নীরস, 
নিক্সন €নির বাহিরে-অদ্ ক্ষেপণ করা, 
অন(অন্ট)-_ভাঁ) সং, ক্রীৎ, প্রত্যা- | 
খ্যান, নিরাকরণ । শিং-১ “স পিতু বি ূ 
'ক্রিয়াং হৃষ্।1 রাজ্যান্সিরসনং তথা 1” ২। 
নিক্ষেপ । ৩। হনন, বধ। ৪। নিষ্ঠীবন, 
থুথুফেলা। ৫ | নিষ্কাশন । 

পিরনীক্ক (নিরসন দেখ, অলীয়-_ শি বিৎ 
ত্রিং, যাহার নিরাস করা উচিত ব। আব- 
শ্যক, বহি£খগুনীয়। ২। বৃহিক্করণীয় ৷ ৩। 
নিবারপীয়, নিবর্তণীয়। 

দিরস্ত নিরসন দেখ, ত(ক্)-প্ম) বিং, ত্রিং 
নিক্ষিপ্ত । ২ । পরিতাক্ত। শিৎ--১নিরস্তঃ : 
পরাবন্ুঃ।? ৩। নিরাকৃত, প্রত্যাথ্যত। ূ 
শিং--১ “নিরস্তগাস্তীরধব/মপাস্ত পুষ্পকমৃ 1১? | 
ও । দূরীকৃত, বহিন্ষ ত। ৫।জাত্ত, নিবৃত্ত। | 

৬। নিবন্তিত, নিবারিত | "| হত । শিৎ-- ; 
৯৫নিরজ্পাদ্পে দেশে এরগ্োহুপি দ্রেমা- 
যুতে।” ৮। প্রতিহত ঈ। নিষ্ট,যত। ১৯ [ 
শীঘ্রোচ্চারিত । ১১। ভত্ দিত? 

নিরস্্র (নির না- অক্প, ৬ষ্ঠী -হিৎ) বিং, 
ত্রিৎ যাহার অন্তর নাই, অন্পুশৃন্য। 

নিরশ্ি নির্ না-অন্টি, ৫মী হিং) বিৎ, 
ত্রিং, যাহা হইতে অস্থি নির্গত হইয়াছে । 

নিরস্যমান (নিরদন দেখ, শান-শ্, ঘ_ 

আগম) বিৎ, অ্রিং, খণ্ামান। ২। ছ্রী- 
ক্রিঘমমাপ 4 ৩। নিবার্ধযমাশ । | 

নিরহক্কার (নিন্ম না-- অহক্ষার, *চী_হিং) 
বিৎ তি 8 অভিমালবঞ্জিত। 

স্পেস ৮ পপ 

| ৯৪৫ ] দিঙ্গা ঠ. 

শিং -- রি নিরহস্কারা হিতক্রোথমৎ 
সর1217 ভোরত)। র্ 

নিরহমূ (নিদ্ব না-অহমূ অহহহুদি খু 
-হিৎ) বিং, তরি, অহঙ্কারশন্য | শিং 

৯. * শ্রত্যক্ক প্রশাস্তৎ, হৃখিয়োগলৎ হা 
হালামন্ূপৎ দিরহৎ প্রপদেত |”... 

নিরাক (.নির্_-অকৃ বক্র গমন করা ক 
ঘেঞ)--ভ1) সং, পুৎ, পাক । ২1. খেদে। ) উন 

৩। (4১টি ক্মাসৎকণ্্ম-ফল।.. 
নিরাকরণ (নির্- -আ1-ক্ক [করা] দূর ক্যা 9 

ডা) সং,ক্রীং, নিবারণ । ২৭... 
খণ্ডন। ৩ প্রত্যাখ্যান, ছৃরীকরণ। ৪1 মি 
অন(অনট্)_ 

নির্ণয়, অবধারণ । ৫ । মীমাংসা, সিদ্ধাস্ত । 
নিরাকরিষু নিরাকরণ দেখ, ইযুং-ক, শী- 

লার্থে) বিৎ, ত্রিং, নিরাকরণশীল। ২। 
ভূরীকরণসমর্থ,প্রত্যাখ্যানকারী ।. শিং _ ১ 
“নিরাকরিফে। বৃঁজিনাদ্বতেহপি 1 রেছু) । 

নিরাকা্ষ (নির না-আকাজন্না ) বিং, 
ত্রিৎ, নিম্পৃহ, আকাজ্ারছিত । শিৎ- ৯ 
“তেষাং বাক্যং নিরাকাতক্ষমূ ।” 

নিরাকার (মনির না আকার, ৬ভী- হিং) 
মং) পুৎ, আকাশ। ৎ।বিষ।। ৩। শিব। 
৪ । পরমেশ্বর । শিং-১ “তেজঃ স্বরূপে! 
ভগ্মবান্ নিরাকারেো নিরাশ্রয়্ঃ।”? পরাণ) । 
৫1 (নির্- আকার আহ্রান ) নির্গতা- 
হবান। শিৎ--১ “নিরাকার নিরানন্দ। 
দীন! প্রতিছতত্বনা3 1১, ৬ । তিরস্কার । ৭4 
বিং, ত্রিং। আকাররহিত, যাহার শরীর 
নাই। 

নিরাকুল (নির অতিশক - আকুল, যং--স) 
বিং, ত্রিৎ, অত্যন্ত আকুল। শিং-১ 
“জঅলিকুলসম্ফুলকুদ্ুমসমুহন্রাকুল বকুল 
কলাপে 1” (গীতগোবিন্দ)। ৎ। (নির্- 

, খসাকুল) আকুল নয়, শোক ক্ষোভ হুঃখ 

তয় ক্রোধ প্রন্ৃতি ঘটিলে থে অস্থির হয় 
না, অব্যাকুল। 

নিরারুত (নিরাকরণ দেখ, তক) _ _ নব) বিং 
ত্রিৎ, গ্রত্যাখ্যাত। দূরীকৃত। ₹। নিবারিত। 
৩। খ্বশ্তিত, নিরস্ত | ৪ নির্পীত, 'অব- 
ধান্ধিত । «| সীনাধ্লিত, সিদ্ধাত্তিত। 

৷ নিরাকৃতি (লিরাকরণ দেখ, ভি(কি')- গা) 

১১৯ 

শি সত 



সং, স্প্রীৎ, নিরাকরণ। ২। নিষধায়ণ । ৩1 

নিরসন । শিৎ- ১ “প্রলয়ঃ হুখছুঃখাভ্যাৎ 
চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ 1”, € সাহিত্যদর্পপ )। 

৪1 বিৎ, ভ্রিং আকুতিহীন, নিরাকার । 

যথা--“পরমাত্বা। লিরাক্কাতিং 1 ৫7 স্বা" 
ধ্যায়হীন । ৬। পঞ্চষজ্ঞত্যাপী | 

নিরাকতী €-কৃতিনৃ, 'নিরাকৃত+ইন্- আ- 
খ্যরযর্থে ) বিৎ, ভ্রিৎ। নিরাকরণকর্ভ। | 

নিরাভন্ক (নিবি না-খ্মাতঙ্ক ভয়, ৫মী বা 
৬চী হিং) বিৎ, তরি, আতঙ্করহিত, নি- 
ভ্প । শিৎ-_ ১ “পুকুষাধুষজী বিন্যে। নিরা- 
তষ্কা। লিরী্তষ ৮ (রঘু) 

নিরাতপ তনিরু না-আতপ হৃখ্যকিরণ, 
ভষ্ঠী_হিৎ) বিৎ, ত্রিৎঃ আতপশুন্য | পা 
--স্ীৎ, সং, রাত্রি । 

. নিরাঘি (নির্-ধ্সধি পীড়া, ৬ঠী_হিৎ) 
বিৎ, ত্রিৎ, পীড়াশুন্য । 

নিরানন্দ তির - আনন্দ) বিং, ত্রিৎ। যাহার 
"আনন্দ নাই, শোক গ্রতভৃতি কারণে যাহার 
আনন্দ নষ্ট হইয়াছে, শোকাকুল । 

নিরাপদ লির্ ম1-আপছু বিপদ, খঠী - 

হিং) বিৎ, ভ্তিখ বাহার আপদ নাই, বিপ- 
 স্মস্ু, দিক্পন্রুব । »। যে আপদ হইতে 
মুক্ত হইস্সাছে। ৩। খাহাতে কোন বিশ্ব 

থা উপজ্রব নাই, আকণ্টক। ৪ ।-ক্রিৎ-_ 
বিৎ, নির্ধিষ্কে, 'অব্যাতাতে । 

নিরাবাধ ঘনির না-'আবাধা বাধা, ৬ষী 
” হিৎ) বিৎ, জিৎ, বাধাহীল। ২। ং, 
পৃৎ, পক্ষাভাদবিশেষ । 

নিরাম্ষ (নিয় না-ব্দাময় রোগ, ৬ঠী _ 
হিৎ ) বিং, ত্রিৎ, নীরোগ, হুপ্থ । ২ । সৎ, 
পুং) বন্যছাগ ।৩।শৃকর। ৃ 

নিরামিষ (নির না আমিষ, ৬ঠী-_ হিং) 
বি, ভরি, মাৎসাধদি আমিধরহিত । শিৎ 

| --১ পনিরামিষৎ হাবিষ্যৎ বা সকৃ* ভুঙীত | 

মান্যথ।।” [নিরস্ত্র ক্বায়ুধশৃষ্ত 
নিজ (নি না-আফুধ আন্ত) বিৎত্রিৎ, 

টা নিরালম্য (নিব -গ্মালম্ব 'অবলন্মম, ৬ ৬ষ্ঠী_ 
_ বৃহছিৎ) বিং, ত্রিৎ, নিরা শ্রয়, অবলশ্বনরছিত। 
1২৯ এনযালশ্ো। ল্মোদরঅননি কৎ 

খা শরণ 1০8৮8 

নিরাশ (দেখল) বি, ত্রিৎ, নিভৃত, নিঙজন, 
বিরল। . | 

নিরালোক (নির না আলোক, «মী - হিং) 
বি, ত্রিৎ, যাহা! হইতে বআালোক্ষ নির্গত 
হইয়াছে, আলোকশুন্য । শিৎ-১ “কৃত 
ঝোকান্ নিরালে?কান্ ।,? 

নিরাশ (নির্. না সক্মাশা প্রতাশ1, ৬চী 
_হিৎ ) খিংপিত্রৎ, আশারহিত, হতাশ । 
শিৎ-১ “লিরাশাঃ পিতরে। বাস্তি শাপং 
দত তুপাকুণম্ ।+১ ২। নিস্পৃছ। 

নিরাশীঃ (নিরাশিষও নির্ ন1_ আশিষ, 
৬্ঠী _ হিহ ) বিৎ, ত্রিৎ, 'আশীবচনশুন্য। 
শিং-- ১জগচ্ছরপ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ।” 

নিরাশ্রয় (নির না- জাশ্রয়, ৬ঠী _ হিং) 
বিৎ, ত্রিৎ, আসহায়। শিৎ- ১ “নিরাশ্রয়ং 
মাং জগদীশ রক্ষ 1, ২। আশরণ। 

নিরাস (নির্ বাহির - আস ক্স ক্ষেপণ 
কর।+ অ(ঘএ)- ভাবে] নিক্ষেপ ) সং, 
পুং, নিক্ষেপ, ত্যাগ । ২। নিরসন দেখ । 

নিরাহার (নির লা- আহার, ভষ্ঠী- ছি) 
বিক্রি, আহাররহিত, উপবাসী । ২। 
সং, পু, সাহারের অভাব । ৬ | ক্রিং_ 
বিৎ, বিন। আহারে । 

নিরিক্রিয় তনির না-ইন্্রিয়) বিৎ, ত্রিৎ 
ইত্্রিক্মরহিত, চক্ষুরাদিবিহীন । শিং ১ 
“যে চ কেচিম্রিরিজ্রিয়ঃ 1” (মন্তু )। ২। 
যাহার পুরুষত্ব নাই, ক্রীব, নপুংসক। 

নিরীক্ষক (নিরীক্ষণ দেখ, অক(পক) -- ক ) 
বিৎ, ত্রিং, যে নিরীক্ষণ করে, ঘর্শক। 

নিরীক্ষণ -ক্সীৎ 7 (নির্*ঈীক্ষ। দেখ1+ 
নিবীক্ষা -- স্ত্রীং অন(অনট), অন্দেল্)_ 

তা) সং, নয়ন হ্বার। অনুভব করা, দর্শন | 

'পেরস্পরৎ কটাক্ষদিরীক্ষণৎ সংজাতম্।” 
নিরীক্ষমাণ (নিরীক্ষণ দেখ, আন (শান)_ 
ক) বিং,ত্রিৎ, ঘে দেখিতেছে.। 

নিরীক্ষিত নিরীক্ষণ দেখ, ত(ক্ি) স্ব) বিং, 
ত্রিং দুষ্ট, অবলোকফিত। ২। কক্ষ" - ভা) 
নিরীক্ষা, দর্শন। 

নিরীক্ষ্যমাণ ( জিরীক্ষণ দেখ, আনশোন)- 
প্র ।ষ১স-ব্আগম) হিং জিৎ, ছুশ্যমান, 
যে বন্ধ বা ব্যক্তিকে দেখ। খাইতেছে | 



নিরীখ (পারস্ড ) সুল্য, রাজকর্ম্রচারী হারা ] 
নিপ্ধারিত মূল্য ।.২। বাজারদত্ত। 

নিরীতি মির. না ঈতি) বিং, ত্রিৎ, ঈতি- 
শ্ৃদ্ক। ২। কৃষিপ্রতিবন্ধক বৃষ্ট্যাদরহিত । 
শিৎ - ১*নিরীতিভাবৎ গমিতেছ তিবৃষ্টয়। |” 

নিরীশ (নির্ নির্গত--ঈশা লাজলদণ্ড) 
সং, ক্লীৎ, লালের ফাল ।. 

নিরীশ্বর নেন না ঈশ্বর) বিৎ, ভ্রিৎ, যা. 
হাতে ঈশ্বরের 'অস্ভিত্ব স্বীকারধ্য নহে, 
বাদবিশেষ । শিৎ--১ “লিরীশ্বরেণ বাষেন 
কৃতহং শান্সং মহত্তরমূ 1”? ২। তে ঈশ্বরের 
'অস্ভিত্ব ্বীকার করে না, যে ঈশ্বর মানে 
না, নাস্তিক । 

নিরীশ্বরবাদ (নিরীশ্বর -বা কখন) সৎ, 
পৃ, ঈশ্বর নাই এই ষত বা সিদ্ধাস্ত। 

নিরীখবরবাী (নিরীশ্বরবাদিন, নিরীশ্বর - 
বারী [বদ বলা+ইন্পিন্)-ক] থে 
বলে ) বিৎ, ত্রিৎ, ষে ব্যক্তি ঈশ্বর লাই, 
এই মত্ত ব৷ হিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করে, যে | 

অবলম্বন | নিরীখরবাথ জংস্থাপন বা 
করে। 

নিরীহ নির্ না-ঈহা চেঞ&1, ৬ঠী - _ছিৎ) | 
বিংত্রিং, যাহার চেষ্টা মাই, নিশ্ডেষ্ট। 

₹। যেকাহার বিষয়ে হস্তার্পণ করে না, 
যে কখন অনধিকার চর্চা করে না। ৩। 
যেকাহার সহিত বিরোধ বা! বিবাদ করে 
না। ৪1 শাসক প্রকৃতি | 

নিরুদক্ত (নির্ নিশ্চম্ম- উক্ত, "যী -ছিং) 
সৎ, জীৎ, বেক্দাজগ্রস্থ-বিশেষ, বেদের 
ব্যাধ্যান গ্রন্থ, বেদাত্বর্গত হছুরূহু শব্দের 
ব্যাখ্যাকারক শাস্প। শিৎ--.১ «“বর্ণাপমো। 
বর্ণবিপর্ধ্যয়শ্ভ ছ্বৌচাপরোৌ বর্ণবিকার- 

. নাশো। ধাতোল্তদর্থাতিশয়েন যোগন্তভু- 
 চ্যতে পঞ্চবিধৎ নিক্ক্কমূ ।” ২ । বিৎ»ত্রিৎ 
নিত, মীমাংলিত্ত । গ । নিশ্চপ্রক্ষপে ক- 
খিত। শিং -- ৯ “নিকুকা। প্রকৃতিছে বা ।” 
94 পন্ুভঞ্জন । শিৎ--১ পপ্রন্তাবন্ত গ্রাক্ষ- 
রপৎ লিদুক্ৎ পদতঙজনং 1?) 

বিকার (নিরুক্র-ক. করা+অবেশ্)- 
ক) সং, পুহ। নিরুজ গ্রন্থ কর্ত। যুনি। ২। 
শাক: মি উ্বাত ও. ্ ালাটিবী এই 

কট 

তিন জন শ্রাীন্ দি, নি কক 
আধুনিক । ূ দার / 

নিরুক্তজ (নিরুক্ মি জ ক জন্ টনি 
ম্বান+অডে)১-ক] উৎ্পন্ধি, «যী -যহ) 
সং, পু, জেত্রজপুত্র । শিৎ-১ *ক্াত্বা 
পুত্রেশ্চ বিজ্ঞেয়স্তস্যানস্তরজশ্ড ঘঃ ।নিকুক্র" 
জশ্চ বিজ্কেয়ঃ হৃতঃ প্রস্তজন্কথ11?.. | 

নিরুক্ষি নিত নিশ্চন্স _ উল্তি, মী হিং). 
সং, স্্রীৎ। নিরুক্ত । ২1 নির্ম্মচন্। ৩1 

নিঃশেষে কখন । 91 প্রকৃতি প্রত্যক়াদি 
অবয্ববার্থ কখন দ্বার! সমুদ্িতার্খের ঝোধ। 
শিং -+১ “জরৎকারু নিকুক্তিৎ, ত্বৎ হা" 

বৎ বক্ত,মর্থষি।” ৫। নির্ণয়, মীমাংসা! | 
নিরুচ্ছা নেিক্ব_ _উদ্বাস) বিৎ, ত্রিৎ, 

যেখানে অধিক লোক ধাফ্চিতে পারে না, 
সঙ্গীর্ণ। ২। যেখানে আনেক লোকের 
সমাগম হইয়াছে, যেখানে অত্যন্ত অধিক 
লোকে অবশ্িতি করিতেছে, জনাকীর্ণ। . 

নিরুত্তর (নির না উত্তর) বিৎ্ব্রিৎ। সাহার | 
উত্তর বন্ধ হইয়াছে, রো প্রসূতি কারণে 
এনপ ছুর্বল হইয্মাছে যে জিজ্ঞাার 
উত্তর দিতে অক্ষম, এরূপ ক্বপ্রত্তত বাঁ 
অপদস্থ হইয়াছে যে আর উত্ধর দ্বিতে 
পারিতেছে না, যাহার কমার উত্তর দিবার রর 
পথ বা ক্ষমতা নাই। 

নিরুৎ্তক (নিব অতিশয় উৎসুক, স্হ_ 
স) বিৎ, ত্রিৎ। জত্যাত্ত উত্স্ৃক। ২।(নির্ 
না-উৎস্ক,চী _হিৎ) €ৎনুক্য বিজ ত। 
শিৎ _ ১৭ষৃগয়াহ প্রন্তি নিকমষকৎ চেত$1” 
৩। রৈবতকমন্ুর পুত্রবিশেষ । শ্বিং ১ 
“কৃতিমান ব্যখোবক্রত্ত ত্বকী নিরুঞসুক। 
৪। ত্রয়োদশ মত্বস্তরে ৮৮০ ভার্গব- 
গবিবিশেষ । | 

নিরুদ্ধ নি-রুধ রোখ রুরা +ক্কে) ক 
বি ত্রিৎ, নিবারিত,  প্রাতি রন্ধ, স্ছগিত ॥ 

২। আবদ্ধ, ঘাহাকে গ্জাটক করা পি- 
রাছে। শিৎ- ১ “ঘত্বনিরুন্ধবাটহঃ 1” - 

নিরুদৃঘতি (নির-_উ্-_ব্মৃ-শিক্ি তাবে) 
বিৎ জিৎ, নদিরুদ্োপ । 

নিরুজ্ধান (লি.-- _কুধূ কন্ধ কর1+ আন, শান) 
ক) বিৎ, ভ্রিং) বে নিরোধ: করিতেছে -. 



দিব... 0 ক 
লালে পপি পিপিপি 

শপ পক পিসি 
কিস 

নিকুপম (নির না-উপযা, ৬ঠী _ হি) 
বিং, ত্রিৎ, বাহার উপমা দিবার স্থল চর 

ধাহার সহিত উপমা দিবার উপঘুক্ বসা 

বা বাকি, দেখিতে পাওয়া যা না, বআমু- 

পম । 

নিরুপাথ্া নের্- উপ- আখ্যা) বি, তরি 
'আনির্িচনীয । ২। প্জাসৎ পদার্থ; যেষল-- 
বন্ধাপত্র, আকাশপুস্পার্দি। ৩। সৎ, কী, 
পরব্রহ্ষা। | ৃ 

নিকপাধি (নির্- উপাধি) বি, তরি 
'আন্য কোন উদ্দেষ্ট নাই, পরিশুদ্ধ ;) যে- 
মন নিকুপাধি দন্বা। ২। যাহাতে চাতুরী 
নাই, অমাযিক, ছলশৃন্ । 

লিকুপায় (নির্ না- উপাঘ্, ৬্ঠী-হিৎ) 
বিৎ, বিৎ, উপাদরহিত | শিৎ- ১ £উ- 
চ্ছিদামানোবলিনা নিক্পায়প্রতিক্রিয়ঃ |” 
২। সং, পুৎ, উপাষের অভাব । 

নিরপ্ত (নির্-বপ বপন কর1+-তর্ক্রি)-_ 

ত্র) বিং, তরি, যক্কাদিতে ভাগান্ুসারে 
পণকৃ পথকৃরূপে দন্য। 

নিকট (নি-_ রড আরট। ব্সথব। নিব না 
-উঢ় বিবাহিত ) বিৎ, ত্রিৎ, উত্পন্ন। 

২। প্রসিক্ধ । ৩। অবিবাহিত। ৪1 সৎ, 

পৎ,রূট়িলক্ষণ দ্বারা অর্থপ্রতিপাদক শন্দ। 
শিৎ_ ১ * পৃর্বস্থামি সন্বন্ধীধীনৎ তৎ- 
াম্যুপরমে ত্র দ্রব্যে সত্বৎ তত্র নিরূঢ়ো- 
দায়শকঠ |? ( দায়ভাগ )। €£। পশুষাগ- 

বিশেষ । ঢা-ক্পীৎ, কটিহেতুক লক্ষণ । 

নিকটি নি- বড়ি) সৎ, স্্রীৎ, প্রসিদ্ধি। শিং 
“লুপ বিদ্যা নিরূট্রিমাপত] 1৮ 

নিকপক নিরূপণ দেখ, অক(ণক)-- ক) বিৎঃ 
ত্রিৎ, ষে নিরূপণ করে, নির্ণায়ক । 

নিরূপণ নি-ব্ধপ্ বূপযুক্ত কর17 কান(অ- 
নট)- ভা) সৎ, কী, নির্ণয়। শিৎ-১ 
এন্হি সতামসতাঞ্চ নিরপপম্।? ২। 
নর্শন । ৩ ।বিতর্ক। ৪। নিয়োগ । ৫। 
বিবরণ । 

নিরূপিত নিরূপণ দেখ, তক্ষে) শি বিৎ, 
ব্রি, নিণত, স্ফিরীকাত, নিশ্চিত । ২) 

সৃষ্ট । ৬1 বিচারিত | ৪ । নিযুক্ত | | 
বিক্কতি দি -বিপরীত--খতি শুভ) সং, 

২ ঘাহাতে। 

- শুন পু 3 রর 

জী, রত নেরনর দেবী; ইসি 
লপ্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা | ২ । দক্িপপশ্চিম জোনের 

শাসনকত্রাঁ। ৩। পুৎ, দিকৃপাল-বিশেষ, 
বৈধত কোণের অধিপতি। ৪। বিং,ত্রিং, 
নিকূপদ্রব |. 

নিঞধ [নির্-খ গমন কর14+খথেক)_ 
ৎজ্ার্থে) সং, পুৎ, সামবেদ। 

নিরেট (দেশ) বিং, ছিদ্রশৃন্য । ২। দৃঢ়” 
সাত । 

নিরোধ নি-কুধ আবরণ করা+'আ? অল) 
_দা) সং,পুৎ, বেষ্টন,অবরোধ । ২। কারা" 
বন্ধন । ৩। বিলাশ । ৪ প্রতিরোধ । ৫। 
বারণ। ৬ ।ক্ষন্তি। ৭1 নিগ্রহ। শিং -১ 
“ফোগশ্চিন্তবৃশ্ত্িলিরোধঃ 1”? 

নিবোধক নিরোধ দেখ, অকণেক) 
ব্রিং,নিরোধকারক। 

নিরোধনল (নিরোধ দেখ, ক্মন(অনট)_ ভা) 
সং, কীৎ, রুদ্ধকরণ। ২। বাধা। 

নির্গ নির_গমৃু গমন করা4"অভে)-ধি) 
সৎ, পু, দেশ, জলপদ্। 

_ ক) বিং, 

নির্ত নির্ বাহির-- সু গমন করা+ তত্তি)- ক) বি” (ত্রং,। অপগত। ২। 
নিঃহত, বহিগর্তি । 

নিরগঙ্দ (নির্ না-গন্ধ, ৬্চী -হিৎ ) বি, 

তরি, গন্ধশুন্য । শিং-১ . পনির্গদ্ধা ইব 
কিংশুকাঠ 1” 

নির্গম নির্গত দেখ, অন্জেল্্)--ভ।) সং, পুং, 
আঅপগম । ২। বাহির হগুন। 

নির্গমন ( নির্গম দেখ, অন(অনট)-- ভাবে) 
সৎ, রীং, নিঃসরণ, বাহির হওয়া। ২। 
(শাঅনট্ ৭) হবার । ৬। প্রতিহারী। 

নিগুণ তনির্ লা- গুণ, *ঠী -হিৎ ) বিংঃ 
ত্রিৎ, গুণহীন । শিৎ -১সগডণো নিগুণো। 
বাপি সহায়ো বলবর্তরঃ | ২। সৎ, পুহ। 
পরমেশ্বর, দত্বা্ি গুণত্রষ্ববর্জ্দিত পরমাত্মা। 
শিৎ--১ “ঝিণভূল্গিগডণো মহান্ 1”? 

লিগুন্তী নির বাহির-_ গু. বেষ্টন কর! 
+অ(অন্),ঈপ) সং+ন্ত্রীৎ, সিদ্ধুবার বৃক্ষ 
নিসিদ্দাগাহছ । ২। নীলশেফালিকা বৃক্ষ । 

নির্গড (নির, ভিতর-গুহ আচ্ছাদন 
করা, গোপন করা ভক্কে) পদ) বিও্রিৎ। 



সংবৃত.। ₹। । নিতান্ত গুড় । ৩ | পুত, বৃঙ্ষের 
কোউর 1 

নিগ্রন্থ (নির্ না রন্থ [র্াাইট, বন্ধন ] 
আসক্কি, *ী হিং? বন্তগ্রন্থি ও হুদয়- 
গ্রন্থিশৃন্য বলিয়া) সং, পুৎ, ক্ষপণক, দিগ- 
স্বর । ২। দরিদ্র । ৩) মুর্খ। ৪ ।মুনি। 
৫ | দৃযতকার। ৬।বিং, ত্রিৎ, নিঃসহায়। 
৭ | নিবেদিগ্রন্ত । ৮। গ্রন্থিশুন্য । শিৎ-১ 
« আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপু 
কক্রমে 1১ ্ 

নিগ্রন্তক ) (নির্ না- গ্রম্ব (বন্ধন) সং- 

নিগ্রন্থিক | অআব+ক- প্র) সং, পুং, 
ক্ষরপণক । ২। বিং, ত্রিং, নিপুণ) দক্ষ । 

৩। হীন, নীচ। 
নিগ্রস্থন নির্- গ্রস্ব বধ করা7অন(অ- 

নট)- ভা) সং, কীৎ, মারণ, বধ। 
নিগ্র্ণহ নির্-গ্রহ্ গ্রহণ কর1+ষখ্যেণ্) 

ক্র) বিহ, ত্রিৎ, যাহাকে নিশ্চক্রূপে 
গ্রহণ করিতে পারা ষায়। 

নির্খট (নির্-ব্ট চেষ্টা করা+অ- প্রৎ) 
সৎ, র্ীৎ, রাজকরশূন্য হট । ২। ঘটশুন্য 
দেশ। ৩। যেখানে অধিক লোকের জ- 
নত হয়, হাট বাঁজার গ্রভৃতি। 

নির্ঘ্ট (নির্-_দ্ঘণ্ট, চেষ্টা করা+ অবঅল) 
_গ) সৎ, পৃৎ, নির্ণম, নিপণ | ২। মী- 
মাংসা, সিদ্ধান্ত, অনুক্রমণিকা, সুচী "ত্র। 
২। (দেশজ) তন্ন তন্নরূপে অন্বেষণ করা। 

নির্থাত (নির্-হন্ [বধ করা] শন্দ করা+ 

অ.ব্বএ)--ভ1) সৎ, পৃংঃ বাষুর শব্দ, 
বায়ুতে বাস্কুতে অভিহত হইয়া যে শব্ধ 
উৎপন্ন হয় । শিৎ-১ “পবন: পবনাভি- 
হতে! গগনাদবনো য্দা সমাপততি ভ- 
বতি তদ। নির্থযতঃ +১ ২ 
বায়ৌ গগনাচ্চ পততাধঃ। প্রচণ্ডঘোর- 
নির্খোষে। নির্খাত ইতি কথ্যতে 1৮ ৩ 
“যদাস্তরীক্ষে বলবান্ মারতে! মারুতা- 
হতঃ। পতত্যধঃ স নির্থাতে। জাতে 
বাযুসম্তবঃ )?) ২1 (+তএ-৭) বজ্র 1৩। 
বিং, বি, বিষম, মিষউর, ভম্বানক, ষেমন 
»নির্খাত বাক্য । 

নির্ঘত্বন (নিয় -হন্-ত্রিস খাতি হনন ক. 

্ রি . 

. রান+আঅনজেনট) - ভাবে ). জং, কী... | 
 শুক্রীতোক ন্ত্রলিপ্পাদ্য- ক্রি বিশেষ 0 

« বাযুনাভিহতো 

২। 'আঘ্বাত কর]। 

নির্থ ৭ (নিরু না- ঘ্বণ। 
শী _ হিং) বিং, ত্রিংনির্দিয়। ২। নিতাত্ 
অপদস্থ ব] অবমানিত হইলেও যাহার 
ঘ্ধণার উদয় হয় না, ঘ্ৃণারহিত। শিং-১ 
'যজ্জীবামাতিনিঘ্বপিঃ 1” 

নির্ধোষ (নির্-ঘৃষ শব করা+ অ(দ্ষঞ) 
--ভা) সং, পৃং, উতৎ্কটশব্প, গভীর ধ্বনি, 
যেশন্দ শুনিলে ভয় জন্মে, ষেমন-_বজ্- 
নির্খোষ। শিৎ- ১ ণজ্যা নির্ধোষৈঃ ক্রোভ- 
যমাস সিংহান্ ।” ২ “স্গিপ্ধগভীরনিরখধো- 
ষমৃ।?) (রঘৃ)। 

নির্জন (নির না-জন লোক, ৭মী-_ 
হিং) বিংতিং,যেখানে কেহ নাই,যেখানে 
এক ব্যক্তিও নাই, যেমন--নির্জনস্থান । 
২। ধেখানে লোকের গতায়াত নাই, ষে- 
খানে মন্ুষ্যের গতায়াত নাই ; যেমন-_. 
নিজন বন। ৩) সৎ, পুৎ, জনশূন্য স্থান, 

নিভৃত প্রদেশ ; ষেমন--নিজনে কখোপ- 
কথন করিতেছে । 

নিজ্জর (নির না-জর! বৃদ্ত্ব,৬ঠী _ হিং) 
সৎ, পুং, দেবতা । শিং-১ “আমর! লি- 
ভরা দেবান্সিদশঃ বিবুধাঃ তুরাঃ।” 
(অমর)। ২। ক্ষীৎ, সুধা) অমৃত । ৩। বিং, 
রিং, জরারহিত। | 

নির্জল (নির্ লা-জল, ৫মী _হিং) বিৎ, 
ত্রিং, যেখানে জল নাই, জলহীন, জল- 
শূন্য, শুক্ষ; ষেমন--নিজল সারোবরু। ২। 
যাহাতে জলপান পধ্যন্ত পরিত্যান্ত হুই- 
যাছে, নিরম্বু; ষেমন--নিজ'ল উপবাস। 
৩। যেখানে জলের ভাগ অধিক নষ, যাহ! 
জলবহুল নয়, 'অনার্র; যেমন-__নিজল 
ভূমি, নিজলি মৃত্তিকা । ৪1 ধেখানে জল 
হুপ্প্রাপ্য, যেখানে অতিশয় জলকষ্ট ; যেমন 
-নিজল দেশ। ্ 

নিজ্জলৈকাদশী; সং,' স্্রীৎ, জ্োষ্ঠমাসীয় 
ুক্রাএকাদশী । শিং--১ “বৃষস্ছে মিথুন- 

নন্ছেহর্কে গুরাহেকাদশী হি বা। জ্য্ঠে 
মাসি প্রধন্থেন পোপাস্যা জলবর্জিতা |? 

দয়া ইত্যাদি, রি 



নির্ণ 
[রাঃ সাপ পে পপি 

নির্ভ্জিত (নির্ নিশ্চয়-জি জায় করা+ 
ত(ক্ত)-_প্ঘ) বিৎ ত্িংঃ বিপক্ষে যাহাকে 

জয় করিয়াছে, পরাজিত । শিং--১ “নি- 
ভিদিতৈরাবতা গজাঃ 1”? ২। বশীকৃত। 

নির্জিহব নির নির্থত- জিহ্বা,৬ঠী _ হিৎ) 
বিং, ত্রিৎ মুখ হইতে যাহার জিহ্ব! 
নির্গত হইয়াছে । ২। (জিহ্বাশুন্য বলিয়া) 
সৎ, পুৎ, ভেক। 

নিজখব নির না-জীবৰ জীবন, জীবিত) 
বিৎ, ত্রিৎ, জীবাত্বারহিত, জীবনশূন্য। 

শিৎ -১ “চিতা দহতি নিজীর্বৎ চিন্তা 
_ম্বহাতি জীবিতমৃ 1” ২। অতুযুতৎকট শ্রম 

প্রভৃতি কারণে যে একবার নিতাস্ত নিবার্ধয 
হইয়া পড়িয়াছে । ২।াহার জীবন নাই, 
অচেতন। 

নির্বর ননির-ঝ জীর্ণ হওয়া 4 অ(অন্)_ 
ক) সং, পুৎ১ যে জলপ্রবাহ প্রবলবেগে 
পর্বত হইতে আ্োত বহিয়] পড়ে, ঝরণ]। 
শিং-১ “নাগেটজঃ অবস্ভিম্ত্রদনিব্রানৃ।” 
২ “ভাগীরথীনির্রিশীকরাণাম ।"কুমার)। 

২7 বারিপ্রবাহ। ৬) সুর্য্যঘোটক। ৪। 
তৃষানল। 

নির্কবিণী (নির্ঝর 1+ইন্-_ অভ্ঞযর্থে, ঈপ সপ 
স্ত্রী ) সৎ, স্ক্রীৎ, প্রবাহবতী নদ । 

নির্ঝরী নিব্রিন্, নিঝর্র14ইন্-_ অস্ত্যর্থেও 
সং, পু, পর্বত । 

নির্ণয় _ পু (নির নিশ্চয় _ নী 
নির্ণয়ন্ - ক্লীং লওয়1+ অ(অল্), আন 

(অনট )- ভ! ) সং, নিশ্চয়, অবধারণ। 

২। নিষ্পত্তি, সিদ্ধাস্ত। শ৩। ফয়সালা, 
ভিক্রী। শিৎ-_ ১৫নির্ণয়ঃ পুনঃ অনুভাতা- 
রকথনমৃ ।” ২ “সৎশক্কঃ হুপমন্তত্র নির্ণয় 
স্তর ছুর্গমহ 1% 

নির্থয়পাদ 7 সৎঃ পুৎ+, চতুষ্পাদ্ ব্যবহারের 
মধ্যে নির্ণয়াত্মক অংশবিশেষ । 

নিপায়ক (নির্ণয় দেখ, অকণেক)- ক) বিৎ। | 
ত্রিং, থে নির্ণয় করে, নিশ্চয়কারক। ২। 

. নিষ্পাঙ্ধক | ৩। সিদ্ধাস্তকারী, মীমাংসক । 
নির্ণায়ন (নির্-নী-ঞি-নীত কর1+ অন 
জেট) ভাবে সৎ, ক্লীৎ, নির্ণঘকরণ । 
ৎ। হুম্তীর অপানদেশ। 

জং 

তি 
ছি 

নির্ণিক্ত (নির্- নিজ পরিষ্কার করা+ত 
ক্ে)-_ন্দ) বিৎ, ত্রিং। পরিক্ষত, ক্ষালিত। 
২। মুক্ত । ৩। শোধিত, বিগতপাপ। শিং 
১ “এনছ্িভিরনির্ণি ক ম্বণর্থ, কিঞ্িং 
সমাচরেৎ্।?। 

নির্ণিক্তি (নির্ণিষ্ত দেখ, তি(ক্তি)-- ভাবে) 
মুক্তি, আ্ালন । ২ । নির্ণিক্ত। 

নির্ণিমেম (নির্ নানিমেষ, ৬্ভী- হিং) 
বিৎ, ত্রিং, নিমেষশুন্য, শ্ছিরনেত্র, যাহার 
চক্ষুর পলক পড়ে না। ২। সং, পুৎ 
বিষু্ । 

নির্ণীত (নির্ণয় দেখ, ত(ত্ত) _প্) বিৎ, ত্রিং, 
অবধারিত, নিশ্চিত । ২। সিদ্ধান্তিত । 

নির্ণেজক (নির্ণিস্ত দেখ, অক(েক)-- কবিং, 
ত্রিং, পরিক্কারক । ২। সং, পুৎ-স্ত্রীং, 
ধোবা, রজক । শিৎ- ১“কাকুকানৎ গ্রাজাং 

হত্তি বলৎ নির্ণেজকস্য চ।” মেসু)। 
নির্ণেজন নির্ণেজক দেখ, অনঅনট্) _ ভা) 

বিং, ত্রিৎ, পরিক্ষারকরণ । ২। (অনট, 
- ৭) শুদ্ধি । শিং-১ “কৃত নির্ণেজনাং- 
শ্চৈব ন বিগঙ্হেত জঙ্থিচিৎ্, 1? 

নির্ণেতা (নির্ণেড়, নিয় দেখ, তৃতেন্) _ ক) 
বিৎ, ত্রিং, নির্থায়ক, নিশ্চয় কারক । 

নির্ণেষ় (নির্ণয় দেখ, য-ন্ম) বিং, ত্রিং 
নির্ণয় করিবার যোগ্য । 

গির্দট (নির -দে। ছেদন কর1, বধ করা+ 
অট-_প্রৎ। নিপাতন) বি, ত্রিং। নির্দয় । 
২ নিস্পয়োজন। ৬। মত্ত। ৪। পরনিন্দা 

কারী । 
নির্দয় (নির না-দয্বা, ৬চী _ হিং) বিং, 

ত্রিং, দয়াহীন, নিষ্টর। শিৎ--১ এনির্দিয়ং 
প্রহরস্তি স্মলিকুত্ে চ সি্াছিে 1? ২। 
ছি, ক্রুর । 

নির্দদর (নিরং নাস্মু আদর করা+ 
(অল) বিং, ত্িৎ। নিলত্জ। ২। 

কঠিন, কর্কশ । ৩।নির্ভবব। ৪1 সং, পুংঃ 
নিঝ'র । শিৎ-- ১ “নিরিনিষ্রবাসিনান। 

নির্দশ তির নির্গত _ দশ, ৬ভী - হিৎ)বিং। 
রিং, যাহা হইতে দশাহ নির্গত হই" 
য়াছে। শিং-১ গনিদ'শং জ্ঞাতিমরণং 

শ্রুত্ব! পুত্রঙ্গ্য জন্ম চ।”' 
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নির্দশন (নর, না. দশন্ দত্ত, ৬ঠী- হিং) 
বিৎজ্রিং, যাহার দত্ত নির্গত হয় নাই: 
পতিত হইয়াছে, দস্তরহিত । 

নির্দহন ।নির্ নিশ্চয় বা না-দ্রহ দগ্ধ 

করা4-অনঘ্সেনট)-_ ক) বিৎ, ত্রিং, অগ্নি- 
শুন্য । ২। সং, পুং, ভল্লাতক বৃক্ষ । ৩। 
(+অনট্-_ ভাবে) ক্রীৎ, সয্যকৃদ্হন। 

নিন্দিগ্ধ (নির_ _দ্িহ লেপন কর1+ তক) 
_ন্) বিং, ডিৎ, লেপিত। ২। বলী, 
বলবান। 

নির্দিশ্যমান (নির্দিষ্ট দেখ, আনশোন)-_ম্ম) 
বিং,ত্রিং, যাহার নিদেেশ কর যাহতেছে, 
কথ্যমান। ২। আদিশ্যমান। 

নিদিষ্ট (নির্-দিশ নিরূপণ করা, দেখান 
ইত্যাদি+ত ক )-ম্ম) বিৎ, ডিৎ১ নিরূ- 

পিত, নিগ্ধীরিত । ২1 উল্লিখিত। ৩। ক- 
খিত। শিৎ-_১ “নিদ্দিষ্টবিষয়ং কিঞ্চিৎ 
উপাত্তবিষয়ং তথা1। ৪1 অন্গুল্যাদি 
বারা প্রদবশিত । ৫। উপদিষ্ট । ৬। আদি । 

নি্ধেশ (নিদিষ্ট দেখ, অ(েসল্)- ভ। ) সং, 
পুৎ, আদেশ, আজ্ঞা । ২হ। নিরূপণ । ৩। 
কথন। ৪। প্রদর্শন । ৫। অব্ধারণ। ৬। 

উল্লেখ । ৭।ব্র্ণন। শিং-১ "ও তত" 

সদিতি নির্দেশে। ্রহ্মণ স্্িবিধঃ স্মূতঃ 17 
২» “অযুক্োহয়ং নির্দেশঃ |”? ৮। (+অল্ 
-প)নাষ। | 

নির্দেশক (নির্দেষ্ট, নির্দিষ্ট দেখ, অক 
নিদ্দেই। ণেক,, তৃ তৃন্)_ ক) বিং১ত্রিৎ, 

যেনির্দেশ করে। ২। আজ্ঞাপক। ৩। 
উন্লেখক। ৪। প্রদর্শক । 

নির্দোষ (নিরু না দোষ, ৬ষী - ছিৎ) বিং, 
ত্রিং, দোষরহিত, অপরাধশৃন্য । শিৎ- ১ 
“নির্দোষ র্শকিত্ব। ১০ যঃ প্রয- 
চ্ছতি।'; 

নির্ধন (নিরু নষ্ট-ধন, ৬ঠী-হিং। মধ্য- 
পদলোপ) বিৎ, ত্রিৎ, ধনশুন্য, দরিদ্র। 
শিৎ-১ «শ্াশিনঘ্ত বংশোহপি লিধনঃ 
পরিভূয়তে ।” ২ণতৎ রাজ নির্ধনৎ কৃত্বা 
২। সং পুত, রূষত, । 
দ্বার-পুং নিয় -খ্বাধারণ করা] 

নি্ধাঈণ _ কী | নিশ্চয় করা+ অঘঞ২ 

৯৫১ 

তত । তি ১ ক টা ” পা 8:৮38885 | 19৯8০ ্ 
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অন(অন্ট)--ভা) সং অনেকের মধ্যে 
উৎকর্ষ ব অপকর্ধ দ্বারা একের অবধারণ। 

২। নির্ণয় । ৩। মীমাধসা, সিদ্ধান্ত । 
নিষ্ধারক (নির -ধারি [ধারণ কর1] নিশ্চয় 

কর1+ অকণক)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, ষে 
নিপ্ধারণ করে, নির্ণায়ক । 

নির্ছারিত নিপ্ভারক দেখ, তক্ি)-_শ্ম) বিং 
ত্রিৎ, নিপাত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। শিং 
১ পনির্ধারিতেহর্থে লেখেন খলুক্ত। 
খলুবাচিকম্ ,”২ | সিদ্ধান্তিত,মীমাংসিত'। 

শির্ধাধ্য নির্ধারক দেখ, য--ম্ম) বিং, ত্রিৎ, 
নির্ণেয়) নিনূপণীয়। 

নির্ধত (নির._ ধু কম্পিত হওয়া] ত্যাগকরা 
+ তক্তে) শ্ম) বিং, ত্রিং, বর্জিত, পরি- 
ত্যক্ত । শিং-১ “নিধূত বীতমপি বালক 
মুন্সলত্মৃ 1” মোব্ব)। ২ । দূরীকৃত। ৩। 

» ক্ষত) 
নিষ্ধৌত নির- ধৌত পরিক্কৃত) বিং১ত্রিং, 

ধৌত, ক্ষালিত। ২ । মাজ্জি ত, পরিস্কৃত। 
নিদ্বন্্ব (নির না-ছন্দ্ জোড়া; বিং,ত্রিৎ, 

শীতোঞ্াদি বা রাগদ্ধেষাদি ছৃন্দ্রহিত। 
২। দ্বিগুণ নয় । 

নিধ্াপন (নির _ খ্বা-ঞ্রিধ্াপি শব্দকরান 
+অনঅনট্)- ভা) সংক্রীৎ, সুশঃতো ক 
শল্যোদ্ধরপার্থ 5 | 

নির্নিমিত্ত (নির না-নিষিত্ত কারণ, ভ্চী 
- হিং) সি অকারণ, নিমিত্তরহিত | 
২। আকস্মিক । ৩ । নিরর্ঘক,নিষ্প্রয়োজন । 

নির্ববন্ধ (নির বন্ধ বন্ধন কর1+অ(খঅল্) 
-_ভ1) সৎ, পুৎ। নিয়ম, ব্যবস্থা । ২। 
আগ্রহ । ৩। উৎ্কট যত্ব, আঅভিনিবেশ। 
৪ । ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়। 
আপনমত বা অভিপ্রায়ের অনুসরণ, প্রা” 
নাতিশয়, জেদ । শিৎ--১ “ক এষ নাম- 
গ্রহণে ভবতো নিব্বন্ধঃ।” ৫ | সংযোগ, 

ঘটনা । শিং_ ১ “জাতে! বৈ বৈরণির্ববন্ধ 
কৃষ্ধেন সহ তস্য বৈ।”” | 

নির্ধবহৃণ (নিব, _ধর্ছ, ধধকরা 4+'অনঘ্সেনট) 
-ভা) সৎ, ক্লীৎ, ছিৎসা, মারণ। 

নির্বল (দির লা-বল শক্চি, ৬ষী _হিৎ) 
বি, তি শক্তিহীন, ক্ষীণ । 



শিশ্দ বা ৯৯ ও মর 
স্মপপাশ সে পপ 

লির্ষবোধ নি না _ বাধা, ৬ভী- হিং বিং, নিক্সন বি মনু: আরাধলা করা,মোছ। 
ন্রিৎ, বাধারহিত, নিপ্প, তিবদ্ষক। 2 নঅনব্জনট)-_ _ ভা) সং, ক্ণীৎ, নীরাজনা, 

নিরব দ্ধি ] (নির না-বুক্ধি, বোধন | আকুতি ।২ এ ॥ ৩। মোছা] । 

নির্বোধ / জ্ঞান, রী হিৎ) বিৎ, ভ্রিৎ, | নিপ্রৎথসর মির, লা-মৎ্-সর, *ঠী- 

যাহার হিতভাহিত বোধ নাই, ষে কর্তব্য | হিং) বিৎঃ ত্রিৎ, মাহসরাধিহীন, গর্ব্বশূন্য। 

কর্তব্য মিজি করিতে পারে না, অ- | নির্াধাদাক 7 সৎ, ক্লীৎ, রি, অগ্নি জালি- 

জ্ঞান, মূর্থ। বার কাঠ। 

নির্ভট নির _ ভট্ পোষণ কর।1অ(্জন্) | নিশ্ম্ঘ (নির মদ সতী সৎ, পু, মদ- 

_ ক) বিৎ, ত্রিং, কঠিন, দৃঢ় । ক্ষরণরছিত হস্তী । ২। বিৎ, ভ্রিৎ, অত্ততা- 

নির্ভয় নির নাভ শঙ্কা, ৬চী-হিৎ)| শুন্য ।শিং-১ নির্্মদৎ দুঃখিতৎ তৃষা, 
বিৎ, ত্রিং, যাহার ভয্ম নাই, ষে কিছুতেই পিতরে। রামমরুবন্।” ৩: দ্বানজলহীন। 

ভয় পায় না, নিংশক্ক ৷ শিং-১ পনির্ভয়ন্ত | নিশ্মনুষ্য নির.- মনুষ্য) বিৎ, ত্রিৎ, যেখানে 

ভবেদূষষ্য রাষ্ট্র বাহুবলাশ্রিতম্। ২। ৃ মনুষ্য নাই, যেখানে মশ্ষ্যের মমাগম 

, পু, শ্রেষ্ট অশ্বা। ৩ ।ক্রিৎবিৎ, | নাই, যেখানকার সমস্ত মনুষ্য নষ্উ হই- 

বি ভয়ে। | যাছে। 

নির্ভর (নির-ভ্ভ পরিপুর্ণ করা+অ(অল্)। নিম্মন্থ_ পুৎ (পির ও মস্ত মন্থন 

_ম্) বিং। ত্রিৎ অতিরিক্ত, অধিক, ৰ নিশ্স্থন _ ক্ষীৎ করা+ অমল), অন 

বহছুল। হ। পুর্ণ । ৩। সং, ক্লীৎ সারভাগ । নট) - ভা) সৎ, সম্যক মন্থন | ২। 

৪1 অতিরেক। ৫ । পুত ভার, খআশ্রজ়। অর্দন ৩7 স্বর্ণ । ৪ । নিহড়ন। 

নির্ভৎ্সন তের -ভত্স্ ভৎ সিনা কর1+- | নির্মস্থ্য (নির -৮.. মন্থন কর14 যংকাপা। 

আন(অনট্) _ ভা) সং, ক্সীং, নিন্দা । ২। _ শি সং, 7 ১ অগ্নযপাদনার্থ দৃষ্যমান 

তিরস্কার । শিৎ-_১ "নির্ভৎ্স্নাপবাদৈশ্চ দার । 

তখৈব! শ্রিক্য়া গিরা 1?) ৩। অলক্তক, | নিশ্মম নিের নাম মমতা, ৬ঠী- 

আলতা । : [ত্রিৎঃ অন্দভাগ্য, দুর্ভগ | | হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, মমতাশুন্য, যাহার আআ 

নির্ভাগ্য নির. না-ভাগ্য অনৃষ্ট) বি) মার বলিক্সা জ্ঞান নাই, যে ব্যক্তি সক 

নির্ভিন্ন (লির্-ভিক্ন ভেদিত, পৃথক) বিৎ, ; বিষয়ে আসা বা আসঞ্ছি শুন্য হইয়াছে। 

ত্রিং, বিদলিত, খণ্ডিত। ২। অভিন্ন । ৩। | বাসনারহিত। শিৎ- ১অতীতেতবনপেনা 

বিকসিত । যে প্রাণ্ডে ঘর্থেধু নিশ্দ্রমাহ় 0 

নিক (নির্ নাভী ভয়, ৬ভী_হিৎ। | নিশ্মীল (নির লা-মল মলা, *ঠা- 

সমামে ক আগম) বিং ত্রিংঃ ভয়রছিত, হিৎ) বিৎ,ত্রিৎ, মলহীন । ২। প্বচ্ছ। ৩। 

ঠা পরিস্কৃত। ৪ । শুদ্ধ, নির্দোষ । শি ২ 

নিভূতি নেরু না-_ভূৃতি, ৬ষী - হছিৎ) বিং, “অধুনিন্দলচ পবনঃ 1৮ ২ পরামঠ শশা 

ত্রিৎ, বেতনশুন্য (বেগ্গার)। ইব নিশ্লঃ 1১, ৫ | সৎ, ক্লীৎ, নিন্মাল্য। 

নির্ভেদ নির্-তেদ তেন) সং, পুহ, ; ৬ । আন্রক। 
বিদ্বারণ, বিভাজন । নির্মলোপল (নিশ্মল- উপল প্রস্তর) স” 

নিশ্মশ্রিক নির না মক্ষিকা, ব্যৎ- স+ পু, স্কটিকমণি। 

*ী-_ হিৎ) অৎ, অক্ষিকাতাব | ₹। (নির্ : নিশ্্াংস (নির নআহস, ৬ঠী-হিং) 

 লাঁক্ষিকা ৫মী হিং) ক্রীহ। মক্ষিক। | বিৎ) ত্রিৎ, মাংদশুল্য । ২ । আআসাহারাতাতে 

 শুন্যন্থান। ৩) তছুপলক্ষণীয় নির্নস্ান । | অতি ক্কশ তেপন্থী কষ প্রন্ভৃতি)। 
. পক্কতৎ তবতেরা নীৎ নির্ধক্ষিকমূ ।" ৪। বি, ; নির্্মাংসবক, (নির্মাঘস-বক্ত ১ *ী হি 

প্রি ৮ নিজ্ঞন। ৫) মক্গিকাকুস্য। ॥ সং, পু) লারা্ছচরবিশেন। 



ই.) (নির.-আা|শাপা] গড়া | 
ৎ :/ এঅনজেনট্), ভি€ক্ি) | 

শঙ্কা) সত) গঠন 7২1 রমা ৩) প্রশ্থদ । 
-&। প্রস্তত-করণ । পিং --১ “অহ! নির্মাণ | 
 বৈদপ্ধী বিধাতূঃ 1৮ ২ "কবিগ্রজাপতীন- | 
রম্যনিশ্মাণশালিনঃ ।১?-৩।“নবরস্রচিরাং 
নিশ্মিতিমাদধতী ভারতী কবেজন্তি ।১ 
২। সার। ৩। সামঞ্জস্য। ৪ পরিচ্ছেদ । 
৫। (+অনট্_-প) নির্মাণ দাধন কায়াদি। 

লিশ্মাত| (নিশ্মাত্, নিশ্মাণ দেখ, তৃতেন্)-_ 
ক)বিং, ত্রিং, নিন্দ্াণকর্তা ষে প্রস্তত 
করে। 

নিম্্াল্ায (নির্মল +যষ্য)- ভা) সং, ক্লীৎ, 
নির্মলতা। ২। (নির -মাল্য) দেবনিবে- 
দিত পুষ্পাদি,। ৩। উপভুক্ত পুস্পাদ্দি অভ- 
রণ। শিৎ-১ “ নিষ্মাল্যোজ ঝিতপুষ্প- 
দামনিকয়া যটপদানাৎ রতি |? ৪ । 
দেবতার প্রসাদ । ৫। নির-_ মল 4 যফ্) 
বিৎ, ত্রিৎ, নিশ্খ্বল, পরিষ্কত। ল্যা-_স্ত্রীৎ, 
জলপরিষ্কীরক ফলবিশেষ, নির্দদলীফল। 

নিশ্মিত (নিদ্ধাণ দেখ, তক্তে)-_শ্ী) বিৎ, 
ত্রিং,রচিত,গঠিত | ২। প্রস্তত,কত। শিং 
-১*নিজনির্মিতকা ক্সিকাবলীমতিসংক্ষিগু- 
চিরস্তলোক্তিভিঃ 1” 

নির্িৎসা (নির্খৎস [নির্মাণ দেখ, জন্_ই- 
চ্ছার্থে] নিম্ীণ করিতে ইচ্ছা! করা1+অ 
স্সেল্)-_ ভা, আপ সৎ» শ্ত্রীৎ) নিশ্াপ 
করিবার ইচ্ছ1। 

নিশ্মস্ত নির নিঃশেষ _ মুক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত) 
সং, পুত, খোলোস ছাড়া সাপ। ২। বিং, 
তিং, নিঃশেষে মুক্ত,বহির্গত | ৩1 যেমুক্তি 
পাইয়াছে । ৪ ।বন্ধনমুত্ত । ৫। বিষুক্ত, 
পৃথগ্ভূত। শিং ১ « হিমনিপ্র কয়ে! 
ধেোগে চিত্রা চজ্মমসৌরিব ।” (রঘু)। ৬। 
অঙ্গয়ছিত। 

নির্খুউ (নির.-মুট, চু করা ইত্যা্দি+অ 
- শ্রৎ) সং, পুধ, বসম্পতি, পুষ্প ব্যতি- | 
রেকে ফলজমক বৃক্ষ, যখা--বট, অশ্ব 

ভি হ। হুধ্য। ৩। ধর্পর। ৪ জী 
করশুনয হুট্ট, বেহাটের কর দাই। 

নি লনদির না মূল, ৬ী - ছি বি, 

জি হার ৮ হইছে বা এ পা | 

না হ। বাহার মুল নাই, আমু 
লক। ৩। যাহার একেবারে লোপ-হুই- 
যা, ধাহার সম্পূর্ণ ধ্বস হুইক্াছে, . 
বিলুপ্ত । [সং, ক্লীং, উত্পাদন) . 

নির্শালন € নির্ঘ.ল দেখ, অন(অনট)- ভ্ভা ) 
নিশু (নির সবুজ, মাজ্জন কর14- ভক্তি) 
_্) বিৎ, ত্রিৎ, প্রোগ্থিত, মাজ্জিতি। 
শিৎ - ১ এনির্ধূ ্ টরাগোহধরত 1?) 

নিশ্মোক (নির, বাহির _ _মুচু ত্যাগ কর! 
+অ(ষঞ১_ স্পট সং, পুৎঃ সাপের খো- 
লোস। ২। কঞ্চুক,সাজোয়া । ৩ আকাশ । 
৪। সাবর্ণিমনূর পুত্রবিশেষ 1:৫1 (47 ঘএ) 
- ভা) মুক্তি, মোচন । রর 

নির্শোচ্য নির নিঃশেষে-মুচ মোচন 
করা+য-শ্) বিং, ত্রিৎ, মুক্তি পাইবার 
যোগ্য । 

নির্মোহ (নির নির্গত- মোহ, ৫মী - হিং) 
বিং, ত্রিং, মোহশৃন্য। ২। সৎ, পু, 
রৈবত মন্তুর পুত্র । ৩। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে 
সণ্ডধি মধ্যে খিবিশেষ। 

নিরবন্তণ (নিব, লা-ন্ত্র জম্কুচিত করা+ 
অন(অনট )১_ ্) বিং, ত্রিৎ, উচ্ড জ্বল, 
অনিবারিত। ২। নির লা-_বন্ত্রণা,*চী 
- হিৎ) অক্রেশ, ষস্ত্রণারহিত | | 

নির্ধাপ (মির না-ঘ! গমন করা7 অন 
'অনট)--বি) সং, ক্লীং, পশুর পৃষ্ঠামন। 
হ। (+অনট, -_-প) পশুর পার্ঘবন্ধনরজ্ভু ॥ 
ও | হত্তীর চক্ষুর কোণ। ৪। (+আনট _ 
ভা) মোক্ষ, মুক্তি । ৫1 প্রাধৰাস্থুর দেহ 
পরিত্যাগ । ৬ । নিষ্কমণ, নিংসরণ | ৭। 
নির্গবন, বহির্গমন । শিৎ - ১ *নির্ধাণং চ 
রথেনাশু সহসা ঘ্কৃতং, ত্বক 1+ 

নির্ধাত নিন ৭ গমন করাশতক্তি)-_-. 
ক ) বিং, ভ্রিং, নির্গত, নিংস্ছত । 

নিরধাতক ( নির্ধাত দেখ, কণ -' ফোগ ) বিৎ, 
ত্রিং, যে অনিষ্ট করে, যে ঘৈর পরিশোধ 

করে । শিৎ--১ “অনপক্শ্চ বে বিপ্রাঃ 
পেত .নির্ধাতকণন্ডখ। 1”. 

১২০ 



মির্পে 
মা টি ১2 1 8 টা টু ৪ 

রি 7 47 ধু ক । চা 

] নু টা টি চা ষ্ঠ চা 4. 
ভিন... 

নির্যাতন (ন্র্-ষত- ভি যাতি [শ্বকরান)] | - 

ফিরিয়া দেওয়া + অনন্সেনট)_ ভা)” সঃ 
- স্্ীৎ অনিষ্টকারীর অনিষ্ট করা, বৈরশুদ্ধি, 
শ্রতিহিংসা। শিং-১ “নহান্যসা ভবে- 
চছকি বৈরনির্ধাতনৎ প্রতি 1” হয়িবহশ)। 
২। দান। ৩ প্রত্যর্পপি। 
শোধন । শিৎ-- ১বিগণনঞননির্যাতনমূ ।” 
€ | প্রহার, নিশ্রহ | ৬। মারণ, বধ। 

নির্ধাম (নির্-বম নিবৃস্তকর17+ অ(ত্ষঞ) 
ক্ষ) সং, পু, পৌোতবাহ, নাবিক । 

নির্ধাজস (নিন -যস্ চেষ্টী কর-+ অ(ঘ এ) 
প্র) সং, পুৎ। নিস্যনপ, ক্ষারণ। ২। 
ক্কাথ। ৩। আঠা । শিৎ- ১ “মুমুচুং পাদ- 
পাশ্চৈব দাহনির্ধাসজং জলমৃ।” ৪ নি- 
শ্ুঢ় | ৫। নিশ্চয়, সিদ্ধান্ত । 

নির্ঘহ (নির্-_যুহ্ অ।বরপ করা,গমনকরা 
শঁঅকি)-ন্ম।? অথবা নির ন1-ষা 

গমনকর1+ উত্ভে)ট- কম্তরির্ঘ, _ বহ্ বহন 
করা+ অকে)১- ক) সং, পুং, দ্বার ।২। 
লাগদস্ত, গৃহার্দির ভিত্বিনির্গত কাষ্টফলক- 
ভ্বয়। ৩। নির্যাস, ক্কাথ। ৪1 বেহ+ক- 
সা) কিবীট | ৫। আআপীড়। 

নিলক্ষণ নেব নির্থত _ লক্ষণ, ৬টী- ছিং) 
বিং, ভ্রিং, শুভলক্ষপ-শুন্য । 

 লিলজ্জঞ (নিন না- লজ্জা,৬চী _ হিং) বি 
ত্রিং, লজ্জাহীন। 

নিলি (নির, না-লিপ্ লেপন করা+ 
তে) পম ) বিৎ, ত্রিং, যে কোন সংশ্রবে | 
থাকে লা, ষে একেবায়ে সংঅব পরিত্যাশ 
করিয়াছে, যে কোন বিষয়ে লিগ নয়, 
সম্বন্ধশুন্য। ২। লেপশৃন্য। ৩। সং» পুৎ। 
কষ । শিং -- 

দিয়ে নিধলান্তক্ক$।) ৪ । মুনি। 
মিলে খন (নির -লিখ. লেখা? জনন) | 

ভাবে) সং, ক্রীৎ, মলাদির অপসারণ, 
'আচড়ান। ২। (+জনট, _প) ততসাধন |. 

 আব্যা। শিং -- ১ " জিহরাপিলে খিনং 

-রৌপ্যৎ 1৮ 
নী (লিলেদি (দির. “উপর- লেপ লেপন) বিৎ, 

' পন্থিৎ লিগ ।. ₹.। সং, পুঙ। মুনি 1৩) 
৪ দি লেপ লেপন) টি “ছিৎ) 

৪। ধনাদ্ির | 

১ পনিরুপাধিশ্চ লিলিপ্তো- | 

বিং, অং. কোন রবিতে লিপ্ত নয়। ২। 
নিঃসস্পর্ক- 1৩1 স্বতন্ত্র । ৬ ॥ লেপনশন্য। 
শিং - ১৯ পনির্রলপৎ ফাঞ্চনং ভানুমন্তিরের 
বিশুধ্যতি। %? € (পাপশ,ন্য । শিং-১ 
« লোকবেদ্ববিরুতদ্বৈরপি নিলেপঃ স্বতগ্্র- 
শ্চেতি মহাপাশুপতা2 1)? 

নির্পোড়িত শির - ছুড়-ঞিসলোড়ি মন্থন 
করা-4--তক্তে) -প্ঘ) বিৎ, ভ্রিং, বিবেচিত, 
আলোচিত, ৃষট । ২। বিলোড়িত। 

নির্লোম (নির্পোমন্, নিক না লোম, 
৬ষ্ী _ হি) বিং, ত্রিং, লোমশ,ন্য, টাক- 
রোগযুক্ত । 

নির্বভব্য নের্-বচ বলা4তব্য-খ্খ) 
বিৎ, ত্রিং, নির্বাচ্য, অবক্ববার্থ কখন হবার! 
শ্রুতিগা দ্য | 

নির্বাচন নির্ নিশ্চয়-বচন কথন) সং, 
ক্ীহ,। নিরুক্কি, নিশ্চয় কথন। শিং-১ 
“ লামনির্বচনৎ তস্য শ্লোকমেকৎ শুরা 
জণ্ড2 1) ২। বর্ন । ৩।ব্যাখ্যা। ৪। 
মীমাংসা । ৫ । সিদ্ধান্ত | ৬1 নিরূপণ । ৭। 
বিং, ত্রিং, বচনরহি "৬, বচনশুন্য, তুষ্ীম্ । 
শিৎ-১ 4 যেহ'.২) আন্নস্য দানৎ অধুর!1 
চবাণী যমস্য তে. নিব্ধঘচল। তবস্তি 1? ২ 
“মালোোন তাৎ নির্বাচনৎ জখান।'ঃ 

নির্বপণ নির্-_বপ [বুনা] দান কর17+ অন 
জেনট)-ভা) সং, কী, দান। ২ । পিতৃ- 
লেকের উদ্দেশে দান। ৩। অনাদি পরি- 
বেশন। শিং -১ “পিভ্ভুলির্ধপপং যত্র ময়া 
যুলকফলৈঃ - কুতযৃ।/ ২ « আঅনটযবাবৃতা 
কাধ্যৎ পিগুনিব পপৎ সুতৈহ 1? 

নির্বর নির নির্গত-বর বরপ, ৫মী-_ 
হিং) বিংঃ ত্্িৎ, নিলজ্জ। । কঠিন। 

- ৩. নির্ভয়। / 
নির্ববর্পন (নিব-বর্ণ [নতি করা, রং কর] 

ঘেখা+অনক্জেনট ১-স্া) সং, ীৎ, দর্শনিঃ 
ঘখলোকন। 

নির্ধবর্ত ক (পেশ্চাৎ দেখ, শির _ ক) বিং, 
তং, যে সম্পাদল করে, দির্ধ্বাঙছক । 

নির্বর্ভন নির্- বৃ [হওয়া] নিষ্পক্স কর1+ 
অন€জনট ) -- ডা) সখ ক্ীৎ। আলাল, 
১০১০ এ 



| নিত ( পুর্বে জখ, কে) -্ ্ ন্ 
'তিৎ বিপ্পাদিষ্ত, সম্পাদিত : 

নির্ধবপ্থয নির্ধ্বর্তিত দেখ, ব-্) বিং, ভিৎ, 

লিপ্পাদ্য।- ২। সৎ, ক্রীহ, ব্যাকরণপরি- 
ভাষিত কর্্ববিশেষ |. 

নিলি প্রদেশ -যে প্রদেশে বৃষ্ট হয় লা। 1 
পিব্বন্ণ (নির্-. বর্থ হিংসা কর1+ অন 

দ্মেনট)--ভ1) সং, ক্লীৎ, নিবর্তশ, মারণ, 
বিনাশ । 

নির্বহপ (নির বাহির বহু বহন কর14 
অন(অনট)- তা) সং, ক্লীৎ, নির্বাহ, 
নিষ্ঠা । শিং-১ পনির্বহণস্ত নিষ্ঠী স্ত্রী 
অংহারশ্চ সমাপনে 1 ২। নাটফের সন্ধি- 
বিশেষ, নাটকাদির সমাণ্তি । শ্িৎ-১ 
“মুখৎ প্রতিমুখঞ্চেব গর্ডো বিষর্ধ এবচ। 
তথ! নিবহণঞ্চেতি নাটকে পঞ্চ হ্ধয়ঃ 1” 

নির্বাচন নেয় নিশ্চয়-বাচি বলান + 
'অনমঅনট)-_ভা) সং, ক্রীৎ, নির্ধারণ 
করা, বাহ্ছিয়া বাহির করা, শ্থিরীকরণ। 

নির্বাচ্য নির্ না-বাচ্য কথ্য) বিং১তরিং, 
'অনিন্দনীয । ২ ।নিকপণীয়। ৩।ব্যা- 
খ্যেয়। ৪ । মীমাৎসনীয়্। 

নির্বাণ নির বা [বৃহ] নাশ কর! ইত্যাদি 
+4তর্তি)-- ভাবে) সং, রীৎ, তত্ত্বজ্ঞানের 
উদ্দয় ভ্বারা সাংসারিক যন্্রণ| হইতে পরি- 
ত্রোণ, মোক্ষ । ২। আাত্তগমন | ৩। নিবিয়া 

যাওয়া] । ৪ | নাশ। ৫।নির্রতি, শাম্তি। 
শিৎ- ৯"বিহায় সর্ধ্বসংকল্লানৃবুদ্ধ্যা শারীর 
মানসান্। শনৈনির্সাণম।প্রে।তি নিরিদ্ষন 
ইবানলঃ 1” ৬। বিরাম । ৭। মিলন। ৮। 
হত্ভীর ক্লানল। শিং - ১" অরুভতদমিবালান ম- 
লির্বাণস্যদস্তিনঃ | ব্দেনির্বাপন্ত «০ মাতজন 

রহিত) ,৮৯। শুম্ত। ১*।(+স্ত-ক) 
বিৎ, ভ্তিং, প্রশ্থিত । ১১ নিশ্চল। ১২। 

শূন্য, ১৩। সু; বখা-_'নিকাণণে।মুনি ।" 
১৪.) নিমগ্স 7 দ্থ।--নির্বাণো হস্ত ।”? 
১৫। খাহা .নিবিয়া গিয়াছে। শিৎ--১ 
“নির্বাণদীপে কিষু তৈলঘানমৃ।”? ১৬। 
নি ব।..১৭। আস্ত |. 

আর জা লাই খনন /.. 

৯৬1 নই । ৯৯ 
অন্ভগ 1. ২৯1 রিশ্ান্ত। ২২। কাহার |. 

সদ 2 2) ০ এ রঃ সপ্ত 4 উর 

7 টি 2: চা ২০ " রঃ হও 
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/ রা রা রে রর ছ 

এ 2) £ নিস চপ | চা ১ স্. 1 
ও টু ঘটি. । 

ক 

| নির্বাণমণ্ডপ; সং, পুৎ) শী 
নির্র্বাধমন্তক (নির্বাণ - মস্তক. ক্ষ, ণ্সী 

স্পা 

নিবি 7 বি, নি । লি 
নির্বণোন্ম খ। শো ভীর্থবিশেষ। ই... 

| -সুষ্ঠিমঞ্ড 

ছিং) সৎ, পুৎ, মোক্ষা । 
| নির্ধবাণরুচি (নির্বাণ কুচি, ভ্ঠী- হখ), 

বিং,ত্রিং, যুক্ষি সাধনাসভ্ত একাঞধশ মন্ব- 
স্বরে ৬, | 

নির্বদাণী মির. না_বাণী বাক্য,৬ঠী - হিং) 
বিংত্রৎ, টব তুকীস্তীত। ২। সৎঃ 
জং, জৈনদিগের শাসনদেবতাবিশেফ-। 

পির্বাত নির না-বাত, *মী _ হিং) বিৎও. 
ত্রিং, বাঝুরহিত, শ্ফির, অচঞ্চল । 

নির্দান্ঘ নির নিশ্দিত-বাদদ কথন; ক্বং-- 
স) সং, পৃ, অপবাদ, নিন্দ1। শিং-১ 
“কিষাত্বনিধ্বাদ কথামুপেক্ষে 1১ রেঘু)। 
২। জনশ্রুতি । ৩। কলহ । ৪। অবজ্ঞা। 
৫ । আবিবাদ্ঘ । ৬1 (ব্যং--স) বাদাভাব । 

নির্বাপ নর. - বপ্ [বপন করা) দান কর14 
অং. এ)-ভা) সৎ, পুং, পিতুলোকের 
উদ্দেশে দান। শিংখ-১ “বঅমাবাস্যাজ্ত- 
নির্বাপাৎ অর্বকা মানবাপ্র,য়াৎ্ |? ২৭. 
নিবাইয়া দেওয়া। 

নির্ববাপক (নির্ববাপণ দেখ, অকণেক)- ক) 
বিং, ব্রিং, থে নিবাইয়া দেয় । ২। নাশক । 

নির্বাপপ (নির্ বাপি গমন করান 4'্অন 
আনটঃ)- ভা) সং, ক্রীৎ, দাল। | বধ, 
নাশ । ৬ । হ্খ্ীকরণ। ৪1 শরমতাপ্রাপণ, ৷ 
শিং-১ “দ্বাহপাকজবরবভাং কার্ধ্যৎ 
নির্বাপণৎ তবে ।? ৫ ।নিবাইয়া দে- 
ওয়া। শিৎ-১ “নীপনির্বযাপগাৎপুহসহ 
কুক্মাশুচ্ছেদনাৎস্ম্িযসঃ |”? 

নির্ব্বাপিত (নির্ববাপণ দেখ, তক্তে)- সু) বিৎ, 
'ত্রিং নির্বাণ প্রাপিত | ২। নিত | ৩৭. 
দত্ত । | 

নির্বাসক (নিরসন, দেখ, ব্মকণেক) -ক ১ 
বিং, ত্রিং, বে নির্বাসন করে। ূ 

নির্বাসন (নির,. খাহির--বাছি বাসকরান 
+ অন্ন্েলট)-ভা) আং+ ক্গীৎ, ফেশী- 
স্রীকরণ, সপয়াধাদছি কারণে; নগরাছি 
হইতে হহিচ্ছয়ণ, ভূরীকরণ। শি্-১ 



নির্বিৰ 1 ৯৫৬ ] নিব্বা 

“নির্বাসন্ধনগরাৎ প্ররুজ্য। চ পরস্তপ।”? 
২। বধ। 

নির্বাসিত (নির্বাপন দেখ, তকে) _ শ্ম) বিংঃ 
জিৎ, বিবাসিত, নগরাদি হইতে বহি- 
স্ধত। ২ ।হত। 

নির্বাহ (নির-_বহ্ [বহন করা] নিপ্পনন 
কর14+ অ(ঘ৩এ৪) _ ভ1) সং, পুং নিষ্পত্তি । 
২। সম্পাদন। ৩। সমাপ্তি । শিৎ-১ 
গগৃহিণে যাবত। ধান্য।দিধনেন বরধত্রয়ৎ 
অমধিকং বা নিন্বাহে। ভবতি ।” 

নির্বাহক (নির্বাহ দেখ,অক(ণক) - ক) বিৎ, 
তিৎ, নির্বাহকারক, নিপ্পাদক। 

নির্বাহিত (নির -রহ্ঞ্রিলবাহি[ বহন 
করান] নিপ্পন্ন করান +-তক্তে)-- শ্ম) বিৎ) 

ত্রিং, যাহ সম্পন্ন হইয়াছে, সম্পাদিত । 
নির্বিকল্প (নির লা-বিকল্প, ৫মী-হিৎ) 

বিং, ত্রিং,। বিকলরহিত। ২। বিশেষ্য- 
বিশেষণতা-সম্বন্ধশুন্য ॥ ৩। জ্ঞাত-জ্বে- 
যুতা-ভেদ-শৃন্য | ৪1 সৎ, ক্লীৎ, অখণ্ড 

 জ্বান। শি২-১ “আত্মারামা বিহিতরত- 
য়েন নির্বর্বিকজেসমাধে 1১ বেপীসংহার)। 

নির্শরবিকলক (নির না-বিকজ + কণ-_ 
যোগ ) বিং, ত্রিৎ, সন্দেহবিরছিত । ২ | 

সৎ, জীৎ, আতীক্বিয় জ্ঞানবিশেষ। | 
নিধ্বিকলসমাধি ; সং, পুৎ, জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি 

ভেদ না থাকিয়। অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে 
চিত্তের একাগ্রতারূপে অবস্থান । 

নিপিবকার (নির না-বিকার বিকৃতি, 
প্রকৃতির অন্যথাভাব, *ঠী-হিং) বিৎ, 
ত্রিৎ, বিকারশৃন্য, অবিকৃত। শিৎ-_১ 
“কআনন্দৎ নির্মলৎ শাস্তং নির্ব্বিকারৎ নির- 
ঈীনমূ।”” ২। সং, পুং, জন্মা্দি বড় ভাব, 
বিকান্গহীন পরমেশ্বর, পরবরহ্ষ । 

নির্বিস্ব (নির লা-বিষ্ব বাধা) সং, ক্রীং, 
ক্লীৎ, বিদ্বের অভাব, বিস্ব না থাকা । ২। 
'বিৎ, ত্রিং) বিস্বরহিভ | 

নিব্বিচার (দির. লা--বিচার, «মী _ হিং) 
এবি, ত্রিং, বিচারশুন্য। ২। সং, পু 
.. শ্ুক্বিষয়ক সমাপৰ্িবূপ সমাধিবিশেষ। 
নিন) (নির.-বিদ্ [জানা] খেদ 'করা 
নির্ষিি |. ৯০কিপ্) তক্ষে) ক) বিং, 

ত্রিৎ, খিন্ন, হুঃখিত। ২। ভকম বা শোকে 
নিতান্ত কাতর । ৩। নির্বেঘযুক্ত। শিং 
--৯ ণ্ষদৃচ্ছত্া মতৎকথাদৌ জাতশ্রত্ধত্ত বঃ 
পুমান্। ন নির্ধিল্সে! নাতিসক্কে। ভক্কি 
যোগহস্ত সিদ্ধি ঃ1১ (ভক্তিরসামুত) । 

নির্রিক্ধ্াট (নির হুইতে-বিদ্ধ্য পর্ববত- 
বিশেষ ) সং, স্ত্রী, বিশ্ধাযপর্বাত হইতে 
নিঃস্থত1 নদী । 

নির্বিবেক নর, _বিবেক বিষেচন?, 
৬ঠী-_হিৎ) বিং, ত্রিং বিবেচনারহিত, 
অবিবেকী । [ত্রিৎ, অভিন্ন । 

নির্বিভেদ (নির না-বিভেদদ ভেদ) বিৎ, 
নির্বিশক্ক নির না-বিশগ্কা ভয়, *্ঠী 

_ হিং) বিং, ত্রিং, নিঃশছ্, নির্ভয়। 
নির্বিশেষ (নির না-বিশেষ প্রভেদ, 

৬ষ্ঠী_ হিং) বিঃ, ত্রিৎ, অভিন্ন, প্রভেদ- 
রহিত । শিং-১ “নিব্বিশেষৎ পরত্্রহ্গ 
সাক্ষাৎ্কর্ত,মনীশ্বর1ঃ1” ২প্রবাত নীলো- 
পল নির্বিশেষমূ ।” কুমার)। ২ । ক্রিৎ 
-বিৎ, বিশেষ ব্যতিরেকে । 

নির্কিষ (নির না-খিষ, ৬ঠী- হিং) বিহ, 
ত্রিং, বিষরহিত ; বা-ক্ীৎ, নিবিষীতৃণ। 

নির্ব্বিষস্ত (নির -ীবষয়) বিৎ, ত্রিৎ। আঅগো- 
চর, স্বাহ। ইন্জ্রিষের গ্রাহ্য নয়। 

নিবিষ্ট (নির -বিশ প্রবেশ করা] উপভোগ 
করা4 ত(ক্ত) -প্ম) বিত্রিৎ, লব্ধ, প্রাপ্ত । 
শিং- ১ “নির্তিষ্টমরণৎ কৃতাস্তে। নাভিম- 
ন্যতে 1৮ ২। অনুভূত, ভুক্ত । শিং--১ 
“নির্বিষ্টবিষয়ন্সেহঃ 1১? রেঘু) | ৩ । বিবা- 
হিত। ৪। কৃতামিহোত্র । শিং ১জ্োষ্টে- 
হুনির্বিষ্টে কনীয়ান্ নিব্বিষনূ্ পরিবেস্ত। 
ভবতি ।+ ৫1 শ্থিত। শিং-১ “ন্বনি- 

ন্দিতেষু নির্বিবিষ্টে! ভূঙ্ক্তে ভূতেষু তদৃ- 
পান ।”? ৬1 পুই। 

নিব্ধাজ (নির না-বীজ, ৬ঠী- ছি বিং, 
ত্রিং, বীজশুন্য। ২। কারণরহিত । ৩। 
পুকুষত্বহীন ।৪। সং,পুং, সমাধিবিশেষ । 
জ]- স্ত্রীৎ, কাক লীদ্রাক্ষ1 ৷ 

নিব্বাঁর (নির - না-বীর যোদ্ধা) বিং, ত্রিধ, 
স্ীরপূল্য। শিৎ--১ “নিব্রীরসুব্বাতিল ।” 
রা জীং, চিনি ্ ী অবীরা। 



নির্বের 

নিক্বীর্ধ্য (নির্ নাবীর্ধ্য তেজ, ৬ঠী_ 
হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, বীর্যহীন, নিস্তেজ । 

নির্বত (নির্-বু [বরণ করা] সন্ষ্ট হওয়া 
ইত্যাদি +ত( (কত) -প্) বিৎ্ত্রিৎ, হৃখিত। 
২। সন্তুষ্ট । 

রি তি (নিব ত দেখ, তি(ক্তি)-- ভাবে ) 
হ, স্তীং, মুক্তি । শিৎ - ১«ন জাতু কামো 

জাতে স্ম নির্ববংতিমৃ।% ২। মৃত্যু । ৩। 

সন্তোষ । ৪ । সুখ । ৫। শাস্তি ।৬ । সিদ্ধি। 
৭। অতয়। ৮। অক্ষয় । ৯। অস্তভগমন। 
১০ । বেশ্যা । শি২-১ “ বিচাধ্য খলু 
পশ্যামি তত্মখৎ ত্র নির্ববতিঃ।৮ ২ %ন 
ব্র্দ সংম্মরসি নির্ূ তিম্ষি কেন 1?) 

নিব্বত্ত (নির্-_বৃত্ [হওয়া] সিদ্ধ হওয়া 4 
ত(ক্ু)--ক্মা)বিৎ, ভ্রিং, নিপ্পন্ন, সুলিক্ধ, 
সম্পন্ন । শিৎ- ১ “নিব্ব, তুচুড়কে বিপ্রে 
ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে | (অঙ্গিরা)। ২। 
(4স্ত- ক) জাত । 

নিব্বত্তশক্রে ) সং, পু, দ্বাপরযুগজাত ছু- 
বংশীয় নৃপবিশেষ | 

নির্ববস্তি (নির্বৃত্ত দেখ, তি-ক্তি)_ ভাবে) 
সং, জ্ত্রীং, নিষ্পত্তি । শিং-১ “ বাচি 
প্রাণেচ পশ্যন্তে! যজ্তনিব্ৰ ভ্তিমক্ষয়াম্।” 
হ।(€নির্ না-বুত্তি জীবিকা, ৬ষ্ঠী_ 
হিৎ ) বিৎ, ত্রিৎ, জীবিকাশুন্য। 

নির্বুষ্ট (নির্ নিঃশেষে-_বৃষ বর্ধণকর। 
+তক্তে)- সম) বিৎ, ত্রিৎ, নিঃশেষে বৃষ্টি । 

নিব্বেদ (নির্-বি্দি [জানা] আপনাকে 

হেয়জ্ঞান কর! + '(অল্)_ ভা) সৎ, পু, 

স্বাবমাননা, আপনাকে ধিক্ার দেওয়া । 
২। বৈরাগ্য । শিং--১ *তদা গন্তাসি নি- 
ব্বেদৎ শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।” ৩ । ওদ1- 
জীন্য। ৪। অনুতাপ । শিং - ১তত্বজ্ঞানা- 
পদীধ্যাদেনিব্বেদঃ ম্বাবমাননা। দৈন্য- 

_ চিস্তাশ্রগনিশ্ব(সবৈবর্ণেযাচ্ছ_1িতাবিকৃৎ্।” 
£ | বিৎ, ভ্রিং, বেদ্ববহিভূত । ্ 
নিবেন (নিব না- বেদনা, ৬ষ্ঠী- ছিৎ) 

_ ধিৎ ত্রিৎ, ব্যথাশুন্য | 
মির্ষেশ (নির্-বিশ প্রবেশ করা 

খ্সেল্) ভাবে) সং) পু) বেতন 1 শিৎ- 
১৭কালমেদ প্র্থীক্ষতে নির্ষেরশৎ ভূতকো 

[ ৯৫৭ ] নি 

যখ1।?? (নু) | ২। ভোগ । ৩। বিবাহ | 
৪ | মুচ্ছ1। ৫। লাভ। 

নির্বেষ্টন (নির না বেষ্টন, ৬ঠী_হিৎ) 
বিং, ত্রিং, বেষ্টনরহিত। ২। সং, ক্লীৎ, 
হত্রবেষ্টন নালিকা। 

নিব্যথন (নিত্ব নাবানিশ্য়_ব্যথন পী- 
ডন, ভয়) সং, স্স্রীং, ছিদ্র, বিবর। ২ ॥ 
অতিশয় পীড়ন । ৩। দুঃখ । ৪1 বিৎ, 
ত্রিৎ, ব্যথাশৃন্য। 

নিব্পেক্ষ নির. -বি- 
নিরপেক্ষ । 

নির্যাজ (নির না-ব্যাজ কপট ) বিৎ, 
ত্রিৎ, অকপট, ব্যখজরহিত। 

নির্ঘযাপার নির না-ব্যাপার, ৬ঠী - হিৎ) 
বিৎ, ত্রিৎ, ব্যাপারশৃন্য । শিৎ-১ তে 
মণিমৃ) ধার ইমথিলীকণ্ঠনিব্যাপারেণ 
বাহুনা1+ রেছু)। 

নিবুর্তঢ় (নির.-বি-উড় [বহু বহন কর1+ 
তক্তে)-_ শ্ম)) বি ত্রিং» নিশ্চিত, প্রমাণ 
সবার শ্িরীকৃত (40৪০15্০) । ২। সম্যক । 
৩। পর্যাপ্ত । ৪1 সমাণু। ৫ ত্যক্ত। 

নিশুরণ (নির নিঃশেষ _ হরণ ) সং, ক্লীৎ, 
শব্দাহ্। ২। শবার্দি বহির্ময়ন । শিং-- ১ 
“তস্যনিহৃরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব।”” 
৩। নি্ঃশেষে হরণ । ৪1 নিক্ষাসন; যথ।! 
--বীজ নির্হরণ। 

নির্ার (নির বাহির-ন্ধ হরণ করা 
অ(ঘ ০১ ভা) সৎ, পুৎ, বাহিরকরণ । । 
অগিদ্বাহ | ৩। শল্যার্দির উত্পাটন। ৪। 
মলমুত্রার্দি ত্যাগ । শিৎ-১৯ “আহার- 
নিহ্ারবিহারযোগ।ঃ স্ুসৎবৃতা ধন্মবিদা 
তু কাঁধ্যা১।?? ৫। শব্দাহ। শিৎ-১ 
“নির্ারতি প্রেতৎ প্রলো ভ।ক্রাস্তমান্ধঃ।?” 

'৬।শ্বাদিবহির্নয়ন। প। ম্বথেষ্টনিক্ষোগ । 
শিং-১ “ন নির্ারৎ জিম কুর্ঘ,য১ কুটুন্ব। 
বছমধ্যগাৎ্ ।”” ৮। দ্মভ্যবকদ্ণ । 

নির্হারক (নিহার দেখ, কণেক)--ক) বিং, 
ত্রিৎ। নিষ্রপকারক, যে শবাদি গৃহ হইতে 
বহিক্কৃত করে 1 শিং--১ “পপ্রতনিহ্ধারকা 
শচৈব বর্জনীয়াঃ গ্রযত্বত-। 

ি্াী ঝিনৃঃনির্ীর-+ইন্_ এত 

অপেক্ষা) বিৎ, হিত্রৎ, 



বিৎ ব্রি. থে নির্হরণ কতে। 1 ২1 জিব দি নবর্তন, রি দেখ, , অনঞ্জেলট)_ ভা) 
বিস্তৃত । ৩। সৎ পৃৎ, অতি দুরগ্বামী খন্ধ। রন যাবর্তন, ফিরাইস্কা আনা। 

নিচ্িম €মির,. 55 এ ছিৎ) হু বিরারণ । ৩।-খআঅনট্- ধি) বিংশতি- 
'বিৎ, রিং, হিমশৃন্য ॥: বংশপরিমাণ, ক্ষেত্র । শিং-১. এনিবর্তন 
নি দয় ( 7.90780082088 ) : এক. প্রকার ম- 1 মং বা খে! বিষবে বিনিবেদ য়ে 1১ 

ৎস্য; ইহার হৃদয়-লাই। এই' গণে । নিবর্তিক্ত (নি হত্চক্রি্বর্তি [ হওয়ান] 
একমাত্র জাতি আছে; তাহার নাম আ- | ক্ষান্ত করান+ত(ক্ত)-্দ) বিৎ, ত্রিং, 
ন্ফিঘক্সদ্ লান্গিওলেটল্। | প্রত্যাকৃষ্ট, ধাহাকে ফিরাইয়া আনা হই- 

নিহ্ণদ (লির হা শব করা+অ(অল্) কাছে । ২ । নিবারিত। 
_ভ)) সৎ, পুৎ, লিনা, ধ্বনি । শিৎ-১ | নিবর্থণ (নি-বর্থ, বধ করা +-অন(অনট) 
“লারটসঃ কলনিভ্াৈঃ 1৮ সভা) সং, ক্লীৎ, উচ্ছেক্ধসাধন। ২। বি- 

নিস; সৎ, পুৎ, নিতাত্ত হ্াদ। নাশ। ৩। মারণ, বধ। 
নিক € নি মধ্যে-লী লীন হওয়/4 অঅ; নিবর্িত (নিবহ্ৃণ দেখ, ত(ক্ত)- রম) বিং, 

(অল্)-_ ধি) সং,.পুৎ, গৃহ । ২। বাস- ত্রিং, বিনাশিত, নিহত | ২। অপহ্াত। 
স্থান । শিং - ৯ “নিলয়ঃ শ্রিয়ঃ সততমেত- ! নিবদতি (নি মধ্যে -বস্ বাস করা4 অতি 
দিতি |” ৩। নিঃশেষে লয়, অদর্শন । শিং (অতিচ্)- ধি) ইঃ স্্ীৎ, গৃহ; যথা 
-১.% সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি কৃত্ধ! “মতি নিবসতি এল গেল অন্ধকার |”? ২। 
দিলাত্তে নিলয়ায় গন্ভমৃ।? ৪1 কআধার। বাসম্থান। ৩। (++ সৃতি - ভা) নিবাস। 

নিলকবন (নিলয় দেখ, অন(অনট্)- ধি) সং, | নিবসথ (নি মধ্যে- 'দ্ বাস করা4 অথ 
কী, বাসনছান ।২। (অনট ভা) লীন ঘথচ্)ট-_ধি) স "ুং, জনপদ, গ্রাম। 
হওয়া। শিং-১ “ ভত্তমাঙ্জে নিলয়নং | নিবসন (নি মৃ ,-বস্ বাস করান 
কপোতকক্ক প্রভৃতীনামৃ ।”? (অনট্)-ভা) সং, ক্লীৎ, লিবাস। ২। 

নিলাম । (পোটু গীজ ভাষা, 7,91190) শব্দ জ) (4 অন্ট্-ধি) গৃহ । ৩। (নি- বস্ ক্ন- 
নীলাম / বিক্রয়বিশেষ। শ.. চছাদন বর14 অন(অনট)- প) বস্সস। শিং 
নিলিম্প (নি ভিতর ঝা উপর-- লিম্প, -১ প্প্রাপ্তনাভিন্দমজ্জনমাশু প্রশ্থিতং 

লেপন কর14+ অ(শকৃ)- ক) সং, পুখ দ্বে- নিবসনগ্রহণায় |? (মাঘ)। 
বত।। স্প1_ জীং, গাভী, গবী ।ম্পিকা-- ; নিঝহ (নি সর্বব্_বহ্ বহনকরা, পাওয়া 
সৌরভেয়ী 1 | ++ অ(অল্)-_ শী) সং, পুহ, সমুহ, সকল। 

নিলিম্পনির্বরী ; সং, জীং, গজা। শিৎ-১; শিৎ-১ “ শবরপুলিশপ্রধৎসকরোহম্ষু 
“জটাকটাহুসন্ত্রম ভ্রমনিলিম্পনির্বরী ।?, নিবহযোক্ষায় 1? ২। অন্-_ ক) সণ্ড 

নিলীন নি-লী, লীন হওয়া+ত্তে)-ক) [. বায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ। শ্রিৎ--১ এ 
বিৎ, ত্রিং, বেষ্টিত | ২.। নিমগ্ন । ৩। অব- বহে! ত্র বাতেশ কেষাকিক হুখপ্রদঃ | 
শ্থিত। ৪। বিলীন, সংলগ্ন, মিশিয়া যাওয়া । | নিবাত নি না-বাত বায়ু, ৭মী-_হিং) 
শিং-- ১ “সকবোজৈশ্চ নিলীনভূৈঃ 1% বিৎ, তরি নিপাত, বাতশৃন্য ( থান )। 

নিবচনে ; অং, বচন-নিয়মে, বাকৃসং্যমে । শিৎ- ১ “নিবাত নিক্ষম্পমিব প্রদদীপমূ 
নিবপন নের্ববাপ দেখ, 'অনঅনট্)-ভা)সৎ, | ২।দৃঢ়।৩। সন্নজ। ৪। সং, পু, দু 

 জীৎ, পিতুলোকের উদ্দেশে দান। - 1 কবচ, শস্্ছারা অভেদ্য বর্ম । ৫ জাশ্রয়। 
লিবত়্া (নি নাই-.বর স্বামী, ৬ঠী- হিং) | নিবাতকবচ ; সং, পৃ, আতি ছুর্দীত্ত মহা- 

সৎ, জ্ীৎ, কুমারী, আবিবাহিত1 । পরাক্রান্ত তিন কোটা অন্থূর ; ইহারা 
নিত (নি-বৃত্[ হও! ] ক্ষান্ত হওয়া+অ হিরণ্য কশিপুর পুত্র: সংম্াদের তনয়। 
০ বিৎ। ত্রিৎ, নিহত, ক্ষান্ত । নিবাপ নির্ববাপ দেখ্ট: সা, পুত, : মৃত বত পি 
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লোকের উদ্মেশে . দান, আন্ধতপরনিপি- 
দানাদি। ২ 
ঘাপাঞ্জলয়ঃ পিভৃণাৎ 1775: 

নিবার (নি-বৃ [বরণ করা] নিষেধ ফরা+অ | 
(যএ)-_ ভা).সং, পুং। নিবারণ 

নিবারণ নি-বু-ঞিস বারি [বরণ করান] 
নিষেধ কয়া অন(অনট) _ ভা) সংক্রীং, 
নিষেধ, বারণ, মানা । শিৎ-১. “কণ্ড,- ] 
যটৈকর্ধশ নিবারিণৃশ্চ ।” 

লিবারণীয় ) (নিবারণ দেখ,অনীয়, য-শ্্ 
নিবাধ্য 4 বিং, ত্রিং, যাহ নিবারণ ক- 

রিতে হইবে বা করা.উচিত,নিবারণ করি. 
বার ষোগা। 
নিধারিত (নিবারণ দেখ, ত(জ)-শ্দ) বিং, ত্রিংযাহাকে বারণ করা হইয়াছে,নিষিদ্ধ । 
নিবাস (নি মধ্যে -বস. বাস করা+অ 
(ঘএ)- ধি) সং, পুৎ, গৃহ । বাসস্থান । 
২। আধার | শিং-১ “শিবেন বৈ যাহি 
সমীপ্সদিতৎ বনলৎ হুখৎ নিবাসায় ।” ৩ | 
(1 ঘএু_ ভা) বাস। শিং _: ১ “কুত্তকারস্ত 
শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদ11?, 

নিবামী (সিন, নিবাস দেখ, ইন্(ণিন্)- 
ক) বি, ত্রিং, যে বাস করে, বামিন্দ। 
শিং-১ “অথানাথা প্রকৃতয়ে! মাতৃবন্ধু নিবাসিনমৃ।”? রেছু)। 

নিবিড় (নি নাবিল হিত্র, ফাক। লু 
ড) বিৎ, ত্রিং, সাজ, ঘন। ২। পুরু । ৩। গহন। ৪। ্ুল। ৫। দৃঢ়। ৬। (নি+ বিড়চ্) 
লতনাসিক । শিং-১ “কালিকেব নিবিড়! 
বলাকিনী।* : | | নিবিড়ীষ (নিবিড় দেখ । অথবা নি+বিড়ীষ 
- প্রং) বিং, ত্রিৎ, নিবিড়, সাজ । 

নিবিদ (নি--বিদব জালাশ-*কিিপ্)- পণ) সং স্ত্রীং, দেবতাবিষয়ক অতি ঞ্াচীন বাক্যবিশেষ। অনেকানেক নিবিদূ ধগ্বেদ- 
সংহিতার প্রাচীলতর কুত্ত সমুদয় অপেক্ষা 
সমধিক প্রাীন। .. 

নিবিষ্ট (লি-বিশ্ প্রযেশ কর1+ তক্ে)_ ক) বি, ব্রি, প্রবিষ্ট । ২ প্রাপ্ত, লব্ধ । 
*। আবিই,সনোধোশী। শিৎ -১"ভবস্তি 
সামোম্খপি নিবিষ্টচেতসামৃ।” ক্ষেমার)। 

| রে টি 1 | ৯৫৯
 ] 

ফান ।.শিং-.১ “যতো শি- | 
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রা রি? দি শা ইত উহ টা ৭২০] তি টি 
প রা সু পা হি 
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চিরীি, 1100 
৫ 

ঘ 

ভু ক] গমন। বাহার অধো্ষাতে গমন, .. 
্চী - হিং) সৎঃ ক্লীৎ, 5 | 

মালার মত গলার পরা পৈতা। শিং. 
"উপবীতৎ তবে্সিত্যৎ নিৰীতংকঠসজ্জনং” 
২। নে-ব্যে আচ্ছাদন করা তক্জে) 
_৭) উত্তরীয় বস্তা । ৩। আচ্ছাদনবস্ত্র। 
৪। উড়ানি। ৫। (+-ক্ত-শ্) বিং, ব্রিং, 
আচ্ছাদিত, ঢাকাঁ। 

নিবীতী (নিবীতিন্,নিবীত-+-ইন্ - অস্ধযর্থে 
বিং, ত্রিং, যে গলায় মালার মত পৈতা। 
পরে । শিং-১ “কৃতোপবীতো দেবেভ্যো 
নিবীতী চ ভবেত্ততঃ 1 

নিবৃত (নি-বু [বরণ করা] আররণ কর1+. 
তক্তে)- ৭) সং, ক্লীৎ, আচ্ছাদন বন্ত্র। 
২। উড়ানি। ৩ । উত্তরীয় বন্তু। ৪ । 
শেঁক্ত- শ্ম) বিৎ, ত্রিং, আচ্ছাদিত । ২। 
পরিকবেছিত। 

নিরত (নি-বৃৎ্ [বিদ্যমান থাকা] আসান 
হওয়া 1 ত(ক্ষি)- ক) বিং, ত্রিংঃ বিরত, 
ক্ষাস্ত। ২। নিবত্িপ্রাপ্ত । শিৎ_-১ “নি 
বৃন্ততধ্যৈরুপগীয়মানাৎ।৮ ৩৭৷ প্রত্যাবৃত্ত ৷ 
৪। (+ভ্- ভাবে) সং, ক্লীং, নিবৃত্তি । 

নিবৃস্তসস্তাপন (নিবৃত্ত _-জস্তাপন, *ঠী_ হিৎ) 
বিং, ন্তরিং, জস্তাপহীন। শিৎ-১ “থা 
নিরৃত্তসম্ভাপা মোদত্তে দিবি দেবতাঃ।” 
২। সং, কীং, নিবৃত্ত সম্ভাপনীয় রসায়ন- 
বিশেষ । 

নিবৃত্বায্মা ) নিবৃত্ত _ আত্মা, ৬চী_ হিং) 
নিবৃত্তাত্বন্ / বিৎং, ত্রিং, বিষয়বিরতচেতাঠ। ২) সং, পুত, বিস্। শিং-১ “অনিবৃভী 

নিবৃত্াত্মা |” ৩। নিবৃত্যাত্মন্। ০০ 
নিবৃত্তি € নিবৃত্ত তদেখ, তিক্ি)-ভা ) সহঃ 

জ্ীৎ, বিরতি, ক্ষাস্ভি, বিশ্রাম, থামা। ২। 
প্রতৃত্তির বিপরীত । শিৎ_১ প্প্রবৃত্যপা- 
ধিনা বিনাশং প্রাপ্দ্যনৃ প্রাগভাব, এৰ 
শ্বনিরৃত্ি নিরাকর সাধ্যোমানো নিবৃত্তি 
কুচ্যতে 1 ২। ন্যায়মতে--যত্ববিশেষ। 
বথা-- প্রবৃত্ভিষ্চ নিবৃত্তিশ্চ, তথা জীবন- 

_কারণম্ব।৬। সত্স্যদেশ। 
নিরৃত্যাত্বা নিব্ন্ধি আত্মা শ্বরূপ, ৬ 



এ ্ 

-হিহ) বিং তরি, দিবৃদ্থি যাহার স্বরূপ, 

(নিষেধ) শিং-১ গিনিষেধস্থ নিবৃত্যাত্ম। 

 কালমাত্রমপেক্ষতে 1 1. 

নিবেদ-পুৎ  ₹ নিে-বেতি জানান+ 

নিবেদ্ন-_ক্লীং / অ(অল্), অন(খসনট)- 
ভা) সৎ, আবেদন, বিজ্ঞাপন, জানান। 

২। সমর্পণ ;ঘখা-_গনসাত্মনিবেদনমূ।” ৩। 

শক্বর্পনী তি ভা না 

'নিবেদিত (নিবেদন দেখ, তক্তি) -্) ঘিৎ, 

 ক্রিং,জ্ঞাপিত। ২1 অমর্পিত। ৩ । দণ্ত। 
৪1 সুচিত। শিৎ-১ “দিপন্বরত্থেন নিবে- 

) ধৃ্বিতৎ বু 1৮ | 87 

'নিবেদয (লিবেক্ষন দেখ, ষ-ন্) বিৎ। ঝি 

জআ্ঞাঁপনীয়, নিবেদনযোগ্য 1 ২। সমর্পলীয় । 

বিবেশ নি-বিশ, প্রবেশ ক্17 অল) 

_ধি) সৎ, পুং, শিবির | ২। স্থান। ৩। 

যুদ্ধ। ৪ । বিবাহ । ৫।(+স্ত-ভাবে) 

সৈন্য-নিবেশ । ৬ প্রবেশ । ৭। উপ- 

বেশন । শিৎ-১ “সেনানিবেশীন্ কুর্ব্- 

স্তঃ1৮২পকুক্ুক্ষেত্রে নিবেশ মভি চক্র তু$।” 

ফনিবেশন (নিবেশ দেখ, খআন(অআনট)-ধি ) 

অসৎ, ক্লীং, গৃহা। ২।স্থান। শ।ল্প্রর। 

। (4+আনউ-ভাবে) উপবেশন । ৫) 

প্রবেশ । ণিৎ- ১"নিবেশনমম্য ব্যাহতি- 
ভিছ-তবা ।”*া (নিবেশিত দেখ,অন(সনট) 
-ভা) স্যাগন। ৭ ।লিধান। ৮। সং- 

ক্রেমণ। 
বনিবেশিত (নি বেশি প্রবেশ ফরান4+ত 

ক্রে)-স্) ঘিৎ, ত্রিং, স্থাপিত, বিন্যস্ত । 
হ। প্রবেশিত । ৩। সৎক্রামিত্ত । | 

বিখঠ ; সং,পুৎ,বলরাষের পুত্র ; ইনি রেবতী 
গর্ভজাত । রি | : 

নিশমন ট (নি-শবৃ-ঞ্রি-শমি শাস্ত 
বনিশামন / হওয়া] দেখা, শুনা 4 অন(আ- 
লট) ভা) সৎ, বলিৎ, দর্শন | ২.। শ্রবণ । 

(নিশা (নি শো [ব্যাপার] অজকবা-+ 
পিশ, 4 করা+(ক)- ক, আপ.) ২য় 

| 'পজে-নিশ 1০(কিপ্) ঘি) জং, জ্্রীঘ, 
ব্াব্রি,রছনী | ২ । হকি্রা। ৩। মেধাদি 
. স্কাশি | 9 1 বেক -ভা) অবদান, শেষ । 

. নিশাকর [নিশা রাত্রি-কর কিরণ, ৬ষী, 

শহিৎ। অথবা নিশা রাত্রি 
ক, 

: +ক্ঘটে) ক) অং, পু ডত্র। শি-১ 
“বহুশেহপিগতে নিশীকরঃ |” 

₹ | কুকুট। 

ও । খাবিখিশেব। 
নিশাচর নিশাচর ষে চরে, *মী-য) 

সৎ, পুৎ। রাক্ষস । শিৎ-১ “অর্জ,নস্য 

ব্চঃ শ্রুত্বা বিত্রস্তোহভূক্সিশীচরঃ 1? ২। 

পিশাচ । ৬। শৃগাল । ৪ পেচক। ৫। 

সর্প। ৬। চৌও। ৭। চক্রবাক। ৮।বিং, 
ত্রিৎ, রাত্রি । রী-ক্্ীৎ, রাক্সসী । শিং 
-৯ রাগ সখশরেণ তাড়িত ছুঃসহেন 

সয়ে (নাচরী | ২। পিশাচী। ৩। 

অভিসারিক1। ৪ । কেশবনামক গন্ধদ্রব্য। 

নিশাচরপতি (নিশাচর -_ পতি, ৬ষ্ভী _ ঘ) সৎ, 

পু) ভূতগপ্রর পতি, শিব । 

নিশাচন্্র নিশাচর্্ন্, নিশা রাত্রি চর্মনন্ 

চাম) সং, কীৎ, অন্ধকার, তম | 

নিশাজল (নিশা বাত্রি_-জল) সৎ, ক্ীৎ 

হিম, শিশির । 
দিশা নিশা রাত্রি-ত্সট মে গমন করে) 

সং, পুৎ, পেচক | ২। নিশাচর । ৩। বিং। 

ত্রিৎ, নিশাগতিবিশিষ্ট | 
নিশাত (নি- শো তীস্ককরা+তক্তে)-) 

বিৎ, ত্রিৎ, শাণিত, তীস্ষীন্কত। শিৎ-১ 
“পুরাণি ছুর্গাণি নিশাতমাসুধম্।” (মাঘ)। 

২ 4তমুদ্্যতনিশাতাসিং প্রত্যুবাচ জিজী' 

বিঘুঃ1৮ [ক্রীৎ, নিশাবসান, প্রভাত! 

নিশাত্যয্ম (নিশা- অত্যয়, ৬ঠী-ষ) সং 

নিশা (নি-শু. পতিতহওয়1+ অ(ঘএ) 

__ক। অথবা নিশা-_অন্ধু ভোজন করা 

1 অব্জেন্)-_ ক) সং, পুৎ, চগ্ডাল। ২: 

ব্যাধ, জীবহিংদক | ৩। বিং, ত্রিৎ, রাত্রি 

ভোজী । নী -স্ত্রীঘ, চণ্ডালী | 
নিশাদি নিশা আদি আরত্তঃ ৬ঠী-হ) 

সৎ, স্্রীৎ, সন্ধ্যাকাল । 
নিশান (নি--শো তীক্ষকরা+আননট? 

- ভা) সখ, রীং, তীস্ম্ফরণ। আধ) 

নিশানার্জবনিপ্দাস্থ কুগ্জক্ষেহছপি কিতো 
মত্তঃ 1” ২ “তেম্বাৎ শেস্ত্ানাধি) নিশানার্ঘং 

শাল্মলি শিলাযাষবর্ণমূ ।” ২। বোষনিক) 
কি 



নিশ| 

ন্শান্ত িে”শম্- শান্ত হওয়া 4-ত (ক) -. 
ক) বিং, ত্রিং্পাতি শান্ত । ২1 (নিশা _ 
আমু গমন করা-4-ত্ত-ধি) সহ, কীং 
সদন, ভবন । শিৎ-- ১ “নিশাস্তনারীপরি- 
খান ধুনন।” ২ “তল্যাং স রাজোপপদৎ 
নিশাস্তৎ কামীব টিতে বিবেশ | 
রেছু) ।৩। (নিশ1- অন্ত শেষ, ৬ঠী-ষ) 

পুত, রাতিশেষ | টারোরাশেতে 
নিশাপতি ননিশ।- পতি, ভষ্ঠী -ষ) বং, পুৎ১ | 
'নিশাপুত্র পেষ্টজ্যোতিক্ষ হেতু রাত্রির পুত্র- 
- তুলা) সং, পুৎ, খেচর নক্ষত্রাদি ।. শিৎ 

--৯*খেচরাশ্চ নিশা পুত্রাস্তখা! পাতাল- 
বাসিনঃ। 9 রসি 

নিশাপুস্প নেশা -পুপ্প বিকসিত হওয়া 
শঅ(অন্)-- ক) সং, ক্রীৎ, কুমুদত উৎ- 

পল। [পুৎ। চত্র। ২। কপুরি। 
নিশামশি (নিশা রাজি-মণি রত্ব) সং, 
নিশামন নে -_ শামি [আলোচন করা] দেখা, 

শুনা + অনস্সেনট) -_ ভা) অং, ক্লীৎ, পুনঃ- 
পুনঃ দর্শন । ২। আলোচনা । ৩। শ্রবণ । 

বিশামুখ নেশা মুখ প্রথম ক্ষণ, ৬ঠী _ষ) 

সৎ, জীধ, প্রদোষ। শিং ১*স চোপেজো। 
বুধ হত্ব। কাস্তচক্দ্রে নিশামুখে 1” 

নিশাষুগ (নিশ। 
পুহ, শাল । 

নিশারণ (নি_শৃ-ডিল শারি বধ করান+ 
অন(অনউ)--ভা) সৎ, জ্ীৎ, মারণ, বধ। 
২।(নিশা রাত্রি-রণ যুদ্ধ) রাত্রিযুদ্ধ | 

রাত্রি বত মপি:), সং | জা 
| নিশুস্তমর্দিনী নিশুজ্ঞ দৈত্যবিশেহ ৯ সম 

নশারুক; মৎ,.পু, বাধ্যের তালবিশেষ। 
২। সপ্ডুবিধ সাপকে একটি ।শিৎ- ১প্র- | 

 বিশ্য নর্ভতৃকো। রঙ্গৎ বিকীর্ধ্যকুক্থমাদিকং |. 

নিশাককেণ, তালেন কোমলৎ সথতামা-। 
| নিম্ডয় (নির্ নিশ্চয় -চি একত্র : করা-+ 

নশারত্ব (নিশা 
ক্রীং, চক ২। কর্পুর। 

উন্েজ 1:05 

নশাবন_$ সৎ, পু, শবরক্ষ। 1. 
বিহার (নিশা বিহার, ধ্মী_ _-ঘ) সং, 
| পু রাক্ষয | শিৎ৯."ইখৎ প্রবাহ 
সবধি সং ২হারৎ শ্রচক্রত রাখনিশাবিহারো ।" 

শীবৃদ্দ ) সং. ঝাত্রিমমূৃহ।. 
শাহী (শানে, নিশা রাজি- লক | 

৬৯৬ 

৯৬১ 

রাত্রি-ম্পগ পশু) সং, 

গিট নং কি রঃ 

দিন: বে.জালে ঝা শখ ভারা যেনা. 
পরিমাণ জালাইয়া রি পু, জুট রর 

নিশাহস (লিশ! - - 
রাত্রিতে ইহা প্রস্ফ, ডে হক্ব বলিকা কিলিং | 
পুত, কমু, শ্বেতপন্ত । ২, 

নিশাহ্র। নিশা -আহ্বা লাম, ভী - হ্ি 
দঃ আ্ত্রীংত হরিদা) হলুদ । :. ::.5 75 

নিশিজল--প্রতিদিবস শ্রাতে অলসুত্র ত্যাগ 
করিয়া নাজিকারন্ধ, দ্বারা জলপান করিলে 
হুবুদ্ধি, গকুড়পক্জী সমান দর্শন ও বাক্য এ 
বিহীন হুয়। রর 

নিশিত (নি-শো তীস্ষ করা 7তক্ে)-- র 
-আ্ঘ) বিং, তিৎ। শাণিত, জীক্ষীকৃত, । ২ 
জং, জ্ীৎ, লৌহ ॥ 

নিশিপালক ; সৎ, ক্লীৎ, পঞ্চদশাক্ষর পাদ 
ছন্দোবিশেষ | ২। পু, প্রহরীবিশেষ | 

লিশিপুষ্পা ; সৎ, স্ত্রীৎ, শেফালিকা। 
নিশীথ নে নির়ত-শী শয়ন কর+থ 

(থকু)--ধি) সং+পুৎ,অর্ছরাত্র | ২ । রাত্রি! 
শিৎ-১*নিশীথদীপাঃ সহস1 হতত্তিষঃ 1? 

নিশীধিনী ) নিশীথ+ইন্, ঈপ, য-কজ- 
লিশ্থ্য। স্যর্থে) সংক্সীৎ১রাত্রি,র জল 1 
নিশুস্ত নি-গুস্ত বধকরা4+ অন) - ক) 

সং, পু, শুভ্তদ্বৈত্যের কনিষ্ঠ জাত 
চাষু্ডাবুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে. ইনি 
দেবীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন । হ। 
(+অন্- ভাবে) বধ।৩। মর্দন। 

নিশুস্তন নেশুজ্ত দেখ,অন(অন্ট) সপ ভা) মং, 
জ্ীঘ,হমন, বধ। 

দিন বিনাশকত্রী, শী _ হট সং, 
ছুর্থী, ভগ্ববতী 1... .. 7 8-., 

নিশৈত, (নিশা জিতে ডা দির 
বাসায়) গত, খমী -ষ) অং ১পু5 ককপক্পী। 

. অজেল্) _ভাবে) সৎ, সিঃসংলম্ব জ্ঞান 
নির্ণর, অসংশত্ব | ২) দিদ্ধাত্ত । ৩।.পরি- 

চ্ছেপ। শিৎ-১ এক্ন্যসিষিধ্য প্রকত- 
স্থাপনৎ নিশ্চয়ঃ পুনঃ | বদ্নমশিদ্ধং ন দরে? 

|. জৎ নয়নে নেন্দীবরে এতে । ইহা. যবিধে 
রর এ ম৫ুকর ন টু পরিভ্রাম্য ।' 1 

খে হা করে? 



দি... 1 উজ]: পথিক... 

নিশ্চল (নি লা-চল [চল্ চলা+জ | 
. (আন্)-ক] যে চলে) বিৎভ্রিখ, আভল । |] 
স্থির লা-স্খৎ। শালপণী। ২ জা 

চলা,পৃথিবী। ৩। স্থির । শিং-১ “শ্তি- 
বিপ্রতিপন্গাতে বদ] স্থাস্যাতি নিশ্চল 1? 

নিশ্চলান (নিশ্চল-অঙ্গ। মৎস্য ধারপার্থ 
বাহার অঙ্ক নিশ্চলভাবে খাকে, ৬চী_ 
হিং) সং) পুং। বক। হ। বিৎ, ত্রিং) স্পদ্দ- 
ম্মহিত। | 

নিশ্ময়ক (নিশ্চয় দেখ, অকপেঁক) - ক) বিং, 
ভিৎ, নির্পায়ক | ২। নিশ্চয়কারক। 

লিশ্চারক (নিরব না চর গমনকরা+ অক 
ণেক) - ক) সং, পুৎ, বাস । ২। পুরীষক্ষয় । 

৩। স্বাস্থ্য । ৪1 বিৎ, ব্রি) চাররহিত । 
নিশ্চিত (নিশ্চয় দেখ, তক্জে) -শ্প) বিং,ত্রিৎ 

নিনাঁত, নিঃসন্দিগ । শিং-১ ৭ বেদছ্ 
বিজ্ঞানন্থনিশ্চিতার্থ5 1 হ। শেক ক) 
নিশ্চয়বান । ৩। ক্রি - বি, নিশ্চয়রূপে । 

নিশ্চিন্ত নর না- চিত্তা, ৬ষী - হিৎ) বিং, 
ত্রিং, চিস্তারহিত ' শিং-১ “নিশ্চিন্তে। 

মৃছুরনিশৎ কলাপরো ধী।”? 
নিশ্চ, বণ (নির্-_চুক্ক ঘর্ষণ করা-4 অন(অ- 

নট্)--প) সং, ক্লীৎ, মিসী । 
নিশ্েষ্ট নির না- চেষ্টা ঘত্ব,৬্ঠী- হিং) 

বিং, ভ্রিং, চেষ্টীরহিত। ২ । গতিশক্তি- 

রছিত। শিৎ-১ “নিশ্েষ্টশ্চাভবত্তদ1 1? 

নিশ্চেষ্টতা (0679) ষে গুণ থাকাতে জড়- 

বন্ধ সকল আপনা হইতে চলিতে পারে 
না এবং চালিত হইলেও স্বয়ং স্থির 
হইতে পারে না তাহাকে "নিশ্েষ্টতা” 

 কছে। 
নিশ্চবন ; সৎ, পুহ) বৈবন্বত অন্বম্তরে সগ্ুর্ষি 
মধ্য খবিবিশেষ 1 ২। অগ্নিবিশেষ। শিৎ- | 
৯ পকঅগ্িনিশ্যবলো নাম পৃথিবী স্ডেতি | 
কেবলম্ম।”? ৩। বিৎ, ত্রিংঃ চুযুতিরহিত । 

নিশ্বসিত (নিশ্বাম দেখ, তদ্ষে)-শ্ ) বিং, 
,.. ত্রিধ, থে নিশ্বাস ফেলিয়াছে ; ঘথা--"“নি- 

শ্বসিতা কালসর্পিনী।”৮ ২। নেক্ত- ভা) 

. নিশ্বসন -ক্রীৎ 7 [নিরব বাহির -শ্বদ্। 

নিখাদ পু। / নিশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলা ৮ 

 আনবেদেট) বস) -জান বলায়” 

নিশ্বাসসংহিত1; জং, আ্্রীংঃ শিবপ্রণীত শান্ত- 
| নিষ্ক্ত নি-স্স্জ আসক্ত হওয়11ত(ক্ত) 

_ক) বি, ত্রিৎ, সংসক্ত, জৎলগ্ন | ২। 

সংক্রান্ত । | 
নিষঙ্গ (নিষত্ত দেখ, অ(্বঞ)- বি) সং+পুং। 

বাণের পাত্র, ভূণীর” শিৎ- ১ততো। নি" 

যঙগ দরশমন্তামুদ্ধ তমূ।” ২। সৎসর্গ 

মহাবল 1৮. 
নিষজ্ধি র্ নিষত থা ধারণ কর! ই কটি 

_ধি) সং) পু খড়া-পিধান, কোষ? 

থাপ্। শিৎ-১৮ ইরস্য নিষজধিঃ |? 
নিষী (নিষক্গিল 7-বঙ্গ +ইন্_ অন্তর্থে) 

বিং, ভ্তিৎ, বা... পী, তুণীরধারী ০ 
পুৎ। ধতরাষ্্র-এবশেষ। 

নিষঙ্গীন (নিষশ্ঘ +ঈল _ অস্তর্থে) বিৎ, ত্রিঃ 
ধনুর্দা রী, ধানুক্। 

নিষ নি- সদ [গমন করা] অবস্থান করা 
+তক্কে) _ক) বিৎ ভ্রিৎ, উপবিষ্ট | ২। 
শদধিত। ৩। স্থিত। ৪ । অবলম্বনকারী। 
না _জ্্রীং, উপবিষ্ট। | শিৎ-১ “সৎনিষদা 
সিতাজে 1? ২ « নিষধণ পন্কজে পুজ্যা 
নমো দৈ্যে শ্রিয়। ইতি 1 

নিষদ (নিষণ দেখ, অ(অল)- খি) সৎ, পুংঃ 
নিষাঘ-স্বর । 

নিষদন (নিষদ দেখ, অন(অনট)--ধি) সং? 
জীৎ, গৃহ । ২ । উপবেশন-ম্থান । 

নিষদ্য (লি-সদূ গমন করা7 কেপ বি) বি, কিং, আধার দ্যা-ততীং 
ছোট খাট। 

[নিষস্বর (নি-সদৃ গমন করা+ বরের) 

_ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুহ+ কর্দস, কা! 

রী'_ স্্রীৎ, রজনী । | 

নিষধ €লি নিম্ত-সদূ গমন করান 

(অল)-ধি। ঘ-্ধ) সং, পৃহ। দেশ” 

বিশেষ; ইহা! সৌবীর রাজ্যের উপ 

অবস্থিত ছিল ২ । নেন" ক) পর্ধও' 

শিৎ--১ “কেন কাধ্যনিষজেপ তমাথ্যাহি 

পণ্যবীথিকা, হাট, চাল । হ। ক্ষ খটা। . 



বিশেষ). হা রি ঁ্ হয়িবর্থের সীমা 
 শর্ধাত, ইলারৃতের ক্ষণে অবস্থিত | ও। 

ৃ - ক্বাজধাধিশেষ ) ইনি হ্ুধ্যবংশীত্ঘ অতিথির 
পুত ও কুশের পৌত্র | ৪1 নিষাদত্বর | €। 
পৃহ। বৃছৎ। নিষধদেশীয়লোক। ৬ | (+ 
''অল্-শ) বিং, ত্রিং, কঠিন। ৭ । অধর্ষ- 
নীয়। 

নার (নিষম দেখ, অপ ঞ)_ ক) সৎ, পৃং, 
গ্ডাল। ২। ধীবর, যাহার] মৎস্য ধরিয়া | 

বিক্রয় করিয়! জীবিকানিব্বাহু করে; ই- 
হারা বেশ রাজার শরীর হইতে জাত। ৩। 
কিরাত । শিং-১ “মা নিষাদ্দ প্রতিষ্ঠাৎ 

স্বমগমং শাশবতীসমা১ 17 ৪ (যাহাতে 
মনগমন করে) সপ্তস্করের শেষ স্বর। 

নারদমতে-হস্তি-স্বর ভুল্য। ইহার উচ্চা- 
রণ স্থান ললাট; ব্যাকরণমতে---দত্ত | 
শিং-১ ““ষড়জাদয়ঃ ঘড়েতেহত্র স্বরাঃ 
সর্বেঃ মনোহর12। নিষীন্স্তি যতো! লোকে 
নিষাদস্তেন কথ্যতে ।+ শ্বী--ন্ত্রীং, কি- 
রাতী। ২। চগ্ডালী। 

নিষাদিত (নি-স্দ্-ঞ--সাদদি উপবেশন 
করান 4 তক্তে)-_ ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, নিষা- 
পন, উপবেশন করণ । ২(শক্ত-র্খ) 
বিং, ত্রিং, উপবেশিত। 

নিষাদী (-দ্রিন, নি-সদু গমন করা+ইন্ 
(ণিন্্) - ক) সংপুং, হুস্তিপক, মাহত। ২। 
হত্ত্যারোহী | ৩। নিষাদ+ইন্_-অস্ত্য- 
থে) বিৎ, ত্রিৎ, নিষণ্ন। ৪। উপবিষ্ট । শিং 
-৮১আতপাত্যয়সৎক্ষিগুনীবারাতু নিষা- 

দিভিঃ 1১) ৫1 শয়িত | ৬। স্থিত । 
নিষিক্ত (নি-সিচ্ জলাদি সেক করা+ 
তক্তে)--গ্র) বিংত্রিৎ, সিক্ত | ২। ক্ষরিত। 
শিং -১ “মৌনো নিষিক্তে রেতন্সি 1” 

নিখিদ্ধ (লি_ -সিধ্ [ সম্পন্ন করা) নিবারণ 
করা+”তক্ষে)_ন্) বিৎ, ব্রিং, প্রতিযিদ্ধ, 

শিখারিত। ২। বাধিত । শিৎ-- ১৭নিষিদ্বৈ 
রপ্যভিলুর্লিত মকরন্দৈ মধুকটরঃ।” ববেণী- 
 অংছার)।৩। তিরস্কৃত | স্তাঁ-ক্স্রীং, প্রতি- 

বিদ্ধা। ২। তিরস্কতা, নিবারিতা। শিং 
৯. % উদ্মেতি যাত্রা তপসে নিষিদ্ধ! 
চি হুমুখী জগাম।” চি | নিছপ্প (নিন্ব ন 

বণ নি নিহিজ।ৎ ও 

নিহৃদ্ধম নট) _ ডা) সংজ্ীৎ। কতযা। বধ: 
৭। নিষেধ, নিবারণ । ৩। ( +অব-ক), 
বিং, ত্রিং। বিনাশক । : 

নিষেক (নিষিজ দেখ, অ.ল্)-- জা), 
পুহ করণ । ২। বর্ষণ । ৩। সেচন। 84. 
আধান। ৫। গর্তাধান। শিং-১ পথে রর 

দিকৈঃ কর্ম্মতিঃ পুখোর্দিষে দিসি জন্ম" 
নাম্থ।” কারধ্যঃ শরীরসংস্কারঃ |” ২ “যোষি”: 
ুযু তদ্বীর্ধ্যনিষেকভূমি21১ 

নিষেদিবান্ (নিষেদিবস্ নিষধ দেখ, বস্ 
কেহ)-ক) বিং, ত্রিং, উপবিষ্ট । হ্। 
শ্ছিত। ছুষী- স্্রীৎ, উপবিষ্টা। শিং -- ১ 
“নিষেছ্ষীস্থপ্ডিল এব কেবলে ।”কেমার)। 

নিষেধ (নিষিদ্ধ দেখ, অ(অল) - ভ1) সং, 
পুৎঃ নিবারণ, বারণ। ২। তিরস্কার । ৩। 
(4 অল্-_-৭) অনিষ্টসাধনতাবোধক বে- 
দাদি বাক্যবিশেষ। 

নিষেধক ) 
নিষেদ্ধা 
নিবারক, ষে নিবারণ করে। 

নিষেবণ (নি-সেব সেবা করা+অনব্মে- 
নট্)-- ভা) সং, ক্লীং, সেবা, শুজষা। 

নিষেবিত (পুর্বে দেখ, তক্তে)-শ্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ, সেবিত, আরাধিত। ২। অনুসৃত | 
৩। অন্থযাত। 

নিক্ক নি-সদূ গমন করা+ক-ক। অং 
থবানির্- কৈ প্রকাশ বা দীপ্তি পাওয়। 
+অ(ড) -ক। নিপাতন) সৎ, পুৎ- --ক্লীং। 
মুদ্রা। ২। মোহর । ৩। নার, বত্রিশ 
রতি ত্বর্ণ। ৪1 ১০৮ মাষা স্বর্ণ পরিমাণ। 
শিং ১সাষ্টং শতৎ সুবর্ণানাৎ নিক্ষমাছ- 
ধ্নং তদ1।” ৫। সুবর্ণ । *। অলম্কার। ৭। 
কঠভুষণ। ৮। উরোভূষণ। ৯। চারি 
মাষা। ১*। ষোল কাহুন। 

নিদ্ষণ্টক €নির্ না-কণ্টক) বিং, ত্রিং, 
কন্টকরছিত । ২। শক্রেশৃন্য। ৩। মিরা" 
পদ; ষথা--নিক্ষ'টক রাজয। 

নান কম্প, ৬র্ঠী- হি ) 

নিষ্দন ] (নি-হুছ বধ শা 

(নিষেছ্ধু, নিষিদ্ধ দেখ, আক. 
(ণক), তৃতেন্) -ক) বিং/ত্রিৎ* 

পে সলনি ই রি ও কালা সহ থপ পিক কভার. উল এ ০৯৯৪০ 2552 ২০১ 

১২ ক 



ক্কধি 

সহ, লহ, ্ষস্পা্থীন, | রঃ 3. 

“ নিবাভনিষ্কম্পমিব প্রদ্দীপমূ” 
ক্ষষ্পবৃক্ষৎনিভূতদ্বিরেফমূ 1 কমার) 

লিক, সৎ পু, দ্বেবসেনাপতিবিশেষ । 
নিক্ষরণ (নিরু লা-করুপা দয়া, ৬ঠী- 

হিং) বিং,ত্রিৎ, অকরুণ, নির্দয় । শিৎ-১. 
.. পঙ্গতৎ ন কিং নিক্ষরূণেন ধাত্রা | 

নিক্শ্মা নিক্ষম্ন্, নির না-কর্ত্ন কার্য, 
_ ৬ঠী -_হিৎ) বিং, ত্রিং, যাহার কোন কমন 
লাই। ২। অলস। ৩।নির্ধ্যাপার | 

 নিক্ষর্ধ নির্-কৃষ ভূমি চসা+- অ(অল্) - 
ভাবে) সৎ, পুৎ, নিশ্চয়, ইয়ন্টাপরিচ্ছেদ। 
শিৎ-১”এতদ্বিদক্তোবিদ্বাৎসস্বয়ী নিক্ষর্ষ 
মন্বহন্থ 1 ২। সার। ৩ । নিঃসারণ । 

নিক্ষর্বণ পর্ধে দেখ, অনতঅনট্)- ভা) সং, 
ক্লীৎ, অপনয়ন ॥। ২। উদ্ধরণ। শিং_১ 
“ ব্রাঙ্মমন্ত্রৎ প্রিয়াশোকশল্যনিক্র্ষপৌষ- 
ধমৃ।” ৩। নিশ্চয়করণ । নিক্ষাসন। 

নিফল (নির না- কলা অংশ, ৬ঠী - হিৎ) 
বিং, ত্রিৎ, নিস্কল, বন্ধ, টি ২। 
কলাশুন্য, নিরৎশ। শি২ং-১ নিক্ক- 

, লৎ নিফি,য়ং শাস্তৎ নিরবদযৎ নি 1” 
৩। বৃদ্ধ । লা, লী- স্ত্রী, নিরৃত্তরজস্থা ভ্রী, 

. থে স্ত্রীর রজে। নিবৃন্তি হইয়াছে। ২। 
ক্লীৎ, পরব্রহ্ম । শিং--১ “চিন্স় স্যাদ্ধিতী- 

ক্সস্য নিক্ষলস্যাশরীরিণঃ 1” ৩। পুৎঃআধার | 
নিক্ষষায় (নির- কষায়, ৬ী-_ হিং) বিংব্রিৎ, 

চিত্ত দোষশৃন্য । ২। পুৎ, জিনবিশেষ। 
নিষ্কাম নির না-কামষ- স্পৃহা) বিংক্রিৎ, 
 ব্ষয়ভোগেচ্ছাশৃন্য, কামনারহিত, নি- 
, স্পৃহ। শিং-১ “বিশিইউফলদাঃ পুৎসাং 
: নিক্কামানাৎ বিমুক্তিদ1।” 
নিদ্ধালক নর নির্গত_কালক, কেশাপি, 
. ৬ী হিং) বিং। ভ্তিং, যাহার কেশাদি 

মুস্তিত হুইয়াছে। 
নিক্চাশ (নির_কশ্ গমন করা+-আষেঞ১, 
_শধি) সং, পু, বারাণ্ডা। ই (+ঘএঞ- 
৫ তা ।. 

- | ও নিক্ঞাশিত দেখ, অনক্মেনট) 
নিকষ চা) ষঃ রী. শি নিঃদারণ। 

সা / বাকারা ৪57. 

কাল 
২ পি 

শত ) নদ বাহির_ -ফ্কল্ রিল 
লিক্ষা্সিত, (কাশি গমন, করা 1. তক্তে) 

খুটি বিং) ব্রি, দূরীকত | হু । তাড়িত, 
নির্বাসিত ।. ত। শিঃষারিজন: ৪। অআধঃ- 
কৃত। 

সিকিম, (নিব. নির্ত- বি্কস.. গম্য ধন, 
৬ঠী- হিং) সং,পু, ধনহীন। ২ । বিষয়া- 
স্তরশৃন্য ৷ | 

নিক্ষট (নির লা-কুট [কুট +অকে)-_ক) 
গৃহ) সং, ক্লীৎ গৃহসমীপস্ছ উপবন। 
২। ক্ষেত্রবিশেষ। ৩। কপাট। ৪1 অব- 
রোধ। ৫। অভ্তঃপুর। শিৎ-- ১(পৃথিবীম) 
সপর্বতবনাকাশাৎ সসমুদ্রাৎ সমিক্ষ,টাং।” 
৬ । পর্বতবিশেষ । 

নিষ্,টি, টী (নির্-কুটি-_টি কৌটিল্য, 
৬্ঠী_হিৎ) সৎ, স্ত্রী, এলাচি । 

নিক্ল (তনির না-কুশ অবয়ব সমূহ, 
৬্ঠী _ হিং) বিং, তং নমস্ত অবয়বশৃন্ত | 
২। সপিগাদি কুল:  ত। 

নিক্ষলীকৃতনিক্ষল- +ত+ঈংচি)_ আগম) 
বি, ত্রিৎ, নিক্কামিত, নিঃসারিত। 

নিক্ষধিত নির-কুষ নির্গত করা ইত্যাদি 
4 তক্তে)_ নর ) বিৎ, ত্রিং, নিক্কাসিত | 
২। আকৃষ্ট । ৩। নিঃসারিত। ৪ । নিস্ত্বচী- 
কৃত । ৫। ক্ষতবিক্ষত । ৬। খণ্ডিত। শিং 
-:১ “কাটি ষিতৎ শ্বভিঃ কবলিত 
বীচিভিরান্দোলিতমৃ।” গেঙ্গাজোত্র)। ২ 
“চিরকালোধিতং জীর্ণ, কীটনিক্ চুষিতৎ 
ধনুঃ1”? ভেটি)। 

নিক্ষহ (নির_কুহ্ বিশায়াপন্ন কর1+অকে) 
-ক) সং, পু, বৃক্ষের কোটর ৷ 

নিষ্ষতি নির না-কৃতি করণ) সং, স্ট্রীং, 
পরিত্রাণোপায়, মুক্তি, নিস্তার । শিং -_ ১ 
“কৃতস্মে নাস্তি নিষ্কৃতি” ২। উপকারাদির 
প্রতিশোধ । শিৎ--১ “যৎ মাভাপিতরে। 

ক্েশং সহছেতে সংভবে নৃণায্। ন তস্য 
নিষ্কৃতি: শক্য! কর্ত,ৎ বর্ষশতৈরপি।” 

নি নর _রুষ্ট) বিৎ, ত্রিং, সারভূত | ২। 
নির্গলিত | ৩ নিষ্পীড়িতত 1 2 

নিক্ষোষণ নের্-কুষ নিক্ষোষ কর14অন 
.(অন্ট) -ভা) সং ক্সীৎ, টির | 



নবম (নিয় বাছির ক্রম গমন করা+ 

অন্মেল)- ভা) সং, পুৎ, বহির্গমন | ২। 
সংগ্কারবিশেষ । শিং ১ “অহন্যেকাদশে 
নাম চতুর্থে মাসি নিক্ষ মঃ 1”? (যোভবন্ধা)। 
৩ বুস্ধিসম্পপ্তি। ৪ । ছুক্ত,ল। এ 

নন্ব মণ নিক্ষম দেখ, আন্(কসনট)--ভা) সং, 
ক্লীং, বহির্গ্ন । ২। চতুর্থমাসে কর্তব্য 
শিশুর গৃহ-নির্গমলরূপ-সংস্কার | 

নক্ষয় (নির্ নিঃশেষ ক্রী ক্রয় করা+ 
শঅ(অল.)--৭) সং, পুৎ॥ বেতন। ২। 

ভাড়া । ৩। মুল্য । ৪1(1+অল, ভাবে) 
বুদ্ধিষোগ । ৫ । সামর্থ্য । ৬। নির্গমন । 
নিষ্ৃতি ।৭1 বিনিময়, বদল ।৮। বিক্রেয়। 
শিং-১“ন নিক্ছ, যবিসর্গাভ্যাৎ ভর্ভ-ার্ধ্যা | 
বিমুচ্যতে 1” 

ক্কাত্ত (নিক্ষ ম দেখ, ত(কি)-র্ম) বিৎ, 
ত্রিং, নির্গত; বহির্গত। শিৎ-১ “কালী 
করালবদ্দনাৎ বিনিক্বাাস্বাসিপাশিনী |”? ২। 
ষে বহির্গমন করে । 
স্িয় নির্ না-ক্রিয়া কার্ধ্য, ৬ঠী- 
হিৎ) বিৎ, ত্রিং, ক্তিয়াশুন্য, জড় । ২। 
নিষ্বপ্ধ1। ৩। ক্লীৎ, ক্রিয়াদি ব্যাপারশুন্য 
ঈশ্বর । 

ক্ধাথ (নির্-ক্ষথ, পাক করিয়। কাথ 

বাহির কর1, কাওয়ান+ অশ্েঞ)-_ নব) 
সৎ পু, মাংসাদির কাথ, ঝোল । 

ষ্টনৎ নে-স্তন্ শব্ষ করা+অৎশেত্) 
-- ক) বিৎ, ত্রিং, শকায়মান । 

নপব (নির্_ _তগ্ু) বিং, ব্রি, পরিপক্ক । হ। 
সম্যক তগ্ড। 

নষ্ট; সৎ, স্ত্রীৎ, অবিতিসপত্তী, দিতি । 
নষ্ট্য ; সং, পুং, শ্লেচ্ছজাতিবিশেষ । 
নষ্ট (নি নিশ্চয়কূপে-স্থা থাক14 অডে) 
ক) বিৎ, ত্রিৎ, স্থিত ।২। স্থিতিশীল । 

নষ্টা (লি-স্থা [থাক] নিষ্পত্তিকর! ইত্যাদি 
+ড৬-ভা) সংঃ. আ্ত্রীৎ। নির্ব্ধাহ। ২। 

শেষ, অন্ত। ৩। লাখ, ধ্বৎস। ৪1 
দৃঢ়তা । ৫। ধর্ান্িতে ভক্কি, শ্রদ্ধা । শিং 
-৯ “ লোকেহুস্মিন্ স্বিবিধা নিষ্ঠা পুর 

849 খোলাসা ৬। নিষ্পত্তি। 

জের রব 
ত্যয়। ১২ সি | রিনি 

নিষ্ঠান (নি _ থাকা + অনজেনট)-_ ছি) | 
সং, রীৎ, কারি, বাঞজন। ২। (নট রা 

ভা) মৃত্যু । | 

নিষ্ানক ; সৎ, পু, নাগবিশেষ । | 

গিষ্ান্ত (নিষ্ঠা নাশ _অস্ত, ভঠী-হিং) 
বিং, ত্রিৎ নাশাছ্া বেস্য)। শিং-১ “নি 

শাস্তৎ পশ্য চাপি ত্বং ক্ষাত্রৎ ধর্ম কেব- 
লমৃ।?? (ভোৌরত)। 

নিষিত (লিষ্ট! দেখ, তক্তে)_ রদ) বি, ত্রিৎ, 
নিতরাৎশ্থিত | ২ 1 নিষ্টাযুক্ত 1 শিৎ-১ 
« বুদ্ধিযোগবলোত্সাহৈহ জর্বাভ্েমু চ 
নিচিতঃ 1?) 

নিষ্ভীব, নিষ্ঠেব _ পু (নি--ীক্টিব 
নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠেবন -ক্লীৎ 1) ছেপ ফেল14+অ 
অল), অনঅনট)-ম্্র ) সং, মুখজল, 
থুথু । ২।৫+লও অনট.-ভা) থুথ 
ফেলা । ৩। ফেলা। 

নিষ্ভীবিত (নি-প্ভীব্-ঞ্িশ ্ঠীবি+তক্কে) _ 
ভা।) সং, নিষ্ঠীবন-করণ। 

নিষ্টর (নি-_ থাকা+উরডুর)-ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, রে | ২। নির্দয় । ৩। কঠিন । 

শিং-১৭গিরে দারণনিউ,রাক্ষরাঃ (৮৪ 1 
নিশ্চল । ৫1 (+ডুর- তা) সৎ, জীৎ, 
পরুষবচন । ৬» । অশ্লীলবাক্য। 

নিষ্ঠ। রিক 7 সংঃ পুং, নাগবিশেষ। 
নিষ্ঠটত (নি-চীব, ছেপ ফেলা 1 তক্কে)-- 

্ব) বিৎ, ত্রিং, উদগীর্ণ | শিৎ-১ গবহিচ- 
নিষ্টাতমৈশমৃ।" ২। নিক্ষিপ্ত । ত। প্রে- 
রিত। ৪। থুথু করিয়া ফেলা । 

নি নে- ছা ানকর1+ অভ) -ক) 'বিৎ, 
ত্রিং, কুশল, নিপুণ । শিং-১ “আভিথ্য 
নিষণ বলবাজিমুখ্যাঃ ।" ভেট্ি)। 

নিফাত নি-লা মপ্প হওয়া+ত(ক্ষি)- ক) | 
বিং, ত্রিং, প্রবীণ, বিজ্ঞ । ২। নিপুণ, কু 

শল। শিৎ-১. খনিষাউিরখ সরস প্রিয় 
সমুহঃ” ৩। পারগত । শিং-১'“বৈশ- 

প্রোক্তা ময়ানঘ। ভ্ঞানযোগেন লাংখ্যানাৎ | স্পায়ন' এবৈকো নিতো ষ্ুষাসুত ি 
দা 1 প্রধান। 



নিষ্পা। 

নিস্পকু ; বিং, ত্রিৎ। অতিপক (ব্যঞ্জন দশ- 
মুলাছি )। 

নিস্পতন (নির্ বাহির-পত্ গমন করা 
অনলট)-_ভা) সং, ক্রীৎ, নির্গমন, নি- 
ক্ষ মণ। 

নিষ্পতিষুঃ (নিষ -পত্ পতিত হওয়া7 
ইফু--ক ) বিৎ, ত্রিং, নিতাস্ত পতনশীল। 
শিং_১ “ইজ্িয়ানি প্রমারথ্থীনি বুদ্ধযা সৎ- 
যম্য যত্বতঃ । সর্বাতো নিস্পতিষ্নি |”, 

নিষ্পতিক্তা (নির্ না- পতি -_ সুতি, ঙ্গী 
-হিৎ ) সৎ, স্ত্রীৎ, পতিপুত্রহণীনা নারী, 
বীর] । 

নিস্পত্তি নির্-পদ [গমন করা] সিদ্ধ কর! 
শ-তিক্কি)-_ ভা) সৎ, স্তীং, সমাপ্তি । 
২। সিদ্ধি। 
পৌরুষেচ ব্যবসশ্থিতাঃ1৮ ২। ভাবধারণ,নি- 
শ্চয়। ৩ । পরিপাক । ৪1 চুক্সি | ৫ । মী- 

মাৎসা | ৬ । নির্বাহ । ৭1 (820০) অনু- 
পাত । 

নিষ্পত্রাকৃতি (নির্-_পত্র- আকৃতি ) সং 
স্্রীৎ, অতিশয় পীড়া, অত্যন্ত ক্লেশ, তীত্র 
বেদনা । ২। (নির্-পত্র+ডাচ কৃতি) 
ম্গাদি-শরীর হইতে শর-নিক্ষাদন। 

নিষ্পন্দ (নির্ নির্গত -প্পন্ব, ৬ভী _ হিৎ) 
বিং,ত্রিং, স্পন্দরহিত । শিৎ--১জ্যাবন্ধ- 
নিষ্পন্দভুজেন যস্য |” ৭ “ মৈথিলী- 
তনয়োদগীতনিষ্পন্দমূগমাশ্রমম্ ।” রেছু)। 

নিম্পন্ন নিস্পত্তি দেখ, তক্তে)--্ম) বিংত্রিৎ, 
 সিদ্ধ। ২। সম্পনন। ৩। সমাপ্ত । ৪। 
জনিত । 

নিষ্পরিগ্রহ নির্ ন।-পরিগ্রহ অআঅধীনস্য 
ব্যক্তি, পত্বী) সৎ, পুৎ, পরিভ্রজক ।২। 
পরমহৎস । শিং- ১ “আকত্ন্যাকানমাধায় 
নিদ্বন্দো নিষ্পরিগ্রছঃ | ৩। বিং, ভ্রিৎ, 
পত্ধীশৃন্য। ৪ । পরিগ্রহশুন্য। ৫ | নি- 
লিপ্ত । ৬। মুক্তসঙ্গ । 

নিষ্পবন নিস্- পু তুষার্ধি অপনস্বন কর1+. 
আল(অনট.)--ভাবে) সং, জীৎ, ধান্যারদদির 
বিস্কষীকরণ। 

 নিম্পার্ষচক (নির্-পছৃ- স্পা নিশপন্ন 

করা 7 ০ _ ক) বিংদত্রিৎ, নিশ্পতি- 

] ৯৬৬ 1 

« নিষ্পশ্তিঃ কম্মণে। দৈবে" 

নিশ্র 

কারক । শিং-১ “ন চার্থচিস্তনে তসা 

অন্ত্রীসহায়ঃ কিন্ত স্বয়মেব নিষ্পাদকঃ 1” 
নিষ্পাদন নির্-পাদ্দি গমন করান+অন 

- ভা) সৎ, ক্লীৎ, নিষ্পত্তিকরণ, শেষকরণ, 
সম্পাদন, সমাপন, নির্ববাহ্। 

নিষ্পাদ্দিত নিস্পান দেখ, তক্তে)_ প্) বিং, 
ত্রিং, অম্পাদ্য, সাধ্য, নির্বাহ করিবার 
যোগ্য । 

শিম্পাব নের্_পু [তুষার্দি অপনয়নে] পবিত্র 
কর1+ অ(ঘএঞ)- ভা) সং, পুৎ, নিস্তষী- 
করণ, ধান্যা্দি নিভ্ভষ করা । ২104 ঘএঞ 

সন্ত) কড়ঙগর। ৩। আগা । ৪ বাজ- 

মান, বরবটা | € | € +খএঞ.- ণ) কুলার 
বাতাম। | 

নিম্পিষ্ট নির-পিষ চূর্ণ করা4তক্তি)- 
র্) বিংত্রিং,চুর্িত | ২। মর্দিত ।৩। ঘ্ট। 

নিস্পীড়ন (নির্-পীড় ক্রেশ দেওয়া+অন 
ছঅনট.)- ভা) সং, ক্লীৎ্ঃ। নিংড়ন | ২। 
নিপীড়ন । 

নিষ্পলাক নির্ না-পুলাঁক, ৫মী-হিং)। 

বি, ত্রিৎ, পুল১করহিত, যে ধান্যাদিতে । 
আগ ড়া নাই | 

নিস্পেষ (িম্পিষ্উ দেখ, (অল), অন: 
নিস্পেষণ (অনট)- ভা) সং,পুৎ, দ্র্ষণ। | 

২। পেষণ। শিৎ_১ "নারাচক্ষেপণীয়াশব ! 

নিম্পেষোতপতিতানলমূ ।?, ৩। চুর্ণন | ৪ | | 

অর্দন । 

নিষ্্রতিভ নির্ না প্রতিভা দীপ্তি, *ী 
_হিং) বিং, ত্রিৎ, প্রতিভাশুন্য | শিং 

১৭ ক্ষীণাকারান্থু তারাহ্ম তুগুনিপ্রতিভা 
সুচ 1 ২1 আজ্ঞ। ৩। মুর্খ । ৪ | জঁড়। 

৫। দ্বীপ্তিহীন। 
নিপ্রত্যৃহ (নির লাশ প্রতৃযুহ বিশ্ব, ঙ্ঠী. 

-হিৎ) হিং, ভ্রিৎ, নির্বিষ্ব । শিং 

“নিপ্রত্যুহম্থপান্মহে উনুহত 
কৌমোদকী 

লক্ষণ । 

নিপ্রভ (নি, না নি তেজ, ৬চী- 

হিং) বিৎ, ত্রিৎ, প্রভাশুন্য, নিস্তেজ 
। ২। 

পুং, দ্ানববিশেষ | 
নিষ্রয়োজন (নির না-- প্রয়োজন, ৬ঠী- 

ডি বিং, ত্রিৎ, গ্রাশ্থোজনখুন্য । 



নিহ্ [ ৯৬৭ ] নিস্ত 

নিপ্রবাণ 7 নেির্ নির্গত - প্রবাণী তন্ত্র | নিহ্দক (লি-হ্দৃ-িিহুদি পীড়ন কর! 
নিষ্প্র বাণি ) বায়শলাক।) বিং, ত্রিং, নূতন + অকণেক)- ক) বিৎ, ত্রিংঃ ছিৎসক। 

বন্ম। নিহৃদন (নিস বধ করা+ অন(অনট্) 

নিপ্রাণ (নির্ নির্গত - প্রাণ, ৬ঠী _হিৎ) -_ভা) সং, রীৎ, বিনাশন ৷ ২। নিবর্তন। 

বিং, ত্রিংত শ্বাসপ্রশ্বাাদিরহিত । ২। ৩। (+অনট _ ক) বিং, ত্রিৎ, বধকারক। 

গতপ্রাণ। শিৎ-১ িমিত্রশনবার্থ নিশ্ছদনৎ হরে।” 

নিষ্কল (নির্ না ফল, ৬ঠ্ী_ হিং) বিৎ, 
ত্রিং, বিফল, নিরর্থক । ২ । ফলরহিত। 
শিৎ--১ *ক্সবগম্য কথীকৃতৎ বপুহ প্রিয়- 
বন্ধোস্তভব নিস্ষলোদযঃং কেমার)। ৩। 
২, পু» নাড়াখড় । লা, লী _ স্তীংঃ বন্ধ্যা, 

নিবৃত্বরজস্ক। স্্রী। 
নিক্ষেন নের না- ফেল, ৬ঠী- হিং) বিৎ, 

রিং, ফেনশুন্য। শিং--১ “নিক্ষেনৎ নি- 
স্মলং লঘু ।” 

নিষান্দ 

নিস্যন্দ | জল) ভা) সং, পু, ক্ষরণ, ন- 
লন । ২। বর্ষণ। ৩। চুয়ান। ৪1 নিবর্র। 

৫1 পণ্তন । শিৎ-১ “হিমনিষ্যন্দ শীত- 
লমৃ ।” ৬। বি, ত্রিৎ, লিম্যন্দযুক্ | 

নিষ্যত (শি-সিব গ্রস্থন করা+ত(ক্কি) 
পরী বিং, ত্রিৎ, নিতাস্ত গ্রথিত। 

নিস্ নিস নিষেধ করা+০কিপ)- ভাবে । 
অথবা নি- সো নাশ করা) অং,নিষেধ। 
২। নিশ্চয় । ৩। সাকল্য। ৪। অতিক্রম 

নিসম্পাত (নিঃসম্পাত দেখ) জং, পুৎ, নি- 
শীথ, অর্ধরাত্র । 

নিসর (নি-স্ গমন কর1-+ অতল) _ 
ক) বিং, ত্রিং, নিতাস্ত গমনশীল। 

নিসর্গ নি নিশ্য়-হজ কৃষ্টি কর+অ 
(অন্)--ন্ম) সং, পু, স্বভাব, প্রাকৃত 
অবস্থা । শিৎ-১ “নিসগহুর্বোধমবোধ 
বির্ুবাঃ ।'কিরাত)। ২ ণরাগো। নলিন্যাহি 
নিসর্গসিদ্ধঃ |” ২। (+স্মল-ভাবে) 
হৃষ্থি। রি 

নিসর্গ নিসর্গ -জ[জন জন্মান+ অডে) 
ক] যে জন্মায়) বিং, ব্রি, স্বাভাবিক । 
২. প্রাকৃতিক 

নিপিদ্কু; সং,পুং /সিস্কাবারবৃক্ষা, নিলিন্দাগাছ। 
নিহুল্ব 7 দং*.পৃং, দৈত্যবিশেষ। ২. প্র- 

হুাাতভাত1 হনাদের পুত্র। 

(ি-স্যন্দ ক্ষরিত হওয়া + 

নিস্ত1 ; সৎ, জ্্রীৎ, ত্রিবৃতা, তেউড়ী। 
নিস্ষ্ট নি-স্মজ্ [হুষ্টি করা] ত্যাগ করা+ত 

ক্)- শট) বিং১ ত্রিং, প্রেরিত । ২। ছত্ত। 
৩। অর্পিত ন্যস্ত । ৪। মধ্যস্থ ।«“ন স্বামিনা 
নি্ষ্টোহুপি শৃদ্দো দ্রাস্যাঙ্বিমুচ্যতে |” 

নিস্ষ্টার্থ নিস দত্ত -অর্থ বিধেয়, ৩য়া 
হিং) সৎ, পুখ, দৃত-বিশেষ, যে ব্যক্তি 
প্রেরহিতার আদেশ ব্যতিরেকেও স্বয়ৎ 
সমুদায় বলিতে পারে? যে ব্যক্তি উভয়ের 
অভিপ্রায় বুঝিয়। স্বয়ং উন্তরাদি দানে স- 
মর্থ। শিং- ১ «যঃ স্বামিনা নিঘুক্তোহুপি 
ধনায় বায়পালনে । কুসীদকুষিবাণিজ্যে 
নিস্ষ্টার্থস্ঞ সস্মৃতঃ |” ২ “ধীরঃ শ্ছিরমতিঃ 
শূরঃ স্বামিকার্ধাবিধায়কঃ। সপৌরুষপ্রকাশী 
চ নিস্ৃষ্টার্থঃ স উচ্যতে ।” ৩ “উভযোর্ডাব- 
মুন্নীয় স্বয়ং বদতি চোত্তরমূ। স্থৃশ্লিক্উৎ 
কুকতে কার্ধ্যৎ নিস্স্টার্ঘস্য সম্মত”? ২। 
কম্মাধ্যক্ষ। 

নিস্তনী [নি _স্তভন1ঈপ. _ অল্পার্থে) সংস্ত্রীৎ। 
বটিকা, বড়ি । ২। স্তনহীনা। 

নিস্তজ্দ নির্ না-তক্ত্রা, ৬ঠী-_ হিৎ) বি, 
ভ্রিং, তক্দ্ারহিত | ২। আলম্যহীন। 

নিস্তক্টিনির না-তক্তি আলস্য,৬্ঠী_ 
- হিহ) বিং১ত্রিৎ, অনলস। ২। তল্দারহছিত। 
সদা, (নির্-তু পার হওয়া+ অন 
নিস্তার / (অনট), অঘেঞ্)-_প) সৎ, ক্লীৎ, 

উপায়, কার্ধযসিদ্ধির হেতৃ। ২। (4 অনট্, 

স্বঞঃ _ ভা) পার হওন। ৩। উদ্ধার। ৪1 
মুক্তি । ৫। নির্গমন | ৬। সিদ্ধি । শিং-_ ১ 
“সংসার তব নিস্তারপদবী ন দবীক্ষসী। 
অন্তর! দুত্তরা ন সুর্ধ্যদি রে মদিরেক্ষণ1১।” 

নিশ্তব্ধ নি-স্তন্ভ্ শ্ডির হওয়া +ত কষে) _ 
ক) বিং, ত্রিৎ, নিরব । ২। স্পন্দরহছিত। 

নিস্ত্ণ নিন -তহ বধ কর14+ অনঘ্জনট্) 
ভা) সং, কী, হুনন, বধ । 



নিল্প 

নিস্তভল নির-তজল্ প্রতিষ্ঠিত হওয়া+ অ 
প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, বর্ত,. ল, গোলাকার । 
ইনি ॥ তলশুন্য। ৫। 

সং, ক্লীৎ, লী --স্ট্রীং, বটিক1। 
নিস্তারক (নিস্তরণ দেখ, অকণেক)-__ ক) বিং, 

ত্রিং, উদ্ধারক, ত্রাণকর্তী। 
নিষ্তষ নির না-তৃষ) বিংত্রিৎ, তুষরহিত, 

যাহাতে তুষ নাই। 
নিজ্বষক্ষীর নিগ্যব- ক্ষীর ছুগ্ধ) সং, পুৎ, 

গোধুম, গম । [স্কটিকমণি। 
নিগ্ভষরত্ব নিজ্যষ-_রত্ব মণি) সৎ, ক্লীৎ) 
নিষ্তষিত (নির্-_তৃষ [নাম্ধাতুজ]+-তক্তি) 

দ্র) বিং, তরি, ত্যক্ত । ₹। ত্বপ্বিহীন, 
নিষ্কষ করা । ২। লঘৃকুত। 

নিস্তেজাঃ (-তেজস, নির না- তেজঃ, 
৬ঠী- হিং) বিং, ত্রিৎ, তেজোহীন। শিং 
--১ “ন ভেতব্যৎ ভূশং চৈতে মাত্র! নি- 
স্কেজনঃ কৃতা2।7 

নিভ্োদ (নির্-তুদৃ পীড়ন কর147 অ্ঘঞ) 
- ভা) সং, পু, নিতান্ত ব্যথিত হুওয়]। 
শিৎ-১ “হৃচীভিরিব নিস্তোদত 1” 

নিন্থিংশ (নির বাহির -ত্রিংশৎ ত্রিশ + 
অ- প্রং) সৎ, পুৎ, ত্রিংশৎ অঙ্গ,লির অ- 
ধিক পরিমাণ অশ্ব, খড়া; ষথা--“রাজা 

যুখিষ্তির এই চিত্রকোষ নিহিত হেমমুষ্টি- 
শোভিত তীক্ষধর নিস্ট্রিশ ব্যবহার 
করিতেন।” শিৎ-১ “সৈনিক! বদ্ধনি- 
স্তিংশাঃ 1” ২ । বিং, ত্রিৎ, নির্দয়, নিষ্ট,র | 

৩ ।ক্রুর। ৪ | ত্রিংশশৃন্য। 
নিশ্সিংশী নিস্ত্িংশিন্, নিশ্িংশ +ই নৃ_অ- 
_ স্তযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, খড়াধারী। 
নিন্মৈগুণা (নির লা-ত্রেগুণ্য গুণত্রয়) 

বিৎ, ত্রিৎ, গুণত্রয়রহিত | ২। কামাদি শৃন্ত, 
সংসারাতীত । শিৎ- ১৭নিপ্লৈগুণ্যো ভবা. 
জন ।", (গীতা)। 

.নিজ্সেছ (নি-দ্ষেহ, ৬ঠী--হিৎ) বিং, ত্রিং 

দ্েহশুন্য, তৈলবজ্দিতি। ২। জং, পু, 
তান্তিক মন্ত্রবিশেষ। ৃ 

নিম নি-স্পন্দ ঈষৎ কম্পিত হত্যা 
জে কা বি, ত্রিং, ম্পন্গরহিত, 
মাহা সি চিক গানে লা। শিং-১. 

[ ৯৩৬৮ ] নিহী 

“নিপত্য নিম্পন্দতরী কি 1” ২1 চেষ্টা. 
রহিত । 

নিস্পৃহ নিরু নাম্পৃহা বাহ, ৬ঠী- 
হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, স্পৃহাশ,ন্য, নিরাকাজ্র। 
শিং-১ “নিম্প হঃ সব্ধকামেত্যে যুজ 
ইত্যুচ্যতে তা ।৮শৌতা)। ২। নির্লোভ। 

নিআব ) (নি-ত্র আ্রিত হওয়া + অ 

নিআ্াব/ (অল্), অঘেঞ)-ঘ্) সৎ, পুৎ। 
ভাতের মাড়, ফ্যান। ২। (আল্, ঘঞ 
- ভ1) ক্ষরণ | ৩। নির্গমন । 

নিস্বন (নি-স্বন শব্দ করা1+ অতল, 
নিশ্বান ঘঞ _ ভ1) সং,পুৎ, শব্দ, ধ্বনি। 

শিৎ_১ “হুখশ্রবা মঙ্জলতূরধ্যনিস্বনাঃ 1”) 
নিহত (নি নিশ্চয় -হন্ বধকরা+ তক) 

_ক্) বিং, ভ্রিং, হত, বিনাশিত । 

'নিহনন (নিহত দেখ, অন(অনট) - ভা) সং, 
ক্লীং, হত্যা, বধ। 

নিহত্ত। (নিহস্ত, নিহত দেখ, তৃতেন্)- 
ক) বিৎ রিং, নিঃশেষে হননকর্তী, সংহা- 
রক । বিডি হুমা! দহ নিহস্ত। 
ক্রয়বিক্রয়ী |”? 

নিহন্যমান নি--হুন বধকর1+ আন শান) 
পম; ষয-'আগম) বিং, ত্রিং, যাহাকে 
বধ কর যাইতেছে । 

নিহব নি-হ্বে আহ্বান করা+ অ(অল) 
- ভ]1) সং, পুৎ, আহ্বান। 

নিহাকা (নি-হা ত্যাগ করা+অকণেক) 
-ক, আপ । উদ্চর বলিয়া যে কখন 
স্থলভাগ ত্যাগ করে, কখন জলভাগ ত্যাগ 

. করে) সংঃস্্রীং, গোধিকা, গোসাপ। 
নিহিৎসন (নি-হিন্স বধকরা17+আঅনজে- 
নট)- ভা) সং, ক্লীৎ১ ছনন, বধ । 

নিহিত (নি -ধা [ধারণ করা] দান করা ই- 
ত্যাদি+তক্তে)-্) বিৎ, ত্রিৎ, অর্পিত । 
২। কৃত । ৩ । স্থাপিত। ৪1 খপ 1 শিং 
_ ১৫ধন্মম্ততত্বং নিহিতৎ গুহায়াৎ মহা" 

জনে! যেন গতঃ স পন্থা 1 গতি 
হিত। ৬" নিক্ষিগ। 

_নিহীন,নি নিতরামূ হীন ত্যক্চ/বর্তিত) 
বিং,ত্রিৎ, নীচ, ইতর | টিলস দিহানি 

 পরিক্রিশ্যাস্তীং রি ৪ 



নীতি নীচ [ ৯৬৯ ] 

নিহ্চব _পুং নি-হ্০ গোপন করা | নীচভোজ্য (নীচ- ভোজ্য, ৩য়া-ঘ) সাং, . 
নিহচ,তি _ ভ্রীৎ + অজ্জেল্), ভিত্তি) _ গুং, পলাও্, পেঁয়াজ । ২। হিং, ত্রিৎ, 
ভা) সৎ, অপহৃচব, অস্বীকার, ফাঁকি দেওয়া। 
২। নিকৃতি । ৩। অবিশ্বাস। ৪1 গুগ্ত। 

নিহ্চবাপহার €নিহ্ুব-অপহ্ার ) সং, পু, 
তহবিল্ ভাঙগ।। [অপহৃচ,ত,ত্মস্বীকৃত । 

নিহত নিহৃচব দেখ, তক্তে) _শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, 
নিহ,বান(নি হু গোপনকরা4 আনান) 

-ক) বিং, ত্রিৎ, অপহৃবকারী | 
নিভ্া্থ নে-হাদ্ শব্দ করা+অবেএ)_ 

ভা) সৎ, পুৎ, নিনাদ, শব্দ । 
নীকার (নি-কু কর1+ অঘএঞ)- ভা। 
নি-নী ) সং, পু, মক্কার, স্বণ1, অবজ্ঞা । 

নীকাশ, নীকাস নে--কাশ্ দীপ্ডি পাওয়! 
+অ(অন্)-_ ভা) বিৎঃ ত্রিৎ, সদৃশ, তুল্য । 
এই শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় ন।। 

নীচ (ন না-ঈ তসৌভাগ্য-চি একত্র 
কর1-+4অ(ড)-- ক) বিৎঃ ত্রিং, নিম্ন ॥ শিৎ 
_ ১আসনমৃ)“নাত্যুচ্ছি,তং নাতিনীচম্।” 

২। অপকণ্, নিকৃষ্ট, ইতর। শিৎ-১ * ন 

প্রাপ্পোতি সুখৎ কিব্িমীচসঙ্গাম্হানপি ।*২ 
“বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুৎসাৎ নীচৈঃ সহ সমা- 
গমাৎ।?? ৩ ।ক্ষুড্র। ৪। বামন। ৫। সং, 
পুৎ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 

নীচক (নৌচ-+ কণ্ - যোগ) বিৎ, ব্রি, বামন, 
খর্ব | ২। নিম়। কা--স্ত্রীৎ, উৎকৃষ্ট গাভী । 

নীচটকস্ 7 নৌচৈন্্, টি পুর্বে অক- 
নীচৈস্, আগম। ২য় মারা নি 

একজ্র কর।+ ্রস্(ডৈস) - ক) অও, ক্ু্র। 
২।কআ্সলা। ৩। অধম। ৪ নীচ ৫1 ল। 
৬ । ঘআধঃ 1 ৭। খর্ব । 

নীচগ্গ নৌচ নিয় বাগভীর-গ[গমৃ গল 
কর।+"আ(ড) - ক) যষেগমন করিতেছে) 
বিং, ব্রিং। নিয়গামী। ২। নীচ, আঅধম। 
৩। সং, ক্রীৎ, জল । পা-স্ত্রীৎ, লিয়গা, 
নদী । ২।ক্ট্রী,ৎ--বিং, লীচগামিলী । শিং 
-১ “সক্গমন্তি বিঘ্যেব নীচগাহপি ন্রং 
সরিৎ 1 

নীচগ্রহ। ষং, ক্লীং, রবি প্রস্তুতি গ্রহের স্ব 
উচ্চন্থান হইতে সপ্তম রাশি; যথা 

রবির ভুলা, সোমের বৃষ, মঙ্গলের কর্চট। 

নীচগণের ভেজনীয় | 
নীচঘোনী নৌচযোনিনূ, নীচ. খোলি+ইন্ 

- অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, নীচযোনিজাত | 
নীচবস্র নৌচ নীচপ্রিষ _ বস) সৎ, পুং১-" 

ক্লীৎ, বৈক্রাস্তমণি । 
নীচৈর্গতি ; সৎ স্ত্রীং, মদগগমন | ৭ নিম" 

গমন । 
নীচৈন্ নৌচকৈস্ দেখ) অং, নীচ । শিং -- ১ 

“তথাপি. নীচর্বিনয়াদদৃশ্ঠ ত।” ২। অনুচ্চ। 
শিৎ- ১ নখচৈর্চ্ছত্যপরি চ দ্শাচক্রনেমিঃ 
ক্রমেণ |. 

নীড় নি_ঈড় [স্তুতি করা] বাস কর14+ 
কে)- ধি) সৎ, পু -ক্রীৎ, পক্ষীর বাসা, 
কুলায় । শিৎ-:১ “দিনক্ষয়ে শ্রয়স্তে শী- 
ডানি খগাঃ কুতালয়া2 |” ২। আশ্রয়, 

স্থান । শিং-_ ১বিতদ্দিনির্ধ,হবিটলনীড়।” 
৩। (+অল্-শ্ম) রথের অবয়ববিশেষ । 
শিৎ--১ “প্রদক্ষিণৎ রথনীড় পরিহার ।” 

নীড়ক নৌড়-কৈ প্রকাশিত হুওয়া4-ব 
(কে)-- ক) সং, পুৎ, পক্ষী । 

নীড়ক নেড় --অ।জন জন্মান।+অ 

নীড়োগ্তব . | ডে)-ক|] জাত, "মী-ষ। 
নীড়-উদ্ভব উৎপত্তি, ৬চী- হিৎ) সৎ, 
পু, পঙ্খী। [গরুড় । 

নীড়জেন্র নৌড়জ- ইন্দ্র প্রধান) সৎ, পুত, 
নীত নৌ লওয়া+ ত,ক্ত)-শ্ম) বি, ত্রিৎ, 

প্রাপিত, লইয়া যাওয়া । ২। গ্রহীত। শিং 
-১% নঈভং যর্দি নবনীতৎ নীতৎ নীতৎং 
কিমেতেন। আতপতাপিতভূমেই মাধব মা 
ধাব মা ধাব ।? ৩। যাপিত, অতিবাহিত । 
শিং ১“ এতাবৎকালগ্তত্র কথং নীত 11 

নীতি নৌত দেখ, তি(ক্তি) -শ্ম) সৎ, স্ত্রীৎ। 
নর। ২। হিতাহিত বিবেচনার শান ,গুক্রো- 
চাধ্যাদ্িি প্রণীত শান্ত। শিৎ-১ “কালে 
খন্দু সমারব।ঃ ফল বধ্রস্তি নীতয়ঃ। *' ৬। 
রীতি । ৪ । হুধারা। ৫10 4ক্তি- ভা) 
প্রাপণ, প্রাপ্তি । ৬। াপন। | 

নীতিশ্বোষ (নীতি প্রাপপ-_দ্বোষ শব্দ) 
সং, পুখ, বৃহস্পতির রথ । ২। লধ্বনি। 

১২২. 



নীর 

নীতিজ্ঞ নৌতি-জ্ঞা জান অ(ড)-- ক) 
বিং, ভ্রিৎ, নীতিশান্ত্রবেতা। 

'নীতিমান্ নীতিমৎ্, নীতি +মত্মেতু)_ 
-অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, নীতিসম্পন্ন । 
শিং-১ “কক্দাচিদ্থ গাঙ্গেয়ঃ সর্বনীতি- 
মতাৎ বরং 17; 

লীতিশান্্র ; সং, ক্লীং, নীতিজ্ঞাপক শাস্ত্র । 

শীত (নী-দ্1 দান করাত ক্ি)_ন্ম) 
বং ত্রিৎ, দত । 

নীথ নৌ+থ(কৃধন্) _ প্র) বিং, ত্রিং, নেতা, 
প্রাপক । ৭ । সৎ, পুং, জো ৩। লয়ন- 

হেতু। 
নীধ, (নি-ধ [ধারণ করা] পড়া ই- 
শীত্র ত্যাদ্দি +অকে)-- ক) সং, ক্লীৎ, 
বরের চালের ছাইচ । ২। চক্থারা, নেমি। 
শ।বন। ৪1 চনক্দ্র। ৫ । রেবতী নক্ষত্র । 

সিং ১ পগৃহাণি নীধৈ রিব যত্র রেজুঃ 1” 
লীপ (নী [সন্তোষ]পাওয়ীন+পপেক্)-ণ) 

সৎ, পুৎ» কদন্ববৃক্ষ । ২। নীলাশোক- 
বৃক্ষ । ৩। বন্ধ,কবৃক্ষ। ৪। রাজবংশবিশেষ। 

₹। দেশবিশেষ |৬। রুদ্র্দেব । ৭। রীং, 
কদন্বপুষ্প। “তস্তনীপ রজসাঙ্গরাগিপঃ 1”? 

নীয়মান নৌত দেখ, আন(শান্)-_ম্ম। ষ,ম 
-আগম) বিৎ, ত্রিং, প্রাপ্যমাণ, খাহ। 

লইয়া যাওযু। বাইতেছে। ২। গৃহামাণ। 
লীর (নী পাওয়।+ ররেকৃ)- ক। অথবা নির্ 

নির্গত-যর় অগি। যাহ। হইতে বাড়বাপি 
নির্গত হয়, ৫€মী -_হিৎ) সং, ক্লীং, জল। 

শিহ-১৯ 4 নিষ্যন্দনীরনিকরেণকৃতাদ্ভি- 
যেকা ।” মোখ)। ২। রস। 

দীর (মীর জল-জ [জন্ জন্বান+অ 
ডে)- ক] যে জন্মে, ৭মী -ধ) জং, ক্ীৎ, 
পদ্ঘ, জলজ । শিৎ - ১ “নীতৎ জন্ম নবীন- 
নীরজবনে পীতৎ অমধুন্ষেচ্ছগ়্। ।+, হ। 
যুক্ত1। ৩। পু, উদ্বিড়াল। ৪ । বিং, ভ্রিং, 
জলজাত। 

শীরজা১ (নীরজস্,নিন্ ন৷_রজদ্ ধুলি 
.. ইত্যাদি । র- পুর্ধেরে/ই-উঈ) বিৎ, ত্রিৎ, 
... ধুলিরছিত ।২। রজোখুপরহিত। ৩। পরাগ 
এ শুন্ঠ (পুত্পাদি)। শিৎ-১ “নীরজন্কমত। 

সহশুদ্ধিনিষ্পৃহতাশয় |” ৪1 সৎ পু, 

॥ ৯৭০. ] 

পসপসপস সান তশীপিপিসপপাপিশী শশী 

নীরা 

মহাদেব । ৫ | জ্জরীং, অরজপ্বলা, বে স্ত্রী 
ধতুমতী নয়। 

নীরজাত নৌর - জাত, €৫মী - ষ) বিৎ, ত্রিং 
“ জলজাত (অন্নাদি)। ২। সং, পুৎঃ চক্র। 
নীরজীকারিত (নীর্ - রজস্+ ঈ(টি)- অভু- 

ততন্তাবার্থে-কু-ঞ্রিন্কারি করান+ত 
কে) -ন্ম) বিং,ত্রিৎ, ধূলিশুন্ত-সম্পাদিত। 
শিৎ--১ “নীরাজীকারিতক্ষা মূ” 

নীরদ নীর জল-দ [না দ্ানকরা+ 
(ডে)- ক) যেদান করে, ২য়া-ব) সং, 

পুং, জলদ, মেঘ । শিং-১ ণ্ধুপায়তীব 
পটলৈর্নবীননীরদানামূ। ২। মুস্তক। ৩ । 
(নি নারদ দ্ত্ত,৬ঠী-হিৎ) বিং, 
ত্রিং, রদহীন, দস্তরহিত । শিং-১ “আ- 
স্বাদ্য নিরবশেষং বিরহিবধূনাৎ মুদুনি- 
মাৎসানি । করকামিষেণ মন্তে নিষ্ঠীবতি 
নীরদ্দোহুশ্হীনি।” উেভ্ট)। 

নীরধি নীৌর-ধি [ধা ধারণ করা+ 
নীরনিধি 1) ই(কি)-ধি] যে ধারণ করে, 

২য়া_ষ। নীর-_নিধি আশ্রয়, ৬ঠী _য। 
অথবা নীর জল, তোয্ধি দেখ) সৎ, পু) 
জলনিধি, সমুজ। শিৎ-১ “পারে জলং 
নীরনিধেরপশ্ঠৎ | 

লীরন্ধ, (নির লা-ন্ধর, ছিদ্র। নি-নী) 

বিং, ত্রিৎ, ছিদ্ররহিত। ২ । খন, নিবিড়। 
শিং--১ “নীরন্ধ)স্তমমালিখক্ড জরটশ্ছে- 
দ1 নলগ্রন্থযঃ।” ২৭নীরদ্, মক্রমশিশিরাং।' 

নীরপ্রিয় নৌর - প্রিয়, ৬ষ্ভী- হিৎ) সৎ, পুং, 
জলবেতস্। ২। বিং, ত্রিৎ, জলপ্রিয়। 

নীরব (মির নাঁ-রব শব্দ, ৬ঠী-হিৎ) 
বিং ত্রিং, নিঃশক, বাক্য-রহিত, চুগ, 
করিঘা। থাকা। 

নীরস (নির না রস, _ ছিং) বিৎ, ত্রিং। 
রসহীন, শুষ্ক । শিং-১ “নীরস তরুবরঃ 
পুরতে। ভাতি। ২। সং, পুং+ দাড়ি ম্যবৃন্মঃ । 

নীরাধু নৌর জল--আখু. বিড়াল, ৬ঠী- 
ষ) সং, পুৎ, জলবিড়াল।' 

নীরাজ (নীর- অজ গমন করা +অঅন্) 
- ক) সং, পু, জলনকুল, উন্থিড়াল। 

নীরাজন -ক্লীং | (নিব শান্ধিজল-- জ- 
নীরাজনা-_ জীৎ জন ক্ষেপণ, যে সময় 



নীল 

২ 

জলক্ষেপণ হয়, মী - হিং) সৎ আরাত্রিক- 
জীপমাল! সজলপন্র,ধৌতবস্ত্র, বিস্বপত্রাি, 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম_-এই পঞ্চদ্বারা আরাধন, 
আরুতি। শিৎ-৯ “ষাবতো। দিবসান্ 
বীর দেব্যা নীরাজনৎ কৃতৎ। তাবৎ কজ- 
সহআপি ছুর্গীলোকে মহীয়তে |” ২। 
শাস্তিকর্মবিশেষ | ৩। নিের সম্যকৃরূপে 
রাজ কীপ্তি পাওয়া4+ অনট-_ ভাবে) 
অস্মশস্্রাদি পরিক্কারকরণ | ৪। অশ্বপুজন- 
বিশেষ। শিং - ১"তুরজ মকরিনরনীরাজনং 
কুধ্যাৎ 1” ২ “অন্মিন্ পর্ধযায়নিব্বত্তে গবাৎ 
নীরাজনোত্সবে 1১, 

নীরিন্দু; সৎ, পু২, অশ্বশাখোটক বৃক্ষ, আশ. 
সেওড়া গ্রাছ। 
ধু নির নিশ্চয়--কুচ্ দীপ্তি পাওয়া 

+০রিপ্)ট-_ক) বিং, ত্রিৎ নিতান্ত 
দীপ্তিশীল | 

নীকুকৃ নৌরুজ, নির নাবা বিপরীত _ 
নীকুজ / রুজ্, রজা1- রোগ, €মী ব। €্চী 

-- হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ রোগহীন, ক্বপ্ছ । শিং 
৯ এব্যাধিতস্যৌষধৎ পথ্যৎ নীরুজস্য 
কিমৌষটধঃ 19 জ্, জা -ত্ীৎ, স্বান্ছ্য | 

নীরূপ (নির নির্গত- রূপ, ৬ঠী-_ হিৎ) 
বিং, ত্রিৎ, রূপবিহীন। 

নীল নৌল্ রং কর1+ অ(কে) _৭) সৎ, পু, 
বর্ণ বিশেষ | ২।(1+ক-শ্ম) পর্বতবিশেষ ; 
ইহা ইলাবৃত বর্ষের উত্তর হইতে রম্যক- 
পর্বতের সীম। পর্বত । ৩। বানরবিশেষ। 
৪ । নিধিবিশেষ । ৫ | মণিবিশেষ ; ইহার 
'অধিষ্ঠত্রী দ্বেবভা শনি । লা- স্ত্রীং, নীল- 
বর্ণ মক্ষিকা। ২। রাগিণীবিশেষ । লী- 
স্্রীং,(--৭) বৃক্ষবিশেষ, নীলের গাছ। ২। 
নীলবর্ণ। ৩। বিৎ, ত্রিং, নীলবর্ণযুক্ত । 

নীলক ( নীল +কণ্ - সংজ্ঞার্থে) অং, ব্লীৎ 
কাচলবণ। ২।বর্তলোহ । শু । অসন- 

বৃক্ষ । ৪1 নৌল-_ক [কৈধাভুজ] শোভ।, 
পাওয়া4-অকে) - ক) পৃ, ভ্রমর । শিৎ- 
১ ণষথা মধুকরীৎ ধ্যায়ন লীলকম্তম্ময়ো! 
ভবেখ 1১ €। বীজগণিতোক অব্যক্তরাশি 
সংজ্ঞ!বিশেষ । | 

নীলকণ্ঠ নৌল নীলবর্বশিষ্ট কাঠ ী_ ৃ 

| ৯৭১ ] নীল 

হিৎ। সমুদ্রমন্ছনকালে মহাদেব কালকুট 
পান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কঠ- 
দেশ নীলবর্ণ হইয়াছিল) সং, পু, শিব। 
২। ময়ূর । ৩। খণ্ীনপক্ষী। ৪ । দ্বাতৃযুহ- 
পক্ষী ।৫। নীলরঙ্গের এক রকম পাধী- 
বিশেষ । ইহার দর্শন মঙলগলতচক । বণিক 
জাতি অদ্যাপি বিজয়া দশমীর দিন কোন 
কোন স্থানে প্রতিমা বিসজ্জনের পুর্বে 
এই পক্ষী খুঁজিয়! প্রণাম করিয়া থাকে । 
৬ । তীর্থবিশেষ ; উত্তর হিন্দস্থানে তিৰ্বত 

সনিধিতে ইহা স্থিত | ৭। রাক্ষসবিশেষ । 
নীলকঠাক্ষ নৌলকঠ শিব- অক্ষ আন্রিম 

শবজ) সং, ক্রীৎ, কুদ্রাক্ষ । ২। বিং, ভ্রিৎ, 
খঞ্জনের ন্যায় যাহার চক্ষুঃ | 

নীলকমল; সৎ, ক্লীৎ, নীলোত্পল । শিৎ-_- 
১"গণেশায় নমো নীলকমলামলকাস্তয়ে ।” 

নীলকান্ত নৌল--কান্তড কমনীয়। নীল 
নীলমণি _মণি প্রস্তর, য়ং-_ সং, 

পুৎ, নীলশিলা, ইন্্রনীলমণি। 
নীলকুস্তলা1; সৎ, স্ত্রীৎ, হুর্গী-সখীবিশেষ । 

শিৎ- ১ “তা নিরাধ্যাপরা প্রাহ সধী সা 
নীলকুত্তলামৃ ১; পুরোপ)। 

নীলক্রাস্তা ; সং, স্ত্রীৎ, কৃষ্ণাপর।জিতা। 
নীলক্রোঞ্চ ; সং, পুৎ, কৌচবক। 
নীলগজা ; সং, স্তরীৎ, নদীবিশেষ। 
নীলগণেশ ; সং, পুৎ, গণ ক্রীড়াখ্য গণেশ । 
নীলগ্রীব নৌল নীলবর্ণ বিশিষ্ট _ গ্রীবা, ৬চী 

_ হিৎ। সমুদ্রে মস্তনকালে মহাদেব কাল- 
কূট পান করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার 
গ্রীবাদেশ নীলবর্ণ হইয়াছিল) সং পু, 
শিব । 

নীলচন্া ৫ -চর্খন্। নীল-_চম্ন চম্ম, 
স্ং- স) সং, ক্লীং, নীলধর্ণ চম্খ। ২। 
(৬চী- হিং) বিৎ, ত্রিৎঃ' নীলবর্ণ চর্ম 
বিশিষ্ট | (তগ্্রবিশেষ। 

নীলতন্ত্র ; সৎ, ক্লীৎ, চীনাচারাদি প্রকাশক 
নীলতরু ; সৎ, পুৎ, নারিকেল বৃক্ষ! ২1. 

নীলবর্ণ বৃদ্ধা । [গছ । 
নীলতাল ; সং, পুহ হিস্তালবৃক্ষ | ২। তমাল” 
নীলধবজ ; জং, পুং, তমালগাছ । ২ । নীল- 

বণণ.পতাকা । ২। নৃপবিশেষ। | 



নীল 

নীলপক্ষ (নীল কৃষ্বর্ণ-পন্ক পাঁক) সৎ 
কীং, অন্ধকার | ২। কষ্ণবর্ণ কর্দীম । 

নীলপটল ; সং, ক্লীৎ, নীলবস্ত্র। 

নীলপদ্র ; সং, কীৎ, নীলবর্ণ পদ্ঘা। 
নীলপিচ্ছ নৌল -পিচ্ছ লেজ) অসৎ, পুং 

শ্যেনপক্ষী । 

নীলপৃষ্ঠ নৌল _ পৃষ্ঠ, ৬ী _হিৎ) সৎ, পু, 
ধূম দ্বারা যাহার পৃষ্ঠ ভাগ নীলবর্ণ, অগ্নি । 

নীলমাধব (নীল_মাধব বিষুখ।। কৃষ্ণধর্ণ 
বলিয়।) সংঃ পুৎ১ বিষ ,কষ্চ | ২। জগন্নাথ 
দেব। শিৎ-_১ “মঞ্চস্ৎ নীলমাধবম্ |” 

নীলমীলিক (নীল কৃষ্চবর্থ বা গাড় নীলবর্ণ 
_মীল্ চক্ষুমুদ্রিতকর। + অক(ণেক)-_ ক) 
সৎ, পুং, খদ্যোত, জোনাকীপোক1। 

নীলমেহী (মেহিন্, নীলমেহ+ ইন্_ অস্ত্য- 
এেঁ) বিং, ত্রিৎ, নীলমেহ রোগগ্রন্ত 

নীলরাজি ; সৎ, পুং-র্লীৎ,অন্ধকারের বিস্তার । 
শিং - ১"নিশা শশাঙ্কক্ষত নীলরাজয়ঃ।”? 

নীললাঙ্গু ; সং, পু, ভ্রমরাদি । ২। কুক্ুম- 
বিশেষ । ৩। দ্েবতাবিশেষ । 

নীললোহিত (নীল- লোহিত রক্তবর্ণ। | 
বাহার কে নীলবর্ণ এবং কেশে লোহিত 
বর্ণ, ৬ঠী -_হিৎ। কেহ বলেন মহাদেব ূ 
এক কলে নীলবর্ণ হন, কল্পাস্তরে লোহিত ; 
বর্ণ হইয়াছিলেন) সৎ, পৃৎ, শিব । শিৎ, 

[ সর রা 
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নীল। 
পা পপ ৮ পপি 

পাস ৭ পাপী পিপি 

পুচ্ছে চ পাগুরঃ | শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং 
স নীলে বৃষ উচ্যতে |” 

নীলবৃধা ; সং, জ্বীং, বার্ভাকী, বেগুণ। 
নীলব্রত ; সং, ক্ষীৎ, ব্রতবিশেষ । 
নীলশিখণ্ড (নীল _ শিখণ্ড, ৬ী _ হিৎ) বিং 

তিং, নীলবর্ণ শিখগুয়ুক্ত । ২। সৎ, পুং, 
রুদ্রেবিশেষ। 

নীলশিগু; সৎ, 
শোভাঞ্জন বুহ্ষ। 

নীলসরস্বতী; সং, ক্সীং, দ্বিতীয় মহাবিদ্য। 
তারা । শি২-১ “মাতন্ধলসরস্বতি প্রণ- 
মতাৎ সৌভাগ্য সম্পত্প্রদে |” (ত্তোত্র)। 

নীলসার ; সং, পুৎ, তিন্দবৃক্ষ । ২। তুদৃগাছ। 
নীলা নীল- অঙ্গ দেহ) সং, পু, সারস 

পক্ষী । 
নীলাঙ্ু (নি-লনগ গমনকরা4+উ--সং- 

জ্ঞার্থে। ই--জী) সং, পুৎ, কমি, কীট। ২। 
বিবর, ছিদ্রু। 

পুং, নীলবর্ণ পুস্পযুক্ত 

নীলাচল; সং, পু, পুরুষোত্তমক্ষেত, আট 
ক্ষেত্র; নীলগিরি নামক পাব্বতয ভূমির 
প্রাস্ত প্রদেশে জগল্াথক্ষেত্র প্রতিঠিত; 
সেই জন্য পুরু্দাস্তমক্ষেত্রের নামাস্তর 
নীলাচল । ২। পর্শবতবিশেষ ) ইহা দক্ষিণ 
সমুদ্রতীরে অবশ্থিত। ইহার উত্তরে মহা- 
নদী । এই স্থানে রোহিণীকুণ্ড আছে। 

-১. প্প্রজার্থৎ বরয়ামাদ নীললোহিত | নীলাঞ্জন (নীল _ অঞ্জন) সং, ক্লীৎ, তুতে। 
সঙ্গিতমৃ)”” ২ “অংশাদূতে নিষিক্তস্য 
নীললোহিতরেতস21” ২। নৌল ষেসে 
লোহিত, মং স) বেগুপে রঙ । 

নীলবল্লী ; সং, স্ত্রীৎ, পরগাছা। | 
নীলবর্ধাড ; সৎ, স্ত্রীৎ, কৃষ্ণবর্ণ মূর্ববালত]। 

২7 পু, কৃষ্ণভেক । 
নীলবসন, নীলবাসাঃ নৌলবাসস,, নীল- 

বসন্, বাসস .সবস্ত্র, ৬ষী _ ছিৎ) সং, পুৎ, 
শটনশ্চর, শনিগ্রহ । ২। বিৎ, ত্রিং, যাহার 
বন্ত নীলবর্ণ। 

নীলবস্ম নৌল বসব, ৬ঠী -ছিৎ) সৎ, পৃ, 
বলরাম । ২। ক্রীৎ, নীলবর্ণ বস্ত্র । শিৎ-১ 
ন্রীক্রীড়াশযীক্বাঞ্ো লীলবক্ত্র ন দৃষ্যতি।শ 

শিৎ-_ ১৭নীলাঞ্জনচয় প্রখ্যাম্ ।”তেম্্রষসার)। 
না-জ্্রীং, বিদ্যুৎ্থ। 

নীলাগুসা নৌল-অঞ্জস শ্ীস্র+আ এবং 
আ1-- প্র) সং, স্ত্রীং, অপ্সরা-বিশেষ। 
২। নদীবিশেষ। ৩। বিদ্যুৎ । | 

নীলাভ নৌল _ আভ1) বিং, ত্রিং, নীলবর্ণ। 
নীলাম্বর (নীল- অন্বর, ৬ঠী-হিৎ) সং, 

পু, বলরাম । ২। শনৈশ্চর। ৩। রাক্ষস । 
৪ । ক্লীং, নীলবসন। «| নৌল.- অন্বর 
বস্ত্র) আকাশ । ৬। ভালীশপত্র ৷ 

নীলাম্ম, নৌল _ অস্থু । নীলবর্ণ অন্থ, অর্থাৎ 
জলরাশি যাহার, *ঠী- হিং) সং, ক্লীৎ 
সমুদ্র । | 

'নীলববঘ) সং, পুৎ, হিশেষ লকষীক্রাস্ত বৃষ । | নীললাশ্,জঙ্গ (_ অঙ্গনূ, নীলান্থ,_ জঙগ, জী 
শিং গলোহিতে। যদ্য বর্ণেন ষুখে হি সং,ক্রীং, নীলোৎপল ). 



নবি 

নীলালু ১ সং,পুৎ। প্যামবর্থ কন্দ, আলুবিশেষ। 
নীলাশ্মা (নীলাশ্মন্, নীল -অশন্ প্রস্তর, 
মং" স্) সং, পু, নীলমণি) নীলশীলা। 

নীলিকা (নীলি+কণ্-যোগ) সং, স্ত্রীং, 
নীলবৃক্ষ | ২। নেত্ররোগবিশেষ। 

নীলিনী (নীল কষবর্ণ বা গাঢ়নীলবর্ণ 4 
ইন অন্ত্যর্থে) সং, স্ত্রী, নীলের গাছ। 
২। আজমীর রাজার পত্বী। 

নীলিম। (নীলিমন্, নীল4-ইমন্- ভাবে) সং, 
পুং, নীলত্ব, নীলবর্ণ । শিং--১ “কজ্ঞল- 
মলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্ৃ।” 
(গীতগোবিন্দ)। 

নীলী (নীলিন্, নীল+ ইন্- অস্তযর্থে ) বিৎ, 
ত্রিৎ শীলবর্ণ বিশিষ্ট । 

নীলীরাগ ; সৎ পুৎ, শ্িরসৌহার্দ, দৃঢ়প্রণয়। 
২। নায়ক নায়িকার পুক্বরাগবিশেষ। শিৎ 
-১ “ন চাতি শোভতে যম্নাপৈতি প্রেম 
মনোগতৎ । নীলীরাগঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা 
শ্ীরামসীতয়ো1১, ৩ । নীলবর্ণ ; 

নীলীরোগ 7 সং, পুৎ, নেত্ররোগবিশেষ। 
নীলোৎপল নৌল- ডত্পল পদ্) সৎ, স্ত্রী, 

নীলপঘ্মঘ। শিৎ-১ “ বিলম্িনীলোৎপল 
কর্ণপুরা2 1” মোখ)। 

নীবর (নী লওয়া, পাওয়া+বর -_ প্রং) সং) 
পু, বাণিজ্য । ২। বাস্তব্য,বসতিষ্থান। ৩। 

পরিব্রাজক, ভিক্ষুক । ৪। পন্কধ। ৫1 ক্লীৎ, 
জল। 

শীবাক (নি_ বচ্ বলা+ অঘএঞও- - ভাবে) 
পু, দুপ্প্রাপ্যত্ব, ছুন্পভত্ব। 

নীবার (নি-বৃ প্রার্থনাকরা+ অঘেএ) - শ্) 
সং, পুৎ১ তৃণধান্য, উড়ি ধান্য । শিৎ- 
১ “আপটত্্যরিব নীবারভাগধেয়োডিতৈ- 
মবগৈঃ।” রেখু)। 

নীবি, নীবী (নি-ব্যে আচ্ছাদনকরা+ই 
এ) সৎ» স্ত্রী, মূলধন, গুছ । ২। পণ, 
বাজি। শিং-১ “নিজগৃহমিবান্ুপ্রবিশ্য 
নীবিৎ সারমহতীমাদ্দাক় ।? ৩। কটিবস্ত্র 
গ্রন্থি, পেটের উপর কাপড়ের ছুই খুঁট 
একত্রে বন্ধন, কেৌড়চী। শিৎ-- ১ “নীবীৎ 

(প্রতি প্রাণিছেতে চ করে পরিয়ে ২ “নী- 
বিয়তিক্রম্য লিতেন্তরস্য |” 

[ .৯৭৩ ] 

নীবৃৎ নে নিয়ত-বৃৎ বিদ্যমান খাক4- 
*িপ্)_ ধি) সং,পুং-স্্রীৎ, দেশ,জনপদ | 

নীব্র (নি নিশ্য়-বু বিধ্যমানথাক1+আ 
- প্র । নিপাতন) সং, ক্রীৎ, নীধ দেখ । 

নীশার নি-শু হিংসাকর1+ অধ্েঞ)--৭) 
সং, পুং, হিম ও বায়ুনিবারক আবরণবস্, 
কাগার মশা পর্দা প্রভৃতি । 

নীহার (নি-_ন্য হরণকরা+ অশেঞ)-_ প্র) 
সং, পু, তুষার, হিম, বরফ | শিৎ-১ 
«“ নীহারজালমলিনাঃ পুনরুত্ক সান্ররাঁঃ। ?” 
২। কুজ্ঝটিকা। 

নীহারস্ফোট  (2591910109 ১) বুহদ্দাকার 

নীহারপিণ্ড, বরফের বড় চাঙজড়। 
নীহারিকা (6১19) যে সকল নক্ষাত্র চক্ষুর 

গোচর নয়, কিন্ত দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে 
কুজ্ঝটি কাবৎ প্রতীয়মান হয়। 

সূ (নুদ প্রেরণ করা+উড়ে)-ক) অং, 
সন্বোধন। ২। প্রশ্ন । ৩। ভেদ । ৪1 তর্ক, 
বিতর্ক। ৫1 সংশয়। ৬। ছল। ৭। 
অনাদর, অবজ্ঞা । ৮। সম্মান । অপমান। 
৯। বিকল । শিৎ-১ “অবুদ্ধিষ্ধত কিং 
রাজ! বিপরীতমতিন্ুকিমৃ।” ১০। অনুনয় । 
১১ । অন্ুতাপ। ১২। হেতৃ। ১৩। অতীত। 

হ্থুড়ি দেশজ) অথণ্ডিত ক্ষুদ্রপ্রস্তরবিশেষ । 
নুত নে ভ্তব করা+ তরক্তি)-_ন্ম) বিৎত্রিৎ, 

স্থত, প্রশংসিত। | পূজিত। শিং-:৯ 
“তীর্ঘ।স্পদৎ শিববিরিঞ্চি সুতং শরণ্যমৃ? 
২ “চন্মান্বরৎ সুরমুনীক্্র স্ুতৎ করীক্্রৎ 1৮ 

নুতি নু ভ্ভতি করা+ তি (ক্ি)-_ ভা) সৎ, 
স্ত্রী, স্কতি । ২। প্রশংসা। ৩। পুজা। 

7৪ ।প্রণ।ষ। ্ 

(নুদৃ প্রেরণ কর+1+ত(ক্)--ক্ঘ ) 
বিৎং, ত্রিংঃ প্রেরিত । হ। নিক্ষিগ্ । 

“ঘদত্থয়ানুত্তমনততমৎ তম ।১(মাঘ)। ৩। 
নিরস্ত । ৪1 পরিতাক্ত। ৫। ছিয়। 

নুদি দেশজ) সং, প্ুলোদর, মোটাপেট । 
সুর আরবী) জ্যোতিঃ, আলোক । ২। মুসল- 

মানের! দাড়িকে ঈখরের জ্যোতি বলিয়! 
থাকে । 

মুলা (দেশজ ) বি, হ্ািপিউ ২। 
ছিন্নহস্তক । . 



শৃত্য 

নৃতন। নেব+তন, ত্ব-স্বার্থে। নব স্থানে 
নৃত্ব / নু) বিৎ, ত্রিং, নবীন, অআভিনব। 

শিৎ--১ “নূতন জলধররুচয়ে 1 
নুদূ নু. নাশ করা+-*(কিপ্)- ক) বিংগত্রিৎ 

বিনাশকারী । ২। সং, পু, অশ্বথাকার 
প্রচ্মদারু বৃক্ষ । 

নৃনমূ হবে +০কিপ)-ধি-নৃ-লমূ নমস্কার 
করা+০কিপ)-_ ধি) অং, নিশ্চয়। ২। 
সত্য । ৩। বিতর্ক। ৪ ।স্মরণ। ৫। উৎ- 
প্রেক্ষা ৷ ৬। পাদপুরণার্থ শব্দ । “নৃনং 
মন্যে ন দোষেহুস্তি নৈষধস্য মহাত্মনঃ 1” 

নৃপুর নু +০(কিপ)- ধি-্নু ন্যুনশব্দজ _ 
পূ পুরণ করা7+অ(ক)- ক) সং, পুং- 
ক্লীৎ, প্রসিদ্ধ চরণভূষণ, নেপুর। শিৎ-_ ১ 
“অপ্দরোনূপুররটৈঃ প্রনৃত্যদ্বরবর্তিণঃ ৪৮ 

ননী লওয়া+খড়ে)_ক, সংজ্ঞার্থে) সং, 
পু, নর, মনুষ্য । ২ । পুরুষ । শিং-১ 
“নৃণামেকো গম্যস্্মসি পয়সামর্ণব ইব | 
৩। পুৎলিনহচক শব । 

নুকপাল ; সৎ, ক্লীৎ, নরকপাল । ২। শব- 
মস্তকের খুলি। 

নবকেশরী (নৃকেশরিনূ, নৃ- কেশরী সিংহ) 
সং, পুং নৃসিংহাবতার | 

নুগ নবে-গমৃ গপ্রমন করা অ(ড)- 
পুত, ইন্ষাক্বৎশীক় নূপবিশেষ। 

নৃগধূম ; সৎ, পুৎ, তীর্থবিশেষ। 
হৃচক্ষাঃ নেচক্ষস্, নব নর-চক্ষস্ [চক্ষ, ভ- 

ক্ষণ করা+অস্-ক] যে ভক্ষণ করে, 

২য়া--ষ) সং, পুৎ, রাক্ষস। 

নৃুজদ্ধ (নৃ-আঅদু ভোজন করা7ত(ক্তি)_ 
ক) বিৎ, ত্রিং, নরভক্ষক। 

নুজল ; সং, ক্লীৎ, মনুষ্যের নেত্রজল | 
নৃতি নত+ই.- গাত্র বিক্ষেপার্থে) সৎ, স্ত্রীৎ, 

নৃত্য। [ত্রিৎ, নর্ভতনশীল। 
নৃতু (ন্ৃত্ নৃত্য করা+উকু)- ক) বিংঃ 
নৃত্ত (নৃত্য দেখ, ত(জ)- ভা) সৎ, ক্লীৎ, 

ক) সৎ, 

সত্য । ২। অভিনয়। দিল কি 

 ব্ৎ, ত্রিং, নর্ভতনকারী । 
নুত্য নত লাচ1+ষ(ক্যপ, _ ভা) সৎ, ক্লীৎ, 
ভাল, মান, রসাশ্রক়, বিলাসধুক্ত হাব ভাব 

প্রকাশ সহকারে আঙ্গিক ক্রিয়ার নাম 

[ ৯৭৪. ] 

নৃত্য । শিবপুরাণে--দেবাদিদেব ভগ ধান্ 
মহাদেব করঁক নৃত্যের প্রথম হষ্টি হয়। 
নৃত্য দুই প্রকার ; ধথা-_-তাণ্ডব ও লাস্ত। 
পুং-নুত্যের নাম তাগুব এবৎ স্রী-নৃত্যের 
নাম লাস্য । “ সবিলাসোহুঙ্গবিক্ষেপো। 
নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ 1 ২ । অভিনয়। 
শিং-১"রজস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী 
যথ! নৃত্যাৎ্।”" 

নৃত্যৎ নৃত্য দেখ, অৎ্(শতৃ) _ ক) বিং ত্রিং 
নর্তনশীল, যে নাচিতেছে। 

নৃত্যপ্রিয় (নৃত্য _ প্রিয়, ৬ষী- হিৎ) সং, 
পুং, তাগুবপ্রিয় শিব। ৩। বিৎ ত্রিং 
নর্তনপ্রিয়। যা-স্ত্রীঘ) কুমারান্ুচর মাতৃ- 
বিশেষ । 

নৃত্যশাল1; সং, স্ত্রীং, নাট্যশালা, নাচতর। 
নৃত্যন্থান ; সৎ, ক্লীৎ, রঙ্সন্থান, রঙগভূমি । 

নৃছুর্গ ; সৎ, ক্লীৎ১ মনুষ্য রথাদি বেষ্টিত নৃপ- 
ছুর্গবিশেষ, গড় । শিৎ-১ “নৃতুর্গৎ গিরি- 
দুর্গৎ বা সমাশ্রিত্য বসে নৃপঃ 1 

নুদেব (নৃ-দেৰ, ৭মী-ষ ) সং, পুৎ, নর- 
দেব, রাজা। শিং-১ “ অল্লানমালাৎ 
বিপুলাৎ চ পটত্ররেশ! হৃদেবাশ্চ ভিদ্রাৎ ন 
ভেজুঃ | (নৈষধ)। 

নৃধন্মী নেৃধর্্মন্, হব নর-ধর্ম1অনৃ _ প্র) 
সৎ, পুৎ, কুবের। ২। বিং, ত্রিৎ, নরধর্্া- 
ক্রোস্ত । 

নৃনমন নবে-_নমৃ নমস্কার করা +অন(অন্ট) 
-গ্ব) অসৎ ক্রীৎ মনুষ্যগণের নমস্য 
দেবাদি | | 

নপ নু মনুষ্য -প[পা পালনকরা+ 

নুপতি 4 অ(ড)- ক] যে পালন করে, ২য়া 
-যষ। নৃ-পতি, ৬চী-ষ) সৎ, পুখঃ 
রাজা, নরপতি। শিং-১ *চতুর্ধোজন 
পর্য্য্থমধিকারে। নৃপস্য চ। যো রাজা 
তচ্ছত গুপঃ স এব মগুলেখরঃ । জা 

গুণে! রাজা রাজেক্দ্ঃ পরিকীর্তভিতঃ 1? ২ 

“জাতাভিযঙ্গোনৃপতির্নিসঙ্গাৎ।”২। কুবের। 
নৃপকন্দ ; সং, পুৎ, রাজপলাণ্ড,। 
নৃপঞজয় (পি জন কর1+অধেশ)- 

ক) সং, গং, অন্য ুপেতা পুশ | 
ধানের । [ 



মৃয 

নৃপক্রম ) সং, পু, আরগ্ধখ বৃক্ষ । 
নৃপশ্রিয় ; সং, পুং১ বৎশবিশেষ,। তেউড় 
বাশ। ২। রাজপলাণ্ড,। ৩। শালিধান্য। 
৪1 জাম্র। ৫। বিং, ত্রিৎ, রাজপ্রিয়। য়া 
_স্ট্রীং, কেতকী । ২। রাজধর্জা,রী। 

সৃপপ্রিয়ফল! নৃপ - প্রিয় _ ফল, শী _ছিৎ) 
সং, স্ত্রীং, বার্তাকু, বেগুণ। 

নৃপমান; সং, ক্লীং, রাজার ভোজনকাল- 
জ্ঞাপক বাদ্যবিশেষ। 

নৃপলক্ম নেপলক্ষ্নন্, নৃপ- লক্ষন চিহ্চ)সৎ, 
ক্লীং, রাজচ্ছত্র । ২ । রাজচিহৃচ । 

নৃপবন্নভ; সং, রীৎং, চক্রপাণি দৃত্তোক্ত 
তৈল। ২। ঘ্বৃতবিশেষ। 

নৃপশু নেপ মনুষ্য পশু) সৎ, পু, মুর্খ । 
২। পুকরুষপশু। শিং-১ “যাশ্চ জ্িয়ো 
নৃপশূন্ খাদভ্তি |”, ৰ 

হৃুপসভ সপে রাজা--সভা) সং, ক্লীৎ, ভা 
-স্ট্রীং, রাজসভ1। [ছুঁচা। 

নৃপস্থতা ; সংযম্ত্রীঘ, রাজকন্যা । হ। ছুছুন্দরী, 
নৃপাংশ নেপ- অংশ) সংক্লীৎ, নুপকে দেয় 

ষড় ভাগ । ২। পৃং, রাজপুত্র । 
নৃপাত্মজ নবপ_ আত্মজ, ৬ঠী _ষ্) সৎ, পুৎ, 

রাজপুত্র । জা-স্ত্রীং, রাজকন্যা । ২। 
কটুতুম্বী। [পুং, রাজস্য় ষজ্। 

নৃপার্বর নপ নরপতি-অধবর যজ্ঞ) সং, 
হৃপামক় (হুপ-আময় রোগ) সং, পুৎ, 

রালযন্ম।, ক্ষয়রোগ । 

হৃপাল নে-পা-ঞ্িঃস্পালি পালন করা+ 
খ(অনৃ)-ক) সং, পুং১ মনুয্যপাশক 

বাজ 

নৃপাবর্ত ; সং, ক্লীৎ, ঘণিবিশেষ । 
নবপাসন ; সং, জীৎ, ভদ্রাসন। ২ । সিংহাসন, 

মণিরচিত আসনবিশেষ । শিং- ১নুপা- 
 সনৎং তখাহুত্রমূ | [ত্িৎ, নরশ্রেষ্ঠ। 

নৃযণি (সৃ-মণি। মনষ্েক্র নতুপ্বরূপ ) বিং, 
নৃমিথুন; সৎ, ক্লীৎ মনুষ্যজাতীর় আ্্রীপুরুষ। 
নৃমেধ ; সং পু, পুক্রুষমেধ যজ্্। ২। ধষি- 

বিশেষ। 
বু স্থে; মনুষ্য -বজ্জ যাগ) সৎ, পুং, 
গুহন্ছের প্রত্যহ্-কর্তব্য পঞ্চ-যজ্ঞাত্তর্গত 
অতিথি হানে যত । এ? 

[ ৯৭৫ ] 

শ্র্া 

নৃগিং 

নৃবরাহ (নু মনুষ্য-বরাহ শৃকর। নরের 

ন্যায় শরীর এবং বরাহসদ্ৃশ মন্তক বলিয়া) 
সং, পুৎ, বিষ্থার অবতারবিশেষ, বরাহ 
অবতার। 

নৃবাহন তবে মনুষ্য _ বাহন,৬ষ্ভী_ ছিৎ)সৎ, 
পু, কুবের। 

নৃবাহাঃ (নৃবাহস্, নৃ-বহ্ বহন করা4- 
অস্মঅসচ) _- ক) বিং, ত্রিং, মনুষ্যবাহক। 

নৃশংস (নু মনুষ্য -শন্স্ হিংসা করা+ 
'সতন্)-ক। যে মনুষ্যদিগকে হিংসা 
করে, ২য় ষ) বিৎ, ত্রিৎ, ক্র,র, নির্দায়। 
২। পরানিষ্উটকারী । 

মৃসিংহ নে মনুষ্য-সিংহ। যাহার অর্ধাজ 
মনুষ্যাকার, অদ্ধা্গ সিংহাকার) সৎ পুৎ» 
বিস্থ । ২। বিষ্ণুর অবতারবিশেষ । শিৎ- 

রা & 
| 1 1 

চি 

রা ৯৭ রী রং 
0) 140 যা 

হৃনিংহ (অবতার) । 

১ “সিংহস্য কৃত্বা বদনৎ মুরারিঃ 
সক্দা করালঞ্চ সুরক্তনেত্রৎ । 
অর্ধৎ বপুর্বৈ মনুজস্য কৃতবা 
বধযৌ সভাৎ দৈত্যপতেঃ পুরস্তাৎ।” 

২ “তব করকমলবরে নখমভ্ুতশৃজৎ 
ঘলিতছিরণ্য কশিপুতমুভূ'দং। 
কেশব ধতনরহছন্রিরপ 
জয় জগদীশ হরে।” জেয়দেব)। : 

শ। (নু মনুষ্য ৮৮৮১ প্রধান) মনুষ্যু- 
প্রধান। ৰ 

নৃসিংহচতুর্দশী ; সৎ, জী, বৈশাখমাসীক 
শুক্লাচতুর্দশী ; এই দিলে ছিরণ্যকশিপুর . 
বধার্থ' নৃষিংহদেব ১ হুইকসা- 
ছিলেন | | 



নেতা 

মৃসিংহপুরাণ ; সৎ, জীৎ, উপপূরাণবিশেধ। 
হৃসেন নু সেনা, রং স) সং, জীং, ন! _. 

স্ত্রী, মন্ষ্য-সৈন্য । 
সবসোম নে মনুয্য-সোম [চক্র] শ্রেষ্ঠ, 
৬ঠী _ ব) সৎ, পু) নরচত্্র, নরশ্রেষ্ঠ। শিং 
-১৭সোমন্তবায়াঃ সরিতো নসোমঃ।”? 

হৃহরি [নথ মনুষ্যু-হুরি সিংহ। নৃসিধহ 
দেখ) সং, পু, নৃসিংহাবতার। শিং-১. 
“নৃহরিবামনজা মদগ্র্যঃ ।” 

নেউল নেকুল শকজ) সৎ, বেজী। 

নেউল । 

নেংট (নগ্ন শব্দজ কি ৭) বিং, উলঙ্গ, বিবন্্র । 
নেকড়া দেশজ) সং, ছিন্নবন্ধ, কাণি। 

নেকড়িয়া (দেশজ) সং, ব্যান্রবিশেষ, গে!- 
বাখ।। 

নেক। দেশজ) বিৎ, অস্পষ্টবাক্। 
নেকার (ন্যকার শব্দঘজ) সং, বমন, বমি । 
নেঙা, নেশা, নেট! (দেশজ) বিৎ, যাহার 

বামহস্ভে বলাধিক্য। 

নেজক (নিজ. ধৌত করা+4- অক(ণক) - ক) 
সং, পুং, ধোবা, বস্্রপরিষ্কারক । শিৎ--১ 
“শাল্ুলী ফলকে শ্রস্ষে নেনিজ্যাৎ নেজকঃ 
শনৈঃ। নচ বাসাংধসি বাসোভির্নিহরে- 
ম্নচ বাসয়েছ্ 17? ২ । বিং, ত্রিং, শোধক। 

 নেজন (নেজক দেখ, অন(.অনট)) _ ভ1) সং, 

ক্লীৎ, শোধন, ধৌতকরণ। ২। (+অনট্ 
- ধি) ধৌতকরণ স্থান, রজকালয়। শিৎ 
-- ১ বুশক্কঃ প্রত্যদৃশ্যত্ত বাসসাৎ নেজ- 
নেত্বিব।?? ..- [ভল, বড়স!। 

নেজ। (পারস্য ভাষ1) আক্সবিশেষ । ২। বিং, 
নেড়া দেশজ) বিং,যুণ্ডতকেশ। ২। ভিক্ষুদক- 

বিশেষ। -ড়যা, সং, খবন। 

নেত (দেশজ) বস্মবিশেষ, ছিন্নবস্ত্র। 
নেতা (ন্তৃ, নী লইয্ব! যাওয়া +তৃ(তৃন্) 
ক) সং) পুৎ, নায়ক ।২ প্রভূ, স্বামী । ৩। 
বিতর যে লইয়। যায়। ৪। প্রেরক। ৫। 
পথপ্রদর্শক ॥ ৬। প্রাপক । ৭। নির্ধ্বাহক। 

[৬ ]... | 
১ ০ জি 

3: 

নেত্র 
পপ পাপী ৮০৮ 

নেতৃত্ব (নেড়+ত্ব- ভাবে) সং, ্ীৎ নায়- 
কতা, অধ্যক্ষতা ৷ 

নেত্র নৌ পাওয়া+ তপ্ত) - _৭) সং, রং, 
চন্ষুঃ । ২। বস্ত্রবিশেষ। ৬ । বৃক্ষমূল। $। 
রথ | ৫। পথ । ৬ | মন্তনদ্ওবন্ধরজ্দু, | ৭। 
বস্তিশলাকা। ৮। (*-ই্ণ-- ক) বি, ত্রিখ 
প্রেরক। ৯ ।|চালক। ১*। রক্ষক। ১১। 
প্রাপক । ১২। প্রবর্তক। ৯৬ । নায়ক ।ত্রী 
স্ত্রী, নদী । ২। লক্ষ্মী । ৬। নাড়ী।৪। 
নারী । 

নেত্রকোষ ; সং, পুং-ক্লীং, নেত্রপটল। 
নেত্রচ্ছদ (নেত্র-ছর্দ যে আচ্ছাদন করে, 

২য়।--ষ) সং,পুৎঃ চখের পাতা, চক্ষুঃপক্ম । 
নেত্রপধ্যস্ত (নেত্র- পধ্যস্ত কোণসীমা, ৬ষঠী 

-_ ষ) সৎ, পুৎ, অপাঙ্গ। 
নেত্রপিণ্ড নেত্র চক্ষুঃ- পি মাংস ই- 

ত্যার্দির পি) জং, পুৎ, বিড়াল। ২। 
ক্লীৎ, চক্ষুর্গোলক। 

নেত্রপ্রবন্ধ (নেত্র -প্র-বন্ধ আবরণ করা 

+অ(অল)-প) সধথ্, পুত, নেত্রপুট । 
“কর্ণ আ্োতঃ সুকুমারকং, চ নেত্রপ্রবন্ধময়মূ।” 

নেত্র বন্ধ (নেত্র _ বন্ধ, ৮৬)-- ষ) সৎ, পুৎ- 
ক্লীং, চক্ষু্বয়ের “'বরণরূপ বাল্যক্রীড়া- 
বিশেষ । শিং-১ “অদৃশ্যনেত্রবন্ধাপৈট: 
কচিন্মগখগ্হেয়া |? 

চপ 

নেত্রমল ; সং, ক্লীৎ, চক্ষর্মল, পিঁচুটি । 
নেত্রমুষ,. নেত্র দৃষ্টি-মুষ বোধ করা+ 
০ক্িপ)- ক) বিং, ত্রিং, দৃষ্টির উপ- 
ঘাতক ।২ ৷ ভৃষ্টিপ্রচারনাশক। 

লেত্রষোনি (ণেত্র অভ্রিনেত্র- যোনি উৎ- 
পত্ভিষ্থান, ৬ঠী - হিং) সং,পুৎ, চত্দ্র। ২। 
(যোনি অর্থ স্ত্রীচিহ্চ । প্রসিদ্ধি আছে, 
ইন্দ্র গুরুপত্বী হরণ করাতে গৌতম মু!ন 
ইন্থাকে অভিশাপ দ্বি্াছিলেন, তন্নিশিত্ত 
ইহার সমুদ্দায় শরীরে যোলিচিন্ধে আচ্ছা- 
দ্বিত হয়, পরে উক্ত মুনির বরে সেই চিত্র 
পরিবর্তন হইস্া লোচন্রূপে পরিগণিত 
হইয়াছিল বলিয়া) ইঞ্। 

নেত্ররঞ্থজন নেত্র রঞ্জন রঙ, রন্জিত কর! 
+ অন(জনট) - ৭) সং, রা আঞ্জন, 
কজ্দল। টা 



নেত্ররুক্ক ; সৎ, স্ত্রী, নেত্ররোগ । 
নেত্ররোপছ! (নেত্ররোগছন্, নেত্র _রোগ 

হন্ নাশ করা+০রিপ্)-ক) সং, পুত, 
নেত্ররোশনাশক সৃশ্চিকালী বৃক্ষ । ২। বিৎ, 
ত্রিৎ চঙ্ুুরোগনাশক। [চক্ষের পাতা। 

নেত্রবন্্র (নেত্র-বস্ম কাপড়) সং, ক্লীং 
নেত্রত্বত্ত নেত্র -স্তম্ত, ৬ষ্ঠী -ষ) সং, পুং 

চক্ষুর উশ্মীলন ব্যাপার না থাকা। 
নেত্রাস্ত ; সৎ, পুং-্লীৎ, চন্ষুর প্রাস্তভাগ, 

অপাঙ্গ। 

নেত্রাময় (নেত্র-আমষ 

সং, পুৎ--ক্লীৎ, চক্ষুর পীড়া । 
নেত্রাম্ধু নেত্র-অন্বু জল, ৬ঠী-ষ) সৎ, 

ক্লীৎ, অশ্রু, নেত্রজল । 
নেদিষ্ঠ (41)50601, নেদীয়স্, অ- 

নেদীয়ান্ স্তিক সমীপ+হষ্ট, উয়ঙু 
-অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতি নিকটবস্তঁ 
২। নিপুণ । ৩ । পুৎ১ অক্কোটবৃক্ষ । 

নেপথ্য €ন [নী লওয়া+*(বিচ্)ট-৭] 
নায়ক-পখ্য উপযুক্ত, মনোহর, যোগ্য) 
সং, কীৎ, সজ্জাগহ, সাজহবর । শিৎ-১ 
£নেপথ্যৎ ভূষণস্থানমিতি কোষঃ। রঙ্গা- 
দ্বহিত্য নেপথ্যমিতি মুনিঃ 17) ২ “নেপথ্য - 
ভিমুখমবলোক্য। ? ২। বেশ, সঙ্জা। 
৩। অলম্ধার। শিং_১ “উদ্বারনেপথ্য- 
ভূততাং স মধ্যে ।?? 

নেপাল (নৌ লইয়া যাওয়1+*(বিচ)-ক 
--নে-স্পাল) সৎ, পুৎ। দেশবিশেষ। 

নেপালিকা (নেপ।ল-- কণ্ _ প্রং) সং, স্ত্রীৎ, 
(নেপাল উৎপত্তি স্থান বলিয়া) মনঃশীলা। 

লেবু (দেশজ) সৎ, নেবু, জন্বীর | 
নেম (নী পাওয়1+ম-ণ) সং, পু, 

কাল, সমস্ব। ২। অবধি। ৩। অংশ। 
৪। প্রাকার, বেষ্উটন। ৫1 কৈতব, ছল। 

*। শর্ত । ৭1 (+ম- ক) বিংত্রিৎ, ভিন্ন! 
৮।সকল। ৯। অধ্। 

নেসি মৌ পাওয়।+মি- টানে 
নেমী / সং, ভ্রীৎ, চক্রধারা, চাকার 

প্রান্ত । শিৎ-.১ “নিদ্বন্র্নেসিবৃত্তয়ঃ | ?? 
২ “ আপতন্ ভ্রিতভ্রমিতনেমিবৃতস্বঃ ।'। 
২  কুপোপরিহ বৃ্ছু ধারপার্থ তেকাট1। 

রোগ, ৬ষী-ষ) 

ঙ। কৃপসমীগ সমান ক্ছান। ৪1. জা ্ৃ 
তিনিশবৃক্ষ । ৫1 শষ ধিট ছিল, 17. 

৬। জিনবিশেষ | ৭। বস্ত্র |... 
নেমিচক্রে ; সৎ, পু, নৃপবিশেষ । রি £৪ 
নেমিশ (নেমি-শ বিক্ষিগড হওয়া+ অডে) 

-- ধি) সৎ, ক্ীং, নৈমিশারণ্য তীর্ঘ। 
নেশা োরবী) সৎ, মন্তত1, মাতলামি। 
নেশাখোর নেশা- খোর খাওয়া) যে নেশা 

করে। | 
নেষ্টা নে, নী 
করা+তৃত্ন্)- ক) সৎ, পু 
পুরোহিত । 

মেষ্ট, (নিশ্ সংবদ্ধ করা+তু(তুন্)-শ্ব ) 
সং, পুহঃ পাংশুপিণড, লোষ্্র। শিৎ - ১যথা 
মহার্ণবে ক্ষিণঃ ক্ষিগ্রৎ নেষ্ট, বিনশ্যতি 1 

নেহারৎ (ক্র ধা) অত্যন্ত, আধিক্য । 

নৈংশ্ব (নিঃস্ব + অফে) _ ভাবার্থে) সৎ। কীৎ, 
নিরধনত্ব। [২ । সৎ, পুৎ, বিশু । 

নৈক নে-_ এক) বিং,ত্রিং, একভিন্ন, অনেক । 
নৈকচর (নৈক-চর্ গমন করা+4ক(ট)-_ 

ক) সং, পুং, শৃকরজাতি। ২7 বিং, ব্রিৎ, 
দ্লবন্ধভাবে গমনশীল। 

নৈকটিক (নিকট +ইক(স্থিক)- স্থিতার্থে ) 
বিং, ত্রিং, নিকটবত্তা। ২। অৎ) পৃৎঃ 
গ্রামসঙ্গিহিত আশ্রমবাসী খষি । শিৎ- ১ 
«আট নৈকটিকা শ্রমান্ ।৮ ভেটি)। 

নৈকট্য নিকট + যে) ভাবে) সং, রী, 
সামীপ্য, নিকটতু । 

নৈকতেদদ নে না-এক- ভেদ প্রকার, 
৬ী-_ হিং) বিং, ভ্রিং, নানাবিধ; অনেক 
প্রকার । 

নৈকমায় নে ন|--এক _ মায়া, ৬ী _হিৎ) 
_ বিং, ত্রিং, অনেক মায়াবিশিষ্ট । ২ সহঃ 
পু পরমেশ্বর । 

নৈকরূপ (ন না-এক- রূপ, ডি ছিৎ) 
বিং, ত্রিং, লানারূপধন, যছরূপধারী। ২। 

সং, পু, পরমেশর । 
নৈকষের (লিকখ। নায়কের) _ অপত্যার্থে) 

সং, পৃৎ, নিকম্াপুত্র, রাবণ প্রভৃতি ( 
নৈকসাহ্ছু নে লা-এক-_ আছ, *টা- ছি) 

সং, পুহ। পর্বভবিশেষ। ্ 

ষক্গা্দিকার্ধয সম্পাদন 
খত্বিকৃ, 

১২৩ 



নৈপ1 
পর পশাসাপিসপপিস্ত 

নৈকাত্মা। টেনকাত্মনূ, ন্ ন1--আক-. আব্মন্ | 
পু, বহুক্ধপে 

শ্রকাশমান পরমেখর । শিৎ- সস রা ৃ 
কাত্মা, ৬ঠী- হিং) সৎ, 

নৈককর্্মকৃৎ |? 7. 
নৈকৃতিক নিিকৃৃতি 7 কণ্_ রী; ষে 
মিষ্ট,রাচার ছার! জীবিক। নির্ধ্ধাহ করে) 
বিৎ, ব্রিৎ, শঠতভাপন্ন । ২। নিষ্ঠর | ৩। 

কটুভাবী। শিৎ--.১"ন নাস্তিকো। নৈকৃতি- 
কোছথ বাপি।১ 

সি (নিগম +অক্ঃ)- স্বার্থে) সং, পুত, 
উপনিষদ । -২। বাণিজ্যকার্ী। ৩। বে" | 
দবাস্তশাস্্। ৪1 নীতিশাস্ম। শিৎ- ১ 

.তেধষাৎ  প্রতিবিধানার্থৎ প্রবক্ষ্যাম্যথ 
ইনগমম্ 1? ৫ | নগরবাসী লোক । ৬। 
নায়ক | 51 পথ | ৮। বিৎ, ত্রিৎ, বণিক ॥ |. 
“মার্গেচ মহন্তি নিগমে নৈগমানাৎ ।১? 
৯। নগরবাসী । [ত্রিং, বেদজাত। 

নৈগমিক(লিগষ্ + ইক(িঃক) _ ভবার্থেবিং, 
নৈচিক নৌচৈস অধঃ)নিম্ম- চর গমন 

কর1+ইক(ফ্ক)-_ প্রৎ। চৈস্র্- লোপ) 
- সংকীৎ,গোরুর মাথা। (-চর্ গমনকরা 

+ অটেক)- ক) কী- স্্রীৎ, উত্তম গাভী। 
নৈচিত্য নিডিত+যষ্ণ্যে) - ভবার্থে। ঘিৎ। 
 ত্রিৎ নিচিত দেশজাত। 

নৈত্য (নিত্য +অ(ষ্য)- স্বার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, । 
নিত্য দীয়যান। 

নৈতিক নিত্য + ইক(ফিক)-_ ভবার্থেণবিৎ, 
ত্রিং, নিত্য অনুষ্ঠেয় । শিং--১ “জঙ্ক্যাৎ | 

পঞ্চ মহাধজ্ঞান্ নৈত্যিকং স্মৃতিকর্খ্ী চ।”? 
নৈষ্ধাঘ (নিদাঘ 4 অফেঃ)-_ ইদমর্থে) বিং, 

ত্রিং, নিদাঘসন্বন্ধীয় । 
নৈদান। নৈধানিক (নিদান+ অয), ইক 

(কিক্ষ)-- ইদমর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, নিদান- 
সন্বন্ধীয়। ২। নিদ্দানাভিজ্ত। ৩। নিদান- 
গ্রশ্থাধ্যেতা ৷ 

নৈদেশিক (নিদেশ ৭ ইকফিক)-_ কর্ে- 
 ত্যর্থে) সং পুৎ, কিচ্কর, দা, শিৎ-১ |. 
১ নৈচেশিটকর্ধস্যবশে জনোহরমূ 19. 
নৈপার্লিক; €নেপাল ৮ ইক ্ ছিক) _ভবাংঘ) 
€ খিৎ, বি ,নপালদেশো তব |. চি সখ 

ক্রীং। ভাত, ভাবা" 

চলত) 

(শালী লেপান+বস ফট কাধে । ঈপ্ 
স্ীঙিজে) সং, আহ, নবমিকা। ২। 

 ৫শফালিকা 1.৩ । অনংশিলা। 
(নিপুণ থে, খে) _ভাঃ 

কশ্মণি ) সৎ) জীৎ+ নিপু্তা, 
নৈপুণ 
নৈপুণ্য 

শ্ক্ষতা। 
নৈমিত্তিক (লিখিত +ইক(কিক)_ কৃত ব 

দতর্থে) বিৎ, জিৎ, প্রষোজনাথক । ২। 
নলিমিত্তাভিজ্জ । ৩। নিমিন্তরপ শক্কুদ 
শান্মাধ্যেতা। ৪ । মাস সংবৎসরাদি- 
বিশেষ নিয়মশুন্য ক্মবশ্য কর্তব্য নিমি- 
ত্তোৎপন্ন পুত্ তি লিমিত্তক জাতি)! | 

নৈমিত্তিকপ্রলয় ; . প্ুৎ, প্রলঙ্ষবিশেষ, ত্র 
ছার দিলাবহ নি হো 
লয় | 

নৈমিষ (দিমিঘ অক) - নিম্পন্নার্থে। ভগ- 
বান পরৌরমুখ খষিকে কহিয়াছিলেন থে 
আমি নিমেষমধ্যে উস্থানে অস্থুর বিনাশ 
করায় উহার নাম নৈমিষ নামে গসিদ্ধ 

হইবে । শিৎ-১ “ উর্াচ নিসেষে- 
প্র নিহতৎ দ্বানবৎ বল ॥ অরণ্যেহস্মিং 
স্ততভ্ববেবং নৈমিষারপ্য সংজ্ঞকৎ | অপিচ। 

গ্য |রাজ্ঞঃ] বৈত্রজতঃ ক্ষিপ্রৎ ফত্র নে" 
মিব্রশীধ্যত ॥ নৈমিষৎ তৎ স্মৃতৎ নায় 
পৃণ্যৎ সর্বত্র পুজিতৎ।”) সৎ, ক্লীং, 
নৈমিষারণ্য । শিং --১ “পৃথিব্যাঞ্জ নৈমিষং 
তীর্থমস্তরীক্ষে চ পুক্ষরমূ। জ্রয়াণামপি 
€লাকানাৎ কুরুক্ষেত্রৎ বিশিষ্যতে 1) ২) 

(নিমেষ সুক্ষ সময় 1 অ(ফ)-_ ভবার্থে) 
বিৎ, লিং, নিমেষসন্বন্ধীয়, ক্ষণিক.। 

নৈমেয় (নিষেয় [নি-মি পরিষাণ করা” 
অ- প্রেং]ণয়-ইদ্মর্থে9 সং, পুত, পরি" 
বর্ত, বিনিময় । 

নৈষ্গ্রোধ (ল্যগ্রোধ + অক্ঞ)- ফলার্ঘে, ঘ. 
স্থানে তয়) সং, ক্লীৎ, ন্যগ্রোধ, বটফল। 
শিৎখ-১ ণনৈয়শ্রোধৎ ছবতি শ্বধামেবা" 

বরুদ্ধৈ 1 ২.1 পথ, বটবৃন্ষ 1 
নৈয়ঙ্কর ন্যে্কু-ষ_ ভবার্থে), বিং, ভ্রিৎ 

ন্যঙ্থু-মৃগচর্খলিতির্বিত । 
নৈয়মিক €. নিক্ষম+ইক (বিকট -লদাগভাে) 
বিৎঃ ভ্রিংঃ নিদ্সসাগিত 



জা শব বার না 
“স্থানে য়) সাং, পুহঃ। রযরলা, ৰ 
র্কিক 4.২ | ল্যাকাধ্যাহী। 

নৈরস্ত্য (নিরন্তর 4 ক্যে) - -ক্কাবে) সৎ. 
দৈশ্চিত্য € নিশ্চিত + ষফের) "ভাহ), সখ ৃ 

রন্তর্ধ্যান্ত সৎক্রান্তরেতেত জিৎ বি্ঞপদী্বয়ম্ চা 
সহ, ক্বিচ্ছেক, সাতত্য। শিৎ- ১ «নৈ- 

নৈরপেক্ষ্য 'নিরপেক্ষ প-্ব€জ্য)_ ভাবে) সং) 
ক্ীৎ। নিরপেক্ষতা । 

নৈরধিক (নিরয় 4 ইক(্িক) - বলজ্র্ঘে) 
বি, ত্রিৎ, নরকবাসী । শিং-১ “পঞ্চে- 
জিয়া এব দেব! নরা নৈরয়িক1 অপি ।” 

নৈরাশ্য নিরাশ +ঘ্যে) -_ ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
আশাশুম্যতা, হতাশ হওয়া। শিং-১ 
“াশ। হি পরম্ৎ দুঃখৎ নৈপাশ্যৎ পরমৎ 
জাখম্ 1)? (ত্রিৎ নিরুক্ত গ্রস্থজাত। 

নৈকক্ত (নিরুন্ত+ অফ্ঃ) _ ভবার্থে) বিৎ, 
নৈধাত (নিধি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক+অ 

ফ১)-_ অপত্যার্থে) সৎ পু, রাক্ষস । হ। 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিপতি 1 ৩। 

জেযাতিষে নৈঞ্ তকোণের অধিপতি রাহু। 
তী- স্ত্রী, নৈখতকোণ। 

নৈশুণ্য (নিগুণ+যষফ্জে) _ ভাবার্থে) সং, 
ক্লীৎ, সত্বাদিগুণসঙ্গরাহিত্য, নিগুণতা | 

নৈর্ঘল্য নিশ্মল4যফ্ক্যে)_ ভাবে) সৎ) ক্লীৎ) 
নিশ্মলতা, হচ্ছতা। ২ । বিষয়বৈরাগ্য। 
শিৎ-১ “বিষয়েঘতিমৎরাগে। মানসে! 
মল উচ্যতে।তেশ্বেবকি বিরাগস্ত নৈশ্মল্যৎ 
জমুদ্ধাহৃতমৃ ।” 

নৈবিড়্য নিবিড় + য'ফ্য) _ ভাবে) সং,ক্রীৎ, 
ঘনত্ব, অবিচ্ছেদে জংযোগ । ২। বংশী- 
ফুৎকার গুণবিশেষ। 

নৈবেধ্য (নিবেদ +ঘ-ষ)_ যোগ্ার্থে) সং, 
রীং, দেবোদেশে নিবেদনীয় দ্রব্য । 
শিং- ১ “চতুন্বিধৎ কুলেশানি দ্রব্যৎ তে 

ষ্ড় রসাধিতৎ, ॥ নিবেদনাৎ্ ভবেন্ পি নৈ- 
বেধ্যং তহুদ্বান্তং 1”. 

নৈবেশিক (নিবেশ + ইক কিক) _ হিতার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, দ্বিবাহার্থ দয়মান দ্রেব্য)।, 

নৈশ নিশা রাত্রি +আঅফ্)- ভবাে বিঃ 
ব্রি, নিশাকালীন, দবাত্রিসন্বন্ধীন্। শিৎ-১ 

. গিখতি নতি কনৈঃ 1” মোকষ)।, 
রা 

৯৯] 

(নৈশিকষ নিশা ইনি) তবার়ৎট নি 

| নৈষ্ঠিক নিষ্ঠ। 

* শাম টি, 
2), 

: ব্রিৎ। নিখাদ ত, রাতিদারণক চক ক 
নিশাব্যাদিনী । শিৎ “৯ “রা ছু ন্. 
নাৎ বিগুদ্ষিনৈশিকী স্বাতা, 1: ট্রি 

ক্লীৎ, স্ফিরতা, নিশ্চয় 1.7. ইউ 

নৈষধ নিষধ দেশদিপেন 42 নক, টু 
নার্থে) সৎ, পুহ, নিষধাধিপ, নলরাজা।. 
২। ক্লীৎ, শ্বীহ হর্বকবিবিরচিত নল মৃপের 
চরিতরূপ গ্রন্থবিশেষ। ৩। বিৎ, ভ্রিৎ» 
নিষখসনম্থন্ধীয়। ৪। নিষধদেশবাসী। 

নৈষধীয় (নৈষধ + ঈয়.ফীয়) _ ইদমর্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, নলসন্ন্দীয়। [পুং) ব্যাধপুত্র । 

নৈষাদ (নিষাদ+ অ(্)-অপত্যার্থে) সং, 
 নৈষাদ্ক (নিষাদ +অ:ষ্*)- কৃতার্থে, কণ্_ 

যোগ) বিং, ত্রিং, নিষাদকৃত । 
নৈষাদি নিষাদ+ই(্)- অপত্যার্থে) সং, 

পুত, ব্যাধপুত্র । শিৎ - ১*ন সতং গ্রতিজ- 
 গ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়নূ।?? 

নৈক্ষপ্ম্য ননিক্ষপ্মন্ 1+ যয) _ভাবে)সং,জ্রীং, 
সর্ধকণ্্ম পরিত্যাগ । শিৎ--১“ন কর্ম্ণা- 
মনারসাৎ নৈক্ষম্ম্যমৃ পুক্ুষোহস্কাতে 1৮২1 
আলম্ত। ৩। মুক্তি। 

নৈক্ষিক (নিক্ষ মোহর+ফিকি _ রক্ষার্থে) 
সৎ, পু, টীকশালের অধ্যক্ষ । ২। কোধা- 
ধ্যক্ষ | ৩। নিক্কভ্রীত। 

নৈচ্ষ মণ (নিকষ মণ+ অ(ফঃ)-- প্র্ধানার্থে ) 
বিং,ত্বিৎ,শিশুর গৃহ নিক, মণ সংস্কারকালে 
দীয়ম।ন (কোর্যয » পদার্ঘ)। | 

দবটতা, অস্ত + ইক(ফিক)-- 
প্রাপ্তার্থে১মং১পুৎ, চিরকাল গুরুগুছে বাস 
ও ব্রচ্ধচর্(য অবলম্বন পূর্বক অধ্যায়ী দ্বিগ্। 
শিং-১ “নৈষ্ঠিকে। ব্রহ্মচারী তু বসেধা- 
চার্য্যসন্নিধৌ 1? ২.। বিং, ভ্রিৎ, অস্তিম, 
চরমকালীন। ৩। স্থিতিশীল । ৪ | ঘুরপ- 
কালে বিহিত । €। ব্রতবিশেষে আসক্ত । 
শিৎ-১ গনিবেদ্বিতো। -  নৈষ্টিকোজন্দর- 
স্যয়া।” কেমার)।. 

| নৈষ্ঠধ্য (নিউ চর 1 ব(ষগ্যু) -- ভাবে) সং কীং, 
নি রতা। | 

নৈসর্নিক (নিসর্গ + ইক বিট ভবার্ে 9) 



নে? 

বিং,জ্রিং, নিসর্গজাত, শ্বাভাবিক । শিং 

-১«নৈসর্মিকোহুপ্যুত্সহ্থজে বিরোধ ।” 

নৈসর্শিকবিধান (7৮17) 1৮ ) মানব- 

জাতির এরঁশিক নিয়মান্থুসারী পরস্পর 
ব্যবছার ব্যবস্থাপক শাস্মস) ঘথা-কেহ 

কাহারও হিৎসা করিবেক না ইত্যাদি । 

নৈস্কিংশিক নেস্ত্রিৎশ খড়গ +ইকএঞ্িক) 

 শপ্রয্মোজনার্থে) সৎ, পুৎ১ খড়ীধারী 

সৈন্য । 
নৈহারিকনক্ষ ত্র (61০০৪ /223) যে স- 

কল নক্ষত্র নীহারিক। নক্ষত্রের লক্ষণাক্রাস্ত 

বোধ হয়। 
নো (নুদ্ প্রেরণ করা147-ও(ডো1)- ণ ) অত, 

না, নিষেধ । শিং- ১ ন সাধুনা কম্মণ। 
ভুয়ানে। এবাসাধুন1 কনীয়ান্ 

নোক্গর যোবনিক) সৎ, নৌকা বন্ধকরণের 
লৌহযন্ত্রবিশেষ। 

নোড়া (দেশজ) সৎ, পেষণী, ক্ষুদ্রশিল! । 
নোদন হুদ প্রেরণ করা ইত্যাদি + অন 
অনট) ভা) সৎ, ক্লীৎ, ছেদন। ২। 

নোদ্দিত দেখ, অন(অনট)-_- ভা) নিবা- 

রপ; ষথা-_সর্বপাপ নোদ্বন। ৩। প্রেরণ। 
৪ । অপসারণ । 

নোদ্বিত (নো প্রেরণ করান ইত্যাদি+ 
ত(ক্ত)-_শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, প্রেরিত । হ। 

অপসারিত। ূ 

নোধ। নেব + ধা'ধাচ)--- প্রকারার্থে) অং, নব- 
প্রকার, নবধা। শিৎ- ১ নোধা বিধায় 

রূপং স্বং সর্ববসৎকলখিদ্ বিভুঃ ভাগবত) 
নোপস্থাত1 (নোপস্থাতৃ, ন না-উপ স- 

মীপ-স্থা থাক11তৃতৃন্)ট- ক). বিংঃ 
ত্রিং, দূরস্থ, নিকট বস্তা নয়। ২। হীনার্থি- 

বিশেষ । শিৎ- ১ “আঅন্যবাদী ক্তিয়াছ্েষী 
 নোপস্থাত। নিরুত্তরহ |? 
নোলক (দেশজ) নাসিকাভরণবিশেষ |. 
নৌ ছেদ প্রেরণ করা+ও(ডা)- 
নৌকা | স্ম,সংজ্ঞার্থে। কণ্_ দ্বার্থেআপ 
নৌ শব্দের সহিত অন্যান্য ভাষার সৌ- | 
সাদৃশ্য দেখ। অৎস্কতস্তমৌ এবং নাব । 

রী আীক-্নৌল্। লাটিন_ [2৮13 প্রাচীন | 

২ জন্খ্ীন ০৩১০) বাজালি মাজিদের 

[ ৯৮* ] ন্যগ্রো  ” 

ভাষা-না এবং লা । ইৎরেজী অর্ণবধান 
সমুহ অথবা রণতরি সমগ্রের নাম 89) 
সৎ, শ্্ীং, তরপি, জলযান। শিৎ -১নো- 
দ্কে শকটৎ যাতি ন চ নৌর্গচ্ছতি স্থলে” 

নৌকর্ণধার (নৌকর্ণ হাল-ধ্ ধারণ করা 
+ অধেণ্)- ক) সং+ পু, নাবিক । শিং 
-১ দহুরভিমধুকুক্জরমানি গন্ধা। বণিজো 
নৌকর্ণধারাশ্চ 1? 

নৌকণ্্ম (নৌকন্মন্, নৌ- কর্ম, ৬্ভী-ষ) 
সৎ, ক্লীং, নৌকাচালন কর্ম । 

নৌকাকৃষ্ট ; সৎ, রীৎ, চতুরক্ক্রীড়াবিশেষ। 
নৌকাদণ্ড; সৎ, পুৎ, ক্ষেপণী, দাড় । 
নৌচর (নৌ-চর গমন কর।+ অ(ট)-_ ক) 

বিৎ, ত্রিৎ, নৌযানে ভ্রমণশীল । শিং -১ 
“যাদোনাখঃ শিবজলপথঃ কন্দ্রপে নৌচরা- 
পাম্।” রেছু)। 

নৌজীবিক (নী _ জীবিক1, ৬ঠী _ হিং) বিং, 
ত্রিৎ, যে নৌকা চালন ছার জীবিক। 
নির্বাহ করে। 

নৌতাধ্য নে _-তাধ্য পার হওনের যোগ্য, 
৩য়] _ষ্) ধিং, ত্রিং, নাব্য, নৌকাগম্য । 

নৌধায়ী (নৌযাসিন. নেং-যা গমন করা 
+ইন্পণিন্)-_ ক) বিৎ, ত্রিং, লৌযানে 
নদ্যার্ির পার গমনশীল। 

নৌবৎ আরবী) বাদ্যবিশেষ । 
নৌবাহু তে _ বহ-ঞ্রিস-বাহি বহন করা 

+অ.অন্) - ক) বিৎ ত্রিৎ, নৌকাবাহক, 
দাড়ি । 

নৌবিদ্য1; সং, ভ্ত্রীৎ, নাবি কবিদ্য।। 
ন্যক্ক (নি নিকৃষ্ট - অন্চ গমন করা+* 

ক্কিপ)-- ক) অত, নীচ, ঘ্বণ্য। ২। নিম, 
নীচু। 

ন্যকারুক1; সৎ, স্ত্রীৎ, বিষ্টার কৃমি । 
ন্যক্কার ন্যকৃ-কার করণ) সৎ, পু, দ্বণা 

'অবজ্ঞা,খসসপ্মান, ধিক্কার ।২। বমন, বমি । 

ন্যক্ষ নি-_ অক্ষ) বিং, ত্রিং, সমগ্র, সকল। 

২। নীচ, নিকৃষ্ট । ৩। সং, পু, মহিষ । 
৪) পরশুরাম । ৫1 কী, তৃণ। 

ন্যগ ভাব ; সৎ, পৃং, নীচত্ব। ৃ 
ন্যগ্রোধ ন্যেক্ক নিম্ম-রোধ [কধ্ রোধ 

" সর্করাশ অতঅমৃ)- ক] এঘ আবরপ করে।, 



" স্যাস্্া 

পপ টপ ীদীীশীী পপি 

যে নিম্দেশ রোধ করে) সং, পুং,বট বৃক্ষ 
২। বাহুপরিমাণ) বাণ । ৩। (ধিনি সর্ব 
প্রাণীকে ন্যক্কার করিয়া নিজ মাকার দ্বার! 
রোধ করিয়াছেন) বিষ । ৪ । উগ্রসেন 
নৃপের পুত্ত। বেহু মুল বলিয়া যে নিয় 
রোধ করে) ধী _ স্ত্রী, থুলকুড়ী গাছ। 

ন্যগ্রোধপরিমগ্ডল। ; স্ৎ, স্ত্রীৎ, বিশালনিতম্য। 
ছখিণমধ্য। সুন্দরী অঙ্গন । শিং _ ১*ভ্তনো 
স্বকঠিনৌ যস্যাঃ নিতম্বে চ বিশালতা, 
মধ্যে শ্সীণ। ভবেৎ যা সা ন্যগ্রোধপগ্রি- 
মণ্ডল 1 [২ । নীচ ।৩। অবজ্ঞেয়। 

ন্যঙ্ ন্যেন্চ, ন্যকু দেখ) বিং, ত্রিৎ, ক্ষুদ্র। 
ন্যস্কু নি নিয়ত-_অন্চ গমন করা+উ 

- ক,সংজ্ঞার্থে)সং,পুবহুশৃ-মৃগবিশেষ। 
শিং-১ “সদ্যোহতন্যঙ্কুভিরঅদিদ্ধমূ।” 
২। মুনিবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, নিতাস্ত 
গমনশীল। 

ন্যঞ্চ (নি-_ অঞ্চ গমন কর1+-০€িচ্)-- 
ক) বিঞ্, ভ্রিৎ। নীচ, নিম্ন, ক্ষুদ্র । ২ । (+ 

*“(কিপউ)-শ্ম) অবজ্ঞেয় 
ন্যঞ্চৎ (নি-_অন্চ গমন করা4+অৎশেতু) 

_ ক) বিং, ত্রিৎ, অধঃস্থ | ২। নীচ। 
ন্যাঞ্চত (নি-অন্চ গমন করা+-তক্তে)_ 

শ্) বিং,ত্রিং, নীচে ক্ষিপ্ত । ২। নিশ্মীক্ৃত। | 
ন্যস্ত ; সং, পুৎ১চরম ভাগ। 

ন্যয় (নি- ই প্রাপ্ত হওয়া4 অণজল্)-_ 
ভ।) সং, পুৎ১ লাশ | ২। অপচয়। 

ন্যর্থ ( নি_খ্ গমন কর17+ থখেন্)_ ভা ) 
সং, পু, নিকৃষ্ট গতি। 

ন্যর্ব,দ ; সং,ক্লীৎ, দশগুণিত বর্ব,দসংখ্যা। 
ন্যস্ত 'নি- আস্. ক্ষেপণ করা+তক্তে)_ রর) 

বিং, ত্রিং, নিক্ষিপ্ত । ২।ত্যক্ত। ৩। অ- 
প্পিত। ৪ । স্থাপিত। ৫ । প্রেরিত । ৬। 
রচিত । ৭। পতিত । ৮। বিস্তারিত। 

ন্যস্তশন্ত্র ন্যেত্ত -শশ্স অস্ট্) সৎ,পুৎ। পিতৃ" 
লোক । শিং-১ এন্যস্তশস্মা মহাভাগ!ঃ 
পিতরঃ পুর্ধ্বদেবতা১ 1১ ২1 বিং,ত্িৎ, ষে 
খদস্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। শিং--১ন্যস্ত- 

শস্তৎ দিলীপঞ্চ তথ শুশ্রবুধাৎ প্রভু 1১, 
ন্যস্য (নি-অস্ ক্ষেপণ করা7+য-র্) 
৭ বি ত্িৎ স্থাপনীয়, ত্যক্তব্য। শিৎ- ১ 

1 ৯৮১ ] ন্যায় 

“অত্ভনাজ্জুন বীভতৎসো ন ন্যস্যং পাতি 
তমা ॥?? 

ন্যাক্য ; সং,ক্লীং, ডূষ্ট তণ্ড লে, ভাজ! 1 চাউল | 
ন্যাদ নে-অদ ভক্ষণ কর14-অ(প)_ -- ভা) 

সং, পুং, আহার, ভোজন । 
ন্যায় (নি নিশ্চয়-ই গমন করা+ 

(েঞ) _ ভা) সং,পুং, বিষণ । ২। বাথার্থ্য। 
৩। (+ঘএ৫-_-৭) তর্কশাস্ম । ৪ । ষড় দর্শ- 
নাস্তর্গত দর্শনশাম্্ন । ৫। উদাত্ত, অনুদাত্ত 
স্বরিৎ-ত্রিধাস্বর । ৬। নীতি । ৭। যুক্তি । 
৮। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, 
নিগমন, এই পণ্চাবয়ববিশিই ন্যায়বাক্য। 
এই দর্শনমতে--চার্ববাকার্দির মত থশ্ডিত 
হইয়া জগতৎকাঁরণতারূপে নিত্য পরাৎপর 
পরমাত্ম! ঈশ্বরের সত্ত্বা নিরপণ ও সংশ- 
য়াছি ছেদনপুর্বর্বক বেদার্থনির্ণয় হইয়াছে । 
শৌতম-কুহ্ুমাঞ্জণি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার 
বিশেষ বিবৃতি আছে । শিং- ১ন্মুত্যো- 
বিরোধে ন্যায়স্ক বলবান্ ব্যবছারতঃ 1” 
৯। যুক্তিমূলক দৃষ্টাস্তবিশেষ; ইহা! নানা- 
প্রকার, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রসিদ্ধ 
ন্যায় লিখিত হইতেছে ; যথা. 

১। অন্ধগোলাঙ্গলন্যায়__ 
এক অন্ধ শ্বশুরালয়ে গমন করিতে করিতে 

মাঠের মধ্যে এক গোয়।লাকে কহিল,ওছে 
ভাই ! তুমি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী 
লইয়া যাইতে পার? গোপ কহিল আমি 
অনেকের গোক চরাই, তোমাকে লইয়।, 
যাইতে গেলে গোরু সকল পলায়ন ক- 
রিবে। অতএদ আমার যাওয়া হয় লা। 
তোমার শ্বশুরের এই গোরুটী বড় সুশ্শীলা, 
ইহার লাঙ্গল ধরিয়! যাও, এ যে বাঁটাতে 
যাইবে জেই তোমার শ্বশুর বাড়ী । অন্ধ 
রাখালের বাক্য শুনিক্সা দৃঢ়মুষ্টিতে গোপুচ্ছ 
ধরিল। পরে এ গোরু দৃ়মুদ্তির চাপনে 
প্রমাদ ভালিক] অন্ধকে পরান্বাত ও কণ্টক 
বন দিয় টালিয়া'লইয়। যাওয়াতে এ অস্ধ 
ভগ্নাজ ও উলন্ষ হইযাছুই এক গু রাত্রি. 
সময়ে শ্বশুরধাড়ী পৌছিলে পর, শ্বশুরের 
চকরের। অন্ধকে গোচোর জ্ঞান কিল 



। 

ন্যায় 

পাখী মারিয়া ছাড়াইয়া লইল। ইহার 
তাত্পধ্ধয এই-মুর্খের উপদেশ কখন গ্র- 
হণ করিবে না, করিলে এই গেেপোপদিষ্ট 
অন্ধের ন্যায় হইতে হয়। 

অন্ধপঙ্গন্যায়_- 
এক ব্যক্তি অন্দ দর্শনসামর্থ্যহীন আর 
এক ব্যন্তি পক্গ, অর্থাৎ খোঁড়া গতিশ্জি- 
শূন্য | ছুইজনের পার্থক্যে উভয়ের ক্রিস 
সিদ্ধ হইতে পারে না। পঙ্গ, অক্ষেৰ 
সন্ধে আরোহণ করিলে যেম্গ্র উভয় সং- 

যোগে ক্রিরাসিদ্ধি হয় এতন্স্যায়ে প্রকতি- 
পুরুষসংষোগে ভেোগমোক্ষ ক্রিয়াসিদি 
হয়,বিয়োগে ক্রিযাসিদ্ধি হয় না, ইহা 
সাখ্যদার্শনকেরা কহেন পাতঞ্জল- 
দ্বার্শনিকের! এই অন্দপঙ্গ,ন্যায়ের প্রকারণ- 
স্তরে বর্ণনা করেন; যথ1--এক মহা- 

পুরুষের ক্ষেত্রজ্ঞ নামে এক পঙছগ, দাস ও 
প্রকৃতি নামে এক অন্ধ দাদী আছে । এক 
দিবস মহাপুকষ পঙ্গদাসকে কহিলেন, 
'অং.মার সংসারের ভার তোমাকে দিলাম। 
অন্য সময়ে অন্ধদাসীকেও তদ্রপ আজ্ঞা 
দিলেন। পরে খোঁড়া ভৃত্য প্রভুর আহ 
পাইয়। আমি খেড়। কি প্রকারে ফংসার 
নিক্বাহ করিব, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়! 
বলিয়া আছে, এমভ জময়ে এ অন্ধদাসীও 
তাদৃশ ভাবনায় ভাবিত হইয়া তাহার নি- 
কট বমদিল। এতদ্বপে কাকতালীয় ন্যায়ে 

অথব। অজাকুপানক্রীয় ন্যায়ে উভয়ে সহ" 
বাস হওয়াতে অন্যোন্যের বিষয় অন্যোন্য 

অবগত হইয়া দুইজনে যুক্তি করিয়া পজ,. 
ঘাস 'ন্ধদাসীর স্কন্দে আরোহণ করিয়া 
পরস্পর সাহষ্যে প্রভুর আজ্ঞান্ুসারে 
তাহার সংসারের সকল কন করিতে 
লাগিল। 

৩। নগীশ্বদদ্ধরথন্যায়-_ 
হুই জন রথে চড়িয়া এক বনের মধ্যে 
প্রবেশ করিল। দৈবাৎ সেই কাননে দাবা- 
নল স্বার়া এক জনের রথ অন্যজনের অশ্ব 

_. প্ুক্িম্থ। গেল। এতদ্রপে একজন নষ্রাশ্ব, 
ক্মপ্চজন দ্ধরথ হইয়া! কাননে খাকে। এক 
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দ্রিবস দৈবাৎ দুইজনে দেখ! হইল । অন- 
স্তর উভয়ে ঘুক্তি করিয়া এক জনেপ্প রথে 
ান্যের অশ্ব যোজনা করিয়া 'অনায়ামে 
পরম সুখে গন্তব্য দেশ পাইল । এবং বিধ 
ন্যায়ে নিক্ষাম শুদ্ধ ধন্মরূপ রখে জ্ঞানরূপ 
অশ্ব সংযে।জিত করিয়া! মানৰ অনায়াসে 
পরমত্খে অবশ্যপ্রাপ্ডুব্য পরমেশ্বরকে পা- 
ইবে ইহা? প্রাচীন বৈদাত্তিকেরা একছি়া 
ছেন। 

লাজবন্ধনন্যায়-_ 

এক ক্ষুধার্থ ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া 
এক শুভ্তেতে ঠেম দিয়া দাড়াইয়াছিল। 
ইতোমধ্যে এক পুরুষ কতকগুলি খৈ আ- 
নিয়া ক্ষুধার্তকে কহিল আজলা পাত, 
আমি কিছু খৈদি। তাহাতে ক্ষুধার্ত অতি- 
ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়। থামের দুই 
পার্খ দিয়া অঞ্জলি পাতিলে সেই পুরুষ 
অপ্লিমধ্যে খই দিয়া চলিয়া গেল। অন- 
স্তর প্র ব্যক্তি মুখ বাড়াইয়। না খাইতে 
পারে, না অন্যকে দিতে পারে, নল] ত্যাগ 
করিয়া বন্ধনমুক্ত হইত পারে, আলে অলে 
লাজা সকল বাত"+”গ উড়িয়া যাইতে থাকে, 
তথাপি আমি-এই খই খাইব এই দুঢ়তর 
প্রত্যাশাতে হস্যদ্বয়ের বন্ধনমুক্ত করিতে 
না প।রিয়। খইয়াধন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে। 
এতাদৃশ ন্যায়ে মানবেরা এক অঞ্জলি খই 
খাইব।র ন্যায় অতিতুচ্ছ সাংসারিক ভোগ 
প্রত্যাশায় এ সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে, 
ইহা বেদাস্তবিদ্ পণ্ডিতের কহেন। 

অদ্ধজরতীয় ন্যায়_- 
এক উদ্দারস্বভাব বৃদ্ধ ব্রাক্গণ হুরবন্থায় প- 
ডিয়া আপনার একটি গোকুকে প্রতিহাটে 
লইফ্া! যান,ক্রেতার। বয়স জিজ্্।স। করিলে 
ব্রাহ্মণ (মন্ুষ্যের যেষন অধিক বয়ন হইলে 
প্রাচীন জানিদ্ধা তাহাকে অন্যাপেক্ষা কিছু 
ধিক দেয়, তেমনি যদি আমি এই গো" 

কর অধিক বয়স বলি তাহ হইলে অধিক 
মুল্য হইতে পারিবে, ব্রাহ্মণের মনে মনে 
এইরূপ স্থির ছিল) কছেন ক্দামার এ 
পৈল্ক-গে। অতি প্রাচীন ত্রাহ্মাণের এই 
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বাক) শুনিয়া ক্রেতার। ফিরিয়া ফিরিয়া 
যায়। ব্রাঙ্গণওড প্রতিহাটে গোর লইয়! 
যান। একদ্দিবস কোন ব্যঞ্জি ব্রাহ্গণকে 
জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ত প্রতিহাটে 
গোরু লইয়া আইসেন, বিক্রয় করেন না 
কেন? ব্রাহ্মণ আপনার মনোগত ভাব 
ও ক্রেতাদের নিকট যাহা বলিতেন সমু- 
দয় তীহার নিকট বলিলেন । তাহ শুনিয়া! 
এঁ ব্যঞ্ি বলিল আপনি এ গোরুকে প্রা- 
চীনা কহিবেন না, এক বিয়ানের গাই, 
অনেক ছুদর্দেয় কহিবেন, তাহা হইলে 
গাই বিক্রয় হইবে । পুর্বে আমি এই 
গাইকে প্রাচীনা কহিষাছি এক্ষণে তরুণী 
কি প্রকারে কহিব, এই বিরোধোদ্ভাবন 
করিয়া! ব্রাঙ্গণ এই নির্ণয় করিলেন যে এ 
গো আত্মাংশে (কেননা আত্মা পুরাণ পুরুষ) 

জরতী, শরীরাংশে তরুণী হইতে পারে, 
অতএব এ গোকে অদ্দজরতী কহিতে 
পারি। ব্রাহ্মণ এইরপ তত্ববিচারে শ্ডির 
করিলে পর, এক ক্রেতা উপস্থিত হইয়া 
ব্রাহ্ষণকে গোর বিষয় জিজ্ঞাসা করিল । 
ব্রাহ্মণ কহিলেন ওহে বাপু! আমার এ 
গোঁটী অদ্ধজরতী ও অদ্ধতরুণী। ক্রেতা 
হস্য করিয়া ব্রাহ্মণকে বিষয়মুর্থ স্থির 
করিয়া গোরুকে লইয়া গেল। অদ্ধকুক,টায় 
ন্যায়ও এইরূপ, বিশেষ এই, অদ্ধজরতীয় 
ন্যায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। অন্ধকুক,টীয় ন্যায়ে 
মুসলমানেয় মোল্লা । পণ্ডিতের এই ন্যা- 
ফের উদ্দাহরণ এই স্ছলে দেল, যেখানে 
বাদী প্রতিবাদীগণের অত কিছু গ্রহণ 
কর] কিছু গ্রহণ না কর।। 

৬। গতানুগতিকন্যায়__ 

কতফণলি ব্রাহ্মণ তর্পণের কোশা তটে 
রাখিয়্ গঙ্জায় অবগাহন করেন । স্নান ক- 
রিয়া যখন তর্পণের নিমিত্ত কোশা লন, 
তখন কে কাহার কোশা লন নিশ্চয় থাকে |; 
ন। এইরূপে কোশা বদল প্রায় প্রত্যহ 
হয়। গ্রকফ দিধসএক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উন্দপ 
বিশিমক্ হয় দেখিয়া নিজ কোশাতে একটি | 
বানুকাপিও রাখিয়া পানার্থ গমন করি- 

৭ 

৬ 

৯ 
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লেন। অন্যান্য ব্রাঙ্মণেরাও দেখাদেখি 
নিজ নিজ কোশাতে বালির ডেলা রািয়। 
অবগাহন করিতে গেলেন ।পরে এ বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখেন ধে, সকল কোশাই 
এক চিহ্কে চিহ্িত। ইহাতে বৃদ্ধ হাস্য 
করিয়া কহিলেন আহা এ বড় আশ্চর্য 1 
সকল লোকই গতানুগতিক 'র্থাৎ দেখ)- 
দেখি কর্খ্ করে, বস্তত: ষাথার্থা কেহ 
বিবেচনা করে না। যদি বুদ্ধিপূর্বক করিত 
তবে একাকার চিহ্ন দিত না। এতদ্রণে 
প্রায় সকল লোকেই গড্ডলিকা প্রবাহন্যাযে 
কিংবা অন্ধপরম্পরা ন্যায়ে এই সংসারান্ধ- 
কুপে পড়িয়া থাকে । 
৷ গভ্ডলিকা প্রবাহন্যায়-_ 
পালের মধ্য হইতে যদি একটি গড্ভলিক1 
জলে পড়ে,তবে সকল গুলাই জলে পড়ে, 
এইরূপে একজন প্রধান যাহ] করে অন্যে 
তাহ দেখিয়া করে, যাথার্থ্য কেছ বিবে- 
চনা করে না। 

| অন্ধপরম্পরান্যায়-- 
শ্রেণীবদ্ধ অন্ধদের মধ্যে যদি এক অন্ধ 
গর্তে পড়ে,তবে সকলেই জড়াজড়ি ক- 
রিয়া তাহাতে ই পড়ে, কেহ বিশে বিবে- 
চন1 করে না। 

বকাণগুপ্রত্যাশান্যায়-_ 
লদীতীরদ্থ মত্স্তাকাজল্সী বকাবলী সরিৎতট 
ত্যাগ করিয়া বৃষসকলের লম্বমান অগু- 
কোষদ্ধয়কে সফরী মত্স্য জ্বান করিয়া 
অগুকোষ খসিয়! পড়িলেই খাইবে এই 
প্রত্যাশাতে বৃষভের পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ গমন 
করে । অসস্ভাবিত দৃঢ়তর ছরাশাতে বন্ধ 
হইয্ম! বৃষপদাত্ঘাতে বরং নষ্ট হন তথাপি 
বৃষের পশ্চাৎ গমন করিতে ছাড়ে না। এ 

কথার তাৎ্পর্য্য এই--এ. জীবলোক পর- 
মেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ কঙ্গিয়! এতাদুশ 
বকাণ্ড-প্রত্যাশারূপ বিধক়্-প্রত্যাশাতে নই 

কতকগুলি অন্ধ ছুত্তী স্পর্শ করিয়! হস্তীর 
ভিন্ন ভিন্ন আকার স্থির করিল । যে পার্দ্ড 

| | এদের 

০ | 
কি 

পা 



ড় 

ন্যায় 

স্পর্শ করিয়াছে সে বলে হুস্তী স্তত্তাকার, 
ঘে শুণড স্পর্শ করিল সে বলে হস্ভী সর্পা- 
কার, ষে উদ্রস্পর্শকরিয়াছে সে বলে 
হস্ভী ঢাকের মত, যে পুচ্ছ স্পর্শ করিয়াছে 
সে বলে হস্তী গোলাক্গলাকার,যে কর্ণম্পর্শ 
করিয়াছে সে বলে হস্তী কুলার মত। 
অন্গেরা রূপে বিবাদ করিতেছে এম 
অসময়ে এক বুদ্ধ ক্রাঙ্গণ বলিলেন তোম্র! 

বিবাদ করিও না, আমি তোমাণের বিবাদ 

ভঞ্জন করিয়া দ্িব। গ্রাত্যেকেই তোমরা 
ছন্তর এক এক দেশ স্পর্শ করিয়াছু। 
যাহ তোমরা বলিতেছ তাহা যথার্থই বটে, 
কিন্ত একজাতি বন্ধ লানাপ্রকার হইতে 

পারে না। ঢাকের ন্যায় উদ্নর, স্ঞত্তের 
ন্যায় পাদ ইত্যা্ি--এতাদ্বশস্বরূপ হশ্মী- 
জাতি জানিও। এতাদৃশ ন্যাষে বেদাস্তীর! 
বৈশেষিক নৈষ়াত্িক মীমাৎসক সাংখ্য 
পাতগলরূপ পঞ্চদার্শানিক নিণ্ধত জগৎ- 
কাপণ পরমেশ্বরের যে এউককদেশ তাহার 
সম্তবান্ুসারে সঙ্ধলন করিয়া জগত্কারণ 
একরূপ পরমেশ্বর স্থির করিয়াছেন । 

১১। দশমন্যায়-- 

দেশাস্তর যাইবার মানসে দশজন একত্র 
হইয়া এক নদী পার ছইল।পরপারে গিয়। 
তাহারা পরস্পর বলিল দেখ ত আমর 
দশজন আসিয়াছি কি না? তাহাতে এক 
জন আপনাকে ছাড়িয্না নয় জন গণন! 
করিল, দশম নাই বলিল, পরস্পর সক- 

. লেই আপনাকে ছাড়িয়া গণনা করাতে 
দশম নাই এই চিন্তায় মহা! ব্যাস্কুল হইয়। 
বসিয়া] আছে, ইতিমধ্যে এক আত্মদ শর 
আসিয়া উহাদের তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ ক. 
রিয়। উহাদের মধ্যে যে দশম আছে তাহ! 
বিশেষনূপে বুৰাইয়! দিলেন। এতাদশ 
ন্যায় এ জীবদের বিশ্বাত্মা পরবেশ্বরের 
বিস্মরণ ও তথ্প্রযুক্ত বাহবিবন্ষের নিমিত্ত 
শোক সম্ভাপ হয়। পরে গুরু বেধাস্ 

 শ্ বাক্য শ্রবণাধীন পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার 
আঁ১ও তগ্প্রাযুক্ত সুধরূপ যোক্ষ প্রাপ্তি হয়, িশ বেদান্তীর| কছেন। 
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১২। উদ্ইকণ্টকভোজনন্যায়-_ 
উষ্ট ষেমন শমীকণ্টক প্রত জন্য বহুহুঃখ 
সহনপুর্বক কিঞ্চিৎ স্ুখজনক সপত্র শমী- 
কণ্টক ভোজন করে, তেমনি লোকেরা 
সাংসারিক কিঞিৎ শ্রুখ জন্য বহু কটু 
ভোগ করে। 

১৩। কদহ্গগোলকন্যায়__ 
যেমন কদব্বকুস্মগ্রন্থিতে প্রস্ম,টিত 
কেশরসমূহ এটকক পুম্পরূপে প্রকাশ পায়, 
তেমনি কঠতালু প্রভৃতি স্থানেতে উচ্চা- 
রিত বর্ণ সমুহালম্বনজ্ঞন এটককপন বুদ্ধি 
বূপে প্রকাশিত হয়। ইত্যাকারক কদম্ব- 
গোলক ন্যায়ে শন্দোৎ্পন্তি হয়। প্র্ফ,টিত 
কদন্বপুষ্প গোলাকার হইয়া থাকে; তা- 
হার গাত্রের সব্বদিকে যে সমস্ত ফেলা 
উৎপন্ন হয় তত্সমুদায়ই এককালে অম. 
ভাবে বর্ধিত হইতে থাকে, আুুতরাৎ কি 
অল্পবয়স্ক কি অধিকবয়স্তকি ছোট কি বড় 
সকল কদন্বপুষ্পই ক্ষুদ্রাবস্থা! জবধি বৃহদ- 
বন্ছা পর্যন্ত শোপাকার হইয়াই উৎপন্ন 
হয়। ধখন ফান এক বজ্ত বা বিষয়ের 

সব্বদ] একভাব থাকে কালে অবয়ব পরি- 
বর্তিত হয় না, তখন তাহাকে কদশ্ব- 

গোলক ন্যায় শব্দ প্রযুক্ত হয়। 

১৪ । কীচিতরঙ্গন্যায়_- 

যেমন বাসুহেতু জলাভিত্বাতে ভিন্ন ভিন্ন 
হপ্ ক্ষণে পরপর উত্তোলিত যে কিঞ্চিৎ 
কিঞিৎ, জল তৎ্সমুদায় একৈক তরল রূপে 
আবিভূত হয়, তেমনি কোষ্টস্থ বায়ু 
কঠতান্থাদি স্থানাভিত্বাতে পৃথক পৃথক্ 
ক্ষণে উত্তরোত্তর উচ্চারিত তে এটকক 
বর্ণ তত্সমুদায় একৈক পদন্ধপে প্রকাশ 
পায় । ইহাকেই বীচিতরঞ্গ ন্যায়ে শব্দোৎ" 
পৃন্তি করিয়া ন্যাব়শান্ে কহিয়াছেন। 

১৫। করকন্বণন্যায়__ 
ঈ কস্কণ শ্ন্য ছারা করের ভূষণথিশেষ বোধ 

হইলেও .কর শব্দ পূর্বক কন্ষণ দ্বারা 

করদধলগ্ন কঙ্ধণকে বুঝাইল। 
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১৬। কফাকাক্ষিগোলকন্যায়__ 
কাকের একটি মাঁর চক্ষুর্গোলক উভত়্ 
চন্ষুর বিষয়ীভূত হইয়৷ উভয় চক্ষু কার্ধ্য- 
কারক হইতেছে। 

এরা 

১-। কুল্জাঙ্গন্যায়-_ 
কচ্ছপ ঘেমন স্বেচ্ছান্তমে নিজ অঙ্গ সকল 
প্রমারণ এবং সংকোচ করে, তদ্রপ । 

১৮। কৈমুতিকন্যায়__ 
যে ভার হুর্ধলেও বহুন করিতে পারে, 
সে ভার অবশ্যই বলবান্ ব্যক্তি বহন 
করিতে প্ারিবেক । 

»৯ । খলেকপোতন্যায়-- 
বৃদ্ধ যুবা শিশু কপোতসকল যেমন এক-: 
কালে খলে পতিত হয়, তেমনি সকল 
পদার্থ এককালে পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট 
হুয়। 

২০ । গোবলীবর্দন্যায়__ 
বলীবদ শব ছারা মহাবষভ বোধ হুই- 
€লেও গোশব্ পূর্বক বলীবর্দ শব্দ দ্বারা 
শীস্ মহাবৃষভকে বুঝাইল । 

২১ । চালনীন্যায়-_ 
যেমন চাঁলনী ঘুরাণ দ্বার ভগুলার্দির 
স্থানান্তর পতন হয়, তদ্রপ। 

২২। দখধপত্রন্যাঘ-- 
পত্র মকল দগ্ধ হইয়া! গেলে বদ্কতঃ ভাহা- 
দের পত্রত্ব থাকে না, কিন্ত পুর্ব্বাকার 
দ্বার অবস্থানজ্ঞানমাত্র থাকে । 

২৩। দগুচক্রাদিন্তায়-- 
একধর্মাবচ্ছিন্ন হটত্বা্দিব প্রতি ঘেমন 
দণ্ডচক্র প্রভৃতিত্ব কারণত্ব আছে। 

২৪ | দণ্াপুপন্যায়-- 
_ পিষ্টকমংলগ্ন দণ্ডের এক দেশ যদি ইন্দুরে 

খাইয়াছে দেখা যায়, তবে 'অবস্ত্যই বোধ 
হইবে যে, পিষ্টক খানিও ইন্দুরে খাই- 
স্বাছে।--কোন গৃহস্থ একটী দণ্ডে এক 
অপুপ অর্থাৎ একখানি. পিষ্টক বিদ্ধ করিয়া 
গৃছের এক কোণে স্থাপন পুর্বক কাষধ্যে- 
পলক্মে বারী হইতে বহিগর্তী হইয়া- 
ছিলেন । সেই কোণে এক যুষিকের বিবর 

[ ৯৮ ] 
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ছিল, তথায় এক মুষিক থাকিত। মুষিক 
গর্ভ হইতে বহির্ণর্ত হইয়া দেখিল যে, 
তথায় এক পিষ্টক রহিয়াছে । পিঞ&ক 
দেখিবামাত্র মুষিক নিজ নৈসর্গিক লোলু- 
পতাবশতঃ পিষ্টকটা ভক্ষণ করিল, এবৎ 
দণ্ডের ঘে অংশে পিষ্টক সংলগ্ন ছিল, 
পিষ্উক সঙ্গে সেই দণ্ডেরও কিয়দংশ ভক্ষণ 
করিল। অনস্তর গৃহস্ছ আসিয়া গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,পিষ্টকখান তথায় 
নাই, এবং দণ্ডের কিয়দৎশ ইন্দুরদস্তক্ষভ 
হইয়া পতিত রহিয়াছে । দেখিয়া মনে 
মনে কহিতে লাগিলেন,যখন মুষিক দণ্ডের 
একাংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলিযাছে, তখন 
অবশ্তঠই পিষউকটা খাইয়া থাকিবে তাহার 
কোন সন্দেহ নাই; কারণ, দণ্ড পিষ্টক 
অপেক্ষা অনেক কঠিন, বখন তাহাই 
খাইতে মুষিকের ক্ষমতা হইল, তখন 
হকোমল অপুপ অগ্রে না খাইয় যে ইহা 
থাইবে এমত সম্ভব হয় না। এই প্রকারে 
কোন ছুক্ষর কাধ্যে সিদ্ধি দেখিয়া কোন 
সুসাধ্য কাধ্যের সিদ্ধি অনুভূত করাকেই: 
লোকে “দগাপুপন্তায়'' কহিয় থাকে। 

২৫। পক্কপ্রক্মালনন্যায়-- 

পক্ষ লেপন করিয়! প্রক্ষালন করা অপেক্ষা 
পন্ক লেপন না করাই শ্রেয়ং। 

২৬। বাজপুর প্রবেশন্তায়__. 
বিশৃঙ্খল গমনাসহিষুণ রক্রিবর্গসম্মুখে রাজ- 
পুরে যেমন লোকদ্দের শ্রেণীন্গপে প্রবেশ? 

৯৭ । লুতাতিজ্তন্যায়__ 

ল.তামাকড়সা। যেমন সুত্র উৎপাদন 
করিয়। জাল রচনা করে এবং তাহ? হরণ 
করে, তদ্দপ। 

২৮৮ । বীজাঙ্কুরন্যায়__ 

গ্রে বীজ তারপর অঙ্কুর, কি অগ্রে 
অঙ্কুর তারপর বীজ এইরূপ অনির্ণয় বশশতঃ 
বীজান্ুরপ্রবাহ অনাধি। 

২৯ | শম্খালেলান্বা॥-_- 

বেমন কোন ব্যক্তি শঙ্খ শব্দ দ্বারা বেল! 
বিশেষ নিণয় করে। 

১২৪ 



৬০১ । 

৩২ | 

৩০৩) | 

যেমন স্বক্সশ্রমসাধ্য হুচী-নিম্মীণের অনস্তভর 

নঢায় 

০ | শতপব্রতভেদন্যায়--. 

উপরি উপরি শ্ছিত শ্রতসধখ্যক পত্ত্রের 
ছচি দ্বারা এককালেই ভেদ হইতেছে 
এমত ভ্রম হইতেছে, কিন্ত বন্ধভঃ একটি 
পত্রের ভেদের অনস্ভতর অপর পত্রের ভেদ 

হইতেছে। 

শৃঙ্গ প্রাহিতান্যায়__ 
ছবৃ্ত বুষভাদ্ির প্রথমণ্তঃ কৌশল দ্বার! 
একটি শৃঙ্গ গ্রহণ পশ্চাৎ অপর শৃক্গ গ্রহণ। 

সর্ববাপেক্ষান্তায়__ 
বহু ন্মন্িতের মধ্যে একজন আগমন 
করিলে যেমন তাহাকে ভোজনীয় দান 
করা খায় না সকলের অপেক্ষা করিতে । 

হস়্, তদ্রুপ । 

সুচীকটাহন্যায়__ 

বহুশ্রমসাধ্য কটাহ নিণ্ধাণ করা ষায়।-_ 
একদা এক ব্যক্তি একজন কম্মকারের 
বিপপীতে উপস্থিত হইয়া কহিল, “ওহে 
কর্মকার! তুমি অন্যান্য কম্ম পরিত্যাগ 
করিয়। ত্বরায় আমাকে একখানি কটাহ 
নিশ্মীপ করিয়া দেও, কটাহ না পাইলে | 
"আমার বিস্তর ক্ষতি হইবে ।” এই কথা 
বলিতেছ্ে এমন সময়ে আর এক ব্যক্তি, 
তথায় আসিয়া একটী হৃচীনির্তনাপার্থে 
কশ্মকারকে স্বনুরোধ করিল। কম্মকার 

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুর্ধ্বোন্ত কটাহ- | 
ক্রেতাকে সশ্বোধন করিয়া কহিল, “মহা- 
শয় ! আপনি ক্ষণেককাল বিশ্রাম করুন, 
ইহাকে একটী হুচী প্রস্থত করিয়। দিয়! 
গনে আপনফার কটাহু নিম্মীণ করি- 
তেছি।' এই কথায় কটাহ্-ভ্রেত। কিয়ৎ- 
কাল বদসিষ।) বিআম করিল। কক্ধকার 
আুচীটী নিশ্মাণ করিয়া দিয়া তাহাকে 
কটাহ শ্রন্তত করিয়া দিল, এই প্রকারে 
কোন বহুকালসাধ্য বা কষ্টসাধ্য কম্ম 
শ্শিত নাখিয়া অল্কাজসাধ্য বা অল্পশ্রম- 

সাধ্য কন সম্পাদন করাকে লোকে 

“কুচীকটাহ্ ন্যায়” কহিয়া থাকে 

1৯৬] 

৩৪ । স্থবিরলগুড়ন্যায়__ 

৩৫ । 

সিসি 

বৃদ্ধের হস্তত্থ হট্টি ঘেমন কখন লক্ষ্য শ্থানে 
পড়ে, কখন বা নাও পড়ে, তদ্ত্রপ । 

কাকতালীয়ন্ায়-_- 

পক তালোপরিস্থ কাক উড়িয়! যাইবামাত্র 
যদি তত্কালেই পক্কতাল পতিত হয়, 
তবে লোকে বলে কাকে তাল ফেলিয়। 
দিয়াছে কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে, সুপ 
তালের পতনসময় হওয়াতেই তাহ! 
পতিত হইয়াছে ।--এক পধ্যটক ক্ষুধায় 
কাতর হুইয়! এক বুক্ষতলে উপবেশন 
করিলেন; দেখিলেন সম্মুখে একটী তাল- 
বৃক্ষে কতকগুলি তালফল পাকিয়া রহি- 
যাছে । তখন মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন যদি একটা তাল পতিত হয়, তাহ 
হইলে, আমার বিলক্ষণ ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। 
ইতিপূর্বে এ বৃক্ষে একটী কাক বসিয়া" 
ছিল। কোন কারণে সে তথ। হইতে 
উড়িয়া গেল, কাক যেমন উড়িয়া গেল, 
অমনি একটী তাল পতিত হইয়া! পধ্য- 
টকের অভীষ্ট টি; করিল। তিনি এই 
কাক ও তালের? ব্যাপার দর্শনে আশ্চর্য! 
বিই হইলেন; মনে করিতে লাগিলেন, 
ক্ডিআশ্চর্য্য!। বোধ হয়, কাক উড়িয়! 
গেল বলিয়াই তাল পতিত হইল ।” কিন্ত 
বাস্তবিক কাক কোন হেতৃবশতঃ উড়িয়। 
গেল, এবং তৎ্কালেই তালের পতনকাল 
উপস্থিত হওয়াতে তাল পড়িল। লোকে 
ইহাকে কাকতালীয় ন্যায় বলিয়া থাকে । 
ইহাতে তালপতনের প্রতি কাকের বাস্ত- 
বিক কারণত। না খাকিলেও্ড. আপাততঃ 

কাককেই কারণ বোধ হুইতেছ্ছে। যেযে 
শ্ছলে এইরূপ ত্বটনা হন. অর্থাৎ কারণ 
ভিন্ন অন্যকে কোন কাধের কারণ বলিয়। 

ভ্রম হয়, সেই সকল স্থলে “কাকতালীয় 
ন্যায়”? ঘটিস্কা থাকে । 

৩৬ । মগ্ড,কপ্লুতন্যায়-_ 
মণ্ড ক ব্যাং । প্রত জাম্ছ। মণ্ড,ক যেমণ 

৫৬ ৫৯ 
লা(ফয়। লাফিয়া গমন করে, তত্রগ । 
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নখহাবলোকনন্যায়--. 
সিংহ ষেমন লষীপন্থ বন্য ন] দেখিয়া 
দুরস্থ বন্য অবলোকন করে, তঙ্জপ। 

*উ৭ 1 

৩৮ শঙ্গাম্েতোব্যায়- 
গলার শ্োতঃ যেমন একাদিক্রমেই চলি- 
তেছে, ওদ্রেপ। 

৩৯। নরাক্কিতন্যায়-__ 
কোন নগরে এক ধনবান্ ব্যক্তি শক্তি- 
মন্ত্রে উপ(দক ছিলেন। গঙজাধর নামে 
এক ব্রাঙ্গণ তাহার পুরোহিত ছিলেন । 
গ্ী শাক্তব্যন্তি পুরোছিতকে ডাকিফা 
কহিলেন, “মহাশয় ! আপুনি এই টাকা- 
টার ভাল সঙেশ লইয়া কালী মায়ের 
পূজ] দিয়া আন |” গঙ্গাধর সন্কষ্টচিত্তে 
টাকাটী লইয়| কালী-মন্দির প্রতি কিয়দ্দ,র 
পমনানস্তর পথের ধারে এক দোকানে 
সন্দেশ কিনিয়া ভাবিলেন, “যদি এই 
সন্দেশ লইয়া মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করি, 
তাহা হইলে, দেবলের! সমুদায় সন্দেশই 
লইবেক, কেবল গ্রসাদস্বরপ একটীমাত্র 
আমাকে দ্দিবেক। অতএব তাহ না 
করিয়া এই দোকানে বসিয়াই মাকে 
লিবেদন করিয়া! দি, এবং সমুদীয় প্রসাদই 
আলযোগ করি 17 গঙ্গাধর সদ্দেশের লোভ 

সন্বরণ করিতে না পারিয়া সেইরূপ করি- 
তেই উদ্দ্যত হইলেন)কিক্ত মন্দিরে প্রবেশ 
নাকরিলে পাছে মায়ের কোপ জন্মে, 
অনে মনে এইরূপ বড়ই শন্কিত হইতে 
লাগিলেন । এমত সময়ে পধিমধ্যে এক 
ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃক্গরে 

কহিয্ব! উঠিল, “ওরে গঞ্জাধর ! কাকে 
দিলি রে 11)? । পুরোহিত গঙ্গাধর সন্দেশ 
নিষেদ্ধনের জন্যে জলগণড,ষ গ্রহণ করি- 
তেছিলেন, এ শব্ষ কর্ণগোচর হইবামাত্র 
"আর শিবেদন করিতে পারিলেন ন।, ভয়ে 
হাত খানি থরথর ক্কার্পিতে লাগিল,গণ্ড,ষ- 
জল গলিত হইয়া! পড়িয়া গেল। সমস্ত 
সন্দেশ আত্মসাৎ করিতে পারিলেন না, 
মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতেই হই'ল। 
এস্মক্ে নাসা ন্যায় ০০৪ ন্র 

শব্দে মনুষা) অক্কিত শাফে ক | 
কোন মনুষ্য দেনা পাগুনা সম্পর্কে কোন 
ব্যক্তিকে তর কথা বলিয়াছিল, কিন্ত 
পুরোহিত হঠাৎ মনে করিলেন, বুঝি 
কালী নর দ্বার সঙ্কেত করিয়া আমাকে 
শাসন করিলেন।-- 

ন্যায়পথ ; সং, পুং, নীতিসম্মত পথ। ২1 
মীমাধসাশাস্্র । 

ন্যায়পরত1 ন্যোয়পর 1 ত1-- ভাবে) সং,স্ত্রীং, 
যে বৃত্তি ছারা ষাথার্থের নিরূপণ হয় । 

ন্যায়বিরুদ্ধ (৪07৭) প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
বিসংব।দী, যুক্তিবিরুদ্ধ, অসত্তব। 

ন্যায়বৃত্ত ; সং, ক্রীৎ, শাস্্রবিহিতাচার । ২, 
বিৎ, ত্রিৎ, শাস্কবিহিতাচারী,। 

ন্যায়সারী (-আরিন্, ন্যায়-_হছ গমন করা 
+ ইন্(ণিন্)- ক) বিৎং, তরি, যুক্তিপূর্র্বক 
কম্মকারী। 

ন্যা্সী ন্যোক্িন্, ল্যায়+ ইন অজ্তযর্থে লিং 
ত্রিৎ, ন্যায়বান্, ন্যায়পর | 

ন্যায্য (ন্যায় + য(ব্য) - অনপেতভার্থে) বিংঃ 
ত্রিৎ, যথার্থ। ২। উচিত। ৩। যোগ্য । 
শিং-১ নহ্যেকেো। বছভিবী্টরর্্যায্যো- 
যোধস্সিতুৎ যুধি।” 

ন্যাস (নি- অস্ু ক্ষেপণ কর14-অ তব ঞ)-_ 
ভা) সং, পুৎ, নিক্ষেপ । ২। গচ্ছিতকরণ। 
৩। বিন্যাস, রাখা । ৪। ত্যাগ । শিৎ-:১ 
“কাম্যানাৎ কম্মণাৎ ন্যাসং জক্সযাসং ক 
বয়ো বিদ্রঃ।”? ৫। অর্পণ; যখা--পদ্ন্যাস ॥ 
৬। নাসিক ধরিয়া নিশ্াসের পুরণ 
শ্থিরীকরণ ও রেচনপুর্র্বক মন্ত প্রয়োগ ১ 
যথা--অলন্যাস করাজন্যাস মাতৃকান্যাস 
প্রভৃতি | ৭। সন্যাস। শিং ১ “বক্ষে 
বিবিদ্িযান্যাসং বিহম্ন্যাস্থ্ ভেঘ্বতঃ 1” 
৮। (৮ ঘএ_ ন্ট গচ্ছিতবন্ত । ৯। বৃত্তি- 
ব্যাখ্যান গ্রস্থবিশেষ। শিৎ-১ “অনুৎ- 
হৃত্র পদন্যাস। সদৃবুদ্ধিঃ সরি বন্ধন 1)? ১০। 
সঙ্গীতে-কোন রাগারভ্তে যে ন্থরের 
ব্যবহার হয়, তাহার নাম গ্রহ, রাগের 
বিশ্রামক যে সুর, তাহার লাম ন্যাস। 
শিং-১ “ন্যাসঃ শ্বরজ্য বিচে বন্য 
রাগসমাপকঃ 1) | 



ন্যাসিক € স্যাস+-কণ্_ যোগ, হ্- আগ) | 
বিৎ, ত্রিৎ, ন্যাসকারী, যে. কোন, বত 
শচ্ছিত রাখে । 

ন্যাসী (ন্যাসিন্, ধ্রসন ইন অতাখে ) 
বিৎ, ত্রিৎ, ত্যাগশীল, সন্ন্যাসধর্মীবলঙ্গী । 

ন্যুক্থ নি-উন্খ গমন কর17+ অ- প্রৎ) 
বিং, ত্রিৎ। মনোজ্ঞ, তুন্দর | ২। সৎ, পুত) 
সামবেদের সি প্রণবষট ক। 

ন্যুজ নে নাউজ. ঝঙ্জু হওয়+অ 
(অন্)- ্ কি ব্রৎৎ রোগের দ্বারা যাহার 
পৃষ্টদ্েশ বক্র হইয়! অধোমুখ হইয়াছে, 
কুজ। ২।বক্র। ৩। অধোমুখ, উপুড় । 
শিৎ- ১প্রথমে পাত্রে সংঅ্রবান্ সমবনীয় 

পাত্রৎ সুযজৎ কুরধযাৎ পিতৃভ্যঃ স্থানম- 
আীতি 177 ৪ (0০0৮9) যাহা গোল বন্থর 

বাহিরের দ্বিকৃ। ৫। সৎ, পু হাত]। 
৬ | ক্লীৎ, কামরাঙ্গা ফল। 

স্বযজখডা; সৎ, পুধ্, বক্র খঙ্জা, বাক! 
তরবার । 

ন্যুন (নি-উন্ কম হওয়া+অ- প্রহ) 
বিংভ্রিৎ, অল্প,কম। ২। নীচ ।৩। সমুদ্র | 

নৃনত। (ন্যুন+ ত1-- ভাবে) সৎ, স্ত্রী, অ 
জতা। ২। ক্ষুদ্রত্ব। শিৎ-১ “ঘ্ঃ পিতা 
সমুপাস্তানি ধনবীধ্যযশাৎসি বৈ। ন্যুনতাৎ 
নক্ষতি প্রাজ্ঞান্তমাহুঃ পুরুষাধমমূ 1”? 

নৃশ্ছিমালী নেশ্ছিমালিন্, নু মনুষ্য _ অস্টি 
হাড়--মালা!+ইন্-_ অন্ত্যর্থে) সৎ, পুহ, 
শিব। ২। বিৎ্, ত্রিং, নরাশ্থিমালাধারী । 

পা 

গা ;ব্যঞ্জন বর্ণের একবিংশ বর্ণ। ইহার 
উচ্চারণস্থান ওষ্উ । ২। পো পালন করা 
শ-অ(ড)-- ক) সংপুংরাজা। ২। শাস্তা। 
৩। (পা পান কর1+অ(ড)- ভাবে) 
পান। ৪ । চত্ পড়া+ অডে)- ক) বায়ু 
€। আও । ৬ ।পত্র। শ। রক্ষা । ৮। 

€পা পান কর, পালন করা+ড- ক) 

বিং তরি ধে পালন করে। ১০।ষে 
পান করে। ছেহা কোন শব্দের প্র 

 প্রয়ু্ত হয়; ষখা- গোপন ইত্যাদি) । 
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পা, পৈঠা (সোপানার্থ পঙ্গার শন্দ কি $) 
সং, সিঁড়ি, ধাপ 1:57 ৭ 

পঁছছন (ফেশজ) সং, আগ্মমন, ডি ] 
 পইন্তিশ পেঞ্চত্রিংশৎ শকজ) বিৎ সংখ্যা- 

বিশেষ, ৩৫.। [বিশেষ ৭৫। 
পঁচাত্তর পেঞ্চসপ্ততি শকজ) বিং, সখখ্যা- 
পঁচানবই পেঞ্চনবতি শব্ষজ) বিৎ, সংখ্যা- 

বিশেষ, ৯৫। [বিশেষ, ৮৫। 
পঁচাশী (পঞ্চাশীতি শব্জ) বিৎ, সংখ্যা 
পঁচিশ পেঞ্কবিংশতি শব্জ) বিৎ, সংখ্যা 

বিশেষ, ২৫। [সংখ্যাবিশেষ, ৪৫1 
পঁয়তালিশ (পঞ্চচত্বারিংশৎ শব্দজ ) বিং, 
পঁয়ষট্ি পেঞ্চষষ্টি শন) বিৎ, সংখ্যা- 

বিশেষ) ৬৫। 
পক্কণ পেক্ (পচ্ পাক করা+০ক্িপ্)_ এ) 

পচ্যমান- কণ ধান্যাদির অংশ, "মী_ 
হিৎ। অথবা পচ্ পাক কর1+কণ্-ধি) 
চ স্থানে ক) অধ, পুৎ, চগ্ডালগৃহ । ২। 
757 ব' নস্থান। ৩। পু, অগ্ি। 

পক্তা পেক্ত, পচ্ ৮. $ করা +তৃতেন্)-ক) 
বিৎত্রিৎ, পাচ” শেঠ | ২। পুৎ,অগ্ি। 

পক্তি (পচ গাক করা+তি-ক্তি)- ভা) 
সং, স্ত্রীং, রন্ধন, পাক । ২। পাকা । 

পক্তিশূল ; সং, ক্লীৎ, অনাদি পাককালে 
জায়মান শুল রোগবিশেষ। 

পদ, পেচ পাক কর1+ত্র-৭) সং, কীৎ, 
গাহৃপত্য অগ্রি। 

পক্তি,ম (পচ পাককরা+-ত্রিমক্-- ক) বিং, 
ত্রিৎ, পাকিম, পরিপাক ত্বার! জাত, পক্ক। 

পন্ক পচ্ পাক করা+তক্তেি)-_ ক, ত-ব) 
বিংগত্রিৎপরিণত, পাকা । ২। পাকনিপ্পন্ন। 
৩। সিদ্ধ। ৪ | দৃঢ়। ৫। বিনাশোন্মুখ। 

পককৃৎ (পক-কু করা4+০(ক্বিপ্)১_ক) 
বিং, ত্রিং, পাককর্তী। ২ । সৎ পুং, নিশ্ব- 
বৃক্ষ । 

পক্বারি পেক্ক পাকনিপ্পন্ন, সিদ্ধ বারি 
জল) সং, ক্লীৎ, কাজি, আমানি । 

পক্করস (পন্ক _ রস) সং, পুং, মিরা, মদ্য। 
পককাধান পেক - আধান, *ঠী -ষ) সংরীত। 

নাভির অধোভাগস্ছ পাকাশয়। 
পাম পেক - অন্ন, রং _স) সং, ক্লীৎ, কৃত 



মুচ্ছিষ্টমুচযতে 1” 
পরাশত্ব ( পক_আশয় আধার ) সৎ, পু, 

নাভিদ্ষেশেগ অধোভাগ । 
পক্ষ পেক্ষং পরিগ্রহ করা+অ(অন্)- ক) 

সং, পু পঞ্চ্শ দিবারাত্রিকেই সচরাচর 
লোকে একপক্ষ বলিয়া থাকে । কিন্ত পণ্- 
দশ তিথি দ্বারা পরিমিত কালকেই পক্ষ 
বলা যায়। কিন্ত তন্মধ্যেও বিশেষ আছে । 
যে পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, তাহা চন্দ্রদ্বার 
পরিমিত । প্রতিপদূ হইতে পুর্ণিমা পর্যন্ত 
পঞ্চদশ তিথি শুরুপক্ষের তিথি,এবংপ্রতি- 
পদ হইতে অমাবস্য। পধ্যস্ত কৃষ্ণপক্ষের 
তিথি । ২। পক্ষীর ভানা। “উভাভ্যামেব 
পক্ষভ্যাৎ যথাথে পক্ষিণাৎগতিঃ 1৮ ৩ । 
পিচ্ছ। ৪ | বাণের পাখা । ৫। পার্খগৃহ। 
৬। ভিত্তি ।৭। পার্খব। ৮ যুগ্ম ৯ বর্গ। 
১০। সহায় 1১১ । সখ।। ১২। সৈন্য । 
১৩। চুল্লীরম্ধ, । ১৪। মত। ১৫ প্রত্যুত্তর । 

১৬। সাধ্য । ১৭ । রাজহস্তী। ১৮। দে" 
হাদ্ধ। ১৯। বিরোধ । শিং-- ১ «“অহমপি 
ভবদর্থে গৃহীতপক্ষ1 1১ ২*। ( কেশাদি 
শব্দের পরে বসিলে) গুচ্ছ, সমুহ ; যথা-_ 
কেশপক্ষ ইত্যাদি । ২১। অনুমেয় বস্কর 
আধার । ২২ । বিৎ, ত্রিৎ, দাধ্যবিশিষ্ট । 

পক্ষক পেক্ষ+ কণ্-_ যোগ) সং১পুৎ১ পক্ষদ্বার, 
খিড় কীঘদ্বার। ২। পার্্ব। ৩। সহায়। 

পক্ষগ্রহণ ; সং, ক্লীৎ, ভাব-প্রাধান্য । ২। 
সাহাধ্যকরণ। 

পক্ষচর €পক্ষ অদ্বমাস-চর [চর গমন 
করা +অ(অন্)--ক] যে গমন করে) অং, 
পৃং, চন্দ্র । ২। হস্তী।৩। পুং--জ্ত্রীৎ, দ্বন্দ্ব- 
চর, চক্রেবাক ।.৪ | অনুচর । 

পক্ষজ রা জন্মনূ, পক্ষ অর্ধমাস - 
পক্ষজন্মা জ [জন্ জম্মান+ কস ড)-- 

ক] জাত। ২য় পক্ষে--পক্ষ অর্ধমাস-_ 
অন্মন্ জন্ম) সং, পুৎ, চক্র । ২। ত্রিবিধ 
মেঘের. একপ্রকার ) পুবের্ব ইন্দ্র পর্বত-। 
দিগের যে জমুদয়, পক ছেদন করিয়া- 
ছিলেন, তেই সমুদয়. পক্ষ হইতে ইহা - ঘেতর জন্ম হয়। ৬ মে দেখি- 

পাকাঙগপ্। পাত থয পকাৎ প্ষ- ্ লেই পর্ধ্বতের পক্ষ পরা মিল রি রা রা 
 বিৎ, ত্রিৎ, পক্ষেজাত 1: টি রঃ 

পক্ষাতা (পক্ষ ত1- ভা) সং, তে পাড়ি ২ 

 ব্সনুমানেচ্ছাভাব সমানাধিকরগে- সাখ্য- 3. 
বস্তা; যেমন--ধূম দর্শনে পর্বতে বহর 
অন্ুমান। ২। পক্ষধশ্ম। 

পক্ষতি (পক্ষ+তি - মুলার্থে) সং, সী, পা 
প্রতিপদ | ২। পক্ষমূল। | 

পক্ষদ্বার (পক্ষ পার্খ্ব_ দ্বার, ৬ষী-ব) সৎ, | 
ক্লীৎ, পার্খ্দ্বার, খিড়.কী দ্বার । 

পক্ষধর পেক্ষ অর্ধমাস, ডান1-_ ধর [ধু ধা 
রণ করা+1+অ(অন্)-ক ষে ধারণ করে) 
সৎ, পুং, চন্দ্র । ২। পক্ষী ।শ। বিং, ত্তিৎ, 
পক্ষধারী । 

পন্ষপদ্দী (7০9)০০০) ষাহাদের পদে পক্ষের 
ন্যায় গঠন আছে যদ্ারা তাহারা সম্ভরণ 
করিতে পারে ; যথা- ক্লাইও, হায়লিয়। 
প্রভৃতি সমুদ্রজ জীব। 

পক্ষপাত (পক্ষ পাখ! - পাত পতন, ৬ঠী-_ 
-ষ) সং, পুৎ, অনুগ্রহ ২ ।ন্সেহ। ৩। 

আসক্তি । ৪। পরিচয়। ৫1 একপক্ষে আ- 
সক্তি, একপক্ষে পতন, একদিকে টান। 
“সত্যৎ জন। বাচিয ন পক্ষপাতাৎ ।”? ৬। 
পক্ষের পতন ।৭। পক্ষিদিগের জরবিশেষ। 
শিৎ-১ “পক্ষপাতং পতঙ্জানামৃ।”? 

পক্ষপাতিতা (পক্ষপাতিন্+তা-ভা) সং, 
স্ত্রী, অন্ুুকূলবর্তিতা, সাহাধ্যকরণ । শিং 
-১% ন পরৎ পথিপক্ষপাতিতানবলহ্মে 
কিমু মাদবশেহুপি সা ।”নৈনৈষধ) | ২। পক্ষ- 
দ্বারা পতন । 

পক্ষপাতী (-পাতিন্, পক্ষ-পত্ পড়া +- 
ইন্(শিন্)-_ক ) বিং, ত্রিৎ অগুগ্রাহক, 
আসক্ত ।২। প্রক্ষপাতকর্তা,যাহার পক্ষপাত 
আছে। ৩। একপক্ষে পতনশীল। ৪। 
পক্ষদ্বারা পতনশীল। 

পক্ষপালি পেক্ষ পার্খ- পালি প্রাস্তভাগ 
ইত্যাদি) সং, পুৎ, খিড়কীম্বার। 

পক্ষভাগ (পক্ষ পার্খ- ভাগ অংশ) সং, 
পু, হুস্তীর পার্খগেশ। ২। পার্খদেশ। 

পক্ষবান্ (পক্ষ + বত্বেতু) _ অন্তযর্থে ) বিৎ, 
ত্রিং, পক্ষবিশিষ্ট ) যথা-_পক্ষবান পর্বত 



পদ্ম 

পল্মবাহন পেক্ষ ডানা -বাহন যান, *ষী 
_ হি) সখ, পু, পক্ষণ, পাখী । 

পক্ষসন্ধি (পক্ষ-_সব্ধি, ৬ষ্ঠী_ষ ) সং, পুত, 
_পর্বসদ্ধিকাল। [হোষ । 
পক্ষহোম ; সৎ, পুৎ, পক্ষ পর্য্যস্ত কর্তব্য 
পক্ষাঘাত (পক্ষ _ আঘাত) সৎ, পুইঃ রোগ- 

বিশেষ, বাতব্যাধি ; ইহাতে হত্তপদাদি 
অবশ হইয়া যায়। 

পক্ষাস্ত পেক্ষ অস্ত শেষ,৬ঠী-ষ। 
পক্ষাবসর / ২য়পক্ষে--পক্ষ _ অবস্র,৬ষী 

ষ্) সং, পুৎ, পুর্ণিমা | ২ । অমাবস্যা শিং 
-১ “পক্ষাস্তে মাসয়োরস্তে দ্বাদশ্যাৎ 

আাদ্ধবাসরে ইত্যাদি 1৮ 
পক্ষাস্তর (পক্ষ _ অন্তর) সং, ক্লীৎ, অন্যপক্ষ ৷ 
পক্ষালু (পক্ষ ডান।+আলু- অস্ত্যর্থে) 

সং, পুৎ, পক্ষী । 
পক্ষিণী (পক্ষ +ইন্্- অস্ত্যর্থেঈপ ) সৎ 

্্ীৎ, বর্তমান ও আগামী দিনযুক্ত রাত্রি, 
দুইদিন একরাত্রি । শিৎ _- ১?দ্বাবহ্াবেক- 
রাত্রিশ্ পক্ষিণীত্যন্ভিধীয়তে |? স্মেতি)। 
২। পূর্ণিমা । ৩। স্ত্রী-পক্ষী। ৪1 পৃতনা। 

পক্ষিরাঁজ (পক্ষিন্-_রাজ রাজন্ শব্দজ+য, 
৬ঠী-ষ) সং, পুৎ, গরুড় । 

পক্ষিল (পক্ষ পরিগ্রহ করা+ইল(ইলচ)-_ 
কষ, সংজ্ঞার্থেট সৎ) পুৎ, গৌতমহুত্রকারক 
বাতস্যায়ন মুনি । ২। বিৎ, ত্রিং, সাহাষ্য- 
কারী। 

. পক্ষিশালা ; সং, শ্রীং, চিড়িয়াখানা | 
পক্ষিসিংহ (পক্ষিন্ পাখী-_সিংহ শ্রেষ্ঠ) 

সং, পুৎ, পক্ষিরাজ, গরুড় । 
পক্ষিত্বামী ৫ স্বামিন্, পক্ষিন _দ্বামী প্রভু) 

সং, পু, পক্ষিরাজ, গরুড় । 
পক্ষ (পক্ষিন্, পক্ষ ডান।4+ইন্ _ অস্ত্যর্থেণ 

সং, পুংক্ষিণী স্ত্রী) পাখী । ২। পু 
বাপ । 1] পুং, গকড় । 

পক্ষ (পক্ষি _ইন্জ হ্ষ্ঠ, ৬ভী_ষ) সং, 
পক্ষ, (পচ পাক করা+্,-ক, শীলার্ণে) 

বিৎঃত্রৎ পাচক, পাঁককর্ত1। 

পক্ষ (পক্ষ্নূ, পক্ষ, লওয়া+ম্ন্-ক) সৎ, 
ক্লীৎ, নেত্রলোম । শিং __ ১*ধৃমচ্ছাক্বামভ- 

[ ৯৯৭ ] পন্থা 

লোম । ৩। পুপ্পকেশয় । ৪1 পাখীর পাখা, 
পালখ। শিং-১ “সলিল গুকুভিঃ প- 
দ্ভিঃ 1” ৫। হুত্রা্দির অগ্রভাগ | ৬) সু 

২শ। [নেভ্রলোমবিশিষ্ট ৷ 
পশ্মল (পন্মন্1+ল-অভ্তযর্থে) বিৎ, ভ্রিং) 
পন্ক (পন্চ্ বিস্তার করা অব্বেঞ)- ক) 

সং, পু - ক্লীৎঃ পাপ । ২। কর্দম, পাক । 
শিং- ১"আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন 
লিপ্যতে 1” 

পন্ককর্ধবট পেঙ্ক পাঁক-_কর্ধট ক্ষদ্রনগর) 
২; পৃৎ, জলযুস্ত পক্ক । 

পঙ্ক্রীড় পেস্ক পাঁক-ক্রীড় ষে ক্রীড়া 
করে) সং, পুং, শুকর। ২। বিং, ত্রিৎ 
পন্ষে ক্রীড়াকাঁরক। 

পক্কগড়ক-_পুং ? (পন্ধ পাঁক-গড়ক 
পৃক্কগতি স্ত্রী গড়ইমাছ | ২য় পক্ষে 

-পঙ্ক-গতি গমন) সং, পাঁকালমাছ। 
পঙ্ষগ্রাহ পেক্ক পাঁক- গ্রাহ জলজন্ত) সং, 

পুৎ, মকর, জলজন্তবিশেষ । 
পন্কজ (পক্ক-জ [জন্ জন্মান+অড) 
পক্ষজন্ম ) -_কাযেজন্মে ৫মী-ষ। ২য় 

পক্ষে -_পক্ক-কন্দন্ জন্ম, ৬ঠী-হিৎ) 
সং, ক্লীৎ, পদ্ম । ২। পু, সারসপক্ষী ।৩। 
বিৎঃ তরি, কর্দমজাত। 

পক্ষজিনী পেস্কজ+ইনৃ,ঈপ _ জ্ত্রীং) সংক্ত্রীং, 
পদ্মিনী । ২। পদ্বাকর, পুক্ষরিণী। 

পঙ্কণ (েনূচ্* বিস্তার করা+ অন(জঅনট্)- 
৭) সং+ পুং, পককণ, শবরালয়। 

পক্ষপ্রক্ষালন ন্যায়-_ন্যায় ২৫) দেখ। 
পঙ্কপ্রভ1 পেক্ক প্রভা দীপ্তি) সং, স্ত্রীং 

কর্দমযুক্ত নরকবিশেষ। 
পক্ধমণ্ডডক পেঙ্ক পাঁক-মণ্ড ভূবিতকরা 
+উক - প্রৎ্) সৎ, পুং”শম্ব.ক, শামুক । 

পক্ষকহ । পেক্ক পাঁক- রুহ, কুহ-্ষে 
পৃস্ষকুহ / জন্মে) সৎ, কীৎ, পদ্ম । হ। পুং 

সারসপন্ষী । [সংপুৎ, কক্ক ট/কাকড়া। 

পক্ষবাদ পেস্ক -বাস বাসস্থান, ৭মী _ হিং) 
পক্ষশূরণ পেঙ্ক পীাক্ষ-_শৃরপ মুল, ৬ী- 

হ) সৎ, পু, পদ্মাদির মূল । ২। শালুক। 
৩। পন্বস্থ যুলাদি। ৰ 

 তাধ নেত্র চৌচ্ছি,তপক্ষনী।?? ২। | পক্কারপেক্ক পাঁক-খ গমন কন 
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(খেঞ) - ৭) সৎ, পুৎ) শৈবাল, শেওল!। 

ৎ। আলি, বাধ। ৩। সেতু, সাকো। ৪। 
সোপান, সিড়ী। 

পঞ্থিল (পঙ্ক+ইল--অভ্ত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, 
কর্দমযুক্ত, পঙ্থমুক্ত ; যখ1--পন্ধিল জল। 

পক্ষেজ পেস্থে পাকেতে-জ [জন্ জন্মান 

শঅডে)--ক) যে জন্মে, ৭মী-ষ) সং 

ক্লীৎ, পদ্ম । ২ । পুং, সারসপক্ষী । 
পক্ষেকুহ (পস্করুহু দেখ) সৎ, ক্লীৎ, পদ্ঘ। 
পর্ক্ি পেন্চ বিস্তৃত হুওয়।7তি(ক্তি)_ 

-নর্ম) সৎ, স্ত্রী, শ্রেণী । ২। এক জাতীয় 

পদ্ঘার্থের সংস্থান, সারি, পাতি । শিৎ- ১ 
“এক পড্ক্ত)যপবিষ্টা ষে ন স্পৃশস্ভি পরস্প- 
রর্।১ ৩। পঞ্চাক্ষর ও দ্বশাক্ষার পরিমিত 
চরণবিশিষ্ট ছন্দোবিশেষ। ৪1 দশ সংখ্যা, 
১০1৫ পৃথিবী । ৬ । পাক। ৭1 (+ক্তি 

_ভা) গৌরব । 
পঙ্ক্তিকণ্টক (পড়্ক্তি--কণ্টক, ৭মী-ষ) 

সৎ, পুৎ, পঙক্তিদূমক । 
পঙ্ক্তিগ্রীব (পড্ক্ি দশ- গ্রীবা, *ঠী- 
হিং) সৎ, পুৎ, দ্রশানন, রাবণ । 

পড্ক্তিচর (পেড্ক্তি- চর যে গমন করে) সং, 
পুৎ, কুররপক্ষী । ২। বিৎ, ত্রিংঃ ষে শ্রেণীর 
মধ্যে বিচরণ করে। 

পড্কিদূষক পেড্ক্তি-দৃষক যে দোষ করে) 
সং, পুৎ, অপাড্ক্তেয়, যে এক পঙ্ক্তিতে 
বসিয়া ভোজন করিতে পারে ন1। 

পড়্ক্িপাবন (পড্ক্তি- পান [ পু পবিত্র 
কর1+অন(অনট)- ক ক]ষে পবিত্র করে) 
সং, পুৎ, পড্ভ্িশোভাপ্রদ সর্ববেদজ্ঞ 
দ্বিজ | শিৎ--১ “ঘঅগ্র্য]ঃ অর্ক্বেষু বেদেষু 
সর্ধবপ্রবচনেষু চ। শ্রোতরিয়াষব়জাউশ্চব 
বিজ্ঞেয়।ঃ পঙ্ক্িপাবনাঃ ।” 

পড়্কিভোজন--সামাজিক নিয়ম নিবন্ধন 
শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ কিতব ভ্রপহা ইত্যাদি 
ব্রা্ষণগণের দহিত এক পড়্ভ্তিতে ভো- 

জন করেন না, এইরূপ্ ভোজনের নাম 
পড্ভ্িভোজন। 

পঙ্কিরখ পেড্ক্তি দশ-রথ। যাহারদশ 
দিকে রথ যায়, ৬ঠী-হিৎ) সং, 
রাজ দশরধ। 

৪৯৯১১ ] পচা 

পড়্ক্তিবীজ পেড্ত্তি শ্রেণীবদ্ধ বীজ, ষ্ঠী 
_হিৎ) সৎ, পুৎ বর্বর রবৃক্ষ | 

পঙ্গ, (পণ্ স্যতিকর! পণকরা 4 কু _ -প্রহ। 
অথবা খণ্জ বক্রভাবে গমন করাশ-উ 
কে)-_ ক । নিপাতন) ৰিং, ত্রিং, পদবিকল, 
খোড়া। ২। সৎ, পুখ (অনেক দিন এক 
রাশি ভোগ করে বলিয়) শনিগ্রহ |: 

পক্ষুল ; সং, পুং, রৌপোোর ন্যায় শ্বেবর্ণ 
: ঘ্বোটক, সাদ ঘোড়া: 
পঙ্গুগ্রাহ পঙ্গু গ্রাহ জন্তু) সং পুৎঃ 

রাশিচক্রস্থ চিহ্ছবিশেষ, মকররাশি । 
পচ (পচ্ পাক কর1+-ব(অন্)- ক) বি২ঃ 

ত্রিৎ, পাচক, পাককর্ত।। 
পচত (পচ পাক করা+ অ(অতচ)-_- সং- 

জ্ঞার্থে) সৎ,পুৎ১অগ্নি | ২। তুর্ঘ্য। ও।ইক্তর। 

পচতিকল্প (পচতি যাহা পাক কর 

পচতিদেশায যায় + কল্প, দেশ্য, দেশী 

পচতিদেশীয় ) --ভনার্ধে বিং, ত্রিং যাহা 
প্রায় পরু হইয়াছে। 

পচৎপুট পেচৎ [পচ্ পাক করা+ অৎ্(শতৃ) 
- ক] এন্ছলে শৃধ্য +পুট দীপ্তি পাওয়া 
_অ(অন্)-- ক,সৃষ্য্যের উত্তাপে ষে দীপ্তি 
পায়) সং) পুখ, হুষ্ধ্যমণিবৃক্ষ | 

পচত্য (পচত পাক+য- পটুতার্থে) বিৎ, 
ত্রিং, পাকবিষয়ে নিপুণ । 

পচন (পচ দেখ; অন- ৭) সং, পুৎ, 'অগি। 
২। (+জঅনট- ক) পাককারী। ৩। শে" 
অন্ট - ভাবে) ক্লীং, পাক। ২। রন্ধন। 

প্চপচ (পচ সংহারকর্ত1+পচ - প্রকারার্ে, 
দ্বিত্ব।ধিনি সংহর্তা যমাদ্িরও সংহারক) 
সংঃ পুং, মহাদেব। 

পচপ্রকুটা1 (পচ্ পাক--প্রকুট ছেক্ষল, 
৭মী--হিৎ) সং, শ্ীৎ, -পাকচ্ছেদনার্থ 
নিয়োগক্রিয়] | 

পচম্পচা €(পচম পাচক পদার্থকে- পচ্ 
পাক করা+অ(অনৃ)-ক) সং, আ্রীঘঃ 
দারুহরিছ্া। .. 

পচা (পচ দেখ, ও ভা, আপ্. স্ত্রী ) সৎ, 
সং, পাক.। ২। পোকার্থ পচ্ ধাতুজ) বিৎ, 
বিকৃত, নষ্ট । [বিশেষ। 

পচাদি; সং, পু) ব্যাকরণোক্ত ধাতুগণ: 



পঞ্চ | | গঞ্চ 

সস সস 
০০ 

পৃচি পেচ, [ইহা দ্বারা] পক হওয়া! শই-- 
সংজ্ঞার্থে9 সং, পুধ, অগ্নি । ২. পাক । 

পচেলিম (পচ. পাককর1+ক্েলিমৃ--কণ্ম- 
কর্তৃবাচ্যে) বিংত্রিৎ, দ্বয়ং পর ॥ ২। সং, 
পুহ, হুর্য্য ।৩ | অগি। [সং্পুং,পাচক। 

পচেলুক (পচ. পাক করা+এলুক- প্রং ১ 

পচ্ছন্ (পাক্ষ+শশ্--গ্রৎ। পাদ -পৎ) অং, 
পদে পদে, চরণে চরণে । 

পচ্য পেচ পাক করা+য-শ্ম) বিং, ভ্রিৎ 
পাকাহ্, পাক করিবার ষোগ্য । 

পঙজ্জ (পাদ পা-জ [জন্ জন্মান+অ(ড) 
-ক]জাত। যেব্রহ্ষারপাদ হইতে জাত, 
«মী -হিৎ । পার্দ-পৎ্) সং, পুং, শৃদ্র- 

জাতি । ২। বিৎত্রিং, পদজাত। 
পজ্ঝটিকা; সৎ, স্ত্রী, ছন্দোবিশেষ, ষে 

ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৬টা লঘু স্বর 
থাকে, তন্মধ্যে গুরুবর্ণ হইলে দুই স্বর 
ও দঘৃবর্ণ হইলে এক স্বর গণনা করিতে 
হইবে। 

পঞ্চ পেঞ্চন্, পন্চ বিস্তৃত হওয়।+ অ(অনূ) 
-ক। পারস্য-্পঞ্র। গ্রীকৃ_পেনটি'। 
বাঙ্গালা পচ) বিং ত্রিৎ, বহুধ, পাঁচ 
সংখ্যা, ৫ । 

পঞ্কক (পঞ্চন্ + কণ্-দ্বার্থে) সং, ক্লীৎ, 
পাঁচ । ২। পঞ্চসমূহ । ৩। বিং, ত্রিৎ, পঞ্চ- 

: জঙ্বন্ধীয় । 9৪ । পঞ্চপরিমিত । ৫। পঞ্চজনের 
ক্রীত। 

পঞ্চকপাল (পঞ্চন পাঁচ-কপাল খটাদির 
গ্ধাংশ) সং, পুং, যজ্ঞবিশেষ। 

পঞ্চকল্থ্ম (পঞ্চকণ্মন্, পঞ্চন্ন পাঁচ-কম্মন্ 
কাধ্য) সৎ, ক্রীং, বমন রেচনার্দি পঞ্চ 
প্রকার শারীরিক চিকিৎ্সাবিশেষ। শিৎ 
১ দ্বমনৎ রেচনৎ নস্যৎ নিকুহুশ্চানু 
বাসনৎ। পঞ্চকন্ম্েদমন্যন্চ জ্ঞেয়মুৎ্ক্ষেপ- 
পাদিকমৃ।” 

পঞ্চকষায় ) সৎ, পুৎ, জন্গু শাল্সলি বাট্যাল 
বকুল ব্দর--এই পঞ্চ ৷ 

. পঞ্চকাম (পঞ্চ-কাম কামদেব ) সৎ, পুং 
.. কাম মন্মথ কন্দর্প মকরধবজ ও মীনকেতন 
1. এই পাঁচ নাষে প্রসিদ্ধ । ২। মদল। 
.. পঞ্চকোণ (পক কোণ, ৬তী _ ছিৎ)সৎকীৎ। 

পঞ্চকোণাত্মক ক্ষেত্রবিশেষ। ২। তত্ত্রে-. 
যন্তরবিশেষ। ও। লগ্াবধি নবম পঞ্চমাত্বক 
স্থান। 

পঞ্চকোল (পঞ্চনূ পাঁচ+কোল পিগ্ললী) 
মং, ক্লীং,চৈ, চিতা, পিপুল, পিপুলের মূল 
ও শুঠ এই পাচ। 

পঞ্চকোষ (পঞ্চন-কোষ আবরণ) সং, 
পুৎঃ বছৎ, বৈদাস্তিকমতে-_পঞ্চবিধ কোষ 
যাহ! আত্মাকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে) 
(১ম) অন্গময়কোষ--অন্নবিকার দ্বারা 
পুষ্ট স্নুল শরীর । (২য়) প্রাণময়কোষ-- 
পঞ্চ প্র।ণাশ্রিত ইন্ট্রিয়নিচয় সহিত প্রাণ । 
(য়) মনোময়কোষ-মনের আশ্রিত ই- 
ক্ত্রিরনিচয় সহিত মন। €ের্থ) বিজ্ঞানময়- 
কোষ--জ্ঞকানের আশ্রিত ইন্দ্রিক়নিচয় 
সহিত জ্ঞান। (৫ম) আনন্দময়কোধ-- 

অহঙ্কার ও অবিদ্যাত্বক। 
পঞ্চক্রোশী ; সৎ, স্ত্রীৎ, দীর্ঘপ্রচ্ছে পঞ্চক্রোশ 

ব্যাপিণী কাশী । 
পর্চগঙ্গা; সৎ, স্্রীং, ভাগীরঘী গোমতী চ 

কৃষ্ণবেণা পিণাক্ি”। অখণ্ড চৈব কাবেরী 
পঞ্গজ।ঃ পরব ৩তাঃ। 

পঞ্চগব্য (পঞ্চন পাঁচ-গব্য গোসন্বন্ধীয়, 
যু. স) সং, ক্লীৎ, দধি ছুপ্ধ ঘ্বত গোমুত্র 
গোমন্, গোসন্বন্ধীয় এই পাঁচ বস্ত। 

পঞ্চগুণ ; সং, পুৎ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধরূপ 

পঞ্চগুণ। 

পঞ্চগুপ্ত পেঞ্চন্ পাঁচ [অঙ্গ ইত্যাদি; 
শুপ্ত লুকাফিত) সৎ, পুৎ _ক্্রীং১ কচ্ছণ। 
২। চার্ধবাকদর্শন। (বিশেষ । 

পঞ্চচামর ; সং, ক্লীৎ, ঘোড়শাক্ষর ছন্দো- 
পঞ্চচিতিক (পেঞ্চ-চিভি প্রস্তর, দমী-, 

হিৎ) সৎ, পুং) অগ্নিবিশেষ। 

পঞ্চচূড়া (পঞ্চন্ _ চূড়া) সং, ্ত্রাং। অপ্ররে' 
বিশেষ । রি 

পঞ্চজন (পঞ্চন্ পাঁচ [ভুত]-জন [গন 
 জন্মান+অ(অন্)-_ ক] ধেসজন্ে। ৫মী- 
য) সং, পুহ, পুরুষ । .। হিরণ্য কশিপুর 
পৌত্র, সৎহ্বাদের পুত্র, ক্রতুগর্ভ-সন্ভূত 
ইনি সমুদ্রগর্ভে শঙ্খরূপে বান করিতেন 
শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে ওক-দর্ষিপাদান সম 



.ধ বিলাখ ৰ করেন । সর অস্থিতে পাঞ্চজন্য 
শঙ্খ হয়। ৩। বিৎ, ত্রিং, পঞ্চভূতজন্য, |. 

মনুষ্যাদি) শিং -- ১স পঞ্চধা পঞ্চজনো- | 
পপন্নৎ সংচে।দয়ন্ বিশ্বমিদৎ সিহক্ষুঃ |” 

পঞ্চজনীন (পঞ্চজ্স +ঈন - প্রৎ) সং, পু, 
নট, অভিনেতা । ২। যাত্রাদির সৎ, ভাড়। 

_ ৩। পঞ্চ মনুষ্যের নায়ক বা প্রভু । ৪। বিৎ, 
ত্রিৎ, পঞ্চব্যক্তি-সশ্বন্ধীয় | 

পঞ্চজ্ঞান পেঞ্চ পঞ্চ পদার্থ জ্ঞান, ভ্চী_. 
হিং) সং, পুৎ, বুদ্ধ । | 

পঞ্চত্ব পেঞ্চন্- তত্ব ভূতাদি) সং, ক্ষীৎ 
দাংখ্যমতে _ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, ম্কৎ্ 
ব্যোম। ২ পঞ্চ মকার | শিৎ-১ “মদ্যৎ 
মআংসৎ তথা মৎ্স্যৎ মুদ্রাৎ মৈথুনমেবচ । 
পঞ্চতত্বমিদৎ দেবি নিব্বাপমুক্তিহেতবে |” 
৩। বৈষ্ণবমতে - গুক্তত্ব মন্ত্রতত্ব মনস্তত্ব 
দেবতত্ব ধ্যানতত্ব । 

পঞ্চতন্ত্র ; সং, ক্লৎ, নীতিশান্্রবিশেষ। 

পঞ্চতম্মাত্র পেঞ্চন_তন্মাত্র হথস্কম ভূতাদি) 
: অব, ক্রীৎ, শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ । ২। 

পৃথিব্যাদি হুষ্কঘ পঞ্চভূত আকাশাদি। 
পঞ্চতপ পেঞ্চনু পচ- তপ) সৎ, পুং, চারি 

দিকে অগ্নি প্রজলিত করিয়া গ্রীষ্মের 
মধ্যাহত হৃখধ্যের নিষ্ে তপঃসাধন ॥ 

পঞ্চতপাঃ পেঞ্চতপনস্্, পঞ্চন্ন পাঁচ--তপস্ 
তপস্যা, ৬ঠী -হিৎ) সৎ, পুৎ পঞ্চাগ্সি- 
মধ্যে তপস্বী। শিৎ--১ ণগ্রাম্মে পঞ্চতপা- 
সাথ 1)? 

পঞ্চতা--স্্রীৎ পেঞ্চন্ পীচ+-তা, তত্ব - 
পর্চত্ব-্সীং /. ভাবে) সৎ, পাঁচে পাচ 

মিশান, মরণ, মৃত্যু । । পাচের ভাব, 
পচ অংশে বিভাগ) যখা-«বেদের পঞ্চতব 
দরিয়া ভারত পুরাশ। সুচিযাছে আপনি, পরম 
জ্যান্যান্ 1” কেরদ1)। ২8, 

পড়ি রা চপক্যোত--“সিগ রথ 

. কাশ তীর্থ পঞ্চক $ খা -জ্যানব্যাপা ৃ 
শাদা কেস নহাকালেশ্বর ও দাও. 
পা রথ বৃ (পাঁচেক পুরক। |. হয ১ +ৰ ধৈইা- রা বি ডি রা 

রা 

সি] 

এ শত্র এই. 

পঞ্তশ পেঞ্দশন্,পঞ্চন্ শাচ_ _শনৃ বর . 
পঞ্চাধিক ঘশ, ঘংখ-জস |. মধ্যপদলোপ ) রর 
বিৎ, তরি, বছৎ, পনর সংখ্যা, ৯৫:1২. % 
পেঞ্চদশন্+ অডেট)-- _ পুরাখাতে)িবিৎ, তরি, | 
পনর সংখ্যার পুরক। রন 

পঞ্শাহিক € পঞ্রশাহণ ইক(ফিক) দা: নর 
ধ্যার্থে) বিৎ ত্রিং, পঞ্চশদিনসাধ্য । . 
শিৎ-১ “তুলাপুরুষ ইত্যেষঃ জেয বা. 
দ্শাহিকঃ। ভার ক 

পঞ্চদশী পেঞ্চধশ দেখ, ঈপ. _্রীলিঙে) সৎ 
্রীৎ, পুর্বিমা । ২। অমাবস্যা । ৩। বেদাস্য 
গ্রস্থবিশেষ। 

পঞ্চকদেবতা ; সং, স্ত্রীৎ, আদিত্য গণেশ বেবী 
রুদ্র কেশব এই পঞ্চদেব; কেহ কেহ 

শণেশাদি পঞ্চ দ্বেবের উল্লেখ করেন। 
পঞ্চদ্রাবক - গঞ, টঙ্গন, মধু, ঘ্বৃত ও গুড় 
পঞ্চধা পেঞ্চন্ +ধাচ _ প্রকারার্থে)ক্রিৎ -বিৎ, 

অং, পাঁচপ্রকার। ২। পাচবার।. 
পঞ্চনখ (পর্ন পাঁচ- নখ) সং পুং হুত্তী। 

| ব্যাম্্র। ৩। বিং, ত্রিং, পঞ্চনথমুক্ __ 
পাচ প্রকার পশু । শিৎ-১ “শশকঃ 
শলকা গোধা খড়গী গেগ্ডার) কুম্ভ 
পঞ্চম ।” 

পঞ্চনদ (পঞ্চন - নদী 4+-অ.-. - প্রহ) জং, পু 
শতক্র বিপাশ। ইরাব্তী চন্রভাগ। বিতস্ত! 
এই পঞ্চ নতবীযুক্ত দেশ, পঞ্জাব । ২। 
ক্রীং, কিরণা, ধৃ্তপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা, 
বমুনা--এই পচ নদী যে ক্ছানে গাছে, 

 ভীর্থবিশেষ। শিৎ--১ “সঃ. পঞ্চনদ্ৎ 
নাম ভীর্ঘং ত্রৈলোক্যপাবনস্থ 1১৮ . ...:7 

পঞ্চনিন্ব পে পাচ-নিম্ব নিম) সখ সী, 
 নিশ্ববৃক্ষের পত্র, ত্বক ৪ ফস সি সুপ 
এই. পাঁচ । :.:; ঃ 

পঞ্চনী পেঞ্চনূ পাঁচ_ লী পাওয়া+লকিপ) 
ঘি) সৎ শীত, পাশা ও দাব। এখলিবার! | 
ছক 

পঞ্নীরাজন পৈঞচ_নীরাজস ক্মারতি) সং, 
জী প্রদীপ, পর্ব” বসন, কাতর ব। তান্দুল- 

তুব্বিধ দ্রবা হারা প্রান 
আরতি তধন্ভর আঙ্টাঙ্ে প্রধিপাত। 

প্্ী) ছ্যািনে-এ পঞাক্ষা, দ্বার: শনা, 8 



পঞ্চ 

অইউএ এ ও এই পঞ্চ, স্বরে শ্যেন, | 
পেচক, বারস, তান্রচুড় গু মুর কঙ্কানা 
করিয়া & পঞ্চ সবরের সাহায্যে বর্ণ, গ্রহ, 

- নক্ষত্র, বার, তিবি, রাশি, দ্বেবত। প্রতি 
প্রাপ্ত হইয়া নালাপ্রকার প্রশ্বাদি গণন। 
করিবার উপায় আছে। 

পঞ্চপঞ্চনথ (পঞ্চ _পঞ্চনখ পাঁচটী নখবিশিই 
জন্ভ) ফং, পু, শশক, সজারু, কুন্তীর, 

গণ্ডার এবং কচ্ছপ এই পাঁচ প্রকার জন, 
ইহাদের মাৎসভক্ষণ শান্তরান্ুমোদিত। 

পঞক্চপত্র (পঞ্চ পর, ৬ঠী-হিৎ। যাহার 
পচ পাঁচটি করিয়া পর আছে) সং, 
পু, বৃক্ষবিশেষ, ছান্দলাগাছ। 

পঞ্চপদা পঞ্চ _ পাদ, ৬ঠী- হিং) সং, স্ত্রী, 
খগ্বিশেষ । ২। কুশদ্বীপন্থ নদীবিশেষ । 

পঞ্চপরব (-পর্বন্) সংক্রীৎ, চতুর্দশী ,অষ্ মী, 
অমাবস্যা১ পুপিম]। 

পঞ্চপত্ব (পঞ্চন্ পাঁচ পল্লব) সং, ক্লীৎ+ | 
আত্ম, অশ্বখ) বট, প্রীক্ষ, যজ্ঞডুনুর-- এই 

পঞ্চপনব। ২। তন্্রমতে -পনমস, আমর, 

জশ্বখ, ধট, বকুল -এই পঞ্চপল্পব ৷ 
পঞ্চপাত্র পেেঞ্ন্ পাঁচ-পাত্র) সং, ক্রীং, 

দেবপক্রদ্বয় এবং পিতৃপক্ষত্রক্ন এই পঞ্চ- 
শাত্রশ্রান্ধ । ২। পাঁচটা পাত্র। 

পঞ্চপিতা (- পিতৃ, পঞ্চ - পিতা,ষৎ - স) লং, 
পুং, জলকশ্চোপনেতাচ যশ্চ কন্যাৎ প্রষ- 
চ্ছতি। অন্নদাতা ভরত্র/ত। পকেতে পিতরঃ 
স্মৃতাঃ |” 

পর্চপিত্ত ;) সৎ ক্ষীং, বরাহ, ছাগ, মহিষ, 
পঞ্প্রনীপ পেঞ্চ প্রদীপ) সংঃ পুৎ, পাঁচ- 

প্রদপবিশিষ্ট আ'রাত্রিক ধাতুময় পাজজ- 
[বিশেষ । শিং-১ “হরেঃ পঞ্চপ্রদদীপেন 
বহশো! ভক্তিতৎ্পরঃ 1 প্েরাণ)। 

পঞ্চপ্রাথ ; সং. পু, বহং, প্রাণ, আপন, 
আনান, উদ্ধান। ব্যান, শরীরস্ছ এই পঞ্চ 

বাস্ু। 

গঞ্চবাহ পে বাহ, *ঠী-_হিং) মৎ গুৎও 
-. শপঞ্চভঞন্্র (পঞ্চনূ পাচ-ভন্র সৌস্কাগ্য ) 
এন জি পুহক বে আশ্ের হদছে পৃষ্ঠে সুখে ও 

প্র ক্মাবর্ত আছে; এই প্রকার অশ্ব 
ৃ সি লবশাজাত। ২।জ্রীৎ, টান 1 

[মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত । 

(মহ্যযেব । | 
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পঞ্চুজ চে০৮৮৪০ পক ন্ট যে-ক্ষে- 
ত্রের পাঁচটী বাহু আছে। 

পঞ্ভুত (পঞ্চ_ভূত) সং, কীং, ক্ষিতি, 
জপ. তেআঃ মরু ব্যোষ--এই পাচ। শিং 
স-৯ ভুতাদিকাদহক্কারাত, গঞ্চভৃতানি 
জন্তিরে 1) 

পঞ্চম পেঞ্চন্ 4 যমেট)-_ _ পুরপীর্ে) বিং তি) 
পঁ।চের পুরণ। হ। জুম্মবর। ৬। কচির, 
মনোজ্ঞ । ৪ । দক্ষ, লিপুপ। ৫1 ৫এই দ্র 
নাভি হইতে উদগত হইয়া বক্ষঃ হাদয় 
কঠ এবং মন্তক এই পাঁচ স্থানে বিচরগ 
করে বলিস পঞ্চম । শিৎ-১ “বাফুঃ সমু- 
পগতো। নাভেক্ুরোহ্ছুৎ কঠমুদ্ধক্ছ । বিচরন্ 

পঞ্চমন্থানপ্রার্চা। পঞ্চম উচ্যতে ।* সঙ্গীত 
দামোদরে লিখিত আছে--প্রাণাদ পঞ্চ, 

বায়ুর সংযোগে উত্পদ্দ বলিয়! ইহার নাম 
পঞ্চম; যথা- “প্রাপণোছপানঃ সমানশ্চ 
উদ।লো ব্যান এব চ। এতেষাৎ দমবার়েন 
জায়তে পঞ্চমঃ বর£।) সৎ, পুৎ» সপগ্ডত্বরের 
পঞ্চমস্ব র,.কাকিলের রব । ৬। রাগ-বিশেষ। 
শিং-১ “ নাদ)+ কলম্বন্ত চুতশিখরে 
কেলিপিকাঃ খন ।” | 

পঞ্চমকাগ (পঞ্ন্- সকার মঙ্গর।যে 
পাঁচ শের প্রথযে ম ক্ষর থাকে ) সং, 
ক্লীৎ, মন্স্য মাংস মক্য মুদ্রে। মৈথ,ন-- 
এই পাঁচ। | 

পঞ্চমবেদ _ মছাতারত ? মুলবেষে পুত্রের ও 
স্রীলোকের অবিকায় ন থাকাগ্স তাহাদের 
জন্য বেদের ন্যায় সমান ফলাছিশিই এই 
মহাভারতই পঞ্চমবেদ বন্সিয়। উদ্চ আজে। 

পঞ্চমহাপাতক; সং, ীৎ, ব্রহ্মহত্য! হুরাপাদ 
ব্রাহ্মণস্থামিক ভুবর্থচৌর্ঘ্য গুকুপন্থীগমন ও 
এই সমত্ত পাতকীক্িগের সংসর্গ -এই 
পাঁচ। শিং-১ « ব্রঙ্গহত্যা হুরাপানং 
তোযং ব্বাজালাগহঃ | মহান্ধি পান্ডকাভাহ 
সংলরগশ্চপি 'তৈ২ সঙ ।” 

পঞ্চমহাধজ্ঞ পঞ্চন পাঁচ ৎ ধড়- 
বঙ্ত হা) সং,পৃং) বেদ্যাধ্যযদ আন্রিহোও 
পিতৃ-তপশি ভূষহলি ক তিরি- পুজা এই 
পাঁচগ্রকার গৃহন্ছের কর্তব্যবর্থ; এই পঞ্* 
ব্খি মহা হার! গৃহে শোন 
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1. ০ 

আনি পাপ হইন্ডে রে হম্ব। শিং 
»১ দ্দেবষত্জে। ভূতবজ্রঃ পিতৃষজঞ সম খৈ- 
বচ। অ্দ্থাধতেহ] মৃষজ্ঞশ্চ পঞ্চষজ্জাঃ প্রকী- | 
ততাঃ1 [বিধ কাষ। 

গঞ্চমার ; সৎপুং, বলদেবের পুত্র । ২। প্চ- 

পঞ্চমাস্য (পঞ্চম শ্বরবিশেষ _ আস্য মুখ, 
৬ঠী হিং) সং, পু পঞ্চমন্বরভাষী, ফে।- 
কিল। ২। (পঞ্চ-মাস+ (কয) _ ভ- 

বার্থ) বিৎ, ত্রিং, পঞ্চমাসজাত। 
পণমী পেঞ্চষম দেখ, ঈপৃ-জ্্রীঘ) সহ, সত্রীঘ, 
 দ্রৌপদী। ২। ভিথিবিশেষ। ৩। পাশার 
ছকৃ। ৪। তল্ত্োক্ত বিদাবিশেষ। ৫। 
রাগিপীবিশেষ। 

প্চমুখ (পঞ্চন্ পাঁচ- মুখী _ হিং) সং, 
পু, শিব, পঞ্চানন; পঞ্চমুখ বথা--“প- 
শ্িমে তু মুখে সত্ব্যোবামদেবস্তখোত্তরে । 
পুর্ব্বে তৎপুকুষৎ বিদ্যাদদঘোরঞ্চাপি দব- 

ক্ষিণে । ঈশানঃ পঞ্চমে! মধ্যে সর্েষামু- 
পরিস্থিতঃ। এতে পঞ্চমুখ! বৎস পাপস্স! 
,ধ্ঘহনাশনঃ।” শিং-১.স তু পঞ্চমুখঃ 
খযাতো! লোকসর্বার্থসাধকঃ1+ ২। (পঞ্চ 
[পনৃচ্ বিস্তৃত হওয়।+1 অ(অন্)- ক] 
বিস্তৃত _ মুখ, ৬ঠী _হিৎ) সিংহু। 

পঞ্চমুদ্রা_ আবাহনী, স্ছাপনী, সন্গিধাপনী, 
সন্বোধনী, সম্মুখীকরণী এই পাঁচ। 

পঞ্চমূত্র ; সং ক্রীং, গোরু, ছাগল, মেষ, 
মহিষ ও গর্দভের মুত্র। 

পঞ্চমূল পঞ্চল্ পাঁচ--সুল) সৎ, ক্রীং। লী 
"্রী* পচনবিশেষ। 

প্চবজ্ঞ পেঞ্চন পাঁচ-ধজ্ষ ঘাগ) সং,পৃৎ, 
ব্রচ্ধবজ। নৃষজ্ঞ, দৈববজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, ভূত- 
স্ব্--এই পাঁচ। 

পঞ্চযাম পঞ্চ বাম প্রহর, ৬ঠী- হিৎ। 
কাজি ত্রিষাযা লিলা : দবিবাতাগ উক্ত 

: নামে কধিত হইয়া খাকে) সৎ, পু, 
দিব । ২ । ত্ভিমানী দেবভাবিশেষ। 

প্রত (খে. পাড_রত্ব মণি) সং, ক্রীং, 
হীরক মক্কা নীলকান্ত পদ্মরাগ বিজ্রম-__ 
আই পাজ। লিৎ-১৭নীলকৎ বজ্কঞ্চেতি 
 ীগ্ €মাঁতিকৎ । প্রুবলং চেতি বি- 

ই পর 'অনীনিভিঃ, 1? (কেছ মহ 

হীরকের পরিবর্তে হনে বকে খঙ্ে 
নির্দেশ করেন । শিং «১ -ধ্আভাবে সর্ব... 
রদ্বানাৎ হেম সর্ধতর যোঅকেছে)।” 7 

পকরস্টি পেঞ্চন্-রশ্মি কিরণ, কী -হিং), রা 
সং, পুৎ, হ্ুর্ধ্য | 

পঞ্চরসা পেঞ্নৃ-রস আস্বাদন) লী, 
আমলকী । 

পঞ্চরাত্র পঞ্চন পাঁচ রাত্রি +য) সং,জ্ীং। 
পর জ্ঞানসাধন গ্রস্থবিশেষ। শিং--১ “র(- 
ত্রঞ্চ জ্ঞানবচনৎং জ্ঞানৎ পক্বিধৎ স্মৃতমূ। 
তেনেদৎ পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদ্বত্তি মনী ষিণঃ 1”? 
৭। পাঁঁচরাত্ি। 

পঞ্চরাত্রিক (পঞ্চরাত্র + ইকফিকি) - দাধ- 
 নার্থে। পঞ্চরান্রি উপাসনা করিবাক্স নিয়ম 
আছে) সং, পুহ) বিধুও | 

পঞ্চলক্ষণ পেঞ্চন [হুষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণলা, 
মন্ুর রাজত্ব এবং তাহার পুত্রাির চরিত্র] 
পাচ-- লক্ষণ চিহ্, ৭মী- হিং) সৎ, 
ক্রীৎ, পুরাণশাস্ত্র । শিৎ -১ “সর্গশ্চ শ্রাতি- 
সর্গশ্চ বংশো মন্যস্তরাপি চ। বংশানুবংশ- 
চরিতং পুরাণং পঞ্চলম্ষণম 1১? 

পঞ্চলবণ পেঞ্চন্ পাঁচ- লবণ) সৎ, ক্সীৎ, 
কাচ, সৈদ্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্ডল-_ 
এই পাঁচ প্রকার লবণ। 

পঞ্চলোকপাল ; সং, পু, বিলাম্বকাতি পঞ্চ, 
লোকপাল। শিং-১ “বিনাধকং ছথ। 
ছর্গাৎ বায়ুযাকাশমেবচ । অশ্থিনো ভ্রেমতঃ 
ই প্রপৃজয়েখ 1? 7 

পঞ্চলৌহ ) (পঞ্চন্ন পাঁচ” লৌহ, 
পঞ্চলৌহক / লৌহুক) সং, ক্ীৎ, ছুব্র 

রজত তাত্র রগ সীস্ষ-_-এই পঞ্চ খাত 
পঞ্তবক্ত, (পঞ্চন্ পাঁচ-বক্ত, ুখ, ছঠী -. 

হিং) সং, পুং। পঞ্চানন, শিব । শি ৬ 
“পঞ্চবস্ত,ৎ ব্রিনেত্রম্থ 1 ২। কষ্াক্ষ বিশেষ। | 
৩ । পেঞ্জ €পন্চ ঘতৃত ছওক1+ 

জেন) -ক] বিস্ৃত _হঞ্জ, সখ, ক্ডী_ 
ছিং) সিংহ। 

পঞ্চবটা (পঞ্চম পচ-ষট বট, ঈপদদ্বিও 
_স) সৎ, স্ত্রী, অস্থথ, বিদ্ব, বট, খাতী 
এবং আঅশোক- এই পাচ সুক্ষ; অগা 

(শক নি করে রী 'পশ্চিজ্ে ধাত্রী 
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: প্রতিষ্ঠা করিলে পঞ্চবটা হইয়া খাকে । ২। | 
»গ্বগুকারণ্যস্থ বনবিশেষ । ৩. পভীর্থবিশেক় 1 ॥ 

-শিৎ--১ “ততো! পঞ্চবটীৎ পন্য! অদ্ষচাতী, 
, জিতেন্ত্রিযঃ | পুপ্যন অহতামুক্তঃ সতভাৎ 
লোকে মহীত্রতে 1 
পঞ্চবর্গ পেঞ্চ বর্গ প্রহরণ, মী _-হছিং) সং, 
পু, পঞ্চপ্রহরণাস্বিত যাগবিশেষ। 

প্বর্ণ পঞ্চ বর্ণ, ভী _ হিৎ) জং, ক্রীহ, 
পক্ষবর্ণান্বিত তুল চুর্ণ। ২। পঞ্চ বর্ণের 
খুড়ি। শিৎ-১ “রজাৎসি পঞ্চবর্ণানি 

ন্ষগুলার্থে হি কারয়েৎ।” 
পঞ্চবন্ধল- ন্যগ্রোধ উড়,দ্ঘর জশ্খ ্রাক্ষ ও 

বেতস বন্ধল। 
| রা (পঞ্চন্ পাঁচ_বাণ, শর, ৬ষঠী _ 
পঞ্চশর / হিৎ) সং, পুং, কন্দর্প। ইহার 

পাঁচ বাপ; যথাসন্মোহন, উন্মাদন, 
শোবণ, তাপন, স্তম্তভন। অথবা অরবিন্দ, 
অশোক, চুত, নবমল্লিকা, নীলপদ্ধ | শিৎ 
-১সম্মোহনোন্মাদনে চ শোষণত্ভাপন- 
স্ভথা । শ্তততনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণ।ঃ প্র- 
কীর্তিতাঃ।”” ২ “অরবিদ্দমমশোকঞ্চ চুতঞ্চ 
নবমল্লিকা, রক্জোৎপলঞ্চ পঞ্চেতে পঞ্চ- 

- বাণস্য সায়ক13 077 ২। ক্্রীৎ, পঞ্চবাণের 
সমাহার । ৩। বিং, ব্রিৎ। পঞ্চবাণবিশিইউ। 
পঞ্কবীজ পে মধ্যে বিস্তীর্ণ বীজ, ৬চী- 
পছিৎ) সং ক্লীৎ, শশ্বা। ২হ। কর্কট। ৩। 

 জাড়িন্ব। | 

পঞ্চবৃত্তি পে পঞ্চগুণিত __ বৃত্তি, ৬ঠী__ 
হিৎ) সং১পু, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, 
উদ্দান এই ব্বত্তিপঞ্চকমুক্ত দেহস্ু বায়ু। 

; হু । প্রাণ | ০। আত্রীং, পঞ্চবিধ মনোবৃত্তি । 
পঞ্চশন্ত (পচন পাচ শশ্ত ) সং, কীৎ, 

. খাল), মুগ, মাস, যব; তিল কিংবা শ্বেত- 
. অর্ঘপ-_এই পাচ। 
পঞ্শাখ পেঞ্চ পাচ-শ্বাথা, *্ঠী- হিং) 
স গুহ কর, হত্ত | ৎ। বিঃ তি, পাচ. 

1 শাখারুক্, 
পলি পঞ্চ «  সৃসভৃত-_ -শাখা চড়া বা 

িক্ষেশঃ সটান সহঃ পু দিংহ ২) 

সুনিবিশেষ 1 ইসি শোক ৮ & খে টি | মরে খ্ীরলে , শছিৎসার 
'গভজাভ। ৩। বিতর পচাশিখা ক ।  পঞ্চশিখীকরপ ; । সৎ, টা, গাঁচচুরলো করা। 

পঞ্চশীর্য (েঞ্চ। পাচ রি ১ ৬ঠী- 

পঞ্ষশৈল) ১ সং, হুমেরুর হামাগ পর্ববত- 
 বিশেষ। শিৎ--১. পপকশলোহথ কৈ- 
 লাসে। হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ 12 

পঞ্চহগন্ষিক (পঞ্চন পাঁচ- সুগন্ধি গন্ধ 
দ্রব্য +ক্রণ- যোগ ) সং, রলীৎ, কপূর, 
ককোল, লবন, গুবাক, জাতীফল--এই 
পাঁচ জুগদ্ধিদ্রব্য। 

পঞ্চহনা পেন _হনা[হু-উন্ বধ করা 
+(অল্)- ধি] বধস্থান, কংখ- স) সং, 
স্্রীং,বছুৎ, গৃহস্থের গৃহস্থিত ৫ঠী বধশ্ছান; 
_উনন, শীল-লোড়া, ঝাটা, টেঁকির গড়, 
কলসীপিড়ি। শি.-১ “পঞ্চহূন! গৃহন্থস্ত 
চুলীপেষণ্যুপস্ক'্ কগুনীচোদকুত্তশ্চ ব- 
ধ্যতে যাশ্চ ব' দন”? 

পঞ্চহোত্র ; সৎ. 4২, রৈবস্বত মন্ুর পুত্র- 
বিশেষ | ৃ 

পঞ্চহ্দ ; সৎ, পু&, তীর্থবিশেষ | 
পঞ্চাক্ষর (পঞ্চ - অপ্ষর, ৭মী হিং 9) বিং, 

ত্রিৎ,মন্ত্রকিশেষ | ২। প্রতিষাখ্য হো" 
বিশেষ। 

পর্শপ্নি পেঞ্চনূ 'পাচ- অন্ন আগুন, য়ং 
-স) সৎ, পুৎ্$ বহুৎ, অন্নাহাধ্য পচন 
গার্ৃপত্য আহবনীতঘ্প আবসখ্য এই পাচ 
অগ্নি) গরুড়পুরাণে শরীরস্থ পঞ্চাগ্সি এই 
কূপ নির্দিষ্ট অখছে, উদ্দরে গার্হপত্য মধ্য- 
দেশে দক্ষিণ মুখে আহবনীক্ন ও অত্তকে 
সত্য ও পর্বা নামক অশ্শি স্থিতি করে। 
পঞ্চতপান্ন সশ্বঘন্ধ পধণাগি এইরূপ ; যথ1-” 

চতুর্দিকে চারি এবং উপরিষ্থ চুর্ধ্য পঞ্চম 
অন্ি। ২। পৃ, তগস্থীবিশেষ। | 

পঞচাজ পেঞ্চনূ পাঁচ-অক্গ শরীর) সংপুং, 
কচ্ছপ । ২1 অশ্ববিশেষ। শ৫-ক্লীৎ, পঞ্চ 
কবয়ব | ও । সহাক্ষ,সাধনোপাক়;দেশকাল" 

" বিভাগ বিপন্তিপ্রতীকার, সিদ্ধি-_রাজ্ের 
এই পক্ষাঙ্গ। ৫. । জগ; হোম) "পি, না 

| ১888 পথ্য সিন 



সক ক হঙ্ছের দু্ধ। ত্বক, পত্র, পৃষ্প। 
ফল-স্প্রই পাঁচ। ৭ 1 বাহগ্বয়, জামুন, 
মস্তক): রক্ষঃল- ও দশনেজিয় যোগে 
'অবনতি এই খঞ্চাঞগ প্রণাম । ৮1 তিথি 
বার নক্ষত্র ধোগফরণ এই পাঁচ । শিখ - ১ 
৯ প্তিধির৫ধারশ্চ নক্ষত্রৎ যোগঃ করণমেব 

- চ। পরাজস্য কফলং শ্রুত্বা গঙ্গাঙ্গান ফলং 
লত্ভেহ চি রি 

পঞ্চাগ (পেঞ্চনূ পাঁচ অঙ্গ অবয়ব _ 
সপ্ত লুক্কাক়িত। মণ্তক ও চারি পা এই 
ধাচ অঙ্গ ইহার আচ্ছাদনীর মধ্যে থে 
লুক্কাইতে পারে) সং, পৃৎ, কচ্ছপ । 

পঞ্চানশুদ্ধি পেঞ্চান _ শুদ্ধি, ৬ভী-ষ্) সং, 
স্ত্রীঘ, পঞ্চাঙ্গের শুদ্ধি। 

পঞ্চান্্ী ; সং, স্ত্রীৎ, হত্তীর কটিবন্ধন রঙ, | 
পিঞ্চান্ুল (পঞ্চন পাঁচ-অঙ্কুলি। যাহার 

পত্রে পাঁচ অঙ্গলির ন্যায় চিহ্ন আছে, 
*ঠী _ হিং) সৎ, পুৎ, গাবভেরাণ্ডা গাছ । 

২ । বিং, ত্রিং, পাঁচ আঙগ,লি পরিমিত । 
পথাতপা পেঞ্চন পাঁচ_ -আতপ উত্তাপ, 

যং-ফ) সং, স্ত্রী, যোগীর আসনের 
হস্তপরিমিত দূরে চারিদিকে অগি ও হৃরধ্য 
এই পাঁচপ্রকার আতপ ছারা সাধ্য 

 তপন্যাবিশেষ । শিঘ- ১ “হস্তাস্তরে চতু- 
বহ্দীন্ কত্ব! বৈশ্বনেরেষ্টিনা। তন্বধ্যন্থা 
স্ুর্ধ্যবিদ্বৎ বীক্ষস্ভীবহলাৎশুক1।১? 

পঞ্চাত্বক' (পঞ্চ আকাশাদি _আত্মা,৬ঠী _ 
হিহ) বিৎ, ব্রিংআকাশাদি পঞ্ভুতাত্মক। 
শিং -১এপক্চাত্মকৎ ফেছমিদৎ 1” প্রোণ)। 

পঞ্চানন ; €পঞ্চনৃ পাচ- আনন, বআস্য 
গঞচান্ত 5 মুখ, ৬ঠী-হিং। অথবা পঞ্চ 
বিস্তার আনম পরমাধুঃ | যাহা ছইতে 

 প্রাণীদিগের পরমায়ূঃ বৃদ্ধি হয়) সং, পু, 
শিব । ২। পঞ্চ [পনৃচ্ বিস্তৃত হওয়া 
'অ.অন্)--.ক ] আনন, আস্য। 
৬ঠী-ছিহ) সিংহ | ৩ । সিংহয়াশি। 
পঞ্চাদ্দরঃ চল ক্সীৎ; সরোবরবিশেষ ; এই 

গানে পঞ্চ ক্মপ্লরা সর্ধবষ] জ্রৌড়া করে। 

নলের অন্তর্গত পঞ্চপনথার 
বা রা টা % 201, দু 

॥ 212 ৯ 

 পক্চাবস্তী পেঞ্চ -ক্সবস্ত 
পঞ্চাজমণুল (পঞ্চ -- অজ --মগুল) সং, ঈলীৎ, 

ক] পরান পঞ্চ পাচ [ভুত] _ অবস্থা, *টী 

শি 105 

পঞ্চামূত পেন বীচ. বউ দা স- এ ৃ 
স) সং, ক্রীৎ দধি দুগ্ধ সত মঙুচিসি-। ” 

পঞ্চামৃতযোগ--গুড়,চী, গোক্ছুর, 
শ্িকা ও শতাবরী এই পঞ্চের সম্মিলন 177 

পঞ্চায়ায় পেঞ্চন্ পাঁচ-অমায় বেদ) সং) 

পুংঃ বছৎ, শিবের পঞ্চমুখ হইতে নির্গত 

পঞ্চপ্রকার শাস্ত্র, এই শাস্ত্র অন্থসারে রঃ 
তান্তিকেরা পুজাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে? 

পর্চাত্র পেঞ্চন পাঁচ-- আত্ম, দিও -স) সং, 
ক্লীং, অশ্বথ নিম্ব চম্পক বকুল নারিকেল 
-এই পঞ্চ । ২। তেইশটী বৃক্ষ _-১ স্ব) . 
১ পিচুমর্দ, ২ চম্পক, ৩ কেশর, ৭ তাল, 

৯ নারিকেল। 

পঞ্চায় (পঞ্চ - অল্প) সং, ক্লীং, অয্পপঞ্চক ; 
ঘথা--কোল, দাড়িম, বৃক্ষায়, অস্সবেতস, 
মাতুলন্গ । ২। বিং, ত্রিৎ, চির পকহি 
সান্নযুত্তব | 

পঞ্চাক়ে্ (পঞ্চতা শব্জ) কোন সামাজিক 
বিষন্ধ মীমাংমা! করিবার জন্য উক্ত সমাজ- 
ভুক্ত পঞ্চলোকের সমবায়।  . 

পঞ্চারী ; সং, স্ত্রী, পাশ্বার ছক 4 
পঞ্চাচ্চিঃ পেখাচ্চিদ্, পঞ্চন্ পাচ _অঙ্ভি ন্ 

কিরণ) সং, পুং, বুধগ্রহ | 

পথ্চাল (পঞ্চ, বিস্তার করা+আলকোলন্) 
_-ক) সং, পুং, দেশ-বিশেষ ; কথিত 
আছে মহারাজ হ্ধ্যশ্খের পঞ্চপুত্র রাজ্য 
রক্ষায় যথেষ্ট পে + অলং),হতরাং দেশ 
পঞ্চাল ও পঞ্চপুত্রের বংশীয়ের! পাঞ্চাল। 
শিৎ-- ১*পঞ্চলাঃ পঞ্চবিষধ্বা বন্মধ্যে নবখং 
পুরমৃ।?) ২ *শ্চ্ছতাদৈযৈেব পঞ্চালান্ ক্রপ- 
ঘস্য নিবেশনে ।7+ ২। বিৎ, ত্রিং১পঞ্চাল- 

দেশীক। শিং-১ “ক্রিবন্ধ ইতি হ-বৈপুরা 
পঞ্চালানাচক্ষতে |” লী, 'লিক1-আস্রীৎ, 
বস্পদস্তাদিনির্মিত পুত্ভলি । ২1 গানহিশেষ, 
পাঁচালী, গীতি । ৬। পাশার ছক । 

খণগডুন+ইন্_ষুং 
ক্তার্থে ) হিং, ত্রিং, পঞ্কধারণ্ডত | - 

হি) সৎঃ পুত শব, স্ৃতদেছ। 



৬2 লী ছরত 58৮ উপ ৯৩ 
) সি নিত 3 এপ 

; 

দকাবী পঞ্চ: নি জারজ্দুর হগ্াযান্মক বি 
কাল, ৬ী _হিং) সৎ) জী, বায়. 

বরস্কা গবী, ভাই, বখসয়ের গোর 1. 
পঞ্চাশৎ পেঞ্চদ+দশন্ -শ্রৎং জা শক্সানস)। 
. সং, স্ত্রী, একৎ, পঞ্চাশ সংখা, ৫১৭ ২.। 

বিং, তরি, তৎ্সংখ্যক। . 

পর্চাশীতি পেঞ্চ পঞ্চাধিক _ অশীতি,য্ৎ - 
ক, মধ্যপদলোপ) বি ত্রিৎ, পঁচাশী, ৮৫। | 

গাঞ্চাস্য পেধশনন দেখ)। 

পঝিক। (পঞ্চনৃ+ কণ,আগ্) সং,ম্্রীং,পঞ্চকপ- 
দ্কঘটিতদৃ্যতবিশেষ। [পঞ্চপরিমাণসু ্ত। 

' পদ্ষী পেক্চন্,পঞ্চ +ইন্ -_ অন্তযর্থে) বিং,তিৎ, 
পঞ্ষীকরণ (পঞ্চন পাচ-কু কর+আন 

(অনট)-ভা। মধ্যে, ঈ,চি)- আগম) 
সং, কীং, স্থুল স্থষ্টি সম্পাদনার্দে আকাশ, 

বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই শপ পঞ্চ- 
ভূতকে ভাগন্ৃক্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের 
এক এক অর্ধীকে চারিখণ্ডে বিস্তক্ত করিয়! 
স্বীয় অর্ধ ব্যভীত অন্য চারি অন্ধে এক 
এক খণ্ড ঘোজিত করে । 

পর্কীকৃত (ঞ্চন পাঁচ-কৃত। সধ্যে, ঈ€চি,) 
- আগম) বিৎ, ভ্রিৎ যাহার পক্ধীকরণ 
কর। হুইয়াছে। শিৎ-১ “আপকীকৃতভূ- 
তোহখং শুক্মাজং ভোগসাধনমূ ॥১ 

 পঞ্চেজ্িয় পেন পাঁচ" ইন্দ্রিয়) সং, ক্লীৎ, 
চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহুরা ত্বক্- এই পাঁচ 

জ্ঞানেন্দি | বাক্ পাণি পারদ পাস্ধু উপস্থ- 
এই পাঁচ কশ্যেজ্রিয়। 

পকেষু পেন পাঁচ- ইষু বাণ, *ঠী- ছিং) 
সং, পুং, কন্দর্প। ২। (মং স) পঞ্চশর ৷ 

পঞ্জর পিন্জ বাস কর14+ অর(্অরন্)-_ 
. ধি) সৎ, পৃ রীৎ, পির, খাচা। ২। 
. €+অরনৃ ক) পাঁজত্া। ৬। শরীর । ৪ | 
 ক্জশ্িমাত্রাকতি শরীর । শিং-১ “তে 
 শ্বন্ধাঃ শরজালেন শকুন! ইব পঞ্জরে 1? 

পঞ্জরশুয়া (পঞ্জর পিজরা -শুঘ্বা শুকশবের 
 আসপতভ্রৎশ) সৎ, পৃৎ, পিঞ্জরবন্ধ শুকপক্ষণি। 

রী পঞ্জরাখেট প্ঞ্জর পিজর1-_ অখেট মৃগগ্।) : 
রঃ  পটর (পট রা 
রা প্রা (লোন) 5 সসেত কবরীর, কানু | 

 হাৎ। পুত অ্স্যাখ্বরপদব্ত, পলো! প্রভৃতি । 

! ২০ - ৪1) 
॥ ৮1১১ 

আপ 

মস্ত সম্পৃ রি 
পঞ্জিকা, + -ক্। কণ্-ষোগ) লং জী 
প্ী )ভিথিনক্ষআা্ধি কালজ্ঞাপক গ্রন্থ, 
পাজি । হ।পাইজ। ঙ । প্রন্তাবনা 1 ৪81 

ব্যাকরণের বৃ গ্রন্থবিশেষ। 
পঞ্গীকর পেশী পাজি-কর ক করা+ 

অ(অন্)--ক]যে করে। যে তিথি নক্ষত্রাদি 
কালক্ঞাপক গ্রন্থ করে, ২য়1--ষ) সং,পুৎ, 

কায়স্থ, লেখক। শিং-১"কায়্ছে কৃষকৎ 
পঞ্জীকরেো 1১২ | বিং,ত্রিং,পঞ্জিকাকারক। 

পট পেট বেষ্উটন কর1+ অ(ল্)--প) সং, 
পু _ ক্রীৎ, বন্্। ২। (+আঅন্_ ক) পুং। 
চিত্রপট, ছবি। শু। পি়্ালবৃক্ষ |৪ | ক্লীং, 
চাল। ৫ ছাদ । টী--স্ত্রীৎ, যবনিক।, 
পর্দা | ২। বস্কবিশেষ। 

পটক (পট দেখ, অক(ণক)--ক) সৎ, পুং, 
শিবির, ছাউনি। 

পটক। পেটৎ্শব্দজ) পৎ, অগ্নিখেলার টোটা। 
পটকার পেট বস্ত্র-কার [কু কর1+অ 
(ঘঞ১- ক] যে কর, ২য়! _ষ) সং, পুং, 
ভাতি। ২। চিত্র) পটুয়া। 

পটকুটী পেট ব”. কুটী গৃহ) সং, ভ্দ্রীং, 
বস্স্সগৃহ, তাবু । 

পটচ্চন্ন (পটৎ [পটঅৎশেডৃ)--কা] অনু" 
ফরণশব্দ-চর [চন আচরণ কফরা+ 
(অন্)- ক] যে আচরে, ২য়া-ষ) সং 
পুৎ। চোর । ২ । রোমাস্তঃপাতী দেশ। 
এদেশে বহতর বগ্লিময় পর্বত আছে। 
এই দেশ সম্প্রতি ইটালী নামে খ্যাত। 
৩। (পট 4 চরট - প্রৎ) ক্ষীৎ) জীর্ণ বন্তর। 

পটতাল--প্রথমে ছুইটা দ্বীর্থ মাত্রাবিশিষ্ট ফে 
একটা তাল সৃষ্ট হুয় তাহার নাম পটতাল। 

| পটপটা--শিশুদিগেরধাদ্যযন্ত্রবিশেষ,ডুগড়ুণী। 
পটমওপ পেট বস্থ- মণ্ডপ গৃহ, *ছী- 

ষ) সং পুং। তাবু, বস্ত্রগৃহ। 
পটময় গেট বাত্ত+ ময়ংযট)- ্রাচুরঘ্যাথে) 
বিৎক্রিৎ, বন্তনিশ্থিত | ২।. পু _ক্্ীৎ। 
ভাবু।৬।শাটী। . 

ঘান করা4অকে)-ফ। 
, ছমথব! পট +অন্রন-_ _ প্রৎ) বিজিত গতি 

শীল। ২। 'বধায়ক। 4 



পে জুলকত 4 পকেসন্যুব) 
. জংশ্রীৎ, ছাদ, জাল । হ। তিলক ।.৩। 

শিটক 19 পরিজ্ছক। ৫1 পরিবার ।-৬ |. | 
 নেত্ররোগ, চকে ছালি পড়া । ৭) টিং, লী! 
সী বেদাধশ । ২ ।তম্রের পরিচ্ছেদ | 

৩) পট ।$ 1 লমুহ। শিং-১ “নীলপটে- 
রিব জলদপটটলরারৃতে 1” ৫1 সঞ্চধ।| 
৬। বাক্স। ৭। পেটরা। ৮1 (একলনৃ-_ 
ক) পুৎ, গ্রন্থবিশ্েষ। 

টানা (পটল চাল-প্রাস্ত শেষ *্ঠী 
- ষ) সং, পুৎ, চালের প্রান্তভাগ, ছাইছ। 

গটবাপ (পট বকস্ত্র-বাপ যাহ বুনা হই- 
যাছে ) সং, পুত, বস্ত্রগৃহ, তাবু । 

পটবাস (পট বস্ত্র_-বাস গৃছ, বা- 
পটবাসক / সিত+ক-স্বার্থে) সং, পু 

বন্্গৃহ) তাবু । ২। গন্ধচুর্ণ।৬ | পিটালি। 
[গৃহ, ভাবু। ৪।আটী। 

পটবেশ্া (পটবেম্ন্ ) সং, ফ্রীৎ, পটনিশ্ম্িত 
পটহু পেট অন্থুকরণশক্ম-হা ত্যাগ কর! 
“অডে)- ক) লং, পুং- ক্রীৎ, রপঢককা। 

“ভ্রম কৃৎজেহত্র | পটু ২। নাগরা। শিং--১ 

পুরে পটহক্যোবণামৃ।”? ৩।€(+ড-ধি) 
প্ুং অযারতব, আডম্বর। ৪। বধ। | 

পটাক (পট্ প্রযনকর1-+ আক -- অংজ্ঞার্থে) 

টি ক: 

টি । ৪1 ব্ নত 1 উকর (লি... 
বেঈরনৃ-ক)চাললী। ২ রূলফ র্ ৮২7 
খদির। ৯। পুত, কন্বর্থ 1১1 জেখ। ও 
১১1 চন্দ নবৃক্ষ । ৯২ ক জলা) রঃ 
উচ্চতা। রা 

[পই (পাটি দীপ্তি পাওয়া+উ-ক), বি, টা 
. ত্রিৎ, ক্ষক্ষণ নিপুপ, সমর্থ । শিং - - ৯ ডঃ 

পট্ুদিনকরঃকরৈত্তাপয়তে জপ্গঞ্চ 1১১... 
নীরোগ । ৬। চতুর। ৪। মধুর ।৫1উফ । 
৬। উদ্ভ্বল। | তীক্ষ্ণ! ৮ ।নিউর। ৯.৭ 
প্রন্কটিত। ১৯।. ধূর্ত । ১১৯। সং, পু, 
পল্ত!। ১২। পটোল। ১। কারতেত্র । 
১৪ । চোরক। ১৫। ক্রীং, ছত্রাক । ১৬। 
লবণ। ১৭ । পাংগুলবণ । 

পটুক (পটু +কণ্- যোগ) মং, পৃং, লিডেনি, 
পটুপণী ) পেটু পটোল-_ পর্ণ, পাত্র, প- 
পটুপত্রক | ত্রিক। ০ পাতা) সং গীৎ, 
পট্পত্রিক / তৈষজ্য লতাধিশেষ। . 
পটুক্প (পটু -ক্ষপ এখানে বভিশব্যব্থে ) 

বিৎ, ত্রিং, অতিশয় পটু । -. 
শ; সং পুং, রাক্ষসবিশেষ।  . 

পটোটজ (পট চিত্রবিশিষ্ট পর্দা! উজ 
পর্ণকুটীর, কুঁড়েবর ) সং, ক্রীৎ, তা, 
বস্তনিশ্মিত গৃঙ। 

সং,পুৎ, পক্ষিবিশেষ । কা স্ত্রীং, পতাকা, ৷ পটোল (পটু দেখ, ওজ _ ক, সংজ্জার্থে), আহ, 
ধর্বজা। 

পটাম্বর পেট - অন্বর) সং, কী, পট্টবস্ত্র। 
পটালুক। (পট গ্রমন করা আলু প্রং। 
কষণ্- যোগ, আপ সৎ, স্ত্রী, জলেকা, 
ভআোক। 

পট ) পেট দেখ,ই-_ -প্রৎ। কণ্_ যোগে 
পটিক। 1 পটিকা) সং, শ্ীৎ, বস্ত্রবিশেষ | 
পটী 9 ২।পাড়া, পরী । 
পটিমা (টি মনৃ, পটু +ইমন্ -. ভবার্থে) সং, 
পু পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য ।. 

পিউ পেটাক্সস, পটু ই, ঈস্( দহ): 
এ আতিশয়ার্থে) বিং অং, পটায়ান 

অতিপট্, তুটতুর । 
পটার এট খন করা+-উরেরন্) _ ধি, 
অংজ্ার্থে) লংখু্ীৎ, চন্ষন। শিং _১৭পরি- 
শী রপটীব লেপ; 7 ২। ক্ষেত্র! | 

ক্রীৎ, পল্তার সকল ।২।. পু, পল্তাক্াছ। 
পটোলক পেটোলব-+কণ্ _ -তুল্যার্থে। শটো- 

লের আকৃতি তৃজ্য বলিয়া) ৪৮৮৪ শক্তি, 
বিনুক ॥ | 

পটো(লকা । পেটোল+- কট - -অন্ার্থে)সং, 
পটোলী // স্ত্রী স্কুজণটোল । ২। এগ । 
পট (পট্ গমন করা, পাওয়া 1 ত(ক্ত)-- কট 

সং, পুং, পেববার্থ প্রস্তর, 'চূর্ব করিবার 
পু অজ 
£। রাজকীয় সনন্য, গ্থা্স।। শিং ৯ 
পস্ব] ভূমিং নিবন্ধ বঃ ক্যা ভু. কারক 
পটে গেটে) জা তাপে বা সুনে 
পরিচিন্িতত (১ *। পটি। ৭। পাগড়ি । 
৮ ।য়াজাসন। ৯। উর হস, একগ্টা। 
১০ । পাটি, রেখা । ১৯ জী নামা! 
. ৯২৬গর । ১৩ গ্রজয । | 



পণ ্ 
, 

পশু. 

পটজ (পট -জ[জন্ জগ্মান+.ড)- ক] 
উৎপন্ন, ৫মী-ষ) জৎ ক্রীং, পউবস্স, 
রেশমী কাপড়। 

পউদেবী 1 (পট . শিরোবন্ত্, পাগড়ী, 
পট্মহিষী / সিংহাসন দেবী, মহিষী- 

বাজ্জী) অৎন্ত্রীৎ, প্রধানা মহিষী, পাটরাণী, 
জিংহামনযষোগ্য। কৃতাভিষেকা রাজমহিষা। 

পটন (পট গমন করা+তনন্-ধি) সৎ 
ক্লীৎ, পত্তন, নগর। [পাতা । 

পট্টশাক ; সৎ, পুং- ক্লীৎ পাটশক, নালিত। 
পন্রাবাস পেউ- বস) সং, পু, ভাবু। 
পিক (পট +কণ্- যোগ, অ।প) সৎ, স্্রীৎ, 

পাট । 
পটটিশ-স (পউ দেখ, টিশ, টিস-_ ক, সৎ- 

জ্ঞার্থে) সৎ, পুৎ, অন্ত্রবিশেষ। 
পট্টা; সৎ, শ্রী, ললাটভূষা। ২। অশ্ের 
তলপেট, অশ্ের বক্ষঃস্থল বন্ধনরজ্জ, 

পট্টোলিক1 €পট্ট রাজকীয় সনদ্দ+ওল-__ 
প্রংৎ, কণ্-- যোগ, আপ) সং, স্্রীঘ, ভূমির 
করগ্রহণের ব্যবস্থাপত্র । ২। পাট।। 

পঠদ্দশ (পঠছ্।পঠু পাঠ করা1+অৎ্(শেতৃ) 
-ক]- দশ) ) মং, আ্্রীৎ, পাঠের অবস্থা, 
পড়বার কাল। 

পঠন (পঠ্ পাঠ করা-+অন(নট্্) - ভা) 
জং, কীৎ। পাঠ, অধ্যয়ন | 
পঠনীক্ক পঠু পাঠ করা1+ অনীয় -্ঘ) বিৎ। 

ভ্রিং, পাঠ্য, পড়িবার যোগ্য । 
পঠি পেহ পাঠ কর1+ই -প্রৎ) সং, স্ত্রী 

পঠন, অধ্যয়ন। 
পঠিত (পঠ পাঠ করা +ত ক) - শ্দ) বিৎ, 

1ত্রথ, আধীতঃ উচ্চারিত । 
পঠ্যমান (পঠ. পাঠ করা+আনশোন)-_্) 
বি জিৎ যাহা পাঠ করা ঘযাইতেছে। 

পড়ন, 1 €প/ঠনার্থ পঠশরঁপতনার্থ পত্ 
. পড়া ) ধাতু) সং, অধ্যয়ন। »২। পতন। 
পড়সী পোড়াবাসিশব্ঘজ) সং, প্রতিবাজী। 

| সহ (পে, 

এজ্জল্)-সর) সৎ, পু প্রতিজ্ঞ11 

ন্বান্দিরাখা, ০০1 দত । ৪ 1 বিজ নয 
'$সৃহ্হ,। নোঅল্-শ) বেতন। ৬। কুড়ি- 

টা গা 1২. কার্াপ। শিৎ-১ পঅশীতি- | 

ক্রয়ধিক্রয় করা, কাত ই 

ভির্বরাটটকঃ পণ ইত্যভিধীয়তে 1 ৮। 
ধন। ৯। মুল্য। ১*। বিষ্। শিং ১ 
“প্রাণদঃ প্রণবঃ পণঃ।* ৯৯ (4+অল্_ ভ1) 
ব্যবহার । 

পণগ্রন্থি পেশ বিক্রয় দ্রব্য - গ্রন্থি গ্লাইট্) 
সং, পুং১ হাট বাজার প্রভৃতি ৷ 

পণন পেণ দেখ, অন(অনট)-_ ভা) সং, কীৎ, 
বিক্রয়, বেচা। 

পণফর 7; সৎ, ক্রীৎ, লগ্গের দ্বিতীয় পঞ্চম অষ্টম 
ও”একাদশ স্থান। 

পণব (পণ্ হ্ডতি কর1+অব- সংজ্ঞার্থে। 
অথব। পণ -ব1 গমনকর14 অআ(শ)-- ক) 
সং, পুং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ২। দশাক্ষর 
পরিমিত ছন্দেবিশেষ। 

] পণবন্ধ (পণ প্রতিজ্ঞা- বন্ধ বন্ধন) সৎ, 
পু) সন্ধি। ২। শ্রুতিজ্ঞাবন্ধ। ৩। ফল- 
সান্ধ। | _শ্ম) সং, পুৎ, পণ্যদ্রব্য। 

পণস (পণ্ ক্রুয়বিক্রয় ব্যবহার কর14+ অস 
পণাঙ্গনা পণ মুল্য -অঙগনা স্ত্রী ।যেস্ত্রী 

ব্যবহারার্থে পণ গ্রহণ করে) সৎ স্ত্রীং, 
কুলটা, বেশ্যা । 

পণাদি ; সৎ, ক্রীৎ, খরাটক, কড়ি। 
পণাক়া পেপ্ ক্রয়বিক্রয় করা+ আযম, আঅ1-. 

ভ1) সৎ, স্দ্রীৎ, ক্রয়বিক্রেয়, কেনাবেচা । 
পণায়িত (পণ দেখ, ত(ক্ক)-স্ম। হয় 
পণিত পচ্ষেপণ- আয় + তক্তি) 

_ম্ম) বিং) ভ্রিৎ, স্ভত, প্রশংসিত । ২। 
ব্যবন্ৃত ॥ ৩। বিজ্রীত। 9 ক্রীত। ৫। 
বর্ণিত। (সংক্রীহ, কপন্দক, কড়ি। 

পণান্ছি (পণ বিক্রয় দ্রব্য -অশ্ছি হাড়) 
পণিতব্য পণ দেখ, তব্য মম) বিং, ত্রিৎঃ 

বিক্রেক্স । ২ | ব্যবহার্য | ৩। স্বোিব্য। 
পিতা (পণ্ বিক্রয় করা+তৃতেন্)_ ক) 

বিৎ, তরিৎঃ বিক্রেতা, বিক্রপধীরক। । 
ক্রেত1। 

[ পর্ণী পেশিনূ, পণ+ইন্ _অক্টর্ঘে) বিংবরিং 
ক্রিয়াদি ব্যবহারযুক্ত । ২। স্ভ্তিকারক। 
৩ । সৎ, পুং, ক্তিবিশেষ। 

পণ্ড পেণ্ড গমন কর14অ--প্রৎ । অথবা. 
পণ্ড -শ্ম) সং) কা বস । 
২। বি ভি, ধস - 



পণ্য ॥ 

৬ ০০ িিশা তি শিশিস 

পণ্ডক ; সং, পুখ, সাধর্বি মনুর র পুর্রষিশেষ | 
পণ্ডশ্রম (দেশজ) সং, অনর্থক আয়া, বিফল 

তু, নিরর্থক শ্রম। 

পণ্ডা পণ্ড +অ(অন্)--ক, আপ) সং, স্ত্রীহ, 
তীক্ষনুদ্ধি।২। শান্্রঙ্ঞান। ৩। বেদোজ্জ্বল। 
বুদ্ধি । 

পণ্ডিত (পণ্ড1+ইত _-জাছার্থে) সং, পুং, 
বিদ্বান, শান্মজ্ঞ। ২। দক্ষ, নিপুণ; যথা 

বণপণ্তিত। শিৎ -১ “পঠকাঃ পঠকাশ্চৈব 
যে চান্যে শাক্মচিস্তকাঃ | সব্যে ব্যপনিলো। 
মুর্থা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডতঃ।”৩ সঙ্গীতে 
__যে ব্যক্তি কেবল গুঁপপন্তিক তৌ্যত্রিক 
জানেন, অর্থাৎ সঙ্গীভশান্ম মাত পরি- 
জ্ঞাত আছেন, ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্ধ,ত্রিক 
অবগত নহেন, তাহাকে পণ্ডিত বলা ষায়। 

পণুতম্মন্য (পণ্ডিত পণ্ডিতকে - 

পঙ্িতমানী মন্. বোধ করা4যখেশ) 
-ক, পণ্ডিতমানিন্, পণ্ডিত- মন্ বেধ 
কর14ইন্ণিন্)-_ ক, ২য়া- ষ্) বিং,ত্রিৎ 
পণ্ডতাভিমানী, যে পণ্ডিত না হুইয়াও 
আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে। 

পণ্ডিতমানী (পণ্ডিত. মানী আঁভমানী) 
বিংহিৎ, পশ্ডিতাভিমানযুক্ত । ২। অজ্ঞান। 
শিৎ-১ / মুর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঠ 1” 

পণ্ডিতমুর্খ; সং, পুৎ, যে ব্যক্তি পণ্ডিত হুই- 
ঘাও মুর্খের ন্যায় আচরণ করে। 

গণ্ডিতায়মান (পণ্ডিত+ক্যঙ্+শান- ক) 

১৯০০১ ] 

সস শাাািশ্িপিপপসশা শশী সপ সাশশী শশী শশী শশা ্ীেীীশশিশশি 

পত 

পণ্যশালা পেণা বিক্রের দ্রব্য -শালা গুছ) 
সং, রী, হাট বাজার দোকান প্রভৃতি |, 

পণ্যন্থী (পণ্য-স্ট্রী, য়ং-স) সং, স্ত্রীৎ, 
পণ্যাঙগনা, বেশ্যা । 

পণ্যাজনা 7 পণ্য, পপ-অঙ্গনা স্ক্রী, 
পণাঙ্গন। বং স)) সং, স্ত্রীঘ, বেশ্টা | 
পণযাজীব (পণ্য বিক্রেয় দ্রব্য _ আভজীৰ 

জীবিকা, ৬ঠী-হিৎ) সং, পৃৎ, বপিকৃ, 
সওদাগর । [রলীৎ, হাট, বাজার। 

পণ্যাজীবক (পণ্যাজীব+কণ্- যোগ ) সং, 
পতগ (পত !পহ গমন করা1+ অ(অল্)-.. 

প)পক্ষ-গ [গম্ূ গমন করা7+ অ ড)- 
ক) ষেগমন করে। যে পক্ষ দ্বারা গমন 
করে, য়া ষ) সং, পু, বিহ, পন্ষী। 

পতল (পত পক্ষ-গম্ গমন করা-+ 
পতঙগম / অ(খ)-ক) সং, পুং, শলভ, 

ফড়িং । শিং-১ “ অস্ষি পতঙ্গ লবঙ্গ 
সেতালয়ে পিব মধূনি বধৃষ মধুত্রতান্ ।”” 
২। পক্ষী । ত। সাধ্য ।৪। অগ্নি। ৫। শর, 

বাগ। ৬। শালিবিশেষ। ৭। র্লীৎ, পারদ । 
৮। চন্দনবিশেষ। ৯। চিহ্ছ বিশেষ, *+ 
এই চিহ্ছকে পতহ্থ“চিহ্ন কহে। 

পতঙ্গকবচ (412106701789967808 ) যে সকল 

কীছের দেহ পতঙ্গের কবচের ন্যায় তু 
কবচে আবৃত থাকে; ষথা--কালিপস্ 
(9%19299) ভূদলক (17110116958) গামক 

জলজ কাট প্রভৃতি । 
যে পৃন্নে পণ্ডিত ছিল না এক্ষণে হইয়াছে ।! পতজবৃত্ত (পতঙ্গ _বৃত্তি আচরণ, ৬ী_ 

পণ্ডক ; সৎ, পু২, বাতরোগবুক্ত, পঙ্গু । 

পণ্য পণ দেখ, য-ম্ম) বিৎ ত্রিৎ, বিক্রয় 
(ভ্রব্য)। ২।ব্যবহার্ধ্য। শিং-১ “পাশু- 
পাল্যধং কৃষিঃ পণ্যৎ বৈশ্যস্যাজীবনৎ 
স্বাতমৃ |? ৩7 স্ভোতব্য। 

পণাপেফিতা ; সৎ, স্টীৎ, বেশ্যা! 
পণ/বিক্রুয়শাল। (পণ্য _নিক্রেয় শালা, ৬ষী 
শষ) সত, স্ত্রীৎ, হাটচাল! ॥ ২। হট্রের 

* গৃহ। | 
পাবি] পণ্যবীথী পেশ্য - বীধিকা, বীথী 

শ্রেণী, ৬চা _ --ষ) সৎ, স্্রীৎ, বিপপি, শ্রেণী- 
বন্ধ দোকান। শিং-১ “আপণাঃ পণ্য- 
শীট হবয়হ, তি মীনীতি সংজ্জিতম্ |?) 

হিং) বিং, ত্রিং, ষে পতঙ্গের ন্যায় আচার 
বিশ্ষ্। [সং, স্ত্রীৎ, মধুমক্ষিকাবিশেষ । 

পতন্সিকা (পতজ+কণ-_ তুল্যার্থে, আপ.) 
পতপ্চিকা ; সং, স্ত্রীৎ, ধনুকের ছিলা। 
পতগ্রলি (পতৎ পতন --ঘঞ্জলি নিপাতন। 

কখিত আছে ইনি সর্পাকারে প।পিনি মুলিল্প 
হস্তে হ্বর্গ হইতে পড়িয়াছিলেন) অৎ, পুৎ, 
যোগশাস্ত্রপ্রযোক্ত1। ২1 পাণিনিভাষ্য- 
কর্তা । ৩।' পাতঞর্পবর্শনপ্রণেতা সুনি- 
বিশেষ । শিং ১যোগেন চিন্স্য, প- 
দেন বাচটৎ, মলৎ শরীরস্য তু বৈদ্যন্তকন, 

যোহপাকরোস্তৎ প্রবরং না পতন 
আরজলিবানিতোহনি 188. ০ ৭8৫5৭ 

৯ 



পতি 

সর 

পন্তৎ (পত্ত গমন কর1 অংশ) ক) 
সং, পুৎ, পক্ষী । ২। বিৎ, ত্রিং, পতন- 
শীল। 

পতত্র ) (পত্ গমন কর1+ অ(অঙ্গ)- 
পতল ভাবেশ্ডপত- ত্রৈ জা কর1+- 
অ(ডে)-ক। অথবা! পরত _ অব্রঅভ্রন্) 
-শ। ২য় পক্ষে-পতৎ্ পক্ষী-ত্রে+ 

আঅ(ড)- ক, য়া- ষ) সং, ক্রীৎ, পম্মীর 
ভানা। 

পতত্রি ; পেতত্র+ই- প্রথ। অথবা পভ্+ 
পতভ্রী | অভ্রি(অভ্রিন্)- ক। ২য় পক্ষে 
পতভ্র+ ইন্- বঅন্তযর্থে) সং, পুং, পক্ষী । 

পশ্ডজিকেতন € পতভ্রী গরুড়- কেতন 

ধবভা, ৬ঠী-হিৎ) সং, পু, গরুড়ধবল 
বিষু)। 

পতজ্িরাজ (পতল্লি পক্ষী -রাজ রাজা- 
শ্রেষ্ঠ, অধিপতি, ৬চী - ব) সং, পুৎ, পক্ষি- 
রাজ, গরুড়। ৃ 

পতদগহ (পতৎ্ [মুখার্দি হইতে ক্ষরিত জ- 
লাদি]যাহা পড়িতেছে- গ্রহ [এহ্ গ্রহণ 
করা+ অ(অন্)- ক] ে গ্রহণ করে, ২য়া 

-ষ) সং, পুং, পিকদান, যাহাতে খুথু 
ফেলা ষায়। 

পতন্তীক্ক (পতৎ্ পক্ষী- তীর তয়মুক্ত, 
€মী - হিৎ) স্ৎ, পু, শ্যেনপক্ষী । 

পতন (পৎখ 'অধোগমনকর1+ অন(অনট্) _ 
ভা) সং, ক্লীং, চলন। ২ ।স্ঘলন। ৩। 
ভ্রংশ। ৪ ।নাশ। €। পাপ। শিং- ১ 
“বিছিতস্যানুষ্ঠানানিল্িতস্য চ সেবন্াৎ। 
'অনিগ্রহাচ্ছেন্ট্রিয়াপাৎ নয়ঃ পতনমৃচ্ছতি ।” 
৬। পাতিত্য। 

পতনীয় (পত্ গমনকরা4+ অন _ শরম) বিৎ, 
তিৎ, পাত্য, পতনার্ছ। ২। পেত পতিত 
ছওয়1--আঅনীয় - প) সৎ, ক্ীং, পাপ। 

পম পেত পতিত হওয়14 অস--ক। জীব 
কণ্ধকয়ে যে স্থান হইতে পতিত হুয়) 
সং, পু, চক্র । ২। পক্ষী ।৩। পতল । 

পতয়।লু পত্--পতি পড়া কআআলু-_ ক, 
. শলার্ঘে) ঘিৎ, ত্িৎ, পতনশীল । 
. প্রজজজিছঃ (গত গষনকরা+ ইন _ শীল্দর্থে 

| ১০০২] চি শক্তি ১ 

পতন 3. (প্ শরম কর1+ অর.অরন) 

পতরু আঅনুূ-ক) বিং, ভ্রিং, গমন 
শীল। 

পততস (পৎ গমন কর1-+ অস- সংজ্ঞার্থে) 
সং, পুহ॥ বিহঙ্গ,। পক্ষী । ২) চন্ত্র। ৩। 
পতঙ্গ । 

পতাকা (পরত গমন করা+কসক রশ, সং" 

জ্বার্থে, আপ) সৎস্্রীং, ধধজ,নিশান। শিং 
-১যশঃপতাকাং বিপুল।ং ত্রিষু লোকেধু 
বিশ্রুতাম্ । উচ্ছি,ত্য তে গণ পুত্র”? 
২। ধবজপট। ৩ । চিহ্চ। ৪। সৌতাগ্য। 
৫। নাটকের 'অঙ্গবিশেষ। 

| পতাকাস্থানক ; ১, ক্লীীৎ, নাটকাজবিশেষ। 
পতাকিক (পতাকা+ কণ্-ুক্তার্থে, ই- 
আগম) বিং, ভ্রিং, পতাকা যুক্ত । 

পতাকী (পতাকিনৃ, পতাক14 ইন্ - অত্যযর্থে) 
বিৎ, ত্রিংঃ পতাকাধাগী। ২। সং, পুং 
রথখ। শ৩। শুভাশুভবোধক চত্তবিশেষ; 
ইহু1 আক্কিত করিতে গেলে, তিনটা উদ্ধাগ 
রেখাপাত করিয়া তিনটী তির্ধযগ্ রেখ! 
দ্বার ছিন্র করিতে, পরে উভত্সপান্খ হইতে 
ছয় হুয়টী ভে-৩ রেখা ছার! চক্র প্রত্থত 
করিবে। উহারই লাম পতাকীচক্র | পতা- 
কিনী--স্টীৎ, সেনা! 

পতাপত পেত্[যঙ্লুগন্ত) পড়1-+ অ(ন্,--ক, 
ভিত্ব, পৌনংপুনঃ অর্থে) বিং, ভ্রিং, বারং" 
বার পতনশীল। 

পতি (পা রক্ষাকর1-+ আঅতিডেতি) - ক) সং, 
পুহ, ভর্তা) ২। রক্ষক । ৩। প্রভু। ৪। 
নায়ক । শিং-১ ভার্ষযাা ভরণান্তর্ত! 
প।লনাচ্চ পতিঃ হ্যুতঃ |. 

পতিৎবর! (পতিৎ পতিকে বু মনোনীত 
করা+7+ অ.খ) - কপ) সং,শশিৎ, শ্বযন্থয।। 
শেচ্ছায় পতিগ্রাহছিশী । ২। কৃষ্জীরক। 

পতিত্ব (পতি- হন হখ করা আঅ.টক্)- 
ক) বিং, ব্রি, প্রভুহ্ত। সী ভ্ত্রীৎ। প্ি- 
খাতিনী, পতিহত্যাকারিপী। 

পতিত (পে পড়া তঞ্ে) - ক) বিং, ব্রিং। 
অধোগত । ২। চলিত । ৩। গ্রলিত। ৪1 

নরক পতনহৃচক কর্প্মকারক, সবধর্স্রউ। 
পাপী। শিৎ-১ "্বধর্রৎ থঃ সমুচ্ছিদ) 

পপাস্ীপীশপপীল 
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পতিতজমি ; থে জমীর আবাদ নাই ও তা- 
হাভে কোন কর ধার্থা নাই। 

পতিতোতপন্নপেতিত - উৎপন্ন,৫মী _ ষ বিং, 
ত্রিৎ, পতিত হইতে উৎপন্ন, ধর্মতরষ্টজাত। 

পতিত্বন; সং, ব্লীৎ, যৌবন । 
পতিদেবতা, পতিপ্রাণ! পেতি - দেবতা, ৬ঠী 

হিং) সং, স্কপীং, সভী, পতিত্রতা। 
পতিমতী পত্তি+ষৎ (মতু) _ অস্থাযর্থে) সং, 

আ্ীং, শ্বামিযুক্তা ভেম্যাদি)। 
পতিবত্বী পেতি+বড, উপ স্্রীলিঙগে, মূ 
আগম) সৎ, স্ত্রী, সভর্তুকা, সধবা। 

পতিবেদন পেতি-বিদৃ-িলবেদি লাভ 
করান 4 অন(অনট)-- তাবে ) সং, পৃঃ 

মহাদেব। শিং-১ ত্র্যস্বকৎ বজামছে 
চুগন্ধিং পিবেজনমূ ।” 

পতিব্রতা পতি-আত নিযর়ষ, ৬ঠী-হিহ বা 
ণমী-ছিখ। যেবিবাহের অজীকার ভা 
করে না। অথবা পতি ত্র; যাহার পতি 
শরতের ন্যায় অর্থাৎ সদা উপাস্য, ৬ষ্ঠী _ 
হিং) সং,স্মীং, সতী, সাধবী, পতিপরাযপা। 
শিৎ--১ “আর্তার্তে মুদিতা লুষ্টে প্রো- 
বষিতে মলিন] কশা। মৃতে জ্িষ্সেত যা 
পতে। সাধধবী জ্েয়া পতব্রত।1। 

পতীযস্তী (পতি + বক্য)- কস্মপতীয়- 
অতশতৃ)- ক, ঈপ্ৃ-শ্রীৎ, নৃ- আগম) 
সং, স্্রীং, স্বাম্যাভিলাধিণী, পতিকাম! । 

পৎ্কাষী পার্দ-কষ গগন করা+ইন্পিন্) 
ক) বিং, ত্রিৎ, পাদচারী। 

পত্তন; সং, ক্লীং, রক্ুচন্দন। ২ । বকম্শাছ। 
পন্তন পৎ গমন করা41তন ভনন্)- ধি। 

যেখানে বঝণ্িকেরা গমন করে। ক্মথব! 
গং গ্মন-_-তন বিস্তার, ধানে গ- 
মনের বিস্তার 'আশছে, ৭মী -হিৎ) সৎ 
ক্রীং, নগর, শহর, | ২। মদর্গ। 

পন্তনদার (পার়স।) ভূম্যধিঞ্ারীর অধীনস্ 
ভূদম্প্তির করদ্দাত।। | 

পন্ভনাধিপতি ) সৎ, পুৎ, রাঁজাবিশেষ। 
গন্তনি (পন্ধন' জংস্থাপন) নির্ছি খাজান! | 
দিবার লিকষে লংস্বাপিত ডুন্যাদি। 

১০৪৬, 1১ ্ মা রর ১৭) রঃ 
- হত বৃ ৭ রর 

" । 
2১8 

। রগ. 

* 

ব্রজে গমন করে)সং পৃৎ, পযলাতিক টা টু 
শিৎং- ১ পপত্তীনাৎ দশকোটীহু নিপতিক্ধে- 
ছ্েকে! করন্ধোখিতঃ 1” ২। বীর । | (শ- 
কি) সেনাধিশেষ, এক হস্ঠী, এক রখ,তিন 
অশ্ব, পঞ্চ পদাতিক শি২-১ “একো! 
রখো৷ গজশ্চৈকো। নরাঃ পঞ্চ পদাভিয়ঃ 
্রযনশ্চ তুরাশান্তজট্ঞৈ১ পত্তিরিতাদ্িধী- 
তে 1১ ৪ | পঞ্চপঞ্চাশদাত্মক নরটসন্য | 
শিৎ-- ১ «“নরানাৎ পঞ্চপঞ্চাশদেহা 
পন্তিবি ধীয়তে |" ৫1৫ 4+ক্তি-স্কাবে ) 
গত্তি | 

পল্তিগণক পেত্বি _গণক, *চী _হ)বিং, স্রিৎ। 
পদাতির গপনাকারক। 

পত্তিসংহতি ; সৎ, স্্রীৎ, পাতি সৈন্যরন্দ । 
পত্বী পেতি+ঈপ, _জায়ার্থে। নৃ- আগস্ট 

সৎ, স্ত্রীৎ, বিবাহিতা শ্রী, ভার্ধ্যা!। 
পত্থ্যাট (পত্বী ভাষ্য! আট [আ।-ক্সট্ 

গমন করা+ অ(অন্)-ক] যে গমন করে) 
সৎ, পু, পত্ীর বাসগৃছ। 

পত্র পেত পড়া, গমন করা4ররকৃ)-ক। 

অথবা পত্র ই্ুন্)ট-ক) সং, কী 
পাতা ২। বাহন, অশ্ব শ্রকটার্দি। ৩। 
(+ষ্রন্-প) পক্ষ, পালক । ৪ বাণের 
পক্ষ । গু ।পুক্ভকাদির পাত। *' সৃবর্ণাদির 
পাত । *।পত্রলতা। ৮। শরপত্র। ৬ 

চিঠী।. 
পর্ক পেক্র+ কণ - যোগ) সং, ক্রীৎ, পাতা। 

২। তেজপাত। ৩।পরাবলী রচনা । ৪1 
পুং,ঃ শালিক শ্াক। 

পত্রকাহলা (পত্র পাতা, পক্ষ ইত্যাদি - 
কাহল শব্দ) সং) স্ত্রী, পাতার ড় 
মড়ানি শস্ব। 

পত্রগুপ্ত (পের পাতা- খণ্ড লু্কাত্বিত, 

*ঠী-হিৎ) সং, পুং$ তেকাটাসিজের 
গাছ। 

পত্রচ্ পেত্র - বক্স [শরীর] পদ্ধার্থ) সং 
পত্রাজ |] জী, রক্তচন্মল। 
পত্রণা (পত্র বাণের পক্ষ-নী পাঞস্া7 
বদ. প্রাং। 'জখবা পর - নম +ড-খ") 
সং টং বাণের পক্মপ্নচনা । টু 
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পত্রদ।(রক (পত্র পন্ত্রাকার-ঘু বিদীর্ণ কর। 

ঘক(ণেক)- ক) সং, পুৎ, করাত । 

শি 

পত্রনাড়িকা পেত্র পাতা-নাড়ী পাত্র+' 
কণ্ - যোগ) সত, স্ত্রী, পাতার শির । 

পত্রপরশ্ু 1 পেত্র স্ুবর্ণাদির পতি-প- 
পত্রপশ্ু রশু, পশুলুকুঠার) সং, পৃং, 

স্বর্ণাদিচ্ছেদক অন্পবিশেষ, ছেনী । 
পত্রপ! ; সৎ, স্বীৎ, অপরূপা, লজ্জা । 

পত্রপাল (ত্র পাতা -পাল্ রক্ষা করা 
(অন) - ক) সং, পু, ঝড় ছুপী। লী- 
স্্ীং, কর্তিনী, কাচি। [ভূষণ । 

পত্রপাশ্যা ; সং, স্টীং, স্বর্ণাদিরচিত ললাট- 

পত্রপিশাচিকা ; সং, স্ীৎ, জলত্রা, টোকা। 
পত্রপুস্প (পর পাতা-পুপ্পের ন্যায়, ৬ষ্ঠী 

_হিৎ্) সং, পুং, রক্ততুলসী। স্পা 
স্দীৎ। তুলসী । 

পত্রপুপ্পক.পত্র পাতা -পুষ্প+কণ-- যোগ) 
সং, পু, ভূর্জপত্রবৃক্ষ | 

পরবন্ধ পেত্র পাতা -বন্ধ বন্ধন) সৎ, 

পুৎ, পুপ্পার্দিরচনা, পত্রপুষ্পাদি দ্বারা 
সাজান। 

পরবাল পের পাতা বল্ বলিষ্ঠ হওয়! 
++ অ.ঘএ)-- ৭) সৎ, পৃ, গেপণী, দাড় । 

পরভঙ্গ (পর পাতা -ভন্জ ভগ্ করা 

অ--প্রাৎট সং্,পৎ, আী _ জ্দ্রীৎস্তনকপোলা- 
দিতে কল্সরিকার্দি রচিত পনুলেখা, পত্রা- 
বল । [পত্রাকার মগীরীবুক্ত তিলকবিশেষ। | 

পত্রমগ্তরী ; সং, স্ত্রী, পর্ণের অগ্রভাগ । ২। 
৮৪ (পত্র পত্রাকার - মাল1, ৭মী- 

হহ) সং১ পুৎ, বেতম্। 
টি (পত্র - যৌবন, ৬ঠী- হিং) সৎ) 

ক্লীৎ, নব্পল্পব, নৃতনপাত্র । শিৎ- ১নবো- 
দগতে কশলরখকিশলৎপত্রযৌবনমূ্ ক 

পত্ররথ (পত্র পক্ষ-রথ গতিসাধন, ভষ্ঠী 
»হিৎ) সৎ, পুহ, পক্ষী | ২। বাণ । 

পরল (পৎ গমন করা1রল-- গস নখ, 

কত, পাতলা দই? 
পত্রবল্পী (পর--বল্পী লতা) সং, আ্রীঘ, 
গলা / পত্রাবলীরচনা,তিলকাদি । ২। 
পাশের গাছ । ৬। কট | ৪ | হি 
লত্] | | 

স্পকিঞপরপ৯ 

পত্রলেখা - শ্াৎ পেত্র পাতা _ লেখ। 

পত্রবিশেষক-ক্লীৎ |) শ্রেণি,৬ঠী- ষ। পত্র 
_বিশেষক যে বিশেষ করে) সং, স্তন. 

কপোলাদিতে পত্রাবলী রচনা। ২। তিলক। 

পত্রবাহ (পত্র পালক -বাহ বহন) মং, 

| পৃ, বাণ । ২। বিং, ত্রিৎ, লিপিবাহক। 

শ ত্রবেষ্ট (পত্র -বেষ্ইী যেবেষ্টন করে) সং, 

পু, তাড়ঙ্ক, ভূষণবিশেষ । 

ৃ দে (পত্র - শেণী, ৬ঠী _ষ) সৎ, আ্্রীং, 
ূ দ্রেস্তীলতা । ২। বর্ণ সমুদায়ের পংক্কি। 
| পত্রশ্রেষ্ঠ ; সং, পুৎ, বিন্ববৃক্ষ, বেলগাছ। 

পত্রহ্ান্দর পের - তুন্দর, ৬ঠী _ হিৎ) সৎ, পু) 
স্বনামখ্যাত বক্ষবিশেষ । 

| প পত্রহ্ছচি ত্র পাতা-স্ুচি সাঁচ) সং, 
ূ স্টীং, কণ্টক, কাটা । 

৷ প 
] 

| 

পরহিম; সৎ, রীৎ, হিমদুর্দিন। 

পত্রাখ্য পত্র পাতা-আখ্যা নাম, ৭মী 
- হিৎ) সং, ক্লীৎ, তেজপাত। ২। তালীশ- 
পত্র । 

পত্রাঙ্গ ; সৎ, ক্রীৎ। রকচন্বন । ২। রজ্চন্দন 

রা কাষ্ঠটবিশ্ে : . ৩। ভূর্জপর বুক্ষ। 
৩। প্দ্বা। 

পরাচ্ছুলি (পত্র অঙ্গুলি, | কার্যকারণতা- 
প্রবুক্দ] অন্গুলিব্যাপার, "মী _ হিৎ) সং, 
সং) চন্দনাদি দ্বারা, স্তশকপোলাদিতে 

পত্রীবলী রচন।। 

পত্রোঞজন (পত্র [পুস্তকের] পাতা _ অঞ্জন ক- 

জ্তল) সৎ, ক্লীৎ, মসী, কালী । 

পরাঢ্য পেত্র-আট্য, ৩য়1--ষ) বিৎ, ত্রিধ, 
বহুপত্রযুক্ত | ২। সৎ, ব্লীৎ, পিপ্ললীমূল, 

৩। পন্নততৃণ । 
পাবলি 7 (পত্র পাতা- আবলি, আ- 

পতাবলী / বলা শ্রেণী, ৬ঠী- ষ) সং, 
সৎ, পত্ররচনা, অলকাতিলকা। 

পত্রিকা, পত্রী পেন+কণ -স্বার্থেআপ, ঈপ) 
সং, স্ত্রীৎ, পত্র, লিখলাধার, লিপি, চিঠি। 
শিৎ-১ “আদিত্যাদি গ্রহাঃ সর্ববে লক্ষ" 

ভ্রাণি চ রাশয়ঃ। দীর্থম।য়ুঃ প্রকুর্্বন্ত যস্য" 

যংজন্মপত্রিকাঃ । 
পত্রিকাখ্য ; সং, পু, কপুরিবিশেষ । হ। 

| লিং, ভরি, পর্রিকানাসক। | 
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পত্রিণী ;. সং, স্্রীৎ, পল্লব । পথিবাহুক (পথিন্ পথ--বাহক যে বহন 
পত্রোপস্কর় পেত্র-উপস্কর বন্ধনের মস্লা) | করে) সং, পৃং, শাকুনিক, ব্যাধ। ২। 

সং) পুত, বৃক্ষ বিশেষ, কাসমর্দ | নিষ্টর। ৩। ভারবাহক ।" 
পত্রোর্ণ (পত্র পাতা - উর্ণ। রেশম) সং, ! পথ্য পথ. গমন করা 4 যষ্চো) - যোগণার্থে) 

ক্লীং, ধৌতকৌষেয়, রেশমী বন্ত্র। ২। ; বিংতিৎহিত। শিৎ-- ১৭ব্যাধিতস্তোষধং 

পৃঃ বৃক্ষবিশেষ, শ্যোনাকরক্ষ | পথ্যমৃ |” ২। যোগ্য । ৩। আরোগ্য 1৪ । 

পত্রোল্লাস পেত্র- উল্লাস যাহা আনন্দিত পেখ বৈদোক্তব্যবস্থা+ষ -র্, অন 

করে) সং১পুৎ, মুকুল, বউল | ২। কলিকা, | পেতার্থে) রোগীর যোগ্য আহার । ৫। পুংঃ 

কুড়ি। [র-ল) সহঃ পুৎ, পন্থা, পথ। | টড থা।_ স্মীৎ,হরীতকী । “শিবা- 

পৎ্সল পেৎ গমন করা+সরসেরন)--। 1ৎ বনতিক্র£ স্যাৎ পথ্যঃ সন্দরমাতৃকৌ।” 
পত্রী € পত্রিন্, প্র পন্ষ+ইন্- অস্তার্থে)। রা (পথ্য -আঅশন ভোজন, ২য় ষ) 

সং, পু, পক্ষী । ২।বাণ। ৩। পর্বত। সং, ক্রীং, হিতকর দ্রেব্য ভোজন । 

৪।শ্োেন। ৫ বৃক্ষ ।৬। রথ ৭। তাল- পথ্যাশী পেখ্য- অশ ভোজন করা+ইন্ 

বৃক্ষ । ৮। শ্বেতকিণিহী। ৯। গ্গাপারী। ; 0 বিংঃ ত্রিৎ পথাভোজী । শিং 

১০। পাটা । ১১। বিৎ, ত্রিং, পত্রবিশিষ্ট । ১«ভবানপি পথ্যাশী বর্ততে ১) 

পথ (পথ. গমন করা+অ অল্)_ণ ) সৎ ৷ পদ, পাদ (পদ গমন করা+*(ক্িপ)- ৭) 

গুইঃ রাস্তা । হ।1 উপায় । শিৎখ-১ «তেন; সখ, পুত, চরণ, পা। ২। কিরণ। 

বাক্যেন প্রবিষ্টরেন শ্রুতেঃ পথম 2) ূ পদ (পদূ গমন করা অ.অল্)-- প) সং, 

পথক (পথ+কপ-কুশলার্থে) বিৎ, ত্র, ক্লীং, চরণ । শিৎ_ ১৭শকুনানামিবাকাশে 

পথকুশল, পথাভিত্ক । মত্স্যানামিব চোদকে | পদৎ যথা ন দৃ- 
পথিক ( পথিন্4-কণ্. গমনার্থে) বিৎ১ত্রিৎ, শ্যেত তথা জ্ঞানবদাৎ গতিঃ 1? ২1 পর্দ- 

র 
ভ্রসণকারী । ৬» । সং,পুৎ, পান্থ, বিদেশশ্ । চিহ্চ | ২। চিহ্ন । ৩।বাচক শব্ধ ৪। 

পথিকশাল! (পখিক- শালা আবাসন্্ান ) বাক্য। শিং-১ “শ্লোকপাদৎ পদহ 
সং, জ্ীঙ। পথিকদিগের আবাসম্বান, | কেচিৎ সুপ তিঙভ্তমথাপরে । পরেহবাস্তক্র 
পান্থগৃহ, সরাই। বাক্যঞ্চ পদমাহর্ষিশারদ13 1? € 1 আধি- 

পথিকসংহতি ( পথিক -গাংহতি, এ ষ্) পত্য, এ্রশ্নর্ধ্য। ৬। বস্তা । ৭। ব্যবসায়। 

সং, স্্ীং, পথিকসমুহ | | ৮1 আবকাশ, স্থান। ৯। লক্ষ্য। ১৭। 
পথিকার পেখিন পথ-কু করা+অ“ষণ্) ূ পাদ, চতুর্থাংশ । ১১। ত্রাণ । ১২। ছল। 
-ক) বিং, ত্রিং, মার্গকারক, যে পথ ১৩। পু, কিরণ । 
প্রস্তত করিয়া দেখ়। [পথকর। | পর্দক (পদ+কণ-প্রং ) সং, পৃ, গোত্র 

পধিদেয় (1২০৫৭ ০০৪৪) সং, ক্লীৎ, করবিশেষ, | প্রবর্তক ঝষধি-বিশেষ। ২। (দেবপঞ্চাদি 
পথিদ্রম ; সৎ, পৃৎ, খদি রবৃ্া | চিহ্ ঠেতু। স্বনাম-খ্য।ত কঠভবণ। । ৩। 
পথিন্ (পথ. গমন করা14ইন্, ই-৭) | বিং, রিৎ, পদবেন্তা । 
পথি ১) সং, পৃং,প পথ। ২। উপায়।৩। | পদকার (পদ কারক নত 

স্ব্ভাব। ৪1 রীতি । শিৎ-১ অপন্থানং কযে করে, ২য়]-ষ) সং, পৃং, বেদের 

তু গচ্ছস্তৎ সোদরোহুপি বিমুঞ্চতি |? মন্ত্রপর্দবিভাজক গ্রস্থকর্তী । ২। বিংঃ রি 
পধিরক্ষণঠ (- রক্ষস্, পধিন্ _রক্ষ, রক্ষণ করা | বাক্যরচনাকারক। 
+অসজেতুন্) - ক) বিৎ,ত্রিং) মার্গরক্ষক । | পদগ, পদগ (পদ, পদ পা 'গ [গম গমল 
২। সং, পৃঃ কদ্রবিশেষ । করা4অ.ড)-.ক] যে গমন করে; ওয়া 

পধিল (পধ. গমন করা+ইল(ইলচ্ট-_ক); য) সং, পুং, পদাতি, পদচারী সৈন্য। 
সং, পু, পথিক । ৰ |. ২। বিৎ, ভ্িং, পগস্থারা গমনকারী। ২. 



পদ | ১৯০৬ ] পলা 

পঙ্ন্যাস ) (পদ্ঘ-_ন্যাস, বিশ্ষেপন্দ 

পধবিক্ষেপ নিক্ষেপ, অর্পণ, *ঠী-ষ) 
সংপৃৎ,পদাপণি, পা ফেলা । ২ । গোক্ুর | 

পদ্দপাঠ ; সং, পুং _ ক্ীৎ, বেদপদ্ধ-বিভাজক 
গ্রস্থপিশেষ। শিং-১ “উদগীথ রম্য পদ- 

পাঠবতাঞ্চ সায়্ামূ ।১ (দেবীমাহাত্ময) | 

পদভগ্ীন পে বাক্য-তরঞ্জন ভঙ্গন) সং, 

ক্লীং,নিরুক্তগ্রন্থ, ছুরুছশকোর পদব্যাখা!। 

পদ্ভর্জিকাপে্ চিহ্ন ইত্যার্দি-_ ভন্জ্ঞ ভগ্ন 
কফরা+অকণেক)- ক,ই-_আগম। আপ) 
সং, স্তীং, টীকা, টিপ্পনী। ২ । পঞ্জিকা । 

পদবি (পদ্_ অবি [অব রক্ষাকর14 
পদবী ই- কাধে রক্ষণ করে, ১য়া- ষ, 

কিন্ব। পদ অবি-ণ, অথবা পদ পা 

বি গযন, ৭মী- হিং) জং) স্ট্রীং, পথ । 

ঘ। পদ্ধতি । ৩।উপনাম। ৪ | উপাধি। 

€ | ব্যবসায়। শিং- ১নৈবাস্মাকৎ নঘন- 

পদবীৎ শ্রোত্রমার্গহ গতে। বা।”২সিৎহস্তা।- 

মাত্যপদৰী প্রদতা।?' 
পদদমাল। (পদ--মালা, ৬ষী-ষ) জং, স্্ীৎ, 

পদশ্রেণী । ২ ।বিদ্যাবিশেষ। শিং - ১ 

“পদমালাং ম্হাবিদ্য!ৎ সর্ববদেবনমস্কতাং। 

ঘাচয়ামি হুরেশানমুমাদেহার্ধ ধারিণম্ ')) 

পদভীব (পদ--অষ্ঠীব, সমাহার দ্বৎ- স) 
সং,বীং,যুগপৎ উপস্থিত চরণ ও জানুদ্ধয়। 

পদ্দাঙ্ক ; সং, পুৎ, পদচিহচ । শিং-১ চক্তে 

কৃষ্ণ পর্দাঙ্কদৃতৎ 1১ ২ “রতিবলয়পদাকে। 
প্লাগ ; সৎ, রী, হৎসপদ্দী লতা। 

পদাজি পেদ- অজ. গমন কর+ইণ্_ ক, 
সংজ্ঞ্থে) সং, পু, পদাতিক সৈন্য |. 

দাত ১ (পদ -ক্জ€ু গমন করা, 

পদাতি $ ইণ্-_ক, শয়া_ ঘ) বিৎত্রিৎ, 

পদ্দাতিক ) পদদ্বারা গমনকারী, পেদ়্াদ]। 

শিৎ- ১ “একাদশ চমুনাথঃ রাজ! ছুধ্যে- 
ধনস্তঙগা!। গদামান্ায় তেজন্বী পদািঃ 

প্রস্থিতে। হুম 1” ২। সং, পু, পধডারী 
সৈন্য । (অন্ষেশহিণী দেখ) । 
পার (পদ --খ গমন কর অ- প্রৎ) সং, 

... শুৎ। পদধুলি 1 ২1 লৌক]। 
পরা (পণ-ক্জরবিদ্দ, অভ জম, 

পদান্তোজ) পক্ষ) সং, ক্রীৎ পাদপন্ম। 

পদার্থপেদ শব্ধ, বস্য- অর্থ বিধেয়, *চী 
-হ। সং, পৃৎঃ শকের প্রতিপাদা, ভব্য 

গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব 
--এই অপ্ত ।২।বন্া। ৩ । অভিধেয় প- 

দের অর্থ। শিৎ- ১৭দ্রব্যৎ গুণাস্তথ। কর্পু 
সামানাৎ সবিশেষকমূ । সমবায়ত্তধাভাবঃ 
পদার্থাঃ সপ্ত কীর্তিতা: 1” ২“জাত্যাকৃতি- 
ব্যক্তয়হ্য পদার্থাঃ 1? 

পদার্থবিদ্বা। (21021 60210950075) সং, 

স্্রীৎ, বিশ্বান্তরগত সমস্ত পদার্থের তত্বনির্ণা- 

যক শাস্স, থে শাস্ম সবার! জড় পদার্থ সমু. 
দায়ের গুণ ও গতির বিষয় জানা যায়। 

পদাসন (পদ পা- আমন বসিবার স্থান) 

২, ক্ষীং, পাদপীঠ, পা রাখিবার পিঁড়ি। 
২। টু । [পাতি সৈন্য। 

পিক (পদ প1+1+ইক্চিক) -_ প্র) সং, পুং। 

পদ্ধতি তী পদ পা+হতি [হন বধ করা 

1+তিক্ি)-শ্ম) আতাত, "মী - ছিং) 

সং, শ্ীং, পথ । হ।শ্রেণী। ৩1 রেখা। 

৪ । প্রবাহ । ৫ রীন্তি । ৬ । প্রণালী । ৭। 

আচারগ্রন্ত ।৮ পরবী, উপাধি। 

পছ্দ (পদ্ [জল] গমন কর1+ম-ফ) 

সৎ, পৃং -ক্লীং, কমল। শিৎ-১ “বছো 
বরা বিক্রিন্নং পদ্থমাগলিতৎ যথা” ২ 
“পদ্ম বোধনমুদ্যস্তৎ পশ্য কুর্ধ্যযূ।” ৩ ভগ" 

বন্মাভ্যাৎ পদ্থং সমৃখিতঃ1 ২। নিধি- 

বিশেষ । ৩ । সংখ্যাবিশেষ । ৪ । হস্তীর 
মস্তক ও শুণ্োপরি চিত্তিত চিহুছবিশেষ। 

৫ ।বুাছবিশেহ। ৬। পৃঃ নাগবিশেষ। 

৭1 ক্তিবন্ধবিশেব। শিহ - ১৭হত্যা্যাত)।ধ 

সমালিঙ্গ্য নারীপদ্মাসনোপরি | রমেঈগাঢ়ং 

সমাকবষ্য বক্ষোছুয়ৎ পদ্গাসংজ্ঞকঠ।। ৮। 

তন্ত্েত্ত দেহের চক্রবিশের ; দেহদ্ছিত 

ষটপদ্ম ; যখ।__মুলাধার, স্বাধীনতা, মণি' 

পুর, আহত, বিশুদ্ধ ও আঅভ্ভান। 

পদ্ঘক (পদ্ঘ+কণ্ _তুল্যার্ধে) সং+্সীৎ, বিশু, 
আঙলক। হ। হস্তী প্রভৃতির গাছে রব 

বিল্দু বিস্ু চিত । শিৎ--১ এপন্ধ প্রতিকৃতি 
রক্তত্বাৎ পদ্কম্ । তাকুণ্যে হি হত্তিনে 
দেছে রক্তবিন্দবঃ শযাঃ।” ৩। পাকা, 
৪ কুষ্ঠ । ঈ ধ - 



পক [ ১০১৭ | 
পথ্ঘকয পেপ্ম-কর হত্ত। এক হস্তে পদ্ব | পদ্ববন্ধ পেপ্র-বদ্ধ বন্ধন) মং, পৃৎ, চিত্র-. 

ধরিয়া আভেন বলিয়া) সং, পুৎ' হার্য্য | 
পর্মকী (-কিনৃ,পদ্ক+ইন্_ অভ্যযর্থে) সং, 

পৃ, ভূর্পত্রের গাছ । [কিঞন্ফ। 
পদ্ছকেশর ) সং, পুং _ র্লীৎ, ভূর্জদবৃক্ষ । ২। 
পদ্গগন্ধ্য পেঙ্গা পদ্ঘতুল্য গন্ধ, ৬ঠী-হিৎ, 

মধ্যপর্ষলোপ। ঘয-আগম) বিৎ, ত্রিং 
পদ্ঘগন্ধযু্ত | | 

পদ্ঘগর্ত 'পদ্ঘ [বিষ্ণুর নাভিপদ্া-গর্ভ উৎ- 
পাদক, ৬ঠী- হিৎ) সৎ, পু, ব্রহ্মা, প্রজা- 
পতি । ২। পদ্ধের মধাস্থান। 

পদ্মল (পদ্বঘ বিষ্ণুর লান্ভিকমল-জ (জন্ 
জন্মান + অডে) - ক] যে জন্মায়) সং, পু) 
ব্রহ্ম! | 

পল্পতন্ত ; সং, পুং _ক্লীং, মৃণাল । 
পদ্মনাত পেঘ্ব-নাভি+ড 1 ষাহার নাভিতে 

পদ্ম আছে, ৬ঠী _হিং) সং, পুং, বিষণ । 
শিৎ_ ১ “পদ্বনাভোহরবিদ্দাক্ষঃ।” ২ “শ- 
কনে পদ্ধনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিঃ।?, 
২। ধৃতরাষ্্রের পূতরবিশেষ। ও। নাগবিশেষ। 
৪। ভাবিজিনবিশেষ। 

পল্পনাল; সং, ক্লীং, মুণাল। 
পদ্মনেত্র পেদ্র পদ্মতুল্য _ নেত্র, ৬্ঠী _ হিৎ) 

বিং, ত্রিৎ, পদ্মতুলনেত্রমুক্ত । ২। সং, 
পুং, বুদ্ধবিশেষ। 

পদ্মপত্র ; সং, র্লীৎ, কমলদল । ২। পুক্ষরমূল। 
পদ্ধপলাশলোচন পেদ্পত্রসৃশ লোচনবিশিষ্ট 

বলিয়া) সং, পৃ, বিজু । 
পছ্পাণি পেদ্প -পাণি হত্ব। এক হস্তে পথ 

ধারণ করেন বলিয়1) সং, পু ব্রক্ষা | ২। 
বুদ্ধ।৩। স্র্যয। ৪1 বিং, ভ্রিং, কমল- 
হত্ক। 

পর্রপূরাপ; সং, ক্লীং, ব্যাস-প্রনীত মহাপুরাঁণ। 
বিশেষ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান 
করেন যে ইহা খাঁীর় শ্বাদশ শতাব্দী 
হইতে যোড়শ শতান্দী মধ্যে রচিত । 

পদ্বপ্রন্ত পন্থ পদ্বতৃল্য _ প্রভা, ৬ী _ হিং) 
বিং, ত্রিৎ, পদ্মতুলা প্রাভামম্প্ন। ২। সং! 

পন্প্রিয়া পদ _প্রির, পদ্ধ যাহার প্রিয়) সং, 
হী, জীব কযুলিপত্ী, মলমাদেবী । 

কাব্যবিশেষ । | 

পদ্ববন্ধু পেদ্ধ_বন্জু মিত্র,চী-ব। সৃর্ধ্যো- 
দয়ে পদ্ব প্রক্ষ,টিত হয় বলিয়া সুর্য পনের 
বন্ধু) সং, পুং, শুরধ্য। ২। ভ্রমর । ৩। 

ঘঅর্কবক্ষ | এরা 
পদ্মভু পেদ্প ভূ [ভু হওয়া+*(কিপ)- ফ] 

ঘে হয়, ৫মী-_ হিং) সং, পু, ব্রহ্ষা। 
পদ্মমুখ (পদ্ম পদ্ঘতুল্য _ মুখ, *ঠী-ছিং) 

বিং,ত্রিং, কমলতুল্য মুখবিশিষ্ট । খী_ 
স্ত্রীং, দূর্ববালত। 

পদ্দাযুদ্র ; সংদক্লীৎ, তন্ত্রপারো ক মুদ্রাবিশেষ | 
পদ্ধযোপি ) (পদ্ঘ[বিষ্ুর নাভিপস্ম]_ যোনি, 
পদ্মোন্ভব ) উদ্ভব-উৎ্পত্তিস্বান, ৬্ঠী- 

হিং) সং, পুং, ব্রহ্ষা । বা-স্ত্রীৎ, মনসা 

দেবী। [পৃংঃতাস্তরবর্ণ মপি,পল। 
পদ্বরাগ (পদ্ব-রাগ রং, *ঠী-হছিং) সৎ, 
পদুরেখা পেদ্ব সংখ্যাবিশেষ অথবা পদ্মা" 

কার _ রেখা) সং, স্্রীঘঃ বহুধনসঞ্চযসুচ ক্ক 
করতলস্ব রেখ।বিশেষ। 

পদ্ধলাঞগ্ুন পেদ্বধ কমল, ছতরাকৃতি, নিধি" : 
বিশেষ-লান্ন চিহ্ন, নাম) সং পুংঃ 
ত্রহ্মা ।২। সুর্য । ৩ ।কুবের। ৪1 বুাজা। 

না স্্রীংঃলক্ষ্মী। ২। সরস্বতী । ৩) ছুর্গ1। 
পদ্ঘবাসঃ ; সৎ, কী, পঙ্ছগন্ধ । 
পদ্ববাস! পেদ্র- বাস বাসম্থান, ৬ঠী --হিৎ) 

সং, স্তীং, লী, কমলা । ২। সরন্বতী। 
পদ্থা পেদ্ব 1 অ- অন্র্থে আপা. - জ্ীং) সং, 

স্্রীং) লক্ষ্মী । ২। মনসা ৩ । নদীবিশেষ। 
৪ । বুহদেথ রাজকন্যা, কল্কীদেবের ভাবি 
পত্রী । শিং-১ “পঞ্পাৎ পদ্মবিশালাক্ষৎ 
পঙ্গনেজ্রায় পদ্বিনীৎ পঙ্ঘজাদেশিতঃ পদ্ম 
নাভায়াদাড হথ। শয়ন ।” €। পদ্বচারিণী 
লত1। ৬। ফঞ্জিকাবৃক্ষ । ৭। বৃতা্ন্মাভা। 
৮1 কুতুমছুল । | 

পল্বাকর (পত্ব-আফর উৎপঘ্ধিশ্থান, »্ঠী 
--ষ) সংপুহ, সরোবর, পঞ্ঘধূক্ত জলাশত্ব । 

পদ্মাক্ষ পেত - অক্ষ অআন্রিশজজ) সং, ক্ীৎ, 
পল্পবীজ । শিং -:১ “পন ক্ষৈর্নিশ্মিতামাল। 
শত্রুণাৎ লাশিনী মড11। ২। বিৎ, ভ্রিং, 
পল্পতূল্য বাহার চক্ষুঃ ৷ | 



পনি 

পন্মাট পেস্ম-অট্ গমন করা+ অ(অন্)- 
ক। ঘেপদ্ধের ন্যায় চঞ্চল হয়) সং, পুং। 

চক্রমর্দন বৃক্ষ দাদ মর্দন । 
পদ্দালয়া (পদ্ঘ-আলয় গ্রহ, ৬ঠী_হিং) 

সৎ, স্্রীঘ, লক্ক্মী, পদ্বা ; যথা-_- 
“পদ্মালয়! পদ্দম্থী সীতারে পাইয়া, 
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।?? 

২। লব । 
পদ্যাবঠী (পদ্ঘ+বহ্(বতু)_ অস্ার্থে, জপ) 

সং, স্দ্রীৎঃ মনসাদেবী । ২। পদ্ব'নদী। ৩) 
জয়দেবের স্পী। ৪ । রাজ-মহিষীলিশেষ । 
৫। মালবদেশন্ছ নগরবিশেষ, উত্জয়িনধ 
নগরের একটী পুরাতন নাম; এই নগর 
সিন্ধু ও মধূমতী নামক দুই নদীর সঙ্গম- 
স্থলে সম্িবেশিত 'জাছে।৬। কর্ণের পত্রী। 

৭ | মগধরাজ প্রদ্যোতের কন্যা । ৮ | ক- 
পের পরী । ৯ । নিত্যানন্দ-জননী। 

পদ্মাসন পেদ্ধ - আসন, মৎস; সং, ক্লীৎ, 
আসনবক্গবিশেষ, চপবেশনবিশেষ ; বাম 
ও দক্ষিণ উকদ্বয় একত্র করিয] বাম উকুর 
উপর দক্ষিণ পদ ন্যস্ত করণাস্তে পদদ্বয়ের 
বৃদ্ধানুষ্ঠ, ঈশয় পশ্চাৎ দিয়। হস্তদ্বয় বিব- 
তঁন পূর্নক ধারণকরত জদয়ে চিবুক রক্ষ] 
করিয়া, উভয় চক্ষু ণরা নাসাগ্র দেখিতে 
হয়। শিং - ১জব্যৎ পাদঘুপাদায় দক্ষি- 
ণোপরি ন্যসেহতহ । দক্ষিণৎ সব্যস্যোপ- 

রিষ্ঠাদ্বিধানবিৎ । পদ্াাসনমিতি পরাজ্ৎ 
সর্লকন্প্রমু শস্যতে |? ২। কমল[সন ।৩। 

রতিবঙ্গবিশেষ। ৪1 পু, ব্রহ্ম । 
পক্ষিণী পেছ্+ইন্, ঈপ.-স্ত্ীৎ) সং, জরীৎ, 

পদ্ঘসমূহ, কমলিনী। ২। চতুন্দিধ সী 
সধো হ্বলক্ষণ। প্রথমা সী । “ভবতি কমল- 
নেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররদ্ধ] অবিরলকুচযুগ! 
দর্ঘকেশী কৃশাজী । মুদুবচনসথশীলা নৃত্য- 
গীতান্থরস্তা সকলতমুহ্ুবেশ। পদ্ধিনী পদ্ব- 
গন্ধ112? ৩। হস্ফিনী। 

পদ্বিনীক্াত্ত (পদ্ধিনী - কাস্ত, ব্লক». 
. প্রত্মিনীবল্পভ / জামী, প্রিয়, ৬ঠঠী_ষ। নত 

ৃ ধ্যোদয়ে পদ প্রস্ক,টি ত হয় বলিয়া হ্হর্য্য 

। শল্পের কান্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে ) সং, 
পু শুর্ধ্য। কমলিনীনায়ক 1 

১০০৮ ] পশ্ন 

পদ্মী পেদ্িনূ, পদ্ম রংযুক্তচিহু কিন্বা পক্চজ 
+ইন্ _ অস্ত্যর্থে) সৎ,পুৎ,হতভী।২। বিৎ, 
ত্রিং, পদ্মবিশিষ্ট । 

পছোশয় (পঞঙ্ে পঙ্গজে-শয় যে শয়ন 
করে) সং,পুৎ, বিষ, | [কুহমকুল। 

পদ্মোস্তর পদ্ম _উত্তর অত্যুন্তম) সং, পু 
পদ (পদ চরণ+ষ কয) -যুক্তার্থে) সং, 

ক্লীৎ, শ্লোক, ছন্দোযুক্ত চহুষ্পাদ্ বাকা। 
শিং-১ “ছত্রেবদ্ধপদহ পাম? ২ 
“পদাৎ চতুষ্পদী তচ্চ বৃক্তৎ জাতিরিতি 
দ্বিধ1।”? ২ ।( পর হইতে জাত বলিষা) 
শৃদ্রে। দর্যা_্ত্রীৎ, ভ্ঞতি, ভ্ভব। ২। পথ, 
রাক্তা। 

পনস (পণ্ স্ততি করা7অম(অসচ) _ শ্, 
সংজ্ঞার্থে) সৎ, পু _ স্ট্রীং, বানরবিশেষ। 
২। পুং, কাটালগাছ। ৩।কণ্টক। ৪1 

ক্লীৎ, কাটালফল। শিৎ-_-১"পনসস্য যথা 
জাতৎ বৃস্থবদ্ধং মহাফলমৃ। সতথা লম্বতে 

তত্র হ্যপপার্দো হাধঃশির1হ17 ৫।স্ত্রীং, 
রোগবিশেষ। 

পনাধিত € পনশ্ছ্ময়+তক্তি)-_র্দ। 

পন্িত €সগ পক্ষে-পন+ক্ত-র্খ) 
বিৎ, ত্রিৎ, ফ্যত । ২। বর্ণিত। 

পনিষ্টম পেন স্ব করা4ইষ-র্্, তম- 
আতিশয্যার্থে) বিৎ, ত্রিং, অতিশয় স্ুত্য- 
তম। [বিং, ত্রিৎ, অতিশয় স্তাবক। 

পনিষ্ট পেন পনিতা -_ ইষ্ট _ অতিশয়ার্থে) 
পনিষ্পন্দ (স্পন্দ (যঙ্লুগস্ত) নি - আগম, অ- 

ভ্যাসার্থে) বৎ, ত্রিৎ, অতিশয় স্পন্দমান। 

পম্থক (পশ্থ+কণ্্-জাতার্থে) বিৎঃ রিং) 
পথিমধ্যে জাত। 

পন্থাঃ প্রথমার একবচনাস্ত পথেন্ শন) 
সৎ, পুং, পথ | শ্িং- ৯ “পন্থাঃ বাতেন 

শুধ্যতি 1 ২ উপায় । শিৎ-১ মহা" 
জনে! যেন গতঃ স পন্থাঃ 0১1 ৩ । স্বভাব। 

পন্ন (পদ গমন কর14-ত(ক্ত) - ক) বিং, 
ত্রিং, পতিত । ২। চ্যুত, গলিত। ৩. 
ঘআধোমুখ। রং 

পন্নগ পেন্স [পদ গমন করা4তক্তে)- ক | 
প্রতিত-গ [শষ গমন কর! থআঅডে)- 
ক] থে গমন করে ।-থে পতিত হইয় 



পয় ্ 

মন করে। অথবা! পদ প-ন না- 

গ[গমৃ গমন করা+অংড)_-ক] হে 
পমন করে । ষে পাদ দ্বারা গমন করে না) 

সং, পুৎ, সর্প । ২। পদ্রকাষ্ট । শু । ক্রীৎ, 
সীসক। গী-শ্দীং,সপ্পা । ২। মনসাদেবী। 

গন্নগকেশর (ের্পফণার ন্যায় কেশর বলিষা) 
সং, পুৎ, নাগকেশর পুষ্প । 

পন্নগাশন 7 পেন্সগ_ অশন [অর্শ ভোজন 
পন্নগারি কর1+7অন-ক,যষে ভোজন 

করে, ২য় -ষ। পমগ- _অরি শর, ৬্ঠী 

শষ) সং, পৃ, গুড় 1 

পন্নন্ধা (পদ্-নহ বন্ধন করা4-ত্র- 
পন্নদ্ধী | প্রং। নিপাতন) লং, স্ত্রীং, চর্ম 

পাছুকা, জুতা । [বিশেষ । 
পন্নাগণর ; সৎ, পুৎ, প্রাচ্যগোত্র প্রবর্তক যুনি- 
পন্য পেন স্ব করা1+যধ-র্) বিং, ত্রিং 

হাত্য, স্তবার্ | 
পপি, পপী পো! পানকরা+ই-প্রৎ। পাধা তত 

ত্বত) সং, পুৎ, চক্র | ২। হ্থর্ধ্য । শু । বিৎ, 
ব্রিৎ ষে পান করে। 

পপুপেপি দেখ, উ--প্রং) বিংন্রিং, পালক । 
২। জ্রীৎ, ধাত্রী। 

পপুরি পরে শ্রীণন করা+ ইকি)- প্রৎ, পৃ 
ধাতু, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিৎ, শ্রীণুনশীল। 

পপ্রি প্রো পূরণ কর14ই- প্রৎ, দ্বিত্ব) বিৎ, 
ত্রিৎ, পৃরণশীল। 

পম্পা পো পানকরা+প-ধিঃআপ্,নিপাতন) 
সং, শ্রী, ওত দেশী নদীবিশেষ ; ইহা 
খষ্যমুক পর্বত হইতে নিঃস্ছত হইয়া 

ভূঙ্গভদ্রাম্ম প্রবাহিত হইত্বাছে। ২। সরো- 
বরবিশেষ । শিং- ১ণপশ্য লক্ষণ পম্পায়াৎ 
ঘকঃ পরম্মধান্মিকঃ 1” 

পয়ঃ পয়স (পয়স্। পা পান করা+অস, 
'অস--র্, জংজ্ঞার্থে। যাহা পান করা 
স্বায়) সং, ক্লীৎ, ছুদ্ধ । ২। জল । 

পরচপ্রণালী ; লং, অত্র, জলনির্গমপথ, 
নর্দামা । 

পর়ঃযফেনী ; সং, স্ত্রী, ছুপ্ধফেনী । 
যার (বোরকা) সং চাহ । ২।দৃত। 
শয়জার পোয়স্য) চটী সুতা । 
খল পৌরস্য পথ্য পা) পাতি সৈন্য । 

১০০৯ ] পয়ে 

পয়দাইস পোরস্য, পদ্বদা জদ্মান) জম্ম । ২। 
ভূমির উত্পন্ন দ্রব্য। 

পয়নালা পদ্ষঃপ্রণালী শষজ) দং,জল প্রণালী, 
নদ্দামা । [২1 নষ্ট । 

পয়মাল পোরস্য পামাল শবজ) পত্দলিত । 
পয়মাশ পোরস্য পয়মুদন অর্থ পরিমাণ করা) 

ভূম্যাদ্দির মু | 
পয়স (দেশজ) দং, তাঅমুদ্র! । 
পয়সা €(পয়স +বফ্)-বিকারার্থে ) 'বিং 

ত্রিং, ছুপ্ধ দ্বারা প্রস্তকত খেত দধ্যাদি)। ২ 
হপ্ধহিত । ৩। সং,পুৎ বিড়াল । স্তা - স্ট্রীৎ, 

 আমিক্ষা। ২। স্বণক্ষীরিকা। শু। অর্ক- 
পুর্পিকা। ৪। কুষ্টুম্িনী ক্ষুপ। ৫ | ক্ষীর- 
কাকোলী। 

পয়স্থল পেতস্+ বলবলচ) _ অস্তযর্থেণ বিৎ, 
ত্রিং, জলযুক্ত । ২। সং, পুৎ, হাগ। 

পয়ন্বান্ পেয়স্বৎ্পয়স্1+ বত্(বতু)- অস্তযর্থে) 
বিং,ত্রিং, জলবিশিই । 

পয়্শিনী পেয়স্ হপ্ধ, জল+ বিন্-অভ্ভার্থে, 
ঈপ) সত্্ধীৎ, প্রশস্ত হুপ্ধবতী গ্রো।২। 
নদী । শ।রাত্রি। ৪1 ছাগী।৫। কাকোলী। 
৬। ক্ষীরকাকোলট। শ। ছুপ্ধফেনী। ৮? 
ক্ষীরবিদারী। ৯। জীবস্ভী। [কবিতাও 

পয়ার (দেশজ) সং, চতুর্দশাক্ষরী ভাষা, 
পয়োগড় পেয়স্ জল--গড় ফোটা, ক্ষরণ, 

৫মী-_ছিহ) সৎ, পুং, খনোপল, শিল, 
করকা। ২। দ্বীপ। 

পয়োগ্রহ পেয়স্_ গ্রহ গ্রহণকরা 4 অ(ক্সল্) 
_ধি) সং, পুৎ, খক্তিয় পাত্রবিশেষ। 

পয়োখন (পয়স্ জল-খন জমাট) সং, 
পু বর্ধোপল, করকা। 

পয়োজ পেয়স্-জ [জন অন্যান 1+ক্মডে) 
_-ক] জাত, €মী-ষ্) লং, ক্লীৎ, পদ্ম 

পয়োজন্ম। পেয়োজশ্ন্, পত্বস জল--জগ্মন্ 
জন্ম,৬ঠ-_ হিং) সং, পৃং, মেখ, বারি । 

পয়োদ পপেস্থস্-দ (দ| দাস করা+আঅডে) 
-ক] থে গ্গের) সং, পু, মেতা । ২। 

মুস্তক । ৩। ঘছবংশীয় নৃপ্পপুত্র। দা - -জীং, র 
কুঙারানুচর াতবিশেষ। 

| পয়োধর (পেয়স্ ছদ্ধ, জল-ধ্র [বু খারণ 
করা+অক্জদ্)-ক] তে ধরে, ২য়া--হ্) 

১২২৭ . | ৯ 



পর... 

সংঃ পুত, আ্ীলোকের স্তন । ২ সেম, রা 
৩। ক্লীং, নারিকেল | ৪। ০97 1 &। 

কশেরা । 

পয়োধাঃ পেয়োধস, পত্ষস জল -- ধা ঘারণ 

করা+অস্- সংজ্তার্থে সং, পুৎ, সমুদ্র । 
২। মেখ। | 

পয়োধার। পেয়স্ _ ধারা, ৬চী - ষ) অৎংশ্রীৎ, 
জলধার।। ২ 1 পণ্মী-- হিং) নদ । 

পয়োধি 1 পেয়স জল-ধি যেধারণ 
পয়োনিধি 1] করে, নিধি আধার, ২য়া_ 

ষ৬্ঠী-ষ। অথবা পয়স জল- ধা, নি 
-ধা ধারণকরা+ ইক) _ ধি) সৎ, পু, 
সমুদ্র, জলধি । শিং -১ “ন গণিতৎ যদি 
জন্ম পয়োনিধৌ হরশিরঃশ্ছিতিভরপি বি- 
স্মৃত। 127 

পয়োমুক (পয়োমুচ, পয়স্-মুচ তাগ করা 
+০(কিপু)-ক, বয্বা-ব) সং, পু, 
জলধর, মেঘ । 

পয়োর পেয়স্ অল-রা পাওয়া 7 অডে) 
- ক) সৎ, পুং, খদ্বির, খয়ের | 

পয়োব্রত (বিধুণকে পয়ঃ দ্বারা সাপন ও পথো- 
মাত্র পানদ্বারা ব্রতপালন নিবন্ধন এই নাম 
হইয়াছে) আহ, পুৎ, পয়োমাত্র পানক্প 
ব্রতবিশেষ ; ফাঙ্কন মাসের শুরুপক্ষে এই 
ব্রত করিতে হয়। অদিতি কশ্যপের 
'আঁজ্ঞাক্রমে এই ব্রতাচরণ করিয়া! ভগবান 
বামনদ্দেবকে পুত্র লাভ করিষ্াছিলেন। 
শিং ১ “পয়োব্রতন্স্রিরাত্রৎ স্যাদে করাত্র- 
অথাপি বা ।?? 

পয়েফী ) সহ, স্ত্রী, ঝক্ষপন্বত হইতে নিই 
সভা এবৎ বিদ্ধ্যাচলের দক্ষিণে শ্ছিত 
নদী-বিশেষ ; অনেকে অনুমান করেন 
বর্তমান বেণগজ ইহার নামাস্তর । শিৎ 
৯ পপিয়োষ্ী সলিলৎ রুচ্যৎ পবিত্রং 
পাপনাশনম্ 1), 

পয়োফীজাত্। পেযোফী জাত, €মী -হিহ) 
. সাথ, আ্ত্রীং, সরন্বতী নদী । 
পর (পু পূর্ণ করা, পালন কর।+ অ(অল্)-_ 
প) বিৎ) ত্রিৎ, নিষ্ট, অ.লস্ক | ২। অনস্তর ৷ 

৮০০৭ প্রধান, শ্রেষ্ট। ৪. ।অন্য । শিৎ-১ 
(-ণষোহ্স্মাক্ষৎ বিদ্ব্যয়াঃং পরৎ পার তাঁর- 

রি র্ 
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ন। তি ড় চিনি হা রি রর দঃ ॥ র্ 

হু রি রা ই কা বত ১5 

৮. ) 
দাফন ০০] 

আসি ৫. চির ঞ ॥সস্যক।। ৭। দূর। 
৮৭ অধিক । ৯7 ন্যায়মতে-জ্রব্য গুণ 

কর্মবৃততি সন্ভা, ব্যাপকদসামান্য ; ধখাঁ-- 
“কামান্যৎ দ্বিবিধৎ প্রোক্তং পরঞ্চাপরমের 
চ।” ১০1 (অন - ক) সং, পৃ, পরমাত্মা। 
১১ । ব্রহ্মার আ্ুঃকাল । শিৎ -_ ১ “কাল- 
ৎখ্যাৎ সমাদেন পূর্বাধ্দ্ধয়কলিতাৎ। স 

এব স্যাৎ পরঃ কালভ্তদ্বস্তে পরিপূজ্যতে।” 
১২। শত্রু । ১৩। অনুবৎশজ অঙ্গের পুত্র। 
১৪ । পুথুসেলের পুত্র ॥ ১৫ সমরের পুন? 
১৬। ক্রীৎ, ব্রঙ্গ । শিৎ- ১'ক্রহ্ষবিদাপ্লোতি 

পরমূ 1? ১৭। (4 অল্ -_ ভা) মুক্তি,মোক্ষ। 

১৮ । ক্রিং-বিহ, কেবল । ১৯। অনস্তর, 

পশ্চাৎ্ । ২০ । পোরসা) পক্ষীর পালক, 
ডান! । [বধথ।--“গরীব পরওয়ার ।?? 

পরওয়ার (পারস্য পরবরদন্) রক্ষক, পালক; 

পরওয়ানা (পারস্য) হুকুমনামা, আজ্ঞাপরঃ 

অনুমতিপত্র। [করা) প্রতিপালন। 
পরওয়ারিস পোরস্য পরবরদন্ন প্রতিপালন 

পরঃপ্মান্ (2 পুমস) ১ পু, পরমপুরুষ । 
পরঃশত পের অ.৯-_শত, শত হইতে 

অধিক,৫মী _২। স্-আগম,রাজদত্তাদি) 

বিৎ, ভ্রিৎ, শতাধিক সংখ্যক । ২। সৎ, 
রী, শতংধিক সংখ্যা । 

পরংশ্বঃ পেরশ্বস্, পর অনস্তর-শ্বস্ ভবি- 
ষ্যৎ কলা, ৬্ঠী- ষ, পুর্বে দেখ) ক্রিৎ - 
বিং, অং, আগামী দিনের পর দিনে, 
পরশু । শিৎ-১ “অদ্য বা পরশে! 
চ মৃত্যুর্বরৈ প্রাণিনামূ ফ্রবমৃ 27 

পরঃযষ্টি পের অধিক-যন্টি বাট, পরঃ- 
শত দেখ) বিং, ত্রিৎ, ষষ্ট্যধিকসংখ্যক। 
২। সং, স্্রীৎ, যষ্ট্যধিক সতখ্যা। 

পরঃসহত্ পের ফাধিক-সহল্র হাজার, 
পর:শত দেখ) বিং, ত্রিৎ, সহত্রাধিক 
সংখ্যক | ২ । সংক্লীৎ,সহআধিক সংখ্যা । 

পরকীয় পের অন্য+ক(কণ্), ঈক়্(ণীয়)_ 
ইদমর্থেট বিৎ, ত্রিৎ। অন্যের জন্বন্ধীয়, 
অপরের । যা--স্্রীৎ, নাস্মিকাবিশেষ, তাহা 
পরোটা গু কন্যক। ভেদে ছুই প্রকার। 
অন্যের বিবাহিতত1 স্ত্রী পরোঢা; আর 
অবিবাহিতা কামিনী, কল্যক1। 

০০০৬ 



7 হলি 

নি হু । 

১ * 
রি 

বসা ঃ নি 
৮ ্ ৬ তন 

? " চারে ।০ 
রি ৭ ক পু পি 

2 এটি রত চা তি ২, 8 

২ 

৭. পট ক এ ক 

। র্ , 1 প্র 

পরক্ষেত্র মি অন্য ক্ষেত ক্র হি 
*ঠী_ষ) সং, আ্রীৎ, পরস্ত্রী। শিহ-১ 
“অপুত্রেশ পরক্ষেত্রে নিষোগোৎপাদ্দিতঃ 
জুতঃ1” ২ আন্যের ক্ষেত্র, পরের ভূমি । 
শিৎ- ১ “আদদানঃ পরক্ষেত্রাৎ ন দণ্ডং 

দ্াতুমর্থতি 1” ৩। অন্যের শরীর । 
পরথ (পরীক্ষা শব্দজ ) সং, পধ্যালোচনা, 

বিবেচনা করা। 
পরগণা পোরস্য) সং, প্রদেশ, চাকল]। 
পরগ্রম্থি পের পশ্চাৎ -গ্রন্ত্ি গাইট) সং, 
পু অঙ্গুলিপর্ব, আঙুলের পাব। 

পরচক্র (পর - চক্র, ৬ঠী_ষ) সং, ক্রীৎ, 
শর্রুর চক্রান্ত । 

পরচ্ছন্দ (পর বঅন্য-ছন্দ অভিলাষ) বি 
ত্রিং, পরাধীন, পরবশ । ২। সং১পুৎ, পরের 
অভিপ্রায় । শিৎ-১ “পরচ্ছন্দীনুবর্তিনঃ।” 

পরচ্ছন্নানুবন্তরঁ (পরচ্ছন্দান্থবর্তিন্, পরম্ছন্দ 
-অনুবর্তিন্ খনুগামী) ৰিৎ, ত্রিৎ, 
পরাধীন । 

পরচ্ছিদ্র) সং, ক্লীং, পরদোষ ; ষথা-_ 
সধপমাভ্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশাতি |” 

পরজাত পের অন্য-জাত উৎপন্ন, €মী 
_-ষ) বিং, ব্রি, অন্যের প্রতিপালিত। 
২। অনা ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন । 

পরজ্জিত (পর অন্য -_জিত, ৩য়া-ষ) বিং) 
ত্রিং, পরপুষ্ট ৷ ২। শত্রু কর্তৃক পরাজিত। 

পরঞজ, পরা (পরম অন্যকে -জি জয় 
করা1+ডে)-ক। পরজ শবও হয়) 
সং, পু, তৈলযন্ত্র, ঘানিগাছ । ২। ফেন1। 
৩। ছুক্সীর ধার । 

পর্ন (পর অন্য-জি জয় করা,নিপা- 
তন ) সৎ, পুং, বরুণ। 

পরঞজয় পর অন্য-জি জয় করা+ আখ) 
 _ প্রৎ) বিৎ, ত্রিং, শক্রেজয়কারী । ২ । অং, 
পৃূং বরণ । ও [করণ। 

পরণ (পরিধান শব্দজ) সং, বস্পাদি পরিধান 
পরতন্ত্র পের অন্য- তন্ত্র অধীন, ৬ী- 

ব) বিং, ব্রিৎ, পরাধীন, পরবশ । 
পরত্র পের অন্য+ত্র-প্রৎ। সণ্তমীক্কানে 

ত্র) অং, পরকালে। শরিৎ-৯ “পরজ্র 
ফ্লঙাপিলং 1, ৃ 5 | ঃ 

নীচঃ 

রর ১ * ৬ ৯ ] 

পর পের পরকাল-ভীর জট 
বি অ্রিৎ, ধার্মিক, যাহার পরকালের তং 

. ছে | | : 

বিশেষ; ইহা ছুই প্রকার - দৈশিক শী 
কালিক। দৈশিকগুণ, যগা--বহুততর শুর্ধয* 
ংষোগে জ্লানজন্য গুণ। কালিকগুণ, যথা 

--বহুতর কালাস্তরিত তত্বজ্ঞানজন্য গুণ? 
পরদ্দ। (পারঙ্য) ষলনিকা। ২। আবরণ | 

পরদাজ (পারস্য পরদাখ তন সম্পন্ন করা) 
নিষ্পন্ন, সমাধা ; যখ।_-“কার পরদাজ ।” 

পরদানশিন (পারস্য, পরদ--নিশস্তন বসা। 
যে পরদার ভিতর বসে) গৃহস্থরমূণী, আব- 
রোধবামিনী স্ীলোক। টু 

পরদারিক (পরদার পরস্ত্রী+ ইককব্িঃক) - 
প্রৎ ) সং, পূং, পরকস্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ট্রী- 
গমনকারী। (ভিন্ন দেশ । 

পরদেশ; সৎ, পুং, স্বীয় অধিকৃত দেশের 
পরদ্ধিট পরদ্ধিষ, পর-দ্বিষ দ্বেষ করা+ 

*ক্কিপ১)_ ক) বিং,ত্রিৎ, পরদ্ধেষ্টা, পর- 
দৃষক, খল। 

পরদ্ধেষী (-ছ্বেষিন্, পর-দ্বিষ হ্েষ কর? 
+ইন্পিন্)- ক) বিং, ত্রিৎ) পরদ্ধিট: 
দেখ । 

পরধশ্ম ; সৎ, পুৎ॥ স্বোচিত বরণাশ্রম ধন্রের 
: অতিরিক্ত ধর্থ। শিং-১ “ন্ঘধশ্রে মরণৎ 

| 
ূ 

2৮৬ ভারে) সং, ক্ীং সপ, | 

] 
ৃ 

| 

শেয়ঃ পরধশ্মোভয়াবহঃ 1?) 

পরধ্যান ; সৎ, ক্কীৎ, ধ্যানবিশেষ । 
পরস্তপ পরৎ শর্রুকে-তপ [তাপি গাপ 

দেওয়া অধে) ক] যে তাপ দেয়) বিং, 
ত্রিং, শত্রুর পীড়াদায়ক, যে শজ্ঞকে পীড়া! 
দেয়। | শ। অপর । ৪1 পরবেও। 

পরস্ত (পরমৃ তু) অং, কিন্তু । ২। অধিকম্য। 
পরপদ (পর শ্রেষ্ঠ -পদ স্থান) সৎ, ক্রীৎ, 

উত্কৃষ্টশ্থান। শিং-১ “ তাহ পরং. 
পদমৃ। ২। শ্রেষ্ঠপদ, যুক্তি । 

পরপাকনিবৃত্ত (পরপাক -নিবৃত্ত, "মী -_ষফ) 
বিং, ত্বিৎ, পরদেখ্যক পাকরহিতভ পঞ্চ” 
বজ্র কর্তী। শিং--১ গৃহীত্যাশিৎ জমা- 

. রোপ্য পঞ্চধজ্ঞান্ন নির্বপেহৎ । পরপাক- 
 নিবৃত্বোহসৌ মুনিতিৎ পরি কীর্তিতঃ 1” 



পর 

পরপিগাদ (পর-- পিগু ভোজনীয় বস -. 

আদ [আদ ভোজন+ অ(অন্)ট- ক] যে 

খাষ৬ঠী- ষ+২য়া- ঘা বিং১ভিৎ,পরাহ্গ- 

ভীবী, পরান্বদ্ধার। যাহার জীবিকা নির্বাহ 

হয । 

পরপুকষ (পর শ্রেষ্ট _পুরুষ মনুষ্য) সৎ, 

পুং, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশু । ২। ভিন্ন বাক্তি। 

উপনায়ক, অন্য পুরুষ । শিৎ-১ সো" 

কঠৎ সাপি নিত্যৎ পরপুরুষশতৎ মারভা- 

বাছুপৈতি ৷”? 

পরপুষ্ট পের অন্য- পুষ্ট পালিত। যে অস্ত 

অর্থাৎ কাক কর্তৃক পালিত, ৩য়া_ষ) 

সং, পু, কোকিল । ২। বিং, ত্রিং, অন্য 

কর্তৃক প্রতিপালিত। ট্টা_জ্ীৎ, গণিকা, 

বেশ্যা । ২ । পরের প্রতিপালিতা। 

পরপুষ্টমহোতৎসব (পরপুষ্ট কোকিল. মহা 

_ উৎসব আনন্দ, ৬ঠী-ষ। স্ব পুপ্পো- 

পগমদ্বারা কোকিলদিগের মহোৎসবজননত্ 

হেতু) সং, পু, আত্রঃ আম। 

পরপূর্র্বা (পর অন্য [স্বামী] _ পুর্ব্ব পূর্ব 

কাল, ৬ঠী-হিৎ) জং, স্্রীৎ, যে স্ত্রীর 

অন্য পতি পুর্বে ছিল, যে স্ত্রী পূর্ববপতি 

পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে। 

শিং -১ *পতিৎ হিত্বাপকৃষ্টৎ স্বমুৎকৃষ্টৎ 

য! নিষেবতে । নিন্দ্যৈব সা ভবেলোকে 

পরপূর্নেতি চোচাতে |? 

পরপ্রতিনপ্ত1 পেরপ্রতিনগু.১ পর পশ্চাদগামী 

প্রতি পশ্চাৎ-নণ্তড পৌত্র) সং, 

পু প্রপৌত্রের পুত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র । 

পরপ্রপৌত্র (পর পশ্চাদগামী _ প্রপৌত্র 
পৌত্রের সম্তান ) সৎ, পুত, প্রপৌত্রের 
পুত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র ৷ 

পরপ্রেষা, (পর -- প্রেষ্য, ৩য়া-ষ ) সংঃ পু 

গ্াস। ব্যা-জ্ীং, দাসী। 
পরপ্রেষাত (পর -প্রেষ্যত্ব দাসত্ব) সং, 

ক্লীৎ, দ্বাসত্ব, পরাধীনতা । [ক্রিয়া। 

পয়ব পেন্দন্ শব্দজ) উত্সব, আনন্দজনক 

- পরবশ পের -বশ বশীভূত, ৬ঠী - ব) বিৎ, 

.. ত্রিং। অন্যব্যক্তির বশীভূত, পরারত্ত। 
২ পরাধীন। | 

_ পরবাচ্য (পর -বাচয নিন্দনীয়, ওয়া) 

১০১২. ] প্র 

এ পাশপা
শি পপ 

বিৎ, ত্রিং, অন্য কর্তৃক নিন্দনীয়। ২। সং, 

কীৎ, দোষ, নিন্না, অপবাদ । 

পরব্রহ্ধ (পরব্রহ্ষন্, পর-ত্রঙ্গন্, রং-স) 

সং, ক্লীৎ। পরপুকুষ, পরমেশ্বর । ২। তৎ- 

প্রতিপার্দক উপনিষদ্িশেষ । 

পরভাগ (পর শ্রেষ্ট _ ভাগ, য়ং- স) সং, 

পুংঃ উৎকৃষ্ট ভাগ্য । ৎ। উত্কর্ষ। ৩। 

গুণোৎকর্ষ । ৪ । শ্রেষ্ঠাৎশ। ৫। শেষভাগ। 

৬। পরের ভাগ। 

পরভাগ্যোপজীবী পেরভাগ্যোপজীবিন্, পর" 

ভাগ্য -উপ- জীব বাঁচা+ ইন্িন্)- 

ক) বিৎ, ত্রিং, থে পরের ভাগ্যের উপর 

নির্ভর করিয়া জীবিক1 নির্বাহ করে । 

পরভৃৎ (পর অন্য[ কোকিল ]-ভূৎ [ভূ 

পৌষণ করা+০ক্িপ)-ক] যে পোষণ 

করে, ২য়া- ষ) সং, পু, কাক, বায়স। 

পরভৃত (পর অন্য কাক)-স্তৃত পুষ্ট, 

৩য় ঘ) সৎ, পুং, কোকিল । ২ । বিৎ, 

ত্রিং, অন্যের প্রতিপালিত। তা. স্ত্রী, 

কোকিলা। শিৎ-১ “প্রাগস্তরীক্ষগমনাৎ 

স্বমপত্যজাতমনৈ, দ্বি জৈঃ পরভূতাঃ ক্মৌ) 

খলু পোবয়ন্তি, ২ “ পরভূতাভিরিতীব 

নিবেদিতে স্মরমতে রমতেম্ম বধৃজনঃ 

পরমূ পের জেখ, অমৃ_ ক) অং, কেবল । ২1. 

অনস্ভর, পশ্চাঙ্চ। ৩। নিশ্চয় । ৪। কিন্তু। 

শিং-১ “স নে জীবেম্বরঃ সংবৎসরা* 

পরমূ 1”? ২ “তেষাৎ ত্র়ঃ সর্ধশান্ত্রপারগাঃ 
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পরম (পর উত্তম-মা পরিমাণ করা+ অ 

(ডে)-_ ক) বিৎ, ভ্রিৎ, প্রমধ, আদ্য প্রণব 

২। শেষ । ত। প্রকৃত। ৪। উৎকুষ্ট,্েষ্ঠ ; 

যথা--পরমপুরুষ । ৫। প্রধান। ৬ | অ- 

ত্যত্ত । ৭। মহৎ । 

পরমগতি পেরম শ্রেষ্ঠ -গতি গমন) সং, 

্্রীং, উৎকৃষ্ট গতি । ২ । মুকি। মোগ। 

নির্বাণ । ৩। বিৎও ব্রিঘ। মোক্ষের হেতু। 

শিং-৯ « কৃপাপারাবারঃ পরমগতিরের 

ত্রিজগতাৎ নমস্তস্মৈ কম্মৈচিপমিতমহিয়ে 

পুরভিদ্বে . 

পরমগব (পরম - গো, য়ং 9 সং, পু 

সত্রীং, উৎ্কৃষ্টা গাভি। ৰ 



পর [ ১৬১৩ ] পর 

পরমগহন (পরম- গহন নিবিড়) বিৎ, ভ্রিৎঃ 
অত্যন্ত নিবিড়। ২। গভীর । 

পরমতগ্রহণ পেরমত ভিন্ন মত বা ধশ্ম_ 
গ্রহণ অবলম্বন, ২য়া_ষ) সৎ, ক্লীৎ, 
মতাস্থর প্রবেশ । ২। স্বধন্থ পরিত্যাগ 

পুর্বক পরধশ্ম অবলম্বন, বৈধন্ধ্য। 
পরমপদ ৎ, পুৎ _ ক্লীৎ, মুক্তি, আপ- 
পরমপদার্থ/ বর্গ । ২ । শ্রেষ্ঠস্থান। ৩। পর- 

দেবতার চরণ । শি২ং- ১ “ গন্ধ শ্রেণী- 
পতিরপি কবিত্বামুতনদীনদদীনঃ পধ্যজ্তে 
পরমপদ্দলীনঃ প্রভবতি 1” 

পরমপুকুষ - পুৎ ) সং, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। 
পরমব্রঙ্গন্ _ক্লীৎ | শাস্তমতে পুরুষ ও প্র- 

কৃতি স্টটির আদিতত্ব--ইহারাই নিত্য 
আর সকলই অনিত্য । এই পুরুষের মধ্যে 
যিনি ক্লেশ, কশ্শ, বিপাক, বাসনা প্রভৃতি 
দ্বারা অভিভূত বা মায়ায় বদ্ধ নহেন তিনি 
ঈশ্বর বা পরমপুরুষ 

পরমমূ পের-মা পরিমাণ করা+4 ডমৃ- ক) 
অং, অনুমতি | ২। সম্মতি । 

পরমমুক্তি ; সংসন্প্রীং, বিদেহ কৈবল্য, ভোগ 
দ্বারা প্রারন্ধ কর্ট্ের ক্ষয় হইলে জীবন্ত 
ব্যক্তির বর্তমান শরীর ধ্বৎসানস্তর যে 
পরব্রন্ধ প্রাপ্তি । 

পরমর্ধি পরম শ্রেঠ -ঝষি, যখ- স) সং, 
পু, বেদব্যাসাদি খষি। শিং-১ “খষতে 
পরমৎ যস্মাৎ পরমধিস্ততঃ স্মৃতঃ 1” 

পরমহংস পেরম প্রধান-হংস তপস্বী, 
য্ং_ স) সং, পু) সন্্যাসিবিশেষ, মহা- 
যোশী; যে মহাত্মা নিদ্বন্্ ও» নিরাগ্রহ 
হইয়া কেবল তত্বমার্গে ভ্রমণ করেন, ধিনি 
সদ1 শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া কেবল প্রাণধারণো- 
পযষোগী দান্মাত্র পরিগ্রহ করেন, ধাহার 

লাভালাত দুই তৃল্যজ্ঞান, ধাহার আশ্রয় 
নাই, দ্বেবপ্রাজণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্র- 
ভূভি সাধারপভোগ্য ভূমিই সাহার আ- 
শ্রায়, সাহার কোন বিষয়ে যত্ব বা মম! 
মাই, ধিনি পরা্পর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণ 
পূর্বক শুভাগুভ কর্পান্ষ্ার্থ সন্ব্যাস-ধর্ব 
শ্রাহণ করেন, তিনিই পরমহৎস পদ্দবাচ্য। 
“্রক্ককোপীনবসনে! হংস পরম এব চ।” 

পরমান্ন (পরম 

পরমাণু (পরম- অঞধু কণা, য়ং-স ) সৎ, 
পুৎ, যাহার নিজের অবয়ব নাই, কিন্ত 
পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় 

সুক্ষ পদার্থের শেষ সীমান্বরূপ, পদার্থ 
নিচয় ভাগ করিতে করিতে ঘখন এমন 
ভাগে উপশ্থিত হয় ষে আর তাহ] ভাগ 
করিতে পার] যায় না, তখন তাহাকে পর- 
মাণু বলে, অনুষ্টগোচর কণামাত্র । শিৎ- 
১ প্পৃথিবী নিত্য] পরমাণুরূপা ।” ২ "পর- 
মাণুভ্যে। বিশ্বমুৎপদ্যতে 1? ৩ “ ধূমোক্ম- 
জলনীহারপরমাণবো গগনগত নোপল- 
ভ্যন্তে 1১? 

পরমাণুসংহতি ; সৎঃ স্ত্রী, অনেকগুলি 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু একত্রিত হইয়! ঘষে স্দুল 
জড়পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

পরমাণঙ্জগক পেরমাণু_ অঙ্গ শরীর, *ঠী _ 
হিং, কণ্_ যোগ) সৎ, পুধ, নারায়ণ। 

পরমাত্মা পেরমাত্মন্, পরম- আত্মন ঈশ্বর, 
যং--স) সং, পুৎ, পরমেশ্বর, পরত্রহ্ম । শিৎ 

-১ “আত্ম। দ্বিবিধা জীবাত্বা পরমাত্মা 
চ?? ২* পরমাত্মা পরৎ ব্রহ্ম নিশুণং 
প্রকৃতেঃ। পরই কারণৎ কারণানাঞ্ আকৃফ্ণো! 
ভগবান্ স্বয়ং |? 

পরমাদ্বৈত পেরম- দ্বৈত ব্রহ্ম) সং, পুৎ, 
পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম । শিৎ-১ 'ন্মন্তে 
পরমাদ্বৈত নমস্তে জ্ঞানদায়ক |" 

পরমানন্দ (পরম - আনন্দ ) নং, পুং, পর- 
মাতম! । শিং-১ “ পরমানন্দ মাধবমৃ ।?? 

২। (পরম শ্রেষ্ঠ - আনন্দ ) অত্যত্ত আ- 
নন্দ; ষ্থা--কন্দলে পরমানন্দ নারদের 
টেকি ।”? 

শ্রেষ্ট অন্ন, যং-জ। ইহ| 
দৈব ও পৈত্রকার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া 

শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন এই নামে অভিহিত হয়) 
সং১ক্ীৎ, পায়সান্স, হুদ্ধ ও শর্করাপক অল্প । 

পরমামুদ্রা ; সং, স্্ীৎ, ত্রিপুরাশক্তির পুজা 
মুদ্রাবিশেষ | 

পরমা প্রকৃতি__মুলপ্রকতি ; সাখ্যমতে এই 
মূল দাম্যাবস্থার প্রকৃতি বিকৃতি হইযাই 
জগৎ, কষ্ট হইয়াছে । 

পরমায়ুঃ পেরমাযুস্, পরম _ক্আযুস্ জীবন) 



পর [ ১০১৪ ] 

সং, ক্লীৎ, শেষাবধিক জীবিতকাল, আমু । 
*র্শতৎ বধাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চভিঃ 
সহ ।পরমায়ুরিদৎ প্রোক্তৎ নরাণীৎ করি- 
ণামিহ্ |? | 

ধরমার্থ পেরম - অর্থ বিধেষ়্, বস্ত, যৎ-_ স) 
সং, পুথ, মাথার্থ্য । হ। শ্রেষ্টবন্য । ৩। 
ধর্ম । ৪ । যথেষ্ট ধন। 

পরমার্থব্দি পেরমার্গ-বিদু জানা+-০(দ্কিপ) 
_ক) বিৎ, ত্রিৎ, যাথার্থ্যবেত্তা, ঈশ্বর- 
তত্ত্ব । 

পরমার্থবিন্দ পেরমার্থ_বিন্দ লাভ করা+4- 
অশৈে)- ক)বিৎ, ত্রিং, ততজ্কানী। ২। 
প্রচুর ধনলাভকারী। [রাজর্ধিবিশেষ। 

পরমাহ্ত (পরম _ অহৃৎ্) সং, পুৎ, জৈন 
পরমুত্য পর অন্য- মৃত্যু । যাহার অনেক 

শক্রে আছে) সং, পুৎ, কাক । 

পরমেশ পেরম- ঈশ, য়খ- স) সং, পুৎ, 
বিষুত। ২। পরমেশ্বর । 

পরমেশ্বর প্রেম - ঈশ্বর, যৎ- স) সৎ, পুং, 
শিব। ২ ।বিষুও। ৩ । পরত্রচ্ম, জগদীগুর | 
শিং-১«“কথৎ নাম ন সেব্যন্তে মৃত্বতঃ 

পরমেশ্বরাঃ 1৮৮৪ 1 সআজাট। রী--স্স্ীৎ, 
পান্বতী, হুর্গা। 

পরমেঞ্ী পেরমেষ্ঠিন, পরমে স্বর্ণের অত্যন্ত 
উচ্চ স্থানে -_ঠিন্ [স্থা থাক1+ ইন্(ভিন্) 
-কফক] যে থাকে) সৎ, পুহ, ব্র্গা। ২। 

 বিষুত । ৩। শিব । ৪। শালগ্রামমূর্তিবিশেষ ; 

ইনি শুর্লাভ, পদ্মচক্রসমন্থিত, বর্ত,ল,পীত 
ও পৃষ্টে শুধির | ৫। মন্বদাতা গুরু । 

পরম্পর (পর, দ্বিত্ব, মৃমুট)- আঁগম ) বিং, 
ত্রিৎ, অনুক্রম, পরপর 1 ২। সৎ, পুৎ, মুগ- 

বিশেষ । ৩। প্রপৌত্রের পুত্র। ৪ । বংশ। 
পরম্পরা (পর [মুট]- পর, আপ্) অং, স্্রীং, 

সম্ভতি। ২। ধারা, শ্রেণী, সমুহ । ৩। 
পরপর, আন্কুকেম | ৪1 আন্বয়। বংশ। 

পরম্পরাক পেরম্পর ঘন্ুক্রম-ঘঅক গমন, 
পুজা । অথবা পর অধিক-পর অ্অতুযু- 
শুম- আক গমন, ব্যবহার | কিন্বা পর- 
স্পর।-খ্পাক হ্িৎসন) সৎ, ক্লীং) যক্কার্থ 

পঙহনন | 

পরম্পরীণ : (পরস্পর17 ঈননৌন) _ উপস্থি- 

পর 
পেপে 

০ শশা 

ত্যর্থে) বি, ত্রিং, পরম্পরায় আগত, 
ধারাবাহিক, ক্রমাগত | 

পরযুগ ; সং, ক্লীং, উত্তরযুগ । 
পরলোক পের অন্য- লোক জগৎ, য়ং 

-ষ্) সং পুং, অন্যলোক, লোকান্তর। 
২। ব্রহ্মলোক, সত্যলোক, তপলোক, 
জনলোক, পিতলোক প্রভৃতি অপর উর্ 
লোককে পরলোক বলে। সৃতুার পর 
জীবের পুণ্য অনুসারে এই সকল লোক 
ভোগ হইয়া থাকে । ৩। পরকাল। ৪। 
মৃত্যু ৷ [গম গমন) সৎ, পুৎ, মত্যু | 

পরলোকগম পের অন্য- লোক জগৎ -. 

পরবশ (পর- বশ, ৬ঠী-ষ) বিৎ, ত্রিৎ। 
অন্যের বশীভূত । 

পরবাণি (পর অত্যুন্তম- বা গমন করা+ 
ণি- ক) সৎ, পুৎ, ধন্াধ্যক্ষ, বিচারক । 
২। বৎসর । ৩। কাত্তিকেষের বাহন,ময়ূর। 

পরবাদ ; সং,পুৎ, পরাপবাদ । ২। উত্তরবাদ। 

পরবাদী (-বাদিন্, পর বারী [বদ বলা 
+ইন্ণেন্)-_ ক] যে বলে) বিং, ত্রিধ, 
প্রত্যথখ, উত্তরবাদী। 

পরবান্ (পরব পর: ২২বেতু)- 
বিৎ, পরাধীন, পরায় । [ধৃতরাষ্ট্র। 

পরত্রত (পর- ব্রত, ৬্ঠা- হিৎ) অৎ১ পুহ, 
পরশ ; সং, ক্লীৎ। রত্ববিশেষ, পরেশপাখর । 

খআক্যযথে) 

পরশু, পরশ্বধ (পর শক্র-শু হিংসা 

পরস্বধ করা1+- উদ্ভে)- ক, ২য় 
ষ। পর শক্র-শ্বন্ কুক্ধুর-ধ [ধে 

পান করা+অ(ড)-ক] যে পান করে। 

কুকুরের ন্যায় শক্রকে খায়, ২য়া-ষ। 

অথবা পর [অন্য] শত্র-শ্ব শ্থি পুষ্টি 

হওয়1+অডে)-ক] শত্রুর উন্নতি-ধে 
পানকরা+ অকে)১-_ ক । যে শত্রুর শোণিত 

পান করে অর্থাৎ জীবন নাশ করে। সংস্কৃত 
-ুপরশু ; গ্রীক -- -পেলেকুশ) সৎ, পুত, 
কুঠর, টাঙ্গি। | 

পরশুধর পেরশ্ড কুঠার-ধর রি ধারপকরা 
+অ(অন্)-- ক] ঘে ধারণ করে। যাহার 
শরীরে নারায়ণাংশ আছে) সং, পুধ 
গণেশ । ২। পরশুরাম । ৩। নি ব্রিং, 
পরশুধারী। 



গর ৰ 

পরশুরাম (পরশু-রাম যে মোহিত করে, 
৩য়া-ষ। অথবা পরশুযুজ রাম-্পরশু- 

রাম) সৎ, পু, জমদগ্নির পুত, ভার্গব, 
তিনি কার্তবীধ্যার্জরনের নিধন, পিত্রাজ্জায় 
মাতৃহত্যা এবং পৃথিবীকে একবিৎশতিবার 
নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন ২। অবতার, 

বশ অবতারের যষ্ট । শিং - 
১কোটীসৃর্ষ্যপ্র তীকাশৎ বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভৎ। 
তেজোরাশিং দদর্শাথ জামদপ্ধ্যৎ প্রতাপবান্।॥ 
নীলমেঘনিভং প্রাৎশুং জটামণ্ডলমণ্ডিতৎ | 
ধনুংপরশুপাণিঞ সাক্ষাৎ কালমিবাস্তকৎ ॥ 
কার্তবীর্ঘ্যাস্তকৎ রামৎ দৃপ্তক্ষত্রিয় মর্দনৎ । 

শ্রীপ্তৎ দশরথস্যাগ্রে কালমৃত্যুমিবাপরৎ ॥”? 
২ গক্ষত্রিয়ক্ুধিরমূয়ে জগদপগতপাপৎ 
ন্নপয়সি পয়মি শমিতভবতাপমৃ। 
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ 
জয় জগদীশ হরে।” জেয়দেব)। 

পরশ্বঃ € পরশ্বস্, পর _শ্বস্ ভবিষ্যৎ কল্য ) 
অং, আগামী দিনের পরদ্িনে । শিৎ-১ 
“পরশ্বশ্চ মহাভাগ ক্াতুৎ গঙ্গাতুদৎ পুর1।” 

পরসংজ্ঞক (পর অতুযত্তম- সংজ্ঞা নাম, 
৬ঠী -হিৎ) সৎ, পৃৎ, আত্মী। [পরে। 

পরত্তাৎ (পর +অস্তাৎ _ প্রং ) অৎ) পশ্চাৎঃ 
পরস্পর পের অন্য-দ্বিত্ব,স্ন্থেট)- আগম) 

বিং, ভিং, অন্যোন্য, ইতরেতর। শিৎ--১ 

পিরস্পরাৎ বিন্ময়বস্তি লক্মীমালোকয়া- 
ধক্,রিবাদরেণ ।” [ন্যোন্য, মিখ্যৎ | 

পরম্পরাম্ পরস্পর +আম্ _ প্রৎ) অং, অ- 
পরস্মৈপ্ (পরট্যৈ [পর শব্দের চডূর্থীর 
এফ বচন] পরোদ্দশ্যার্ঘ, অন্যের নি- 

১০১৫ ] 

পি পাপী পাপা 

পর! 

পা 

মিত্ত-পদ চিহ্ ৷ ক্রিয়ার ফল অন্যের 
নিমিত্ত হইলে পচধাতু প্রভৃতির উত্তর 
তি, তস্ ইত্যার্ি প্রতায় হয়, এই জন্যে 
বোধ হম্ম এই বিভক্তির নাম পরস্মৈপদ) 
সং, ক্লীৎ, ধাতুর বিভক্তিবিশেষ। 

পরা (প পূর্ণ করা+আ-ক) উপৎ, 
অং, প্রাধান্য । ২। অহঙ্কার । ৩। 'অতি- 

ক্রম । ৪ ।গমন। ৫।বধ। ৬।ক্ষরতি। খ। 
আভিমুখ্য। ৮। প্রাতিলোম্য। ৯। বিক্রম। 
১০। তিরস্কার ১১ । ধর্ণ | ১২। বিমোক্ষ । 
১৩। অতিশয় । ১৪। প্রাতিকুল্য। ১৫। 
অনাদর। ১৬ ।গতি। ১৭। প্রতাবুত্তি । 

১৮। ভঙ্গ । শ্িং-১ “পরাবধগতিদর্শন 

বিক্রমাভিমুখভৃশাধীন মোক্ষণ প্রাতিলো- 
ম্যেমু।”? ১৯। স্্রীং, নাভিমূল হইতে প্রথ- 
মোদিত নাদশ্বরূপ বর্ণ। ২*। পরমপুরু- 
ার্থসরূপ ত্রহ্মজ্ঞানের হেতু উপনিষদের 
নাম পরাবিদ্যা। 

পরাকৃ (পরাচ, পরা -'অনচ্ গমন কর1+ 

*(কিপ্্)- ক) অত, কুটিল, বক্র। হ। 
উদ্ধগামী। ৩। বিমুখ । 

পরাক (পর উতন্তম-অকৃ গমন করা7+জ 
(অল্) ৭) সং, পুং, দ্বাদশদিন উপবাস- 
ব্রত । শিৎ-- ১যতাত্মনোহ প্রম্ভস্য দ্বাদদ- 
শাহমভোজন্ম্ । পরাকে। নাম কচ্ছে!- 

হয়, স্বপাপাপনোদনঠঃ।, ২1 খজগি। 
৩। রোগবিশেষ | ৪ । জন্তবিশেষ। 

পরাকরণ পেরা পুর্ধবে-কু করা+ অন(অ- 
নট) - ভা) সং,কীং, ঘ্বণাকরণ,অবহেলন। 

পরাক্রম (পরা প্রাধান্য, অতিক্রম - ক্রম 
গমন । কিম্বা পরা- ক্রম গমন কর+ 
(অল্)-ণ ) সৎ, পুৎ, শক্তি । ২। পুরুষ- 
কার । (রিৎ, পরাক্রমশালী, শক্তিসম্পন্ন । 

পর্াক্রান্ত পেরাক্রম দেখ, তক্কে) মম) বিৎ, 

পরাগ (পরা-গ [গম গমন করা4 ডে) 

_ক ] যে যায়) সং, পৃ, ধুলি ; যথা 
“চলিছে পরাগ-পরে দৃদিপথ রোধি ঘন 
ঘনাকারে।?? ২। পুস্পরেপু। শিং - ১যৎ- 
পাদ পদ্ষজপরাগ পবিত্র গাথা ভাগীরথী- 
শিববিরিঞ্চিমুখান্ পুনাতি 11) ৩.। ল্গানীয় 
গন্বচুর্ণ। ৪ । রেণু । ৫ | চন্দম। ৬। পর্ববত- 



গর] 

সলাত গতাশিকিপা 

বিশেষ। ৭। (+ভ-ভা) খ্যাতি । ৮। 

উপরাগ। 
পরাগকেশর (90050৭9) কেশরের স্ুল তৃত্র- 

গাছি ব্যতীত অবশিষ্ট স্ত্র সমুদ্বায়; পর!- 
গফেশরের শিরোভাগে ধূলির ন্যায় এক 

প্রকার গুড় গুড় পদার্থ থাকে। 
পরাগত (পর1-আ-গমৃ গমন করা+ত 

ক্ডে)ট-ক)বিং,ত্রিৎ, ব্যাপ্ত । ২। যুন্ধ 

৩। বিকসিত। ৪1 (পরা বুযুত্ক্রম -গত) 

প্রত্যাগত । 

পরাঙ (পরাঞ্চ, পর! খুৎক্রম -'্অনচ 

গমন করা4- *্ক্কিপ )-ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
বিমুখ, পরাজ্মুখ, মুখফিরান । 

পরাজদ (পর অন্যাতুর্ণী-ক্সঙ্গ রপ-দ 

[দ1 দান করা1অডে)ট-কফ] যে দান 

করে । যিনি অর্দ পুরুষ ও অর্ধ নারীরূপ 
ধারণ করিয়াছিলেন অথবা পর রিপ, 
কামদেব- অঙ্গ দেহ-প যেদানকরে। 

যিনি ক্রোধে কামদেবকে ভম্ম করিয়! পুন- 
রায় তাহার মুর্তি প্রদ্ধান করেন) সং, পুৎ, 
শিব। 

পরা্ব'(পর অন্য [নদী]- অন [ পদ্গার্থ। 
জল-বাবা প্রাপ্ত হওয়া+ অড)- ক) 
যে পায়) সং, পৃৎ১ সমুদ্র । 

পরাস্ুখ পেরাঙ বুাত্ক্রেমগত _ মুখ, ৬ঠী- 

হিং) বিৎ, ত্রিং, মুখফিরান, বিমুখ । ২। 
প্রতিকূল। ৩ । নিবৃত্ত । 

গরাচিত (পর অন্য-আ-চিত প্রতি- 
পালিত, ৩য়া - ষ) বিং,ত্রিৎ, পরপুষ্ট, অন্য- 
কর্তৃক প্রতিপালিত। ২। সধ্যকৃব্যাপ্ত । 

পরাচীন পেরাচ বিমুখ+ঈন্নৌন্)- প্রৎ) 
বিং, ত্রিং, পরাজ্মখ, বিষুখ | ২। প্রাচীন । 

পরাজয় পরা ব্যতিক্তম-জি জয় করা+ 
অ(বল্) - ভ1) সং, পুং, পরাভব। 

পরাজিত (পরাজয় দেখ, তক্কে)-্) বিৎ, 
ত্রিং,পরাভূত,বিজিত, যে হারিয়৷ গিয়াছে। 

পরাঞ্চ, পের।-অন্চ গমন করা+০(বিচ) 
_ক্) বিৎ, ত্রিৎ, বিমুখ, পরাজুখ । 

পরাৎপর (পেয়াৎ -পর) বিৎ, ত্রিৎ, পর হুই- | 
তেও পর, শ্রেষ্ট হইতেও শ্রেষ্ঠ । ২। সং, 
শু, প্রষেশবয় । শিৎ--১ “ইজ্জিজেভ্যো ও 

[ ১০১৬. ] 

পসপপ্পািসপ পপি শা শিস পাস পিপ্পাক্সপ পাশপাশি শিপ শা 

পর] 

পরেহ্ার্থা হার্থেভ্যশ্চ পরৎ মনঃ। মনসপ্ত 
পরাবুদ্ধি৷ বুদ্ধেরাত্া মহান্ পরং। মহতঃ 
পরমব্যক্ু মব্যক্তাৎ পৃরুষং পরঃ। পুরুষানন 

পরৎ কিঞিৎ সা কাষ্ঠা সা গরাগতিঃ। 

পরাতপরৎ সামামুপৈতি দিব্যমূ। ৩। গুক্ু- 
বিশেষ। 

পরাত্প্রিক্স (পের-অদ তোজন কর1+* 
(কিপ)-ভাঁ-্পরাৎ্ পরদ্রেবধাভোজন - 
প্রিয়, ৭মী _ষ) বিংত্রিৎ, পরদ্রবটভোজনে 
প্রিয় । হ। সং, ক্লীং, উলুখড়। 

পরাত্মা পেরাত্মন্, পর শ্রেষ্ঠ - আত্মা, ঘ্বৎ_ 
স) সৎ, পু, পরমাত্মা, পরমেশ্রর | 

পরাদন (পরা অতিরিত্ত--অদন ভক্ষণীর) 
সং, পুৎ, পারস্যদেশীয় অঙগ। 

পরাদান পের- আদান সম্যকৃদান, ৪্থাঁ_ 
ষ) সৎ, ক্লীৎ, পরোপকার নিমিত্ত সম্যক- 
রূপে দরিদ্রকে দ্বান। [ম্যের পীড়া। 

পরাধি পের _ আধি, ৬ঠী _. ষ) সৎ, পুহ১ আ- 
পরাধীন (পর _ অধীন, ৬ষ্ঠী _ ষ) বিৎ, ত্রিং) 

পরবশ, পরতস্ত্র | 
পরালসা পেরান শক্ত) রোগ- সো নাশ 

কর1+7 অঙ্গ) --প। নিপাতন) সং, স্্ীং 
চিকিৎসা । 

পরাস্তক (পর সংসার--অস্তক নাশক) 

যং-স) সং, পুং, সেংহাররূপা! বলিয়া) 
মহাদেব । 

পরাস্তকাল (পর সংসারোত্তর _ অস্ত কাল) 
সং, পুত, মুমুক্ষুগণের দেহাস্তকাল। শিং 
-১ ঠতে ব্রহ্গলোকেষু পরাস্তকালে 

পরামূতাঃ প্ররিমুচ্যস্তি সর্ব্বে ॥? 
পরাস্ত ঃপুষ্ট (৮8%158165) যাহারা অন্যের দেহ" 

মধ্যে আপন জীবনঘ্বাত্রা নির্বাহ করে; 
ষখা--কমি। | 

পরায় পর অন্য অন) সং, জীৎ, পরের 
অন্ন। ২। অন্যের পন্ক ত্ন্ন। শিং-+ 

*পরান্নংপরবানশ্চ নিত্যৎ খর্মরতস্ত্যজেৎ। 
গুরু মাতুল শশুয পিতা ও পুত্রের 
পর অগ্স পরান্ন নহে। শিং-১ গং 
আতুলান্ং বা শ্বশুরাব্ং তখৈবচ। পিতুঃ 
পূত্রস্য চৈবাক্ং ন পরান্নমিতি স্মৃতি । ও 

- হিং, ব্রিৎ। পরামোপজ্ীনী, পরপিওতোজী। 



পর! 

পরাপতিত ,(পের -_ আ-পৎ [গমন করা] 
আগ্মন করা4+তক্তে)-- ক) বিৎ, ত্রিং, 
প্রত্যাগত, সমাগত । 

পরাভব পেরা- ভূ [হওয়া] পরাজিত করা+ 
অ.অল্)-- ভা) সং, পুৎ, পরাজয়। ২। 
তিরস্কার । ৩। অতিক্রম । ৪1 বিনাশ। 
শিং-১ “সম্তোষেণ বিনা পরাভবপক্ষৎ 
প্রাপ্পোতি যুটো জনঃ 1”? 

পরাভিক্ষ পের - আ। _ভিক্ষ ভিক্ষা কর4 
অ(অন)- ক) অং, পুং, বানপ্রন্থাশ্রমী। 
শিৎ-১ “অশ্বকুট্টাশনাঃ কেচিৎ পরা- 
ভিক্ষাস্তথাপরে ।১, 

পরাভূত (পরাভব দেখ, তত্কে)-_ন্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ, পরাজিত, পরাস্ত । ২ । তিরস্কৃত। 

গরামনন পেরা- মন্ [বোধ করা] অনুতাপ 
করা অন(নট)_ ভা) সং, ক্লীৎ, চি্তন, 
অনুতাপ । 

পরামর্শ (পরা-মৃশ্ বিবেচনা করা + 
অ(অল১)-ভ) সৎ» পুত, যুক্কি | ২৯। 
মন্ত্রণা, বিচার | ৩ ।স্পর্শ। ৪। বিবেচন]। 
৫। ব্যাপ্তিবিশিষ্টের পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান । শিৎ 
-১ পপরামর্শজন্যৎ . জ্ঞানমনুমিতি 1? ২ 
“ব্য।প্যস্য পক্ষধর্্রত্বধোঃ পরামর্শ উচ্যতে। 

পরামধ (পরা- মৃষ ক্ষমা করাঃ সহ14 অ 

(অল.)-- ভাবে) সং, পুংঃ সহন। 
পরামাণিক প্রোমাণিক শবজ) নাপিত। 
পরাম্ধৃত পের অতুযত্তম- অমৃত জল) সং, 
ক্ীৎ। বৃষ্টি, বর্ষণ । 

খরাষুই (পরামর্শ দেখ, তক্তে) _শ্্ম) বিং,ত্রিৎ, 
বিবেচিত, বিচারিত। ২। স্পৃষ্ট। ৩। সম্বন্ধ- 
যুক্ত । শিং-১ “ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈর- 
পরাসৃষ্টঃ 1” 

পরায়ণ (প্র. কেবল, [এক বিষয়] অয়ন 
গ্রমন। কিৎবা অয়ন আসক্তিস্থান, ৬চী 
হিং) বিং, ত্রিৎ, অত্যাসক্ত ; যখ।__ 
ধর্মপরায়ণ। ২4 তৎপর । ৩। অনুরক্ক ৷ 
৪। চ্সতীষ্ট । ৫ । সং, পুং, বিজু । ৬ । কী, 
উত্তম অবলম্বন, শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। 

পরাম়্তি পের বাক্য, গমন করা+অতি - 

প্র) বিঃ ত্রিৎ, পশ্চাদগামী। হ। পের 
- শতআল্পতি -আরত্ততা, "*মী-_ হিং) পরা- 

১০১৭ ] 

১২৮ 

পরা 

ধীন। ৩। (পর-আয়তি, ঘ্ং-_স) সং, . 
জীৎ, অতি বিস্তার। ৪ । পের- আদ্মতি, 
৬ঠী _ হিৎ) বিং, অতি বিস্তারা কারযুক্ত । 

পরায়ত্ত পর অন্য- আয়ত্ত অধীন) বিং, 
ত্রিৎ, পরাধীন, পরবশ। 

পরারি পের [ অন্য ] গত- রি পুর্ববতর- 
ম্মিন বর্ষে) অৎ, গত বর্ষের পুর্বববর্ষে, 
তৃতীয়বর্ষ । ২। বিং, ত্রিং, পরশক্র । 

পরার্থ পের অন্য--অর্থ উদ্দেশ্য, ৬ঠী-. 
হিং) বিৎ, ত্রিৎ। অন্যে।দেশ্যযুক্ত। ২। 
(পর- অর্থ, ৬ঠী-ষ) সং, ক্লীৎ, অন্য 
প্রয়োজন । শিং- ১ “পরার্থে প্রাজ্ঞঃ উৎ- 
সজোৎ্ |? 

পরারু পরে পুর্ণ করা, আ্রীত করা4+আরু-_ 
প্র। অথবা পর1- গমন করা+উ 
(উনৃ)- ক) সং, পু, করলা, উচ্ছা । 

পরারুক পেরারু+কণ্-তুল্যার্থে) সৎ, পুৎ, 
প্রস্তর, পাথর। 

পরাদ্ধ (পর আতিশয়- অর্থ [খধ. বৃদ্ধ 
হওয়া+ অ(অল.উ)- ক] প্রবৃদ্ধ) সংকীৎ, 
শেষার্দ। পার্থিববর্ধ সংখ্যায় এই সংখ্যকবর্ষ 
ব্রহ্মার জীবনের অর্ধ । ২। অত্যধিক সৎখ্যা- 
বিশেষ, ১১০ ০১৩০১০০১০০১৪ ০১৬৩১৯৩১০৩০ | 

শিৎ_ ১পারে পরাদ্ধৎ গণিতং যদি স্যাৎ।” 
২ “নিজেন তস্য মানেন চায়ুর্বধশতং 
স্বৃতৎ । তৎপরাখ্যৎ তদর্ধঞ্চ পরাদ্ধমভিধী- 
তে 1”; 

পরাগ্্য (পের অত্যুত্তম--অগ্ধ +য(ফ্য) 
যুক্তার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, শ্রেষ্ঠতম। ২। সং, 
পুৎ, স্বলোক। ৩। (স্বার্থে) ক্রীৎ, 
পরাদ্ধ। [দূরদেশ । ২। প্রকুষ্টতম্। 

পরাবৎ পের _ম্মব্1+অৎশেতৃ)- প্রং) অৎ, 
পরাবরা (পর--অবর, দ্বং-স) সং, স্ট্রীৎ, 

বিদ্যাবিশেষ । শিং-১ “পরাবরাগাৎ পর- 
মাত্ধমেব পরমেশ্বরি | | 

পরাবর্ভ (পরা-বৃৎ্ণ বিদ্যমান থাকা+আ' . 
(অল)- ভা) সৎ, পু, পরিবর্ত, বিনিমু। 
২। প্রত্যাবর্তন। . 

পরাবর্তব্যবহার, ( 4১70729%1, পরাবর্ত পরি- 
বর্তনীয়_ব্যবহার. আইনামুযাসী কার্ধ্য ) 
সৎ, পুৎ, পুনর্ধবার বিচারপ্রার্থনা। 



পরা 1 ১০১৮ ] পরি 

পরাবর্তিত পেরা-বৃৎ্-ঞ্রিলবর্তি বিদ্যমান | পরাস্ত পের।- অস্ [হওয়া] পরাজিত করা+ 

থাকান4+তক্তে) শব) বিৎ, তিং, প্রন্ত্যা- 
বর্তিত, ফেরান । 

খরার পরা- বস্ত্র ধন, ৫মী _ হিং) সং, 
পু, অহ্রগণের হোতৃবিশেষ। 

পরাবহ (পরা- বহু বহন করা7 অ(অল) 
- ক) সং, পুৎ, উপরি বর্তমান সন্ত বাষুর 
অন্তর্গত বারুবিশেষ । 

পরাবিদ্ধ পের শক্র-আবিদ্ধ ভীক। যে 
অত্যত্ভ ভীরু দেবত1) সৎ, পু কুবের । 

পরাবৃস্ত €(পরা-বৃৎ্ষ বিদ্যমান থাক1+4ত 
ক্ডেি)-শ্ব) বিৎ, ত্রিৎ, প্রত্যাবৃত্ত । ২। 
পলাস্িত। ৩। পরিবর্তিত । 

তক্তি) _্্) বি ত্রিৎ, পরাজিত | শিৎ_ 
১ “হুনর্ণিরাস্ত বরমস্ত পুনশ্্াত্বীকৃতৈব পর- 
বাশপরাভ্তা |” নৈষধ)। 

পরাহ পের-অহন্ দিন) সং,পুং,পরদিন। 
শিং-১ “পুর্ধবাহে তদ্দিধত্বেহৎপি পরাহে 
ত্রিসন্ধ্যব্যাপিত্ত্ে পরাহ এব ।+? 

পরাহত পের1- হন্ |বধ করা] পরাজিতকরা, 
আঘাত করা+তক্তি)-শ্ম) বিৎ, তরি 

পরাভূত । ২। ব্যবহৃত । ৩।'হত। &। 

ব্যাহত । ৫। ভিরস্কৃত। ৬। আক্রান্ত । 

পরাহ্ পের - অহন দ্িন+ষ,৬ঠী - ষ)সং। 
পুৎ, অপরাতু, বিকাল। 

শরাবৃত্তি (পুর্বে দেখ, তিক্ডি)_ভা1) সং, পরি পরে পূর্ণ করা+ইন্_ ক) উপং, অং, 
স্্রীং, প্রত্যাবর্তন । ২। পরিবর্তন । 

পরাশর পের শত্তন-_আ1-_শৃ সম্পন্ন কর! 
 শাজঅজেন্)- ক) সং, পুৎ, ব্যাসদেবের 

পিতা, কলি-ধর্ধশাস্্-প্রবর্তক খষি । শিং 
-৯* জাতহ পরাশরোদেঠাগী বাসব্যাং 
কলয়াহরেঃ 1১ ২ ইন্দ্র।৩।| চন্দ্র । 

পরাশরী €(পরাঁশরিনূ, পরাশর এই বংশের 
'আদিপুকুষ ব্যাস কিম্বা তস্য পিতৃকৃত 
বিধান+ ইন _অজ্তযর্থে) সৎ) পু, চতুর্থা- 
শ্রমী, ভিক্ষু 

খওরাশ্রয়। পর 'অন্য- আশ্রয় অবলম্বন, 

৬ঠী-হিং) সৎ, স্ত্রীৎ, বৃক্ষোপরিজাত 
ধতা, পরগাছা!। 

পরাসন (পর শক্রু-অস্ ক্ষেপণ করা” 
অন(অনট) --ত1) সং, কীং) হনন। ২। 

বৰ । 

সর্াভোভাবে, চারিদিকে, সম্পূর্ণরূপে। 
২। অতিশয়। ৩। লক্ষণ । ৪ | চিহ্ন । ৫। 

ইন্থস্তাব ৷ ৬। ইথৎ ভূতাখ্যান। ৭। ভাগ। 
৮1 বীপ্না। ৯। শেষ । ১১ । বর্জন । ১১। 

ত্যাগ । ১২ । আলিঙগগন। ১৩। আখ্য।ন। 

১৪ । দোঁধাখ্যান ' দোঁষকীর্ভন )। ১৫। 
নিরসন । ১৬ । ন্রাস। ১৭। পুজ1। ১৮। 
শোক । ১৯ ভূষণ । ২০ । ব্যাধি । ২১। 

ব্যাণ্তি । শিৎ--১ (লক্ষণে এবং ইহ ভু- 
ভাখ্যানে)“বৃক্ষৎ পরিবিদেযাততে বিদ্যুৎ। 
সাধুর্দেবদত্তে। মাতরং পরি |; ২। (ভাগে) 
“যদ্দত্র মাংপরিস্যাৎ । হরিৎ পর্য্যভবর্াক্মী।" 

৩। বোগ্নায়াম্) “বুক্ষৎ বৃক্ষৎ পরিসিঞ্কতি।” 
৪ “পরিত্রিগর্তেভ্যে! বৃষ্টো প্েবঃ। পরি- 
পরি বঙহ্গেত্যে। বৃষ্টো। দ্বেবঃ ।'পরিসংবৎ- 

সরাত্।?? 

পরাসিসিঘু পর] জন্মুখে-অসদ্ নিক্ষেপ | পরিকথা পেরি ভূষণ -_ কথা গল্প) সংস্্রীং, 

কপ1+জন্-ইচ্ছার্থে। উ- গ্রহ) বিং, 
জিৎ, নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছ,ক, পাঠাইতে 
ইচ্ছ.ক | ২। পরাভৰ করিতে অভিলাষী । 

পরাস্থু (পর অন্তর, দূরে- অন্তু প্রাপ, ৬ 
-_হিৎ) বিং, ত্রিৎ মৃত, গতপ্রাণ। 

পরাকুতা (পরাহ্থ4+তা1-ভাবে ) সৎ, স্ত্রীঘঃ 
মৃত্যু! ২। নিদ্রাবখখত]1। 

| পরাস্থন্দী (পরাস্কদ্দিন্, পর পরস্ব- আ-- 

. স্ক, শোষণ করা, চুরি করা+ইনৃিন্) 
শক) সৎ পু, তক্কর) ০ | ২। দৃস্ু)। 

আখ্যায়িকা গ্রন্থ, গল্পের পুস্তক । শিং-১ 

অথ বাঙ্ময়ভেদাহ স্যশ্চম্পুঃ খণ্ডকথা- 
কথা। আখ্যাদ্বিকা পরিকখ। কলাগকবিশে- 
ষকৌ 1১. 

পরিকম্প পেরি সর্ধতোতাকে-কম্প ক" 

স্পন) সৎ, পু, কম্পন । ২। 'তম্ব। 

পরিকর (পরি-কৃু করা + অঞ্জেল.)- 
খি) সৎ, পুৎ» পর্ধ্ক্ক, শব্যা। ২। (7 

অল.-ক) সহচর। ৩। সহক্ষারী ৪ 
পরিধার। ৫1 হত্যযশ্বাদি। *। €7 



পরি 

ল্_ন উপকরণ । ৭। জমুহ। ৮। 
আরভ্ভ। ৯। নিষ্পত্তি।. ১*। কটিবন্ধা, 
কোমরকাধা । ১১। গাড়। ৯২। বিবেক। 
১৩। নাট্যে_মুখসন্ধির 'ঙ্গবিশেষ। ১৪। 
কাব্যালক্কারবিশেষ। শিং -১ « উত্তি- 
ব্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো! মতঃ।” 

পরিকর্ত1 (পরিকর্তৃঁ) সং, পু, জ্যে্ট অবি- 
বাহিত থাকিতে কনিষ্টের বিবাহসৎস্কারক 
যাচক । 

পরিকণ্্ (-কন্মন্,পরি ভূষণ - কন্মন্ কম্ম) 
সং, কলীং, প্রসাধন, কু্কুম এবং অলক্কারাদি 
দ্বারা সাজান, অঙ্গসংস্কার । শিং-১ প্র 
সাং কুর তন্বন্গি ক্রিয়তাৎ পরিকম্ তে। 
ভজন্য মামৃ।” শ্মী- পুৎ, পরিচারক,ভূত্য । 

পরিকম্মণ ০ কর্টিন্, পরিকর 4 ইন্ _ অস্ত্য- 
তে) সৎ, পুৎ -স্্রীৎ, পরিচারক, ভৃত্য । ২। 
প্রমাধক। 

পরিকর্ষ (পরি--ক্কৃষ্ কর্ষণ কর1+অ(অল্) 
- ভা) সং, পুৎ, দমাকধপ। 

পরিকজন (পরিকজিত দেখ, অন(অনট)-_ 
ভা) সং, ব্লীৎ, মনন, চিন্তন । ২। রচনা। 

পরিকল্িত (পরি-কৃপ্ পারকহওয়! ইত্যাদি 
শঁত(ক) _ শ্ম) বিং, স্ট্রিং, অনুষ্ঠিত। ২। 
সত্জিত। ৩। নির্দিষ্উ। ৪। শ্থিরীকৃত। ৫। 
রচিত । 

পরিকাভিক্ত (পরি গত- কাজ] অভি- 

লাষ+ইত- অস্ত্যর্থে। যাহার পার্ধিব ভো- 
গাভিলাষ নাই ) সৎ, পুৎ, তপস্বী । ২। 
বিং, ব্রিৎ, সম্পূর্ণ অভিলাবযুস্ত | 

পরিকীর্ণ (পরি সব্রতোভাবে -_কীর্ণ বি- 
ক্ষিণড ) বিৎ, ভ্্িং, ব্যাপ্ত । ২। বিহ্ত। 
৩। বিস্তৃত । ৪ ৷ সমর্পিত | 

পরিকীর্ভিত (পরি-কীর্তিত প্রশংসিত ) 
বিৎ, ত্রিৎ, প্রশংসিত | ২ । উচ্চারিত । ৩। 
কথিত । 9৪ । গীত । | 

পরিকূট ; সৎ, ক্লীৎ, পুরদ্বারকূটক । ২। নগর- 
ঘবারকুটক ।৩। হৃত্তিনথ। 

পরিকশ (পরি সর্ধ্ধতোভাবে-কৃশ ক্ষীণ) 
_ বিৎ, ভ্িং, সর্বতোভাবে কৃশ, অতিশয় 
ীণ। [শের উপরিভাগ । 

পরিকেশ পেরি _ কেশ, ব্যৎ-স) অং, কে” 

১০১৯ ] পরি 

পরিক্রম পেরি চতুর্দিকে -ক্রেম গমন)সৎ» 
পুং, গমন। ২। ইতন্ততঃ পাদবিহার, 
পদদ্বার গমন। ৩। প্রদক্ষিণীকরণ। 

পরিক্রমসহ (পরিক্রম ইতস্ততঃ গমন--জহ 
যে সহা করে, ২যা-ষ) সং, পুং, ছাগল । 

পরিক্রয়; সৎ, পুং, বিক্রীত বন্কর পুনঃক্রয়। 
পরিক্রিয়া পেরি চারিদিকে _ক্তিষ়্া করণ). 

সং, স্ত্রীৎ, পরিখাদিদ্বারা বেষ্টন | ২। সং- 
স্করণ। ৩। একদিনসাধ্য যাগবিশেষ। 

পরিক্িষ্ট (পরি অতিশয় ক্রুশ ক্লেশ 
পাওয়া+ তক্তি) - ক) বিং১ত্রিৎ পরিক্ষত। 
২। আতিক্রিষ্ট । ৩ । উত্যক্ত । 

পরিক্ষত পেরি_ক্ষত ক্ষয়প্রাপ্ত) বিং, ত্রিখ্, 
ভষ্ট। ২। চ্ষয়প্রাপ্ত । ৩। ক্ষত্ত। ও । আ- 
হত। ৫। রে 

পরিক্ষয় প্রি-ক্ষি ক্ষয় করা4+অ(অল্)-- 
ভা) সৎ, পু ও বিনাশ । ২। পশ্তন। 

গরিক্ষিৎ (পরি-ক্ষি ক্ষীণ হওয়া] ০ 
পরিক্ষিত ক্িপ)-_ক।ক্ত-ন্দ। কুলের 

ক্ষীণাবন্থাক্স জন্মিয়াছিলেন বলিয়া বাস্ু- 
দেব ইহার নাম পরিক্ষিৎ রাখিলেন) সং, 
পু, অভ্ভুনের পৌত্র, অভিমন্্যুর পু 
জনমেজয়ের পিত]। 

পরিক্ষিণ্ত (পরি চতুর্দিকে -ক্ষিপ্ ক্ষেপণ 
করা4+ত(ক্তি) নম্র) বিং, ভ্রিৎ, বেটিত, 
চতুর্দিকে ঘেরা । ২। নিক্ষিপ্ত । ৩। পরি- 
ত্যক্ত । 

পরিক্ষীণ পেরি অতিশয় -ল্ীণ ক্ষয়প্রাপ্ত) 
বিৎং, ত্রিং, অতিশয় ঘীণ। ২। অতিশয় 
কমিয়া যাওয়া । ৩। ক্ষয়প্রাণ্ড। 

গপরিক্ষেপ (পরিক্ষিগু দেখ, অ(অল্)-- ভা) 
সং, পুৎ, চতুর্দিকে বেষ্টন | হ। নিক্ষেণ,। 

পরিক্ষেপক পেরি -ক্ষিপ, ক্ষেপণ কর।4-অক 
(ণক) _ ক) বি, ত্রিৎ, পরিক্রমশীল। 

পরিখা (পরি চতুর্দিকে-_খন্ খোড়।4 
ডে)-_র্, আপ -স্ত্রীৎ) সং, আীং, রাজ- 
ধানী প্রভৃতির বেষ্টন, খাত; গড়খাই, যে 
সকল স্থান শক্রু হইতে রক্ষা করিবার 
প্রয়োজন,. তাহার চারিদিকে" শত হত 
প্রশস্ত ও দশ হস্ত গভীর খাত কারবে, 

এবং প্রবেশপথ সন্কেতযুক্ত ক্ষরিবে, যে 



পরি. 

সঙ্কেত মির ব্যভীত অন্যে না জা তৈ ৃ 
_ পত্থী। শ্রিং-১ 'কাত্বং শুতে কস্য পার- পারে।, 

পরিধীকৃত (পরিখা - কক রীসককি)_ 
শা, ঈ(ডি)- আগম) বিৎঃ ব্রিৎ। ষেস্থানে ৃ 
পরিখা করা হইয়াছে । শিং--১ পপরিখী- 
কৃতসাগরামূ।৮ (রদ)... 

পরিখেদ (পেরি- খিদৃ তং খিত হওয়া + অ 
(অল্)- ভা) সৎ, পৃৎ্, কেশ । ২। পরি- 
অম। [বিখ্যাত, অতি প্রসিদ্ধ । 

পরিখ্যাত পেরি-খ্যাত কথিত) বিং, ত্রিৎ, 
পরিগণন (পরি-গণ্ গপনা করা+4- অন 
(অনট)-ভাবে ) সং, ক্রীৎ, সর্বতো- 
ভাবে গণনা! করা । ২। বিধি নিষেধ 
শান্ষের বিশেষরূপে কীর্তন । 

পরিগণিত পেরি-গণিত যাহা গণন। করা 
হইয়াছে) বিৎ, ত্রিং, বিধিনিষেধ বিশেষ- 
রূপে কথিত। ২। সৎখ্যাত, যাহা গণনা 
কর। হইয়াছে। 

পরিগত পেরি- গম গমন করা] জানা ই- 
ত্যাদি 1+তক্তে)--শপ্ম) বিৎ, ত্রিং, জ্ঞাত । 
২। প্রাপ্ত । ৩। বেষ্টিত। শিং- ১ “অথ 
সবন্কহকৃলকুখাদিভিঃ পরিগতোস্তম্বল ছুদ্ধ- 
তবালধিঃ1% (ভট্রি)।৪।(+ক্ত-_-ক) 
গত। ৫ ।বিস্মৃত। ৬ | চেগ্লিত। 

পূরিগর্দিত (পরি-গদ্ বল14ত(ক্ত)- ভা) 
সৎ, ব্লীৎ, পরিকীর্তন। 

পরিগমিত (পরি-গম্ড্িল্গমি গমন 
করান+তক্তে)--ন্দী) বি, ত্রিং, 'অতি- 
বাহিত, যাপিত, কাটান । ২। চালিত। 

পরিগহন €পরি-গহ্ প্রবেশ করা4 আন 
নট )- ভাবে) সংখ ক্লীৎ, অত্যন্ত 
গহন । | 

পরিগুঢ পেরি-গুহ গোপন করা+-তক্তে) 
_স্প) বিং, ত্রিৎ, অত্যন্ত গুপ্ত 

পরিগৃহীত পেরিগ্রহ দেখ, ত(ক্ত)-_শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, শ্বীকত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। 
*॥ উপাত্ত । 

পরিগৃহা (পুরি সর্তোভাৰে -গ্রহ্ গ্রহণ 
 করা1ষ - পু) বিৎ, ত্রিং, যোগ্য । হা 
কআ্্রীঘ, নারী । | 

পরিগ্রন্থ পেযি- - গ্রহ [গ্রহণ রা স্বীকার 

ক্ষরা হিতে ক) সৎ পুং, 

গ্রহে! বা।” (রঘু)। ২। পরিজন, 'অধিনন্থ 
ব্যক্তি । শ। মূল। ৪। শাপ। ৫ । শপথ। 
৬। দৈন্যপশ্চান্তাগ । ৭। (+অল্-_ভা) 
স্বীকার । ৮। গ্রহণ । ৯। অবিষ্ঠান। ১০। 
মিলন, স্রম। ১১ । আয়তীীকরণ। ১২। 
রাহুবক্ত,স্থ ভাস্কর। [মের অভিমুখে। 

পরিগ্রাম পেরি- গ্রাম, ব্যং- স) অধ, গ্রা- 
পরিগ্রাহ (পরি চারিদিকৃ- গ্রহ গ্রহণ 

কর14 অ(ঘঞ) _ম্ম) সৎ, পুৎ, যজ্ঞবেদি- 
বিশেষ। 

পরিগ্রাহক পেরি চতুর্দিকে গ্রহ গ্রহণ 
করা+অক(ণক)-- ক) সৎ, পু, স্বীকার- 
কর্তা, স্বীকারকারক। 

পরি পেরি সর্ধতোভাবে -হন্ বধ কর 
+অ(অল্)-_ ণ) সং, পুৎ প্রাচীনকালের 
ুদ্ধাস্্রবিশেষ ; ইহ] কাষ্টনিন্মিত ও ইহার 
মুখ লৌহ্ময়। এই অস্ত্র, ছেদ্নে প্রযুক্ত 
হইত না, ইহা? মু“রবৎ ব্যবহৃত হইত। 
২। অর্গল, ছড়।' শি২-১ ণজ্কানমার্গে 
হাহ্ক্কারঃ পরি. «। ছুরতিক্রমঃ 1” ৩। শুল। 
৪। বিক্ষত্তাদ্দি সপ্তবিংশতি যোগের অস্ত্র 
গতি যোগবিশেষ। শিৎ - ১উতৎপত্তিকালে 
পরিঘে যদিস্যান্নর স্তদা বংশকুঠারকল্পঃ1” 
(কোীপ্রদীপ)। ৫ € + অল্- ভাবে) 

প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত । ৬। আঘাত । ৭। 

(4 অল্-ম্ম) তোরণদ্বার । ৮। জলপাত্র । 
৯। শিশি। 

পরিষট্রিত (পর্ি_ ঘট্ট, ঘর্ষণ করা4তক্ষে) 
_ প্র) বিৎ, ত্রিৎ, সম্যক ঘবর্ষিত। 

পরিত্বাত _ পুত, €পরি-হন্ বধ কর! 
পরিাতন - কলীৎ ) অথবা হনৃ-ঞ্রি সঘাতি 

বিনাশ কর1+- অতেএ), অন।অনট্)-৭) 
সং, পরি, লৌহমুখ মুপগির । ২। অর্গল। 
৩। প্রুতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৪। (+-ঘঞ,জনট, 
-ভাবে) হনন, হত্যা । ৫1 আখাত। 

(পরিখোষ পেরি- ঘোষ শব্দ) সং? পুখ। 
শব । ২। মেখের ধ্বনি! ৩। অকথ্য কথ!। 

পরিচক্ষা পেরি-_চক্ষং বল14আঅশে)--তা) 
সৎ, স্ত্রী) নিশ্দঃ$। হা ব্ন। 



পরিচন্ষ্য তর (জে, ২ বণ্যেৎ)- চ বি, | 
ভরি) বর্জনিন্ষ ৰ 

পরিচতুর্দশ (পরি হীন - চতুর, মী 
হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, পঞ্চদশ সংখ্যান্ষিত । শিৎ | 

১ ইঞ্্রসেনাদ্বয়শ্চৈব ভৃত্য।ঃ পরি- 
চতুর্দশঃ |2$ 

পরিচয় (পরি 'সর্ধতোভাবে-চি একত্র 
করা+ অজজেল্্)- ভা) সং, পুং, জানা 
শুনা, আলাপ । ২। অভ্যাস । ৩। প্রণয়। 

পরিচর (পরি সর্বতোভাবে, পশ্চাৎ- চর 
[চর গমন কর14+ অ(আন্)- ক) যে গমন 
করে) সৎ, পুং, রক্ষিটসন্য, বডিগার্ভ। 
২। পরিচারক। ৩। অনুচর। ৪1 মুদ্ধ- 
সময়ে যে যোদ্ধা কোন রখীর রথ, বিপক্ষা- 
পক্ষের শ্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
নিযুক্ত থাকেন ও সৈন্যগণের দোষাদির 
বিচার করিয়া সামরিক নিয়মে দণগ্ডাদি 
অবধারণ করেন; এবং যে ব্যক্তি রাজের 

রাজস্বাদির ব্যবশ্থাপন্কার্ধ্যে নিযুক্ত থা- 
কেন। ৫।প্রজাসামস্ত ব্যবস্থাপক ! ৬। 
রাজার ঘও। ৭। নায়ক । 

পরিচর্ধয। (পিরি--চর্ [গমন করা] সেবা করা 
+ষক্যেপ)-ভা, আপ. স্ত্রী) সৎ, স্ত্রীং, 
সেবা, শুশ্রুষা । ২। উপাসনা । শিং--১ 
“্বাপরে পরিচর্যাৎ কলে তঙ্ধরি কীর্ত- 
না|” ৩। পুজা । 

পরিচাষ্য পেরি পুজা ইত্যাদি-চি একত্র 
কর14-ষখ্যণ্্) - -ম্। নিপাতন) জং, পু, 

ষজ্ঞান্দি। ২। (+ত্যণ্-ধি) যজ্কাগিকুণ্ড। 
৬ । বিৎ, ত্রিং, সেব্য, শুজষণীয় | 
পরিচারক (পরি-চরু গমন করা+অক 

(ণক)-_ ক) সং, পুৎ। দাস, ০ | রিকা 
- স্ত্রী, দাসী । 

পরিচালকত। (০০০এ৪০৮-ঠ ) ১ ষে গুণ 

থাকাতে জড়ঘঘ্যসকল এক পরমাথু হইতে 
পরমাখু-অস্তরে ভাপ সঞ্চালন করে তা- 

হীকে পরিচালকতা কহে। যে সকল বস্ত 
'অত্যঙ্জ সময়ের মধ্যে এবহ খঅনাক্জাসে এক 
পরমাণু হইতে পরমাণুংঅস্তরে তাপ সঞ্চা-: 
লন কমে শুহাদিগকে প্রবল পরিচালক 
(99০4 0999060:8) বলে । ইহার বিপ- 

| পরিডিৎ্, পেরি_ 

রীত গুণসম্পত্র হইলে 2 নাক 
0০০ 0০794996075) বলে। 7 

চি চতক্ধন করা একিপ) | 
_ শি বিং, ত্রিং, চতুর্দিকে স্থাপিত । ২ ॥ 
(+০(ক্কিপ) _ ক) সং১ পুঃ পরিচয়কর্তী। : 

পরিচিত (পরিচয় দেখ, তক্তে) শব) বিৎ 
ত্রিৎ, কুপ্ত। ২। অভ্যন্ত। ৩। জ্ঞাত, 

পরিচয়বিশিষ্ট । শিৎ- ১ 4 ত্যক্তব্যেয়ৎ 

চিরপরিচিতা জন্মভূমীতি বুদ্ধয। ।?? 
পরিচেয়্ (পরিচয় দেখ, ষ--শ্ম ) বিৎঃ ত্রিৎ, 

পরিচয়যোগ্য | ২। অভ্যসন্ীয়। 

পরিচ্যুত (পরি--চ্যুত পতিত ) বিৎ, ত্রিৎ, 
ভ্রষ্ট, স্থলিত, পতিত 

পরিচ্ছদ (পরি-ছ্দ আচ্ছাদন কর।7-* 
কিপ)-ক) বিৎ ভ্রিং, ভূষণবিশিষ্ট । 
শিৎ-১ “€সনাপরিচ্ছনস্তস্য ।% রেছু) । 

পরিচ্ছদ পেরি সর্বাতোভাবে -ছছৃু 'আচ্ছ!- 

দন করা+ অজ্জল্)-_ শ্ব ) সং, পুং১ বেশ, 
পোষাক । শিং-১ “পয় ফেননিভাশয্যা 
দাস্তারুব্সপরিচ্ছুদা ৷” € ভাগবত )। ২। 
পরিজন, অনুচর। ৩1 (+ অল্- ভাবে) 
আচ্ছাদন । ৪1 গ্ণান্বাব। ৫1 হত্তশ্বাদি 
উপকরণ। শিং-১পরিচ্ছদ্ে নৃপার্থেছর্থে 
পরিবর্হোহুব্যয়াঃ পরে)? [পোষাক । 

পরিচ্ছন্দ পেরিচ্ছদ দেখ) সং, পু, পরিচ্ছদ, 
পরিচ্ছন্ন (পরি-ছদ আচ্ছাদন করা4ত 

ক্ে)-_ম্ম ) বিং, ত্রিৎ, পরিচ্ছদবিশিষ্ট। 

২। পরিস্কত। ৩। আচ্ছাদিত । ৪। হিলি 
€ 1 ভূষিত। 

পরিচ্ছিত্তি ( পশ্চাৎ দেখ, ভ্তি- ভাবে ) সং, 
স্ুপীৎ, ব্যবধান, আড়াল। ২। অব্ধারগ। 

পরিচ্ছিন্্ পেরি-ছিদ্ু ছেদন কর1+- ত(ক্ত) 
-্) বিংত্রিৎ, ইন্তারূপে পরিমিত। ২। 
নির্ণাত। ৩। সীমাবন্ধ,অ বধিযুক্ত.। শিৎ -_ ১ 
“পরিচ্ছিম্নামেবৎ ত্বয়ি পরিণত। বিভ্রতি - 
গিরং ন বিদ্বস্তত্তত্বৎ ধরমিহ হি ষত্বৎ ন 
ভবসি ।” মেহিয়ংভ্ডোত্র) | ৪ । বিভক্ত 

পরিচ্ছেদ (পরি ক্রয়ে ক্রমে, বারংবার - 
ছেদ [ছিদু ছেক্ষন করা71'সম্দেল্)-্া] 

ছেদন) সং, পুৎ, পুস্তকের ভাগ । ২। 
সি । শি - ১সর্গবর্ণ পরিচ্ছেদো- 



পরি 
দঘাতাধ্যায়াহ্কসংগ্রহাঃ ) ৩1 অংশ, ভাগ । 

ইবত্তান্ূপে অব্ধারণ। ৭। লির্পয়। 
পরিচ্ছেদ পেরিচ্ছিন্ন দেখ,খ-ণ্যৎ্)- প্ম) বিং, 

ত্রিৎ, ইয়স্তারপে নির্পেয । ২1 বিভাজ্য । 
পরিজন (পরি স্ম্পুর্ণবপে -জন [ স্বীয় ] 
লোক ) সং, পুং, পরিবার, পোষ্যবর্গ। 
২। পরিচারক। 

পরিজনতা পেরিজন+-ত1-_ ভাবে) সৎ, স্ধীৎ। 

অধীনত, পরাধস্ত তা । 

প্রিজন্মা। (পরিজন্মন্, পরি চতুদ্দিরে _-জন্ 
জন্মান+ মন্ _ প্র । নিপাতন) সং, পু, 
চন্দ্র। ২ ।অগ্নি। 

পরিজয্য পেরি-জধ্য (পরি-জি জয় কর! 
+ষ--শক্যার্থে। ) বি, ত্রিৎ, চতুর্দিকে 
জম্ম করিতে শক্য। 

পরিজক্মিত (পরি-জল্গ. জল্গনা করা+ত 
ত্তে) _ ভা) সং, ক্লীৎ, দ্বশাঙগচিত্রজঙ্লাস্ত- 

দতি দ্বিতীয় কথনবিশেষ। শিৎ-- ১প্রতো- 

নির্দয়ত1 শাঠ্যচাপল্যাছ্যপপাদনাৎ্। ্ববি- 
চক্ষণতাব্যক্কিভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্লিতং |? 

পরিজ্ঞান পেরি সর্বতোভাবে_জ্ঞা জান! 
অন্(অনট)- ভা ) সৎ) কীৎ, সর্ববতো- 
ভাবে জান।। 

প্রিজ্বা (পরিজন, পরি অআগ্রে-জু €েগে 
চল।+4-বন্ -_প্রৎ ) সৎ, পুৎ, ইজ । ২। 

'অগ্ি। [সং রীৎ, পক্ষীর গতিবিশেষ । 

পরিডীনক পেরি চারিদকে -ভীনক উড়ন) 
পরিণত (পেরি-নমৃ নঅ হওয়া তত্ে)-- 

ক) বিৎ,ত্রিৎ, পক্ক। ২। অবস্থাস্তর প্রাপ্ত । 
৩.। অর্বতোভাবে নত । ৪ | পুং,. নদ্দী- | 
তীরাদিতে বক্রভাবে ঘস্তপ্রহারে প্রবৃত্ত 
হত্যযাদ্ি। শিং-১ “তির্ধ্যগ্দত্ত প্রহারশ্চ 
গজ পরিণতো মত্তঃ।? 

- পরিণতি (পরি- নম নভ্র হওয়া তি(ক্তি) 
- ভাবে) সং, স্জ্রীৎ, অবনতি, পরিপাক । 
২। দ্সবন্থাজ্তর প্রাপ্তি। ৩। অবসান । ৪। 

শেষ। ৫।বাদ্ধক্য। 
পরিণদ্ধ পেরি-নহ্ বন্ধন কনতান-তক)- 

_. ১ক্্) বিৎ, ত্রিৎ। বন্ধ। ২। পরিহিত ।.৩। 

 প্রবৃদ্ধ । ৪ । পরিবদ্ধ, আলিছিত্ত। 

পরিপক্ক - সপপুহ 
৪ । সীমা । ৫। নিশ্চক্ব। ৬। (4 আঅল্-_ভা) | পরিণয়ন - রী 

পরিণক়সন্বন্ধথজাত ; 

7 ষ্ঠ ১ টা রর 

রা পনি া রঃ , 
, হাক রঃ 

: (পরি অম্পূর্ণকাপে_ 
নী পাওয়17অঞ্েল্) 

অন(নট:) - - ভাবে ) সৎঃ পুত বিবাহ», 
দ্ষারপরিগ্রহ্ 1. [গর্ভজাত । 

বিং, ত্রিং, ধন্মপত্বীর 
পরিণাম পেরি-নমূ লঅ হওয়14 অদ্েঞ্) 

-- ভা) সং, পুৎ১ পরিপক্কতা। ২। অবস্থা” 
স্তর প্রাপ্তি, প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকার; 
যেমন-_কাষ্টের বিকার ভন্ম। ৩। শেষ, 
চরম। ৪। বার্ধক্য । ৫। কাব্যালক্কারবিশেষ; 
আরোপ্যমাণ পদার্থ আরোপের বিষয়ের 
সহিত অভিন্নরূপে পরিণত হইয়া যদ্দি 
প্রকতার্থের উপষোগী হয । 

পরিণমদশীখ €-দর্শিন্, পরিণাম - দর্শিন্ 
যে দেখে ) বি, ত্রিৎ, হম শা, উত্তর- 
কাল বিবেচনা করিয়। যে কম্ম করে । হ। 
ষে কর্ম করিলে ষেরপ ফললাভ হয়, 
তাহ? যে অনুভব করিতে পারে। 

পরিণামশুল ) সং, পুং, রোগবিশেষ, অজীর্ঘ 
রোগ । ্ 

পরিণামী (পরিণী৮, পরি _নাম+ইন্- 
যুক্তার্থে) বিৎ, এ, পরিপামযুক্ত | 

পরিণায় । (পরি চারিদিকে -_নী লওয়! 

পরীণায় / +অবেঞ _ ভাবে ) অং, পুং 
চারিদিকে পাশার গুটিচাল।। ২। বি- 
বাহ। 

পরিপায়ক (পরি-নী পাওয়া অক(ণক) 
ক) সৎ, পুৎ, সেনাপতি । ২7 স্বামী । 

পরিপাহ 7. পেরিণদ্ধ দেখ, আঅ(ঞ)-৭) 
পরীণাহ সং, পু, বিশালতা । ২। বি" 

সভার, ওসার | শিৎ-১ “ধন্ুঃ শতৎ পরী” 
পাহে। গ্রামাথ ক্ষেত্রাস্তরৎং ভবে 1)? 

পরিণাহবান্ (পরিণাহব্, পরিণাহ দেখ, 
বতৃ-ব্সভ্তযর্থে) বিং, ভ্রিং) বিস্তার যুক্ত । 

পরিণাহী ( পরিণাহিন্, পরিনন্ধ দেখ, ইনৃ- 
ক) বিং,ত্রিং, বিশাল | হ। বিপুল। 

পরিণিংসা (পরি সম্মুখে নিৎস্ চুগ্বন 
করা7আ- প্রথ । আপ _ রং) সং, স্ীৎ, 
চুন্ঘন। ২। ভক্ষপ। | 

পরিণীত €পরিপয় ভ্লেখ, ক) ) বিংঃ 
ত্রিং। বিবাহিত । 



যি রঃ | ৪ 
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পরিণেতা পেরিণেত্, পরিণয় দেখ, ভৃতেন্) 
ক) সহঃ পুং, বিবাহকর্তা, পতি | 

পরিণেক্ পেরি-নী পাওয়া 1 -স্) বিৎঃ 
তিৎ, চতুর্দিকে নয়মান। ২ । বিবাহ- 
যোগ্য । 

পরিতঃ পেরিতস্, পরি+-তস্_ প্রং) ক্রিৎ_ 
বিং। অত, চারিদিকে । ২। সর্বতোতাবে, 
জম্পূর্ণরূপে । 

পরিতণ্ড (পরিতাপ দেখ, ক্রম) বিৎ 
ত্রিং, পরিতাপতুক্ত | 

পরিতাপ পেরি জম্যক্-তাপ [তপ. তাপ 
দেওয়া+-ঘঞ. _ভা] উষ্ণতা) সং, পু, 
উত্তাপ। ২। (এ, -'ণ) সস্তাপ,শোক, 
ছুঃখ, মনস্ত।প। ৩ ।ভয়। ৪1 কম্প। ৫। 
(এ -ধি) নরক-বিশেষ। 

পরিতুষ্ত (পরি অধিক- তুষ্ট তৃপ্ত) বিং, 
ত্রিৎ, সম্প্ট, আনন্দিত । ২। পরিতৃপগু | 

পরিতোষ পেরি সম্যকৃ- তোঁষ তুষি) সং 
পু, সম্ভোষ। ২।তৃপ্তি। 

পরিত্যক্ত পেরিত্যাগ দেখ, তক্তে) - শ্ম) বিৎ, 
তিং, যাহা পরিত্যাগ কর। হইয়াছে । 

পরিত্যজন পেরি _-ত্যজ. ত্যাগ করা+অন 
অনট্)-- ভা) সং, ক্লীৎ, পরিত্যাগ । 

পরিত্যাগ (পরি সম্পূর্ণরূপে -ত্যজ ত্যাগ 
করা+7+অ(ঘঞ)- ভা) সং) পুৎ, ত্যাগ, 

ব্জ্জন, বিসর্জন । শিৎ-১ “গুরোরপ্য- 
বলিপগুস্য কাধ্যাকাধ্যমজানতঃ । উৎ্পপথ- 
প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগে। বিধীয়তে ।১, 

পরিত্যাজ্য পেরিত্যাগ দেখ, য--ম্ম) বিৎ, 
উিৎ,পরিত্যাগ করিবার যোগ্য, বর্জনীয় । 

পরিত্রাণ (পরি সম্পূর্ণরূপে -ত্রাথ রক্ষণ) 
সং,ক্লীৎঘ,। রক্ষা । শিৎ-১ “পরিত্রাণায় 
বিনাশাস্ম চ দুক্কতাম্।” ২। উদ্ধার। ৩। 
বাচান। 

পরিভ্রাতা | পেরিত্রাত, পর্জি সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্রায়ক, শব্রৈ রক্ষা করা+তৃ(তৃনৃ), 

অক(ণক)-- ক) বিৎ,ত্রিৎ, পরিত্রাণকর্তী, 
রক্ষক। ত্রিৎ, বন্মাচ্ছাদিত। 

পরিদৎশিত পেরিদৎংশ+ইত - যুক্তা্থে) বি, 
পরিদর (9০0810998 0? £5009, পরি _দর 

 বিদ্বারণ) সং, পুং, দন্তমাড়ির কোমলতা । 

ক্রীং, বিসিমত্, বদল । টি রর রা + 

পরিদাযী (-দা্সিনৃ, পরি _দা ঘাদ কার: 
ইন্পিন্)-_ ক) বিং, ত্রিৎ, যে শাক্সদোষ রঃ 

লজ্ন করিয়া দান করে। ২। জ্যেষ্ঠ অবি- 
বাহিত থাকিতে কনিষ্ঠকে. যে কন্যা্ান 

করে। 
পরিদেবন পেরি- দেবি বিলাপকরা + 
পরিদেবিত অন(অনট),তক্তে)-- ভ1)সৎ, 

ক্লীৎ, না- স্ত্রী, শোকনিমিত্ত বিলাপট 
খেদোক্তি । হ। অনুতাপ । শিং --১ ণ্অ- 
ব্যক্তনিধনান্যেৰ তত্র ক! পরিদেবনা 1)? 

পরিদেবী০-- দেবিন্,পরিদেবন দেখ,ইন্(পিন্) 
- ক) বি্ত্রিৎ,বিলাপী | ২। অনুতাপী। 

পরিধান পেরি চারিদিকফে- ধা ধারণ করা 
+ক্সন(অনট)-_ম্ম) সং্চ ক্লীৎ, পরিধেয় 
বস্তু । ২। শেঁঅনট _ ভা) পরা । ৩ । পি- 
ধান, আচ্ছাদন । 

পরিধাপন পেরি চারিদিকে -ধাপি ধাবন 
করান+ অন(অনট্)-_ন্) সং, ক্লীৎ, পরি- 
ধেয় বন্্র। ২। (4 অনট - ভা) পরান । 

পরিধায় পেরি-ধা ধারণ করা 1+অব্বঞ১)- 
স্ম। য_ আগম) সং) পুং, পরিচ্ছদ, পৌ- 
ষাক। ২। (+ঘঞ.-ধি) নিতম্ব । ৩। 
জলম্ছান। ৪। (+খঞ- -ভ1) পরিধান । 

পরিধারণ পেরি -ধৃ ধারণকরা 4 অন(আনট্) 
_ ক) সং, ব্লীৎ, প্রতিবন্ধক । 'না-স্ত্রীৎ, 
(নট: _ ভা) ধরিয়া রাখা । | 

পরিধি পেরিধান দেখ, ই€কি)_ শর) সং, পুত, 
বৃত্তের সমক্মাৎরেখা বেড় (0150520ি৮- 

67809)। ২। চন্দ্র তুর্ষ্যের মণ্ডল । ৩। পরি” 
বেউন। শিং-১ “ব্যাসেভনন্দাগিহতে 
বিভক্তে খবাণসৃধ্যৈঃ পরিধিষ্ত সুত্রঃ 17? 
৪ যজ্জিয় তরুশাখা । 

পদ্িধিত্ছ (পরিধি [রাজার [চারিদিকে _ --স্ছ [চ্ছা? 
থাক1-+ অ(ড)-- ক) যে থাকে) সং, পুং, 
যুগ্ধকালে শক্র'প্রহার হইতে রখরক্ষক। 
২। রাজার দগুনায়ক পরিচারক ।৩। ো- 
সাছেব ।.৪ | বিং, ব্রিৎ) চতুঃপার্ব্ছ। 

পরিধূপিত পেরি - ধুপিত ঘূপদ্বারা সন্কাপিত) 
বিং, ত্রিং স্বশন্ধীকৃত। . - 



পল্লি 

পরিধেয় (পরিধান দেখ, য-র্) বিৎ, তরি, 
পরিধানযোগ্য, পরিবার উপঘুক্ত । 

পরিনন্নন পেরি- নদ, বআসআনন্দিত হওয়14 
আনঘেসনট) - ক) বিৎ,ত্রিৎ, সন্তোষকারী। 
২। (4+অনট্-ভা) সম্তোষকরণ। 

পরিনির্বপণ 3 সং, ক্লীৎ, দান। 
পরিনির্ব্বিগ্দা পেরি -নির-_ বপ+ সন --ই- 

চ্ছর্থে+ অ-- ভাবে) সংন্দ্রীঘ, দ্বানেচ্ছা।। 
পরিনির্ধ্বিগ্দ, (উপর দেখ, উ _ ক) বিং, ত্রিৎ, 

জানেচ্ছু। 

পরিনিষ্ঠা পরি- নি--স্ব1! থাঁক11 অ(ডে)-_ 
ভা) সৎ, স্্রীৎ, পর্যবসান। 

পরিন্যাস ; সৎ, পুং, বিন্যাস | ২। নাটে-_- 
মুখসন্ধির অঙবিশেষ। 

পরিপক (পরি-_ পক পাক1) বিৎ, ত্রিংঃ 
পরিণত, পাকা । ২। বহুদশখ। 

পরিপণ (পরি-পণ [পণ+ অল্-_ণ] মূল্য ) 
সং, পুং-- ক্লীং,মুলধন, পুঁজি ।২। মুল্য। 

পরিপণিত (পরি -পণিত অঙ্গীকৃত ) বিৎ, 
ত্রিং, ন্যাসীকৃত, নিক্ষিপ্ত । 

পরিপতি পেরি-পত্ পতিত হওয়1+ই 
ছেন্্)-- ক) সং, পু, অধিপতি । ২। বিৎ, 
ভিৎ, সর্বব্যাপী । 

্পরিপন্থক, পরিপন্থী পেরিপস্থিন্,পরি দোঁষ- 
কীর্তন-পন্থক, পন্থিন যে পথে গমন 
করে) বিং, তরি শত্রু, বিপক্ষ । ২। 
প্রতিকৃূল। ৩। দল্যু। ৪। প্রতিরোধক। 

পরিপাক, পরীপাক (পরি- পচ রন্ধন করা 
+খেঞ্)- ভা) সং, পুৎ পরিণাম । ২। 
শেষাবন্থ।। ৩। নৈপুথ্য। ৪। উত্তম 
পাক । €। পকতা। ৬। উত্কর্ষ। 

পরিপাটি-টী (পরি ক্রমান্বয়ে _ পট-ডি:-ল 
পাটি গমন করান+ইন্- ভা) সংম্্ীৎ, 
অঅনুক্রম । ২ | সুশ্ৃজ্ধলা, আন্ুপুব্া । 

রিপালিত (পরি-পালিত রক্ষিত ) বিং, 
ব্রি, প্রতিপালিত, রক্ষিত । 

পরিপিষউক ; সৎ, ক্লীৎ, সীসক, সীসা। 
শ্রিপুত (পরি -পৃত পবিত্র) বিং, ত্রিৎ, 

দ্ধ, পল্গিত্র ।২। কুলার বাতা ত্বার! তৃষ 
 শরিদ্কত ধোন্যাদি) ।শিৎ-৯ “পরিপুতেষু 

[১০২৪ ] 

পরিপুর্ণ পেরি সম্যক _ পুর, 'পরিপূর্ণ করা 
+তক্কে)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, সম্পুর্ণ । ২। 

পরিতৃপ্ত । ৩। ব্যাপ্ত । শিং-১ “পরিপুর্ণৎ 
তথ্য মে।”? | 

পরিপূর্ণতা পেরি সম্যক পুর্ণ +তা- ভা) 
সৎ, স্ত্রীৎ, সম্পূর্ণ তা । ২। পরিতৃপ্তি। 

পরিপুষ্ট (পরি-পৃষ্ট জিজ্ঞাসিত) বিৎ১ত্রিং, 
সম্যকৃরূপে জিজ্ঞামিত । 

পরিপ্রেক্ষিত (19191990619, পরি - প্র- 

ঈক্ষ ক্ষর্শন করা4-তক্তে)-_ ভাবে) অং, 
ক্সীং, বষ্ক সকল বাস্তবিক স্ন্তাকালে 
যেরূপ প্রতীয়মান হয়, আলেখ্যে তাহা- 
দ্িগের তদনুরূপ বিন্যাস নিয়ামক বিদ্য]। 

পরিপ্লিৰ পেরি জর্বতোভাবে- পল, গমন 
কর14অ(অন্)- ক) বি, ত্রিং) কম্প- 

মান । ২। চঞ্চল, অশ্ছির । ৩1 আকুল ।9। 

(+অল্-_ ভা) প্লাবন। ৫। উপদ্রব। 

পরিপ্নীত পেরি সর্ধত্রপ্লু, লাফিয়া যাওয়া, 
জলে ভাসিয়া যাওয়1+ তক্তে) _ ক) বিৎঃ 
ত্রিং, আপ্ল,ত, সিক্ত । ২। ল্লীবিত। শিং 
_১ ণঘআবাং জক্ষন ষত্রোরনী সলিলেন 
পরিপ্লুতা।?? »।মপ্ধ 1.৪ ।চঞ্চল। ৫। 

কম্পমান । তা- স্ত্রী, মপ্ষিরা, মধ্য । ২। 

মৈথুনবেদনযুত্ত ষোনি। ৩। বিং, জল- 
সিক্ত] । ৃ 

পরিপ্নুতি পেরিপ্লুঁত দেখ, তি(ভ্ি) _ ভাবে) 
সৎ, স্ত্রীৎ, চাঞ্চল্য । ২। অতিপ্রসক্জি। 

৩। ব্যাপ্তি । 

পরিবর্থ পেরি জর্বতোকাবে - বঙ্, আ- 
চছাদন করা4+জআ(অল্)-প্ম ) সং, পু২, 

পরিচ্ছদ, পোষাক । ২। রাজযোগ্য পরি- 

-চ্ছদ হত্তি অশ্ব বস্ত্র কম্বথলাদি । ৩। গৃহ" 

ভ্রব্যযদি, উপকরণ, ক্াসবাব। (আন্তঃ 
বও হয়) । 

পরিত্তব, পরীতব পেরি-ভূ [হওয়া] পরাজয় 

কর] ইত্যাদি +অ(অল্)- ভা সৎ, পু 
পরাজয়, পরাদ্ভব | ২।. ঘবজ্ত। |.৩। তির" 

স্কার। ৪ । দর্শন । শিং_-১ পপ্রায়োসূর্থণ 
পরিভববিধেই নাভিমানৎ তলোতি ॥? 

(পরিভাব, পরীন্ভাব পেরি ভু. হওয়াঃপরিতব 
করা +অন্বেঞ্)--ভাবে) পরিভব দেখ । 



পনি 1 ৯২ $ 

পরিঙাবী পেরিভাবিন্, পরিভাব দেখ, ইন 
(িন্)-ক) বিং, ত্রিং, পরিভধকারী, 
অতিক্রমকারী । ২। তিরস্কারী। শ। জ- 
বজ্তাকারী 19 । দ্রষ্টা। | 

পরিভাষণ (পরি দগেষকীর্তন, পরস্পর _ 
ভাষণ কথন) সং, ক্লীৎ, দিন্দাপূর্ব্বক 
তিরস্কার । ২। নিন্দাবাক্য। ৩। আলাপ, 
কথোপকধন। ৪ নিয়ম, লক্ষণ । 

পরিভাষা (পরি ব্যাপ্ত ভাষা কথন) সং, 
স্ত্রীৎ, গ্রন্থের সঙেক্ষপার্থে সন্কেতবিশেষ, 
সংজ্ঞাবিশেষ । “ন খলু প্রতিহন্যতে কু'ত- 
শ্চিৎ পরিভাষেব গরীয়সী |” ২। পন্দার্থ 
বিদৃ পণ্ডিতদিগের পরিস্কৃত ভাষণ, যুক্তি- 
মুত বাকৃ ॥ 

পরিভাষিত পেরি_ভাষ বল1+ তক্তে)১_ 
স্ট) বিং,ত্রিং, পরিভাষাদ্বারা নিরূপিত। 
২। কথিত । 

পরিভুক্ত (পরি_ভুজ ভোঙ্জন করা+ত 
ক্১)-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, উপযুক্ত, যাহা 
ভোগ কর! গিয়াছে । 

পরিভূত পেরিভব দেখ, তক্তে) - শর) বিৎ,্রিৎ, 
তিরস্কত । ২। অভিভূত । ৩। অনাদুভ। 

পরিভোগ (পরি জম্যকৃ-ভুজ ভোজন 
করা অ(ঘ এ) _ ভা) সৎ, পুৎ, সম্ভোগ । 
২। সস্তোগচিহ্চ। ৩। ভোগদখল। 

পরিভ্রম _ পুৎ ) (পরি _ভ্রম্ ভ্রমণ করা 
পরিভ্রমণ _ ক্লীং + অঞ্জেল্),অন(আনট)) 

- ভাবে) সৎ, পু, সর্বতোভ্রমণ,পধ্যটন। 
২।ভ্রেখ। 

পরিজষ্ট (পরি-ভ্র্ট পতিত) বিংঃ ত্রিৎ, 
চ্যুত, পতিত । শিং- ১ “তম্মাদেযোগপরি- 
ভ্রষ্টো ভবেৎ 1৮ ২। নষ্ট। 

পরিমণ্ডুল (পেরি চারি দিকে _- মণ্ডল €গাল, 
পরিধি) বিৎ, ত্রিৎ, বর্ত,ল, গোল । 

পরিমল (পারি - মল ধারণ কর1+- অংঅল্) 
শব) সৎ পুৎ, কুমকুম চলানাদি অর্দন- 
জনিত হুপন্ধ। ২। ছুরভিমাল্য গান্ষাদি 
ধারণে উত্পপন্ন মনোহর গন্ধ । ৩। সর্ব্বতো- 
ভাবে সম্বন্ধ । শিং-.১ “সতভাৎ পরিমলো- 
ভূতবদ্ধোসবঃ 1” ৪। পণ্ডিতসমূহ, সঙ্জন- 
সমবায় । ৫। সন্ভোগ। 

১২৯ 

পরিমর্শ পেরি -মৃশ্ স্পর্শ করা+অঞ্জেল্) 
-ভা) সং, পুত সংস্পর্শ, ঘর্ষণ | 

পরিমর্ধ পেরি _মৃষ লহ করা+অন্মেল্ 
_ ভা) সং, পুং, ঈর্ষা, অহয়া, স্বেষ। 

পরিমাণ পেরি সম্যকৃ-মা পরিমাণ করা 
অন(অনট)-ত1) সং, ক্ীং, হত্া্ষি 
দ্বারা পরিচ্ছেদ; মাপ। ২। ওজন। ৩। 
সঙ্্যাকরণ। ৪ (+অনট শা) ঘন্থর 
লীর্থতাশি। (পরিমাণ, ক্ষেত্রফল। 

পরিমাণফল (4792) ভুমির মধ্যগত স্থানের 
পরিমিত (পরিমাণ দেখ, তক্তে)_ন্ী) বিং, 

ত্রিৎ, পরিচ্ছিন্ন। ২ । অল। -৩। যথা. 
যোগ্য পরিমাণযুক্ত। শিং-_১ “দ্রবিণং 
পরিমিতমধি কব্যক্ষিনং জনমাকুলীকুক্তে।” 

পরিমিতি (পরিমাণ দেখ, তি(ক্ষি)-ভা ) 
সং, স্ত্রীং, পরিমাণ । 

পরিমুক্তসঙ্গ (পরিমুক্ত সম্পূর্ণরূপে পরি- 
ত্যক্ত-জঙ্গ বিষয়ভোগ, ৬ঠী-_ছিৎ) 
বিৎ, ত্রিৎ। যাহার বিষয়ভোগের অভি- 
লাষ নাই । ২। বিষয়ভোগনিস্পৃহ। 

পরিমৃজ্য (পরি-মজ মাজ্ছন করা+ষ 
(ক্যপ)১-শ্ম ) বিৎ, ভ্রিৎ, পরিশোধনীয়, 
পরিমার্জনযোগ্য | 

পরিষুদিত টু পেরি সম্মুখে-মদ ঘর্ষণ 
পরিমুষ্ট / কর1+তক্তে)_ন্মু) বিং, তরি, 
ঘট । শিৎ-_ ১পরিমৃষ্টকুস্তলা,।” ২ | আ- 
লিজ্িত, বিস্তারিত। ৩। আশ্রিই। 

পরিমেয় (পরিমাণ দেখ, য_শ্্) বিং, ত্রিং 
পরিমাণের যোগ্য । ৎ। পরিমিত । 

পরিমোক্ষ পেরি - মোক্ষ (ক্ষেপণ করা] মুক্ত" 
হওয়া+ অ(অল্-ভাবে)ট অত, পৃ, 
মোচন, পরিক্রাণ, নির্বাণমোক্ষ । শিং ৯ 
“সর্ধাশুভানাৎ পরিমোক্ষকারি সংপুজনৎ 
দেববরস্য বিষ্ণোঃ।”; স্ব্োতি)। হ। ভঙ্গ । 
৩। মলত্যাগ । শিৎ-_-১ প্পাসুর্ঘমদ্য মি- 
ত্রস্ত পরিমোক্ষন্ত নারদ 1১, | 

পরিমোধী পেরিমোষিনূ, পরি সর্বত্র -মুষ্ 
চারি কর1+ ইনৃপিন্) _ক) সং, পৃ, অপ-. 
হরণকারী । ২। চেঁর। 

_-ক) বিৎ, ভ্রিৎ মুদ্ধকয়। ক 

পরিমোহী পেরি -যুছ মুগ্ধ কর+ ইন্নন্), 



পরি 

'পরিল্লান (পেরি_ক্লান অলিন) বিৎঃ ভ্রিৎ, 
অতিশয় ম্লান, শুক্ষ । শিং-১ “পরিক্লানং 
পুপ্পম্ 17) ২। বিশুক্ষ। 

শপরিরক্ষ্ণ (পরি চারিদ্বিকে -রক্ষ, রক্ষা 
করা4- অন(অনট)- ভা) সং, ক্লীৎ, রক্ষ1। 
হ। উদ্ধাত্র ৷ ৩। .অপেক্ষা। 

পরিরন্ধ (পরিরভ্ত দেখ, তক্তি)--ক্ম ) ব্বিং, 
ত্রিং, আলিলিত । 

পরিরস্ত _পুৎ ১) (পরি-রভ্বেগে গমন 
পরীরস্ত - পুৎ, ] করা) আলিঙ্গন করা+ 

পরিরস্তপ-ক্লীৎ ) 'অবেএ), অনট্_ভ1) 
সৎ, আলিঙ্গন । 

পরিরাউক পরি-রট রটনা করা+অক 
ণেক)-.ক, শীলার্থে) বিৎ, ত্রিং, চতুর্দিকে 
ক্টনাশীল। 

পরিরাটী €-রাটিন্্, পরি-রট রটনা4- 
 ইন্পিন্) - ক) বিং১ত্রিং পরিরাটক দেখ। 

পরিল পেরি-লা গ্রহণ করা+অকে)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ চতুর্দিকে গ্রহণশীল । 

পরিলিপ্দ, |) পেরি_লভ্ লাভ কর!, রভ্ 
পরিরিগ্দ, / গমন কর! + সন্_ ইচ্ছার্থে, 
উ- ক) বিৎ, ত্রিৎ, আলিঙনেচ্ছু। ২। 
রমণেচ্ছু। 

পরিলেখন পেরি চতুর্দিকে _লিখ্ লেখ! 
অন(অনট্্)-_ ভা) দৎ,ক্লীৎ, যজত্থানে চতু- 
দিকে রেখার্দিকরণ । [২। বত্সরবিশেষ। 

পরিবৎসরপেরি - বৎসর) সং,পুং, সৎবতসর। 
পরিবর্জন (পরি সম্পূর্ণরূপে -বুজ ত্যাগ 
করা+-অন(অনট)-_ ভা) সৎ, ক্লীং, পরি- 
তযাগ। শি. ১গোপোযো ন দোষো মথুরা- 

অনানাৎ ধূর্তস্য কঙ্স্য ছি রীতিরেষ। । 
বিপধ্যয়ো। যেন কৃতঃ ম্বপিত্রোস্তস্যোপ- 
পত্ঠী পরিৰক্ঞনং কিৎ 1” ২। হুনন, বধ। 

পরিবর্ত,পরীবর্ত-পুৎ 7 (পরি-- বৃ [বর্ত- 
পরিবর্তন - কী, / মান থাক1] বদল 

করা ইত্যাদি +অ(অল্্), অনঘ্জেনট)- 
ভা) সৎ, বিনিময়, বদল। ২। নিরৃত্তি। 

* ৩ । অপবর্তন। ৪। লু্ন। &। পাশের । 
| সুগাস্ত । শিং--১ 'ঝিতৃপাৎ পরিবর্তেন 

. আগ্রাণিনাৎ পণসৎক্ষয়ঃ 1” ৭। কুর্ঘরাজ | 
৮ )গ্রন্থবিগ্ছেদ। 

[১৯২৬ 7 
সপ 

প্রীবাদ 

পি 

পরিবর্তিত (পরি-বৃৎ্-ঞ্রি-্বর্তি [বর্তানা 
বদল করান ইত্যাদি +তক্তে) _শ্) বিৎ, 
ত্রিং। যাহ] বদল করা হইয়াছে । 

পরিবস্তঠ (-বর্তিন্, পরি- বৃ অবস্থান 
করা।ইন্পিন্)- ক) বিৎ, রিং, পরি- 
বর্তনশীল। শিং-১*পরিবর্তিনী দংসারে 
হৃতঃ কোবান জায়তে 1? 

পরিবর্ধক পেরি - বন্ধক) বিং, ত্রিৎ, প্রবৃদ্ধি- 
কারক । ২ । পালক । 

পরিবদ্ধিত (পরি-বৃধ-ঞ্ঞিস্বদ্ধি বুদ্ধি 
পাওয়ান1 তক্তি)-ম্ম) বিং, ত্রিৎ, যাহ! 
বাড়ান গিক্জাছে। 

পরিব্ (পরি-বর্ী শোভা পাওয়া+4-ঘদ 
অল্)-_শ্ঘ) সৎ, পুঙ, পরিচ্ছদ | ২। রাজ- 
চিভ্ক, চামর ছত্রার্দি। ৩। গ্হদ্রব্যাদ্ি | 

পরিবথ (পরি চারিদ্রিকে-_ বস্ বাসকর! 
+অথজথচ) -_ সৎজ্ঞার্থেণ সং,পুৎ, গ্রাম। 

পরিবহ (পরি-বহ্ বহন করা7অ(অন্) 
_ ক) সং, পুৎ সন্তবাযুর অন্তর্গত বায়ু 
বিশেষ, তুবহু বায়ুর উপরে শ্িত। 

পরিবাদ ট) পেরি €"/ষকীবর্তন-বদ্ বলা 
+ ক্ষ, ২৪.)-_ ভ1) অং, পুধ) 

ভপবাদ । শিং-১ “ধীর1ঃ পরস্য পরি- 
 বান্গিরঃ সহস্তে । ২। বীনার অঙগবিশেষ। 
পরিবাদক (পরিবাঞ্ধ দেখ, অকণেক)- ক) 

বিং, ত্রিৎ, নিন্দক, অআপবাদকারী । 
পরিবাদিনী (পরি সম্যক্রূপে-বদু বলা 

ইন্পিন্)- ক) সং, স্ত্রীঘ, সপ্ততস্তীমুক্ত 
বীণ।। র 

পরিবাদী (- বাদিন্, পরিবা্গ +ইন্(ণিন্)- 
ক, শীলার্ধে) বিং, ভ্রিং, নিম্মক, অপ- 

বাদী । ২। (+1+ইনৃ--অজ্ত্যর্থে) পরিবাদ- 
বিশিষ্ট। 

পরিবাপ, পরীবাপ - পৃৎ € পরি - বপ, 
পরিবাপন, পরীবাপন - ক্লীৎ | সুগ্ডন করা+ 
 আঅেঞ১১আন(অনট্) - ভা.) সৎ, সুখ? 

নেড়া। ২।বপন। ৩। জলম্ছান। ৪। 
পরিচ্ছেক্ষ। 

পরিবাপিত (পরিবাপ মুণডুন+ইত- প্রৎ। 
অথবা বপ-ডি-বাপি+ক্ত-শ্্ম ) বিং, 

ত্রিৎ, মুণ্ডিত ।২। রোপিত । 



পরি ঘা 

লা, পেরি-বু [বরণ করা ] আবরণ 
পরীবার / করা+অব্বেঞ)- ৭ ) সৎ, পুং, 
পরিজন । ২। পোষ্য । ৩। আকার । ৪। 
পরিচ্ছদ । ৫ ।খর্জোর খাপ । শিৎ-১ 
“শশাঙ্ক _গ্রহগণ পরিবারঃ 1”? € মন্তুষ্য 
ভিন্ন বুঝাইলে পরীধার )। 

পরিবাহ ; পেরি সম্যক্র্ধপে-বহ্ বহন 
পরীবাহ / কর1+অশ্বেঞ)- ভা) সৎ, পুত, 

জলপ্রবাহ, জলোচ্ছ,স, জলগ্লীবন। ₹.। 
(+ঘঞ _৭) মোহানা। ৪ । জলনির্গম- 
প্রণালী । ৫ (4 ঘএঞ.- শ্ম) রাজোপহীর- 
যোগ্য বজ্ত'। 

পরিবিদ্ত পেরি-ব্দি জানা+ক্ত- ক) সং, 
পুং, কনিষ্ঠের প্রথমে অগ্যযাধান ও বিবাহ 
সংস্কার হইলে অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাত।। 

পরিবিস্তি (পরিবেত্তা দেখ, ভি.তিকৃ), ত 
পরিবিপ-ন্ন ) ক্তে)-_শ্ম) সৎ, পুধ, অগ্রে ক- 

নিষ্টের বিবাহ হইলে অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ- 
ভাতা । ২। স্ত্রী, তাদুশ ভগ্মী। 

পরিবিন্দন্ পেরিবিন্দৎ) সৎ, পুৎ, পরিবেদ্দন- 
কর্তা । শি_১ “কুলোটোন্স্ত চৌরাৎশ্চ 
পরিবিশ্দন্ ন ছুষ্যৃতি |? 

পরিবিষ্টি ; সং, স্্রীৎ, ব্যাপ্তি । ২। পরিচর্ধ্যা ৷ 
পরিবীক্ষণ পেরি-_বি-ঈক্ষ. দর্শন করা+ 

অন(অনট:) - ভা) সং, ক্লীং, অভিনিবেশ 
পূর্বক অবলোকন । 

পরিবীত । পেরি-_বীগমনকরা) বাবরণকরা] 
পরিবৃত / আবরণ করা4- ত(ত্ত) _ শ্ম) বিৎ 

ত্রিং, বেষ্টিত । ২। আচ্ছাদিত ! ৃ 
পারবুট (পেরি সম্পূর্ণরূপে -ন্বহ সমৃদ্ধ 

হওয়া 1-তক্তে) - ক) সং,পু*, প্রভু,স্বামী । 
পরিবৃতি পেরি- বৃ [বরণ করা] আবরণ কর! 
+তি(ক্ি)-- ভা সৎ, ্্রীৎ, বেষউন। ২। 
আঙচ্ছান। 

পরিবৃত্তি পেরিবর্ত দেখ, তি(ক্তি)_ ভা) সৎ, 
স্ত্রী, পরিবর্তন, বদল । শিং--১ “ভূতেষু 
পরিবৃস্তিৎ চ শ্ুনরাব্তিমেব চ।” ২। অল- 
স্কারবিশেষ | 

পরিতৃহিত পেরি -বৃঙ্ছু শব্দ করা, দ্ধ করা 
+তক্তে)-_স্ঘ) বি, তিৎ, সর্বতে ভাবে 

 শ্বীগ্িযান্। ২ ইহা অনি 

১০২৭ | পরি 

পরিষেস্তা পেরিষেন্তু, পরি [দেশাচার] পরি 
বজ্জন- বিদৃস্ত্রী) লাভকরা+ তুতেনৃ) -- 
ক) মং, পুৎ, জয্টভ্রাত1 অবিবাহিত থা" 
কিতে বিবাহকর্ত1 কনিষ্ঠ ভ্রাতা । শিৎ--১ 
« জ্যেষ্ঠেনির্ষবিষ্টে কনীয়ান্ নির্ব্িশন্ 
পরিবেত্তা ভবতি পরিবিম্নেো! জ্যেষ্ঠঃ পরি- 
বেদনীয়া কন্যা পরিদাযুশ দাতা পরিকর্তী 
ষযাজকঃ তে সর্ষে পতিতা2 1)? 

পরিবেদন (পরিবেত্তা দেখ, অন্ন ট্) -- 
ভ1) সং, ক্লীৎ, জোষ্ঠ ভাত? অবিবাহিত 
থাকিতে কনিষ্টের বিবাহ । শিৎ - ১"কীবে 
দেশা'্পরগতে পতিতে ভিক্ষাকোহপি বা। 
যোগশাস্বাভিযুক্তেচ ন দোষঃ পরিবেদনে।” 
২। কেশ, যন্ত্রণা । ৩। বিচার । ৪1 লাভ । 

৫ । বিদ্যমানতা | ৬। জ্কান। 
পরিবেদনা (পরি-বেদি জানা+ অন(অনট) 

_ভা, আপ্-_আ্্রীং) সং, জীৎ, বুদ্ধি । হ ॥ 
বিবেচনা । ৩। সম্যক ব্যথা । 

পরিবেদিনী পেরিবেন্ধা দেখ, ইন্নিন্)-- ক, 
ঈপ.-স্্রীং) সং, জীৎ, পরিবেত্তার স্ত্রী । 

পরিবেশ-ষ পেরি _বিশ [প্রবেশকর1] বেষ্টন 
করা+ক্অংঅল)-ধি। পরি র্ববতে- 
ভাবে বিষ ব্যাপা + অঅল)-ধি) 
সৎ, পু, চন্দ্রনূধ্ধ্যের মগুল। ২। অণ্ডল, 
বেষ্টন, পরিধি। শিং--১ “বাতেন মগুলী- 
ভূত12 হৃর্ধ্যাচক্রোমসোঃ করেঃ । মালাভ। 
ব্যোম্সি তন্থুতে পরিবেশঃ প্রকীর্ভিতঃ । রি 
৬। পরিবেষণ। 

পরিবেষণ পেরি-_ বিষ বর্ষণ করা, ব্যাপা 4 
'অন(অনট্)- ভা) সং, ক্লীৎ, তক্ষ্য বন্তর 
বিভাগপুর্ধবক বঅপ্পণি। ২1 বেষ্টন। 

পরিবেষ্টন পেরিবেষ্টিত দেখ, অন(অনট্)- : 
ভা) সৎ, ক্রীং, চারিদিকে খ্বেরা, বেষ্টন 
করা। 

পরিবেষ্টিত (পরি চতুর্দিকে _ বেষ্ট বেষ্টন 
কর1+তক্তে)-_্্র) বিৎ, ত্রিৎ, চারিদিকে 
বেছিত, পরিবৃত। রত 

পরিব্যাধ (পরি -ব্যাধ পীড়া দেওয়া 1 
(প)- ক) সং, পু) অন্বুবেতষ | ২) ক্র- 
মোৎপল । ৩1 রি টি চুকে ৫ বেধন- 
কারক । . ৫7 88-485 



পরিব্রজ্য1 পেরি চারিদিকে _ ব্রজঢা. রা | 
জমপ) সং, জী, অরযাসধর্ধম, তপস্যা । 

পরিব্রাজ, ) পেরি জর্ধবতোভাবে _ ব্রজ, গ- 
পরিব্রাজ ( মন করা+০্(ক্রিপ), নিগাতন, 
পরিব্রাজক) অখেঞ), 'অক(ণক)--ক,অন্ু 

আ) সং, পুত, ভিক্ষু, চতুর্থ শ্রমী । “জর্ব্বা- 
 ব্বস্তপরিত্যাগো তৈক্ষ্যাস্তাৎ জন্দসুলতা। নি- 

পপরিগ্রহতা দ্রোহসমত। সর্বজন্তঘু। প্রিয়া- 
প্রিয়পরিদ্বন্সে সুখতুহখবিকারিতা। সৎবাহা?- 

ভ্যন্তরৎ শৌচৎ স্থখছুংখবি কারিত1। জর্ধ্বে- 
 জ্িয়সমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যত]1। ভাব- 

সংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিক্রাভধর্য উচ্যতে 1” 
২। পর্ধ্যটক, ভ্রমণকারী। জ জা, জিকা! 

শাস্ত্রী, ভিক্ষুকী । 
পরিশক্কনীয় পরি সম্পূর্ণরূগে - শন্ক্ ভীত 

হওয়া, আশক্ক। কর)7 অনীক ল্ম ) বিৎ, 
ত্রিৎ, শঙ্কা করিবার যোগ্য, ভয়ের বিষয় । 

পরিশিষ্ট (পরি-শিষ্ট অবশিষ্ট) বিং, ত্রিৎ। 
অবশিষ্ট । ২। সৎ, ক্লীৎ, গ্রন্থসমাঞ্চির পর 
যে অবশিষ্ট ভাগ তাহাতে সংযুক্ত করা 
যায়। 

পরিশীলন পেরি- শীল, একাস্ত প্রবৃত্ত হু- 
ওয়1+ অন্(অনট.)- ভা) সং, ক্লীৎ, ক্আনু- 
শীলন। ৎ। 'আবগাহন। ৩। আলিমগন। 

পরিশুদ্ধ পেরি সম্যকৃ-- শুধ, শুদ্ধ করা+7 
তক্তে)-_প্) বিৎ, ত্রিৎঃ পরিস্কৃত। ২ সং- 
শোধিত | ৩। নিশ্চিত। 

পরিশুক্ক (পরি অধিক-শুষ শুক্ষ হওয়া 
+তক্তি)-- ক, ত*৮০ক) বিধ, ভ্রিং, অতি" 

শয় শুদ্ধ, নীরস । ২ । সৎ, ক্রীহ। পরিপক্ক 1 

মাংসবিশেষ । শিৎ-১ “মাসৎ বহুদ্বত- | 

ভূষ্টিৎ সিক্ঞ্চেচ্চা্ুনা মুহুঃ | জীরকাদ্্যৈঃ 
সমাযুক্ত২ পরিশুক্ষং তছুচ্যতে |” 

পরিশেষ পেরি-শেষ আস্ত) সং, পুং, জব" | 

শেষ, অবসান, উপফত্হার | ২। (পরি 

শিষ, শেষ হওয়া+ অ্মেন্)- ক) বিৎ 
(ত্রৎ, অবশিষ্ট । 

পরিশোধ (পরিশ্তদ্ধ দেখ, জ(অল্)--ভ1) 

সৎ, পুৎঃ খণশোধ, গ্ুপাপনক্বন,ধারশোধ । 
' হু । সর্কাতাতভাবে সংশোধন, শুদ্ধকর।। 

ূ পরিশোধ পরি শষ, শুদ্ধ হওয়1+ 

| পরিশ্রয় পেরি_ 

 জেল)- ভা) সৎ, পু, শুগ্ধতা, নীর্গতা। 
“মার্তণ্ডে পরিশোষদ্ধেতি সলিলমৃ 1১, 

পরিশ্রম (পেরি সম্যকৃ-শুম শ্রম কর1+ 
 আক্ষেল)- ভ1) সং পুধ, কম করিতে 
করিতে শ্রান্তি। ২। আয়াস, রেশ । 

পরিশ্রমী (- শ্রমিন্, পরিশ্রম +ইন্ - অস্ভ্য- 
পে) বিং ত্রিৎঃ পরিশ্রমকারী ।. 

শি সেবা করা, অবলম্বন 
করা4- অঅল্)- ভা) সৎ, পুৎ, আশ্রয়, 
অবলম্বন । ২।(7ক্ঘল -ধি) সমাজ, 
সভ1। [ত্রিৎ, শ্রাস্তিযুক্ত, ক্লান্ত । 

পরিশ্রাস্ত (পরিশ্রম পেখ, তক্তি)- ক) বিং, 
পরিশ্রুতি (পরি -শ্রিচ ক্ষরিত হওয়1+তি 

ক্ডি)-_ ভা) সং, স্্রীং, অশ্রুজলবিশেষ। 
পরিশ্লেষ পেরি _ শ্লেষ. আলিঙ্গন) সং, পুং, 

আশ্রেষ, আলিজন। 
পরিষদ (পরি স্ম্যকৃরূপে- সদ গমন 

পদ করা+.: কপ)- ধি) সং, স্্রীৎ, 
সভা, সমাজ, দ.-জঅন-সমাগম-স্থান। শিং 
-_ ১"একবিৎ*.. -সংখ্যাকৈ মরমাহসা স্তায়- 
পারগৈঃ। বেদাআজকুশলৈশ্চৈব পরিষত্বৎ প্র- 
কজয়েৎ। চাতুবৈদ্যঃ প্রকী চ অঙ্গ- 
বিদ্বপ্প'ঠক£ । ত্রয়শ্চাশ্রমিণো বৃদ্ধাঃ পরি- 
ষৎ্ জ্যাদ্দশাবর1 |? 

পরিষঞ্ষ (পরিষদূ দেখ, অতঅন্)- ক) সং, 
পু, সভাসদ, সভ্য । ২। অন্ুচর। 

পরিষদ্বল (পরিষদ, পরধদৃ+ বল- যো” 

পর্ন্থল গযার্থে) সং, পুখ, সতাসদ্ । 
পরিধীবন (পরি-সিব্ বন্ধ করা+ন 

জেনট্)৮ ভাবে) সং, ক্লীৎ, গ্রদ্থিকরণ। 
গাইট দেওয়া । 

পরিষ্তি (পরি-ৰ যু প্রেরণ করা+তি 
ক্ি)_ - ভাবে) সং, আ্রীং) প্রেরণ। ২। 
শেঁক্ষি _ ক) বিং, ত্রিং, প্রেরক। 

পরিক্ষণন ) (পরিস্বন্প দেখ, ত(ক্ি)-_প্টবিৎঃ 
পরিস্ক্ / ব্রিং, পরিপালিত। ২। পরিপুষ্ট। 

৩। সং, পু, কোকিল । ৪7 ভৃতযবিশেষ। 

পরিক্ষদ্দ) (পরি জম্যকূ, চারিদিকে _ 
পরিস্কপ ৬ স্বন্দ গঙ্ন কর17 (জল, 
পরিচ্কক্ন | তক্ষে)-শ্দ। স' স্থানে হস্ত 

পরিদ্কন্ন “ বিকজে) বিংগ. ত্রিৎ, পরপুষ্ট” 



অন্যের স্বার! পা নে ॥ 

রূপে গমন। 

গরিক্ষর (পরি-কু: করা+ অ(অন্)- ক ) 
সং, পুৎ রথের রক্ষাদ্দি। শিং-১ «“স- 
গুধিমণ্ডলং জ্ঞেয়ং রথস্যাসীৎ পরিক্কর2।” 

পরিষ্কার ] পেরি-কু [করা] শুদ্ধ কর! 
পরিস্কার +অ(ঘেঞ ও ভা, স্ত্েম্)- 

আগম) সং, পুং, স্বচ্ছতা, নিশ্মলতা। ২। 

শোধন । ৩। ভূষণ, সত্জা। ৪। শোভা। 
৫। সজ্জিতকরণ। ৬। নিষ্ধীলীকরণ । 

পরিষ্কৃত পেরিক্কার দেখ, তরক্ত)- ক্র) 
পরিস্কৃত বিৎ, ত্রিৎ, জ্চ্ছ, নিশ্মল। ২। 
শোধিত। ৩। শোভিন্ত। ৪। ভূষিত। ৫। 
সংস্কৃত, মার্জিত | ৬। বেষ্টিত। 

পরিষ্টি পরি-ইষ্ ইচ্ছা! কর1+তি(ক্জি) 
_ ভাবে) সৎ, স্ত্রীং, অন্বেষণ । 

পরিজ (পরি-্বন্জ আলিকন করা+অ 
(ঘঞ)- ভা) সং, পু, আলিহীন। 

পরিসঙ্খ্য। পেরি- সঙ্্যা গণনা) সৎ, স্ত্রীৎ, 
সঙ্ঘ্যা। ২। গণনা । ৩। কাব্যালঙ্কার- 

বিশেষ। ৪1 তাদৃশান্যপ্রতিষেধ, প্রশ্ন 
পুর্বকই হুউক বা অগ্রশ্ম পূর্বকই হউক 
কথিত বন্য ধদ্দি তাদৃশ অথব। তদিতরের 
ব্যবচ্ছেদক হয়। 

পরিলভ্য পেরি চারিদিকৃ- সভ্য সভাসদ্) 
সং, পু, সভাসদ্, সভাস্থ ব্যক্তি । 

পরিসর পেরি-ক্ছ গমন কর1-+- অঅল্)-_ 

ধি) সৎ, পুং, প্রদেশ । ২। পধ্যস্ত- -ভূমি, 
নদী নগর পর্ধতাদদির নিকটবর্তি ভূমি। 
বিভ্ঞার । ৩। মৃত্যু। ৪1 বিধি। শিং-_১ 

“মুক্তাজালেঃ স্তভনপরিসরৈঃ স্তেনৎ পরি- 
সরস্তীতি পরিসরাঃ)1৮ 

পরিসরণ পেরি_স্ছ গমনকরা+ অল(অনট) 
ভাবে) সং, র্লীৎ, পরাভিব। ২। মৃত্যু । 

পরিসর্প (পেরি_হুপ্ জঞ্চরণকরা+অ(অল্) 
- ভাবে) সং, পৃ, সর্বতোভাবে গমন । 

পরিসর্ধাা পেরি - চারিদিকে _স্থ গমন কর! 
1ধ ভা, আপ্ -আ্্রীৎ) সৎ, শ্রী) চারি- 
দিকে গন, সর্বত্র ভ্রমণ 1. 

ই 4 ১ 

ৃ | পা়দারক পেরি-স্থ মল, সবক 
২। জং পু, ভূত্যবিশেষ, অস্তঃপুররক্ষমক | 

ভূত্য 1 ৩। ক্লীৎ। ইতস্ততো গমন, নি 
ক) বিং, ব্রিৎ, চতুদ্ি কেগমন্শীল 1. টে 

পরিসীমা পেরিমীমন্, পরি-সীমন্ আমা) 
সত, স্ীং, ইয়ন্ত1, সীমা 1২ পর্যন্ত 1. রা রঃ 

চারিদিকে শা স্যোু 

প্রশংসা করা অঅল্)-গর্ম। 
অথবাত্য স্ব করা+ম- প্র) সং, পুৎ। 

পরিস্কোম ] (পরি 
পরিষ্রোম 

হস্তীর পৃষ্টশ্থিত চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল, 
ঝুল। 

পরিস্পন্দ _ পুং পেরি চারিদিক _ 
পরিস্পন্দন - ক্লীং স্পন্দ গমন' করা+- 

অ(অল্), অন(অনট)- ভা) সৎ, স্পন্দন, 
কম্পন, লড়াচড়া। শিং-১ “কোহুপি 
পরিস্পদ্দনসাধনসাধ্যঃ1') ২1 (4+অল্_ 
ক) পরিজন । ৩। পত্রাবলইরচন] । 

পরিস্কুরৎ (পরি-_ন্ফ,র+ অৎ্শেতৃ)-- ক.) 
বিং১ ত্রিংঃ বিকসৎ । ২ । বিচলৎু। 

পরিজ্ৎ, পরীক্রৎ পেরি ক্র ক্ষরিত হওয়! 
+০ক্িপ)-ক, ত- যোগ) সৎ, স্স্রীৎ, 
মদিরা। মদ্য। ২। বিৎ। ত্রিং, ক্ষরণযুক্ত: | 

শিং-১ “আন্না পরিক্রতে। রসম্ 1?” ২। 
(+ক্ি” _ ভাবে) ক্ষরণ। | 

পরিক্রুত0)758119৫,পরি _ক্র ফৌটা ফোটা 
পড়া,ক্ষর। + ত(ক্ত)- ক) বিখত্রিৎ,ক্ষরিত, 
চোয়ান। শিৎ-১ “উত্জ বহস্তীরস্তৎং 
ঘৃতৎ পয়ঃ কীলালৎ পরিক্রতমৃ |” ত1-- 
স্্রীং, মদ্িরা, মদয । 

পরিহ্রণ তেরি-হা ল 9য় অন(্মনট)) 
_ ছা) সৎ, কীৎ, ক্ষীণতা। ২। হানি। 

পরিহরণীয় পেরি_ভ্দ হরণ কর1+-ঘনীয়্ 
প্র) বি ত্রিং, ত্যাগ করণের যোগ্য। 
২। পরিহাধ্য | ৩ । গ্রহণযোগ্য । 

পরিহানি পেরি-হানি ক্ষতি) সং, স্ত্রী, 
ক্ষীণতা। ২। হানি। ক 

পরিহার, পরীহার (পরি-হ [হরণ কয়া] 
ত্যাগ করা” অ(ঘঞ)- ডা ) জং, পৃত 
অসম্মান, অবজ্ঞা,আনাদর । ২। পরিত্যাগ, 
এড়ান। ৩ | মেচন, ছাড়ি দেওয়]। ৪ রি 
দোষাপনয় | ৫) উপেক্ষণ ৃ  | 

গরিহার-পরিকর ) সং, পু, প্রাস্দৃষণ। ্ 
 পরিহাধ্য, পরিহত্তব্য (পরিহার দেখ, ঘ, 



পরী [ 

তব্য-_শ্) বি, ত্রিৎ, পরিহার করিবার 

যোগ্য, পরিত্যাজ্য! শিং-১ “ছুজ্জনিঃ 
পরিহর্তব্যে। বিদ্যয়ালক্ষ তোহুপি সঃ1)? 

পরিহাস (পরি সমাকৃ-হস্ হাস্য 

পরীহাস করা+অ ঘএঞ)- ভা) সৎ, 
পু, কৌতুক, ঠাট্টা, তামাসা। শিৎ-১ 
“কন্যমুখে ছূর্বাদে] যঃ প্রিয়বদনে স এব 
পরিহাসঃ 12 ২ « পক্ষচজপরিহাসক্ষমে 
লোচনে 1”) 

পরিহিত পেরি-ধা ধারণ কর।+ ত(ক্ত) 
ক্র) ধা শ্দানে হি) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা 
প্তিধান করা গিয়াছে । ২। আচ্ছাদিত । 
৩। আমুভ্ত । 

পরিহবীন পেরি -হীন পরিত্যক্ত) বিৎ, ভ্রিৎ 
ভাসপ্রাণ্ত, ক্ষীণ। ২। পরিত্যক্ত | ৩। ব- 
বিত। 

পরিজ্ত (পরিহার দেখ, ত(ক্ত)--ন্ধ ) বিৎও 
ত্রিৎ, পরিত্যক্ত | ২। বিমুক্ত । 

পরীক্ষক (পরি জম্যক্, সামীপ্য--ঈক্ষ 
দেখা1+অকণেক)- ক । ভতথবা পরি- 
ঈক্ষ, [প্রমাণ দ্বারা] অবধারণ করা+অক 
ণেক)_ক) বিৎ, ত্রিং, পরীক্ষাকারক, 
গুণদেোোষবিবেচক। শিং-১ “বহ্িন। 
পরীক্ষকঃ স্বর্ণ স্য ্বর্ণকারহ 

পরীক্ষণ ক্লীৎ (পরীক্ষক দেখ, অনল, 

পরীক্ষা - স্ত্রীং আ-_ ভ1) সং, গুণর্দোষ 
বিবেচনা, তর্কপ্রমাণাদি দ্বারা বজ্র ততা- 
বধারণ, দোষগুণানুসন্ধান। শিং -_ ১“নাষ্ট- 
ম্যাঞ্চ চতুর্দঘশ্যাৎ প্রাফশ্চিত্ত পরীক্ষাণে |)? 

পরীক্ষণীয় (পরীক্ষক দেখ, অনীয় _শ্) বিৎ, 
ত্রিং, পরীক্ষা! করিবার যোগ্য । 

পরীক্ষিত, (পরি-ক্ষি ক্ষয় করা+০ 
পরীক্ষিত | কেপ)- ক, তক্তেি)-_ন্্। মাত- 

গর্ভে বিনাশিত হইয়াও ইনি কষ্ণকর্তৃক 
পুনজ্জর্ঁবিত হইয়াছিলেন) সং,পুৎ,অর্জভুন- 
পৌত্র রাজাবিশেষ, অভিমন্থ্যর পুত্র। শিং 
-১ “জাতে কৃষ্ধে চকারোহুথ সোহুভি- 

ষেকৎ পরীক্ষি তঃ 125 
পরীক্ষিত পরীক্ষক দেখ, তক্তে)_শ্ম্) বিৎ, 
ত্রিং বাহার পরীক্ষা হইয়াছে, যাহার 
 ক্বোষগুণ বিবেচিভ হইয়াছে । | 

১০৩০ ] পরে 

পরীণায়্ (পেরি-নী লওয়া। অ(ঘএ) 
পরিণায় _ভ1। অ.- আ) সং, পুৎ 

পশাখেলার গুটি চাল। 
পরী পোরস্য) দেবযোনিবিশেষ, যাহারা সৌ- 

ন্ধ্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ । 
পরীণাহ (পরি-নহ্ [বন্ধন করা] বৃহৎ 

হওয়া7 অবেএ)- ভা) সংঃ পু, বিশা- 
লতা । ২। বিস্তার । শিৎ-১ “ধনুঃ শতং 

পরীণাহো গ্রামাৎ ক্ষেত্রাস্তরৎ ভবে ।” 

পরীণাহবৎ, (পরীণাহ + বুবেতু) _ যুক্তার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, বিস্তারযুক্ত | 

পরীত পেরি চতুদ্দিকে_-ইত গত) বিং, 
ত্রিং, পরিবৃত, পরিবেষ্টিত । ২।যুক্ত। 
৩। পরিগত | 

পরীতৎ (পরি সর্বতোভাবে -তন্ বিস্তার 
করা+০ক্ষিপ)-_ কঃ ্- আগম ) বিং, 
ত্রিৎ, সর্দতো ভাবে বিস্তৃত। 

পরীপ্দা পেরি _ আপ.+সন্ _ ইচ্ছার্থে+অ 
_ ভাবে) সৎ, স্্রীৎ, লাভ করিতে ইচ্ছা । 

পরীগি পেরি অধিক. -ইষ্টি অভিলাষ) সং, 
স্ত্রী, গবেষণী, শনুসন্ধান, অন্বেষণ | ২। 
পরিচর্যা, সেব।। শ। ইচ্ছা, অভিলাষ । 

পরীসার পেরি সন্মুখে_স্ক গমন করা+ 
অ(বঞ)-- ভাবে ) সং, পু, ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ । 

পরুৎ (পর পুর্ধন্মিন বর্ষে+উৎ - প্রং, 
নিপ।তন্) অং, পুর্ব বৎসরে, গত বত্সর। 

পরুত্ব (পেরু গত বসর+ত্ব_ভবার্থে) 
বিং, ত্রিং, গতব্ষায়। 

পরুদ্বার ; সৎ, পু অশ্ব, ঘোটক। 
পরুষ (প্. পূর্ণ করা+ উ্নন্_ক) সৎ, ক্লীৎ, 

কার্কশ্য, কাঠিন্য । ২। বিৎ, ত্রিৎ, কর্কশ । 
৩। কঠিন। ৪ 1 নিষ্টঠর। ৫। উদ্ধত। ৬। 
নানাবর্ণ। 

পরুষোক্তি (পরুষ - উক্তি, যং- স) সং 
ভ্রীৎ, নিষ্টর কথন । ২. বিৎ. ত্রিংঃ কটু" 
বাক্যকথক। 
রর 
পরুস্ _ ক্লীৎ 

| 

পে. পুর্ণকরা+ উ, উস্-ক, 
সংজ্ঞার সহ, গ্রন্থি । ২। 

এ রা: অন্য [অগৎ]_ -ইকাইন্ গমন 



পরে। [ 

কর1+ তক্তি)- ক] গত ) বিং, ত্রিং, মৃত, 
মড়া। ২।পুৎ, ভূতযোনিবিশেষ। ৩। প্রেত। 

পরেতর (পর-_ ইতর) বিৎ, ত্রিৎ, আত্মীয় । 
পর়েতরাট্ (পরেতরাজ, পরেত প্রেত-_ 

রাজ দীপ্তি পাওয়া4-০(ক্ষিপ)-_ ক) সং, 
পুৎ, প্রেতপতি, যম । 

পরেদ্যবি,পরেছাস পেরম্মিন-- অহনি-পরে- 

দ্যবি, পর+এছ্যস-দ্িবসার্থে) ক্রিৎ- 
বিং, অং) পরদিনে, আগামী দ্িবসে। 
শিৎ-১ “পরেদ্যব্যদ্য পুর্বেছ্যরনে্ছ্য, 
শ্চাপি চিন্তয়ন্ ।১? ভেটি)। 

পরেষ্টি (পের শ্রেষ্ঠ -ইচ্টি পুজা, ৬্ঠী- 

হিৎ) সং, পুং, ব্রহ্মা । 
পরেষ্টকা পের অত্যন্তম-ইষ গমন করা 

+তু-ক, কণ- যোগ, আপ) সং, স্্রীৎ, 
বহুপ্রসবিনী গবী, ষে গাভীর অনেক সম্ভান 
হইয়াছে।, 

পরৈধিত (পর অন্য-_এধিত পালিত ) 
বিৎ, ত্রিৎ, অন্য কর্তৃক পালিত । ২। সং, 

স্ত্রী, কোকিল । 
পরোক্ষ (পরস্ - অক্রি, ব্যৎ-স; অ-প্রৎ, 

অথবা পর- অক্ষ ইক্জ্রিয়, স-- আগম) 
বিৎত্রিৎ,ক্ীৎ, অং, অসাক্ষাৎ, অপ্রত্যক্ষ । 
শিং-১ “অক্ষাৎ পরৎ পরোক্ষমিতি «মী 
_ষ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ 1? ২. 
“পরোক্ষে কাধ্যহস্তারৎ প্রত্যক্ষে প্রিয়- 
বাদিনমূ ।” [কর্তৃক বিবাহিতা । 

পরোঢ়া পের _ উঢ়া, ৩য়! _ ষ) সৎ,স্মী ধ, অন্ত 
পরোপকার (পর-- উপকার, ৬ঠী- ষ) সৎ) 

পুহঃ পরের হিতসাধন ব্যাপার । 

পরোপজাপ পের শক্র-উপজাপ বিচ্ছেদ) 
সৎ, ক্লীৎ, শত্রদিগের মধ্যে পরস্পর ৰবি- 
চ্ছেদ ঘটান। 

পরোয়া (পারস্য, 0০০) চিত্ত | ২ । ভয় । 

পরোয়ানা (পারস্য) আজ্ঞাপত্র, হকুষনামা। 

গরোরজন্ (রজসঃ পরঃ) বিৎ, ত্রিৎ, রজো- 
গুণাতীত। 

পরোবরীণ (পরঠ- অবর+ঈন্--বস্থযর্থে, 
নিপাতন ) বিং, ত্রিৎ, শ্রেষ্টাশ্রেষ্ঠযুক্ত । 

পরোবরীয়ান্ তেরোবরীক্কস্, পরঃ- বর + 
ঈয়স্- অত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, শ্রে্টতম। 

১৩৩১ |] পর্ণ 

পরোষ্ণী পের অত্যুত্তম _ _উষ্ণ উত্তাপ, ঈপ্) 
সং, জ্মীং, তৈলপায়িকা, তেলাপোকা 

পর্কটি-টা- . (পৃচ স্পর্শ করা 4 অটি 
পর্কটী -. পু _ক। পর্কটিন্, পৃচ+- 

'অটান্_ ক) সং, পাকুড় গাছ । 
পর্জন্য (পৃষ জলসেক করা1+ অন্য - ক, 

নিপাতন ) সং, পুং, ইন্দ্র । ২। শন্দকারী 
মেঘ । শিৎ- ১"অন্নান্ভবস্তি তৃতানি পর্জ- 
ন্যাদন্নসংভবঃ । যজ্ঞাভবতি পর্জন্ো। যজ্তঃ 
কন্মীসমুদ্ভবঃ 17 

পর্ণ পের্ণ হরিত্বর্ণ হওয়17-অ(অন্)- ক) 
সং, রীৎ, পত্র, পাতা । ২। তাঁশ্বুল, পাণ। 
৩ । পক্ষ । শিৎ- ১সুপর্শো গক্ড়োমতঃ।” 
৪1 পু; পলাশবুক্ষ ৷ 

পর্ণকার (পর্ণ-কার [কু করা+অঘেঞ)-- 
ক] যে করে) সং,পুং,পাণবিক্রেতা,বারুই। 

পর্ণকুটী; সং, স্ত্রীৎ, পত্রনির্মিত হুদ্্রগৃহ, 
পাতার কুড়ে । 

পর্ণকৃচ্ছ, পের্ণ _কৃচ্ছ, ব্রতবিশেষ) সংঃক্রীৎ , 
পত্রতক্ষণরূপ ব্রন । শিৎ-১ “পর্ণ! ড়ম্বর 
রাজীববিন্বপত্র কূশোদটৈঠ। প্রত্যেক প্র- 
ত্যহাভ্যস্তৈঃ পর্ণ কচ্ছ, উদ্দাহ্গতঃ 1” 

পর্ণথণ্ড ; সৎ, পু, পুঙ্পহীন বনস্পতি । ২ 
ব্লীৎ, বৃক্ষসমূহ্। 

পর্ণচীরপট ; সৎ, পু, মহাদেব । 
পর্ণচোরক ; সং, পৃৎ১ চোরনামক গন্ধ দ্রব্য । 

পর্ণনর পের্ণ পাতা1-নর মনুষ্য, ৬ঠী- 
সং, পুৎ, পর্ণনিন্বিত মন্ুষ্যাকৃতি । ২1 
কোন মনুষ্যের মৃতদেহ না পাইলে তদীয় 
আত্সীয়জন পত্রদ্বারা তাহার এক প্রতি- 
কৃতি নিশ্বীাণ করে এৰং তাহ] দাহ করিয়। 
মুতের শ্রাদ্ধার্দি কাধ্য সমাধা করিয়া 

খাকে। | 

পর্ণ ভোজন (পর্ণ পাতা- ভোজন ভোজ- 
নীয় ) সং, পুধ, ছাগল । ২। ক্লীৎ, পত্র 

ভক্ষণ । 

পর্ণমণি ; সৎ, পুৎ মপিবিশেষ। 
পর্ণময় ( পর্ণ + ময় মেক্সট) -- বিকারা্৫থে ) বিৎঃ 

তরিং, পর্ণবিকার ৷ শিং-১ “্যস্য পর্ণম়ী 
জুহুর্ভবতি |” 

পর্ণমুক (পর্ণ -মুচ। মোচন কর1-+ »িপ) | 
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পর্গা.... (৯২0... 

শিশিরকাণা 
পর্ণমূগ ) সৎ, পু, বানর, বৃক্ষবিড়াল, বৃক্ষ- 
পর্ণরুহ (পর্ণ কুহু আরোহণ করা + * 

ফ্রিপ)--ধি ) সৎ, পু, বসস্তকাল। _ 
গর্ণলতা (পর্ণ পাতা- লতা) জং, স্ত্রীং, 

তান্বলীলত] । 
পর্ণবলী ; সং) শিং পলাশীলতা। 

পর্ণবীটকা (পর্ণ _বীটিকা, ৬ী-ষ) সং, 

স্্রীৎ, স্তবকীকৃত তাশ্বল, পানের বীড়া। 
পর্ণশষ্য। (পর্ণ পর্ণরচিত- শয্যা, যং_স, 

মধ্যপদলোপ) সৎ, স্ত্রীৎ, পত্রেরচিতশযটা । 
স্র্ণশালা পের্ণ- শালা গ্রহ, ৬ষী-ষ) অং, 

সৎ, মুনিপিগের পত্রকুটার, পাতার ত্বর। 

পর্ণশালাগ্র ; সৎ, পুৎ, ভদ্রাশ্ববধস্থ কুলাচল- 
বিশেষ । 

পর্ণশুধ (পর্ণ _শুষ শুক্ষ হওয়া+০কিপ.) 
-ধি। থেকালে বৃক্ষের পত্র সকল শুষ্ক 
হয়) অং, পুং, শীতকাল । 

পর্ণদি পের্ণ 1 অসি _পুরণার্থে) সং,পুং, জল 
মধ্যস্থ গ্রহ, জলটঙ্গী। ২। পছ্া। শু। 

শক । ৪ | আভরণক্রিয়া । 
পর্ণদ (পর্ণ _অদ্ু ভোজন করা4-অ্সন্) 

-ক ) বিং, ত্রিৎ, ব্রতার্থ পত্রভোজী । হ। 
সৎ, পুৎ, খষিবিশেষ । 

শর্ণাশন (পর্ণ পত্র--কঅশন ভোজনীক্স) 
অৎ, পু মে । ২। ক্লীৎ, পত্রভক্ষপ। ৩। 
বিৎ, ত্রিং, পত্রভোজী । 

পর্ণাস; সং, পুৎ, তুলসীবৃক্ষ । 
পণ (পর্ণিন, পণ পত্র+ইন্- অজ্তযর্থে) 

সং, পুং, বৃক্ষ ' ২। বিং, ভ্রিং, পত্রযুক্ত | 
পর্ণোউজ (পর্ণ পর্ণনির্ত্িত- উটজ, ঘং_ স, 

মধ্যপদলোপ) সৎ, রীৎ, পর্ণশাল।। 
শ্পর্দন (পর্দা অপানবাসু ত্যাগ করা+ অল 

অনট)-_ ভা) সৎ, ক্রীৎ, বাতকম্্ম। 
পর্দা! (পারস্য) সং, ঘবনিকা', ব্যবধান, বেডডা। 
পর্প পু শ্রীত হওয়া+প _ সংজ্ঞার্থে অ- 
খব পর্প গমন করা+অ- প্রৎ) সৎ 
ক্লীহ, নূতন খাস। ২। পৃহ।৩। খঞ্জ বাহা- 
শকট।, | 

পর্পট (পর্ণ গমন কর1+ অট -সংজ্ঞার্থে) 

বি) সৎ, পু, বৃক্ষের পত্রমোচনাধার, : 
. [অর্কটিকা। 

.. জং, পুহ। ক্েতপাপড়। গাছ । ২। মিষ্টান: 
বিশেষ পাপর। 

পর্রীক (পৃ পালন করা, দ্বিত্ব+ঈক- 
সংজ্ঞার্থে ) সং, পুহ, হুর্খয | ২। অধ্ি। 

পর্পিক (পর্ণ বাহা-শকট ইত্যার্দি+ইক- 
প্রৎ। যে বাহ-শকটাদি দ্বার] গমনাঁগমন 
করে ) সৎ, পুৎ_স্ত্রীৎ, খঞ্জ, খোড়া। 

পধ্্যন্ক (পরি সম্যকৃরপে- অন্ক গমল 
কর।+অ(অল্ট-ধি) সং, পুৎ, খটা?, 
পালঙ্গ। ২। উপবেশনবিশেষ। 

পর্ধযঙ্কবন্ধ (পধ্যন্ক- বদ্ধ বন্ধন ) সং, পুং, 
বস্্রাদি দ্বার পৃষ্ঠ ও জানুদ্বঘ় বন্ধন, 
ফাড়বাধা। বীরাসন;--“একপাদ মধৈ কম্সিন্ 
বিন্যস্যরৌ নিসৎস্ফিতমৃ। ইতরস্মিতস্তৈ 
বান্যৎ বীরাসনমুদাজ্ত |” ষথা--পধ্যস্ক" 
বন্ধৎ নিবিড়ৎ বিভেদ ।১, 

পর্যটক পেধ্যটন দেখ, অকণেক) _ ক) মং, 
পুৎ, পরিব্রাজক, ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। 

পর্যটন (পরি চতুর্দিকে -অট্ গমন কর! 
+অনঘ্সেনট)-- শ) সং, ক্লীৎ, ইতস্ততঃ 
ভ্রমণ, পরিভর্ক 

পর্ধযনুযষোগ €'।4- অন্থুযোগ জিজ্ঞাসা) 

দং, পুং, দৃষণাঙ্থ প্রশ্ন । শিৎ- ১ এতে" 

নাস্যাশি পর্যযনুযোগস্যান্বকাশঃ 1”? 

পধ্যস্ত পেরি_অভ্ত শেষ) সং, পু, গার্খ্ব। 
২। প্রাস্ত। ৩। সমীপ, নিকট । ৪। সীমা। 

৫। অবসান । ৬। বিৎ, ত্রিৎ শেষসীমা- 

প্র।প্ত | 

: পর্ধ্যস্তভু পেধ্যস্ত সমীপ-ভূ স্থান, রং 

স) সৎ, স্ত্রী, পরিসর | হ। নর্দী লগর 

পর্কবতার্ষির নিকট ভূমি। [সমাপন । 

পর্ধযবসান পেরি অবসান শেষ) সৎ, ক্লীৎ, 

পর্থ্যবিত (পরি অবনসিত শেখিত) বিৎ 
ত্িং, নিঃশেঘিত | ২। সমাপ্ত । ৩। পুর্ধ্বা” 

পর সমালোচন ভ্বার! অবধারিত । 

পর্ধ্যবশ্থা - রী 3 পেরি-_ আবশ্থা। আব 

পর্ধ্যবস্থান_ক্ীৎ | স্থান থাকা) স"+ 
অবরোধ, আটক । ২। বিরোধ । 

পর্ধ্যবস্থাতা (পধ্যবস্থাত। পরি- আব. 

থাক1+তৃতেন্)_ ক) বিৎ, ব্রিৎ, প্রতি 
কুল। ২।ব্যাখাতকারক, বরোধকারক 

। 
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পিচ রা মস্ত, সপর্যনন্থাতা আস্মলথ 
সম্ততাপদই | (কিরাত) -৩। শক্রু। 

পার্ধাশ্হিত (পর্নাসন্ও'7 জপ, তত তি)- ক) 
সৎ, পু হিলি মরবে ব্যাপি 'আডেন, 
শিখি 1 | 

পর্ঘযবেক্ষণ টিনার পরি -াসেক্ষণ 

দর্শন) সহ, ক্লীৎ, নিরীগ্ণ, তান্তিনিবেশ- 
পূর্বক অললোকন। ২। তত্বালধান। 

পর্যাবেক্ষশি কা (09501517691 পর্যবেক্ষণ 4 

কণ্, আপ্ - আ্সীং) মত, ম্্ীৎ, গ্রহনঙ্গরাগি 
পর্ধযবেন্ণ করিবার গৃহ ।' 

পর্ধযয় পেরি- অয় গমন করা) হও়1+ 
ঘ- প্র”) মং,পৃৎ। ব্যতিক্রম, লৈপরীতা। 
২। শান্ত ও লৌকিক ব্যবহারাতিজ্রাস্ত 
আচার। 

পর্যায়ণ (পরি-শ্চায়ন গমন) সং) রী, 
অখসএ্জা, ঘোড়ার জিন । [পরিবুত । 

পধ্যবষ্টন্ধ 'পরি-অবষ্টনী বন্ধ) বিৎ, ত্রিং, 
পর্যধাসন (পরিক্ষা ক্ষেপণ করা+- অন 

(অনট)- ভাবে ) সং, ক্লীৎ, 'আপনারণ, 
দূরীকরণ, চতুদিকে ক্ষেপণ। 

পধ্যস্ত (পরি সর্ন্মতোভাবে - ভাগ ক্ষিপ্ত 
হওয়1+ তক্কে)-- ক বিং, ভরি, পতিত | 
২।(+ক্- স্ব) বিক্ষিণ । ৩ । প্রগ।রিত 
৪। আহত । ৫।হত' ৬ দৃরীকৃত। ৭। 

উদ্বর্তিভ। 
গধ্যস্ডিক] (পরি অর্রতো ভাবে - আম হ- 

ওয11হিত্তি)_ধি, কণ্- যোগ, আপ) 
সং, ক্্রীং, শয্যা। ২.। খটা ] রে কেদেঞা। 

পর্য্যাকুল পেরি- আকুল। | বিৎ) ২) ব্যাকুল? 
কাতর । ২ । ম্ধঘলিতগতি। শ। বা ।॥ ; 

পধ্যাণলৎ (পরি--আ-. গল গল14 অং 
(শচ)-- ক) বিৎ, ত্রিং। চোতৎ, গ্রহ । 

গমন করা4. পর্যাণ পেরিষাণ, পরি - ঘা 
আঅন(অনট)-ণ। নিপাতন) সং, ক্রীহ, 
পশুর পৃষ্টের আ.সন,পালান জিন্ প্রভৃতি । 

পর্ঘাণ্ত (পরি- -আপ. পাওয়11+ত.ক্ত)- 
ক) বিং,-ত্রিহ, প্রচুর) ঘগেষ্ট । ২ । পরি- 
মিভ। ৩। সমর্ণ। ৪ | প্রাপ্ত | ৫। সম্পম। 
*। (+-শ্ত _ ভাবে) সং, ক্লীং, চি ৭। সামর্থ)য। ৮ ভৃপ্তি। ৯ শন্তি। 

 পর্ধযান্তি পেশ | দেখ, তি, 1) কাটি 
| সঙ স্বীত, প্রাচর্ঘ | ১। সমাক, প্রাণে 

৩) প্রাপ্তি 59) পরিযিক্গা। ৫ ।।সর্ষা। ঃ 

৬। পরিচ্ছেদ। ৭। লিলারপ। ৮। ল্যাযমত্তে 
স্ন্রূপসন্বন্দতভিদ |. 

পর্যায় (পরি - ই গমন কাশ 'অল্ট _ 
ভা) সংঃপুহ। আানুন্রম,পালা। ২ প্রকার । 
৩। স্গযে'গ ' ৪ ।প্রাচুষ্য । ৫1 নিক্ধু।ণ 1 

৬ দ্রেবাধন্। ৭। সম্পর্নাবিশেষ)সখালার্থ, 
বোধক শন 'শিং-১ যন মহ সং” 
অঙশর্শহ সংবদ্কষশ্েন সহ ততপর্বায়ত। 

ষথা। আমান কুলভানৰ দানাদাঃ গ্ত- 

খৈল চ। তয়োর্বংখমম।নৎ গ্রি পর্য্যায়র। 
গ্রচক্ষতে ।” ইতি কুলদীপিক1। ৮ । অর্থ), 
লঙ্কারবিণেষ। [ও জাগরণ। 

পর্য্যায়শয়ন ; সং, রীং) পর্ধযায়ক্রেমে নিদ! 
। পধ্যায়োক্ত 7 সং) ক্লীহ। সলন্গারপিশেষ | ২। 

বিং, ত্রিৎ, যথাক্রমে কখিত ॥ 
পর্যযারিণীপেরি-ঝ গমন কর1+ইন্ণশিন্) 

_ক, ঈপৃ-জ্ীৎ) সৎ শ্বরীঘ, ব্যািগ্রস্থ] 
গাতী । শি২-১ “ভম্য দঙ্গিণাকুঙ্ছ। গোঃ 
গপরিপূণণ পধ্যারিণী ।” 

-পর্যালোচন - ব্লীৎ পেরি-কআ- লোচি 
পধ্যালোচন। _ স্্রীৎ পুনগপুন আআত্যাস 

করা (নট) --ভা, আপ্, সাও সাত, 

শীলল। ২। বিতর্ম | 
পর্যযাস পেরি- আশ (হওকা] পরিরর্্ করা 
ইত্যাদি + আংশ্ষঞ্ঃ)- ভা) সং, যা 
বর্তন । ২ বিস্তার । ৩। 1957 
গতন। 

' পর্ঘ্াাহার পেরি_-আ-ঙ্গু টী গ্রহণ । কানা 
(ঘেঞ-ভা) সং, পৃৎ, একন্থ।ন হইতে 
ত্বন্য স্থানে নয়ন। হা ঝোপু। ৩।ক- 
লঙ়্ী। ৪। জোল্ (9০১০)। ৫1 খড়ের 

| খানি দেওয়]। 
ূ পর্ধনয ক (পরি - - উত্০স্থুক) লিও ত্রিং, উদ্- 
ৃ কা$ত। ২। অন্ুরক্ত। ব 

ৰ পর্ঘাদঞ্চন (পেরি সম্াক্- উহ উং 

ূ 
অনৃচ গমন, করা +ঘন: অনট্ - 

সং, ীৎ) খপ, ধার, কর্জ | এ 

সন্দতে। ভবে জালোডনা, গুকঃপুনঃ 5 



| পর্ব্ব ৃ । 

পা 

১০৩৪ ] পর্ব্ব 

সপেপাপিপিপশী স্পা পপ পপ 

পর্ধন সত পের -উৎ-_ অন [হওয়া) নিবা | পব্বগামী (পর্বগামিন্, পর্ব -গযু গমন 
বরণ কর1+ ত(ক্তি)-_ শ্) বি২ত্রিৎ নিষিদ্ধ, 
নিবারিত। ২। পরাভূত । ৩। হীনবল। 

পরয্যদাস (পর্যদত্ত দেখ, অ.ঘঞ)- ভা। 
অথব।পরি সর্বতোভাবে-উৎ-খঅস. 

নিষেধ কর1+ অ্ষএ)- ভা) সঙ, পু, 
নিষেধ, নিবারণ । ২। পরাভব । শিৎ - ১ 

“প্রাধান্যক্ত বিধের্ধবত্র প্রতিষেধেহ প্রধা- 
নত1। পর্ধযাদাসঃ স বিজ্দেয়ো যতোত্তর 
পদেন নঞ. 1 অস্যোদাহরণৎ। অমা- 
বস্যায়াৎ পিতৃভ্যো দদযাৎ রাতে শ্রাদ্ধ 
ন কুব্বীত। অত্র শ্রান্তকরণে রাত্রে পর্য- 
দাস 1) 

পর্যযপ্ডি (পরি-বপ্ বপন করা+তি(্কি) 
-ভাবে সং, স্বীং, চতুর্দিকে বপন। 

পর্ধযধযিত (পরি-বস বাস করা+তক্কি) 
মম) বিং, ত্রিং, পুর্বদিবসীয়, যাসি। 
শিং-১ “অপর্ধ7ধিতনিশ্ছিদৈঃ প্রো- 

পুস্পৈঃ সংপৃজয়েদ্ধরিং 1৮ 
পর্ধেযষণ! (পরি - এষণ। অন্বেষণ) সৎ, স্তরীং, 

অনুসন্গান, অন্বেষণ। ২; তর্তাদি দ্বার 
যথ[বোধিত ধর্ধার্দির অদ্েষণ । 

পর্ব (পর্বনৃ,্প পূরণকরা+ বন্বেনিপ)-_ ক) 
সং, ক্লীং, গ্রন্থি, গাইট। ২। সন্ধি। ৩। 
ঘর্শ ও প্রতিপদের সন্ধি। ৪। ভল্গী। ৫) 
পাব। ৬। অষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা অম:. 
ৰস্যা তিথি ও সংক্রান্তি-এই পাঁচ পঞ্চ 
পর্ব ।৭। বিষুব। ৮। সংক্রান্তি প্রভৃতি 
কালবিশেষ। ৯। উত্সব, পরৰ। ১৯ 
অধ্যায় । ১১। প্রস্তাব। ১২। সুক্ষাকাল, 
ক্ষণপ। ১৩।বিযুব। ১৪। লক্ষণযস্তর। 
“বিবন্ধমাণো বীধ্যেণ সমুদ্র ইব পর্রণি।” 

পর্ধক পেব্বন্ গ্রস্থি+ক| কৈ ষোগ, করা 
+জঅ(ক)-ক]) সৎ ক্লীৎ, উরসঙ্গি, 
হাটু। | 

পর্বকারী পেপ্দকারিন্, পর্ব-কু কর1+ 
ইন্(ণিনৃ)-_ ক) বিং, ত্রিং, ধনলোভাদি- 

প্রকে অপর্বদিনে পর্বেক্ত অমাবস্যা 
কক্রিক্সাপ্রবর্তক । শিৎ-১*ুচী মাহিষক- 

ইশ্বর পর্দিকারী চ খো দ্িল: 1? 

ক্ষিতৈর হৃবতি্ধতৈঃ স্বীয়ারামোগ্ধবৈধাপি 

| 

করা+ ইন্ণিনৃ)-_ ক) বিং, ত্রিং, পর্দ- 
কালে স্্রীসত্কারক। 

পর্বণ ; সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ | নী -স্ত্রীং, 
পৌর্ণমাসী। শিৎ-১ ণচন্দসোবোদযে 
প্রাপ্তে পন্বণ্যাৎ সরিতাৎ পতিঃ1” 

পর্বত (পর্ব পুরণ করা+ অত. - প্রং। অ- 
থবা পব্বন শশদজ+ত। যাহার পর্কেতে 
ভাগ ভাগ আছে) সং,পুৎ, গিরি, পাহাড়। 
২। দেবর্ষিবিশেষ। ৩ । যত্স্যবিশেষ, পা- 
ব্দা। ৪ | গন্ধবর্বিশেষ। ৫।শাকবিশেষ। 

পব্দতকাক (পর্মত- কাক) সং, পু, দাড়- 
কাক। 

পন্বতজা পের্দত -জ: জন্ জন্মান+ 'অডে) 
-ক] যে জন্মে, আপ, ৫মী _ ষসং)স্টীৎ, 
নদী । ২। পার্বতী, ছুর্ণা। ৩। বি) ত্রিৎ, 
গিরিভব বস্থ। 

পর্দততৃপ; সং, কলীং, গিরিতৃণবিশেষ। 
পর্বতপাঠ (পর্বত পতি, ৬ঠী-ষ) সং 

পুং, হিমালয়। 

পর্বতরাট, পবিতর'ক ) সং, পুৎ, পর্ন্দতাধি- 
পতি হিমালজ' 

পর্বতবাী (পর্বতবাসিন্, পর্ধত _ বস্ বাম 
করা+ ইন্ণি')- ক) বিং, তরি, যে 
বাস করে, পাহাড়িয়।। 

পদিতাধারা (পরত আধার অবলম্বন, ৬ঠী 
_ হিং) সং, স্ত্রী, পৃথিশী। 

পর্বতারি (পদিত- আর, এটা _ষ; সং, পু) 
দেবরাজ, ইন্দ্র। | 

পর্নতাশয় (পর্বত - আশ আশ্রয়) সং, 
পুং১ জলধর, মেঘ । 

পব্বতাশ্রয় (পর্বত - জাশ্রয় বাসস্থান, ৬ী 
- হিং) বিং, গ্রিৎ, পন্বতবামী, পাহা- 
ডিয়া। ২। সৎ, পু) শরভ, অষ্টাগদ 
মুগবিশেষ। [বিশেষ । 

পর্বতাসন ; সং, ক্লীং, রুদ্রযামলোক্ত আমন- 
পর্বতীয় (পর্বত+ঈয় নীয়, - সম্ন্ধার্থে) 

বিংত্রিং, পর্কনিসন্বক্ষীয় | ২ | পর্বতবাসী, 
পাহাড়িয়া। 

পবরধি (পর্ব মাসের মধ্যে একদিন খি 
যে ধারণ করে) মং, পুং, চত্। 



পল 

পর্ব পূর্ণত1 (পর্ব উৎসব - পূর্ণতা সম্পৃ- 
তা) সৎ, শ্্ীং, উৎসবের উদ্দযোগ । ২। 
একত্রীকরণ, সম্মিলিত করা । ৩। উৎ- 
সবের পরিপুর্ণ তা । 

পর্নমূলা ; সৎ, ্্রীৎ) শ্বেত দৃর্ব্বা। 

পর্বধোনি পের্ববন্ গ্রন্থি-যোনি উত্পন্তি- 
স্থান, ৬ষ্ী _ হিং) সং, পৃৎ, ইক্ষু প্রসৃতি | 

পলরীপণ ; সং, ক্লীৎ, পর্ব, উত্সব । ২। পুত, 
পর্ণবৃন্থরম। ৩। পর্ণশিরা। ৪। মৃতক। 
৫। দ্যতকলগল। | পত্রচর্ণরস। 

পর্ববরুট (পর্দরুহ, প্রন গ্রশ্থি_রুহ্ যে 
জন্যে) সং, পুৎ, দাড়িম্ব, দাড়িম। 

পর্বসন্গষি (পর্ন পূর্ণিমা ও অমাবস্যা _ 

সন্ধি সংযোগ, ৬ঠী _ঘ) সং,পুং, প্রতি- 
পদ্ ও পঞ্চদশীর মধ্যকাল। 

পন্দাস্ফোট (পর্ব 'আস্ফোট, ৬ঠী-- ষ) সৎ, 
পৃ, অঙ্গ,লি পর্ধের আস্ফোটন। 

পর্বাহ ( পর্বন্ উৎসব -_ অহন দিবস) 
সং, পু, পর্বদিন, উত্সবদ্ধিন। 

পর্বিবিত ; সং, পু, পাব্দা মাছ। 
পর্ধবেশ (পর্ন _ঈশ, ভঠী-ষ) সং, পু, 

গ্রহণকালবিশেষে অতিপতিবিশেষ। 
পশু (পর শক্র-শৃু হিংসা করা+উ-- 

২, নিপাঙন। অধবা স্পশ. স্পর্শ করা 
শশুনৃ-ক। ম্পশ. পৃ) সং, পু পরশ, 
কুঠার, টাঙ্গি। | 

পশডকা)। (পর্ড- টৈ শপ্দ করা+ অ.ড) 
পর্শু - ক, আপ। ২য়পন্ষে__পু পুরণ 

করা + শুন্-ক, সহজ্ঞার্থে, উপ) সৎ, 
স্রীৎ, পার্খ্বাশ্থি, পাঁজর । 

পশ্ডপাণি পেশ কুঠার-পাশি হস্ত, ৬ষী 
ছিং। একহস্তে পশুধারণ করেন ব- 
লিয়া) সং, পু, গণেশ | ২। পরশুরাম । 

পশু রাম (পরশুরাম দেখ) সং, পৃং, পরশু- 
রাষ, জামদগ্রয। 

পর্খধ পেরশু দেখ) সৎ, পৃ, কুঠার, পরশু । 
পরধদ পৃ শ্রীত কর।+ অন _ধি, সংগা" 

তথ) সং, শ্িৎ, সমাজ, সতা। 
পধদ্ধল ( পর্থন্-+ বঙ্গ বোৌপ্ার্থে) আহ, পুত, 

পারিষদ্, মন্তাস্থ ব্যকি। 
গল পল সন করা অল্- ৭, সংআ্ে) (. 

১০৩৫ ] পলা 

সং, ক্সীৎ, পরিমাণবিশেষ, তোলকচতু- 
য় পরিমাণ। ২। মাংস । ৩। আমিষ। 
৪ । (4 অল্- ভা) প্রতারপ। ৫। চলন। 
৬। (4 অন্-ক) পৃং, হক্কাল। ৭। 
শিশৃঙ্খল তৃণ, শস্যশ্ন্য তৃণ, পোয়ালখড়। 

পলক পারস্য) চক্ষের পাতা । 
পলক ; সং, স্ত্রীৎ, পালম শাক! ৃ 
পলশ্বার (পল মাংস-ক্ষার ঘে ক্ষরে ) 

সং, পু, রক্ত | | 
পলগণ্ড (পল [মাংস] "তছুপম” মস _ 

গণ্ড চিহ্ন ) সং, পৃৎ, রাজি । 
পলঙ্কট (পল মাংস-কট্ গমন করা+- 

অং.অন্)-ক। শঙ্কাহেতু যাহার মাংস 
সম্ফুচিত হয়) বিং, ত্রিৎ, ভীরু, ভয়শীল। 

পলক্কর (পল মাংস-কর [কু কর!+- অ (অন্) _ ক] যে করে) সং,পুৎ, ধাতুবিশেষ, 
পিন্তল। 

পলক্ষষ (পণ মাংস-কষ [ক্ষ হিংসা 
কগা+ অ.ক)- ক] যে হিৎসা করে) সং পু রাক্ষস। ২। কণগুগ গুলু । ষা-স্ত্রীৎ, 
মক্ষিকা। ২। লাক্ষা। ৩। রাঙ্সা। 91 কুচ গোক্ষুর। ৫। কিংশুক। [দল। পলটন (1311102 শবের অপভ্রংশ) সেনা" 

পলপ্রিয় (পল মাংস- প্রিয়, ৬ষী_ছিং) 
সং, পুঘ, কাক । ২। বিং,ব্রিং, মাংসত্রিয়। 

পলল (গল রক্ষা করা+অল(কল)--ক) 
সং,ক্রীৎ, মাংস । ২। নদী প্রভৃতির পলি। 
৩। পঙ্ক। ৪ । তিলচুর্ণ, তিলকুটা। ৫। 
পেল মীংস-_লা গ্রহণ করা+ অ.ড)-.. 
ক) পুং, রাক্স। 

পললজ্বর ; সং, পু, পি্ত ধাতু। 
পলব পল মাংস, অমিষ--বা পাওয়া +- 

অ(ভ)- প) সং, পুং, মত্স্যধারণযস্ত্ 
মাছধরা পলো । গু 

পললাশয পলল যাংস -আশয় আবত্ায়) সং, পুত ফোড়া, গাড়। (তি 
প্লস্ত'র। (01০8৮৪৮) জেপনী ভ্রব্য। - পলা প্রিবাল শন্দজ) সৎ, রত্ববিশেষ । ২$ উতলাক্ষি এহপার্থফববানিশেষ। 
পলাধি গেল যাংস-_গি আন) মও পৃং, ধাতুবিশেষ, পি । 7. 



এপ শিস আপা পাশ 
সপ 

পলাস্গ গল মাং স-গম দবুদদন করা পা” 

হওয়া জ- প্রথ কাগধা ঈশা প্রধান-- | 

সি) রি ডাঃ  শ্ীঘ। শিশুষীয়, শুগুক।, 

গলাগ্ড, পে | পীড়া হইতে, এ ইক্ষা কর1 

আগ গং হক্ধা্পে কিবা প্ পু্ণ কা! 

+ আশু, নিপািম) মং , পৃ, পেযাজ। 

গলদ, পাদ), (গল মআধস- অদৃ, আদ 

পলাদন _/ আদল [আদ ভক্ষণ করা+ 

»ক্ষিপ), ন্ট, অন অনট)- ক] যে | 

স্ভোজন কয়ে, ইয়া ) সৎ, পৃঃ দা।! 

নী-স্বীঘ। রাখাস। কাক্ষসী, ভ্ুব্যাদ। 

ভ্রন্যাদী। ূ | 

পলান্ন (পল মামু অন্গ। পলে মিশ্রিত, 

কম -পলান্ন, ৩য় ষ মধ্যপদের লোপ) 

২ বং, মাৎসপক্ষ অন্ন, পলা ও । 

রি পেশ_ আপ, প্রাঞ্তহ ওয় + (এ): 

-ধি। যে স্বনে ব্হল মাংস থাকে), 

সং, পু, হত্তিকপোল। ২। কঠপাশ। ূ 

পলায়ন (পরা- জজ গমন করা7তান। 

টি ভা, রস্ল) সৎ, কীৎ। ভয়াদি 

হেতু প্রস্থান, প।লান। 

, পলায়মান (পলান্বণ দেখ, আন শান)- ক) 

বিং, জিৎ, যে পলায়ন করিতেছে। 

পলাদ্ধিত (পরা _ অয়. গষন করা+ তক) 

শক) বিং, ত্রিখ, স্থানাস্তরে প্রচ্থিত। 

পলাল (গল. গ্রযন করা+কআল'কালন্)_ 

_--- শালী তীশিীপিপী 

] 

ক, সংক্গঞার্থে ) , পু কী, তৃপি। 

 পোয়ালখড়। : | 

গণালদোহদ (গলাল গোয়াল খড়- : 

দোহদ ইচ্ছা।, যাহার কৃষিকর্থ্বে জল! 

. খড় এডতি আনশ্যক্ক করে। যাহার ফল: 
. কখন কখন খড় দিয়া পাকায়) সৎ, পুং, ৃ 

' আজবক্ষ। | | 

| পলাশ (পল পল. গ্বযণ কর? জজ ক) 

ক] যেন করে আশ শখ, ওলা, 

1দ্ঘ্সেন)-ক] কে. পে | যে- য়: 
স্ববাগে, এজিবহ যে বুক্ষাকে বড়া ১ জং

) 

একটিও জাগু্-পূনি র বলিয়া ঘে প্রশস্তপর- 

. বিশিষ্ট ) পু কিখবক, অক্ষ ।
 শিহ-১ 

ৰ ১০৩৪৬ ] রি 

এপ ৩০৮ পর আপ পদ এ শশী 

ৰ পলিজঙকগরণ পশিহ 

কাত শর, ন্ (পলাশ 1 সিমের |! 1 

| | গল্প (পল গমন করা(ল্)-ধি 

পর 
নৈলানকজ: ইরজর্ে।: ফেপত্ের ন না 
রড) হকিসর্ণ, শামধর্ণ। । ৫71 ছিৎ, রিং, 
অ।ামবর্ণ বিশিষ্ট । ৬). নির্দয় ৭1 (গল 
মাংস - রশ সুক্ষণ কর।+। ক্জান) -. 

ক) সং, পুং--স্বীৎ ঝাক্ষম1৮। প্রেত। 

পলাশক ; স“) পুৎ। শটী। ২1 পলাশবৃক্ষ । 

পল।শা (পলাশিন্, পল শ3+ই- অপ্থযার্গে) 
মং, পৃহ। শটবীবৃক্ষ । ২ । পেল যাংস_ 
আশিন্ [আশ ক্েটজন করা+ইন্ ণিন্) 
ক] যে ভোজন করে) য়া ষ) পুল 

স্মীৎ। রাক্ষস । ৩ । প্রীত, লাক্ষা। ৪ 1 লতা, 
বিশেষ। 

পলিরী (পলিত প্রকেশ+ঈপ.- সাং, ত 

স্বাতন কু) মং) সৎ) অক্রক্েশো বঙ্ধা রী) 

প্াচীন', বুডী । ২; বালগর্ডিণী গবী। 
পলিঘ (পরি সম্পূর্ণণ এ হন বধকরা+ 

জঅঞ্ল্ _র্শা। এত, রল্ল) সং,পুঃ 

ঘন, কলস ২ এাচীর। ৩' পুরদ্বার। 
পাল'ত পল মর দিকে | গমন করাত 

(ক)-প। কিন্বা পলিত 41 অস্যাথে) 

অং. ক্লীৎ। বুঙ্গাবন্থাহেতু কেশের শুকছা। 

শিৎ-১ “শিকপ কেশান্ পচত্তি পলিতং 
তেন জায়াতে।' ২ ।তাপ। ৩। কর্দাম। 

৪ । (4 - ক) বিঃ দি, বুদ্ধ । 
২-_ কু করা41"গন/আনট) 

৭ সং) কীং, ফাহার পূর্দে পলিত ছিল 

না তাহার পলিতত1 সম্পাদদন। 

পলিশস্তবিসুঃ (পলিতৎ ড় হওয়।ইফু 
- ক, অভূততত্তাবার্পে ) বিৎ. তরি, গলিও 

অভাবযুক্তি। 

গন্ধান (দেশ) বি, অমর, জীর্ণ । 

পঞ্য (পল্+ষ- ম্ম)-বিৎঃ ত্রিৎ। অত) 
তেঅস্কর। - 

পল্যন্ক (পরি - অঙ্গ) সং, পুত, পালন, খটু!। 
২। মঞ্চ । ৩। বৃষী। ৪ । পর্ধ্যাতকা। 

পল্যয়ন (পরি অয় [গমন কর]. উপবেশন 
করা4আন(অনটু। - ধি) অং, ক্রীত। আব 
দির. পৃষ্টামন, স্কোড়ার জিন। 

শশী 

সং 

শি শম্যঙ্াঙান নুই।
 ২ ২ ॥ডোল। 

মিন $ 



পক ৮৮ শিশির শিপন শপ সীতা ভা পিপিপি দশ এ ১৮৫ রি ১০০০০ 

লব, অ্া। পত্রের আক্মতাতের পল্লব । 
আনা, পপ্-লু ভেদম করা অ জল্, 
শ্রী সংঘ" সী, কিশলয়, নতনপত্র। 
ন্ট ভোট, ভাল, ফেকড়ি। । ৩। 'আল্তা সা 
৪ | শুজার | ৫ । ঝন। *। ললয়। ৭'(+ 

কআআল্- ভা) বিস্তার ।৮। ল্ ছেকন করা 

+ক্সন - ক) পৎ-্ীং। বিক্ষা। 
পলবক (পল্লব প্রেম+কণ_ প্রৎ) সহ, পু, 
বেশ্যাপতি । । ২ । মহসাবিতশষ । 

পলস্গ্রাঠিতা : সহ) স্টীং, মানা সিময়ের কি- 
পি পল্রগ্রাহস্ গ্ার্গাৎ কিপিং জ্ঞান 

থাকা, খুটি তাখুরে। 
প.ব্জ্র পর্রব-ত্র বুক্ষা সং. পৃহ, াম্পাক 

বুদ ৷ [পৃ শাখা । 

পরসাঙ্থুব পিত্রব -_ চাল্সন, "মী -_তিৎ ) সৎ, 
প্রসাদ “পল্রসল ফেকৃডি_'দ ভঙক্ষণকরা 
+অ মন _ ক সং. পৃ, মগ. হবিণ। 

পাসাপার (পপব ফেঁকড়ি- আধার 
ধারণ করে স'.প্রৎ, 

পশ্বাশ্ম পরব 

_ হিহ) সম”, পৃং, কামদেন। 
পত্রবিক (পন্বব কাম+ইক(ক্ি'ক)- ইদ্র- 

মর্থে) বিং, ব্রি, কাষুক. লম্পট | 
পল্রলিত (পল্লস+ ইত -স'জাতাপে ) বি, 

€ 

যে 
বুক্ষের শাপা, ডাল। 

তরি, পল্বযু্ । ১; িস্ভুক্, বলীকুত নু 

| অস্থ্যথে) সং,পৃৎবুক্ষা। ্ 

ভোট ডাঁল4ইন- 

৩ ।লাক্ষার কি । 

পল্লবী, (পল্পবিন, পরব 

পরি, পরী (পত্র দেখ, ই- প্রৎ) সং, সী, 
গ্রামপণ্ড, পাড়া; যথা--ব্র'ক্গণপন্ী,গোপ- 
পরী ইতি; 

পত্রীক। (পশী++ণ - শোগ 

(গ“শিকা, টিকুটিকী। 
পন্ল পেল | মহিষাদির | গযন-+ বল- ক, 

অন্থযর্পে) সং, পুৎ - ক্লী", শকুদ জলাশয়, 
€ডাবা। শহ- ১ "আমহ মরং পন্বশং সা". 
'্খর চপ্রা্গে রবী | ২. “মহিষবরাহাঃ | 
পন্ষসনিমগ্ধ)২ । রঃ 

পৰ (পু পবির কর নল) একট, সৎ, 
9 ধনটার্দির সিম্মবীঞ+্রণ। ২।.শেধন । 
৯ ক্ষ), বায়ু! ৪ 117 জাল্_ রন) 
ক্কীঃ তত (পি :5০৯৯৭৪ 

১৯৩৭ ] 

ফেঁকৃডি, মকুল _ অন্ধ, ৬ষী 

২ । টিকৃটিকী।২। কুগী। ৃ 

2 স্ীং গৃহ" | 

ক পবন পপ: শুদ্ধ করা অনিক) র সৎ, গে রড 
| বায়ু । ১ বিংদ্বিৎ, পানি, সারি । 128: 
(. শেঁআলট _ ভাবের ধান্যাদিরপনিক্জবী- 8 
|. করণ, সারপ। ৪ 1 শ্রেধন ): ৫. ॥ ৬৪ জসট. .. 
_২৭ি) কস্তকারের পোয়্ান | 3৮ 
পসননকন পপিলন - নম্ন প্নষ, চ্ী-ঘ) ্ : 

সং. পণ, তনমান | ১ । ভীঙ। ৫ রি 

পবনপথ (পন্ন- পথ [পধিন শ্দজা রাস্তা) ক 
। ফাং. পহৎ. ক্ষাকাশ। 

পবনবগাধি রিনি ধ রোগা সং, পৃ, 

উদ্দব, কষ্জের ০ [ ঙ্ 1 রোগক্শেষ, 
বায়ু বাগ। | 

ৃ পবনাত্মজ ; (পবন সত আগ্গজ ্  

পস্ন'জজ / পর্র, *চঠী-ষ সং, পৎ, হন্- 
সান । ১1 ভীম। ৩। বহি । শিং--১ 
“বায়োরগ্রিরিতি শহতিহ 1 

পবনাল ; সম, প*, ধান্যনিশেষ ছেধান, | 
ূ পবলনাশ 1 রি -অশ [ন্সশ ভোক্গন 

পস্নাশন .) কর1+বআন), আন -কাষে 
্া'য, ০২1- স. প্পা্পন (ভাজা, ৬ঠী_- 

চিৎ) সং, পৃ, সর্প । ২। বিৎ, ত্রিৎ, খা 
ভগ্গাক ।. 

 পননাশনাশ (পবনাশন রর বশ ্ িশ 
ভোকজনকর1+4+ "অন - কা েখায়,১হা-ষ) 

্ং. পহ, গকড। ১1 ময়র । শিখ - ১ স্ব 
যোনি পজসভষালাহ শুভ! লিলাঙ্গং 

গিলিগহবব্ষে। তমোহরিবিম্মপরতিবিহ্বধারী 
কররাবকান্থে পননাশনাশাহ 17. 

। পননেশর 7 সং,পৃৎ, কাশীস্ত শিবলিজবিশেষ। 
। পসনেই ; সং, পং, মহালিশ্ব। 
' পনমান (পৃ শুদ্ক করা4ক্জানশোন)-ক। 
 ম-আগম ) সৎ, পৃ, পবল, বাধু। ২। 

গারৃপতা অগ্রি। ৩। সাষবেদোক্ত শৃক্ত- 
বিশেষ । ৪ । বিং, ভ্িং, পবিত্রকারক। 

পবমানান্মা ১ ১ সং, পৃহ। বহিচহিশেব। শিং 
-১ গপবমানাস্র্গো বহি হুদ্যবাহন 

1 উচাতে |” মেংসাপৃরাণ)। 
পবঃকা (পু শুদ্ধ কস+ আক _প্রং) ) সং, 

1 স্ত্রী, বাত্যা। ২। চক্তলাত। 
পি পে শুদ্ধ করা+ইইন্) ক) লং,পুংত 



পবী 

পবিত (পৰি দেখ, তক্ত)-_ পম) বিৎ, ত্রিৎ। 
পৃত, পবিত্র । ₹। মৎ, ক্লীহ, সৃত্র | ৩। 
মরীচ । | 

পৃবিত। পেবিত, পৰি দেখ, ভূতন্)_ - ক) বিৎ, 
ত্রিং, পৰিত্রকারক, ঘে পবিত্র করে। শিং 
০৯ “তনুতরিয়া ষসা তৃখং স মন্মথঃ কুল- 

শ্রিয়া যঃ পবিতানম্ম্ শনয্ং |” 

পবিত্র (পৃ পথিত্রকরা +ইত্র- ক) বিংত্রিৎ, 
পরিশুন্ধ। ২ ।পৃত। ৩ প্রফত। ৪। 
(+ইত্র-প। মহা'ভারতে-গরুড় পরম 

পবিত্র অত কুশাসনে রাখিয়াছিলেন 
বলির তদন্ধি কুশের লাম পবিত্র হুইল) 

সৎ, ক্রীৎ,। ভা স্্ীং, কুশ। ৫ পার্বণ 
: শ্রাঙ্ধাঘর অর্থার্থ হোমদ্বত সংস্কারের জন্ত 
ক প্রাদেশ প্রমাণ অগর্ভসাগ্র কুশ। শিং-১ 

«জনস্তগার্ভণৎ সাগ্রৎ কৌশং দ্বিদলমেব 
চ। প্রাদেশযাত্রৎ শিজ্জেয়ং পবিত্রহ ত্র 
কুত্রচিৎ ।* ২ "পবিভ্রে স্থো বৈষব্ো |”) 
| ক্রীঘ। তাজ । ৭। বর্ষণ । ৮। জল। ৯ 

অর্থপাত্র । ১০1 বক্ছোপবীত,পৈতা | ১১। 
স্বত। ১২। মধু ।১৩। বেদমন্ত্র। ১৪। পুৎঃ 

 [তিলবুক্ষ | ১৫ ।.পুত্রজীববৃক্ষ | ত্রা-স্ীৎ, 
তুলসী । ২। নদীবিশেষ। ৩। হরিদ্রা!। 

-গ্গুবিত্রর.( পবিস বিশুদ্ধ+কণ--প্রং) সং, 
ক্লীৎ, শণকুত্র-জাল। ২।ক্ষতিষের পৈতা। 

শিৎ--১ “কার্পাস্মূপবীতৎ স্যাছি প্রস্যোস্থী 
খুতং ভিবৃুৎ। শণহ্ব্রমন়্ং রাজ বৈশ্য- 
স্যাবিকসৌ ত্রকমৃ।% মেলু)।” ৩। পু, 
কুশ। ৪। অশ্ব । ৫। উড়ুম্বর। 

পবিএখান্য ) সং, ক্রীৎ। ফব। 
পবিরারোপণ ) পেরিত্র-আরেপণ,আরোহপ, 

খবিত্রারোহপ / *ঠী_ব সৎ ক্রীং, শ্রাবণ 
শুরু ছ্বাদশী তিথিতে বিষুঃ প্রভৃতি ফেবো- 
ছ্েেশে উপবীত-দানরূপ উৎ্সব-বিশেষ। 
'শিং-১ “শ্রাবণন্য দিতেপন্গে, দ্বাদশ্যাং 

,. বৈষণবৈমুদ্ধা!। কর্তব্যঃ ক্চবেবস্য পবি-. 
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এ পিরিত পেবিত্র +ইত - সংজাতার্ধে, অথবা 
॥ পৰিভ্র-ঞিম্মপবিত্রি 1 - শি বিৎ, ত্রিং, | 

.... জংশোধিত, পরিস্কাত। 
- পবীনস; সংপু্গর্তেপহাবক নহগবিশেষ | 

পণ্ড 

পৰীর; ষং, ক্লীৎ, অন্ত্রবিশেষ। 
পবীরৰ; সং, পৃৎঃ বজ্র । 
পব্য (পু শুদ্ধ করা+য-শ্) বিং,ত্রিং 

শোধ্য, পৰিভ্রাহহ । 
পশম পোরস্য) মং, উর্ণ, লোম। 
পশমী পারস্য) নিং, লোমরচিত। 
পশব্য (পশু 4. খফ্যে) _ খোগ্যার্থে ) বিৎ, 

ত্রিং, পশুর উপযুক্ত । ২। পশুসন্বন্ধীয়। 
পণ্ড (পশ. বন্ধন করা + উ- সংজ্ঞার্থে। 
অথবা দশ. দেখা+উকু)-ক। যেপা- 
স্বর হস্তদ্বার হিতাহিত রা সং, পৃঃ 
চতুষ্পদ ও লাজ.লবিশিষ্ট জন্ত। ২। ছাগ। 
শিং -১ ণ“যজ্তার্থৎ পশবঃ হষ্কাঃ হ্বয়মের 
ভয়ভূবা1” ৩। মুর্খ । ৪ । দেবযোনি। ৫। 
শিবের অনুচর | ৬। অং, দর্শন। 

পশুকল ; সং, পুং, বজ্ঞাঙ পণ্ডর বিধান। 
পশুক্রিয়! পেশ জন্ত- ক্রি কাধ্য) সং, 

স্ত্রী, রমণ, মৈথুন । রি 
পশুগায়ত্রী ; সৎ, স্ত্রীঘ, পশুকর্ণে জপ্যমন্ত্র 

বিশেষ । শিৎ-১ ণপশুপাশায় বিদ্বহে। 
শিরচ্ছেদ্দায় ধীমহি তন্নঃ পশু প্রচোদয়াৎ।' 

পশুচর ; মং, পুং, পশুগণের চরিবার স্থান। 

পশুচর্ধ্য। (পশু-চর্ধ্যা আচরণ, ৬ঠী- য) 
সং, স্ত্রীৎ, পশুর ন্যায় 'আচার। 

পশুদ (পশু-দ. [দা] দান কর1+অ(ড)- 
ক] ষে দান করে) বিং, ত্রিৎ, পগুদাত]। 

পশুধর্; সং,পুৎ) পশুবৎ যথেষ্ট মৈথুনরূপ 

ধর্ম । ২। বিং, ত্রিং। তদাচারবিশিষ্ট । 
পশুপতি (পশু -প!ত, ৬ষ্ঠী _ষ। ভারতে_- 

মহাক্ষেবা নরভ্তর পশু-পালন, পশুগণের 
সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধি- 

 পত্য করেন বলিয়া পশুপতি নামে বিখ্যাত 

ছুইয়াছেন। শিং - ১"অহঞ্চ সর্ধ্ববিদ]ানাং 
পতিরাদ্যঃ সনাতনঃ 1 আহহ বৈ পতিতা" 

বেন পশুসাধ্য বাবস্থিতঃ। অত পশুপতি" 
রাম ত্বং লোকে খাতিমেব্যসি) সংঃ পুং 
দেলেশ, শিব; এইটা পশুপত্তির যজমানে 
মুত্তি ; যথা - ৭ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে 
নমঃ। শিৎ- ১. «ততো গেবৈর্মহাদেব 

সদা পশুপতিং কতঃ। ঈন্বরঃ স গবাৎ 
মধ্যে বৃষভাঙ্ঃ প্রকীর্তিতঃ ।” ২ “গ্রাম্য: 



শশ্চি 1 
রণ্যানাৎ ত্বৎ পতিস্তৎ পশৃনাৎ খ্যাতে। 
দেবঃ পশুপত্িঃ সর্ধ্বকণ্মী 1? 

(পশু-পাল, পালক -ষে পশুপল্' ] 
রক্ষা করে? সং১পুং,পশুরঙ্গক, পশুপালক 

রাখাল। শিং-১ “প্রণয়েো মম হ্যোষ- 
নন্দনে পশুপ।লে নবযৌননাধিণতে 1৮ 

পশুপাশ; সংঃ.পুং, পশুর বন্ধন। শিং- ১ 
“পশুপাশাক্ম বিদ্বহে |" 

পশুপাশক ) সৎ পু, রতিবন্ধবিশেষ । শিৎ 
৯ দ্ধ খশেন রমেৎ কামী বন্দোহষ়ং 
পশুপঞ্চগ কঃ |” 

পশুপ্রেরণ ; সৎ, ক্লীৎ, গবাদির প্রেরণ । 
পশুভাব--পর্বাচার দেখ । 
পশুমারমূ ; অৎ, পশুরন্যায় হিংসা । শিং- 

১ “পশুমারমমারয়ৎ 1”? 
পশুধাগ ; সখ, পুং, পশুনামক ষক্ক। ২ 

পশুপ্রযোজক বজ্ধ। ২ 
পশুরজ্জ, ) সৎ) স্টীৎ, পশ্ুবন্ধন ক্র, | 
পশুরাজ পশু-রাজ রাজন্, শবাজ, ৬্ঠী 

স্ষ্) সঃ পুং) সিংহ, মুগেজ | 

পশণ্ুহরিতকী ; সং, স্টীৎ, আআ্াতক ফল। 
পণ্চ 7 অং, পরে, পশ্চাৎ | শিৎ ১ “কৈ- 
পশ্চ | লাসে। হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণেন মহা 
চলো 1 পূর্ববপশ্চায়তাবেছে |” ২ “তম্ছাৎ 

কুমারে। জ।তং পশ্চৈব প্রচরি ক ।১, 
পণ্চাৎ (অপর + জন্তাৎ - প্রং) অং, পরে। 
২।পশ্চিমে। ৬ ।পিছে। 
পশ্চান্তাপ (পশ্চাৎ পরে--তাপ হুঃখ) সং, 

পু, অনুতাপ, পস্তান। 

পণ্চান্ধ অপর - অন্ধ। অপরস্তপশ্চ। খপর- 
শ্চাসাবদ্ধশ্চ-পশ্জাদ্ধ) সং, পুং, অপরাধ, 
পা অবধি নাভি পধ্যস্ত । শিৎ-- ১ “তীবা- 
তন্গাডিরামং মুহরম্বপততি জ্যন্দনে বছ. 
দৃষ্টিঃ পশ্চার্থেন গ্রবিষ্টঃ |”? (শকুত্তল।)। 

পশ্চিমপেশ্চাৎ্ +-ইম(ভিম) _ তবার্থে। সন্ধ্যা- 
করণ কালে এই দিক পশ্চাৎ থাকে বলিক্ম। 
পশ্চিম । মহাভারতে-_-গরুড় গালবের 

নিকট পশ্চিম দিকের বৃত্তাস্ত কছিতেছেন 
এই দিকে ভগ্গবান্ হুর্ধ্যদেব দিবসের 

ঠা পশ্চাৎ কিরণ সকল বিসর্জন করেন, এই. 
নিশি ইহা পশ্চিম দিক্ লি বিখ্যাত) ূ 

৬৩ ০৯ - রা 

সং, ত্রিৎ, থে দিকে হৃর্ঘ)কি অন্ত হয়া. 
২। চরশ, শেষ! ৩। আনক্র.. “৪.1 সী 

পুঠদেশ। মা- সৎ, প্রশীচী মি . 
দ্বির অস্যগমনদিকৃ। 

পশ্চিমরাত্র ; সং ২) পুহ) রাত্রির শেষতাগর- 

পশ্চিমোততরা ; সং, জ্্রীৎ। পশ্চিম ও উত্তরের 
মধ্যবর্তিনী দিক্, বাযুকোপ। 

পশ্যতোহর '(পশ্যতং [পশ্যৎ শন্দের ৫মী' 
অথবা ৬ঠী -১ব] দর্শনকারী হইতে অঙ্ধা, 
দর্শনকারির-হর ঘষে [অর্থ) হরণ করে) 
সং, পুং, চৌর, তক্কর্ের্ণকার প্রড়তি)। 

 শিৎ--১ “যঃ পশ্যত্ো ছরেদর্থৎ স চৌবহ, 
পশ্যতোছহর$।”? |ক) বিহতিংমর্থনকারী। 

পশ্যন্ তর দশ, 

পগাচার পশু 

শিক্ষিত আচরণ, »ঠী-ব) সং গুহ, 
তাগ্ত্রিক আচারবিশেষ । ইহার অপর লাম 
পশুভাব অর্থ1ৎ যে ব্যক্তি জুরাদর্শন..আাত্র 
সৃর্ধয দর্শন করেন, সুরার অআ.ভ্রাপ পাইলে 
তিন বার প্রাপায়াম করেন, প্রাপান্ে ও 
মাদ্কম্পর্শ করেন না বা আমিষ তক্ষণ 
করেন না, তিনিই যথার্থ পশু । এই পশু 
শন্দ ঘ্বণর্থবাচ ক লয়, পুতু/তি মিনি এই 
আচার আমুসারে চ্চান্ত্রিক কার্য জম্পন্ 
করিতে পারেন, তিনিই উৎকৃষ্ট ধাশ্জিক 

তান্তক ৷ মহনির্বাপতন্ত্রে লিখিত আছে, 
যে ব্যক্তি পশু) তিনি এক্রপ শুদ্ধাচার 
হইয়া থাকেন ষে, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল 
এ সমস্ত পুক্জার ড্রব্যও স্বধংই, আহরণ 
করিয়া খ.কেন। কুঝ্সিকাতস্ত্রে লিখিত 
আছে, পণুডভাব অহিৎসা পরম ধশ্ম। 
নিরামিষাশী হইন্ধ। পুজা করিতে হয়। 
খ্চহুকাল ব্যতীত স্বীস্র স্রীসংসর্গও নিষদ্ধ 

- এবং ক্লাহ্রিতে মন্ত্রমালা স্পর্শ লন! করিয়া 
সববদা জপ কর্তব্য। শিং সপ ১“বেদোক্তেন 
যজেদ্দেবীং কামসন্কজ পূর্বক স এব 
বৈদ্বিকাচর$ঃ পশ্থাচার,.স উচ্যতে ? 

পমারী অসারী শনজ কি 1) সৎ, খোকানী, 
বিক্রযকারী। 

জী? 

দেখ শক) | 

: ২5 চি. 

পশ্নঘন্তর; ) সং এপৃং১ পণ্ড  নির্গমনার্ণ বন্তবিশে্ষ । 

অধিকারিবিশেষ - আচার 



এস্প্িকক -৪:৮ সপ পাপািপপিশাশিতিটীত
িশপিি পা শন শিপ -০০স্পশিপ এপ্স পিসি ৯০০০৭: সপ ০ টিটি শ্কা 

বক লাশ 
বা্পসতাশি ০ 

গহুহী পে; পঞ্চনূ শন্মজ - হা হম; নাজ. | পাখসচন্দ
ন পোংশু রজঃ- চন) ? স্. পু, 

পীচসের 177 বি রি] (বিস্তক্ষিভৃষণ ললিয়া) মহ্থাদেন। শিল। 

পথ (সপ - শ্ৈঠ [হত কলা, একত্র পাহশুচামর পাৎশু খুলি চার) স+। পু” 

 মিপাতন) আহ,, রী গৃহ, বাসস্থান! কাবু ২ দূল্গাতরণযুক তটছুষি। ত। 

পম্পশ ; সং, পুহ, প্রস্থ বাশেষ | 1] ধুলিসমূহ ৪1 শ্রশংলা | 117 

পন্কব7 সৎ, পু? শ্রস্টধারা ্েচ্ছ জাবি, পাংশুল পোহশ ধূলি-জ জন্ জমান 

বিশেষ । শিৎ-১ “শকা ঘবন কাক্োজাঃ | +'সড)-ক)]জাত) সৎ, ীৎ, পাঙ্গম- 

পারদ]: পহ্চ 1 ভ্তথ1 |. বর্থ। ২।পান্গ 1৩ ।লুশ। 

পহ্িল হ।7 সহ, স্্রীং, বারিপ্রন্মী। পাংশুপত্র; সং ক্রীৎ, বান্ধক শাক। 

গা(পা পান কর।+০(কপ)- ভাবে) সং, পাৎশুম দন (পাখশ -মদূ অদ্দন করা+4গ্গন 

আখ পান । হ। রক্ষা। * (শে কিশ,- শ্ম) (কন্ট)- ধি। মং, পু) গোতবিজ্ঠাষঘ । 

পুং,। ওয়ানিকক ধন । ৪ (পাদ শব্দজ) ৰ পাৎশুর (পাৎসশ্ত ধূলি-_রা পাওয়া - 

»ং চরণ, পদ । ক) সং) পৃ, দংশ ভাশ ২ খঞ্জ। 

গ1ইিক (পর্দাতিক শন্দ) সং) গ্রামরক্ষক,  পংতশুরাষী ; সং, ক্রী, পাতশুপ্রধান দেশ। 

 পেয়াদ1। ২ । লাতয়াল, খ্য।লোয়ার, যা- [ পাৎশুল পাশ + ল- আস্ত্যর্থে) বিৎ) তি) 

হারা লাঠ তলোয়ার ধোলন্ডে পারে। ধুলযুক্র। ২ । পাপষ্ট । ভ। মনও পুত 

পাহকস্তা (পারম্য, পাক .পা-কমতন্ | [শিব । ৪। কাটা *ঞ। 

কষণ কর], ঘে প্রজা এক গ্রাম হইতে ূ পাহশুলা পোতশু  ../4+ল_ আন্ত)র্েআপ) 

- অন্য গ্রামে ভাঁম কষণ করে। । জং) প্রা) আ ..স্ত্রী। ২] রজন্দল। ৩। 

পাহকার (তদশল) ফোর ওযাঞ1। পশু ধূল7ল- _ অপ্তযর্থে) পৃথিগা। 

%[হুখান। প।রসা) মল তাগের স্থান। পাৎমন (পেম্গ ষ্টট কর14 আন(আনট, রি 

পগুন প্রাপণ শব্দজ) সং, লাভ। ক) বিং,1এহ) দৃূষক। ২।পাপিষ্ঠ। 

প1ওনা (শ্রাপণ শব্দ) বি, আপা । । পাছত, পাতি পঙাজ্জ শব্দজ) সং) শ্রেণী; 

পাংশন (পশ. 1ঝনাশ করা 1 অন(আনট)- পর ও যেমন_-ঘস্তের পতি । 

ক) [বি ত্রহ দূষক। ২। নাএকএক । ; পাহশ, সাপ পোছগু শনজ) ম২গভস্ম ছাই: 

শিং" ১ পাপিষ্টঃ কুলপৎশনঃ ।' পুরাণ, | | পাক অঙ্ক শখজ) 25, কনম, কাপা। 

পাংশব (পাশ ধাল+ লষ্য/_ গ্াৎ) মৎ। | 91৮ ৈধচন্ শখজ, [বং মং্থ)াবশেষ। 

পুহংলবণাবশেধ, পঙগলুন্। হ। বিৎভিৎ) : পাচিড়। (৩ শজ। মং) খোম। 

ধু!শমন্বপ্দায়। পচন (দেশজ সং, গওষধাবশেধ। 

পাশ ) (পান্দ নাশকর।+উকু)--ণ.স*- : *৮শা প্রাজন শপ এ) সং, গোতাড়ন ও! 

পাদ 5 জ্ঞা্ে) মত পুখ। রজঃ ধৃল। | খাচপাচ ৬পকন্ শঙ্খ / 1৭৯) 11৭1 

*।প।প। ৩। কপুগাঝশেষ ৪ সর, প'চটা্ ঘধ্যে একট।। 

স্নেক [দনের সত গোবর । ৫1 স্বর | পাচ।লা ঞ্চন্ শন্দঙগ) গাতাবশেষ। । 

অন্পত্তি । ৬। লধণনিশেষ । শিহ -১৮৩- | পরস্পর মলত বাক্যপ্রগন্ধ ॥. 

ভিদৎ পাংশুলবণৃৎ। যজ্জাতৎ  ভুমতঃ পজরা পঞ্নর এজ মং,উদরের পাস্তা! 

. স্বয়মূ ।” পজ। পাগগা, পাজ।ওয়া শন্বের অপভণ 

গাতকুলী (পাশ ধুলি -কুল' রাশি মহ, . আগ্সি দ্বারা হষ্টক পক করিবার জন্য. ॥ 

স্্রীহ, রাজমার্থ রাজপথ । জি ইঞ্টকরাশ' ২ ॥ একত্রাহৃত ৭ 

 শজক্ষার; মং, লী, ক্ষারল্বণ, পাচ্ছ লুন। | রাশ যাহা ছুই হস্তে উত্তোলন কর, যা 

চি পচ (পাত ধুলি চত্ধ চাল) ; পাজী (পাকা শ্জ ) মং, বারি এথ)]ব 

জং, পুং, করক,শিল। | ভাপ শুপ্ত ক । 
এ শপ পপি পাস পপপাপীস পাশাপাশি 



পাক. 1 

পাঠা দেশজ) অহ, ছাগ । »-ঠী, ছাগীী।, 

পাক পচ পাক করা+ অব ঞ)- তা)সং, 

পু, রুক্ষ) *। পরিপাক । ৩। বাক্য 

প্রযুক্ত. কেশের শুক্লুতা। ৪ | সিদ্ধি। ৫7 

ভন্ম। ৬1 পরিণতি । শ। নিস্পত্তি । ৮। 

(েকিঞ 4 কর্কর্তৃ) কল, ধান্য । ৯।(+ 

ক্বঞ্ --৭) পেচক। ১০ । ঝ্াক্ষমবিশেষ। 
১১ ।আঅন্গুরবিশেষ । ১২। (পারস্য) পবিজ্র, 
নির্খল। ১৩ । (দেশজ) জন্য, নিষিত্ত ; 
ঘথা--ভোক পাকে আমার এই ফন্ত্রণ!। 
১৪ । পাখা; ঘথা--পাখসাট । ১৫1 (পা 

পান করা+ক -শ্ম) স্তনপাক়ী শিশু । 

পাকজ পোক-জ [জন্ জদ্দান4+ অ(ড)- 
ক] জাত) বিৎ, ত্রিং) পাকোৎত্পন় । ২। 
সৎ, ক্লীৎ, লবণবিশেষ, কাচলবণ। 

পাকদুর্ববা ; অং, স্ত্ীং, পরিপক্ক দৃর্বব। 
পাকপুটী (পাক -পুট্ রাশি কর1+ 
জেল্) -ধি) সৎ, জীৎ, কুস্তকারের পো-. 
স্ান। 

পাকমতস্য ; সং,পুৎ) ব্যঞজনবিশেষ । 
পাকষজ্ঞ ; সং, পুৎ, নৃষোত্জর্গ গৃহ প্রতি- 
দির হোম। ২। চক্ুহোমান্স কন্ম। 

পাকরঞ্জল পাক রঞ্জন-রন্জ. রং কর1-+ 
অন(অনট্)--প) জং, ক্রীং, তেজপাত । 

পারল (পাক পককতা-ল। পাওয়1+ব্স 
(ড) _ ক).মং,পুৎ, হস্ত্টর জর । ২। বাস্ু। 
৩। ক্গ্সি | ৪ | কীং, ওঁষধবিশেষ, কুড়। 
€। বি, ত্রিং, জপাদ্িপাককারী । 

পাকশালা পোক রন্ধন-শালা গ্হু, ভ্ঠী 
_ ষ) সং, স্ীৎ, রন্ধনালয় । 

পাকশাসন (পাক দৈত্যবিশেষ -শাসন 
[শাপ্ শাসন করা+অন-_-ক]স্বে শাসন 
করে, ২স1-ষ। পাক নাষক অনুরের শা" 
সন্কর্ত। বিয়া) সং, পুং, ইতর । শিৎ-১ 
“পাকৎ জখান তীন্্ণগ্রেম পর্গপৈ২ কহ্ক-. 
বায়মৈং। তত্র নাম বিভুলেছ্ধে শাদন- 

ত্বাচ্ছরৈদৃট়ে॥ পাকশানতাং 
'বর্ধবামরপতিবিভুঃ 122 

আর্থে) সং পুং১ ইজপুত্র, জয়ন্ত । ৎ। 
দন দি। রাখি যানর। 

১৩৯ 

১৪৪২ ] 

পাকগুক্র। পোরু রন্ধন, লেন শু রর 
মী _হ) সং, ্রীং, কঠিরী,সাড়ী। :. 

পাকদংস্থ (পাক _ সংস্থা, খ্ী -ক্ি ) রি 

ত্রিং, পাকসাধ্য ধেজ্ঞবিশেষ) 1. ্ 
পাকস্থালী (95০208018) জং, তরী, উছের 

যে অংশে ভুক্ত বন্ধ জীর্ণ হয়। পক্ষ. 

[সৎ ক্লীঙ্রদ্ষনালয় করিবার পাত্র । 

পাকস্থান (পাক রন্ধন-_ স্থান, *ঠী-ঙহ) 
পাকা পেক শব্দজ) বিং, পরিণতি ছবস্থ* 

পন্ন। ঘ। সৎ, স্ত্রী, বালিকা 
পাকাটী দেশজ) সং, পাটগাছের কাটী। 
পাকান দেশজ) রন্ধন, পরিপাককরণ । ২1 

পেঁচদেওন, মোড়ন্। 
পাকারি পাক দ্বৈত্যবিশেষ-অরি শক্রে, 
৬্ী-য) সৎ পৃৎ) শ্বেতকাঞ্চন। ২ !. 
পাকশাসন ইন্দ্র! 

পাকিম (পাক + ইম(ইসন্)-নিশপথার্থে) ) 
বিৎ,ত্রিং, পাক দ্বারা প্রস্ভত। ২ পাকে, 
মুখ । [ত্রিং, পাককর্ত1 | 

ঠা পোকিন্,পাক+ইন্ _ অন্তযর্থে) বিংঃ 
পাকু পেচে পাক করা+4+উকু)- ক) বিং, 

ভ্রিং, পাচক। [শুণকার । 
পাকুক পোকু দেখ, কণ্- ষোগ) বিং, ত্রিৎ 
পাকুড় পের্কটী শব্দজ) সৎ, বৃক্ষবিশেষ । 
পাক্য পেচে পাক করা+-যুপ্যুৎ্)-_ শ্রী, বিহ, 

ত্রিৎ, পাকের উপযুক্ত । ২। সং, পুং, যব- 
আগার । ৩। ক্লীং,বিট্লবণ | ৪। পাঙ্গালোণ। 

পাক্ষিক পক্ষ অর্ধমাস ইত্যাদি+ইক 
(ঝিক)-- ভবার্থে) বিংঃত্রিং, পক্ষসন্দ্ধীর, 
গ্রাতিপক্ষে যাহা হয়। ২। পক্ষপাতী । ৩। 
পেক্ষ পাখা) পক্ষিনন্বন্ধী। ৪। (পক্ষিন্ 
পাখী+ইক-প্রহরপার্থে) সং, পুং) কনে 
পাধী মারে। ৫1 শ্বাকুনিক। | 

পাখা (পক্ষ শব্দঘজ) সং পালক, ভান ॥&। 
ব্যজন। 

1 পাখী পেক্ষি পব্ধজ) সং, রি বিহক্ষস। 
পক্রেঃ. নারি 

. ] পাগ, পাগড়ী (হিন্দি) মং, উ্ষীয, শিরো- 
পাকশাসনি (পাঁকশাজল +- ই(৫ফি)_ক্্ষপ- রঃ 

পাগর (পাগল শঙ্ষের অপত্রংশ) যথা বি 

পাখোক়াজ (পারজ্য) যু । 

বেইউন-বন্ত্র তাজ, টুপী। 

মদ পাগর, নাগ্রী নাগর 1৮. 



পাজি [১০৪২ ] পাট 

পাগল পে। [প। পান করা+-কিপ)--ক] 
যে[তুরা] পান করে- গল, 'খলিত হ- 
ওয়+অন-ক। যে সুরাপারীর ন্যায় 
'্ঘলিত হয়) বিৎ, ত্রিৎ, উপ্মাত্ত, বাতুল। 
শিৎ-১ “পাগলায়াঙ্হীনায় চাক্ধায় বধি- 
রায় চ।”? (যঃ স্বকন্যাৎ দদাতি)। 

পাঁড্ক্ত ( পডক্তি+অফে!)- ভবার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, পডক্তিজাত | ২ । সৎ, পুং, দ্শান্ার 
পার্ক ছন্দোবিশেষ। 

পাঙ্ক্তেয় পেঙক্তি + এয়(ফেয়)_ উপবেশ- 
নার্থে) বিংত্রিৎ,এক পঙ ক্তিতে ছোজনার্থ। 

পাচক (পচ পাক করা+অক(ণক)-_ ক) 
বিং, ত্রিৎ, জীর্ণকারক । ২। পাককারক। 
শিং-১ দপুত্রপৌত্রগুণোপেতহ শান্জজ্কো 
মিষ্টপাচকঃ। শৃরশ্চ কঠিনশ্চৈব সুপকারঃ 
স উচ্যতে |?” ৩। সৎ, পুং১ অগ্নি । ৪। 
ক্রীং, ং রসবিশেষ । 

পাচন পেচ০ঞ-পাচি পাককরান+ অন - 
ক) সং র্লীং, ওঁষধবিশেষ, কাথ । ২। 

 শেঁঅনট্-৭) প্রান্মশ্চত্ত | ৩। পুৎ,অগি | 
৪ । বিৎং, ত্রিৎ, জীর্ণকারক । 

পাচলক (পাচি [ধাতু] পাক করান+অন, 
ছেেনট)- প্রঃ কণ- যোগ) সৎ, পুৎ 
টঙ্কন, সোহাগ! । 

পাচনী পোচনশ-ঈপ.- স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, 
হরীতকী । 

পাচল (পাচন দেখ, অল --প্রং) সং, পুৎ। 
তগ্ষি। ২। পাচক ।৩। বায়ু। ৪। রন্ধগদ্রেব্য। 

পাচিকা পেচ পাক কর!+ অকণেক)- ক, 
আপ - _স্্রীলি্গে) সৎ, সত্রীং, রন্ধনকারিণী, 
যে স্ত্রীলোক পাক করে। 

পাচ্য পেচ পাক করা+য:ণ্যৎ) -্্) বিৎঃ 
তরি, অবশ্য পচনীয় । 

পাছ]1 (পশ্চৎ শব্দজ) সৎ, পশ্চান্ভাগ । 

পাছাড় দেশজ) পিছন হইতে জাপটিয়া 
ধরিযু। ফেলিয়! দিবার উপক্রম । 

পাছু (পণ্চাৎ শব্জ) ক্রিং-বিৎ, পিছে। 
শাঁচুড়ী প্রেচ্ছপ-পট শবখজ) সং, দোপাট্া 

. ,  গ্লাত্রবন্্রবিশেষ। 
৪ লান্জাম! পোরস্য) পরিচ্ছদবিশেষ। 

পাজি টা শখ) বিৎআঅধম, পামর, লীচ। 

পাঞ্চকপাল পেঞ্কপাল+ অ.ফ)-_ ইদমর্থে) 
বিং, ত্রিৎ, পঞ্চকপাল সন্বন্থীধ। 

পাঞ্চজন্য (পঞ্চজন জমুদ্রবাসি-তিমিন্ধপ 
অস্থরবিশেষ+ অক) - জাতার্থে। পঞ্চ 

জন নামক অন্বরের অন্থিতে নির্মিত 
বলিয়া) সৎ, পুৎ, বিষুতর শত্ঘ। ২। অগ্ি। 

পাঞ্চজন্যধর পোঞ্চজন্য -ধর [ধু ধারণ করা 
1অ(জঅন্)- ক] যে ধারণ করে, ২য়! ষ) 
সং, পু, বিধুঃ। 

পাক্দশ ( পপ্দশ + অফ ভবার্থে) বিং) 
ভ্রিৎ, পঞ্চদশীতে উৎপন্ন । ২। সং, পুং, 
অলৌকিক বহ্ি। 

পাঞ্চপাদিক(পঞ্চপাদ + ইকফ্ক) - অক্যযর্থে) 
বিৎ, টিং, যাহার পরিমাণ পাঁচ ফুট। 

পাঞ্চভৌতিক (পঞ্চভত+ ই ক(ঝ্ক)- ভবা- 
€েঁ) বিৎ, ত্রিং, পৃথিব্যা্দি পঞ্চভৃত হইতে 
টি (দেহ)। ২। পঞ্চভিতময় । “ন পাঞ্চ- 

ভোৌতিকৎ শরীরৎ বুনামুপাদানাযোগাৎ। 
পাপ্লিকা ডি +ইকর্ষিক,আপ - 
পাঞ্চালিকা ) 7) সং্স্ট্রীবস্মাদি নির্শিত 

পুলি । 
গাঞ্শন্দিক (পঞ্চন পাঁচ - ধ্বনি+ 

ইকফিক)-লিপ্পনার্থে) রা ক্লীৎ, গঞ্চ 
প্রকার বাদয । শিং-১ “অঙজৎ চর্মজ' 
কব তন্ত্রজং কাংস্যজং তথা। ৎকৃতঞেরি 

মুনিভিঃ কথিতৎ পাঞ্চশত্দিকং ।” 
পার্ধাল (পঞ্চাল দেশবিশেষ 1 অংফ)- 

স্বার্থে) সং,পুৎ, দেশবিশেষ, পঞ্জাব । শিং 
-_ ৯রাষ্রৎ দক্ষিণপাধ্ালং খাতি শ্রচত ধরা" 
হিতঃ1”২। তন্গুপ। ৩। (4 - ভবাথে। 
বিং,ত্রিৎ পঞ্চালদেশোন্তব, পঞ্চালদেশীক়। 
৪ । ক্লীৎ, শান্ত । 

পার্চলী পেঞ্চাল + অফ) _লিবাসার্থেঈপ) 

সহ, স্ত্রীঘ, দ্রৌপদী । ২। কাষ্ঠাি- ৃ ত্তলি। 
পাঞ্চাল্য (পঞ্চাল +ধফ্') _ ভবার্থে) বিং, 

ত্রিৎ, পঞ্ালদেশীয়। 
পাঞ্চবার্ধিক পেঞ্চবর্ধ+ ইক ফি, 5) _ ইদমথে) 

বিং, ত্রিৎ। পঞ্চ বর্ষবয়স্ক । 
পট দেশজ) স্থান। 
পাটক (পটু গমন কর147অকণেক)- ক) 

সং, পুং, গ্রামের একদেশ। ৎ। তীর, 



পাট [ 

তট । ৩] পাশার গুটিক। চালা । ৪। বাদয। 
৫ | মূলধনের ক্ষতি । 

গাটচ্চর পেটগ্র +অ(ফ্) স্বার্থে) সং, পুং, 
চোর, তস্কর | শি২ৎ-১ «“নবমাজিকাপরি- 
মলপ্রাগভারপাটচ্চরাঃ ঘনিলাঃ) 1” 

পাটন (পট-ঞ্ি-পাটী গমন করান+অন 
(অনট্)_ভ। ) সং, ক্লীৎ, ছেদন, কর্তন। 
২। বিদারণ । শিৎ-১ “অশ্হিভঙ্গং গবাৎ 

কত্ব। লঙ্গলচ্ছেদনং তথ|। পাটনে কর্ণ- 
শৃজান।ৎ মাসার্ধান্ত ঘবান্ পিবেৎ 1”? 

পাটনী দেশজ) পারাবারের ল।বিক। 
পাটপট পেট +অনৃ-ক) বিং, ত্রিৎ, অতি- 

. শয় পটু। 
পাটল (পাটল। পাটলাপুস্প+ অফেঃ)-তু- 

ল্যার্থে। অথব। পট-ঞ্রি+ কলচ্_ ক) সং 
পু, €শ্বতরক্তবর্ণ, পাট্কিলা রঙ) ২। 

আশুধান্য । ৩। বুক্ষবিশেষ | ৪। ক্লীৎ, 
পুপ্পবিশেষ । ৫1 বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণযুক্ত। 
লা, লি, লী--স্ট্রীং, পাকুলগাছ। ক্ষীৎ, 
সী) তৎ্পুষ্প | 

পাটলক্রম ; সৎ) পু, পুন্নাগবৃল্ষ । 
পাটলা (পাট বিস্তার-লা পাঁওয়া+অ 

ডে)-ক, আপ) সং, স্ত্রী, দুর্থা। ২। 
পুপ্পবৃক্ষবিশেষ, পারুলগাছ; মছেশের 
কোপানলে মদন দ্ধ হইতে আর্ত 
হইয়া, ধন্ুঃ ভূমে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। 
সেই ধনুঃ পঞ্চধণ্ডে ভঙ্গ হইয়া তাহা হইতে 
চম্পক, বকুল, পাটলার্দি পঞ্চ পুপ্প বৃক্ষ 
উৎপন্ন হয়। ৩। তৎ্পুস্প। 

পাটলাপুপ্পসপ্মিভ ; সৎ, ক্লীৎ, পদ্ম কাউ । 
পাটলাবতী ; ১ সৎ, রী, দুর্গ । শি২- ১ “অ- 

পর্ণ[নেকপর্ধ [চ পাটলা গাটলাবতী ।? 
২। নরদদীবিশেষ। 

পাটাল (পাটলা দেখ, ই--প্রৎ) স, স্ট্রীৎ, 
পাটলারৃক্ষ। ২। তৎ্পুস্প। 

পাটলিত পোটল 1 ইত --অন্তরযর্থে) বিং,ত্রিৎ) 
পাটলবর্ণবিশিষ্ট ৷ : | 

পাটলিপুত্র পোটলি- পুত্র । বোধ হয় এখানে 
পুর শব্দের সমানার্থ পুত্র শব্দ । যেমন-- 
 পাটলিপুর, কুহথমপুর। পুপগুর) সং, জীৎ, 
পাট্নানগর | 

১০৪৩ 1] পাঠ 

পাটব (পটু 1যফ্ণ) _ ভা) সৎ। ক্রীৎ, পটুন্তা, 
নৈপুণ্য। শিৎ-- ১*প।টবহ সংস্কতোক্কিযু।” 
২। আরোগ্য ।৩।(4+৬-স্থার্থেট বিং 
ত্রিৎ, পটু 1 

প।টবিক (পট্+ইক ফ্িক)_ স্বার্থে) বিং, 
ত্রিং, পটু। নিপুণ | ২ ।ধূর্ত, শঠ। 

পাটহিকা (পটহ+ইক- প্রৎ) সং, স্ত্রী, 
গুপ্স1, কু চ। 

পাটা পেট কশবজ) সৎ, পাটা, ভূমিসন্বন্বীযর 
ক্রযবপত্র | ২। তক্ত1। - রি, সং, গ্রামসম্থ- 
হ্ধীয় করগ্রাহক । 

পাটিকেল (দেশজ) ইঞ্টক, ইট। 
পাটিত (পট-ঞ্ি-্পাটি গমন করান -+-ভ 

ক্তে)_-ম্ম) বিৎ, ত্রিং, ভগ্ম । ২। বিদীর্ণ । 
৩। ক্ষুত। 

পাটা পেট্ঞ্রি-পাটি দীপ্ি পাওয়া+ই 
_ ক,ঈপ) সংযস্ত্রীৎ, পরিপাটী, শৃঙ্খল!। ২। 
প্রণালী । »। একজা তীয় শ্রেণী । 

পাটাগণিত (47500570981) সৎ, ক্ীহ, অন্ক- 
বিদ্যা । 

পাটীর পেটার+অফ্ঃ)- স্বার্থে) সৎ, পুত, 
চন্দনবিশেষ। 

পাটেশবরী পোট - ঈশবরী) সং, তরী, প্রধানা 
মহিষী । 

পাঠ পেঠ্ অধ্যয়ন করা4+ অন্যেঞ) --ভ1) 
সৎ, পু২, আবৃত্তি। ২। অধ্যয়ন, পড়া €. 
৩। বেদাধ্যক়্ন । ৪1 (+ঘঞ. _শ্) পাঠ্য 
অংশ । 

পাঠক পোঠ দেখ, অক(ণেক)-_ ক) সং, পু, 
পাঠকর্ত।, ষে ব্যক্তি পাঠ করে, অধ্যেত1 1 
২। ছ্ছাত্র। ৩1 (পাঠি অধ্যয়ন ক্রান+- 
অক(ণক)-- ক) অধ্যাপক। 

পাঠচ্ছেদ্ পোঠ _ ছেদ, »্চী- ষ) সং, খু, 
পাঠের বিচ্ছেদ । | 

পাঠলা (পাঠি পড়ান +অনঞ্জেনট)_ -ভ।) 
সং, ্ত্রীৎ, অধ্যাপনা, পড়ান। 

পাঠভু (পাঠ [বেদ] অধ্যত্ন-ভু স্থান) 
সং, স্ত্রী, ত্রক্ষারপ্য, যেখানে বেধাছ্ছি 
শান্ধ অধ্যয়ন করে। . 

পাঠমজরী, পা$শালিনী 3 সং, রী পঙ্গিণী" 
বিশেষ, শারি। 



পাণি [১০৪৪ (পাখি 

পাঠশালা পোঠ অধ্যয়ন“ শালা গ্বহ, পাণিখাত ; সৎ সং, তীর্থাবশেষ । 
৬ঠী - ) সং, শ্রী, বিদ্যালয়, বেখানে 

গনধ্যয়ন করে। | 

পাঠা; ; সং, আ্্রীং, লতাবিশেষ। 
পাঠান (দেশল) সং, প্রেরণ, প্রেহপ,চালান, | 

২। (পশতু ভাষ! কি?) স্বনামখ্যাত মুসল: 
- আন্জাতিবিশেষ। 
পাঠিত পোঠি পড়ান+তক্কে)-্) বিৎ, 

ত্রিৎ, অধ্যাপিত, পড়ান । 
পাঠী (পাঠিন্, পু অধ্যয়ন করা+ইন্ 
(পিন) _ ক) ধিৎ, ত্রিৎ,। পাঠক । *। সৎ 
পু, চিত্রক বৃক্ষ । ৰ 

শাঠীন 7 (পাঠী, পাটী ব্রাঙ্ষণ+ইন্-_ 
পাটান 3) যোগ) লংৎ্পুৎ, পাঠক । ২। (পাগী 

পৃষ্ঠ_-নম্ শব্দ কর+খঅ- প্রং) বো- 
ম্বালমাছ। ৩। গুগ্ঞুল বৃহ্ষা | 

পাঠ্য (পেগ অধ্যয়ন কর17+যখ্যেণ)-শ্ব ) 
বিৎত্রিৎ, পাঠযোগ্য, পঠনীয় শ্রেস্থাদি)। 

পাড় (দেশজ) সং, তট, তীর । 
পাড়া পের্ীী দেশজ) সৎ, নির্দিষ্ট বসতি স্মান। 
পাণ পর্ণ শবজ) সৎ, ভান্বুল। 
পাণ। (বারিপণ শব্দজ) সং, আলোপরিভাস- 

মান শৈবালবিশেষ। 
 শাপি পণ্ ব্যবহার কর1-+ইছেপ)--৭। 

_. খসথবা পণ্ ক্রুদ্ধ বিক্রয় কর14+ ই --প্রৎ) 
সৎ১পুৎ, হস্ত, মণিবন্ধাবধি অঙ্গুলি পধ্যন্ত। 
হ। কুলিকবক্ষ, কুলেখাড়া | ণি, পী--আ্স্রীৎ, 

 শ্রিধি) দোকান । ২। হট্র। 
পাঁণিক পেণ+ইক(্ক)--ক্রীতার্থে বিং, 

ত্রিৎ পণপক্রীত | ২1 সং, পুং১ কুমারানু- 
চরবিশেষ । 

পাণিকচ্ছপিকা পাঁণি পাপিকৃত - কচ্ছপ্পিকা, 
স্বং- স, মধ্যপদলোপ) সৎ, স্ত্রী, কৃর্ধা- 

মুদ্রা! । শিৎ-_ ১ “পাপি কচ্ছপিকাৎ কুর্ষযাৎ 
কৃম্মমন্ত্রেণ সাধক । 

পাণিকর্্মা পৌণিকর্নন্, পাণি _ কর্ম, ৬ষ্ঠী_ 
ছি । হত্ত দ্বার! যিনি বাদনরূপ কর্মে লিপ্ত 
স্যাছেন) সঃ, পু» মহাদেব । ২ বিৎ, 

রি তরি কর দ্বারা বাদক। ৰ 

এ টা কর) অথ ভর, মারামচর মাত" 
নি নর 

পাণিগৃহীতী; পাশি-গৃহীত,ঈপ, স্ঠী-হিও 
সং, স্্রীং, পত্থী, ভাখ্যা, পাণিগ্রহণে কৃত 
সংস্কারা সবর্ণা স্ত্রী । 

পাণিগ্রহ (পাশি- গ্রহ গ্রহণ করা+অ 
(েল্)-ধি) সং, পুং বিবাহ । শিং--১ 

« হস্তাখাতিযু (ব্ভৌলিমিখুনেযদযৎহ 
পাণিগ্রছঃ। 

পাণিগ্রহখ, পানিশড়ন পোণি - গ্রহণ, পী- 
ড়ন, "মী _ 7৯) সৎ, ক্রীং, বিবাহ । শিং 
-১ পপারিঞড়ন বিধেরনস্তরমূ।৮ 

পাপিগ্রহণিক ( পাণিগ্রহপ+ কণ-_ প্রয়োজ- 
নার্থে) বিৎ, ত্রিং, বিবাহের অঙগীভূত 
মেম্্)। শিং-১ পাণিগ্রহণিক মন্ত্র 
নিয়ত দারলক্ষণমূ |”? 

পাণিত্ঘ (পাণি হস্ত হন্ 'আখাত কর7 

অ(টকৃ)-_ ক)। হন্-খ্ঘ) সং,পুৎ, যে হস্তে 
মৃদঙের ন্যায় বাদ্য করে বা হস্ত দ্বার! 
মৃদজাি বাদ্য বাজাক়্, ঢোলী, ঢাকী। 

পাপিখাত (পাণি- হন আঘাত করা+অ 
যেণ)-_ ক) সং, পুৎ হুস্তপীড়ক । ২। (+ 
ঘঞ _ ভাবে) হুস্তপীড়ন। 

পাণিম্ম পোণি-হন্ আখাত কর।4 অ(টক্) 
- ক) বিৎ, ভ্রিং, শিল্পী । 

পাণিজ পোণি হ্স্ত- জন্ উৎপন্ন হওয়া! 
4-অ(ড) - ক) সৎ, পুৎ, নখ, কররুহ। 

পাণিতল পোণি - তল, ৬ঠী-ষ) সং, র্লীং, 
করতল । 

পাণিধন্ম ; সং, পুং, পানিগ্রহণধর্খর। 
পাণিনি পেণ-ইনৃ-পণিন্+ ই(ফিঃ)-- আগ” 

ত্যার্থে। অথবা পাণিন+ ই(ফ্)-_ তস্ত ছা" 
ত্রার্থে) সৎ পু, ব্যাকরণহৃত্রকর্তী মুনি- 
বিশেষ। ইনি পাটলিপুত্রনিবাসী বর্ষ 
উপাধ্যাযের শিষ্য । ইতর জন্মস্থান পঞ্জার 
প্রদেশস্ছ শ্বালাতুর গ্রাম । ইঞ্টার আতার 
নাম দাঙখী। শিৎ-১ “কুত্মহ ব্যাকরণ 
চক্রে তশ্মৈ পাণিনয়ে নমঃ12 

পাণিনীঘ(পাণিনি এই মুনি+ঈকনীয়) _ক- 
তার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, পানিনিমুনি কর্তৃক, 
কৃত। ২। পাণিনি-প্রোক্ষ। ডি 
গ্রন্থপাঠক। 



পাণিবন্ধ (পাণি_ বন্ধ বন্ধন কর14+-ব্জ(অল) 
-ধি) বং, পুং,বিষাহ। 

গাণিভূক্ক (পাপণি-ভুঙ্গ ভোজন কর147০ 
(ক্ষিপ্)-- ক) বিংঃ ত্রিৎ, কর দ্বার। ভক্ষক। 

২1 সৎ) পু উদুম্বরবৃক্ষ। 
পাণিমুক্ক (পাণি হত্ত-মুস্ত পরিত্যক্ত । 

যাহা হস্ত দ্বারা লিক্ষিণ্ড হয়, ৩য়!- ষ) 
সৎ, রলীৎ, বল্লম প্রভৃতি আন্ত । 

পাণিমুখ €পাণি বিপ্রপাণি_ মুখ, ৬ষী- 
হিৎ) সংখপুং, পিভুলোক । শিং -_ ১অগ্নি- 
মুখ! বৈ দেবাঃ পাণিসুখাঃ পিতরঃ হি ব্রহ্ম 
পৃ 1 | 

পাণিরুহ (পাণি-রুহ উৎপন্ন হওয়া+- 
*ক্িপ)- ক) সৎ, পুৎ নখ। 

পাণিসগ্্যা। (পাপি হস্ত-হজ্. গমন করা 
+ঘ(ঘ্যণ্)-- মম । আপ. - স্ত্রীং) সৎ, স্ত্রী, 
রজ্জু, ঘড়ী। 

পাণিস্বানক (পাণিস্বন্+কণ্- প্রয়োজনার্থে) 
বিৎঃ ভ্রিৎ পাণিপাদক, তালদায়ক। 

পাণিহোম ; সং, পুং, পাত্রব্রাক্মণহন্ডে কর্তব্য 
হোম। 

পাণৌ ; অৎ, হস্তে । 
প।ণৌকরণ (পাণৌ হস্তসহিত-কু করা 

+অন্নট্)-_ ভ।) সৎ, ক্লীৎ, বিবাহ । 
পাণ্ডর (পণ্ড গমনকরা+ অর - ক,সংজ্ঞার্থে) 

সং, পু, পাতুবর্ণ, পীতশুরুবর্ণ । ২। শুরু 
বর্ঘ। ৩ অরুবকরৃক্ষ। ৪। কী, কুন্দ- 
পুস্প। € | গিরিম়াটা। ৬। বিং, ত্রিং 
তন্বর্ণযুস্ত । 

পারুরপুম্পিকা) সং, জীং, শীতলাবৃক্ষ । 
পার (পা + অ(ফ১, এসস(ফে়)_ 
পাগুবেয় / কপত্যার্থে) সং, পুৎ+ পাওঁ-. 

রাজপুত্র, যুখিষিরাদি ; গসভিশপ্ত পাওু- 
রাজার আজ্ঞানুলারে কুস্তী ধর্ম হাইতে 
মুধিষ্টিরকে বাস্থু হইতে ভীমকে গু ইন্্র 
হইতে অর্জুনকে পুত্র লাভ করেন এবং 
মাত্রী কস্থিনীকুষারদ্প্ন হইতে নকুল ও 
লছদেরকে প্রীত হন। ইহার! পাওুর 
ক্ষেত পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

পাণুধাভীল ) পোওযর়-- অভী [ভয় নয়] 
/ সাহুস-ল যে দেয়। পাগুবায়ন 

প্ ও. [১৯৪৫ 7] পা রি 

পাও -দননন [সহ] গমন। পাতুরাজ 
পুত্রের স্বপক্ষ ও সখ হেতু) সং, পুংস্কহ, রা 
বিষুং। র্ ৯ 

পাগুবীয় (পাব + ঈষ্ঘনীর)_ইরবর্থে) 
বিৎ, ভ্রিং, পাগুবসন্ব্বীক্র। 

পাণিত্য (পণ্ডিত +বক্০) ভাবে, কর্খণি) 
সং ক্ীং, পণ্ডিতের ভাব বা ধর্থ, বিচ. 

ত্যৎ সর্বেষাং হুকরং নৃণামূ.।? . রি 

পা (গণ্ড গমন করা4উ(কু)--ক, অধ- রে 
জ্ঞার্থে ) বিং, ব্রি, গুক্রপীতবর্ণ, গৌব্রবর্ণ। 
২। শ্বেতবর্ণ। ৩। পাক1। ৪) ভারতে-_- 
অদ্বালিক৷ ব্যাসদেবের ভয়ঙ্কর ঘুর্তি দে- 
খিয্পা! পাণুবর্ণা হইস্বাছিলেন বলিয়া, 
তাহার পুত্রও পাতুরর্ণ হইল, এই নিমিত্ত 
এ পুত্রের নাম পাও হইল) সং পুধঃ 
কুরুবংশীয় নৃপ-বিশেষ; ইনি কুত্বী ও 
মাদ্ীকে বিবাহ করেন। একঘ। ইনি মৃগ- 
বোধে মুগর্ূপী কোন খষিপুত্রকে বধ 
করিয়াছিলেন। ত্র মগ তত্কালে পর্বীব্র 
প্রাতি আসক্ত ছিল। তাহার শাপে পা 
স্্রী-সহবাসে বঞ্চিত হন। একদছ। মৃশাপ- 
বৃন্তাস্ত বিস্বৃত হইয়। মান্রীকে আলিঙ্গন 
করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। ৫ । নেবা- 
রোগ । ৬। দেশবিশেষ। ৭1 শ্বেতহদ্ী। 
৮ । লাগবিশেষ। ৯। নদবিশেষ। 

পাঙ্ক পো + কণ্--যোগ) অং, পু, পাওু- 
খোগখ। ২। পাতুরাজা। ৩। পাওুবর্ণ । 

পাতুকম্বলী (পাণু,কম্বলিন্, পাওুকশ্বল- 
ইন অস্থযর্থে) বিং, তিৎ, পাও্ুরকম্বল- 
বিশিষ্ট । ২। সৎ, পৃ, পাখুবর্ণকম্বলাবৃত 
রথ। মর 

পাও্তরু ্ সং, পুখ, খববৃক্ষ রা রি 

পাতুতীর্থ; লং, জীং, তীর্থরিশেষ । 

পাওুনাগ 7 অং, পুং, পুল্লাপরক্ষ । 

পাওুপৃষ্ট (পাত পৃ, *্ী-হিৎ) বিং, 
ভরিৎ, ছুলক্ষণবূপ শ্বেতপৃষ্ঠযুক্ত। 

পাণ্ডফল ; সৎ, পুং, পটোল। লা-জ্জরীং, 
চির্ভ'ী, ফুটা । 

পাঙুভুম €শাওু ভূমি, "মী-ছিৎ )'বিৎ, 
তিৎ, পাণু,বর্ণভুঙ্গিযুস্ত' | 



' পাঁত 

পাণ্ডমুৎ পো পাণ্ড বর্ণ _ মু মৃত্তিকা) 
সং, স্তর, পাগু,ব্্ণ ভীম । ২। খড়ীমাটা। 

পার (পণ্ড. গমন কর1+উর _ সংজ্ঞার্থে। 

অথবা পাণড, শুরুপীতবর্ণ+র- যোগ ) 
সং, পুঙ, শুরুপীতবর্ণ। ২। শুভ্রবর্ণ। ৩। 

নেবারোগ । ৪1 মরুবকরৃক্ষ। ৫। রীৎ, 
শ্বিত্ররোগ ৷ ৬ । বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণবিশিষ্ । 

পাও্ুরঙ্গ ; শাকবিশেষ, পাটরাজা। 
পাণ্ু,রক্রম ) সৎ, পুং, কুটজবৃক্ষ, কুড়ী। 
পার রাগ ; সৎ, পুৎ, দ্বমনকবৃক্ষ। 
পাণ্ড। লেখ্য-_ক্লীৎ ) (পাণ্ড _ লেখা) সৎ 
পাণ্ডুলিপি ্ত্রীৎ | খসড়া লেখা, সুসা- 

বিদা। শিৎ-১ “পাণু,লেখেন ফলকে 
ভূমৌ বা প্রথমৎ লিখে । ন্যুনাধিকৎ তু 
সংশোধ্য পশ্চা্, পত্রে নিবেশয়েৎ।? 

পাণ্শর্করা (পাণ্ড_ শর্করা চিনি) সং, 
্্রীৎ, পাথুরিরোগ | 

পাণ্ডশর্মিলা (পাও, পাও রাজা _ শর্মন্ 
ভাগ্য 4ইল _ প্রং) সং, স্্রীং, দ্রৌপদী । 

পাও,সোপাক ; সৎ, টা বর্ণসন্কর জাতি- 
বিশেষ, ডোম। 

পণ্য ; সং, পুৎ, দেশবিশেষ ; ইহার উত্তরে 
বয়কুনদী, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পুর্বে স- 
মুদ্র এবং পশ্চিমে মলয়গিরি ও চেররাজ্য। 
২। পাগু দেশের রাজ্য । শিৎ-১ “দিশি 
মন্দায়তে তেজঃ দক্ষিণস্যাৎ রবেরপি। 
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ডা।ঃ প্রতাপৎ ন বিষে- 
হিরে।”, [স্তত্য, স্তবনীয়। 

পাঁণ্য (পণ্ ভ্তব করা1য-্ম) বি, ত্রিৎ, 
পাত (পৎ্ পড়1+ অত্বেঞ)- ভ1) সং,.পু, 

পতন, পড়া । ২।গমন। ৩ ।নাশ। ৪। 

আপাত । ৫। (+অ(ণ)- ক) রাহ্গ্রহ। 
শিৎ-১ “দক্ষিপোস্তরতোহুপ্যেবংৎ পাতো। 
রাহুঃ স্বরধ্হস1।” ২ “স্বৎ পরবে কুমুদিনী 
পতিপাতোরাক্মাহুরিহ কেুপি তদেব।” 
৬। (প1 রক্ষাকরা + তক্তে) _শ্প) বিৎত্রিৎ, 

রক্ষিত । ৭। (দেশজ) যাহার উপর আহা- 
রীয় রাখ! যায় । 

পাত (পত্.ঞি৯পাতি [ধর্ম হইতে] পড়ান 
শ-অক(পক)- ক) সৎ, ক্ীৎ, পতনসাধন, 
গাপ। শিৎ_ ১নবে। মুচ্যেত পাতকাৎ।” 

১০৪৬ ] পাতা 

পাতকী (পাতকিন্, পাতক+ইন্ - অস্ত্যর্থে) 
সং, পুং,. ছুক্বন্্রকারী, পাপী। শিং-১ 
“এবং পাতকিনঃ পাপমনু ভূয় সুছঃখিত1১।” 

পাতঙ্গ (71)9০০%%৯) সৎ, পতঙ্গবর্গ | 

পাতঙ্গি পেতক্গ হৃর্ধ্য + ইষ্)- অপত্যার্থে) 
সৎ পু, শনৈশ্চর। শনি। ২। যম। ৩। 
কর্ণ। ৪। বৈবস্বত মুনি । ৫। হুগ্রীব। 

পাতগ্জীল গেতগলি + অ(ফং) - উক্তার্থে) বিং, 
ত্রিং, পতঞ্জলিযুনিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। ইহা 
চারিপাদে বিভক্ত 7; যথা--€১) যোগপাদ; 
ইহাতে যোগের লক্ষণার্দি; (২) সাধন- 
পাদ; ক্রিয়াযোগার্দি সাধন্প্রকরণ; (৩) 
বিভুতিপাদ; ধ্যান ধারণার্দি বিভূতি- 
বিবরণ ; (৪) কৈবল্যপাদ ; মিদ্ধিপঞ্কার্দি 
কৈবলা। 

পাতর প্রেন্তর শন্দজ) সং, শিলা, পাষাণ। 
পাতন পেত্-ঞিঃল ্গাতি গমন করান 4ঘান 

(অনট)-_-ভা) সঙওক্লীৎ, অধঃক্ষেপণ । শিং 
-১ “উদ্ধাধস্তি্যকৃপাতনাদিভী রগস্য 
নানাবিধ] শুদ্ধিরুত্ত। "? বেত্বাবলী)। ২। 
বিস্তারণ। ৩। বিদস 1 ৪ | বিনাশন। 

পাতস1! (পারস্য) সৎ) বার্দস।। 

পাতা (পাত, প। রক্ষা করা, পান করা+ 

তৃতৃন্)- ক) বি১ব্রিৎ, রক্ষাকর্তী, রঙ্ষাক। 
শিৎ-১ পপাতুঃপাতা পরাৎপর2 1” ২। 
পানকর্তী। ৩। বাবুই । 

পাভাল (পৎ পড়।+আল(আলএ)- ধি। 
মহাভারতে-মহর্ষি মাতলির নিকট ক- 
হিতেছেন, পাত শবে পতন, ও অলং 
শব্দে আত্যন্ত, এই স্থানে হয়গ্রীবরূপী 
বিষণ প্রতিপর্বে বাক্য দ্বারা বেদাধ্যায়ী- 
দিগের বেদধ্বনি পরিব্র্ধিত করিবার 

নিমিত্ত আবিভূত হইলে চত্রা্দি জল" 
মূর্তি সকল চন্্রকাস্ত মণির ন্যায় দ্রবীভূত 
হইয়া নিপতিত হয়, এই নিমিত্ত এই 
স্থানের নাম পাতাল হইয়াছে) সৎ, রী, 
অধোভুবন-_-তল, অতল, বিতল, নিতল, 
তলাতল, মহাতল, স্ুতল এই সণ্ত। ২। 
নরক। ৩। বাড়বানল। ৪1 গর্তমাত্র। ৫। 
লগ্মচতুর্থস্থান। শিং _ ১*পাতালৎ হিবুক" 

খুব সুহুদস্তশ্চতুর্ণকং। 



পাত্র [ ১০৪৭ ] পাথঃ 

পাতালনিলয় ) (পাতাল- নিলয় গৃহ, ৮। মন্ত্রী। ৯। নাটকে--অভিনেয় নায্র- 
পাতালনিবাস ;₹ - নিবাস বাসস্থান,ওকস্ কাদি। ১০। দেহ ১১ । ক্রীৎ, ত্র 

পাতালৌকস্ ) শ্ছান, ৬ঠী-হিৎ) সংখ! আ্্রীং, ভাজন। ১২। স্ত্রীং, কন্যা । ১৩। 
পুং, দৈত্য। ২।সর্প। ৩। বিং, ত্রিৎ, 
পাতালবাজী । 

পাতি পো পালনকরা+ অতি - সংজ্ঞার্থে) 
সৎ, পুৎ, প্রভু, স্বামী । 

পাতিক (পাত কম্পন, পতন+ কণ্-_ প্র- 
যোজনার্থে) সৎ, পু, শিশুমার, শুশুক। 

পাতিত পেত ঞ্ি-্পাতি পড়ান4+ ভক্ত) 
_ শু) বিৎত্রিৎ। নিক্ষেপিত, পতিত করা । 
২৭ অধঃকৃত। শিং-১ “পাতিত বাম- 
জানু স্তদাসনে উপবিশতি |”, 

পাতিত্য পেতিত +যঙ্ক্যে) _ ভাবে) সংক্রীং, 
পৃতিতের ধশ্ম, পতিতত্ব। 

পাতিলী পোত শতন+ইল- প্রৎ, ঈপ - 
স্ত্রীলিলে) সং, স্্রীৎ, বাগুরা, ফাদ । ২। 
নারী । ৩ । মুত্তিকার পাত্রবিশেষ, পাতিল্। 

পাতিব্রত্য পেতিব্রতা +য“ফ্য) _ ভাবে) সং, 
ক্লীৎ, পতিব্রতার ধর্ম, সতীত্ব । 

পাতী পোতিন্, পাতিন্, পহং 
(ণিন্)-_ক, শীলার্থে) বিং, ব্রি, পতন- 
শীল। 

পাতুক পেত পতিতহওয়া+উ ক(এক)-- ক, 
শীলার্েণ বিং, ত্রিৎ, পতনশীল । ২। জং, 
পুং, পর্বতাদির ক্রমনিম় প্রদেশ, ঢালু- 
স্থান, অভ্যুচ্চন্থান। ও । জলহস্তী। 

পাতৎ্কৃয়া €(পাৎ্-কুয়া কূপ শন্দজ ) সৎ, 
কুপ, ইন্দারা। 

পাত্যমান (পত-ঞ্িঃ পাতি + আন(শান) _ 
স্ব) বিৎ, ত্রিং, যাহাকে ফেলিঘা দেওয! 
হইতেছে। 

পাত্র পো [ক্রিয়া বা আধেয়] রক্ষা করা+ত্র 

-ক।কিম্বা পা পান করা+ত্র-ণ৭) 
সং, পুহ। ভাজন। ২। ক্সীং, বিষয়। ৩। 
বর; ষথা--তোমার কন্যার পাত্র শ্থির 
হইয়াছে । ৪ । ষোগ্য ব্যক্তি; ধথা--ইনি 
এই কার্ধ্ের পাত্র বটেন। ৫1 (+ত্র- ধি) 
করবাদি ষজ্ঞপাত্র । শিং-১ “বলিহোম 
ক্রিয়াদীনি বিলাপাটত্রর্নসিধ্যতি 1১ *। 
তীরন্বপ্-মধ্যবর্তি জলাধার ৭! প্রণালী । 

পড়া+ইন্: 

(পত্র+ অ(ষ্৫)-_ সমূহার্ঁে) ক্লীৎ, পাত্র- 
সমূহ । ১৪ । বিং, ত্র, পত্রনিশ্ষিত 1 ১৫। 

যোগ্য, উপযুক্ত। ১৬1 বিদ্যাদিগুণ- 
জম্পন্ন । ১৭। শ্রেষ্ঠ। শিৎ-১ “ন বিদযয়। 

| কেবলয়া তপমা বাপি পারত । যত্র বু" 
| মিমে চোভে তদ্ধি পাত্রৎ প্রবীর্তিতমূ ।” 

৷ পাত্রট ; বিং, ত্রিৎ, কৃশ, ক্ষীণ | ২। সং, পু 
জীর্ণ বস্ম । 

| পাত্রটীর পোত্র4টার _ প্রৎ। অথব1 পাত্র _ 
অট্ গমন কর14+ঈরদেরন্)_ ক) সৎ, 
পুৎ, উপযুক্ত মন্ত্রী। ২। লৌহ কাংস্য ও 
রজতপাত্র। ৩। অগ্রনি। ৪ ।কাক। ৫। 

কঙ্কপক্ষী ৷ ৬। ধারক। 
৷ পাত্রতা পোত্র+ত1- ভাবে) সখ, স্ত্রী, উপ- 

যুক্ততা। ২। গৌরব । 
পাত্রপাল (পাত্র-পাল রক্ষক, ২য়া-ষ) 

ূ বিং, ত্রিৎ, পাত্ররক্ষক | ২। সৎ, পুৎ, তুলা- 
। ধট।  [পুখ্পাত্রশুদ্ধি। ২। রাক়্ভার্ী। 
৷ পাত্রসংস্কার (পাত্র ” সংস্কার, »ঠী _ষ) সৎ, 
। পাত্রাসাদদন (পাত্র যজ্ঞপাত্র- আসান, 

। €ঠী-ষ) সং, র্ীৎ যক্পাত্রের ষথোক্ত- 
ৰ ক্রমে সংস্থাপন । 
পাত্রিক (পাত্র+কণ্-_ অপহরণার্থে) বিৎ, 

ত্রিৎ, পাত্রাপহারক । 

পাত্রীয় (পাত্র4+ঈয়ণৌয়)-_ ইদমর্থে) বিং 
ত্রিং,পাত্রসন্বন্ষীয় । ২। সং,ক্লংং,যজ্পাত্র। 

পাতেসমিত পোত্রে-সমিত সঙ্গত, ভো- 
জনকালে পান্রেতেই সঙ্গত, কিন্তু কার্থ্য- 
কালে নহে) বিং, ব্রিৎ, যে ব্যক্তি কেবল 
তোজনে রত।“স পাত্রে সমিতোহন্যত্র 
ভোজনান্সিলিতে। ন ষঃ।”২। পাপিবিশেষ । 
শিং- ১*নিধায় জদয়ে প।পৎ ঘঃ পরৎ শৎ- 
সতি স্বয়ম। সপাত্রেষমিতোহুথ স্যাৎ | 

পাথ (পা পান করা+থ- ক) সং, পুৎ 
হুর্ধ্য। ২। গি। ৩।€৫+থ-র্দ) জীং, 
জল। 

পাথঃ পোথস্। পা পান করাবব্সজ্-প্প, 
থ-- আগম) জং, ক্লীৎ, জল।২। অম। 

শশা শীট 



পাদ [ ১০৪৮, ] পাদ 

পাথিঃ পোথিল্, পা পান করা+ইস._ সং- 
জ্ঞার্থে। থ্- আগম) সং) পুং, জমুদ্র | 
হ। চস্ষুঃ । ৩। ক্লীৎ, জল । 

পাথিক (পেখিক+-'অ)-_- অপত্যার্থে ) সৎ, 

পুৎ _ স্রী, পথিকসস্তান। 

পাধিক্য (পথিক+(ষ্য)-- ভবার্থে) সং, 

জ্ীৎ, পথিকভাব, পথিকত্ব । 
প।থেয় পথিন্+এয়ফ্জয়)_ প্রয়োজনার্থে ) 

নং, ক্রীৎ, পথের সম্বল, পথখরচ। শিৎ 

_১ দন্মশেবিতৎ মে পাথেয়মূ |? ২। 

কন্যারাশি' শিৎ-১ পক্রিয়ুতাবুরিজি 

তুমকুলীরলেয় পাথেয় যুককৌর্পাখ্যাঃ।”? 

পাথোজ (পাখস-_জ [ভ্রন্ জন্মান+অ 

(ড)--ক] উৎপন্ন, ৫মী-_ষ) সং, ক্রীৎ, 

পদ্ম । 

পাথেদ (পাখস.-দ [দ1 দান করা4+ 

পাথোধর অডে)- ক! যে দান করে, 

২য়া-ষ। পাথস.-ধর [তব ধারণ কর7 

'স(অন্)-_ ক] যে ধরে, ২য়1- ষ) সং পু 

মেঘ, জলদ। 
পাখেোধি 7 পোথস-ধা ধারণ কর! 

পাথে।নিধি +ইংকি)-ধি, ২য়া-ষ। 

নিধি আধার, ৬ঠী -_যষ) সং, পুং১ জল- 

নিধিঃ সমুদ্র । 
পাখোকহ (পাখস.-রহু জনম্মান+ 

পাথোকহ 5 (ক)-ক, কিপ্) সং, ক্ীৎ, 

জলজ, পদ্ম । 

পাদ পেদৃ-ঞ্িস্পার্দি গমন করা+ *(ক্ষিপ) 

--4) সৎ) পু, চরণ, পা শিৎ- ১ “সহ- 

আাশ্নঃ সহত্রপাৎ ।১ 

পারদ পেদ্ গমন কর1+অ.ঘএ১-প) সং, 

পু, চরণ, প1। শিৎ-১ “ন পাদচালনং 

কুধ্যাৎ পাদেন ব1 কদাচন।” ২।রশ্বি। 

শ। চতুর্থাংশ । ৪ । ক্লোকের চতুর্থাংশ । 
৫ । পর্বতের নিকটন্ছ দ্র শৈল। ৬। 

বৃক্ষমূল । ৭। হুষ্য । ৮1 ফিটু। 

পার্দকটক্ (পাদ -_কটক্ষক বলয়, *ঠীি-হ) 

অৎ, পুছ, নুপুর । ২ । বাকমল। 

পাদকৃচ্ছ, পোদ চতুর্থাঘশ _ কৃচ্ছ্, কষ্ট, 

প্রাক্গশ্চিত্ত) সং ্লীৎ। ব্রতবিশেয্ ; এক 

_ শ্বাক্ধ ভক্ষণ এবং দিবসাত্তর উিপবাস। 

“একভক্কেন নক্তেন তধৈবাযাছিতে ন চ। 
উপবামেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ, উদ্দানতঃ।” 

পাদগণ্ডির পোদ পা-গণ্ড স্ফীত হওন+ 
ইর _ প্রৎ) সং, পুং, শ্লীপঞ্, গো । 

পাদগৃহ (পাদ -গৃহা, পুর্বব নিপাতন ) সং, 
পুৎ১ ময়ূর । 

পাদগ্রন্থি পোদ - গ্রন্থি, *ঠী-য) সৎ, পুং, 
গুল্ফ, গুড় মুড়া। 

। পার্দগ্রহণ (পাদ _ গ্রহণ, ২য়।--ষ) সৎ, ক্লীং, 
অভিবাদন, চরণবন্দন, পদম্পর্শ। শিৎ_ 
১ “বিপ্রস্য পাদ গ্রহণং।'? 

পাদচতুর (পাদ চতুর, ৭মী--ষ) বিৎ, ত্রিংঃ 
পাদ্ছচারণে দক্ষ । ২। সং, পুং, ছাগল। 

৩। বালুকা, পিপ্লল। ৪ ।করগ্। ৫। পাদ- 
দোষ বক্তা পুরুষ । 

পাদচত্বর পোর্দ পা-চত্বর চাতাল) সৎ, 

পুং, ছাগল । ২। বালুকাময় প্রর্দেশ। ৩। 

করকা, শিল। ৪। বিৎ্ঃত্রিৎ, পরনিন্দক। 
পাদচাপল্য (পারদ পা ইন্যার্দি_চাপল্য 

অস্থিরতা, ৬ঠী_ষ) সংঃ ক্লীৎ পাদা- 
স্কালন, পারাতাত। ২। "দসঞ্চারণ। 

পাদ্চার পোদ -চরু *::+ঘ্(ঘএও)- ভা) 

সৎ, পুং, পাইচালি, পরিক্রমণ | ২ । গ্রহা- 

দির আহক ভোগ। 

পাদ্চারী (পাদচারিন্, পাদ্ব-চর১ গমন 
করা+-ইন্ণিন্)- ক, ওয়া-ষ্) বিংওত্রিং, 

পারদ দ্বারা গমনকারী। ২। সং, পুং, 

পদ্দাতিক ' ৩। বিৎ, ভ্রিং, গমনশীল । 

পাদজ (পাদ (ত্রক্মার] পা-জ [অন্ জন্মান 

1 অ(ড)-- ক] জাত) সধ্খপুধঃ শুর । ২1 
বিৎ, ত্রিৎ, পাদ্দজাত । 

পাদতল (পাদ+তল নিম্মভাগ, *ঠী-হ) 

দং, ক্রীঘ, চরণের 'আধোভাগ, পায়ের 

চেটে! । 
পাদব্রোশ পোদ ত্রাণ রক্ষণ, ৫সী-ছিৎ) 

জং, রীৎ, পাছ্কা, জুতা ।২। মোজ|। 
পাদদেশ ; সং, পুৎ, নিম়দেশ, তল! 

পাদপ (পাদ্ধ মুল-প[পা শান কফরা-+ 

ডে)-ক]যেপান করে, ওয়ায) সং, 

পুহ, বৃক্ষ) গাছ । ২। পার্গপীঠ। পাত, 

পাহ্ক্ষা। রি 



পাদ 

পাদপরিখটন পোধ-পরিখটন খর্ষণ) সং, 
ব্লীং, পাদাখাত। ২। যাড়ান। 

পাদপাশ পোদ পা-পাশ রজ্জ) সং,পৃৎ, 
অশ্বাদির পাদবন্ধন রজ্জ, | শী-স্ত্রীৎ, শৃ- 
জলা, শিকলী। ২। থেড়য়া। 

পাদপীঠ (পাদ-পীঠ চৌকি ) সং, ব্লীং, 
চরণস্থাপনার্থ আসন, পা রাখা টুল। 

পাদপীঠিকা (পাদপীঠ পা রাখা টুল+ঈ 
_ তুচ্ছার্থে। কণ_ যোগ ) অং,স্ত্রীং, না" 
পিতাদির ন্যায় নীচ ব্যবসা । শিং-১ 
“নাপিতাদিকশিলে তু কারিকা পাদপী- 
ঠিকা।”? ২। শ্বেত প্রস্তর | 

গাদপুরণ পোদ শ্লোকের চতুর্থাংশ _ পুরণ) 
সং, ক্লীৎ, উপাক্ষর, বাক্যালঙ্কার, পাদ- 
পুরণ শব্দ, যথা--চ বা! তু হি ইত্যাক্ধি। 

পাদপ্রক্ষালন (পারদ প্রক্ষালন ধৌতকরণ) 
সং, ক্রীং, পা ধোওয়া । 

পাদপ্রধারণ (পাদ--প্রধারপ রক্ষণ) সং, 
ক্লীৎ, পাছুকা, জুতা। [নাতি । 

পাদপ্রহার (পাঙ্ছ _ প্রহার) সং,পুং,পাদা তাত, 
পাদবন্ধন (পাদ- বন্ধন [ছাদন দড়ী দ্বারা] 

বাধা। যাহারা চরণাবচ্ছেদে বন্ধ থাকে। 
৬ঠী _হিং) সং, পুং, গে মহিষাদি ধন। 
২। ৬্ঠী-_ঘ) গবাদ্দির চরণ বন্ধন। 

পাদমূল (পাদ-_মূল গোড়া) সং, ক্লীৎ, 
চরণের আঅধোভাগ। শিং-১ “পাদমূলং 
গোহিরৎ স্যাৎ পাফ্িন্তা ঘুটয়োরধঃ 1”? 

পাদরমণ (পাদ- রক্ষণ, ৭মী _হিৎ) সং, 
ক্লীং, পাহুকা, জুতা? 

পাদরজ্জু (পাদ _রঙ্জ, দড়ি) সংস্ত্রীং, হস্তীর 
পাদবন্ধন রজ্ছু । ২। চরণবন্ধনরজ্জ,মাত্র। 

পাদরঃধ পোদ পা-রধ যান) সং পুত 
স্্রীং, পাছকা, জুভা। . | পাদরোহণ পোদ -রোহণ [রুহ আরোহণ করা+অন(অনট্)_.ক] যে উঠে। মুল 

বারা যে উঠে) সং, পৃং, বটরৃক্ষ । গাদবন্মীক (পাক পা বঙ্গীক সুদ্রপাহাড়) 
সং, জ্ীৎ, শ্রীল, গো । 

গলািক (পধী 'পধ+ইককিক) _ ুশ- লাখে বিং 
কারী” | 

[ ১৪৯ ] 

বিং,ব্রিং, পাস; পথিক । ২ । ভ্রমপ- 

পাদি * 

পাদবিপদ্ষস্বান (40810০৭০) পুধিবীস্থ কোন 
জ্বীবের পায়ের ঠিক বিপরীত দ্বিকে ষে 
জীবের পা থাকে সেই স্থান। 

পাদবিরজাঃ (-রজস্, পাদ চরণ--বি.না 
_রজস্ ধূলি) সং, স্ত্রীৎ, পাহ্কা, জুতা । 
২। (ধূলিবিহীন পা বলিয়া) দেবতা । 

পাদশঃ পোদশস্,পাদ+শন্ চেশস্)_বীগ্দা- 
পে) অত, গ্লোকের প্রতিপাদে, পাদে 
পাদে। 

পাদশাখা ; সং, স্ত্রী, পাদাক্ুলি। 
পাদটশৈল পোদ পা-শৈল পাহাড়) সং, 

পুং, প্রত্যন্ত পর্বত । | 
পা্স্কোট (পাদ-স্ফোট ফোড়া) সং, পু, 

চরণের অধোভাগে স্ফোটক, পায়ের 
তলায় ঘা। 

পাদহারক (পার্ঘ-হারক [হন হরণকরা4- 
অক(পক)-্) বিং, ত্রিং পাদ দ্বারা 
অপসার্ধয |" 

পাধাছদ পোদ চরণ- অঙ্গ সৌন্দর্য্য 
দ(দ| দান করা +অভে)_ ক] যে দেয়) 
সং, ক্লীং, নৃপুর । 

(পাদাৎ পোদ অত গমন কয়।7+০(কি্) 
_ ক) সং, পু, পদ্দাতি সৈন্য । 

পাদদাত (পাদ -অত গমন করা+স-_. 
(অন্)-ক। ষে পাক দ্বারা গমন করে, 
শয়া- ষ) সং, পুং» পদ্াতি সৈনা। হ। 
(পাতি +ক:) ক্লীং, পঙাতিসমূহ । 

পাদাতি )] পোক্ষ-অতৎ গমন করা+ই 
পাদাতিক / (ই১)-ক। পাদদাতি+ কণ্_ 

হ্যার্থে ) সং, পুৎ, পদাতি সৈন্য । 
পাদারক (পাদ পা-খ গমন করা+জক 

ণেক) - প্রং) সৎ পুৎ, পোলিনা, নৌকার 
অবয়ববিশেষ। 

পাদালিন্দ পোদ্দ _ অলিন্দ) সং, পু, নৌকা! 
পাদ্বাবর্ত (পাদ-আবর্ত ঘূর্ণন, যাহা পা 

দ্বারা কার্ধ্য সম্পন্ন হয়) অং পুং, কৃপ 
হইতে জল তুলিবার ধন্ত্, অরঘট। 

পাদাবিক (পোদ চরণ-_ব্অব গমন করা 
. ইত্যার্দি+ইক(ফিক)--প্রং) অং, পু, 
'পদাতি সৈন্য। - পাদিক পোদ চতুর্থাংশ +ইক(ফিক)_জীব- 
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তার্থে) বিং, ভ্রিৎ, চতুর্থাংশ বৃত্তিযুক্ত । 

২। চতুর্থাংশ পাদপরিমাণ। শু । চতুর্থ । 
পাদী পোদিন্, পাদ+ইন্-_অস্তযর্খে) সং, 

পু, মকর কুতস্তীর প্রন্ভৃতি জলজস্তধ। 
শিং ১ “কুভীরকুর্দালনাশ্চ গোধ।মকর- 
শন্কর2। ঘণ্ডিকং শিশুমারশ্চেতযাদয়ঃ পার্ধি- 
নঃ স্মৃতীঃ। ২। চতুর্থাংশভাগী। শিৎ- ১ 
“সর্ববেষামন্িনো মুখ্যাস্তদর্থেনা্ধি নোই- 
গরে । তৃতীয়নস্তৃতীয়াৎশাশ্চহুর্াংশাদ্য 

পাদিনঃ। 

পাচুক পোর্ধ দেখ, উক (উকঞ)-ক 
শীলার্ধে) বিহ, ত্রিৎ, পাদ্কম্ম্রপটু, গমন- 
শীল। ২। প্রসবকালীন যে সস্ভানের 

পদ্দ অগ্রেনির্গ ছুইয়াছে। ' 
পাচুকা,পাছ্ু পোদ +উক - প্রৎ। আঅথব1 পদ- 

ভিস্পাদি গমনকরান1উ-প। কণ্-_ 
যোগ । পদ গমন করা1+উ - প্রৎ) সৎ, 
স্্রীৎ। উপানৎ, জুতা । 

পাছছেটকাকার ও পোহকা-কার, কৃৎ [কু 
পাচকাকং করা+০ক্কিপ)-ক] যে 

করে, ২য়1-ষ্) সং, পু চন্ম্রকার, পাছুক1- 
নিশ্মাতা। [সংস্ত্রী, পাদুকা । 

পাদ পেদৃঞ্রিস্পার্দি গমন করান+উ-৭) 
পাদৃকৃৎ্ পোদৃ_কুৎ [ক কর7?+*ক্কিপ)- 
ক] যে করে, ২য়া_ষ্) সং. পুৎ, পাদু- 
'নিশপ্্বাভা, চপ্্কার। 

পার্য (পাদ+য(ষয) _নিনিতার্থে) সং 
ত্রিৎ, পাদপ্রক্ষালনার্থ জল)। 

পান (পা পান করা+অন(অআনট্)_ ভা.) 
ং, ক্রীং, দ্রবদ্রব্যের গলাধঃকরণ। ২। 
মদ্যপান । ৩। রক্ষণ। ৪1 শাণোরেখন। 

₹। (+অনট্-_ধি) পানপাত্র । ৬। পুত, 
শুক । (দেশজ) দিক প্র ৃ 

পানগোষ্ঠী 
পানগোষ্টিকা | -ষ) সং, জ্রীৎ, থে স্থানে 
অনেকে একত্র হইয়া. পান করে,মদ্যপান- | 

| আভা, সৈরবীচক্র । 
| পানপাত্র (পান-পাত্র) সং, জীৎ, চক, 
রত করিষার পাত্র। ২। পানরাখিবার 

দ্্র। 

 গালণিক্ (পালবনিজ্, পান [হাদি] পে 

পানীকাক 

(পান- গোষ্ঠী ভা, ৪র্থাঁ 

পাপ 

স্পা 
সিসিক 

- বণিজ ব্যবসায়ী) সং, পুৎ, শৌপ্ডিক, 
শু'ড়ি। 

পানা পোন শব্ষের অপতভ্রহশ) জলমিশ্রিত 
শর্করাদি। ২। শ্রাচীরের পরিসর । ৩। 
পুক্তরিণ্যারদির জলোপরি ভাসমান শৈবাল 
বিশেষ । 

পালভাজন (পান- ভাজন পাত্র। 

পানিল পান+ইল- প্রং) সং, ক্সীৎ, 
5 ॥ 

পানশৌগ (পান- শেৌণ্ড অত) বিং, ত্রিৎ, 
প্রচুর মন্গ্যপানাশক্ত। ২। পানরত। 

পানস পনস কাঠাল-+ অঅ ফে)-- ভবার্থে) 
বিং, গ্রিং, পনসঙন্যন্বীঘ । ২। সং, ক্ষীং, 
পনসোদ্পন্ন মধ্য, কাঠালের মদ । 

পানীয় পো পান করা+আঅনীয় নদ) সং, 
ক্ীৎ, জল । ২.। পানার্ুদ্রব্যবিশেষ, পানা, 
শরবত । ৩। বিং, ত্রিৎ, পেক্ঃ গানঘোগ্য। 
৪। রক্ষপীয়। 

সং, পু, পানিকৌড়ি। 
পানীয়কাক ] নাজির 
পানীয়নকুল পোনীয় জল_নক্ুল বেজী) 

সৎ, পৃৎ, জলমাঙ্জার, উদ্ধিড়াল। . 
পানীয় পৃষ্ঠজ পোনীয় জল- পুষ্ট, উপরি- 
ভাগ-জ [জন জশ্বান+অ(ড)-ক) 
জাত) সং, পৃ, জলের পানা। 

'পানীয়ফল ) সং, রীৎ, শৃজাটক, শিওড়। 
পানীয়বর্ণিকা ; লৎ, জীৎ, বালুকা, বালি। 
পানীব্রশালিক1 পানীয় জল- শালা "্ছান 

নকণ্-_ যোগ) সৎ, স্ত্রী, শ্রপা, খে গৃহে 
জল থাকে, জলচ্ছত্র। 

পান্থ (পথিন্ রান্1+ অফচে)- কুশলার্থে) 
সৎ, পৃং, পথিক, সর্ধবন্ষ] ভ্রমণকারী। 

পাশ্যনিবাস (7) সং, পুং+ পধিকদিগের 
অবস্থিতি করিবার স্থান, বে প্যানে নবা" 
গণ ব্যক্তিরা ভাটক প্রদান পুর্ব্বক আপা" 
ততঃ অবশ্থিতি করে। .. 

পাস্ছশাল। পোস্থ শখিক-শাল। গৃহ) সং, 
স্্রীং, পথিক লোকদিগের, হারা 
করিবার গৃহ। 

পাপ পো [ ইহা হইতে ] রগ্ষণ করা+প- । 

অপ) নর ৃস্কত। হ। ক্সনি 



পাপো [ ১০৫১ ] পাঁর 

৩। (পাপ + অফ্ট)১- অপ্ত্যর্থে) বিৎ, 
ত্রিং, পাপিষ্ট । ৪. পাপজনক। ৃ 

পাপকৃতৎ পোপ - কৃ ্ করা+০(ক্ষিপ)- 
ক]ধে করে, ২য়া-ব। অথবা পাপ-কৃ 
কর14+*ক্কিপ)-_ ক, ভূতকাল) বিৎ,ত্রিং, 
পাপিষ্ঠ, পাপকারী। 

পাপগ্রহ ; সৎ, পুং, জ্যোতিযোক্ত গ্রহগণ ; 
বথা__অর্োনেন্সঃ কুজে। রাহ: শনিতন্ত- 
যুত ইলুজঃ । রবিঃ পাপা ভবস্ত্যেতে 
শুভাশ্চান্যে প্রকীর্তিত12 1” 

পাপস্ম পোপ-স্ব(হন্ নাশ কর1+ অটেক্) 
_ক] নাশক) বিৎ, ব্রিং, পাপনাশক। 
২। পুং, তিল। 

পাঁপতি (পত্ [বঙলুগন্ত] পুনঃ পুনঃ পতন 
+ইকি)-ক) বিৎ, ত্রিৎ, পুনঃ পুনঃ 
পতনশীল। | 

পাপপতি পোপ অধর্্ পতি স্বামী) সৎ, 
পুহ, উপপতি, জার । 

পাপপুকষ পোপ- পুরুষ মন্বষ্য সৎ, পুত 
ঘুর্তিমান্ পাপ, পুরুষাকৃতি পাপ। 

পাপভাক্ পোপভাজ্,পাপ - ভাজ্ (ভজ্ সেবা! 

কর।- * »(বিণ) ক) যে সেবা করে, ২য়া 
-ষ) বিং, ত্রিৎ, পাপী, ছুক্ষত্্রকারী। 

পাপরোগ (পাপ-রোগ পীড়া) সৎ, পুৎঃ 
বসস্তরোগ | [মৃগয়া, মগবধ । 

পাপন্ধি (পাপ-খধ্দ্ধি সহৃদ্ষি) সৎ, স্ত্রীং, 
পাপল (পাপ+4ল--অভ্তযর্থে) বিং ভ্রিং 

পাপগ্রাহক, অধর্বিশিষ্ট | ২ ।ক্লীং, পরি- 
মাণবিশেষ। | | 

পাপশমন (পোপ ছুষ্কৃত-শমন শাস্তি- 
করণ ) বিং, ত্রিং, পাপনাশক । ২। সং, 
ক্লীৎ, পাপস্ব প্রায়শ্চত্তবিশেষ । 

পাপাত্বা |) (পাপাস্বন্, . পাপ-আত্মন্ 
পাপ।শয় / আত্মা,আশক্র,৬ভী _ হিং) বিৎ, 
তি, ধার্মিক, পাপকারী, পাশিষ্টচিত্ত। 

গাপি্ঠ ) পোপ+ইষ্ঠ _অতভ্যর্থে। পাপী- 
পাপীয়ান 1 ক্ঘন, পাপ+ঈয়তু _অত্যর্থে) 

বিৎ, ত্রিৎ, অতি পাপী । 
গা (পাণিনূ, পাপ+ ইন্ _ অন্যর্থে) বিৎ, 

। 

-পীরস্য পোশিশন্ আবারণ- পাপোধ পা- 

করা) পা ঝাড়িবার জন্য ত্তরণ- 
বিশেষ । 

পাপ্য। (পাপ্যন্, পা [ইহা হইনতে] রক্ষা করা 
শ-মন্ আপা, প-আগম) সখ, পুং, 
পাপ। 

পামন্-_ক্লীং 7 (পৈ টির ভত। ূ 
পামা-স্্রীৎ, / সং, থোস, পীচড়া। হ। 

চুল্কনা । [পুৎ, গন্ছুক। 
। পামদ্ব পোমন্ পাচড়া-প্প নাশকারী) সং, 
পামন পোমন খোস+ন- অস্থ্যর্থে) বিৎ 

ত্রিৎ, খে।সোরোণী, ক্চ্ছুরোগবিশিষ্ট। 
প্/মর (পোমন্ .খোসরোপ-র [রা গ্রহণকরঠ 

+(ড)-ক)। যে গ্রহণ করে) বিৎ্চ 
ত্রিৎ, অধম, নীচ, পাপিষ্ঠ। ২। সুর্থ। 

নীচ _ উদ্ধার [উৎ্* সন্মুখে হয - 

সং ভীত, গুড়ুভী। 
পায় (পা 

গম ) সৎ, ক্লীৎ, জল । 
পায়রা পোরাৰত শব্দজ) সৎ, কপোত ) 
পায়মাল গোরস্য, পামাল শব্মজ) খিৎ, প্ 

দলিত । ২। নষ্ট, ধবংস!। 

পায়স (পর়স+-অফে) - বিকায়ার্থে) ) সৎ 
পুৎ-_ জীৎ) ছঞ্ধশর্করাপক অন্ন, পরষাক্স ।. 

২৭ টার্পিন্ তৈল। শ। চল্দন। ৪1 বিংস 
_ত্রিৎ, পয়ঃসন্তন্খীয় । 

দি 

পায়ু (প1 রক্ষা করা1+উশ-ক, অনাহৃকষ 
নিংসরণ স্বারা যে প্রাণীদিগকে ' রক্ষা ক 
সং, পুং, গুহদেশ, মলহ্বার 7১ 

তা 

পাষ্য (পা পানকরা41ক্যেপ্ট 2 পদ 
ক্সীং, পরিমাণ ।২। পান. ৩। সেখ 
শট পানীয় জল । ৪1 বং রিং 
নিশনীয়। .. .. | 

পার (পার কর্পুসহ গত হওয়া শর আত 
প্রং। অথবা পর + ব-প্রৎ) সং 
ক্রীং, নহ্ীর পরতীর। ২ । উদ্ধার! 

পামরোদ্ধরা (পাষর | এ স্থলে অর্থ পিক) 

পান কর1 দস -- প্রৎ । খ-বআ- | 

পায়া পোরস্য) পছ্দ । ২। চৌকির পা।. 
পায়িক (পা রক্ষা করা4 অক শ্রৎঃ ব, ই. 

_ আগম) সৎ» পৃং, পদ্দাত্িক সৈন্য। রে ১ 
২3. 

করা অন্জেন)-ভা, ও । আপ, রী
 

লিঙ্গে] নাশকারিণী। বে পিত্ত নাশ ক্ষরে) 

সস গ্ 



পার [ ১৯৫২ ] পার 

৩। (পু পুরণকরা, পালন কর14 অব্যেঞ) 
-- ক) পুৎ _ ক্লীৎ, প্রান্ত । ৪ । পুং, পারদ- 
ধাতু । শিৎ-১ “পার২পরৎ বিষুণরপার- 
পারৎপরৎ পরেত্যঃ পরমার্থরূপী। স 

ব্রহ্মপরঃ পরপারভূতঃ সঃ পরাণামপি পার- 
* পার£। 9? 

পারক (পৃ পুর্ণ করা+অক(ণক)১- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, পটু, নিপুণ, সমর্থ । ২। পুর্তি- 
কারক । ৩। পালনকারক। ৪1 প্রীতি- 
কারক । ৫ ।ব্যায়ামকারক। 

পারক্য (পর+কণ-যোগ-পরক+ যয) 

হিতার্থে) ক্লীৎ, পরকীয়তা, পরাধীনত্ব। ₹। 
সামর্থ্য । ৩ । বিং১ত্রিৎ, পরলোকসংক্তাস্ত ৷ 
৪ | শক্রসন্বন্বী ॥ ৫1 পরকীয়। ৬। 

পোরক + যঞ্জে)) - প্রৎং) ক্রীৎ,আামর্ঘ্য । ৭। 
পরলোকসুখদ আচরণ । 

পারগ (পার অন্যতীর-গ [গম গমন 
কর1+ অডে)- ক] যে গমন করে, ২য়া_ 
য) বিং, ত্রিৎ, পারগামী । ২। সমর্থ । 

পারগত (পার [ জগতের ] অপরতীর _-গত 
প্রাপ্ত, গিয়াছে, ২য় -ষ) বিং, ত্রিং, যে 
পারে গমন করিয়াছে, পারপ্রাপ্ত । ২। 
উত্তীর্ণ । ৩| পবিত্র । ৪। সং, পৃৎ, জৈন মুনি । 

পারগ্রামিক €পর- গ্রাম + ইকঞ্িক)-- 

প্রৎ ) বিৎং, ত্রিৎ, পবনগরাস্কন্দনোচিত । 
২। বৈরী । 

পারজায়িক (পের অন্ভ-জায়া শ্ী+ইক 
(ফিক)-- আসক্ত্যর্থে) সং, পুং, পার- 
ফারিক, পরক্ত্রীগমনকারী । 

পারটীট পোর+-টাট _ প্রহ) সং,পৃৎ, প্রস্তর । 
পারণ -- ক্লীং (পার + অনট্-_ভাবে। 
পারণা --স্্রীৎ ২ঘ্স-পক্ষে+ অন - ভাবে, 
আপ) ডং, উপবাসের পর প্রথম ভোজন। 
রোহিণী ব্রত ব্যতিরেকে সকল ব্রতের 
পারণ (দবাভাগে কর্তব্য । ২। (প্-গ্রিং্ 

পারি পুরণ করা+ অনট্, অন--ভাবে) 
তৃপ্তি । ৩। (অন _. ক) পুং, মেখ। 

| পারত (পার [পূ পুর্ণ করা] পূর্ণত1-তন্ 
বিস্তার কর। + অ(অন্)-ক। 

সাজের শ তন্_ ক). অধ, পু 
তো? পায়া।- ৃ 

জথব। | 

পারতন্জ্য পেরতন্ত্র অধীন +-য“ফ্য) - ভাবে) 
সং, ক্লীধঃ পরতন্ত্রতা, পরাধীনত1। 
অন্থায়স্ততা। 

পারত্রিক পরত্র পরলোক-+ ইকষ্চিক)_ 
ইদমর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, পারলৌকিক, পর- 
লোকসন্বন্ধীয়। 

পারদ (পার পুর্ণতা-দ [দা দ্বান করা+ 
অ(ড)-_ক] যে দান করে) সং, পুং, 

ধাতুবিশেষ, পন্ঈরা | ২। পৌর আন্যতীর+) 
বিৎ, ত্রিং, পারদায়ী। 

পারদণ্ডক (পার দৃঢ়তর-দণ্ডক দগ্ডকা- 

রণ্য) সং,পুং»উড়িষ্য! দেশের এক অংশ। 
পারদশীী (পারদর্শিন্, পার অপরতীর _ঘ- 
শি যে দেখে, ২য়া-ষ) বিং, ত্রিং, 
পরিণামদশরী । ২। পধ্যস্তদশর্খ। ৩। বিজ্ঞ। 

৪। পটু, সমর্থ। 
পারদারিক (পর অন্য-দ্দার শ্ট্রী7+ইক 
(খিক) _ আসক্তযর্থে) সং পৃং, পরস্ত্রীতে 
আসক্ত, পরস্ট্রীগামী ॥ 

পারদাধ্য পের অন্য-দার স্ত্রী ষফ্য)১_ 
প্রং) সং, ক্লীং, পরদ'গমন। 

পারদেশয (পর শল্য দেশ+য(ফ্য)- 
প্রং ) সং, পুং, পরদেশগত, প্রবাসী । 

পারছুশ্া (-দৃখ্বনূ পার-দশ দেখা+বন্ 
কেনিপ.)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, পারদশী দেখ। 

পারমাণবাকর্ষণ (01010900187 2৮60 0000), 

পারমাপব ( পরমাণু + অফেঃ) - প্রৎ ]- 
আকর্ষণ ) সং, ক্লীং, পরমাণু সকলের 
পরস্পর 'আকধষণ। 

পারমার্থিক পেরমার্থ+ইক'ফ্ক)-_ ইদমর্থে) 
বিৎ, ত্রিং, পরমার্থসন্বন্ধীয়, ধর্খ্রসন্ন্ধীয়। 
ৎ। মঙগলজনক। 

পারস্পর্য (পরম্পরা পরপর + যফেঃ) _ তা ) 

হাং, ক্লীৎ, পরম্পন্নাগতি, অনুক্রম | ২। 
কুলাদি পরম্পরা। 

পারষ্পর্যোপদেশ পোরম্পর্ঘ-_ উপদেশ ) সংঃ 
পুং। উপদেশপরস্পরা, উতিহা। 

পারয় পে তুষ্ট কর1+য়_প্রৎ) বিং, ব্রিং 
তৃপ্তিকর, প্রীতিগ্রদ্দ | ২। নিপুণ 

পারলৌকফিক (পরলোক +ইকঝ্ক)- সন্ব' 
দ্বাথে) বিৎঃ ব্রিৎঃ পরকালসন্বব্ধীয় 1. শিং 



পার] 

» ১ ধন্ম একো মনুষ্যাণাৎ সহাক়ঃ পার- 
লৌ ককঃ |) 

পারশব (পার শব) সং,পুংশৃদ্রাতে ত্রাহ্ষণ- 
জাত। ইহারা নিষাদজাতি। শিৎ-১ 
“যে! ব্রাহ্মণন্ত শৃদ্রায়াৎ কামাছৃৎ্পাদয়েত, 
হৃতান্। সপারয়ন্নেব শবস্তম্মাৎ পারশরবঃ 
স্বৃতঃ1+ ২ “পরৎ শবাৎ ব্রাহ্ষণস্যৈব 
পুভ্রঃ শৃদ্রাপুজৎ পারশৰং তমাহুঃ 1”? 
২। পরস্ীতন্য়। ৬। (পরশু + অফ্ঞ) 
_সম্বন্ধার্থে)ট অন্মবিশেষ, লৌহময় 
অস্ত্র। ৪। লৌহ। ৫। বিং, ত্রিং, পরশু- 
সম্বন্ধীয় । 

পরশীক (পারশ্য, পারস্য +ঈক(ফীক) 
গারসিক - প্রৎ)সং,পুংপারস্তদেশ জাত 
পারসীক অশ্ব! ৎ।পারস্তদেশ; পারস্ত 

রাজ্য । ৩। পু, বহুৎ, পারস্য দেশীয় 
লোক । ৪ । বিং, ত্রিৎ, তদ্দেশীয়। 

পারশ্বধ পেরশ্বধ কুঠার + অ(ফঃ), ইক 
পারশ্থধিক (কিক) -_ প্র) সং,পুৎ, পরশ 

দ্বারা যে যুদ্ধ করে, কুঠারধারী। 
পারদী ; সং,স্ত্রীং, পারস্য ভাষা । শিং-১ 

“জ্যেট্টাশ্লেষা মত্ধা পূর্ধবা রেবতী ভরণী- 
দ্বয়ে। বিশাখাদ্রেত্তরাধাঢ়াশতভে পার- 
বাসরে। লগ্নে স্থিরে সচজ্দে চ পারসীমার 
বীংপঞঙেহ |” ২। পারস্য দেশভবদ্রব্যার্ি | 

পারস্্পেষপেরস্ত্রী+ এয়ু(ঝেয) _ অপত্যার্থে, 
ইন্- আগম) সং, পুংঃ ক্ষেত্রজসম্বান, 
পরস্ট্রীজাতপু্র | 

পার (পার দেখ, আপ -স্ত্রীলিঙ্গে) সৎস্ীৎ, 
নদীবিশেষ, পারিষাত্র পর্বত হইতে 
নিঃহুত] নদী । 

পারাপত পোর [পু সমর্থ হওয়া+ অ 
পারাবত শ্বঞ)-- কবল - আাপত[আ। 

-পত, পড়1+অ(অন্)-ক ] পতিত। 
যে বল ত্বারা পতিত হয়। বয্ব-পক্ষে-_পার 
-ব্ রক্ষাকর1-+ অৎ্শ্েতৃ) - ক;হ্)সৎ, 

পু, পায়রা। শিং -১ “ভবন্বড়ভৌ সুপ্ত - 
পারাবতাক়্ামূ 1১ 

পারাপার, প্রারাবার পোর এ পার --ক্পার, 
আবার আন্য পার) সৎ, পৃংও সমুদ্র। ২। | 
ক্কীং, নদী প্রতৃতির উদ্ভয় পার। 

[১৫৩ ] পারি 

পারায়ণ (পার সমাপ্তি আয়ন গমন)-সৎ, 
ক্লীৎ, সম্পূর্ণ তা,সমাপ্তি ।২। নিরম করিক্া 
সময়মধ্যে কোন গ্রন্থের সম্পুর্ণ পাঠ। 
পুরাগগ্রস্থের জম্পুর্ণ পাঠকেও পারারণ 
বলাযায়। ৩। পের- অযপন+২) অতি 
উৎকৃষ্ট স্থান। | 

পারাযণিক পোরায়ণ 4 ইকফিঃক) _ ক্সাধ্য- 
য়নার্থে) সৎ, পুং, পারায়প-পাঠক । 

পারারুক পোর পরতীর-খ্ গমন করা 4 
উক - প্রং) সৎ, পুত, প্রস্তর, পাতর। 

গারাবত পোরাবতী দেশবিশেষ + অফেকঃ) -- 
ভবার্ে) সং, পুং, পায়রা । ২। মর্কট। 
৩।তিন্দুক॥। ৪।গিরি। বতী-স্ত্রীহ, 
নদী বিশেষ । 

পারাবারীণ (পারাবার +ঈন!পীন)-- গ্রচ্ছ- 
ত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, পারগ্ামী । 

পারাশর, পারাশর্ধ, পারাশরি পেরাশর+ 
অ(ফ)) য্য্য), ই(্িঃ)-_ অপভ্যার্ধে, 
উক্তার্থে) সৎ, পুং, পরাশপুত্র, বেছ- 
ব্যাস। ২।বিং, ত্রিং, পরাশরপ্রপণীত 
ধেন্মশাস্ত্র)। 

পারিকাজ্শ (--কাডিক্নৃ, পরি [জাগতিক 
ভোগ।ভিলাষ)] ত্যাগ _কাভক্ক আকাজ্কা 
করা 1ইন্-ক। অথবা পারিন্ [পাঁর+ 
ইন প্রৎ) ব্রহ্মজ্ঞান-_কাভিক্ষন যে আঁ 
কাজক্রা করে । কিংবা পারি [পর ই-- 
প্রং] পরমার্থিক স্ৃধ-কাতিক্ষন ষে আ- 
কাতক্ষা করে) সং,পুৎ, তপন্থী, তাপ । 

পারিজাত পেরি- জাত যে জশ্বিয়াছে, 

পারিজাতক পরিজাত + অ(ষঃ) - প্রাৎ। 
অথব1 পারিন্ [পার ইন্ _প্রং] সমুদ্র _ 
জাত, এমী-য। কণ্..স্বার্থে ) অং, পুত, 
সমুদ্রমন্থনোদুত শ্বগীঁয় বৃক্ষ অুরতক, 
দেবতকু । ২। আুগন্ধিদ্রবা-বিশেষ। 

পারিগাধ্য (পরিণয়+য্কণ)- প্রাপ্তার্থে, 
জথবা পরি চতুর্দিকে- নী পাঞ্ডছা4য 
প্রৎ) বিং, ভ্িং। পরিণয়লন্ধা (ধল, 
যৌতুক)। | 

পারিণাক্ছ (পরিথাহ্ 4) - অর্থার্থে। 
অং, জীং। গৃহসামগ্রী। শব্যা ক্যাসল 
প্রভৃত্তি । শিৎ - ১শোঁচে ধর্শেছিমপক্ক্যাণ 

৯ রিতনলিউবিসে 



পাঁরি [ ১০৫৪ | পার, 

পরিণাহ্স্য চেক্ষণে 1৮ পেরিণাহ-হশয্য। 
আসন, কুণ্ড, কটাহাদি)। 

পারিতথ্যা পেরি প্রতোক প্রকার [ভাক জ- 
মকা-তথ! সেখানে+ক--প্রং ) সং, 

স্্রীং, ললাটের অলঙ্কারবিশেষ, সিতি। 
পারিতোষিক (পরিতোষ + ইক(্চিক)_ 

 দেয়ার্থে) বিং, ত্রিং, পরিতোষদত্ত, পরি- 
তুষ্ট হইয়া যাহা দ্রান কর] যায়, পুরস্কার | 

পারিজ্্র (পারীজ্র দেখ) সৎ, পুং, সিংহ । ২। 
অজগর সর্প। 

পারিন্ পৌর +ইন্-_ প্রৎ্) সৎ, পুত, সমুদ্র । 
পারিপন্থিক পেরি চতুর্দিকে -পথিন্ পথ 

+ইক(্িক)_ প্রৎ) সং, পু, চৌর । 
পারিপাট্য € পরিপাটা +যঞ্জে) - প্রৎ ১ সং, 

লী, পরিপাটা, সুশৃঙ্খল । 
পারিপাত্র, পারিপাত্রক পেরি চতুর্দিকে _ 

পা রক্ষা করা+ ত্র প্রহঃঝ্খ। কণ্_ যোগ) 
সং, পুৎ, পারিষাত্র পর্বত, বিদ্ধ্যপর্বতের 
পশ্চিম মালবদেশের সীমাপন্নত । 

পারিপার্িক পেরি প্রার [কর্তার ইত্যাদি] 
_পার্শ+ইক(্জিক)-প্রৎ ) সৎ, পুত, 
সৃত্রধারের পার্খ্ববস্তণী নট । ২। পারিষদ। 
৩ 1 (39/6111093) উপগ্রহ, কোন বৃহৎ 

গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী ক্ষুদ্র 
গ্রহ; যেমন-__পৃথিনীর পারিপার্থিকি 
চন্দ । ৪। বিং, ত্রিং, পার্খ্বস্ত্ণ, পার্খচর । 

পরিপ্রব (পরিপ্লব+অ(ষ)-- প্রং ) বি 
ত্রিং। চঞ্চল । ২। কম্পমান। ৩ । আকুল, 
কাতর । ৪ । পু, তীর্থবিশেষ। ৫। পঞ্চম 
অন্বস্তরে প্রকৃতিবিশেষ । ৬। আখ্যান 
বিশেষ । 

পারিভদ্র পেরিভদ্র [পরি - সম্পূর্ণরূপে - ভদ্র 
সৌভাগ্য +অফ্ঃ)- প্রৎ) সৎ, পুৎ 
পারিজাত বৃক্ষ । 

পারিভগ্রক পেরিভদ্র [পরিভন্ত্র দেখ, কণ- 
যোগ1+1+অ(ষ্)--প্রৎ) সং দেবদার। 
বৃক্ষ । ২। নিম্ববৃক্ষ । 

পারিভাব্য (পরিভু জামিন্+ঘ্যে) _ ভা) 
সৎ ক্সীং, প্রতিভূত্ব, জামিনী। ২। 
.. পরেরিতব [রোগ] পরাজয় + যফ্যে) _ প্রৎ) 

পারিভাষিক (েরিভাষা 1 ই কিক) - সন্ব- 
ক্ধার্থে) বিং, ত্রিৎ, পর্িভাবাদন্ন্ধীয় । 

পারিমাগুল্য পেরিমগ্ডুল গোল +য(ফ্য)-- 
প্রং) সং, ব্লীৎ। ন্যায়োক্ত---অসমবায়ি 
কারণশ,ন্য পরমাণুপরিমাণ । 

পারিমুখ্য (পরিমুখ+যংষ্য)- ভাবে ) সং, 

ক্লীৎ, অভিমুখতা, সম্মুখতা, বিদ্য মানত । 

পাব্মুখিক (পরি চতুর্দিকে - মুখ +ইক 
(ফিক) _ প্রং) বিৎ, তি, সন্মুখবর্তা। 

পারিখাত্র পেরি চতুর্দিকে -যা গমন করা 

+ত্র, অষ্)- প্রৎকসথবা পরিষাত্রা 1) 

সং, পুৎ, সপ্তকুলাদ্রির এক কুলপর্শত 

বিশেষ । নুপবিশেষ। 
পারিষানিক পেরি চহুর্দিকে-যান গমন 

1+ইক(্থিক)-_প্রৎ) সৎ, পুৎ, পথশ্থিত 

রথ গাড়ি প্রভৃতি ৷ 

পারিরক্ষক পোরিপর+-ই - প্রংপারমার্থিক 
অুখ-_ রক্ষক যে রশ! করে) সহ, পথ, 

তাপস, তপস্বী। [ছত্র চামর জন্বন্ধীয়। 

পারিবহ্ পেরিব্1 ৫) বিৎ, ন্িৎঃ রাজচিনু 

পারিষ্ (পেরিষদ1আঅ( -তিষ্টত্যর্থে) 
২) পু, সভাসদৃঃ সভ. ।২। বিং, ত্তিৎ, 

সভাসম্বন্থীয়। [পৃৎ, পারিষদ । 

পারিষদ্যপেরিষদ্+ষফ্য) _ তিষ্ঠত্যর্থে) সং, 

পারিহাধ্য তেপরিহার1+যষ্য)-_গৎ) সংঘ 

পু, করভূষণ, বলয়। 
পারিহাস্য পরিহাস+যফ্কে)- ভাবে) সং, 

বীৎ,পরিহাসের ভাব । ২। পরিহাস্য হারা 

কৃত । শিং -১সাঙ্কেত্যৎ পারিহাস্যৎ বা 

স্ভোভৎ হেলনমেব বা)? , 

পারী পে পুরণ করা, ঈ- প্রৎ অথবা 
পার+ঈপ্) সংশ্ীৎ, দোহনপাত্র, ভাও। 
২। পুষ্পরেখ। ৩ । জলরাশি । 91 পুর। 

৫ | হুস্তীর পাদবন্ধনরজ্ডু। ৬ । তীর । 

পারীক্ষিত পেরীক্ষিৎ1+ অফে)- অপত্যার্ধে) 

সৎ, পুহ, পরীক্ষিতের পুত্র, জনমেজয়। 

পারীণ পোর +ঈনৌন) -গমনার্থে) 1বহ। 
ভ্রিৎ, পারগ, পারগত । ্ | 

পারীক্র পের জন্য [প্রাণী]-ইত্র প্রভু, 

| 1. সং, পুৎ, সিংহ । ২। অভাগর 
সর্প । রী স 



পারবা 

পার (পো রক্ষা করা+কু _ সংজ্ঞার্থে) সৎ, 
পৃহ। হার্যয ।২। অগ্নি। ৰ 

পারুষ্য পেরুষ কর্কশ 71 ষফ্টযে)-ভা) সং 
কীং, কটুবাক্যের দাবি। ২। অপ্রিয় 
ভাষণ। শিৎ-১ 'পারুধষ্যমনূতৎ চৈব 
পৈশুনং চাপি সর্নশহঃ । অসংবন্ধ প্রশাপশ্চ 
বাঙ্মক়ং কেন্মর)ন্ডাচ্চতু্রিধমৃ।?? ত। কার্কশ্ট। 
৪ | ব্বাদবিশেষ | ৫। অশুরুচন্দন। ৬ । 

ইন্দ্রের উপবন। ৭ । পুৎ, বৃহস্পতি । ৃ 
প/রেরক পোর[পর শত্রু 1+অফ্ে১- প্রৎ]) শত্রু 

-ইর্ ভেদ করা+অক - প্রং ) সং, পু, 
খঙ্জা। 

পার্থট (পার [পর অন্য+অ- প্রং]- ঘট্ 
চেষ্টা কর1+অ--প্রং। রস) সৎ, ক্ীৎ, 
পাশ), ধূলি। 

পার্থ ( পৃথ| কুস্তী+'মফ্ে)-_ অপত্যার্থে) 
সৎ, পুং, পৃথা-পুত্র, যুধিষিরাদি | জ্যেষ্ট 
পাগুবত্রয় পৃথাপুত্র হইলেও অন্ন এই 
নামে প্রসিদ্ধ হন)। ২। নির্ভিতবর্্মার 
পুত্র । ৩। গন্ধবর্ববিশেষ । ৪ । অর্জ,নবৃক্ষ। 

পার্থক্য (পৃথকৃ1যফ্যে)-ত1) সৎ ক্স, 
পৃথকত্ব, বিভিন্নতা । 

পার্থৰ (পৃথু বিশাল + অফেঃ) _ তাবার্থে) 
সং, র্লীং, পৃথুতা, স্থুলতা। 

পার্থিব (পৃথিবী +অ(্)-উত্বরার্থে) সং, 
পুৎ, পৃথিবীশ্বর, রাজা। বী--স্ত্রীং, পৃথিবী- 
কন্যা, সীতা। ২। বিং, ত্রিং, পৃথিবী- 
সন্বন্ধীয্ন। শ। ক্লীং, তগরপুষ্প। 

(পার্পর ; সৎ, পু যম, কৃতাস্ত। 
পার্বণ ( পর্নন্+ অঅ ব)-কৃত বা দতার্ঘে) 

সং, পু, অমাবস্তাদি পর্ধে কর্তব্য শ্রাদ্ধ। | 
২। মুগবিশেষ ।৩। বিৎ, ত্রিং, পর্ব সম্বন্ধীয় 

পার্ধত (পর্বত গিরি+ অফ্১)-_ ইদ্বমার্থে) 
সং, পৃঃ শ্বোড়া নিমের গাছ্ছ। ২। বিং, 
ত্রিং, পর্ব ভসন্বন্ধীয়। 

পার্বতী (পর্বনূ শবজ, কিন্বা! পর্বত [হ্িমা- 
লয় ] গিরি+অ(্৪)- অপতার্থে, ঈপ্) 
সংন্ত্রীং, পর্বতকন্যা, শিরিজা, উমা, হুর্মী। 
শিং- ১"তিথিভেপে কল্পভেদে পর্ধ্বতভেক- 
প্রতেদতঃ। খ্যাতৌ তেষু চ বিখ্যাত 
পার্বতী তেন কীর্তিততা ॥ মহোৎসববিশে-. বিরাটনৃপ লঙ্ন্ধীয়। তী-জীং। আৌপদী। 
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[ ১৫৫ ] পার্য 

হণ্চ পর্ববন্গিতি প্রকীর্ভিতমূ। তক্গাধিষ্ঠাত্রী 
দেবী যা সাচ পার্বতী কার্তিতা। 
পর্্বতন্য হৃতা দেবী সাবিভূর্তা চ 
পর্বতে । পর্বতাধিষ্ঠাতদেবী পার্ধতী তেন 
কীর্তিতা ॥?? ২। নদীবিশেব, চর্মগুতি ব1 
চশ্বলে মিলিতা হইয়াছে । ৩। শল্লকী।৪| 
গেপালপুত্রিকা | ৫। দ্রৌপদী ।৬। জীবনী । 
৭। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা । ৮। সষ্রে পাষাণভেদ|। 

৯। ধাতকী। ১*। সৈংহলী। | 
পার্রবতীনন্দন (পার্ধতী- নন্দন, ৬ঠী-ব) 

২, পু২, কুমার, কার্তিকেয়। 

পার্বতীয় (পন্বত+4নঈয় (ফীয় )--ভবার্ধে 
অথবা পর্বতীয় 4 ) বিৎ, ত্রিৎ) পর্বত- . 
জাত, পর্ব তসন্বন্ধীয় । ২। পর্বতবাসঈ। 

পার্শব (পরত কুঠার 1 অ(ফ) _ প্রৎ ) সং, 
পৃ পরশুধারী যোদ্ধা । 

পার্থ পেশ পার্খাস্থি+ অফ) --প্রং অথবা. 
স্পৃশ স্পর্শকরা 7 শ্বন্ _ শট সংপৃৎ - ্ীৎ, 
কক্ষের অধোদেশ। ২। একদেশ, পাশ, 

ধার। ৩। সমীপ, নিকট । ৪ । পের্1+অ 
ক) _ সমূহার্থে) ক্লীৎ, পশু কাসমূহ। 

পার্ক পোর্ শঠতা 1 ক - স্বার্থে) বিৎ, 
ত্রিং, প্রস্কারণাপুর্বক যে ধন অন্বেষণ 
করে। শিৎখ-১ পকুস্থত্যা বিভবান্েষী 
পার্খক সন্ধিজীবক 1) 

পার্থক 7 (োর্খ-_ গ, চর [গমৃ, চু গমন 
পার্খচর / করা+আঅ(অন্), অ(ডড)- ক] ষে 

গমন করে, *মী _ষ) বিং, ত্রিৎ, অন্ুচর, 
পার্ববস্তী ভৃত্য । 

পারশ্খপরিবর্তন (পার্খ-_পরিবর্তন ফেরা) 
২ কলীৎ, পাশ-ফেরা | ২। ভাদ্রশুকুএ কা 

দ্রশীতে হরির পাশ ফেরা হেতু উৎ্ব- 
বিশেষ। এইদিনে ভগবান বামপার্খ্ব ত্যাগ 
করিয়া দক্ষিপপার্থ্ে শয়ন করেন। 

পার্খশূল (পার্ব-শৃল তীস্ক যন্ত্রণা) সং, 
পু ক্রীৎ শুলরোগবিশেষ। 

পার্খাশ্থি (পার্খ্ব-_ অস্থি, ৬ঠী _ ঘ) সৎ, ক্্রীৎ। 
পশুকা, পাজর1। | 

পার্ধত (পৃষত্ণ বিরাটনৃপ 4 অ(ফং)-_জআপ- 
ত্যার্থে) সৎ, পু, বৃষ্টহ্যুম । ২.। বিং, ত্রিৎ, 



পালা 

পার্ষদ পের্ষছ্ সতা+অ ফ)- _ ভিষ্ত্যর্থে 
সং; পুত, পরিষদ্গ, সভাঁসদ । 

পাকি” তপৃষ সিক্ত কযা1+নি-শ্ব) সং, 
পু স্ত্রী, গুল্ফের আধঃ, গোড়ালি । ২। 
সৈন্যের পশ্চান্তাগ । ৩। পৃষ্টশক্র | ৪ 
পৃষ্ঠ দেশ । ৫ | জিগীষা । শি _ ১ “সৈন্য- 
পৃষ্ঠে পুমান্ পাষি” পশ্চাৎ পদজিগী- 
বয়োঃ 1৮৬ আ্ীৎ, কৃতী 1৭1 উন্মত্তা স্ত্রী । 

পাঝিগ্রাহু পোষি সৈন্যের পশ্চান্তাগ _ 
গ্রাহ যে গ্রহণ করে, ২য়1--ষ) সং, পু, 
পশ্চা্ত্ব্শ শত্রু রাজা। ২1 সৈন্যের 
পশ্চান্ধাবী।৩। সৈন্যের পশ্চান্বত্তাী । 

পাঞ্টিত্র পোষ্ষি” সৈন্যের পশ্চান্ভাগ -'ত্রে 
রক্ষা করা+অ(ড)১-ক) সং, ক্লীৎ, 
সৈন্যের পশ্চান্ভাগ রক্ষাকারী সৈন্য । 

পাল (পাল, পা-ঞ্ি রক্ষা করা+অ(অন্) 
-_ ক) বিং১ত্রিং রক্ষক । ২। প্রতিপালক । 
শ। সৎ, পুৎ, দল, সমুহ! ৪।"পিকৃদান্। 

পালই (দেশজ) সং, ধান্যের আতপ, সতৃণ 
ধান্যের রাশি । 

পালক পোল,পা-ঞ্রি রক্ষা করা1 অকণেক) 
-_ক) বিং, ত্রিং, রক্ষক, পালনকর্তণ। 

পালখ পেক্ষ শবজ) সং, পাখা, ভান।, পুচ্ছ। 
পালক্ক পাল রক্ষণ- অঙ্ক যে গমন করে, 

বা দান করে) সং,পুখ - _ক্ীৎ, পালংশাক । 
২। পুং, বাজপন্ষী। 

পালন পোল,পা -ঞি,1 অন(অনট্)- ভা) সং 
ক্সীং, রক্ষা, পোবপ। ২। ভরণপোষণ । 
৩। সদ্যপ্রহৃতা গরুর ক্রীর | ৪। সঙ্গীতে-__ 
“যে গীত দ্বার কোমলকণ্ স্ট্রীজাতির! 
আপন আপন শিশু সম্তানদ্িগকে আসক 
করে তাহাকে পালন বলা যায় । 

পালর়িত পালিত, পাল দেখ, তৃতৃন্)- 
ক) বিং, ভরি, পালনকর্ত।, পালক । 

পালা পেজব শব্দজ) সং, পল্পব। ২। বার, 
.. শর্ধ্যায়। ৩ কালনিরূপণ। ৪। কীর্তন কিন্বা 

.. কিযবংশ । | ৩। বি রক্ষিত, পোষা । 

' বস পেল্যকছন শখজ) 

১৯৫৬ ] 

সঙ্গীতের সম্পূর্ণ ইতিবৃণ্থের | 

গ গেলারন শবজ) সং, প্রচ্থান । হা রি , 

পা 

পালাশ পেলাশ পত্র বা এই বৃক্ষ + অফে) 
- প্রং) বিৎ, ত্রিং, হরিতব্ণ । ২ । পলাশ- 
বক্ষসন্থ্ীয় । ৩। সং, ক্লীং, তেজপাত। 

পালাশখণ্ড (পোলাশ পলাশবুক্ষ'সম্ন্বীয় ই- 
তযাদি খণ্ড দেশ । যে দেশে পলাশ- 

বক্ষ প্রচুর আছে) সং, পুৎ। মগধদেশ, 
বেহার। 

পালি ? পোল রক্ষা করা4+ই-শ্্ঈপ্_ 
পালী বিকজে) সং,কস্্রীং, রাশি । ২। 

শ্রেণী, পড়্ক্তি ।৩। প্রীস্তভাগ 1৪ প্রদেশ । 
৫। খর্জোর তীক্ষধার ।৬। ক্রোড় ।৭। কোণ। 
৮1 সেতু ।৯। প্রশংসা-বচন। ১০। হ্াড়ি। 

১১। পালা । ১২। ছাত্রাদিদেয় বৃত্তি । ১৩। 
খেোড়। ১৪। কেশকীট, উকুণ। ১৫। 
শশ্ুলা শ্টী । ১৬ । অতি প্রাচীন ভাষা- 
বিশেষ, মাগধী ভাষা । 

পালিক। (পালী4কণ্_ 0") সং, স্ত্রীধ, 
অস্বের তীক্ষ ধার। 

পালিত (পাল, পা-+তক্তি)-শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, রক্ষিত । ২। পোষিত। ৩ । বর্ধিত। 

পালে (দেশজ) সং, ওষধবিশেষ। ২। 
গু'ড়া। 

পালোযান পোরস্য) বীর । 
পাল টন ফেশজ) সং, বদল, পরিবর্তন। 
পাল্লা (পারস্য) সং, ভৌলকরণের গাত্র, 

তদ্ীজু। ূ 

পাবক পু. পবিত্র করা+অকর্ণেক)-ক। 
সহদেব অগ্নিকে শতি করিতেছেন, 
“আপনি জগৎকে পবিত্র করিতেছেন ১ 
এই জন্যে আপনার নাম পাবক হই" 
স্লাছে) সৎ, পু» অগ্নি । ২। বৈহ্যতাগি। 
শ। সর্াচারী ব্যক্তি । ৪। বহিকষন্থ। ৫। 
চিত্রক। ৬ | ভল্লাতক'। ৭। বিড়ঙ্গ। ৮। 
রক্তচিত্রক। ৯। কুুত্ত | ১*। বিং, ব্রি 
পবিত্রকারক। টা 

পাধকি '(পাবক+-ইছ্ছি)-- অতি ) সং, 
- পুৎ, পাবকপুত্র, কার্তিকের। পিং + 
*কথং তং কৃণ্তিকা পুক্রমুক্তবান্ তৎ হুরং 

গুরুৎ । কথক বুজি 1 ধা মাত- 
নগদ! রি | 

০ 



বিৎ, ত্রিং, পবিত্র। ২। শোধক, পধিত্র- 
কারক । ৩। (+অন-- ভাবে) ক্লীং, পবিত্রী- 
করণ। ৪047 অন--৭) জল।৫। কুদ্রাক্ষ। ৬। 
গোময়। ৭। প্রায়শ্চিত্ত । ৮|(+অন-ক) 
পুৎ, অগ্নি। ৯। ব্যাসদেব। ১*। সিহ্লক । ১১। পীভ। ১২। ভূঙ্গরাজ। ১৩। বিধুঃ। 

পাবনধ্বনি (পাবন-ধ্বনি শব) সং পুং, 
শঙ্খ | ২। পবিত্র শক । 

পাবনি (পবন+4-ই(্ফি)-_ অপত্যার্থে) সং, 
পৃৎ, পবনপুত্র, হনুমান । 

পাবনী পোবন+ঈপ._জীলিঙ্গে) সং, শ্রীং, গজা। শিং-১ “ ক্ষৌনীপৃষ্ঠে লুঠন্ী 
ছরিতচয়মুন্ণির্ভরৎ ভৎপয়ন্ত্রী পাথোধিং 
পুরয়ন্তী হারনগরসরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু।” 
২। হরীতকী। ৩। তুলসী । ৪। গাভী । 

পাখ পোশি বন্ধন করা+ অ.ঘ এ) _৭) সং, 
পু, রজ্জ, দড়ি। ২। অস্ত্রবিশেষ। ৩। শৃত্র। ৪। ফাদ । ৫। (কেশবাচক শবের পর 
প্রযুক্ত হইলে) “গোছা, সমূহ) ৬ 1 কে্ণ, 
বাচক শব্দের পর বসিলে ) “হুন্দরঃ। ৭। 
ছেত্র ভিষক্ প্রভৃতি শব্দের পর থাকিলে) 
কুৎসিত" । ৮। পোর্খ শকজ) সৎ, পার্শ্ব । শা পোশক শব্দ) সং, অক্ষ,চৌপাড়। ২। কর্ণভুষণ। ! 

পাশক (পাশি বন্ধন কৰা41-অক.ংপক)- 
ক) সং, পুং পাশা, অক্ষ। 

পাঁশপাণি ) (পাশ রঙ্জ-পাণি, ৬ঠী- 
পাশতখ 4 হিৎ। প'শ-ভৃৎ্ [ভূ পোষণ 
কর1+-০(ক্ষিপ১- ক] যে ধরে, ২য়া-ষ) সং, পুং, বরুণ |. 

পাশব পেশ+-অ(া)- প্র) সৎ কলীৎ, পশ্ত- পাল, পশুমমূহ। ২। বিৎ, ত্রিং, পণ্ড. সন্বস্বণয্ব। 
পাশবপালন (পাশৰ -পালন পোষণ) সং, পাশিত পোশ রজ্কু+ইত- প্র) বিং,ত্রিং, আহার নি 52.5.01 পাশী।পাশিন্, পাশ রজ্জ+ইন্ _ অন্ত্যর্থে) 
সং পৃং, বরুণ । ২ ব্যাধ 1৩ । যম ৪) 

পশীস্ (পাশ. রজ্জ,-কৃত। ঈ€ি)_. 

[ক্লীৎ, শ্বাস, তণ। 

অভুততভাবার্ধে ) বিং০ত্রিং, পাশবন্ধ, দড়ি. 
দিয়াবাধা। 37177. রা 

পাণুপত (পেশুপৃতি+ অফ)_ প্রৎ) সৎ, পুত. 
পশ্ডপতির উপাসক,শৈব। ২। বকপুষ্প। ৩. 
বিং, ত্রিৎ, শিবসশ্বন্ধীয়। ৪ । ক্লীৎ, শিবের 
অন্ত্রবিশেব। ৫। ব্রতবিশেষ ) দ্বাদর্শীতে 
একাহার, ত্রম্জোদশীতে অযাচিত ব্রত, 
চতুর্দশীতে নক্ত ব্রত ও তৎ্পরদ্দিন- 
উপবাস দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়। 

পাশুপতান্ত্র (পাশুপত - অস্ত্র) মং, ক্ীৎ, 
শিবের ত্রিশল । 

পাশুপাল্য (পশুপাল যে গে! মহিষ্যা্ি 
পালন করে+যফ্যে)- ভাবে ) সং, ব্লীৎ, 
বৈশ্যবৃত্তি, পশুপালন কর্খা। 

পাশ্চাত্য ) (পশ্চাৎ4+-যষে্)_ ভবার্থে। 
পাশ্চান্তয 4 পশ্চাৎ+ত্যণ্ ) বিৎ, ত্রিং, 

পশ্চিমদেশীয়। ৎ। পশ্চিমদ্িকস্থ । ৩। 
পশ্চাৎস্হিত'। ৪ । সৎ, পুত, ষবন। রঃ 

পাশ্যা পাশ+য- প্রৎ) সংস্্রীতত পাশসমূহ। 
পাষক ; সং, পুৎ, পাদাভরণবিশেষ, পাযুলী। 
শিৎ-১ “ রত্বপাশকষটকৈশ্চ বিরাজিত 
পদাক্গুলৈ।”” রর | রর 

পাষণ্ড (পাপ-সন্ দান কর1+4ড-. 
পাষগুক ক, নিপাতন। অথবা প। 
পাষগ্ডী বেদধন্ম-_বণ্ড নিস্ফষল, কর!। 
শিং ১ “পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্্্ঃ পাশন্দেন 
নলিগদ্যতে। যগুয়ন্তি তু তং ষন্মাৎ পায় 
স্তেন কীর্তিত।” ২য় পর্ষে--কণ্- যোগ । 
৩য় পঙ্গষে- পাষগ্ডিনৃ পাষণ্ড + ইনৃ স্বার্থে 
অথবা পাপ- সন+ভিন-ক ) সং, পুং, 
বেদবিরুদ্ধাচারী, বিধন্বী। ২ । বৌন্ধক্ষপ- 

. পকান্ধি। ৩। নাস্তিক £ । ধর্ম বৃহিক্ষাত। 
| সদাচার-ভ্রট। ৬।পান্গর | : :.. 

পাষাণ (পিষ [মসাল। ] চূর্ণ করা+আন 
--ধি) সৎ, পুত, প্রস্তর, শিং 
্ষুদ্রপাধাপ, বাট্খারা ।....... 

পাষাণদারক ০... (শা, 1শ প্রস্তর স্মারক, 84 8 " 

্ 
চিত ২8 ঃ 1.২ যম। ৪। | পাষাণদারণ : $ জারখ দার বিদারণ কর! বাসে পুত্রবিশ্দেষ । ৫। বিং,ত্রিৎ পাশ- |  শকসলট্ -প] যে বিদারণ করে) অং, প্ুংখ.. 

 পাধাপতেদক আন্ত, টঙ্ষ। টাভি। ২ কী... . ীপ্তভাগ। 



পিঙ্গ | [ 
১8 ৯৯-৯ক 

পাসোর! দেশজ) সং, বিশ্াতি, ভ্রম । 

পাহাড় (দেশ) সৎ, পর্বত, গিরি । 

পির! পিঞ্জর শকজ) সং, খাচা। 

পিপীড়া, পিপীড়া (পিপীলিকা শব ১ সৎ, 

লিপুল পরলী অজ?) সং ফলবিশেখ ) 

পিক-পূৎ ) পে অনুকরণ শবষা-কৈ 

পিকী-_ন্ত্রীঘ / শব্দ করা+-অ(ড) - ক, ঈপ্) 
সৎ, ফোকিল, কোকিল! শিৎ-১৯ “কাকঃ 

কষফ্ঃ পিকঃ কৃষ্ণ কো ভে্ঃ পিককা- 

কয়োঃ ৷ বসস্তসময়ে শ্রারণ্তে কাকঃকাকঃ 

পিকঃপিকঃ 1? | 
পিকৃদণন (যবনভাঁষা) সহ, নিষ্ঠীবনপাত্র । 

পিকবন্ধু, পিক কোকিল - বন্ধু, ৰ- 

1প'কবল্লভ, | ললিত, রাগ) সৎ, পুৎ, আত্- 

পিকরাগ, বৃক্ষ । 
পিকাত্মা; সং, পু» পক্ষিবিশেষ। 

পিকানল্দ (পিক কোকিল- আনপ্দ, "মী 
-*হিৎ) সং, পুৎ, বসম্তকাল। 

পিকী ; সৎ, স্্রীং, পিক দেখ)। 
পিকেক্ষপা (পিক _ ঈক্ষণ চক্ষু, ৬ঠী - হিৎঃ 
আপ. স্্রীং ) বিৎ, আ্্রীং, কোকিল ঢক্ষুর 
যা চকুর্বিশিষ্টা । 

পিক (পিক অনুকরণ শব - কৈ শঙ্খ করা 
“অ€কে)- ক) সং, পুৎ হুত্িশাবক। কা 
স্জ্রীৎ, মুক্তাপরিমাণতেক । 

পি (পিদৃজ্্ বি - প) 
সং, পুধ। লীলপীতম্িশ্রিতবর্ণ। শি শিৎ -- ১ 

শি দীপশিখাভঃ স্যাৎ লিক্ষলঃ পন্া- 
হুলিবৎ”। হ। মৃষিক। ৩। বিৎ, ভ্তিৎ, 

তদ্বর্ণযুক্ত | ৪1 ক্লীৎ। গন্ধভ্রব্যবিশেষ । ৫। 
হুরিতাল 1* | শীবক । জা- জী, গো- 
রোচনা । ২ । হুরিজো। ৩। ছুর্গা। ৪। হিঙ্তু। 

ঞ%। নাড়ী। ৬1 বখশলে।চন। তী- 
স্ত্রী শমীবরৃক্ষ 

শিক্চকপিশ। (পিঙ্গ পিশ্গলবর্ণ-কপিশ মে 
টিয়া বর্ণ) সৎ রী, তৈলপাফিক।। 

টু পিচ (- চক্ষুগস্) সং, পুৎ, কুমতীর। 
.পিজট (পি পিক্স লবর্ণ -জট!,৬ভী-_ হিং) 

আহ, পুংঃ শিব । | 
রি লিল, এসি দেখ, 

৮৭ 2 ৃ 

আঅলংক্সলচ)--ণ, 

১০৫৮ 1 | পিচ 

অথবা পিশ+ল- অস্তযর্থেট সং, পুংঃ 
নীলন্পীতস্িশ্রিত বর্ণ,পীতের আভাযুক্ত গাড় 
নীল। ২। লাগবিশেষ। শিৎ-১'পিশজো . 
রোচনা পাওঃ কদ্রঃ কনকপিলগলাঃ1” 
1 নিধিবিশেষ 181 মুমিবিশেষ 1৫1 বানর। 
৬। অগ্ি। ৭1 নেউল। ৮। বিষবিশেষ। 
৯। একাদশ কদ্ধের একজন | ১। 

জর্খেঃর পারিপার্শ্িক। ১১ । মঙলগ্রহ। 
১২। বৃহসফবিশেষ। ১৩। ক্ষুদ্রপেচক। 
১৪ । ছন্দোশাশ্্কার আচাধ্যধিশেষ। ইনি 
পিঙ্গললাগ নাষে বিখ্যাত । ১৫1 পিমলা- 
চার্ধাকত ছন্দোগ্রহ বিশেষ | শিৎ--১৭থ 
ছন্দঃশান্মকর্ত,ঃ পিজলাচাধ্যস্য স্যতিরূপৎ 

মঙ্গলং নির্ব্বিস্বগ্রন্ছপরিসমাগুয়ে গ্রন্থকৃৎ 
করেটতি ৷” ১৬।বিং১ত্রিং,কপিলবর্ণযুক্র 1১৭ 
লা_স্তীং, দক্ষিণদিগ্গজ বামনের পত্থী। 
২।লাড়ীবিশেষ | ৩। বেশ্যাবিশেষ ; একদা 
সঙ্কেতপ্থানে প্রিয়জন কর্তৃক বঞ্চিত 
হইয়া নিতাস্ত ছুঃ;; শান্তবুদ্িপ্রাণ্ড হইয়? 
ভগবানে মাল ভ্তত্ত করিয়া পরমগতি 

লাভ করিয়া 1 ৪ | শিংশপাবৃক্ষ | 

পিজললেহ ; সৎ, ক্রীৎ, পিস্তল, পিতল। 
পিল্গলিকা পিঙ্গল+ক _ প্রৎ) সং, স্ট্রং 

বলাকা, বকশ্রেণী । 
পিআসার , সং, পুৎ১ হরিতাল। 

*পিক্গাস্ফটিক ; সৎ, পু, গোমেষ মণি । 
পিঙ্গাক্ষ, পিজেক্ষপ (পি পিঙ্গ লবর্ণ _ অঙ্গি, 
 ঈক্ষণস্০ চক্ষু১4 অ, ৬ঠী - হিং) সৎ পু, 
শিব । ২।ব্যাধবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, 
যাহার চক্ষু পিজলবর্ণ। 'ী_স্্ীঘ 

কুমারামনুচর মাড়বিশেষ। 
পিঙ্গাশ শিেঙ্গ পিশলবর্ণ আশ [অশ, 
ভক্ষণকর1-+্জ _ প্র] মাংস) সং, পুং। 

* পলীর প্রধান ব্যক্তি । ২ । পাঙ্জাশমাছ। 

৩। ক্লশাৎ, জাত্যন্বর্ণ। শী - স্্রীৎ, নীলিকা। 

পিচ (দেশজ) সং, বৃক্ষবিশেষ । ২। যান 
বিশেষ। 

পিচণ্ড, পিটিত্ড (অপি নিশ্চয় চষ্ 
কর1+ অ(ড) _ ক) হণ, পুৎ। উদর, 
ভুঁড়ি । ২। পশুর অবয়ব । মর 

(পিগিল, পিচিওিল (পিচ) পিডিও 7 

ভক্ষণ 

পেট 

জ 



| শিচ্ছি [ ১০৫৯] পিঞ্জ 

নত _ বআস্ত্য্ে) বিৎ, ভি হৎ উদরযুক্ত, 
ভাড়িওয়ালা | 

পিচব্য (পিছু. কার্পাস+ঘ-_ _ প্র) সৎ, পুং 
 ক্ষার্পা 
পিচ পে লৌর ধাতু] মুছা +উ/চুক) | 
শশা লংজ্ঞার্থে) সং, পুৎ, কার্পাসতুলা | 
৭1 পরিআাণবিশেষ | ৩। আনুরবিশেষ। 
৪। কু্টবিশেষ। €। তৈরব। ৬। শস্য- 
বিশেষ। 

'পিচুক ; সৎ, পুৎ, মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ'। 
পিচুতৃল ; সৎ, ক্লীৎ, তূলবিশেষ। 
পিচুমর্দ, পিচুষন্দ পিচু কুষ্টবিশেষ _ মর্দ 

[মু ম্দনকর14+ আঅ(জন্)-- ক) যেমর্দন 
করে, ২য় -ষ) সং, পুৎ, নিমৃপ।ছ । 

পিচুটি (পিঞ্জটশন্দজ) সং, নেত্রমল, দৃষিক!। 
পিচুল (পিচু কার্পাসতুলা1-লা গ্রহণকরা 
+অডে)- ক) সং, পুৎ, ঝাঁবুক, ঝাউ- 
গাছ । ২। কার্পস! ৩। জলবায়স। 

পিচ্চট পিচ্চ, ছের্দকর1+ অটভেটন্)- 
সং, ক্রীং, সীসক, সীসা। ২। রঙ্গ, রাং। 
৩ । পু, নেত্রকোগবিশেষ । 

পিচ্ছ (পিচ্ছ. পীড়নকরা+1 অঅন্)- ক) 

না সরস ব্যঞ্চনাদি |. ঞ। বি নে 
জি্ধ হপাদি। *॥ ঘগুযুক্ ভাত শ? 7. 
জলমুক্ত ব্াজন।৮। পুংঃ সন্ত ক বৃক্ষ, ৬5 
লা_স্ত্রী, পোতিকা । ২। শিৎবাগারুক্ষ ।. .. 
৩। শিম্লগাছ। ও। কোরকিলাক্ষ॥ ৫1 
বৃশ্চিকাগ্গুণণ । ৬। শবলীতৃণ | প-। আস্ত $::. 
৮ ।কচণী। নি এব 

পিচ্ছিলক পিচ্ছিল দেখ, কপ্_ যোগ) সৎ টা, 
গুৎ। ধন্বনবৃক্ষ । রি 

পিচ্ছিলচ্ছদ1) সং, স্ত্রী, উপোদকী। 
পিচ্ছিলত্বক্ক; সৎ, পুং, নাগরজ বৃক্ষ । ২। 

ধন্বনবৃক্ষ । 
পিচ্ছিলসার ; সহ, পু, মোচরস । 
পিছন দেশজ) সং, পশ্চান্বতখ হওল। ২। 

নিবর্তন। 
পিছল, পিছলা পিচ্ছিলশব্কজ) বিৎ, আচী- 

হীন, গড়ানিয়। | 
পিঞজ (পিন্জ জআঘাতকরা, বধকরা1+ 

(4 অল.)-ন্) বিংত্রিৎ, ব্যাকুল,কাতর । 
২। (+অল._ প) সং, ক্লীৎ, বল্, শক্ষি । 
৩। চল ভাবে) পুং১ বধ, হত্যা। ৪। 
কপুরভেক্ষ। 

ক্লীং, ময়ূরপুচ্ছ। ২। চূড়া । ৩) পুত, ? পিপ্কট (পিন্জ, মিলিভহওয়।+ অট(জেটল্) 
লাঙ্গুল। 

পিচ্ছল (পিচ্ছ+জল(কলচ)-_ ক) বিং 
জিং, পিচ্ছিল । 

পিচ্ছলদলা (পিচ্ছিল বৃক্ষ-_দল পত্র, 
পিচ্ছিল -পিচ্ছল ) সং, স্ত্রী, কুলগাছ। 

পিচ্ছবাণ ; সং, পুৎ, স্টেন্পক্ষী । 
পিচ্ছ। €পিচ্ছ ভাগকরা11+অ(অল্)-_্্ম, 
আপ -স্ত্রীলিজ্ে) সংযস্ত্ীৎ, ভাতের মণ্ড। 
২। অর্পের লাল ।৩। পুগবৃক্ষ । ৪। পড়্ক্তি, 
শ্রেপী। ৫। ছশ্খের পায়ের ঘা। ৬। কোষ । 
৭। মোচা। ৮1 শিশুগাছ। 

পিচ্ছিকা (পিচ্ছ+ইক- প্রং) সং, জীং, 
পিচ্ছসমূহ । ২। চামরবিশেষ । শিৎ-১ 
পিচ্ছিকাৎ ভ্রামস্িত্বা বহুবিধৎ হাস্যং 
কৃত্বা পণমন্থইং ঘস্স চরণে ইদং অলিং 
অপিশ। কুলামন্ম ।” 

পিচ্ছিল (পিচ্ছ! ফেন+- ইল _. অদ্যযর্থেণবিং, | 
 ব্রিং,হড় হড়ে, ০ । ২। পিচ্ছযুক্ষ । 

_ ক) সং, পুত, লেত্রমল, পিচুটী। শিৎ 
৯৭দৃষীকা দূধিকা দৃষিঃ পিঞ্জেটপিঞ্টা- 
বপি। 

পিজন (পিনৃজ, স্পর্শকরা1+আঅন(অনট্)-প) 
সং, ক্লীৎ, তুলাফোড়া ধন্থঃ, ধুন্খারা!। ২। 
(+ অনট _ ভাবে) ভুলা ফোড়া । 

পিঞ্জর (পিগ্ড বাসকরা, পিঙ্গলবর্ণ হওয়া +- 
অর-শ্) সৎ, ক্লীং, পিঁজরা। ২। ঘর্ণ। 

৩। পু, পীতবর্ণ অশ্ববিশেষ। &। (+অর 
--৭) শিজলব্র্ণ 1৫। পীতরক্বর্ণ । ৬। ক্রীং, 
হরিতাল। ৭। দেহাস্ডিপুঞ্জ। ৮1 বিৎ, ত্রিং, 
পীত বা পিগলব্ণ যুত্ত । . 

পিঞ্জল (পিন্জ বধকরা ইত্যাদি+ল 
ছ্েলচ)--স্ঘ) সংঃ পুং) অতিশয় ব্যাকুল 
সৈন্যাদি । ২। জ্রীৎ, হরিতাল। ৩। কুশ- 
পত্র । ৪ 1 বিৎ, ত্রিং, পিঞরবর্ণবিশিউ । 
৫। ব্যাকুল । লী--স্ত্রীং, কুশাস্তর বেছি 
প্রাছেশ মাত্রসাগ কুশপত্র স্ব, পবিত্র । 



পিড় 
৮০৮৮ শা শশস্পীশদিশ শশীশিশেশীপীসপগা 

পোপ 0 পিতা িটি শিট িশপিলাপী। 

ঘখা__“'অনম্থর্গর্ভণৎ সাগ্রৎ কৌশ খিদ- 
লমেবচ । প্রার্দেশমাত্রৎ বিজ্ঞেয়ৎ পবিভ্রং 
যত্র কুত্রচিৎ। এতদেব হি পিঞ্জল্যা 
লক্ষণ জমুদ্বাহতৎ 1” 

পিঞ্জ (পিন্জ হিৎসাকরা4 অ- প্রৎ) সং, 
শীৎ। তুলা । ২। হরিদ্র]। ৩ | হিৎসা1৪ | 

ছড়ী। 
পিন (পিন্জ দীপ্তিপাঁওয়।1+ আন(শান) 

_ ক) সৎ, ক্লীৎ, স্বর্ণ । 
পিঞ্জিকা (পিঞ্জি তৃল11+কণ - যোগ) সৎ, 

স্শিৎ, পাইজ । 

শিগ্ুল (পিন্জ- বধকরা1-4উল _ সহশ্ঞার্থে) 
সং, রীৎ্। শলিতা। 

পঞ্র,ষ (পিন্জ. পিক্গলবর্ণহওয়া 1 উষ-_ প্রৎ) 
সং, পুত, কর্ণমল, কাণের খোল । 

পিপ্জেট ; সৎ, পু নেত্রমল, পিচুটি । 
পিঞ্জে লা) সহ, সী, পাতার শান্দ। 

গিট, পিউকঅপটা মিলিতহওখ14+ অক) 
বি, কণ্ _ন্বার্থেট সহ, পুহ, পেটারি চু- 
পচ প্রভৃতি ২। ধান ্যরক্ষার্থ ভোল । ৩। 
্রিই) বিস্ফোট । 

পিউলোকী ; সন, জ্রীৎ, ইজ্বারুণী । 
পিটলাাশ 7 অৎ, পু পব্বতোন্যি মত্স্য। 

পিটন (দেশজ) আঘাতকরণ, প্রহারকরণ, 
মরণ, তাড়ন। [পেষিত তগু,ল । 

পিটলী দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ২। জলযুত্ত 
পিটাক (পিট সংশ্রহকরা+4 আক - প্র) 

সৎ, পু, স্বনামপ্রসিদ্ধ মুনি । 
পিটক' (পিট সংগ্রহকর1+ত - প্রং।ক- 

যোগ) সং, স্ত্রীৎ, দত্তমল, দত্ভকিটক, 
দাতের ছাতা । 

পিট।পিষ্টক শববজ)সৎং,পুপ । ২। বিৎ, আঘ1- 
. তিত। লী, জলযুন্ত পেধিত তল । 

রর [খণ্ড । 
পা পিটনা, (দেশজ) সং, মুদ্গর, পিটিবাঁর কাষ্- 
০ পিঠর, পিঠকর -- পুৎ পিঠ ক্লেশ-রা 
এপিঠনী সৎ 

'করন্)-ক। কণ্-- যোগ) সং, পু পাত্র, 
হাড়ি । ২1. পেটারি। শ৩। পুৎঃ মন্থনদণ্ড। 

পে পড় বাপিকরা1-'অফ -- প্রাং) ষ্ রা র 

ূ * পিস (পি ক্মন্গের রে জা জীব হণ, ফোড়া, ইনি 

ত্য ০৬০ 

পা পীপশশীপিপাশিশিকিপাগাপপ্পী পাশপাশি শশী 

| 
স্প্প্ 

1:০0 
1 রন 

০: 

0৯ 3৫... ৮0177 
সি ১11 

» ০৫ নি 

] টিন পি 

পিড়া, পিড়ী (পীঠশবজ) সৎ, বেদী নী 
কাষ্ঠাসন। 

পিশ (পিশু, রাশিকরা4অভেল্)-_্ব) 
পুৎ- কলীৎ, গোলাকুতিক্ষদ্রবাশি, গোল- 
বস্ত ; যথা-লোৌহপিগু | ৩। ডেলা। ৪। 
অন্বের ডেলা। “ভীমাপবর্জিতৎ পিগুমা- 
দ্রন্তে গৃহপালবত্ড 1৮৫ । পিতুলোকে প্রদেঘর 

বর্ত,লাকার খাদ্য সামগ্রীর গ্রাস ৷ শিৎ-১ 
“পতস্তি পিতরে। হোষাৎ লপগ্তপিঞ্োদক- 
ক্রিয়া |? ৬। শরীর ।৭। মীঘস ।৮। ভোজ, 
ীয় বন্থা। ৯। গ্রাস। ১০ । দেহৈকদেশ। 

১১। গুটহৈকদেশ :১২। বল ।১৩। পুষ্গ 1১৪. 
জমৃহ ।১৫। গজকুস্ত ।১৬। ক্ী্যন্গ্ুকৌদীয়- 
দিগের পিতদেয় বর্ত,ল ভঙক্ষ্যবস্ত | ১৭। 

খাদাদ্ববা ।৯৮। জীবিকা 1১৯। লৌহ হৃ। ৯০ 
বিংঃভিং, আহত ।২১ ।জআন্দ্র। 

| পিগুক ৫ পিও+কণ্- যোগ ) সং, পুৎ, 
সিহলনাম গন্ধদ্রব্য বিশেষ । ২। পি [শাচ। 

৩। পিগালু। ৪ । কলীৎ, বোল । ৫। পিগু- 
মূল। 

পিগুখর্জ,.র ; সং, পুৎ, রী -স্ত্রীৎ, পি 
খেজুরের গাছ । ২। পিগুখেজুর। 

পিওদ (পি -দ [দা দানকর1+ অড)- 
ক] যে দান করে) সৎ, পুং, পিওদান- 
কর্তী, যে পিও দেকস। শিং-১ 
লেপভাজশ্চতুর্ধাদ্্যাঃ পিত্রাদযাঃ পিও- 
ভাগিনঃ পিগুদঃ সগ্ুমস্তেষাৎ সাপিণ্যং 
সাগুপৌক্ষষম | স্মেতি)। ২। অন্নদাতা। 

পিগুপদ ; সং, ক্লীহ। অস্কবিশেষ | শিৎ-১ 
একীকৃতৎ রসনিশাকর ষুগ্রভুক্তশেষং 
ততে! ভবতিপিগুপদ্বৎ গৃহস্য।? ২। 

পিশুন্ছান । 
পিগুপাদ তপিগ মাংসপিগ্ড -পাদ চরণ) 

সং, পু, হস্তী। 

ূ চিন (গু - পুষ্প) সং, ্ীৎ, অশোক" 

গ্রছণ করা কমর | 

 পুক্প। ২। জবাক্ষুল। ৩। গদ্মপুগ্প। ৪1 
তগরপুষ্প। 

পিওল (পিগু[ সবতিকা ইত্যাৰির ] রাপি 
-লা পার্কে) ক সৎ, পু? 

সেতু, আাকো 7 77 
ভেলা, ইত্যাদি সু 



পিশী ' [ 

গমন করা বা পাওয়1+অ- ক) সৎ, পুহ, 
ভিক্ষোপজীবী, ভিখারী | 

পিগাভ (পিগড গোলাকুতি বস্ত- অভ্র মেঘ) 
সৎ, ক্লীৎ, করকা, শিল। 

পিগ্াষস (পিশ জংহত-অয়স লৌহ) 

সৎ, ব্লীৎ, ইম্পাত। 
পিগার (পিগু রাশি-খ গমনকরা+ 

ঘেঞ্)_্ম) সং, পুথ্, ক্ষপণক। ২। 
গোপ। ৩ । মহিষীরন্ষক। ৪। বৃক্ষ- | 

১০৬১ ] পিতৃ 

পিগীর পেগ গোলাকুতি বস্ত -্ধ [গমন- 
করা] সমতুল্যহওয়1+4 অ-প্রৎ, নিপা” 
তন) সৎ, পুৎ, দাঁড়িশ্ববৃক্ষ । ২ হিন্তীর । 
৩ । বিং, ত্রিং, নীরস। 

পিশুীশ্ুর (পিগুশ গৃহ-শর বীর) সং, 
পুত স্বীবৎৎ ভীত অথচ .আ্বশ্লাাকারী, 
পরদ্ধেষী কাপুরুষ 1২ 1 পিিণী &ভাজন -_ 
শর বীর, ৭মী-_ষ) কেবল ভক্ষণবিষয়ে 
বীর, পেটুক। 

বিশেষ । ৫ | নাগবিশেষ। * | বলরামের ঈ পিঞ্ডোলি ; সৎ, স্ত্রীং, ভূক্তসমূজিবাত। 
কনিষ্ঠ । ৭। তীর্থবিশেষ | ৮ । ক্লীৎ, শাক- 
বিশেষ। শিৎ - ১৫পিও্ারৎ শীতলং বল্যৎ 
পিত্তনাশি কচিপ্রদ্ঘমূ 17? 

পিগালু ; সংপুং,কন্দগুড়,চী। হ। পেড়ালু। 
চুবড়ি আলু । 

পিওি (পিগু. সংহতহওয়া+ই-র্খা। 
পিঙ্িকা। | 

পিও্ডী সৎ, স্ীৎ, রথার্দিচক্রের মধ্য- 
মণ্ডল । ২। চক্রের মধাভাগ। ৩। 

কক্ষ বা জান্ুর অধঃস্ছ মাংসল প্রদেশ, 
পায়ের ডিম, পার গোছ। ৪ । অলানু। 
€। থেজুর গাছ । ৬।ভক্ষ্যপিণ্ড। ৭। 

শ্বেতায়ি 1৮1 পীঠ | 
পিশিত €(পিগু রাশিকরা4+ ভক্তি) ক্র) 

বিং, তরি, গণিত । ২। গুণিত। ৩। ত্বন, 
সাক্স।৪ ।জসংহত। ৫) পিগুাকৃতীভূত । 
৬। পুত, তুরস্ক । 

পিগিল (পিশ রাশি ইত্যাদি ইল -_ প্রৎ) 
সৎ, পুৎ, সেতু, স্মাকো। ২ ।গণক । 

পিী ; সৎ, স্ত্রী, পিশীতগর । ২। অলাবু। 
৩। খর্জ,রবিশেষ । ৪1 জবান নিরূপণার্থক 

উপন্যাস ৫। পিশ্ডিকা, পিওু 1 শিৎ --১ 
“নীতায় তুরগায়াশুড ভক্তপিশ্ডীৎ ভুগন্দি- 
নীমৃ। দদ্াৎ পুরোহিতত্তত্র সংমন্তর্য 
শাস্তিমন্ত্রকৈঃ 1১ পিগ্ডিন্)।. বিং, ত্িৎ, 
শরীরী । ব্ঘ।-_-"লিক্গৎ বিনা যথা পিপী 
জয়শ্রীস্বাং বিনা তথা), 

পিশীতক্ষ ) ২ সং, পু, সদন । ২। ফণি- 
রগ ১৫ 1 

শি শিট ১ , ওন্রবিশেষ। 

যেখানে চক্রদণ্ড সংহত হয); 

-1 লং (হক নি তি পি: 

। পিণাক (িষ, চুর্ণকরা, পেষণকর1+ আক 
(আকন্)-_শ্, নিপাতন) সৎ, পুৎ_ক্ীৎ, 
তিলের থলি | ২। কক্ষ ।৩। হিন্দ, হিৎ। 
শিৎ_ ১পিণ্যাকৎ ভক্ষবিত্বা তু যো বৈ 
মামুপসর্পতি 1”? ৪ । কুস্কুম । 

পিতল পিলভলশব্দমজ) সং, মিতি শত ধাতু- 

বিশেষ । | 

পিত1 পেত, *1 [অপত্যকে) পালনকরা + 
তুতচ্)ট-ক। অন্যভাষার সহিত এই 
শব্দের সৌসাদৃশা দেখ । সংস্কৃত-পিতৃ ; 

পারশী-পদর্; গ্রীক -প।টর ; লাটিন-ু 
পাটর; জর্মমন--ফাতের ; ইংরাজী- 

ফাদ্ধার ) সং, পুধঃ জনক, বাপ? 
পঞ্চ পিতৃতুল্য গুরু, যথা- অন্পদাত1 ভঙ্ষ- 
ত্রাতা যস্য কন্যা বি্বাহছিত1। জনিত! 
চোপনেতা চ পঞ্ৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ 1”? 
অনাত্র সপ্ত পিতৃতুল্য গুরু, যখ।--“কন্যা- 
দাতাম্নদাতাচ জ্ঞান্দাতা ভত়্প্রথ্থঃ।”, 

জন্মদে! মন্ত্রদদো ্যেষ্টভ্রাতাচ পিতরঃ 
স্মতা১।” ২। দ্বিংঃমাতা পিতা উভয় ৩। 
বহুত, চক্রলোকবাসী পিতলোক, অগ্রিঘত্ত 
বর্িষদ্ জুভাস্বর আজ্যপ উপহত জব্যাদ 
হুকালিন্--এই সণ্ড পিভ়লোক ।. 

পিতামহ €পিতৃ1+আমহভোমহ)- পিতার 
পিতা অর্থে) সৎ,-পুং, পিতার পিতা । 
২) ব্রন্মা। ৩) (ভারতে-_ক্ষ হইতে: এই 
সমস্ত প্রজা কষ্ট হইয়াছে বলিয়া! লোকে রা 

তাহাকে নিতামহ-বলিক়! নির্দেশ করেল) 
.. দক্ষযাজা।.. হী আীং, | “পিক্ার আতা, 

ঠাকুত্ধ মা । .. রঃ 



পিতা [ ১০৬২, ] পিতৃ 

সন্বন্বীয় । ২ । পিতা হইতে প্রাপ্ত । 

শিং-১ “পৈত্রঞ্*ধ পিতৃকঞ্চাপি পিত্র্যঞচ 

পিতুরাগতমৃ*। | 
পিতৃকল ; সং, পু, পিতৃগণের শ্রান্ধাদি 

বিধান । ২। পিতৃলোকের উতৎপত্ত্যদি- 
জ্ঞাপক গ্রন্থরিশেষ | ৩। বিৎ, ত্রিং, পিতৃ- 

তুল্য। 

পিতকানন (পিতৃ পুর্বপুক্ণষ _ কানন বন, 

৬ঠী _ ষ) সৎ, জ্ীৎ, শ্বশান। 

পিতৃকাধ্য-_ক্ীৎ, ) পেত পূর্বপৃক্ষষ - 

পিতৃকৃত্য - ক্লীৎ, কাধ্যাদি, ৬চী - হিং) 

পিতৃক্রিপ্ধা _স্্ীঘ, টং, শ্রাদ্ধ তর্পশাদি। 

পিতৃকুল্য। ; সৎ, সী, তীর্ঘবিশেষ । 

পিতৃগণ ; সং, পু, অপ্িদ্বাত্তাদি সাত। 

পিতৃতর্পণ; সৎ, লীৎ, পিতলোফের তৃপ্তির 

1 উদ্দেশে জলদ্ষান । ৎ। পিতৃলোকের 

তৃপ্তি । 
পিতৃগৃহ (পিতৃ ম্ৃতপূর্ববপুকুষ বা পিতা 

গুহ তর) সখ, কত, শ্াশাল। ২। 

পিত্রালত 1 
পিতৃতিথি (পিতৃ পূর্ববপুক্ষ তিথি, ৬ী 

সময) সৎ, সৎ, অমাবস্যা । 

. পিতৃতীর্থ (পিতৃ পূর্বপুরুষ _ তীর্থ ক্ষেত্র» 
কী -_য) সং, জীৎ, গয়াধাম । ২ ।হন্তের 
আন্গুঠ ও তঙ্গনীর মধ্যশ্থান। শিং ১ 
একস্তরাজ্ উদেশিক্োৎ পিতৃণাৎ তীর্থ- 
সুস্তমনূ । 

: পিতৃদ্রান পিতৃ পূর্বপুরুষ _দান) সং, ক্ষীহঃ 
- নিবাপ, শ্রান্ধতর্পপা্দি, স্বত পিতৃ-উদ্দেশে 

'অন্পবস্সাদি দান। | 

পিতৃদ্িন ? সৎ, জ্ীৎ, আঅমাবস্ত1 | 
পিতৃটৈবত (পিতৃ-দৈবত দেবত1) সং; 

বলটীৎ, মনানক্ষাত্র। [--হ) সৎ, পু, ঘম। 

পিহপতি (পিতৃ পূর্ববপুক্ষষ পতি, *্ঠী 

পিতৃপিত? ; সং, পু, পিতামহ । 

পিতৃপক্ষ (পিত্ পিতৃপ্রিয় - পক্ষ, ক্ঘৎ _স) 
জং, পুত, গৌণাশ্বিন ₹কষ্ণপক্ষ, প্রতপক্ষ । 

ক বি, ভ্রিৎ, পিত কুলজাত । | 
পিতৃপ্রহ্ব পিতৃ পিতা বা পূর্বপুকহ _ প্রন্থ 

১: আতা, ৬ষ্ঠী -ব) সং, আ্্রীং, পিতামহী । 
আহ সন্ধ্যান্াল, সাক্গংকাল। 

পিতৃবন্ধু (পিতৃ-বন্ধু জ্ঞাত, ৬ঠী-ষ) 
সৎ, পুৎ, পিতার; ষে কোন. ভ্রাতা; 
পিতার পিতৃ্ঘ*+ম মাতৃতবত্রীয় ও মাতুল- 
পুত্র । শি“ “পিতুঃ পিতৃঃ শ্বসুঃ পুত্রাঃ 
পিতুর্মাতুঃ স্বত্ঃ হুতাঃ। পিতুর্মাতুল- 
পুত্রাশ্চ বিজ্বেয়াঃ পিতৃবন্ধবঃ.। 

পিতৃভেোজন (পিতৃ -ভুজ ভোজনকর1+ 
অন(অনট্) _প্ম) সং, পু মা্শ্রান্ধ | ২। 
রী, পিতগণের ভোজান । 

পিতৃমান্ (পিতৃমণ্ পিতৃপিত1 + মতু - অস্থ্য- 
থে) বিং, ত্রিং, যাহার পিতা বিদ্যমান 
আছে । মতী-_জ্সীং, যে কন্যার পিতা 
বিদ্যমান আছে। 

পিতৃষজ্ঞ (পি পিতৃলোক --ষক্কত, ৬ঠী _হ) 
সং, পুখ, শ্রাদ্ধ । ২। তর্পপি। শিৎ-১ 

“অধ্যাপনৎ ব্রহ্ম ধজ্ঞঃ পিতৃঘজ্ঞঙ্ত তর্পনৎ। 
হোমো দৈবো! বলির্ভৌতো। নৃবজ্ঞোহতি- 
থিপুঙ্জনৎ ।+ | 

পিতৃযান (পিতৃ - ঘাঁন, ৬ী -ষ) জং, পুংঃ 
পিতৃগণের চক্রলোক গমন মার্গ। 

পিতৃলোক (পিতৃ- লোক জগৎ) সং, পুং 

চজ্জরলোকস্থিত স্ছানবিশেষ। ২1 বহু) 

অগ্নিত্বান্তাদি পিতৃগ্ণ | 

পিতবন _ ক্লীৎ, ) (পিতৃ মৃত পূর্ব" 
পিতৃবসতি -ক্ত্রীৎ, | পুরুষ-বদ অরণ্য, 

বসতি বাসস্থান ) সং, শ্শান। 
পিতৃবনেচর (পিতৃবনে-চরু ভ্রমণকর! 

+অ(ট)-ক) সৎ, পু, শ্শানবাসী 
শিব । | 

পিতৃবত্ব্ণ ৫ বর্তিন্) সখঃ পুখঃ রাজাবিশেষ। 
২1 বিং, ত্রিং, পিতার অনুগত। 

পিতৃব্য (পিতৃ +ব্য _ তরদৃত্রাতার্থে। সংস্কত- 

পিতৃব্য ; গ্রীক-ুপাটো স্) লাটিন- 

পাটবস্) সং, পুৎ, পিতার ভ্রাতা, খুড়াদি! 

পিতৃসদদন (পিতৃ পিতৃগণ--সন্ আবাল 
করা+আঅননট)-থি) সহ, ক্লীৎ। কুশ 

পিতৃত্ঘসা ( পিতৃহন্, পিতা বব ভগিনী 

স-ুষ) পিতার ভগিনী, পিসি । চলি 

মাতৃম্বষা মাতুলানী পিতৃব্য-ন্ত্রী পিতুঃ রা 
্বশ্রুঃ পুর্ববজপত্থীত ম্যাতৃতুল্যাঃ এ 

" বিত1৮-. তি এও 



পিং | 

পিতৃখশ্রেয্) (পিতৃত্বঙ্য পিতার ভগিনী + 

লালে একের), ঈয়(ণীয়) _অপ- 
পিতৃঘ্ীয়) ত্যার্থে) সৎ, পুৎ পিসীর পুক্র, 

পিসতৃত ভাই । 
পিতৃসন্নিভ 7 বিৎ' তরি, পিতৃতুল্য। 

পিতৃন্থ (পিতৃ ভূত-_স্ উদ্পন্ন) 
সন্ধাকাল। ২ ।পিতামহী। 

পিতহ ; সং,পুৎ, দক্ষিণ কর্ণ । শিৎ_ ১ণপিতৃ- 
হ্দক্ষিণঃকর্ণতউত্তরো দেবহুং স্মতঃ।% 

পিত্ত অপি নিশ্চয়রপে- দো ছেদলকরা, 

কিংব। দে পালন করা” তক্তে)- ক) 
সং, কীৎ, শরঈরস্থ ধাতুবিশেধ । শিং-১ 
'“অভিমন্যোস্ততত্য ঘোরৎ যুদ্ধমবর্তত। 

 শরীরস্য যথা! রাজন! বাতপিত্তকফৈ- 
সত্রীভিং(” ২ *পিত্কএব মুকুটেশ্বরী ।” 

পিশ্তদ্ব (পিত্ত -স্ঘ [হন নষই্করা+অ(টকৃ) 
ক] যেবিনাশ করে) বিং, ত্রিং, পিত্ব- 
নাশক । ২ । সৎ, ক্রীং, ঘুত ।-দ্বী- জ্দ্রীঘ, 

: গুড়ুচী। 
পিত্তজর ; ৮ সং, 

পৈত্তিকজর । 
পিশ্ুদ্রাবী (-ড্রাবিন্, পিত্ত _ক্র-ঞি-দ্রাবি 

দ্রবকরান +ইনৃতিন্)- ক)সং,পুৎজন্বীর | 
পিশ্তরস্ত* ) সং, ক্রীৎ। রক্তপিত্তরোগ । 
পিত্তাতিসার ; সৎ, পুৎ। পিত্তজনিত 'অতি- 

সার বোগবিশেষ । 
পিত্তারি ; সৎ, পুং, পর্পটি, ক্ষেতপাপডড়া। 

২। লাক্ষা। ৩। বর্বর । 
পিস্তল পিত্ত লা [বর্ণ] গ্রহণকর1+4অ(ড) 
-ক) সং, ক্রীং, তাত্রসীসমিশ্রধাতু- 
বিশেষ । ২। বিৎ, ত্রিৎ, পিতযুক্ত । 

পিত্র্য (পিভৃ+-যফ্্যে)-_ ইদ্মর্থে) বিৎঃ ভ্রিং, 
পিতৃসন্বন্ধীয়। শিং-১ “জ্যেউ এব তু 
গৃহ্থীয়াৎ পিত্রযঘৎ ধনমশেষতঃ 1 ২। 
পিতৃতঃ প্রাপ্ত, পিতা হুইতে প্রাপ্ত । ৩। 
সংঃ ক্লীৎ, পিতৃতীর্থ, অন্ষুষ্ঠ ও তঙ্্দনীর 

. ম্ধ্যভাগ । ৪ । মধু । ৫1 পুং, পিতার 
জ্যেষ্ঠ ভাতা 

পিত্রযা!; সৎ, ্্রীং, মন্য! লক্ষত্র । ২। পূর্ণিমা । 
পিৎসন্ (পিৎসৎ, পিৎসন্য [পৎ্খ পতিত- 
হযপা+ স্ -ইচ্ার্থে] পড়িতে ইচ্ছা- 

হ, স্ত্রী, 

পু, পিননিমিত্তকজর, 

১০৬০ 1]. পিপা 

করা অৎশেতৃ)- ক) সৎ, পুৎ, পক্ষী । 
২। বিং, ত্রিং, পতনেচ্ছ,। 

পিৎসল পে গমনকরা+ সল - সৎজ্ঞার্থে) 
সং, ক্ীং, বকত্ম” পথ । 

পিধান (খ্সপি নিশ্চয়রপে- ধা | প্রচ্ছ- 
ন্নতা ] ধারণকর1 + অনঅনট)-_ ভা, 
ঘঅ-_ লোপ) সৎ, ব্লীৎ, আচ্ছাদন, আব- 
রণ ।২। ঢাকনি। [পুৎ, খজাকোষ। 

পিধানক (পিধান দেখ, কণ্-_ যোগ ) সং, 
পিনদ্ধ অপি-নহ্ বন্ধনকর1+ ত(ক্)- নম) 

বিংত্রিং,বদ্ধ । ২ । পরিহিত । ৩। আবৃত । 
পিনাক (পা (জগৎ ] রক্ষাকর11- আক 

- ক, আ-ই, ন_আগম) সৎ, পু -- 
ক্লীৎ, শিবের ধন্থঃ ও বাদ্যযন্ত্র । ইহার 
ধনুকের ন্যাত আকার । একী স্থিতি. 
স্থাপক গুপৌপেত বটি তাহার হই সীবা 
তন্ত তারা অবনত ভাবে আবদ্ধ । ইহ 
মহাঙ্গেব ফুদ্ধকালে শরনিক্ষেপ ও জন্য 
সময়ে বাদন জন্য ব্যবহার করিতেন) 
শিৎ-“জীর্ণঃ পিনাকঃ। ২। ভ্রিশুল। ৬। 
ধুলিবৃষ্টি। 

পিনাকপ্ধক (পিনাকধ্ধশ, পিনাক _ প্বশ.+* 
(ক্কিপ) _ ক) সৎ, পুৎঃ শিব। 

পিন্দকী (পিনাকিন্, পিনাক+ইন্_অ- 
স্য্যর্থে) সং, পুৎ, শিব। 

নিন (অপি -_ন্যাস্[নি- অন্ নিক্ষেপ- বু 
করা] তুস্বা্কারী মসলার স্থাপিত বা 
অর্পিত হওয়া 1 অব্যেএ) প্) সৎ, ক্রীৎ, 
হিঙ্গ,, হিৎ। 

পিপতিষৎ, পিপতিষু (পিপতিষ [পৎ্ পতিত- 
হওয়11+সন্ _ ইচ্ছার্থে| পড়িতে ইচ্ছাকরা 
+্অৎশেতৃ),উ - ক) বিৎঃ ভ্রিখ, সাত, 
নেচ্ছু ।.২। সং, পুৎ, পক্ষী । চি 

পিপাসা পো পানকরা+ জন্ -ইচ্ছার্থে দ্বিত্ব, 
ঘ- ভা) সংশ্ীৎ,পালেচ্ছা,তধণ। শিৎ -১ 
বুহুক্ষাচ, পিপাসা চ প্রাপপ্য মনসঃ 
স্বৃতীঃ 18 | | | 

পিপাসিত ) (পিপাস।+ইত -_জাতার্থে। 
পিপা পিপাস [পা পানকর174ন-_ 

ইচ্ছার্থে!পান করিতে ইচ্ছাক্ষরা+উ._ ক) 
বি নি পালে, তৃষ্ণার্ভ।. . 



পিল [ ১৬৬৪ ] পিশি 

পিপীতক (অপি - পীত + কণ্-_ যোগ ) সৎ 
পুৎ, এক ব্রাক্ষণের নাম। কী-ক্জীৎ, 
বৈশাখ শুরুহ্বাদশীতে কর্তব্য ব্রত। ক্লীংঃ 
ব্রতবিশেষ। 

পিপীল, পিপীলক -_পুৎ $& পৌল্[যঙ্লু- 
পিপীলী, পিনীলিকা _স্্রীৎ ) গন্ত] স্তব্ধহ- 

ওয়1+ অ(অন্)- ক,অকণেক)--প্রংদ্বিত্ব) 
সৎ, পিপীড়া । ২। ক্ষুদেপিপীড়া। 

পিপুল পেরললশব্দজ) সৎ, পিপ্ললী, উষণ।। 

পিপ্সটা; সৎ, স্ত্রী খাদ্যবিশেষ, গুড়, 
শর্কর1। 

পিপল পো রক্ষাকরা + অললচ) - 
নিপাতন) সৎ, পুং, অশখখবৃক্ষ । শিৎ- ১ 

“অশ্বখহ চলদ্দলঃ পিপ্সলঃ। ২। বন্ধনশূন্তা 
পক্ষী । ৩। ক্রীং,জল। ৪ বন্ত্রখণগ্ডবিশেষ। 

পিপ্ললক পিপ্লল + কণ্ - যোগ)সং, স্ত্রী, স্ত- 
নের বোটা । *।কুত্র। 

পিপ্ললাদ ; সং, পুৎঃ মুনিবিশেষ । 
পিপ্ললায়ন ; সৎ, পুৎ, নুপবিশেষ । 

পিপ্ললি, পিপ্ললী (পিপল দেখ, ই, ঈ-- প্রৎ) 
সৎ, স্ীং, পিপুলগাছ । 

পিপ্ললীশ্রেপি ; সং) স্ত্রীৎ, নদ্রীবিশেষ। 
পিপ্লিকা প্যোয় বৃদ্ধিপাওয়া+ই ক- প্রা 

নিপাতন) সৎস্্রীৎ, দ্বস্তমল, দানের মলা । 
পিপ,পি নিশ্চয়রূপে - পয দক্ধিকরা 

র +উ- প্রৎ) সৎ, পুৎ, জটু লচিহৃ, জড় র । 
_পিলসুজ পোরস্য ফতিলঙুাজ শব্দের অপ- 

ভ্রৎশ । ফতিল অর্থে শলিতা বা বাতি - 
সোকৃতন্ জল) দীপাধার | 

পিলুক; সং, পু* পিলুকনামক বৃক্ষ । 
প্রিলুপর্ণী ; সৎ, স্ত্রীৎ, মোরটা। 
পিয়াজ পোরস্য) সৎ, পলাণ্ড, পা্যাজ । 

পিয়াদা € সিভি ১ সৎ, রাজানুচর, 
দ্বত। 

পিয়ার! শ্িয়শব্দজ কি %) সৎ, ফলবিশেষ। 
পিয়াল, শ্রিয়াল পৌয় [সৌত্রধাতু] তৃপ্ত- 

কর1-+4কআলআলন্)- ক) সংপুৎ, রাজা- 

দ্বনবৃক্ষ। 
পিরান পোরস্য পৈরাহান্ শব্দ সংস্কৃত পরি. 
ধান) পরিচ্ছদ বিশেষ, কামিজ, জামা। 

্ পিয় € কি আর্দ্র ইত্যাদি পি ) বি, 
? খা ফু ্ 

. 8 

৫ ১8১, পি 

ত্রিৎ, যাহার চক্ষে পিচুটি পৃড়িয়াছে, 
ক্রি্চক্ষুঃ | 

পিল্পকা পিল্ল ক্রিমচন্ষুঃ +কণ্- প্র । হস্তীর 
চক্ষুঃ সর্বদা আর্দ্র থাকে বলিয়! ) সং, 
স্্রীৎ, হস্ভিনী 1 

পিব (পা পান করা+অ্অন্)ট-_ ক) বিং, 
ত্রিং, পানকর্তী।। 

পিশঙ্গ (পিশ, ১5৬ 
জেন্গচ)-- ক) সং, পুৎ। জা, জী -প্রীৎ, 
পিজলবর্ণ। ২। বিং,ত্রিৎ ও । শিং 
- ৯ “পিশঙ্গবিগ্রহঃ।?) 

পিশঙগক (পিশঙ্গ - ককেণ)-ন্দার্থে) বিৎ, 
ত্রিং, পিঙ্গলবর্ণ। ২। পিশঙ্গ _ কৈ প্রাপ্ত 
হওয়11 অক) - ক) বিষুও। 

পিশঙ্গারাতি (পিশঙ্গ বহ্বূপ-রাতি ধন, 
৬ঠী_হিৎ) বিং, ত্রিৎ, বহুধনস্বামী | 

পিশঙ্দিত (পিশঙ্গ+ ইত - অস্তযর্থে) বিঃ, 
ত্রিৎ১ পিঙ্গলবণবিশিষ্ট । 

পিশঙ্গিলা পিশঙ্গা_ গল্ গ্রাসকরা +আঅংখ) 
-ক, আপ্ -জ্ীং) সং, সৎ, পিস্তল । 

পিশাচ (পিশিতাশ শব্দজ, পিশিত মাংম- 
অশ [অশ. ভোজন “7+অন)- ক! 
যে ভোজন করে) সখ, পুখ, চী- স্ত্রীং। 
দেবযোনিবিশেষ, ভূত । শিৎ-১ “যক্ষ" 
রক্ষপিশাচশ্চ হিমবস্তৎ রেক্ষস্তি)। ২ 
«“মথিতে ক্েরণেঃ) পাদজজ্বে চ পিশাচঃ 

জম্পরজায়তে ।১ঃ 

পিশাচকী পিনাচকিন্, পিশাচ দেবঘোনি- 
বিশেষ ইন্-রক্ষিতার্থে, ক- আগম। 
এই দ্বেবতার ধনাগার পিশাচ ইত্যাদি 
কর্তৃক রক্ষিত হয় বলিয়া) সং,পুৎঃকুবের । 

পিশাচমোচন ; সৎ, রীৎ, স্বনামখ্যাত তার্থ 
বিশেষ । | 

পিশিত (পিশ. অবয়বীতভূত হওয়14 ত(ক্ত) 
প্প) সৎ, কীৎ, মাংস | 

পিশিতভুক্ পিশিত মাৎস- ভুজ, তোজন 
কর11০(ক্কিপ)- ক) বি, ত্রিং, মাস; 
ভোজী রোক্ষসাদি)। 

পিশিতাশন, পিশিতাশী (পিশিত- অশন 
[আশ ভোজনকর1+আঅন-ক) থে 
ভোজন করে, হল্স।-য। পিশিত'" 



সি 
শি শা 

শিন, পিশিত -আমশিন্ |অশ ভোজন 

করা+হনৃ(ণিন)- ক] ষে ভোজন করে, 
২য়/-ষ) বিৎং, ত্রিং, মাংসভোজী, 
রোক্ষমাদি)। 

পিশীল (পিশ. অবয়বীভূত হওয়া4ঈল. 
_প্রহ) সৎ, কীৎ,। যণ্যপাত্রবিশেষ, 
মাটির সরা । . 

পিশুন (পিশ খণ্ড হওয়1+উনভেনন্) 
_ক) বি, ব্রিৎ, ক্রুর, খল। শিৎ--১ 
“সম্মুখবস্তা পিশুনঃ প্রপততি পাদয়ো- 
নির্িতমূ। ঃ পুনরসন্মুখ বস্তা রেটৈবায়ৎ 
শিরোবভ্থাঁ।”২। সচক, জ্ঞাপক | ৩। পরম্প- 
রের ভেদকারক ৷ শিং -- ১ পরস্পর ভেদে 

শীলে পিশুনো ছুর্জনঃ খলঃ 1” ৪ । চর।৫। 
সৎ,পুৎ, কাক ।৬। লারদ। ৭। ক্লীৎ, কুস্কুম। 

পিঃ& (পিষ চুর্ণ করা+তক্কে)-_্্) বিং, 
ত্রিৎ, মর্দিত। ২। চর্ণিত । ৩ । জৎ, ক্লীং, 
পিটা। “অন্নাদস্গুণৎ পিষ্টৎ পিষ্টাদ্টগুণং 
পয়ঃ।” ৪। সীসক। 

পিষ্টক (পিষ্ট চুর্ণিত তত্ডলাদ্ি+ককেণ)-_ 
বিকারার্থে) সং, পু -_ র্লীৎ, পপ, পিটা 
রুটি প্রভৃতি । ২। নেত্ররোগবিশেষ । ৩। 
ক্লীৎ, তিলচুর্ণ। 

পিষ্টপ, বিউপ (বিশ প্রবেশ কর1 অপ 
(পক্)-ধি, নিপাতন ) অত, পুং-ক্লীৎ, 
ভুবন, জগৎ্। 

পিষ্পছন (পিষ্ট পিট! ইতাদ্দি - পচন রন্ধন 
সৎ, ক্লীৎ, পিটাভাজা খোলা, রুটসেকা 
তাওয়া। | 

পিষ্পাককৎ (পিষ্ট -পাক--কু করা. 
(ক্লিপ)--ক) বিংত্রিং, পিক পাককর্তী। 
হ.। সং, ক্সীৎ, পিট! ভাজা খোল । 

পিষ্টপাকত্বৎ (পিইপাক--ভু ধারণ করা4 
্কিপ)--ক) সংখক্লীৎ, পিষ্টক পাকপাত্র । 

পিষ্টবর্তি ; সং, পুং, যুদগ মহরাদি চর্ণ। 
পিষ্টসৌরভ (পিষ্ট চুর্ণিত-_সৌরভ হুগন্ধ ) 
- সৎ, ক্লীং, চন্দন। . 
পিষ্টাত', ) পিষ্ট [ গন্ধদ্রব্যাদি 7 চুণিত 
পিষ্ট তক --ৎ গমন করা+ অ(অন্) 
লাক, কণ্--যোগ ) সং, পুত গন্ধচুর্ণ, 
আবীর ।২। পিটালি। 

১০৬৫. ] | 

৯৩৪ 

সি পাড়া 

পিষ্টিক (পিষ্ট লুল জধ, 
ক্রীং, তওুলচুর্ণভব ট্রবাত্মক বন্য, পিটালি। 

পিষ্টোদক; সং, ক্লীং, তগুুলচুর্ণ মিশ্িত 
জল। 

পিসী (পিতৃঘস্ছ শবাজ) সৎ, পিতার ভগিনী | 
পিস্তল (পোটুনীজ ভাষা) আপ্নের, অস্ত 

বিশেষ। ্ 

পিহিত (€পিধান দেখ, ত(ক্ত) _ তা [যিৎ, | 
ত্রিং, আচ্ছাদিত। ২। অবরুদ্ধ! ৩. 
তিরোহিত। রর 

পীঠ পিঠ. ক্রিষ্ট হওয়14 অকে)- ধি, 
নিপতন) সং, ত্রিৎ, বসিবার আসন, পিড়ী 
চেকি প্রভৃতি । ২। একান্নটা পীঠস্থান, 
গেষে স্থানে সতীর শরীরাবয়ৰব পতিত . 
হইছিল (পরপৃষ্ঠায় পীঠন্থানের ত!লিক। 
দেখ)। [বিশেষ । 

পীঠকেলি ; সং, পুৎ, পীঠমর্দ নায়কসহায়- 
পীঃচক্রে পৌঠ _ চক্র, ৬ী _ হিং) সৎ ক্রীৎ, 

গোযুক্ত শকটাদি, গক্ুড় গাড়ী প্রভৃতি । . 
পীঠন্যাস ; সৎ, পুৎ, আধারশক্কি গ্রকৃত্যাদি 

পীঠদেবতা জন্বস্ধীত প্রণব-মন্ত্রের দ্বারা 
ন্তাসবিশেষ। ৃ 

সীঠভূ ; সং, স্্রীৎ। প্রাকার সমীপস্ছ ভূভাঙগ। 
পীঠমদ্দ (পীঠ আসন -মৃদৃ মর্দনকর1+ আ 

€অন্)- ক) সং, পু, নায়কের সহাক 
চি কুপিত ত্র প্রসাদন প্রভৃতি টড 

নী ৃ  পীঠঃসর্পিন্, পীঠ আসন-- টি 
[ক্ছপ্ গমন করা+ইনৃপিন্)-ক)] যে 
দমন ঝরে ) বিং, ত্রিং, খজ, খোড়া । 

পীঠস্থান ; সৎ, ক্লীং যেখানে সতীর কাজ. 
পড়িয্াছে। ২। পুরাতন দেবালয়। ' 

পীড়ন (পীড়ি ক্েশদেওয়!+ তন নট) 
_ভা) সংওক্লীৎ, দুঃখদেওয়া। ৭ উচ্ছেক্ষ, 
বিনাশ | ৬ । মর্দন । ৪1 শিৎ--১ “পর্ডো- 
হুভিত্বাত বিষমাসনপীড়নালোঃ পাকৎ্রুমা- 
দিব ফলৎ পততি ক্ষণেন 1” ৫. 1[নিপীড়ন্। 
*। অভিতব । ৭। সাগ্রহত্রহখ। ৃ 

পীড়া (পীড়ন দেখ, ভ-ভা ) সং, সী, 
যন্তণ।১ ব্যখী, কেশ। ২। উদ্লেছেদ । জ ॥ 

রোগ 51 রন মস্তক পীড়ন করে) কিন | 
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পীর কা ক ব্রা 
. শীড়, পীড়ন করাতে) _স্ঘ) হিং, 

সিং, ক্ষ) ব্যবিভ,ত্ইখিত | ২। লীড়াযু্, ৃ 
কুপন ৩। উচ্ছিদ্ন । ৪। সন্দিত )৫1 সংঃ পুত): 
তদ্ঞসারোজ্ মন্্বিশেব । (1 তাবে) 
ক্রীঘ, পীড়া । 

পীডামান € পীড়ন দেখ, কান শোল)- 
প্র, য- আগম) বিং, ত্তিং, যাহাকে পীড়া 
দেওয়া যাইতেছে, ব্যধামান, রেশ্যমান। 

পীত পো পানকরা+1তক্কে)- শব) সং, পুৎ, 
হরিদ্রোবর্ণ । ২.1 বিং, ভিত) তদ্বর্ণযুক্ত । ৩। 
যাহা পানকর হইয়াছে । ৪ শেক -ক) 
পানকর্তী। শিং-১ “বনাক়পীতে প্রতিবন্ধ- 
বৎসাম্।” রেছু)। ৫1 (+4+ক- ভাবে) 
ক্রীৎ, পান। 

পীতক (পীত+ককেণ্)_ স্বার্থে) সৎ, ক্রীৎ, 
হরিতাল। ২ কুমকুম । ৩। অগ্রু। ৪। 
পদ্মকাষ্ঠ | ৫। কুত্ুমফুল 1 ৬। পিতল। ৭। 
মাক্ষিক । ৮ পীতচন্গন। পৃং,নন্দীবৃক্ষণ | ৯। 
পীতশাল । ১০ । শ্যোনাকবৃক্ষ । ১১ । 
হরিদড্রাবৃক্ষ । ১২ 1 আশোকবৃক্ষ। ১৩। 
অব্যক্ত রাশির সংতভাবিশেষ। ১৫। রাক্ষস- 

বিশেষ । 
পীতকদলী ; সংস্দীং,স্বর্ণকদলী, চাপাকলা। 
পীতকন্দ ; সৎ, রীৎ, গজ, গাজর । 
পীতকাষ্ঠ ; সং, ক্লীৎ, পীতচন্দন । | 
পীতকাবের পীত হরিদ্রাবর্ণ-কাবে্র সা- 

মান্য আকৃতি বা বন্ধ) সং, ক্লীং, কুমকুম । 
২।পিত্ল। 

পীতচম্পক (পীত হরিদ্রা রং-চম্প চাপ 
কুল+4-কণ্--সাদৃশ্যার্থে। চাপাফুলের বর্ণের 
ন্যায় বলিয়া) সং, পুত, প্রন্থীপ, দ্বীপ ২। 

_ শীতবর্ণ চল্পক পুষ্পরক্ষ । 
পীততুণ্ড পৌত _তু্ড, *্ঠী- ছিৎ) সং পৃ 

কারগুব পক্ষী । | 

পীততৈলা ; সৎ, স্রীৎ) ছ্যে।ভিশ্তী লক্ত1। 
২। মহাজ্যোতিক্থতী লত!। টি 

পীতদার পৌত হরিদর্ণ মাক - কাউ) সং, 
ক্রীৎ, দেয়াকু, সরল ২ শীর্ণ চাপা" 
ফলের গাছ ৮ 

গীতা (বর পতন ক এ 

ক রি বাছা পাকার হ নং 
হুগ্ধ। বৎস, রা সাহার, হান কর: 
হইন্বাছে ) সং, শ্রী, যেসব | ্ 

_-ন্ধগাী । ্ 
ূ শনজট রঃ 

সৎ, ভ্ীং, হরিজ্রাবর্ণ জীর্ণবস্্রধণ্ড:।. 5 
পীতপণা পৌত হরিজ্্রাবর্ণ - পর্ণ পত্র, »ঠীঁ- 

হিং) সৎ, স্ট্রীৎ, বিছাটীগাছ । রঃ 
পতন পৌত হরিদ্রা রং-নী পাওয়া + 
 প্রহ) সং, ক্লীৎ, কুমকুম । ২ । হরিতাল.। 
শ। পু» স্ামড়াগাছ। ৪1 ক্ারুহরিড্রা । 

পীতপাদা হুরিদ্রা রং-পার্ছ চরণ) 
সং, স্ত্রীং, শারিক। পক্ষি'ণী । 

পীতপাপি পৌত -_ পাপিঠ *ঠী _ ছিৎ) বিৎ, 
ত্রিং। রোগভেদে পীতবর্ণ হস্ত বিশিষ্ট । 
শিৎ- ৯মা্দরারে নিহতে চৈব পীতবর্ণঃ 
প্রক্ায়তেঠ 1১? 

পীতপুপ্প পৌত হরিদ্রাবর্ণ_ পুষ্প ফুল, ৬চী; 
-হিৎ) সং» পুৎ) চম্পকবৃক্ষ | ২। কর্ণি- 
কারবুক্ষ । 

পীতবালুকা পৌত হরিদ্রাবর্ণ _ বালুক1 বালি, 
ধূলি) সং, স্ত্রীং, হরি । 

| পীতবীজ1; সং, তরী, মেধিক। 
পীতমুদগ পৌত হরিহর্ণ_যুগগ নু) সৎ, 

পুৎ, মুদগবিশেষ সোনামুগ । 
পীতযুলক (পীত মুলক মূলা) সং, ক্রীৎস 

মুলবিশেষ, গার্জর, গাজোর । 
পীতযুধী ; সৎ, স্ত্রীৎ, স্বর্ণযুখী । 
পীতরক্ত ; সৎ, স্ত্রীং, পুপ্পরাগমণি । | 
পীতরাগ (পীত-রাগ রং) সৎ, পু 

শীতবর্ণ। ২। কিল । [পীতব্থবিশিষ্ট £ 
পতল (পীত+-ল--অন্থ্র্থে) বিংং তরি, 
পীতলক (পীত্তল হুরিড্াবর্ণ বিশিষ্ট +কণ্ 
যোগ ) সহঃ ক্ীং, পিস্তল, শিতল 1 

পীতসার (পীত হরিদ্রারং সার শ্হিরাংশ 
৬ঠী _হছিং)সৎক্রীৎ১উন্মন । ২। হরিচনছন। 
৩) গৌোমেদমণি |. 8 । পুহ। চন্দ লবৃক্ষ । 

পীতা (পীত+আ1-_জীলিক্ষে ) সং, স্রীং, 
হরিজঞা। | ২) গোয়োচিনা । ৩। মহাজেযাতি- 

'আ্্মভী। ৪1 কশিলশিংখপ ৷ ৫1 8 
অভিবি। 



পীন [ 
[স্পিন পপ পিসপ্ীশা পি পতিসপীকিলাস্পসপপ পাপন 

াডাছ লী চান, ৬ষ্ঠী_ হিহ) বিৎ, তরি, 

শীতবর্ণ আঅঙবিশিই্ই । ২। সংঃপুৎ,শ্যোনাক 

ক্ষ 

গীতান্ধি পৌত [ঘৎ কর্তৃক] পানকর] হইয়াছে 

_অন্ধি সমুদ্র । বেত্রাত্রের নিধনে, তীয় 

সহচর কালেয়গণ দেবগণের ভয়ে দিবসে 
সমুদ্র মধ্যে লুক্কায়িত থাকিত । নিশাকালে 
বহির্গত হইয়া আশ্রমবাসী ব্রাহ্মগণগণকে 
উৎ্পীড়ন করিত । অর্ণববাসনিবদ্ধন দেব- | 
গণ তাহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ 

হইয়া জলধি শোষণ করিবার নিমিত্ত 
'গন্স্যের নিকট প্রার্থনা? করিলে তিনি 
শণ্ড,ষ দ্বারা সমুদ্র পান করিয়াছিলেন 

বলিয়া, তয় _হ্থিৎ) সৎ, পুং, অগস্ত্য- 

মুনি 
পীভাম্বর, পীতবাসাঃ (পীত -ব্অন্বর বশ 

৬ঠী-হিৎ। পীতবাসস, পীত--বাসস্ 

 বস্ম, ৬ঠী-হছিৎ) সৎ, পুহ, বিষুত, কৃষ্ণ । 
শিৎ--১“ফুল্লেন্দীবর কান্তিসিস্থু বদ্দনং 
পীতান্বরৎ তুন্বরমূ 1” কেঞ্ণধ্যান)। 

. পীক্গারণ পৌত -_ অক্ষণ, শ্বং_ স) সৎ, পুখঃ 
| পীত ও অরুণবর্ণ। ২ । বিং+ ত্রিৎ, পীত ও 

ৃ বক্ুণবর্ণ যুক্ত | 
শীতাশ্ম। (পীতাশুন্) সৎ, পৃঃ পুষ্পরাগমনি । 
পীতি পো পানকরা 4 তি(ক্ি)-_ ভাবে) সং | 

 স্সীহ, পান ।২। (+ক্ষি _ ধি) শুণ্ডিকালয় । 
€+তি- ক) পু, অশ্ব, শ্বোটক, শ্যোড়!। 

. পীতিকা ; সৎ, স্্রীং, জারুহরিদ্রা। 
শীতী পৌতিন্, পীত স্বুতা্িপান+ইন্- 

আআভ্তযর্ণে সং, পুথ, অশ্ব, শোটক। 
শীত পো রজাকরা4তুন্-ক) আংঃ পুত, 

. (কশ্টি দ্বারা জলপান করেন বলিল) হাঃ | ॥ | 
ছু) অনি । ৩। যুখপতি । 
রি পীথ (পা1' পাবধরা খাব) - নতি 

' আ1-ঈ) সৎ, পুহ, ভ্ক্া ২1 অগ্ি। ৩। 
| এসচিলি তি সী জল: ৫1 । 

- আতা! সহ, পুৎঃ উদুষ্বর 

 পীখি ২ সৎ পুংঃ খোটক | 
১ পীর, (প্যাক, মাহিপাধা + ওকে ক): 

মোটা । ৃ ' 

১ বং, ৫ টি রে পুহযোগ 7 সং, পুহ) পুরুষ খোগ। পিং 
জগ না রে 

১০৬৮ ] 

পীনস (পীন মোটা- সো মাশকর1+ অ-_ 
ডে)-- ক) সং, পুৎ, না।সিকারোগবিশেষ, 
পীনাসরোগ 1 

পীনসী (পীনসিন্, পীনস+ইন্- একার 
সৎ) ভরি, যাহার পিনাস রোগ খছে। 

পীনোরী (পীন স্ুল-উধস্ গোস্তন, ঈপ, 
৬ষঠী_হিৎ) সৎ, জীৎ, স্মুল স্তনী গবী, 

স্থলপালানমুন্দ ধেছু। 

ৃ পীয়ত্ব, (পীয় হিৎসাকর14ত্ব ক, শীলার্ছে) 
বিৎ, ত্রিৎ, হিৎসাশীল । 

পীয়ু'পী পানকরা+উকেি_ ক) সং, পু, 
কাল ।২।কাক।৩। স্ৃধ্য। 

(উষণ্)-শ্ম) সৎ, ক্রীৎ, অমুত, সুধা । ২। 
পুৎ, ক্লীং) নবপ্রস্থতা গাভীর সগ্চদিন মধ্যে 
অভিনব ছুগ্গ। 

পীধষমহস্, পীষ,ষরুচি (পিযব অযৃত্ত_ 
মহস্, কুচি-দরপ্ডি । বাহার (কিরণ আমুত- 
মধ, ৬ঠী -_ হিৎ) সং, পুৎ, চক্র । 

পীলক (পীল্ রোধকর14অক - প্রৎ) সং, 
পৃ) পিপীলিকা, পিপীড়া। 

পীল( লৌহাখশকজ) সৎ রোগবিশেক | 
পীপু (পীলক দ্বেখ, উ--ক) সৎ, পু, পুষ্প । 

২ । পরমাণু । ৩। হাক্টী। ৪1 কীটবিশেশ। 
৫. 1 রি | ৭ বাণ। 

৮। তালকাখ্ড।. | 

পীবা পৌনন্, প্যাক্স। বা প্যৈ হৃদ্ধিপাওয়া 
শঁবনৃকেনিপ১- ক) সং, পুহঃ রা 
1 বিৎ, ত্রিৎ। শীন, 5 
বাজী উদক। : 
পীবর (ৌবা দেখ, বন্র(খরচ্ট _- ক) বিৎ) ত্রিং) 
স্থূল ২। বলিষ্ঠ । পুংতামস জার সপ্ত" 
খিমণুলোক্ধষিবিশেষ। 

পীবরস্তনী (পীবর স্ুল - স্তন, ঈপ) : সং 
“স্ত্ীৎ, সুলম্তনযুক্জ1 নারী। হ। পীনোরী। 

পং্রচ্চব (1115 10090627597) পিতৃক ও 
মাতক্ষ : উতৎ্পাদষিতা ; খখাপিতামহ 
প্রপিতামহ ' প্রভৃতি, মাতামহ বেরা 

'এস্রস্কৃতি। : 5 

র 
| ূ
 পীষ,ষ পৌয় [সৌত্রধাতু] তৃপগুডকরা1+উষ,-_ 

“্লাক্মীঃ পুংঘোগ মাশংতহ 



গা র্ 

০০ 

পুহরাঁশি ; সং, পু, মেষ, মিথুন, সিৎহাদি 
বিষমরাশি । 

পুলি (পুৎ পুম্শশন্দজ _লিঙ্গ চিহচ, অ- 
থব1 লিঙ্গ !লিন্গ ব্যক্ত কর1+ অন্) 
-কা যে বাক্ত করে, ২য়া--ষ ) সৎ পুথঃ 

পুরুষবাচক শন্দ। ২ 1 ক্লীৎঃ পুই-চিহ্চ | 
পুরুষ পুম্ন্ পুক্রষ_বৃষ ঝাড়) সং, পুৎ, 

গন্ধমুষিক, ছাঁচা। ২ ।ষাড়।৩। পুৎগব। 
পুহশ্চলী (€পুমস্ পুরুষ_চল্ গমন করা 
+ অ(অন্)-ক, ঈপ ) সং, জ্্রীং 
ব্যভিচারিণী, বেশ্যা; অসতী, ভরষ্টা-স্্রী। 
শিৎ - ১অহো! কো বেদ ভুবনে ছুজ্ে য়ৎ 
পুশ্চলীমনঃ 1? 

পুৎশ্চিহ্চ (পুম্স্ পুরুষ চিহচ ) সং, ক্লীৎ 

শিশ্ন, পুরুষোপস্থ । [সম্ভান। 
পুংসস্ভতি পুম্ন্--সম্ততি) সৎ, স্ত্রী, পুত্র- 
পুসবন প্ম্স্ পুরুষ-স্ গ্রাসবকর14+ অন 

(অনট)--৭) সং, ক্লীৎ, গর্ভিণীর দ্বিতীয় 
ব। তৃতীয় মাসে কর্তব্য জংস্কারবিশেষ । 
২ »স্্রীলোকের কর্তব্য ব্রতরিশেষ ; অগ্র- 
হাযণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে, 
স্বাধীর আদেশ লইয়া এ ব্রত করিতে 
হয়। 

পুংস্কামা (পুং পুকুষ--কমৃ- জিস্ফাসি কা- 
অনা করা + অঞ্েন্)--ক, আপ.) সং, 

স্ত্রী, পুক্ুষসঙ্জাভিলাধিণী স্্রী। 
পুংস্কোকিল 7 সৎ, পুং, পুরুষ-কোকিল। 
শিং-১ "পুহস্কেকিলরুতেনৈব ।?, 

পুত্ত্ব পুম্স্+ত্ব-ভাবে) সৎ, ক্রীং, পুরুষত, 
মনুষাত্ব। ২। পুখলিজতা ॥ ও । শুক্র, 
বীর. ৭ ... ছষ্টরক্ত । 
পু'জ (পুষে শব্ঘজ) অংকোকাধিলিগ করেছ; 
পুঁজী (দেশজ) মুলধন, সঞ্চয় । ২। শ্বর্ঘা । 
পু'টলী (দেশজ) ্ং, গাঠ্রী, বস্রাবৃভদ্রব্য- 
উহু 

পট ( ক্ষেশজ ) মস্নিশেষ। ২। ছোট 
বালিকা।,. [জলাশয় । 

পুকুর পক্ষরিণীশবাজ) সং, সরোবর, 
পুকশ 

সু্ধষ 1 অথবা পু 
পুকপ 4 

১০৬৯ ] 

। পেকে টিভি 

বুকস গমন ক্যা+ জে) 

ধা 

পপ 

ক, নিপাতন) সং, পুৎ, চগ্ডাল. চাড়াল। 
শিৎ- ১৭নৃপায়াৎ শুদ্রসংসর্গারজাতঃ পুক্কশ 
উচ্যাতে ।” ২।(+তন্-_ধি)শবরালয়। 
৩। বিং,ত্রিং, অধম, লীচ। সী-ক্স্ীৎ, 
কণিকা। ২। নালী। ৩। পুক্কশস্ত্রী 
চগণ্ডালী। | 

পুঙ্থ (পুয্স্-খনু খোড়া+ অ.ড)- 
সঃ পু, বাণের পক্ষযুক্স্থান। ২। মূল। 

পুঙ্খানুপুঙ্ধ__হৃক্াণুত্প্প, সবিশেষ বিবেচনা।, 
পুজ প্য্ম্-গম্ৃ গমন কর1+ অডে)- ক) 

সং) পুৎ _ক্লীৎ, রাশি, সমূহ । 
পুল (পুম্ন্- গল গলা+অ- প্রৎ) অথ, 

পৃৎ, আত্মা, জীব 
পুজব পম্স্_ গো 7 অ, য়ং--স) সং, পুহ, 

বৃষ, ফাড়। ২। ঝষতৌষধ। (কোন শের 
পর থাকিলে) শ্রেষ্ঠ ; ঘখা _মুনিপুক্গব 1 

পু্বকেতু পক্ব বৃষ-কেতু ধ্বজ ৬ঠী 
_ হিৎ) সং, পুৎ, বৃষর্বজ, শিব । 

পুছন (লিক্ষাসার্থপ্রচ্ছধাত ইল) সহঃ অঙ্থ- টা 
করণ । 27 

পুচ্ছ (পিচ্ছ, পীড়ন হককে ক) 
সং, পুহ, ক্ীঘ। লাজ,ল, লেজ। ২) 
পশ্চান্তাগ । 

পুচ্ছকণ্টক প্চ্ছ - কণ্টক, ৬ষ্ঠী-- ছি সহ 
পু, বৃশ্চিক । টন 

পুচ্ছটি' ( পুচ্ছ দেখ, টি - প্রৎ ) সং, রী 
আঙুল মটকান। | 

পুচ্ছান্ুর (৮৪০67) টাইটন্ জীব, ইহারা 
ঈষৎ পুচ্ছবিশিষ্ট টিকুটিকীর সদুশ। 

পুচ্ছাস্কুরিত (পুচ্ছ _ অচ্ডুরিত ) বিং, ভ্রিং+ 
যে সকল জীবের অঅমাত্র লাঙ্গ,ল-খাকে। 

পুচ্ছী পরচ্ছিন্, পুচ্ছ+ইন্_ অস্তার্থে) সং, 
পুৎ, কুক্কুট । ১ ০ বিত তং, 

 লাঙলবিশিত । | 
পুঞ্জ (পুস্- জন্ ্থনন-শড)-ক) সং, 

পৃৎ, রাশি, স্ত,.প, সমূহ । ॥ 
পুঙ্জিত (পুজ +ইত) 

*»। রাশীকৃত। : 
পুজি (পু্জ কাস [ন্ছা থাকা4+স 

(ড)--কা থে কিনা যাহা গা) বিঃ 
রিং রি এ | 

শা িশাশীশীটিটাশিশশীশীশীশীশীও 

বিহ, তরি, রশীদ | 



গ্ুটী 

কুট পেট, সংলগ্হওয় +অকে)- রম) সৎ, 

ত্রিং, আবরণ । ২। খাপ। ৩। পত্র হস্ত 

খষ্ঠট বা চক্ষুর পাতাছ্বার! কৃত পাত্র। ৪ । 

অঞ্জলি । ৫1 কৌটা । ৬ খোলবার পাত্র । 

উষধপাক-পাত্র । ৭।যুচি। ৮। পত্রাি 

রচিত পাত্র, ঠোজ!। ৯। ষুগ্ম। ৯০ । পুখ, 

ব্লীৎ, অশ্বের খুর। 

পুটক পুট দেখ, ক_স্বার্থে। অথনা পট _- 

ক[কৈ প্রকাশ করা 'আঅ.ড)- ক] ঘে 

প্রকাশ পায়) সৎ, ক্রীৎ, পচ । ২ । পতাদি 

নির্মিত পাত্র । ৩। খোল! | 

পুটকিত পে্টিত দেখ) বিৎঃ তরি, আবদ্ধ, 

ব্াবুত ; যথা 
«পুটকিত শিরজট, বিঘটিত সুবিকট, 

লটপট কমঠ ভুজঙ্গে ।? (অন্দ1'। 

পুটকিনী পে্টক+ ইনৃ--সমৃহার্থে, ঈপ) সং, 

স্তরীৎ, পদ্ধিনী, পদ্ঘসমূহ, পছ্ুজদেশ, পদ্ম- 

লত1। 
পুটঠীশীব পট পরস্পর সংযোজন _ গ্রীব1, 

৬ী-হিৎ) সহ, পুত, তাঅকুণগ্ড। ২ 
গর্গরী, গাঁড়, । 

পুটপাক (পট - পাঁক রঙ্গন) সৎ, পুৎ, গো- 

ময়াদির ঠূসীতে ওষধাদি-পাক । শিৎ- ১ 

“কত্ত পুটপাঁকানাং মুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া। 

পুটভেদ পেটে পরস্পর সংযোজন তে তে" 

_ দ্দন, ৬ষ্ঠী_ষ) সৎ, পুৎ১ নদীর বক্রগতি। 
২। নগর । ৩। বীণা । 

পুটভেদন ; সং, র্লীৎ, পত্তন, নগর, পুর । 
পুটিকা ; সৎ, স্্রীংঃ এলাচ । এ 

পুটাপুটিক1অগ্রে পুট অর্থধৃৎ সৎগ্রিষ্ট পশ্চাৎ, 

অপুটিক) সংস্ট্রীৎ, পুর্বে সংশ্লিষ্টা পশ্চাৎ 

'অসংগ্রিষ্ট] | | 

পুটিত্ত (পুট +ইত--সংজাতার্থে। অথবা পুট 

তক্জি)- শর্ট) সং, জীৎ, যুক্ত করযুগল, 
অঞ্জলি । ২। হাতের খোড়ল। ৩।ঘ্আঙগি 

এবং অস্তে মন্তরবিশেষ (ও রাম ও) ঘ্বারা 
পুট।কারতাপ্রাপ্ত ৷ ৪ । বিৎ, ত্রিং, গ্রথিত। 

1081 পাটিত । ৫ । ব্যাবৃত্ত। 

পুটাপ্টিনঈ - আীলিজে) সৎম্্রীংখকৌপীন । 
০ ক্গাসছারন। ৫। পত্রার্দিরচিত পুষ্প 

7 পাত্র, ঠোঙ্গা । ৪ । পানের দোন]। 

[ ১৭* ]. 
টি 
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পপ, 

পুটোটজ পেটে আবরণ -উউজ গৃহ) সং» 
কল, শ্বেতহছত্র। টস 

পুটোদক পটে আবরণ--উদক জল, ৬ঠী-_ 

হিং) সৎ, পুৎ, নারিকেলগাছ। 

পুড়ন (দেশজ) সং, দহন, জলন। 

পুড়াশুর পিণ্তীশৃর শন্দজ কি?) সৎ, পু» 

দেবতাবিশেষ। 

পুণ্ড পণ্ড পীড়নকরা4- অ(অন্)- ক) সং, 

পু*) তিলক, ফোটা । 

পুগুরীক (পুণ্ড, পীড়ন করা, কেহ বলেন 
শোভনকরা+ অরীক--ক, নিপাতন) সং, 

ক্লীৎ, শ্বেতপদ্ধ ৷ ২ 1 প্লেতছত্র । ৩। ওঁষধ- 

বিশেষ । ৪1 পৃং, অগ্নিকোণের হস্তী। 

৫।নৃপবিশেষ। ৬) কুক্ষুবংশীয় নলের 

পুত্র । ৭। কুকুক্ষেত্রনিবাসী ত্রাহ্গণতনয়। 

ডা সর্পবিশেষ । ৯ ।ব্যাস্রবিশেষ। ১০। 

কোষকারবিশেষ। ১১7 হত্তিজর । ১২। 

সহকার । ১৩। শুভ্রবর্ণ। ১০ । কুষ্ঠরোগ। 

শিৎ-১ “সশ্বেতৎ রক্তপর্ধাস্তৎ পুণগুরীক- 
দলোপম্ ।” ১৫। মেদিনীপুর । ১৩ কম- 

গুলু । ৯৭ দণশকবৃক্ষ । কী-স্ত্রীং, 

বশিষ্ঠের কন”, প্রাণের পত্বী। ২। একটা 
ঘপ্নরা ॥ 

পুুরীকাক্ষপুণ্ডরীক শ্বেতপদ্ন _ অক্ষি চু 

++, ৬চী -_হিৎ। মহাভারতে-_পুঙুরীক 
শন্দের অর্থ পরম স্থান ও অক্ষ শবের অর্থ 

অব্যয়। বাহুদেৰষ পরম স্থানে বাস করেন 

ও উহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাহার নাম 
পুণ্ডরীকাক্ষ হইয়াছে) সং, পুহ, কষ 

বিঝুঃ, হরি, পদ্মচন্তু্ | শিৎ _ ৯৭ত্রাছিমাথ 
পুগুরীকাশ্ষ 1? ২ “ষঃ স্মরেছ পুণ্টরী কা 

স বাহ্যাভ্যস্তরঃ শুচি 1” . 
পুগুরীয়ক ; সৎ, ক্লীৎ, স্থলপদ্থ । 
পুর পণ্ড [রোগ] নষ্ট করা, ক্ষয়করা 4 অধ্য 

_ প্রৎ) সৎ, রীৎ, নেত্ররোগনিবারিকা 

ভৈষজ্যলতাবিশেষ । ৪ 

পুণু, পুণু.ক পে, পীড়নকএা+রকৃ-্! 
কণ্_ যোগ) সৎ, পু, পুৃঁড়ি আক । ২ 

দৈত্যবিশেষ। শ। তিলক, ফোটা। ৪ 

ডিজ। ৫ ।কুমি। ৬। মাধনীলতা । ণ। 

দ্েশবিশেব, গৌড় প্রত্তৃতি পুর্্বদেশ। ৮। 



পুপ্য মি 

তিলকত্বক্ষ। ৯» । জুব্বপ্রক্ষ ৷ 
বহুৎ, তঙ্েম্শীয় লোক । 

পুষ্ঠ।কেলি(পুশ্ড, ইন্ষুঃ_ফেলি ক্রৌড়ানাধনন, 
৬ঠী_ছিং) অৎ, পুৎ, হস্ভী, গজ । 

প্পুপ্য পুপ্ থার্শিক হওয়া, সৎকর্ম করা 
শবধ-ভা, শ্। অথবা পু শুদ্ধ করা 
শষ- ক, ণ- আগম, হুত্ব। যে পবিত্র 
করে । অথব! পৃ1ডুণ্য -ক) সৎ, ফ্ীৎ 
খন্মট, হুকৃত। শিং-১ “ক্ষীণেপুণ্যে 
মত্তযলোকৎ বিশস্তি ৮ ২ পপুণ্য জিতা 
লো।কঃ ক্ষীষতে ।”(শ্রুতি)। ২। পুণ্য + অ-- 
অন্ত্যর্থে) ঘিৎ, ভ্রিং, পবিত্র, নিষ্পাপ । ৩। 

পুপ্যবান্ ॥ ৪ । নিশ্মল। ৫ । মনোজ্ঞ । প্যা 
_স্ট্রীৎ ভূলসী। শি২-১ পপুণ্যাশ্রম- 
কর্শনেন তাব্দাত্মানং পুনীমছে ।” 

পুপ্যক প্ণ্য-ক[কৈ বিস্তারকর1+ অ(ক) 
-ক] থে বিস্তার করে) মাং, ব্লীৎ, পুণ্যার্থ 
উপবাসাদি । ২। প্রতবিশেষ। পার্বতীদেবী 
এই ব্রত করিক্সা বিণ, হইতে অভিন্ন 
গণেশকে পুল্পনূপে লাভ করিয়াছিলেন। 
ও ঈ্ঈঘাহার ল্মরণমাত্র পুশ্যসঞ্চার হয় 
বলিয়া) সং, পুৎ, বিষণ, | 

পুণ্যকম্্ন (পুপাকম্মন্, পুণ্য --কর্খান্ কন্ম, 
-স) সৎ, ক্লীৎ, পুণ্যজনক্ কার্ধ্য। 

পুপাকশ্মা পপোকর্বন, পুশ্য - কর্মন্ কর্ম, 
৬ষী _ হিং) বিং, ত্রিং, পুণ্যকম্মরকারী। 

পুণ্য কাল ; সৎ, পুং, হ্র্ষযাদির রাশিবিশেষে 
প্রবেশ নিঘন্ধন ঘে পবিত্র কাল উপস্ভিত 
হয়, পুণ্যঅনকফাল। 

পৃণ্যকীর্তন পেখ্য - কীর্তন, ৬ঠী-হিৎ) সং, 
পু, বিষুণ । শিখ _ ১*পুণ্যশ্রবণকীত্ত নঃ।” 
২। ফ্রীৎ, পুশ্যকথন। ৩7 বিং, ত্রিং, পুণ্য- 
জনক কার্তনকারক । 

পূপ্যকীর্তি পণ্য বর্তি, ৬ষ্ী _ ছিৎ) বিৎ, 
ত্িং, পুশ্যকীর্ভিবিশিষ্ট । ২। অং, জ্রীৎ, 
পবিত্র কীর্তি। 

পুতকৎ পরখ্য - কৃ ক কক 
ক] থে করে।কে-্পুপ্য কর্ম করে, ২ম! _ 
আখবা পৃণ্য-ক্কু করা+.৫কিপ)-_ আট 
ভুতকাল) বিৎ ,জিং,পুখ্যকর্প্রকা রী,ধার্ত্িক | 
9৮ ্ 2৯গ্ঃকজাট কার্ডে কিন্করং সু 

৯০ । পুৎ-- 

১০৭১ ] 

ূ 

তেষু কঃ" ২।যে পুণ্যকর্ করিয়া 
ছেন। 

পুপ্যক্ষেত্র ; সং,ক্লীৎ, পৃপ্যভূমি, আর্ধ্যাবর্ত। 
পুণাগন্ধ (পুণ্য. পবিত্র-গন্ধ ) সং পুহঃ 

চম্পক বৃক্ষ, চাপা কুলের গাছ । 

পুপ্যগন্ধি (পুণ্য - গন্ধ, ৬চী _ হিৎ) বিৎ,ত্রিং, 
পবিত্রগন্ধযুক্ত ৷ 

পুণ্যজন 'পুনি পবিত্রতা _ অভন যে জমায় 
না।ষে পবিত্রতা জন্মায় না, ২য়া-ষ। 
অথবা- এখানে বিরুদ্ধ লক্ষণ] _ অর্থাৎ 
ইহার! কি পুণ্যজনক £ না) সৎ, পুং, 
রাক্ষস। ২। যক্ষা । ৩। (পুণ্য -জন লোক, 

য্ং-- স)ধান্মিক। ৩। দশ প্রাচেতসের 
পুত্রে। শিং-১ “দশ প্রাচেতসাঃ কত 
সম্ভঃ পুণ্যজনাঃ সম. তাঃ।”? 

পৃণ্যাজনেশ্বর পুণ্যজন বক্ষ জ্বর প্রভু, 
৬ঠী _ য) সং, পুৎ, বক্ষরাজ, কুবের। 

পুপ্যজিত পেণ্য._ জিত, ওয়! _-ষ) সং, পুত 
চন্মলোকাদি। 

পুণাতৃণ ; সহ, পুৎ, প্রেত তৃণ। 

পুণ্যদর্শন (পুণ্য _ দর্শন, যাহার দর্শনে পৃণ্য 
জন্মে, *ঠী-হিৎ) সহ, পৃহ দেবপ্রতি- 

মাত্ধি । ২। চাষপক্ষী। 

রানার সামনা 15 করার 
বিশেষ । 

পুশ্যভাক্ ( পুণ্যভাজ, পুণ্য -ভাকু [তজ. 

লেবাকরা+ * (বিণ) ক]
 যে ভজনা করে, 

২য়া_ষ) বিৎ, তিৎ, পুপ্যশালী। 

পুপ্যড়, পৃণ্যভূমি (পুণ্
য -_তৃ, ভূমি, ঘ্ৎ_স) 

সং, স্তরীৎ, বআধ্যাবর্ত, হিমালয় ও দ্য 

নিরির অধ্যবস্তা দেশ। 
ূ 

পুণ্যরা্র পেপ্য _বাত্তি, শী _ছিৎ) সপ 
পুপারাত্রি) 

পুণ্যলোক পরখ্য ধরব লোক জগত) জং, 

পৃ, দ্বেব্গগতে পাপের লেশসাত্রও মাই, 
হশা্ণ দেবলোক । ২ ধাশ্

ছিক ব্যক্ষি | 

পৃণ্যবান্ ( পুপ্যবৎ, 
পুশ্য +বতু বসত 

র্্) 

 বিৎ, ত্রিৎ, খার্টিক | ২1 তাগ্যবান ।. 

পুপ্যশকুন ) সৎ, জ্রীৎ, পুথ্যস্থান পক্ষী, 
মুর 

শাকুনাঠ হৎসলারস
চাত কঃ 1; 

১মযুরাহ পুপ) 

১ 



পুণ্যয্লোক (পুণ্য 

[কাচ বৈদেহী পুণ্য- . সুধিষ্ঠিরঃ.। পথ্য 
শ্লোকো জনা নং 

পুণ্য পরপ্যাত্মন্, পুণ্য _আত্মন্ আত্মা, 
৬ষ্ঠী _ হিং) বিং, ত্রিৎ, পুণ্যশীল, ধার্মিক । 

পুণ্তাদ্ক। ; সৎ স্্রীঘ। নদী বিশেষ । তাহার 
কূপ অতি পবিত্র । 

পুণ্যাহ পণ্য পবিত্র অহন দিন+ষ,য়ৎ 
-স) জতওক্রীৎ, পবিত্র দিন। (জমীদারেরা 

বৎসরের প্রথম দিনকে পুণ্যাহ বলেন)। 
শিৎ-১ পপুণ্যাহৎ ভবসে। ক্রুবন্ত ও 

 "প্ুণ্যাহমিতি ত্রিঃ ।?? 
পুতিক1 ; সং, স্তরীৎ, ক্ষুদ্রমধুমক্ষিকাবিশেষ । 
পুৎ পু. পবিত্র করা+০(ক্িপ)- ক) সৎ, 

পুং নরকবিশেষ | ২। বিং ত্রিংঃ কুৎ* 
সিত। 

পুন্তলক (পুস্তল+4কণ্_ স্বার্থে) সৎ, পু, 
পর্ণাদি নির্ম্িত__শবপ্রতিমুর্তি পর্ণনর । 

পুদ্তলি (পুজ্র+লিলো)- কত্রিমার্থে, 
পুত্তলী ৃ ক-স্বার্থে। অথবা পুত্ত+অ 
পুত্তলিকা ) কেল্)- ভাবে -ল। দানকর।, 

. গ্র্ছণ করা + ই্ডি)-ক) সং, স্ত্রীঘ, 
পুতুল । শিৎ-১ “পুত্তলীৎ, মৃগ্ময়ীৎ কৃত! 
দীপার্দিভিরলঙ্কৃতামৃ।”? 

পুন্িক] পু অব্যক্তশন্দ _ তন্ বিস্তারকরা 
. শঁআডে)-ক, কণ্-স্বার্থে। অথবা পুত্ত 

+অক(পেক)_ ক, আপ - স্দ্রীং) সৎ্শ্মীৎ, 
 অধৃমক্ষিকা । ২। উইপোক]1। 

_ পুত্র, পুর পর. পবিত্রকরা+ত্র- সংজ্ঞার্থে। 
থে পিতামাতাকে পরিত্র করে।. পু, 
নরকবিশেষ-ত্রে ভ্রাণ করা+4আঅডে)-_ 
ক। যে পুৎ্ঘনাষ নরক হইতে পিতাকে ত্রাপ 

.করে,৫মী _বহ।শিং-১'পুক্বায়ো নরকাঘ্ 

এ ষস্ম।ৎ ত্রায়তে পিতর॥ স্ুতঃ। তশ্মাৎ পুজ 

17 এ০ইতি প্রাক্কঃ স্বয়মেব দ্বয়ভুব1।* ২পুজ " 

এ লাস্জাণাদ পুত্র ইতি শ্রুতি ৩ গলরকৎ পু 
রা দিতি শ্যাম 1) সৎ, পু, তনয়, 
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 খ্ঠী হিং) বিৎ, ত্রিৎ, পবিক্রেচরিত্র ২ |: 
_ সংসপুত) বিষ ও। সুবিতির | 9 । লঙ্গরাজ।। | 

তন; খাঁজ ক্ষেঙজট্চৈব দঃ 
এ স্জ্িমএবচ,গৃড়ো্পল্লোৎগবিদ্ধশ্চ স্বায়াদ। 
- বান্ধবাশ্চ বট. । ফানীনস্চ সহোদুশ্চ ক্রীতঃ 
 পৌনগবস্বধা, -স্বন়্ংজন্তশ্চ. শৌদ্রশ্ 

. ফড়দ্গাক্াদবান্ধবা$ | ত্রী--জ্ীৎ, কন্য।। 
_(দ্বিবচনাম্ত হইলে) পুজ্র ও কন্যা। 
পুত্রক, পুজ্রক (পুত্র + কণ্_ স্বাথে) সং, পু, 
 পুজ । শিৎ-১ “রাজপুত্র চিরঞ্জীবমাজাব 
মুনিপুত্তক 1” ২। ক্ষেহপাত্র । ৩1 শরভ। 
৪| ধূর্ত | ৫। বৃক্ষ বিশেষ । ৬ পব্বতবিশেষ। 
৭।পতঙ্গক। ৮। অন্ুকম্পবিত জন। 

ত্রকা, ত্রিক। _স্ত্রীৎ, কন্যা । ২। দত্ত! কন্তা। 
৩। পুস্তলিকা। 9 । অলক্তকপত্রিক]। 

পুত্রকাম ( পুত্র -কাম-ঞ- কমি কামন। 
কর অ(অন্)-- ক) বিং, ত্িৎ, পুত্রাতি- 
লাষী । 

পুত্রকাম্য। (পুত্র + কামা কাম্যচ্)+ অ- ভা) 
সৎ, আ্ত্ীং, নিজের ৭৩ বা । 

পুত্রস্বী (পুত্র -হন্ করা অটেকু)-ক, 
ঈপ.-_আ্রীৎ) সং, জ্্রীৎ, হৃত্কতোক্্ যোনি 
রোপবিশেব। শিং ১ “শ্ছিতৎ ম্থিতং 
হস্ভি গর্ভৎ পুত্রত্থী রক্তসৎঅ্র বাৎ।” 

পুতজ্টব (পুত্র গর্ভ জীব জীবনদরক 

*ঠী - হিৎ) সৎ, পু, জীক্কাপুতের গাছ। 
পুত্রদ। ) সং, স্ত্রীৎ, বন্ধ্যা কর্কটা । 
পুত্রদাত্রী ; সৎ, শ্ত্রীৎ, বন্ধ্াদোফনাশিনী 

মালব্প্রসিদ্ধ লতাবিশেষ। 

পুত্রভদ্র ; সৎ, স্ত্রীৎ, বৃহজ্জীবসী লতা । 

পুত্রবল পুত্র + বল - অন্তর্থে), বিৎ, ত্রিৎ, 
পুর্বানৃ, যাহ!র পুত্র আছে। 

পুত্রবান্ পেত্রবৎ,পুত্র ৮ বৎ্(বতু)- অগ্ড্যর্থে) 
বিৎ, ভ্রিৎ, যাহার পুত্র আছে। 

পুত্রস্থ পুত্র -স্থ প্র্বকর1-৮০(ক্রিপও ক) 

সৎ আ্তরীহ, পুত্রপ্রসবকত্রা!। শিং১ পু 
ভ্রন্থঃ পুণ্যভূমিহ স্যাদ্ধনহুঃ পুত্রিকাপ্রহঃ 

পুত্রাচর্ধ্য (পুত্র আচার্য, ৬চী - ছিৎ) স+ 

পু, পুত্রের নিকট : অঅধ্যয়নকারী। ব্যঞি। 
৯1 ছেতী -ষ্) পুত্রের অধ্যাপক 

পুত্রিক পত্র +ক€কেণ্)_ক্ন্তয্থে, ই 
গস) বিৎ,. ভরি, পুত্রযুক্ষ 1 

শা তা 

জজ 



৩। পুস্তলিক1। ৪:1 অলস্তিক-পত্তিকা। 
পুত্রিকাপুত্র পত্রিকা" কন্যা পুত্র) সু 

দৌহিত্র । ২। দত্তা কন্ঠারপ পুত্র 
পুত্রিকাভর্তী পরত্রিকাভর্ত, পুত্তিক্ষা। - 

স্বামী, *ী -হ) সং, পু) কন্যার: বী 
জামাত!) জামাই? 
৪ ্ পুজিন্, পুজ+ইন্- অন্তযর্জে)বিং, 

২, পুজবান্, পুত্রসুক্ত । শিং- ১ “জ্যে- 
রে জাতমাত্রেণ পুজীভবতি মানব 1” 
২। স্ত্রীৎ, কন্যা । ত্রিণী - স্ত্রীৎ, পুত্রবতী | 
শিৎ-১ “সর্দাসামেকপত্বীনামেক] চেৎ, 
পুজিনী ভবে, 1১? 

পুত্রীয় (পুত্র +ঈয়ণীয়)_ সন্বন্ধার্থে) বিং, 
ত্রিং,পুত্রসন্বন্ধীষ় । শিং-_ ১ণধন্যৎ ষশস্যৎ 
পুত্রীয়মায়ুষ্যৎ বিজয়ায় চ।” ২। পুভ্র- 
নিমিত্তিক | যাঁ-স্ত্রীৎ, ইষ্টিবিশেষ।  :. 

পুত্রীয়ন্ প্ত্রীয়ৎ, পুত্রীক় [পুত্র +ঈয়_ 
গীীপনার পুত্র ইচ্ছার্থে! আপনার পুত্র 
ইচ্ছাকর11+ অতশেতৃ) - ক) বিং, ত্রিৎ, যে 
+ক্য+অতৎশৈত)-_ফ) বিং, ত্রিৎ, ষে 
আপনার রর রে করে, আত্মপুত্রেচ্ছ । 

পুজেষি -ইষ্টি(যজ দেবপুজা 
পুজেষ্টিক। এটি _ধি] যাগ। 

পুত্রনিমিতত যে ষঙ্জ১৪থাাঁ_ষ। ২য় পক্ষে 
কণ্-_- ধোগ, আপ) সং, স্ত্রী, পুজজননার্থ 
যজ্ঞধিশেষ | শিৎ-১ “গৃহীত্বা পঞ্চব্াঁয়ৎ 
পুত্রেক্িং প্রথমৎ চরে |) 

পুদগল পুর [পুত পুরণ কর1 1 অ(অন্)-- 
ক] যে পূর্ণ করে-গল [গল্ গলিত 
হওয়া 1+অ(ন্)-ক ] যে ক্ষয় করে, 
নিপাতন) সং, পু; টা টির 
পদ্দার্থ। ২1 পরমাণু । শি২-১ “পুরণাদৃ- 
গলনাদ্দেহে . পু্গগলা; পরমাণব£ 1”? ৩ । 
আতা। ৪। শরীর | ৫। পুত কুৎনিভ-- 
গল, ৫মী হি) বিৎ, ত্রিৎ। হল্দর, সৃত্রী।। 

পুনংপুনঃ পনংপুনর্, পুন পরে বলা7-অর 
- প্রৎ। দ্বিত্থ) অং, বারংবার, মুহুমুুঃ | 

পুমঃপুনা পনর নিন্কা? নিন, কর! 

পত্রিকা জে লগ জপ) অহ ্ ্ী. 2: 
কন্যা । শি ১7 দিপুতিকাযাহ কাতাকান্ধ 
যি পুরোহিনুজায়ত্ে 1” হা দত্যাংকল্যা। 

টেষু সপুপযা লী পু রা রর 
পুনর্ পুনে পরে বলা +-'অর ».. 3. খাপ, ্ 
খিষ। ২। দ্বিতীয়বার | ৩। অবধারপ 194. 
অধিকার । ৫ ভেদ । ৬। পক্গাস্তর+শিৎ 
-১৭সেতুহ কিছ মুর্খ বধ্যতে । গলায়ামো- 
ক্বহার্ধ্যাভিঃ সিকতাভিঃ কদা পুনঃ 1৮ 

পুনয়হু (পুনর্- অন্তু প্রাণ, ৬ভী- -হিহ) 
বিং, ত্রিৎ, পুনর্জীত । | 

পুনরাগত পুনের- আপত যে আনি 
বিং, ত্রিৎ, শ্রত্যাগত, ঘষে পুনর্ধধার আসি- 
যাছে। 

পুনরাগমন 7 সংক্রীৎ) প্রত্যাগমন | শিং ১ 
“সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।” 

পুনরাধান ) সৎ, ক্রীৎ, শ্রোত ও ম্মার্ভাগিব 
পুনর্ববার আধান । শিং ১পুনধারক্রিয়াৎ 

কুর্ধযাৎ পুনয়াধানমেবচ |” মেনু) 
পুনরাৰর্ত পনর -আবর্ত ঘূর্ণন) সৎ, পুৎ, 

পুনরাগমন | ২। ঘূর্ণন । ৩ । পুনর্জন্ম । 
পুনরাবস্তা (পুনরাবর্তিন্, পুনব - আবৃত 

প্রত্যাগত হওয়1+ ইন্ণিন্)-- ক) বি, 
ত্রিৎ, ইহলোকে বারংবার আগমনশীল। 
শিৎ-১ “আব্রন্ষভুবনাৎ লোক্কাঃ পুন- 
রাবর্তিনোর্জ,ন 1” 'গৌতা)। 

পুনরুক্তজস্মা পনকক্তজন্মন্, পুনর্ ' দ্বিতীয়- 
কি কথিত - জন্মন্ জন্মঃ ষ্ভী 

হিং) সং, পুং, ছিজাত ব্রাহ্ছণ। 
পুনরুকবদাভাস € পুনর্ _ উক্ত - বত -_ 
ভাস) সৎ, পুৎ, কাব্যালক্কারবিশেষ, 
যে স্থলে ভিগ্নাকার একার্থবোধক ছুই 
বা বহু শব্ধ প্রযুস্ত হইলে খপাতত্তঃ 
পূনরুক্তির ন্যায় বোধ হয়, কিন্ত পরি- 
পামে বিভিন্ন অর্থের প্রীতি হর।, 

পুনকুক্ষি পুনর্' উক্তি . কথন) অৎ, ্ রীৎ, 
উক্কের পুলঃ কন, যাহা একবার উক্ত, 
হইয়।ছে তাহ? পুলর্ধবার বলা। [উত্তব। 

পুনকৎপত্তি ; সহস্ীং, উত্পন্ন বন্ঘর পুন্স্র্বার 
পুনকৎস্থষ্টী ১ অ+ পু) পভবিশে,, নীলা 

প্রযুক্ক ভারবহনে অক্ষ পণ্ড. 

১৩৫ 



পুন [ ১৯ 

পুনরুকীবিত € পুণর্-উৎ জ্গীবিত ) বি, 
তিৎং পুনর্ধবার জীননপ্রাপ্তী। 

পুমর্ভন্ ( পুনলন্নন্ ) সং, শ্্রীৎ,  পুনর্ধবার 
.. সংসারে জন্মগ্রহণ । শিৎ - ৯ মাসুপেত্য তু 
কৌন পুনম নবিদ্যতে 1” (গীতা) । 

পুনর্মৰ €. পুল পক্ষাস্্রর - লব. মৃভন। 

ইহার ছেদ্নেগ পুলর্ফধার বৃতন হুর) সৎ, 
 পুং, আখ, অখর । বা প্রীত শোখনংশক 
শাকহিশেখ। 

পুনৰ খেনর্ ভব [ভু 4) 
কা যেহয়। হেদম করিলেও পুনবর্বার 

- ছয়) সৎ) পুং। করকরুছ, নব্ব । ২1 (পুন্র্-- 
ভা হওয়া (অল) ভাবে) পুনর্জন্ম । 
৩) বিহ, ত্রিহ, পুনর্বারজাত। 

পুনর্ভবী (পুনর্ভবিন্, পুন পক্ষাস্তর - 
ভব ধেহয়1ইন্- অস্তযর্থে। দেহাস্তরে 
পুনরায় বিঙ্গযামান থাকে বলি) সং, 
পুংঃ আত্ম । 

পুনভূ “পেনর্- ভু হওয়া ++ *রিপ্)-ক। 

যে একবার অন্যের হইয়স! পুনর্র্ধার অন্যের 
হও) সৎ, স্ত্রীৎ, বিধবা হইয়া ছিত্বীয়বার 
বিবাহিত আ্পী। ২। অন্যপৃর্ববা নারী । 
শিং-১ 4 পুনরক্ষতযেোনিত্ব দুহাতে যা 
বখ।বিশ্রিঃ, পুলভূডি 12 | বিং, ত্রিৎ, 
পুনজাত । 

পুনর্ধাত্রা; সংখন্ত্রীৎ, নিবন্তষাজ্ঞা। প্রত্যাগষমন, 
জগয়াখ ফেব দক্ষিণম্থে রখযাত্রা, 
উপ্টারথ; দ্বিতীয়া হইতে নবম দিনে 
দশমীতে ইহা। কর্তব্য । শিং _ ৯ পুনধাত্র! 
বিধাতব্যা তখৈব নবমেহহনি ।১? 

পুনর্বন্থ (পুনর্ বন্য বাষস্ছান। প্রাণী 
সকল পঞ্চত্ব পাইয়া যাহাতে বাম করে) 
জং, পু, বিষুং। ২। শিব! ৩। অশ্িন্যাদি | 

সপ্তবিংশতি নক্ষত্র স্তগাঁত সণ্ডম রি টু 

ী টে নিলি রি 

0 পুলা 

58 3 পুর 

পাপপপাপপাপিপাশিপাপিটিিিপশীটিশিটিশীশটিল 

ইহার 'ধিষঠটারেো দেবতা অদিস্তি। ইহাতে 

জন্য হইল শ্রাততমিত,  শান্মে বত্বলীল, 
ক্বাতা শু প্রতাপবান হয়। ৪  কাত্যায়ন- 
মুদি ।৫ ।নুপপবিশেষ। 

পুান (পু পকিজ্র করা+জআানশোন্) _ক) 
বিৎও ভি) পাবিযেকারক ।. 

পুজাপ পেস নাগ হত্কী, »ং-স) সং, 
শুই শ্কেতহত্ঠী । ২1 শ্বেতোত্পল। ৩। 
নরশ্রে্উ । ৪1 প্রধান, শ্রেক্উ। ৫।[যে 
পুসাগেক ন্যায়] লাগকেনরবৃক্ষ । 

পৃ্নাট ; সং, পুৎ, চক্রেমর্দ বৃক্ষ । [বিশেষ 
| পুম্নাম! (পুত এই নাম সবার) সৎ পুং, নরক- 

পুক্পকুল্ (ফুল বিকসিতহওয়া, নিপাতন ) 
সৎ, পুৎ, উদরস্ম ৰাযু। 

পুপ্পুগ ই স্জেরে স্কর্তি পাওয়া+ অসংজ- 
পুপৃফুস 1 জচ্্)-_ক, নিপাতন) সং, পুং। 

পদ্ধবীজাধার। ২। বীত /কাষ। ৩) ফুস্- 

ৰ 
ূ র 

ফুস, ফুল্ক11 

পুমান্ (পুষ্স্, পর "ক্ষাকরা 4 উমস 
ভমস্)- ক, সংজ্ঞা | ষেকুলাদ রঙ্গ 

করে) সং, পৃৎ, পুরুষ । হ। মনুষ্য। ৩। 

পৃহলিক্ক মাত্র । শিৎ-_ ১৫তেন ধৌত। গিরঃ 
পুৎসাঁৎ হিমলৈঃ শন্দ বারিভিঃ 1”? 

পুন্বৎ, (পুম্স্ + বৎ- প্রৎ ) আৎ, পুরুষের 

ন্যায় । ২। পুৎলিলগের র্যায়। 
পুরু পুরু অআশ্রে অগ্রে গমনকর1+*(কিপ.) 

- পা) সৎ, শ্টীৎ, নগরী । 

পুরংসর (পুরস অগ্রসর [স্থগমনকরা+ 

ঘন্)-ক.] ধেপমন করে। যে অগ্রে 

গমন করে) বিং, ভ্রিৎ, আগ্রসর। ২। 

পরিচয় । 

পুর পে. পুর্ণ করা + অকে)-ধি। যেখানে 
অব্যাদি পূরিত হয়) অং, ক্লীৎ, গৃহ, 
তবন। ৎ।গৃছোপরিস্ছ গৃহ ।৩। ব্োত্মার 

গৃহ বলিস) শরীর । ৪1 চর্। ৫। (যে 

স্থানে বিদ্বেশীদ্দ বণিকেরা পণ্যন্রব্য পুর্ণ 
করে) বশীৎ, রী _স্্রীৎ নগর, নগরী | ৬। 

ক্ীৎ, পণটলীপুজা 1 ৭7 পুর্পগর্ভ )৮। পুত? 

ওগ্ওলু। ৯। ধিৎ, ত্র, গুণ ৯৭ । 
পুরু ল (পুল দেহ-_অদ্ অন্ান4: জে 



পুর ৃ 

্্ক্ঃ ছে উৎপল হক্ষ) মগ, পুত, আত্মা 

জীব। শিৎ-_ ১/পুরুং পুরঞজনং খিপণাৎ,। 
ঘদব্যনভণ্যাখ্মানঃ পুর ঃ নি নখ জা. 
খিষ্টানজন্প। তু্ছি। 

পুরজীয় (পু নগর জি জযকয অসশ) 
ক) সঙ, পুত শিব 1 ২৭ সুর্ঘযবংন্পীয় 
নৃপতিবিশের ) ইনি বিকুক্ষির পুত্র, আপর 
নাম কবুস্থ ।*৭ স্ছঞজয়ের পত্র | ৪। বিদ্বায- 

শ্চি খবনের পুত । ৫1 বিংভ্রিং,পুরজেত1। 
পুরীর ; সং, পু, বাগান । ২। কুক্ষি। 
পুরজিৎ(পুর জিপুরাক্ুর জিৎ [জি জয়করা 

+০্কিপ্)-ক] যে জয় করে, যাহ) 
সং, পৃ, শিব। ২ ।চক্্রবংশীয় নৃপতি- 
বিশেষ । 

পুরজেযোতিঃ (পুরজ্যোতিন্্,। পুঝ - প্রচুর 

জ্েযোতিং কিরণ, ৬চী-- হিং) সৎ, পুং, 
অপ্রি। 

পুূরট 7 সং, কঃ, সুন্র্ণা। 
পুরপ (পে পুর্ণ কয়া 7 অলন্জেনট ক) স্নংঃ 

পৃ, জমুদ্র। 
পুরততটী পুরে -তটটী শর, প্রান্ত, ৬ঠী -ষ) | 

সং, আহ, হাট । ২। কুছ গ্রাম। 
পুরতং (পুরতস্, পর তল(অতস্ুক্) ক) 

অং, অগ্রে, জন্যুখে । শিং-১ "পুরতক্তে 
প্রতশ্থিরে |” ২ণতস্তৈতদাশ্রমপদৎ পুরাতো। 
বিভাতি |” 

পূরছার (পুর দ্বার, ৬ভী-ব) সং, জী, 
ন্গরশ্থার। ২। বাটাদ্বার। 

পূরদ্িট, পুরছিষ,, পুর বঅনুরপুর _ন্বষ্ নষ্- 
করা+০(কিপ্ট - ক) সং, পুৎ। শিব, 
ত্রিপুরারি । 

শুরনার (পৃর অন্রপুর-দ্র বিলারপ কর1+ 
অ(খশ্)-- ক) সং, পুত, ইন্া।.২। চৌর। 

শিৎ-১ « সমাহসমীনা দি পাকশাল? 
জমাংসমীনা দশ থেনবঃ সু | পুরল্দয়দ]া 
বিষয়ং বদি স্যাৎ পুরদ্বরস্যাপি পুরু ন.; পুরস্কার _ পুৎ 

পৰ্স্্ য়া -ক্্রীৎ বাচে। | বিস্ু | “আদিদেবঃ পুরপ্দরঃ1” 
৪। ক্লীৎ, চব্য, চই। রা-স্্ীৎ। গজ! 

পিঙ্গরমিশ্র ; সং, পুহ, ইস্থারই মাম আগ- 
মাঘ মিশ্র । ইদি চৈত্তন্যমেবের পিতা। 

ইদ্ধি নবী পুৎ গৃহতক_ন্ 

১৯৭৫ ] পর 

খে)- ক,ঈপ) সৎ, স্রীং, পতিপুজবতী তরী, 
টি | ।শিৎ_ ১. রর ্যাগ্র পুরি 

শরপাল (পুর দেহ হা নগর _ শা রক্ষক, রঃ 
 হক্কা-_হ) সৎঃ গুহ, দেহপাঁলক জীন $ হ্ চি 
লগরশাল। না 

পুরি পেরে নি ভিদূ ভে 
করা+০€িপ)-_ ক) দং। পু, মহাবেব ।. 

পুরমধম পুরে ব্রিপুরান্ছর- নথ পীড়দকরা রর 
শঁজল(জনট)-- ক) সৎ, পৃ শিব । 

পুরমার্ঁ; সৎ, পুত, মগ্রযার্শ। 
পুরমানিনী ) সং) স্ত্রী, নদীবিশেষ । 
পুরয় ; সৎ, পুৎ, নৃপবিশেষ । 

পুররক্ষ পরে- রক্ষ, রক্ষাকরা +অ(জনু) 
ক) সং, পৃং, নগররক্ষক, চৌকিদার । 

পুরলা (পুর + অলকেল৮)-- ক, সংজ্ঞার্ঘে, 
আপ) সং,জ্ট্রীং ছুগা। 

পুরবাসী (পুক্সবাসিনূ, পুর বল্ বাসকর1+ 
ইন্পিনৃ)- ক) বিং, ত্রিং, নগরবাসী । 

। পুরশাসন ( পুর-শাস্ শাসনকর1+ অন 
ক্দেনট)-- ক) সৎ, পু, মহাদেব । 

পুরশচরণ-পুরস্ চর আবরণকর1+ অনক্সেনট্) 
ভবে) সং, ক্লীৎ। জীয় ইষ্ট দেবতার 
মন্ত্র সিদ্ধ হইবার জন্য তাছাকে পুজা 
করিয়া তাহার মন্ত্র, জপ, হোম, তর্পণ 
অন্ডিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই পঞ্চা্ 
সংধনের দ্বারা পূজা । শিং-১ “জীবহীনে। 
যথা দেহী জন্ব্বকম্ট্ুহ্ নক্ষমঃ।” ২ প্পুর-। 
শ্চরণহীনোহপি তথ মস্ত্রঃ গ্রকীর্তিতঃ 11, 

পুরশ্ছদ ; মং, পু, তৃণবিশেষ, উলু। 

পূরস্ (পুর্ব + অন্, পৃর্ববস্থালে পুর্) অথ, পুর্ব 
দিকে দেশে বাকালে। ছ। পুর্ব্রে ॥ ৩। 
প্রথমে | ৪ বগ্রে,। সম্মুখে । 

পুরসংস্কার (পুর সংস্কার, *্চী-ষ) অং, 
পুৎ, ছুর্গ সংস্কার, হর্গের মেবামত। 

পুরস্কার, ক্রিয়! 
. করণ প্রথমে বা স- 

নখে করা) সং, সন্মান, পুজা, আকবর, 
অভ্যর্থনা । ২।স্ীকার । ৩। পারিতোধিক 

জ্গান। 91 অগ্রেকরণ । ৫। অভিষেক 1. 
খরা, পুরদ্কত পুরেস্-ক্কু করা+তক্কে) নি: 



পুরা 

ত্রিৎ, সন্মানিত । ২। পুজিক্।৩। প্রত্তত। ৪ | 

সম্মে স্থপিত। ৫ | অভিষিক্ত । ৬। 

ত্বীকৃত, অন্গীকৃত। ৭1 গৃহশিত। * ৮ 

ঘআব্লন্িত | ৮। ঘআপবাদিত 1 ১৯। শত্রু গ্রস্ত ৷ 

পুরস্তান্ৎ পুর4স্তাথি_ প্রথ) অধ, পুর্ববদিকে 

দেশে বা কালে; যথা-_পুরস্বা* স্রর্ধ্য 

উদ্বেতি । হ। প্রথমকালে ; যথা পুর 

স্তাদ্দভূতক্তে । ৩। সম্রথে। 

পুরশ্ী ; সৎ, স্্রীৎ, নগরবাসিনী স্ীলোক । 

পুরহা পুর-_হন্ বধকরা7 *(কিপ্)- ক) 

সং, পু) মহাদেব । ২। বিষ, | 

পুরা পে পুর্ণকরা +আ _ প্র অথবা পু + 

অ(ক)- ক, আপ) অং, পুর্বকাঁলে। ২। 

প্রথমে । ৩। পুরাবৃত্ত । ৪ | নিকটে । ৫। 

ভবিষ্যৎ ব1 অতীত কালে । ৬ ৷ পশ্চান্।। 

শ ।পুরাণ। 

পুরাকল্স (পুরা পুরাণ _ কল, য়- অ) জং, 

পু পুরাতন কল । ২। অর্থবাদবিশেষ । 

পুরাকৃত পুরা-কৃত করা হইগাছে) বিং, 

ত্রিৎ, পুর্ববকালকৃত পরণ্যাদি?, প্রারন্ধকর্ম্। 

শিৎখ-১ “অকালে দর্শনৎ বিষেশহৃত্তি 

.. পুণ্যৎ পুরাকৃতৎ ॥ | 

পুরা পরাগ গম শমলকর1-+অ(ড) 

ক] যে গমন করে) বিৎত্রিৎ,পূর্ধবগামী । | 

. পুরা্গত পের শত গিয়াছে) বিং, ত্রিখ 

. পুর্বতনকালীন। ূ 

পুরাণ € পুরা পুর্র্বকালে +ন - ভবার্থে। 

- আমথব। পুর1-- নী লওয়।+অ(ড)- প্র) 

_ সুৎ) জীখ, সর্। প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর, 

 বংশাশ্ুচরিত- এই পঞ্চ লক্ষণাক্তান্ত 

 খ্যাসাক্ি সুনি প্রণীত গ্রথবিশেষ। শি. 

_ শজর্গন্চ প্রতিসর্গশ্চ বঘশো! মন্ধান্তরাপি চ,. 

.. বংশানুচরিত্কব পুরাণৎ পক লক্ষপম্ 1? 
২ পুরা খষ্টাদশ ) যথা শ্রাক্ষ। পাস্বঃ 

বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত,নারধীয়, মার্কত্ের, 

ক্সাগ্সের, ভবিষ্য, ব্রহ্ম ৈবর্ত। লৈজঃবারাহ, 

স্বাদ, হামন) কৌন মাথস্য, শারুড়, 

 আক্সদ্ষাণ্ড | ত। ১৬ পণ) ১ কাহন। “ইদং 
না আশ্রেণৈব ফিঞ্চ নাসীন্ দেযরাজীদি- 
5.4 ত্যাদিকহ। 'জগতঃ : প্রাগবস্ছানযুপঙ্রম্য 

. অর্নপ্রতিপাদকছ্চ বাফ্যজ্ঞাতৎ পুরাণয্।” 

[ ১০৭৬ ] পুরা 

৪। বিং, ভ্রিংঃ প্রাচীন, পুরাতন । ৫। 
অনাদি ; (বিজ্ঞ, ঝা? ঈশ্বরই একমাত্র আ- 
দিতে ছিশেন তখন এ চরাচর কিছুই 
ছিল না । এইজন্য ইহাকে পুরাণ বলা 
যায়; যথা--“ত্বমাদ্িদেবঃ পুক্ুষংপুরাণ- 

ভ্তম্স্য বিশ্বস্য পর নিধানমূ 1? 
পুরাণগ (পুরাণ-_গ [গম গমনকরা + আঅ.ড) 

- ক] ষেগম্ন করে) অসৎ, পুং১ ব্রহ্মা। 

২। পরমাত্বা । ৩। (গে গমনকরা1+অ 

(ড) -_ ক) বিধ্, ত্রিং, পুরাণগায়ক । 

পুরাণপুকষ (পুরাণ _ পুরুষ, যৎ-স) সং, 
পু) বিষ, আদিপুকুষ। ২। বৃদ্ধ! 

পুরাতন ( পুর14তন্(ষ্টন) -ভবার্থে) বি) 

ত্রিং প্রাচীন । ২। অনাদি । শিং- ১নবং 

বন্্ৎ নব ছত্রৎ নব্য স্ত্রী নূতন গৃহম্। 

সব্বত্র নৃতনৎ শন্তং জেবকান্নে পুরা 
তনে 12? 

পুরাধ্যক্ষ (পুর -_ অধ্যক্ষ, ৬ঠী _ হিৎ ) বিং, 

ব্রিং,নগরাধিকৃত | ২। আআস্তঃপুরের অধ 

অর্থাৎ ক্চ,কী। সচরাচর সং্কুলোৎগন্ন 

বৃদ্ধ ব্রহ্মণ এই কার্ধ্যে নিযুক্ত হইতেন। 

শিং--১ “বৃদ্ধঃ কুলোদ্ধতঃ শক্তঃ পিতৃ" 

পৈতামহঃ শুচিঃ ।ব্লাজ্ঞামস্তঃ পুরাধ্যক্ষঃ 

বিনীতশ্চ তথেষ্যতে ॥” 
পুরারি'পুরে আঅসুরপুর _ অরি 

-ষ) সৎ, পুং, শিব। | 

পুরা্ধবিত্তর (পুর নগর-ন্ধ- বিস্তর বি- 

স্তুতি) সং, পুং, নগরের বআংশ। ২। 

. উপনগর 1 ৩। আন্প্রবিশেষ।। 

পুরাবতী ) সং, স্ত্রীৎ) নর্দীবিশেষ। 

পুরাবন্ু পরো পুর্ব _বস্স দ্বেধতাবিশেষ) 
1 হত পু ভশ্ষ্ম | ক 

পুরাবিৎ (পুরাবিদূ, পুরা: পুর্ব _ বিদৃ [বদি 

জানা +০(কিপ)- ক] যে জানে ।যে দু 

বিষয় জানে) সখ, পুহ+ পুরর্ধিভত) যে ব্যক্তি 

“ পুর্ববকালের বিবরণ জানে। ২। পণ্ডিত। 

শ।বৃদ্ধ। 5. 

পুরাবৃত্ত (পুরা | পূর্ব - বৃত্ত অতীত। পূর্মে 

. যাহা হুইন্বাছে। স্বামী বলেন বৃত্ত চরিত্র) 

সৎ, কী, পুৰ্ববৃত্তান্ত, ইতিহাস। 
পুরাসাহ. পের শত্তপুর যহ, সহঃ 

শত্রু, ৬্ঠী 

পরা" 



পুরু 

ভব কর1+4অ“ষণ্) - ক) সংঃ পু) শক্র- 
পুরবিখাতক ইন্তর। 

পুরাত্ুহৃদ্ পুর অন্থরপুর-অহ্ুহদ শক্রু, 
৬ষী _ষ) সং, পুৎ, শিব । 

পুরী পুর +ঈপ) সং, স্ত্রী, উড়িষ্যার একটা 
প্রদেশ । ২। সন্যাসীর্দের উপাধিবিশেষ। 
৩। নগরী । ৪1 ভবন। ৫ | দেছ। 

পুরীতৎ পুরী শরীর-তৎ [তন্ বিস্তার 
কর14+ৎক্িপ)- ক] যে বিস্তার করে। 
যে শরীরকে বিস্তার করে, ২য়া_ষ) সৎ, 
পু র্ীৎ, অন্ত্র, আাতড়ি। 

পুরীততি পুরী শরীর-ততি [তন্ বি- 
স্তার কর4+তি ক্তি)-ক] যে বিস্তৃত 
হয়) সং, স্ত্রীৎ, নাড়ীবিশেষ। 

পুরীমোহ (পুরী সহর-খোহ মুগ্ধকরপ) 
সং, পুং, ধুতুরা। 

পুরীষ (প পালন -করা+ঈষ(ঈষন্) -ক, 
সংজ্ঞার্থে। যে বৃক্ষাদির মুল পালন করে) 

সৎ, ক্লীৎ। বিউা, মল। শিং-১ “কিং 
কদাচিৎ, পক্ষিপুরীষে সুবর্ণমুদ্পদ্ঘ্যতে 1 
পেঞ্চতন্ত্র)। ২ “দক্ষিপামুখউতৎ্সগৎ কুত্ধ্য- 
সুত্রপুরীষয়োঃ।” পেরীযণ শব্দেও বিষ্া 
হয়) । 

পুরীধাধান পুরৌষ-বআ-ধা ধারণ করা + 
অন(দ্সনট)-"ধি) সৎ, ক্লীৎ, দেহস্ছ পুরী- 
বাশক স্থান । 

পুরীষী পেরীবিন্ঃ পুরীষ জল-+ইনৃ_যু- 
: জ্তার্থে) বিং, ত্রিৎ, জলযুক্ত | 
পুরু পর পুরণ করা উক্ে)_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, 

প্রচুর, অধিক | ২। সং, পু, যযাতিরাজার 
কনিষ্ঠ পুত্র; ইনি শশ্মিষ্টাগর্ভ-সম্ত,ত। 
পিতার জরাগ্রহপ করিয়া ইনি রাজ্যের 
অধিকারী হন ' কুরু-পাগুব ইহার বংশো- 

' ভ্তব। ৩। নৃপবিশেষ (০:58) ; আলেক্, 
জন্মারের সহিত ইহার বুদ্ধ হয়। ৪। 
দৈত্যবিশেষ ।৫। দ্বেবলোক ।৬। পরাগ । 
৭ ্রীং, নদীবিশেষ। | 

ুক্কুৎস; সং, পুং, মান্ধাতার পুত্রবিশেষ । 
- ইন্টার মানসী কন্য! রা খবিশাপে 

নদীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। | 
তা ১ সং, পুথি, ত্াবিশেষ। শিং 

১*৭৭ ] 

পুরুষ 

পুরু 

১ "ইজ বিপশ্চিদ্দেবানাৎ তদ্রিপুঃ 
পৃর্কুৎ্সব১ |” সানী --স্্রীঘ, তৎপত়ী। 

পুরুন্ধ ; সং, পু, ভরতবংশ্পীয় নৃপবিশেষ । 
পুক্ুজিৎ ; সং, পুৎ, নৃূপবিশেষ | ইনি অ- 

ন্রেমাতৃল। 

পুরু (পুরু প্রচুর-দ1 দান কর।+- অডে) 

__-ক) সৎ, ক্লীৎ) সুবর্ণ । 
পুরুদৎশক (পুরু অধিক-দংশক যে 

দংশন করে) সৎ, পৃ, হথখ্স। 
পুকদৎশাঃ (ুরুদংশন্, পুরু দৈত্যবিশেষ 

-_দংশস [দন্শ দংশন করা+অস্-- 
ক] যেদংশন করে । খিনি পুকুকে দংশন 
অর্থাৎ বধ করে, ২য়া-ষ) সং, পুত, 
ইন্দ্র । 

পুরুদ্রহ্ (পুরু -ত্রুহ অনিষ্ট করা1* 
কপ) _ক) বিৎ, ব্রিৎ, অধিক দ্রোহ- 
কারক ।২।ইন্ত্র। 

পুরুধা (পুরু বহু +ধাধে।চ.)- -প্রকারার্থে) 
অং, বহুপ্রকারে । 

পুরুভোজাঃ পুরুভোজনস্, পুরু অধিক- 
, ভুজ তোজন করা4-অনস্ খনুন্)--ক 

বিং, ত্রিৎ, প্রচুরভোজী, যে 'অনেক*তো]- 
জন করিতে পারে ।২। পুৎ, যেত । .... 

পুরুমিত্র ; সং, পৃহ১ মহারথ মুখোশের মি 
ধৃতরাক্রপুত্রবিশেষ। 

পুর্তরবাঃ পেরুরবস্ট সং, পুত, চত্্বংশীয় 
্ নৃপবিশেষ | [ফলদাতা। 

পুক্রাব।! প্কেরাবন্) বিৎঃ ত্রিং, বহুবিধ 
পুরুষ 

ক। অথবাপু পালন কর14+. 
উষ্ণ-ক। ষে পালন করে। কন্যা পুরু 
দেহ_শী শয়ন করা1+ অ(ড) _ ক) সৎ 

- পুধ, পুমানৃ, মনুষ্য, নর. ২1 পুংজাতীয় [ 
৩। প্র শরীর- বস্; বাস করা+জ 

(ক)--ক, সংজ্ঞার্থে। যে. শরীরে-বাস 
করে। কেহ বলেন যে-শরীরে শয়ন 
করে, নিপাতন । কেহ বলেন যে শরীর 
পালন করেন, মিপাতন) আত্মা । ৪ । 
বিষ । € জগতের আদিকারণ, ঈশ্বর । 
৬। (-ভাবে) অশ্বাদির অবন্থানবিশেষ। 
পশ্চাৎ পদ্দ্বয়ে তর দিয় আগ্রপদ্দদ্বয়ের 

(পু[বল] পুরণকর17-উষকুষেণ্)- 8 



. উদ্তোসন। | নদী সি ক কাযসাকহ 
নিত্যৎ অদসধাত্মকমু। তথ্বিস্ক্টঃ সপক্ষে! 
লোকে ব্রক্ষেতি কীতযতে 1? এ | ব্াক- 

ক্কপে _ প্রথম, মধ্যম ও উত্তম, পুরুষ ] 
পুরুষক পক্ষ +" কণস্প্রৎ) সং+ কলা, ক্ঘশ্খের 

অবস্থিতিবিশেষ, উপরে ছুই পা তুলি! 
মান্বষের মত দাড়ান, ধিরপাতোলা । 

পুকুষকার (পুরুষ-কার করণ, ভ্ঠী-ষ) 
সং, পুৎ, পৌরুষ। ২। উৎসাহ । ৩। 
চেষ্টা । শিৎ-১ “ দৈবে পুকুষকারে চ 
কিৎ জ্যায়ন্তৎ ব্রবীহিমে 1? 

পুরুষগ্রহ--শ্ষ্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি । 
পুরুষত্ব €(*কুষ+ত্ব-ভাবে) সং, ক্লীৎ, 

মনুষ্য । ২ । পৌরুষ, উৎসাহ । 
পুরুষদত্বত পুরষহখয়স, পুকুষমাণ পক্ষ 

লস্ট, ছয়সট, মাত্রট _পরিমাণার্থে) বিৎ, 
তি, পুরুষপরিমিত । 

পুরুষদ্েষী (-ছ্বেষিন্, পুরুষ --দ্িষ ছ্বেষ 
করা+4 ইন্.ণিন্)-- ক) বিৎ, 'ত্রৎ, পুরুষ- 
দ্বেষকারী। 

পুকষনক্ষণ হ-_ হত্যা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্ব 
মুগশিরা ও পুষ্যা। 

পুরুষপুণ্ডরীক (পুরুষ মন্বষ্যজাতি-_ পুগু- 
রীক পথ এস্ছলে শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝইতেছে) 
সৎ, পুং, উত্কৃত্ত মানব । ২। জৈনলদিগের 
নব বাস্থদেবের আস্তভূর্ত সপ্তম বাসুদেব। 

পুকুষরাশি-_মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু 
ও কুর্ত। 

পুরুষর্ষভ পুরুষ-খষভ শ্রেষ্ট) বিং, ব্রি, 
পুক্তষশ্রেষ্ঠ |. 

পুরুষব্যাম্স, পুরুষপুঙ্গব, পুক্ুষসিংহ পুরুষ 
নর - সিংহ শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, নরভ্রেষ্ট । 

পুরুষ) সং) ক্লীৎ, বেদোক্ত ঘেোড়শ 
মস্ত । [পুৎ, প্রক্ষষাংশবিশেষ। 

পৃরুষাংশক (পুরুষাৎশ+ কণ্--স্বার্থে) সৎ, 
পুরুষাদূ। পুকষাদ (পুকুষ-'অদৃু ভোজন 

করা ০ক্িপ ও), অ(অন্)-- ক) সং, পু, 
রানক্সণল | ২ । মখাঙদদেশবিশেষ। - 

পুরুষাদয (পুরুষ মন্ুষ্য-ক্দাদ্য প্রথম) 
সখি... পু. বিজু । ২। আদিনাধ নামে 

িনবিশেষ । : 
| না 

টক 

সু মর শুক নল _'জীবিতকাল 
1, কভী-ষ) আখ: ক্ষত, (পুজষের 
জীবিতকাল, শতবর্ধ। . 

 পুরুষার্থ পক্তব অর্থ প্রক্লোজন, ভঠী- 
ব) সং, পুহ পুরুষের ধন্ম অর্থ কাম 
মোক্ষরূপ প্রয়োজন ২1 শুথ। ৩। 
সংসার | ৪ | মুক্ষি। শিৎ-১ ধর্ধার্থ- 
কামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্€থ। উদ্দাহনতাঃ 1” 

পুরুষাশ্হিমালী প্ুরুষাশ্থিমালিন্, পুরুষ ম- 
নুষা-বশ্ি হাড়-যালা+- ইন _অ- 
স্যযর্থে) সৎ, পুহ, শিব, অশ্থিমালাধারী। 

পুক্তষোন্তম পুরেষ - উত্তম । পুক্রষের মধ্যে 
যিনি উত্তস ৭মী-যষ। মহাভারতে-_-- 
তিনি সর্ধভূতের পূরপকন্ ও সর্বভৃত 
ত্াাহাতেই অবসন্ন হয় বলিয়া তাহার 
নাম পুক্তষোত্তম ) সং, পুত পুরুষ" 

শ্রেষ্ঠ, বিষু$ । শিং _ ১"অতোহস্মি লোকে 
বেদে চ প্রখিতঃ পুক্রষোত্তমঃ ।” হ। নীলা- 
চলের অপর নাম । দক্ষিণসাগরতীরে ওড 
দেশে শ্থিত। খধিকুল্যা ও বৈতরণী 
নামক নদীদ্বয়ের মপ সতী প্রসিদ্ধ তীর্থ 
শ্ছান। স্বয়ং পুরুষে! নারায়ণ এই স্থানে 
অবস্থান করেন বলয় এই স্থানের নাম 
পুরুষোস্তম | ৩। বিং, ত্রিং, পুরুবশ্রেষ্ঠ । 

( পুক্ুহ্, পুকুহু (পুক্ু অনেক - হন [বধ করা] 

শ্রেষ্ট হওয়11+অ, উ- প্রং) বিৎ্, রিং, 
প্রচুর, অধিক । 

পুরুহ্ত (পুক্ু আঅধিক- ভুত আহত, 
লাম। অ.'বা পুরু দৈত্যবিশেষ- হত 

[সুদ্ধার্থ। আহত,৩য়া - হিৎ) সংপুৎ,ইন্্র । 

পুরুহৃতি ১ সৎঃ ক্ীং, দ্রাক্ষায়ণী। ২। (পুক্ত 

অসংখ্য- হৃতি নাম, ৬গী_হিং) সৎ, 
পুহ বিধুঃ । 

পুরূরবাঃ (পুরূরবস্, পুজ ভেবলোক _ রবস্ 

[ক শব্ধ করা অস্_ন্। রব। ষাহার 
দেবলোক পধ্যস্ত রব "আছে, ৬ঠী- হিং) 

সং, পৃ, চত্ট্রবংশীয় নৃপাবিশেষ | ইলি 

বুধের পুত্র । [ত্রিৎ, বহুধনসম্পন্ন । 

পুকবন্থ (পুরু বন ধন, ৬ঠী - হিং) বিৎ, 

পুরোগ, পুরোগম, পুরোগামিন্ পরেদ। অগ্র 

-গ, গম, পামিন্ [গহ্থু গমন করান 



বেব্মগ্রে গমন করিকাছে। ২। প্রধান। 

পুরোশগতি (পুঙ্দ্ সন্বুখে-গতি গমন, 
খুী-ছিৎ) সং, পুংঃ কুকুর । ২) স্ত্রীহ, 
জগ্রে গমন । ৩। বিং, ভ্রিৎ, অগ্রগ । 

পুরোচন; সং, পু, জহ্গৃহে পাগুবগণের - 
দাহার্থ নিগ্জোজিত হৃখ্যোধনের যবন মন্ত্রী। 

পুরোন্না (পুরোজন্মন্, পুর অগ্রে_ জন্মান্ 
লন্ম, ৬ঠী _ হিং) সং+ পু, অগ্রজ ভ্রাত1। 

পুরোটি পেরেল্_অটু ভ্রমণ করা+ই.ইন্) 
_ ক) সং, পুহ, পত্রপধস্কার, রায়ভাটি। 

পুরে।ডাশ্, পুরোৌভাশ (পুরস্ অগ্রে- দাশ, 

দান কর1--(বিশ)- শমী, দ-ভ। যাহা 
ষজ্রে অগ্রে ছেওয়! ধায়) সং, পু, ষজ্জীয় 
গৃত | ২। যঙ্ছে পশুশরীরাবক্ব। ৩। যব- 
চুর্ণমিশ্রিত রে!টি কাবিশেষ। ৪। হুতশেষ। 
€।পিইক। 

পুরোভাশ্ত পুরোডাশ +ষফ্োে) - প্রৎ) বিৎ, 
ত্রিৎ, পিইকোপযোগী । ২। হবির সহিত 
আহুতি দ্বানোপযোগী। 

পুরোধাঃ পরোধল্ পুরপ্ অগ্রে-ধা ধা 
রণ করা4+ অন্ ক, ম্ম) সৎ, পু, তিক, 
শ্রাদ্ধ য্তাদি কম কারস্বিত। পুরোহিত । 

পুরোতভাগী (পুরোভাগিন্, পুরস্ প্রথম- 
ভজ সেবা করা -ইন্দ্িনুন্)-_ ক) বিং, 
তরি, ষে গুপভাগ ত্যাগ করিয্া কেবল 
দেধ দর্শন করে। 

পুরোবস্তা পরোবর্তিন্, পুরস্- বৃ বিদ্বয- 
মান খাকা+ ইন্(পণিন্)-_ ক) বি» ত্রিং, 

সম্মুখবস্তণ, অগ্রেশ্ছিত । 
পুরোহিত (পুরম্ ছৃষ্ঠাত্বকলক কর্দ্দেতে _ 

ধা আরোপণ কর1-+ ত(ক্ষ)-_প্। আ- 
থব। পুরস্ অআগ্রে-হিত হত কিন্ব। 
সম্মানিত) সং, পুহ১ ঝত্তিকৃ। আাছ্ধ বজ্ঞাদি 
কারয়িতা, বেদবেদাক্গ তত্বজ্ক জপহোম 
পরায়ণ.বন্ন্ছ ব্রাল্মপ এই পর্দের উপষোগী। 
শিং-১ এপুরোহিতোহক্ষমস্থীকৎ আন্ি- 
হোত্রানি রক্ষভ।” 

"ুল পজ্ উন্নত হওয়।41 অ(ক) _ ক) সং, 

(৮ ব্গঞ্েন্), ইনি রম পালে 
করে) বিৎ.জিৎ। অগ্রগামী । ২) প্রথাস। 

পুরোগত পেরস্-ত শিল্াছে) হিং, কিং, 
শু পুলক, রোনাক কন লিখি ফি 

পুলক ( পুলকণ - লংজ্জােট ও আহ, ক | 
রোমাঞ্চ রোমোপগয, শরীরের .রোম 
খাড়া হইয়া উঠ11 ২। প্রস্থরবিশেন | ০1. 
মনলিদোষবিশেষ | ৪ । গন্ধর্ববিশেষ । ৫। 
হরিতাল। ৬ । গজান্বপিও্ড | : ৭। শরী- 
রাস্র্বহির্থত কীট | ৮। কপাটের গুল । 

পুলকাঙ্গ ; সং, পু, বকুণের পাশ । 

পুলকালয় ; সং, পুৎ, কুবের। 
পুলকিত (পুলক-+৮ইত- জাতার্থে) বিং, ত্িং, 

রোমাঞ্চিত । ২। আহলাদিত। 

পুলকী (পুলকিন্, পুলক+ইন্- অন্ত্যর্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, পুলকযুক্ত | ২ | সং;পুং* কদন্য- 

বুক্ষবিশেষ । 

পুলস্তি পুল মহৎ -বআঅনস্ ক্ষেপণ কর 
তি.ক্কি)--শ্ম) সৎ, পুৎ, পুলত্তয মুনি । 

পুলস্তা (পুল মহাৎ_স্ত্যে একত্র কর1+ 
অক)-_প্) সং, পুত, সগুর্ধির দধ্যে 
এক। ও | 

পুলহ পুশ মহতৎ্- ছা? ত্যাগ করা+ 

ডে-ন্) সং, পু, সপ্ত ঝকধির মধ্যে 
এক । এটি 

পূলীক (পুল মহত্ত-'অক্য গমন করা 

অ(জঅন্) - ক) সং, পুৎ, শস্যহীীন থান্য, 

তুচ্ছধান, জআগ্ড়া। ২। তক্তশিক্ধক। 
শ। সংক্ষেপ। 

পুলাকী পেলাকিন্, পুলাক+ইন্_ অন্থ্যর্থে) 
সং, পুৎ, বৃক্ষ, গান্চ 1 

পুলায়িত পুলে উদ্ধত হওয়া + (ক) _ 
ভাবে) সং, ক্লীং, অখের গতিবিশেষ । 

পুলিন (পুল বৃহৎ হওযা+ইন--ক ) ফ্ৎ। 
ক্কীঘ, তোক়্োখিত সৈকত-তট, চড়া ।' 

পুলিনবতী ; সৎ, আ্রীঘ, নদীবিশেষ |. ্ 
পুলি পুলে বুহৎ ছওযা+ ইপ্র(কিস্ছ) _. 

ক) সং, পুৎ, স্রে্ছজাতিবিশেষ। চোক্কাড়, 
যাহার] স্বতাষা তিন আস্ত ভাষা জালে লা। 
২। ক্রীঘ,তদ্গেশ (দা নাতে 

পুলিরিক ; সং, পু, স 
পুলিশ; সৎ, পু, জ্যোতি সিদ্ধ 

মুনিবিশেষ । 

! মাত 
17৭ 

8 |. 1 চান না 
নি 



পুলোমজ। পলোমন্ খয়িবিশেখ জন্ 

- অহক্জ্ীঘ, শচী, ইজ্পত্ী |:
 

পুলোমজিৎ, ) (পুলোমন্-জিৎ (জি 

সামা লাকা? “(রুপ )--ক] ঘে 

পুলোমভিদূ 

 গ্রসিদ্ধ আছে যে, ইক পুলোমার কন্যাকে 

বলাৎকার করাতে তিনি ইন্ণক্ে আভি- 

শাপ দেন। উক্ত আভ্িশাপ মোচলের 

নিমিত্ত এই দেবতা তাহার শ্বশুরকে নই 

করিয়াছিলেন) সৎ, পুৎ। ইক । 

পুলোমা পুেলোমন্) পুহ দৈত্যবিশেষ) ই- 

জের শ্বশুর ।২ 1 সৎ, স্ীৎ, ভৃগুতা ত্য, 

চ্যবন গ্ষির মাতা । 

পুলোমারি পেলোমন্ 'দৈত্যবিশেষ - আবি 

খক্রে, ৬্ভী _ ষ) সৎ, পুহ১ ইন্র | 

পুধিত (পুষ পালন "করা + তডক্) 

দু) বিং, ত্রিৎ, প্রতিপলিত। ২ 

বর্ধিত। | 
পুক্ষর (পু ষ. পোষণ. কর14+ করকেরন্)- ক, 

সংজ্ঞার্থে ৷ ঘে শন্দকে পুষ্টি করে। স্বামী 

বলেন, পুক্ষর জল-+4অ-- অস্ত্যর্ণে১ সৎ, 

ক্লীৎ, আকাশ ।২। পুষ পোষণ-কর 

যে করে, ঘষে পেষণ করে, ২য়া- ষ) জল । 

৩। প্ক্ষর জল 4 ্স - অস্ত্র্থে । জলস্ছ 

বলিদ্বা ঘে জলবিশিষ্ট) পদ্া। ৪। পদ্ঘ- 

কোষ। ৫7 হস্তিশুপ্তাগ্র। ৬। মৃদজাদি 

বাদ/ভাণের মুখ । ৭। পরম পবিত্র তীর্থ- 

বিশেষ ; পূর্বে ভ্রহ্মাকর্তৃক ইহা নির্মিত 

হয়, অধুনা! আজমিস্সারের নিকট বস্ত 

পোকর নামে, প্রসিদ্ধ-। ৮। অপ্ত দ্বীপের 

একটী হ্ীপ | ৯1 খড্গা।দির খাপ। ৯*। 

থুজীফলক । ১৯ । বাণ । ৯২ | যুদ্ধা। ১৩। 

পু, সর্পবিশে্ । ১৪ । নৃপবিশেষ, নল 
ঝাছ্দার ভ্রাতা । ১৫। বরুপপুত্র । ১৬। 

 মেখবিশেষ। ১৭ ।পর্নিতবিশেষ । ১৮। 

 রোগবিশেষ । ১৯1 সারসপক্ষী । 

পুক্ষরকর্ণিক। ; সৎ, স্ত্ীং, ক্ছলপঘ্িনী ॥ _ 

শুক্করমাত পেক্ষর পদ্ম -_ নাভি, €ভী- হিং) 

্ ৯০৮৪] 
| 

লামভিদ্ ) জঙ্গ করে, দ্থিষ যেতে 
ককরে,নডিদৃ' ছে ভেদ করে, ২য়া-ষ। ঠা 

পর্বমালা। 

পুষ্ট (পুষ, 

পুস্টি 

পুক্ষয্নমালী (- মালিন্, পুক্ষরমালা-+ ইন্_ 

আন্তযর্থে) বিৎ) ভ্রিৎ) পন্মালাবিশিষ্ট । 

| পুক্ষরশিফা ; সং, শীত, শত্বের মূল 
পুক্ষরস্থপতি ; সহ, পু, মহাক্ষেব। 
পুদ্ধরজক্থ: ( পুক্ষরজজ্,  পুক্ষর পদ্ম অভ 
মাল? সহ, গুহ দ্বিৎণ অশ্বিনী-কুমারহয়। 

২। বিহ, ব্রিং, প্থমালাযুক্ত । ০ ত্ীং 

ুন্বরাক্ষ পের পাস্থ _অক্ষি চ্ু-+ও। 
৬ষ্ঠী-_ হি) সং, পুহ) বিষ্ণু) পুশুরীকাক্ষ। 

পুক্ধরাধ্য ( পুক্ধর - আখ্যা, ৬ঠী _ হিৎ) সং, 
পুং, সারসপক্ষী । হ। কুষ্টরোগের ওষধ- 

বিশেষ । [নায়কবিশেষ। 

পুক্ষরাবর্তক ; সৎ, পুত, জলাবর্তক মেখ- 

পুক্ষরাহ্ব (€ পুক্ষর প্ম-_ আহ্বা সংজ্ঞা। 

এই হোতু পদ্মের আর কোন নামও এই 

পন্ষীকে প্রযুক্ত হয়) সং, পুহ, সারসপক্ষী। 

পুক্ষরখ ( পুক্করিন্, পুক্র হুস্তিশুণ্ডাগ্রজল+ 

ইন্_ অস্তযর্থে) সৎ, পুত হস্তী । ণী- 

স্্রীঘ, সরোবর, পুকুর । ২। হুস্তিনী। ৩। 

পছ্িনী, পদ্মের ঝা । ৃ 

পুক্ষল ( পুষ পেশ কর1+ কল(েলন্্)_ 

_ক।কিৎবা ২ক+ল-_ অভ্তযর্থে) বিং। 

ত্রিৎ, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ট । ২। বহু, অধিক। 

৩। পরিপূর্ণ । ৪ । সং, ক্লীধ, পরিমাণ" 

পাত্রবিশেষ, পশুরি, ৬৪ সুট্ো। শিৎ-১ 

“অষ্টমুদ্টি বে কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহস্টৌ। চ 

পুক্ষলমৃ।”” ৫। পুৎ ভরতের পুর । 

পোষণ করা + তত্জে) _ প্র) বিং 

ত্রিৎ, প্রতিপালিত | ২। (4ক্ত-ক) সু? 

বৃদ্ধিযুক্ত। [তের বিয়োজন শাঞ্জ। 

পুষ্টভাড়িত (1১০5:৮59 [21998519865) ভাড়ি' 

পুষ্টি ( পুষ্ট দেখ, তিক্ত
) - ভা ) সঙ, স্ত্রী 

পোষণ, প্রতিপালন । হ। বৃদ্ধি। ৩ ছু" 

লতা । ৪ ।সশগন্ধ। ৫। নেতিক্-ক) 

মাতৃকাবিশেষ। 
পুষ্টিকর (পুষ্টি-কর [কৃ করা অ(ট)- 

ক) থে করে) বিৎ, ত্রিৎঃ বুদ্ধিকারক। ২ | 

স্ুলতাসম্পাদ্ক। ,. 2 

পু্টিকা পুষ্টি + ককেণ্)_ ঘোগি) সং, 

শুক্তি,বিনুক।  - 



পুষ্প এ 

পুককষাস্ত- € পুষ্টি বদি, সৌভাগ্য --কাস্ত 
বন্ধু, ৬ডী _ষ) অং,পৃৎ, গণেশ, লন্ঘোদর । 

পুষ্প প্প,  'বিকসিত হওয়া 4 অব্সেন্)-_ 
ক) সৎ, ক্সীৎ, কুহুষ, কুল 1 ২ 1 ্ীরক্ঃ। | 
৩। (+আল.-ভা) বিকাশ, প্রকাশ । ৪1 | 

কুবেরের, পুৃষ্পকরখ ।€1 নেত্ররোগরবিশেষ। 1 

পুষ্পক (পুষ্প দেখ, কণ্- যোগ ) সংক্লীৎ, 
স্কুবেরের রখ | হ। রত্বনির্থিত কঙ্কণ। ৩। | 
নেত্রর়োগবিশেষ । ৪ । পিস্তল ৫ মৃত" 
শক্চী। ৬ । রুসাঞ্জন। ৭। লোহকাংস)। 

৮।কামীস। 
পু্পকরগুক (পুস্প-করগুক চুপড়ী) সং, 

 ক্ীহ পুপ্পচক্মন-পাত্র, ফুলের সাজি। ২। 
উজ্জধিনীনগরস্থ মহাকালনামক শিবের 
উদ্যান । শিৎ-১“মহাকালস্যোজ্জয়িনী 
বিশালাবস্তিক1 তথা । তকস্যোদ্যানৎ তু 
বিজ্ঞেয়ং নামা পুপ্পকরওকমূ ।”? 

পুষ্পকরগ্ডিনী (পুষ্প-করগু চুপড়ী+ইন্ 
-- অজ্তর্থে) সৎ, স্ত্রীং, উজ্জয়িনী,উজীন । 

পু্পকালীশ পুষ্প - কালীশ) সৎ পু, এক 
প্রকার হীরাকল। 

পুস্পকীট পুেস্প-কীট পোকা) সৎ, পু 
ভ্রমর । ২। পৃস্পের কীট । 

পুস্পকেতন) (পুস্প- €কতন,কেতৃ-5 চিহ্ত | 

পুম্পকেতু 7 চাপ ধনুক,৬ঠী -হিৎ) সং, 
পুষ্পচাপ 7) পুৎ, কন্দর্প। ২। পুস্পকেতু 

কালকেতু ব্যাথের পুত্র! 
পুষ্পগিরি পুষ্প-পিতি পর্করষত) সং, পুখ, 

পর্বতবিশেষ ; প্রধিত আছে এই পর্বতে 
বরুণদেব সর্ব] বাম করিয়া খাকেন। 

পুপখাতক (পুপ্প-ত্বাতক নাশকারী। 
পুষ্প হইলেই বাশ মরিয়া ঘায় বলিয়া) 
সং, পুৎ, বংশ, বাশ । 

পুজপচামর (পুষ্প - চাষর ) সং, পুৎ, ত্বমল- 
বৃক্ষ 1২ । কেতকবৃক্ষ। | 

প্ুপজ পুস্প-জ [জন জন্মান4+্ডে)-- 
ক] যে জন্মায়) বিং, ত্রিৎ, পুপ্পজাত । ২। 

সং, ক্লীৎ, পুপ্পরম । 

পুক্পদ (পুস্পু- দাদা দান করা +অডে) রি 
| রি থে দান করে) সং) পুত) ক্ষ । ২। 
বিং, ত্রিৎ, পুষ্পদ্বাতা। 

১০৯৮৯ ] 

পুদ্পদৎ& ; দং, পুত নাগবিশেষ । ২ 
পুষ্পদস্ত পেপ্প দত, ৬ভী:- হি) ও বধ পু রঃ 

বাযুকোণের হস্তী। হ। নাঙগবিশেহ ৫৬ €... 
শিবানুচরগন্ধরর্বরাজবিশেষ ) ইলি গোপনে 

_শিবছুর্গার কথোপকথন শ্রবণীপরাখে বর 
হইয়া বররুচি নামে বিখঠাত হন. ভগ... 
ঘতীর সঙ্গিনী জয়া ইহার পত্বী।কোদি 
সময়ে ইনি শিবনিম্খ্বাল্য লঙ্ঘন দ্বারা গে রি 

তু হারাইয়া শিবের স্তব করিয়া পুনরায় 
খেচরত্ব প্রাপ্ত হন। এ স্ব মহিম্নস্ভব 
নাষে খ্যাত । ৪। বিদ্যাধরবিশেষ । 

পুপ্পদস্তক ; সৎ, পুৎ, সহিম্ম ইত্যাদি স্তব 
কাক গন্ধর্ববিশেষ। 

পুষ্পদ্দাম পেম্পদামন্) সৎ, ক্লীং, ুষ্পনির্সিড 
মাল্য । ২। ডনবিংএত্যক্ষর পাক ছন্দো- 
বিশেষ । [পুপ্পরস, মকরন্দ । 

পুপ্পদ্রেখ পুপ্প - দ্রেব গলন, ক্ষরণ) সং, পুহ 

পুস্পধ ;) সং, পুৎ, পতিত ব্রাহ্মণের সম্ভান। 
শিং দিছি জাতে  বিপ্রাৎ্ৎ পা- 

পাত্মাভুরকণ্টকঃ। আবস্ত্যবাটধানৌ চ 
পুস্পধঃ শৈখ এব চ।?? 

পুষস্পধন্বা (€ পুস্পধন্বন্, পুস্প-ধন্ুস্ ধনুক, 

৬ষ্ঠী _ হিৎ। ধন্ুুস ধন্বনূ) সং, পুৎ) মদন, 
কামদেব, কন্দর্প। 

পুন্পনিক্ষ, পুষ্পন্ধয় (পুষ্প-_নিক্ষ থে চুম্বন 
করে।পুস্প-ধে পান্কর14 অখশ১-- 
ক) সং, পু, অলি, ভ্রমর | 

পুষ্পনির্ধ্যাস ; সং, পু, পুস্পরস, মকরন্দ। 
পুস্পপত্র ; সৎ, ক্লীৎ১ ফুলের পাপড়ি । 
পুষ্পপত্রী (পুপ্প পত্রী বাণ, ৬চঠী _ হিং) 

সৎ, পুৎ্, কামদেব। গর 
পুষ্পপথ (পুষ্প স্জীরঅঃ -পথিন্ পখ+ক্আ-- 

প্রং) সৎ, পুৎ, নারীজ।তির রজোনির্গম 
স্ছান, ঘোলি, জ্ীচিহ্চ । 

পুষ্পপুর পেস্প-পুর নগর, ৬ঠী-হ্) সৎ, 
ক্লীৎ, নগ্ররবিশেষ,.পাউলীপুর, পাট না । 

পুস্পফল পষ্প - ফল, ৬ঠী--ছিং) সৎ, পুং, 
কপিধ; কৎবেল । ২। কুস্মাণ্ড। 

পুস্পভূষিত ( পুষ্প - ভূষিত, ৩য়া -ব) বিং, 
ত্রিং পুষ্প ছারা ভূষিত । ২। আঃ ক্্ীৎ, 
বণিগ্নায়ক রূপক প্রকরণবিশেষ। 
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পুম্পসাস ; সৎ, পুৎ। চৈত্রমাস, বসস্ত কাল । 
পুপ্পরক্ধ পেপ্প-রক্ত লাল) সং পু, শুর্ধা- 
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পু্পরজঃ ; সং, ্লীৎ, কুহু পরাগ । 

পুপ্পরথ, পুধ্যরথ (পু্প-রথ। পুষ্য-_রথ) 
জং, পুধ, ভ্রমণার্থ রথ । 

পপ্পরস (পু্প- রস, ৬ঠী-ফ) সং, পুত, 
মকরলদ, কুলের মধু। ৃ 

পুপ্পয়াগ পরস্প রাগ রং, ৬ঠী _হিহ) সৎ, 
পৃ, মনিবি শেষ, পদ্ঘরাগমপি, পোধ রাজ । 

গুস্পরেণ শ্ম্প-_রেপু ধুলি) সং পুং,পরাগ, 

পরাগকেপরের শিরোভাগে ধূুলির ন্যায় 
যে এক প্রকার গুড় গু'ড় পদার্থ থাকে। 

পুস্পলাব (- বিন্, পুষ্প - লাব, লাবিন্ 
পুশ্পলাবী / যেছেদন করে) সং, পু, 

গালাকার, মালী । 
গু্পলিট . পুস্পলিহ্.পুষ্প _লিহা,লিহা 

পুপ্পলিহ্-হা / [লিহ্ আস্বাদন করা7* 
(রি*)--ধ] ঘেআম্বাদন কর, ২য়া-ফ) 
সঙ, পু, ভ্রসর, ভূঙ্গ, মধুকর । 

পুস্পৰৎ পুষ্প [পুষ্প বিকসিত হওষ14 
ছল্)- ভা] বিকাশ + বৎবেতু)-_ ব্অস 
স্্যঞ্থেট কেচিম্মতে পুপ্পবস্ত ও হুর) সং,পুৎ, 
দ্বিৎ, চক্দ্রন্ধ্য | হা পুষ্প +বৎ- অন্ত্যর্থে) 

বিৎ, ত্রিৎ, পুষ্পবুক্ত । ৩ । পুম্প স্ট্রীরজঃ 
-৮বৎ _ আঅন্ত্যর্থে) বতী- স্ত্রীং, রজস্বলা, 

ধহুমতী; যথা--“কতদিনে সাধুর বলিতা | 
ুপ্পবতী 7৯১ 

পুষ্পকাড়ী পৃশ্পবাটিকা! পুষ্প _বাটী উদ্যান, 
শী -য) সং, আ্রীঘ। পুৃপ্পোদ্যান, ফুল- 

বাগান। শিং -১ “মক্ষিপেন পুষ্পকাডিকা | 

| পুপ্পানল ) সং, ক্লীৎ। অফ্চাবিশেষ, স্বাহা পাল আালাপ ইব আতে 1” শৈকুহাল।) ) 
পুষ্পবাশ পেস্প বাণ শর১৬ী - ছিৎ) দৎ+ 

পু, কন্দর্প। . 
পুপ্পবাহন 7 সৎ, পু, নৃপবিশেষ । 
পুপ্পদাছিনী ; অথ, জং, লদ্দীবিশেষ। 
খুশ্পশকটী ১ সৎ স্ত্রী, আকাশবাণী। 
গুপ্পশর পেপ্প-্শর বাগ, ত্চী ছি) সহঃ 

পু, কন্দর্প ১ যথা 
শক্ষেখি পুপশরে, ক্রোধ হইল হবে, 

- "অটল আচল টলে ৮? 

১০৮২ |] পুষ্পা 

পুশ্পশরাসন (পুপ্প-শরাসন ধনুক, শী 
হিং) সং পথ, কন্দরা। 

পুষ্পশুন্য পুেপ্প-্শুন্স বিরহিত) বিৎ্ত্রিৎ। 
যে বৃক্ষের ফুল হয় না। ২। সখ, পু 
উহুন্বববৃক্ষ, ভুম্ুরগাছ। 

পু্পসময় পুষ্প - সময়, ৬ষী _ষ্) সৎ, পুং। 
বসম্তকাল। 

পুপ্পসার ) পুেপ্প-সার স্থিরাংশ, ৬ঠী 
পুষ্প _ষ) সৎ, পু কফুলেরমধু। 

২। তুলসী । 
পুষ্পহাস পুপ্প-হাস প্রকাশ,৬ভী _ হিৎ। 

কুহাম বিকাশের ন্যায় প্রপঞ্ক্ূপে খিনি 
প্রকাশম্ান) স্ৎ) পুৎ১ বিষুত । শিং- ১ 
“পুপ্পহাসঃ প্রজ।পরং |” ২ । পুস্পবিকাশ। 

পুপ্পহাসা তপুষ্প-হাস ঘেহাস্য করে) 
সং, স্ত্রী) রজব্বল।, ধতুম তী। 

পুষ্পহীন (পুস্প ফুল, অ্রীরজঃ ইত্যার্দি_ 
হীন বিরহিত্ত) বি, ভ্রিৎ, পুষ্পশ্ুন্য, থে 
বৃক্ষের কুল হয় না। না স্ী২, ভুমুরগাছ । 
২ । নিবৃত্তরজস্কা নারী, যে স্ত্রীর রজে।- 
নিবুত্তি হইয়াছে। ৩। বন্ধ্যা-ত্রী। 

পুস্পা ১ সং, স্ত্রীঘ, কর্ণপুরী. ভাগলপুর। 
পুস্পাগম পুষ্প - আগ আগমন কর1+অ 

জেন্)-- ধি) সৎ, পুং, বসস্তকাল। 

পুপ্পাজীব 7 (পুস্প-আগজীব জীবিকা, 
পৃস্পাজীবী / ৬ঠী-_হিৎ। পুষ্পজীবিদৃ,পুষ্প 
-আজীব জ্বিকা+ ইন্ - অভ্যর্থে) 
সৎ, পুৎ, মালাকার, সালী। 

পুষ্পাঙলি পুষ্প -ব্মজলি আজ্লা, *চী_ 
ষ) সং, পুং, প্ৰক আজলা ফুল। শিং-১ 
“পঞ্চ পুষ্পাঞলীশ্স্কা পরিবারার্চনঞ্চরেৎ 1” 

করিলে পুশ্পের ন্যাক্ক সুখপ্রফুল্ হইয়া! উঠে। 
পুষ্পাযুধ পেস্প -'আফুধ অন্ত, *ঠী হিং) 

সং, পুধ, মদন, কল্দর্প। 
পুপ্পার্শ ১ সং পু, নৃপবিশেষ। 
পুক্পাবচায়ীপেক্পাবচাক্িনূ, পুষ্প - আবচাযিন্ 

ষেএকত্র করে.) সৎ, পু) পুপ্পাজীব, 
মালাকার।। রিড 

পুপ্পাসব্ পেস্প _ব্দাসব [হুরা] মু, খী_ 
ষ) সং, লী, মকরম্া, ফুলের মধু । 
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পুষ্পান্টর পেম্প অস্ত্র, ৬ঠী- ছি) সং) পুহ, 
কুন্ুমাযুধ, কণর্প। 

পুশ্পিফ! পেপ্প+কণ. _তুল্যার্থে। অধবা পুষ্প 
*ইক(িক) _প্রং, আপ স্ত্রী | পূর্ব্ব- 
পশ্চাৎ একটি একটি পুস্প লিখিয়!-ভণিতা 
লেখা যাইত এই জন্যে এ বাক্যের নাম 
পৃপ্পিক1 ) সৎ। স্্রীং, অধ্যায়াদির শেষে 
গ্রন্থকাঞ্ধের সাযোলেখাদি পুর্বক সমাপ্ডি- 
হচক বাক্য, ভণিতা । ২। দস্তমল। ৩। 

লিঙমল। ৪ । বিীবিশেষ । 
পুন্পিত (পুষ্প+ইত- অস্ত্যর্থে) বিৎ, তরিধ, 

কুনুমিত | ২। (পুপ্প+ ত(ক্)-_ কণ) প্রকা- 
শিত। ৩। তা-স্ত্রীৎ, পপ্পে  শ্্রীরজঃ 
+ই -_ জাতার্থে) খাতুমতী। 

পুম্পিতাগ্রা (পুম্পিত - অগ্র, আপ) স্ংস্মীৎ 
ছলোবিশেষ,যাহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে 
ছাঁদর্শ, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ত্রয়ো- 
ঘর অক্ষর থাকে। 

পুল্পেযু পপ্প -ইযু বাণ, *্ভী _ হিং) সং, 
পুত, পুষ্পাধুধ। কার্প । 

পুপ্পোৎ্সব প্প্প স্ত্রীরজঃ ইতণাঁদি - উৎ- 
সব আনন্দ) সং, পুত, শ্রীলোকের প্রথম 
বঙ্জোদর্শনে উত্সববিশেষ। ২। কুম্থম- 
ক্রীড়া । ৩। রজোতৎসব। 

পুষ্য পুষে পোষণ করা1য(ক্যপ, (হি 
সৎ্। পুং, ষ্যাস্ত্রীহ। রী 
নক্ষজ্রবিশেক, অখ্িন্যাদি 
সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্ত- 
গত অষ্টমনক্ষত্র । ইহ 
বাণাক্কার একতারাযুজদ। 
ইহাতে জন্মিলে-_.প্র- 
সন্গগাত্রপিতমাতৃভক্তঃ,স্ব- 
ধন্মযুত্তোহভিনয়া ভি যুজ্ঞঃ। 
তবেদ্মসুষাঃ খু পুষ্য- 

জন্মা, সম্মানচামী করযা- 
হন । (কোঠ্ী- | টি 

প্রদীপ)। ২। পৌবমা। ৩। কলিমুগ। 
পুধ্যরথ (পুষ্য দক্গত্রবিশেধ _য়খ) সৎ, পুৎ, 
রা ৬ উত্সবাদি দর্শনার্থ রখ)ক্রীড়া- 
রধ। 

পূৃষ্যলক? পুষি [পৃ 

। (83৮1) 1182 

পোষণ কর17+ ই- 

ভা] পুষ্টির নিমিত্ত _ অল্ পধ্যাগ্ধ হওয়া! 
উজির ক দুহাল (বোন ) 
২ পুং, কম্ত,রীমূগ । ২ ।ক্পণক। ৩। 

রর ব্জ । 7 

পুষ্যন্নান ; সং, ক্লীৎ, পুষ্যা্িষেক, পৌষ 
মাসে চন্দ্র পুষ্যালক্ষত্রে গমন করিলে এই 
ষোগ উপস্থিত হয়। শিৎ-১ “পৌঁষে 
পুষ্যক্ষগে চন্রে পুষ্যক্গানং নৃপশ্চয়েন্, 1” 

পুস্ত পুন্ত বন্ধন কর1-+ অন্দজেল্) 
পুস্তক স্ব । বলত -ন্বার্থে সহঃ রীহ, 

সতী, স্িকা_ স্ত্রী, গ্রন্থ, বাহ, পুথি, 
কেতাঁৰ । ২। বিংত্রিং। বন্ধ । ৩। (+অল্ 
-- ভা) ক্লীৎ, লিপি লেপন প্রভৃতি শিল্প- 
কর্ম । শিং ১ “মৃদা বা দারুণা বাথ 
বস্সেণাপ্যথ চন্বণ। লোহরত্বৈঃ ক্ৃতং 
বাপি পুস্তমিত্যভিধীয়তে |” 

পুস্তকশ্ম (-.কর্নন্, পুস্তক লেপন- কর্ন 
কার্ষ) সঃ ক্রীং, লেপন, চিত্র শ্রতৃতি 
শিজকন্। র 

পুস্তকম্মা পেস্তকর্নন্, পুস্তক শিল্প -কর্্ন্ 
কর্ম, ৬ঠী _হিৎ) সং, পু, শিল্পী, শিলপ- 
কারক। [পুস্তকালফ়, লাইব্রেরি । 

পুস্থকাগার পুস্তক আগার গৃহ) সং,ক্রীৎ* 
পুক্ফ,সশ্বাসক (001777077৮5) স্বাহ। হাস্ুতে 

পুস্কস দ্বারা খাদ লয়; বখা--স্থলজ- 
শন্ব.ক। 

পুগ পু পবিত্র করা+গ.গক্)-প। অথবা 
পুঁজ পুঁজ? কর!। স্ৎ্ফন বলিয়। গে সেচ” 
নাদি ছার? পুর্জিভ হয়) সং/ পু, সুন্কাক- 
বৃক্ষ । ২ ।কাঠালগাছ । ত। পুগ্ত। কাশি; 
সমুহ 91 ক্লীৎ, গুবাক 7 বখা-** 

“আবেশে ছাদি ধরে ভুজসুতন। 
সুখ পুরে মুখ কপূর পুগে ৮বিধড়া)। 

পুগকৃত (পু রাশি -কুত) বিং০ জ্তিং, 
স্ত.পাকারে স্থাপিত। ২1 সংগৃহীত । . 

পুগপাত্র, পু্পীঠ (পুগ বাক --পাত্র। 
পীড ফৌকি। পাপ টিবাইয়া যাহতত 
নিষ্ভীবনদ ফেল। যায়) সং, ব্লীৎ, শিডীবদ- 
পাত্র, পিক দানী। 

পুগপুষ্পিকণ পেশ - পুষ্প4ষণ্ _ যোগ) সৎ, 
্্রীৎ, বিবাহকালীন দত্ত পুষ্প ও তান্ুল । 



পুত ১০৮৪ | পৃতি 
১ শী শশা শী শ্শার্টা টিটি

 

পুগফল তপুগ _ ফল, জী) সৎ, ক্লীৎ, | পৃতকারী / সৎ, স্্রীৎ, দাগলোকের রাজধানী। 
খ্তবাক, তুপারি। | 

পুগরোটি পেগ গুবাকরক্ষ_ কটি দীন্তি 

পাওয়া + অ(অন্)-_ক। কণ্ যোগে 

পুগরোটিক পারত হক) সং, গুহ) হিস্তাল- 

বৃক্ষ | 

পুজক (পুজ পুজা করা +অকবেক)-_ক ) | 

বিখ ত্রিৎ, পুজাকারক, উপাসক । শিৎ- 
১/তথা পুরঃ পুজকপৃজ্যোশ্চ তদাগমভ্ঞা 

. প্রবদস্তি তাঁন্ড।” সম্মোতি)। | 

| শন (পুজক দেখ, অন(অলট) - ভ। ) সং, 

. ্ীৎ, পুজা, অর্চনা শিৎ-১ গমৎপুজনৎ 

“ বিধালেল ঘদীচ্ছেৎ পরমাথ গতিমৃ 1? 

পুঙনীয পজক দেখ, অনীয ন্ট) বিহওত্রিৎ। 

'আরাধ্য, পুজার যোগ্য । 

পুজয়িতা পুেজয়িতৃ, পুজক দেখ, ততেন্) - 

ক) বিং, ভ্রিৎ পুজজক । রী, পুঁজা- 
কারিণী । 

পুজা পজক দেখ, ঙ - ভা, আপ) সৎ, স্ত্রীৎ, 
, ছনর্চন।, "আরাধনা, উপাসনা । ২ ।ংর- 
 ্ধনা। ৩। প্রশংসা । 

পুজারি পজক শব্দজা) সং, দেবল ব্রাহ্মণ 

[হ। বি পৃজাজীবী । 
পুজার পুজা-অর্ [অহ যোগ্য হওয়া 
এঅন্জেন্)_ ক] যোগ্য) বিৎ, ত্রিৎ, পু 
জার যোগ্য । ২। মান্য । : 

পুঁজিত পঁজক দেখ, তক্তি)- শ্ব্ট বিং১ভরিৎ, 

অর্জিত । ২। সেবিত। ৩। আদুত। ৪ । 

প্রশঘসিত । . [বিৎ, তরি, পুজনীয় । 

পুজিতব্য (পুজ পুজা করা1+তব্য-ন্ঘ) 

পুজিল (পৃজা+ইল- যোগ্যাথে) বিৎ, ত্রিৎ, 

[পুজিতব্য দেখ । পুজ্য, আরাধ্য । ৰ 

পুজ্য (পুজ পুজা কর1+যধ্যেপ্) - -্ঞ্) 

| জানান পুজেক দেখ, আনশোন)-র্। যু 
. ক্আাগম) বিৎ, তরি, সেব্যমান, ধাহাকে 
পুজা করা যাইতেছে। 
পুত (পু পবিত্র কর17তক্তে)- শব ) বিৎ, 

0. পতি শক্ষ, পরথিত্র 1 ২। পরিক্কৃত। ৩। 
| টর্ ত্য । ৪ । শা, পুৎ। শঙ্খ | ৫1 কুশ। ৬। 

তপু ছুর্িভুক্ হওয়া1তকে)-ক) 

8 পাও জিত 
$& ৪, 

| পুত্র পুত” 

হ।বাগ্দেবতার নাস্াস্তর । 
পৃতক্রতাী (পুতক্রহু ইল +ঈপ.- _প্রাথ। 
উস্থানে এ-কসআগম। এস'ঈ-্ক্ায়ী) 
সৎ, স্্রীৎ। ইন্ত্রপত্ শচী। : 

পুতক্রতু (পৃত- ক্রতু যজ্ঞ, ঠী_ হিং) 
সৎ, পু, ইজ্জ। 

পুৃতগন্ধ (পুত পরহিত্র-গন্ধ, ৬্ঠী_ হিং) 
সৎ, পুং) এগ ১ রঃ 

বৃক্ষ) সৎ, পু পলাশ- 
বৃদ্ধা এ 

গুৃতখান্য ছে -খান্য শস্য) সখ, কীৎ 
তিল । 

পতন (পৃত্-ডঞ-গ্ুতি পবিত্র করা+ অন 
_ক,; আপ) সং, জ্ত্রীং, হরীতকী। ২। 

ঘ্বানবীবিশেষ, বকাক্ছারের ভগিনী; এই 
দানবী কংসের আদেশে স্তনে বিষ মাখা- 
ইয়া শ্রীকৃঞ্ণকে সেই স্তন পান করাইয়া" 
ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই নিহত হইয়া 

ছিল। শিৎ-১ “পতন বালখাতিনী।* 
৩। বালকমাতৃকাবিশেষ। ৪। রোগবিশেষ, 

পেঁচোপাওয়া। 
পৃতনারি (পৃতনা-আরি 

সৎ, পুত, কৃষ্ণ । 

পৃতনাহ্দন 7) পুতিনা-হৃদন যে বধ 
পুতনাহা করে, ২ম্বা--ফ। পুতনাহন্, 
পুতনা হন বে বধ করে, উদ -ষ) 

সহঃ পুত) কৃষ্ণ | 

পুতফল ; সং, পু, কাঠাল? 

পৃত্তা1 পুত 1+ আপ. আলিলে) সং, তং 
দূর্ববা। * ৷ পৰিভ্রা । তা 

পৃতাত্ম! প্তোত্মন্, পৃত, লহিত্র আত্মা 

৬ঠী হিং) বিৎ, ত্রিৎ, পতিত্রাত্তা । 

পুতি (পুতি দেখ, তি(ক্ি)- ভা) সৎ, স্ত্রী 

পবিত্রতা । ২।-পক, ' ছুর্গন্ধ হওয়।7তি 

দা) -তা) গন্ধ । ও। বিৎ, রিং, দুর্গন্ধ" 

তিক (পুতি কুপন্ধ 4ফণ্-- _ যোগ । অথবা 
কৈ প্রকাশ পাওয়াপ অনি) ক ) সৎ 

ক্লীৎ, বিষ্ঠা, মল। ২। পু, পুতিকরগীণ? 
পু ইশাক ।. ১ ২ দহ ইত 

শর, ৬চী-ষ) 



পুত্য 

৯ 

পুতিকরঞ্জ পৌতিক--বরন্জ্ রং করা7-ব্স 
(অন্)--ক) সৎ, পুত, করগবিশেষ, নাটা-: 

করঞ্জ গাছ. টি 
রি €(পৃতি-কর্ণ কাণ+কণ্_ যোগ) 

২) পুৎ, কর্ণ রৌগবিশেষ ): র 
পৃতিকা (পুত হু্গন্ধি হওয়1+ তিক্ত) 
প্রথ ক- স্বার্থে সহ, স্ত্রীৎ, পুইশাক । 
২1 পৃতিকরগ্রলতা 1৩ মার্জারী,বিড়ালী। 

পৃতিকাষুখ পে তিক পুঁইশাখ মুখ [আ- 
নন] আকাতি, ডি, পু শস্ চক, 

পৃতিকাষ্ঠ (পৃতি পবিত্রভা_ কাঠ কাঠ) 
সং, ক্রীৎ, দেবদারু বৃক্ষ 

পুতিকাষ্টক (পুতিকাষ্ঠ +ক€েণ্)- সংজ্ঞার্থে) 
' সৎ পুৃং১ সরলবুক্ষ | | 

পৃতিকীট ; সং, পুং, কীট- বিশেষ, গধো- 
পোকা । 

পৃতিকেশ্বরতীর্ঘ; সং,রীৎ, জীর্থাবিশেষ ৷ 
পুতিগন্ধ (পুতি ছুষ্ট_গন্ধ, ৬ঠী-হিৎ ) 

বিৎ, ত্রিৎ, হুর্গন্ধযুক্ত, কুৎ্নিতগন্গবিশিষ্ট | 
২ । সং, পু, গন্ধক । । ইচ্তুদীবৃক্ষ | ৩। 
ক্রীৎ, রঙ্গ । [দুর্গন্ধযুক্ত । 

পুতিগন্ধি পোতিশন্ধ দেখ, ই প্র) বিং,ভ্রিৎ, 
পুতিতৈলা (পুতি ছুর্গঙ্ষ_-তৈলা স্ষেহ- 
_ ভ্রব্যবিশেষ । আপ্) সং, জ্ত্রীৎ, জ্যোতি- 

আ্মতী লত1। ২। নয়! ফট কী। 
পুতিনস্য পতি_নস্য নাসারন্ধ.) সং, পুৎ 

নাসিকারোগবিশেষ, নাসিকা হইতে ছু- 

গন্ধ নিংহ্ত হওয়া । 
পুতিনিরসনক্রিয়া ( মামা) ছুর্গন্ধি- 

এনিবারপোপায়, মৃত শরীর পচিয়া না বাই" 
বার উপায়। 

পৃতিমৃত্তিক ; সং, ীৎ, নরফবিশেষ। 7... 
পৃতিবন্ত, স্তি- 'বন্ক,। যু, তঠী- হিৎ) 
_বিৎ, ব্রিৎ, হর্ন | )| 

পৃতিবাত পুতি ক বা সং, 
পু বিশ্ববৃক্ষ 1২ । ছুগ্ছিবাযু। ৮. 

পুতীক), সৎ; পুত, 'পৃতিকরঞ্জ চি 

দৃক পতি হুগন্ধ+অণ্ড মুক্ষ বা ভিম্ব) 
সং» পু গন্ধকীট, 2 হ। ক- 
"স্ভিনী সু; : রর 

[ ১০৮৫]. 

পুন গে পবিত্র কর14-তক্কে)-_ক, দ
িপা 

তন । ত-ন) বিং, ত্রিৎ, নষ্ট, নাশপ্রাণ্ড । 
| পুপ পু. পবিত্র করা1+পক্--খ, বংহ্জাখে? - 

সৎ, পু, কুটী । ২ পিষ্উক, পিটা । ডি 
| পুপলা (পুশপ পিই্টক-ল| ভ্রহণ করা: যা 

হওয়1+ কে) ক, আপ) সৎ জী রঃ 
ছ্বতপক পিষ্টকবিশেষ। রর, 
লাকা পপি অষ্টকা [টন +কণ্-- পরৎৎ 7 

আপ্] শ্রান্ধবিশেষ ) জং, স্্রীৎ, ত্গ্রহ্াক্পী 
পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাসউ্রমীতে পিষ্টকছার! শ্রাক্ধ। 
শিং ১প্আদ্যা পৃপৈহ সদা কার্য মাংসৈ- 

রন্যা ভবেত্তথা। শাকৈঃ কার্ধ্যা তৃতীয়া রে 
স্যাদেহ ড্রব্যগতে] বিধিহ 17? 

পৃ, পুন € পুয়, ছুর্ণধ হওয়া 4অকজেন্, | 
 কদনঅনট্)-_ক) সং, ক্সীং, ধিক করন, 
পুজ। 5, ৪৪: 

পৃষ্বরক্ত ; (অৎ,পুৎ, নাসারোগবিশেষবে রোগে 
পুয়ুক্ত রক্ত নির্গত হয়। শিং-১ “নাসা 
অবেৎ পুরমন্খ্বিমিশ্রং তং টরজ, 

 প্রবদস্তি রোগম্ টি 
পুয়ারি পয পঁজ_অরি শত্রু, শী -ব। 

ইহার পত্র ব্যবহারে জমগ্র পুয় নির্গত 
হয় বলিয়া) সং, পুং, নিম্ববৃক্ক | 

পুয়োদ 7 সং, পুৎ, নরকবিশেষ। 

পুর পেরে পরিপূর্ণ হওয়া+ অকে)--প) সং, 

পু, জলরাশি । ২। প্রবাহ: ৩। সধুহ। 
৪ 1 খাদযবিশেষ, পুরী । ৫ ব্রণশুদ্ধি। 

৬ । পে অল্-_ ভা) পরিপুরণ'। 
: পুরক, পেরে দেখ, অকণেক)-_- ক) বিং, ত্রিৎ, 

পরিপুর্ণকারক 1 ২। খুণক, বাসা দ্বারা 
গুণ করা যায়। ৩।-সৎ, পু,  প্রীশাকী ম- 
বিশেষ, বহির্দেশ হইতে '. বামনাসিকা 
দ্বারা প্রাণবায়ুকে অন্বরে আনয়ন) ৪) 
ক্লীং, সৃতাশোৌচকালে ক্ষেয়: পু 

ইহাকে পুরকপিগ কহেন ই: পুরক- 
পিগুদানে মৃত ব্যক্তির আতিবাহিক' দেহ 

_ শিবৃত্তি পূর্বক প্রেতদ্দেহ প্রাণ্ডি হয় । 
পুরণ পের দেখ, অন(ক্ানট)-_ ভা) সং, জ্ীৎ, 

বৃদ্ধি।: ২। পরিপুর্ণ হওয়া । ৩। (পুরি 
 পররিদু্ কর17-অন্ধ্সেনট)-ভা) খুপন] 
58 করা। 7৮58 
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হাপতক, পড়েন । ৬ পুহং, সেতু ।৭। 

সমুদ্র । ৮। বি্ুুততল। ৯ 1(0+অন--ক) 
বিং, ত্রিং, গুপক ।-১* | পুরক, পুর্ণকারক। 
পী--ৎ, শান্মলী বৃক্ষ । 

পুরগ্িতা পুরেফিতৃ, পুরি পুর্ণ করাত তৃন্) 
-- ক) বিং, ত্রিৎ, পূরক, পরিপুর্ণকারক । 

২। সং, পুৎ, বিষু। শিৎ-৯ “পূর্ণহ পুর- 
স্থিত! পুণ্যঃ 1১: [কছুরী প্রভৃতি । 

পুরিকা (পুরী+ক- প্রৎ ১ সৎ, জীৎ, পুরী | 
পুরিত € পৃর দেখ, তক্তি) শপ) বিৎ, ত্রিং, 

গুনিত। ২। ভরিত, পুর্ণ, ষাহা পরিপুণ 
হইয়াছে। 

পুরু (প পূর্ণ করা+উ(কু)১-ক) সৎ, পুৎ, 
বৈরাজ মন্ুর পুত্র । ২। জহৃচ,পুত্রবিশেষ । 
৩। রাক্ষন-বিশেষ । ৪ | যযাতির পুত্র" 
বিশেষ। 

পুরুষ (পূর্ [পৃথিবী ] পরিপুর্ণ হওয়17উষ 
কেষন্) _ ক) সং, পুং, নর, পুধজাতীয় 
মনুষ্য । (পুক্ষষ দেখ)। | 

পূর্ণ পুরু পরিপূর্ণকরা1+ তক্তে)-প্ম,ঃনিপাতন) 
বিৎ, ত্রিং, পরিপুর্ণ সম্পূর্ণ । ২। সফল । ৩। 
সমর্থ। ৪। জপেন্ষণাশৃন্য | ৫ । সং, পুহঃ 
পক্ষিবিশেষের স্বর । ৬ । দেববিশেষ। ৭। 
গঙ্বর্ববিশেষ | ৮ । নাগবিশেষ। ৯। ক্ষীত 
জল। 

পূর্ণক 7 সৎ, পু, দ্বর্ণচুড়পক্ষী । 
পুর্ণককুদ্ (পুর্ণ _ককুদ, ৬ঠী-হিৎ) সং. 

পু, তরুণৰয়স্ক বৃষ । 
পুর্ণকাম পর্ণ পরিপূর্ণ কাম ইচ্ছা, *ী 

স্থিত) বি, ত্রিং। পুর্ণমনোরখ, বধাচার 
অভিষউসিদ্ধি হইয়াছে । 

পূর্ণকুস্ (পুর্ণ পরিপূর্ণ, পুরিত -কুত্ত ক- 
লস) সং, পুং+ জলপুরিত কলস। 

পুর্ণপরিবর্তক (৫০৮১০1৪) খ্বাহার জন্মাবধি 
বারংবার সম্াকৃরপে দেহ পরিবর্তন 
করে? যথা--ড1শ, ঘৎশ, ষশক, মক্ষিকা, 
প্রজাপতি প্রভৃতি । 

পুর্ণপাত্র (পর্ণ সম্পূর্ণ _ পাত্র ) সৎ, ক্সীৎ, 
 প্ুতরজন্াদি উত্সব সময়ে পারিতোধিক 

ফিরধ বলাৎ। অজনিতো হরত্যেব 
হায়াছি । “আনস্মতো ছি তৌহার্দ্যাদেত্য 

পুর্ণপাত্রস্ত তৎ্স্মৃতম্ ।”২। বন্তসম্পুর্ণপাত্র ৷ 
৩। হোমাস্তে ব্রদ্ষদক্ষিণারূপ দেয় অর্ধ- 
মণপরিমিত তণ্ুলাদি। শিং ১ “অষ্ট- 

মুষ্টির্ভবেৎ কুকি: কুগ্চয়োহ্টৌ চ পুক্ষলং। 
পুক্ষলানি চ চত্বারি পূর্ণপাঞ্জো বিধীয়তে ।” 

৪। জলপুর্ণপাত্র। [ পৃর্ণিমাতিখি। 
পর্ণমা পরের সম্পূর্ণ _মা চন্দ্র) সঙ, স্ত্রী 
পুমা (পুর্ণ সম্পূর্ণ মাম) ৎ। পুংঃ 

পুর্ণিমাতে কর্তব্য যাগবিশেষ । সী - স্ত্রীৎ, 
পুর্ণিমা তিথি । 

পুর্ণমুখ ; সৎ, পুৎ, জন্মেজয় সর্পসত্রে দ্ 
নাগবিশেষ। 

পূর্ণ ষোগ ; সং, পুৎ, বাহুবুজ্ধবিশেষ । 

পুর্ণ বৈনাশিক (পুর্ণবিনাশ + ইকফিক)- 
বদত্যর্থে) সংপুং,শুন্যবাদী বৌক্ধবিশেষ। 
২। (পুর্থবিনাশ+শ্থিক - ইদ্দমর্থে) বিং, 
ত্রিৎ, সর্ববিনাশকর । 

পূর্ণ হোম ; সৎ, পুত, পুর্ণাহতি । 

পুর্ণা পর্ণ +আ- প্রৎ) সং, আীং, পঞ্চমী, 
দশমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথি । শিং- 
১ “নন্দা ভদ্র! জনা রিক্তা পুর্ণাগুতিপদঃ 
ক্রমাৎ্।?? 

পুর্ণানক (পুর্ণ_-অন্ দমন করা, হওয়া+ 
অক-_ প্রৎ) সং, ্লীৎ, পুত্রজন্মাদ্দি উৎ- 
সবকালে দেয় বস্ত্রাদ্ি। ২। পরিপুর্ণ বস্ত্র 
বিশেষ । ৩ । পটহধ্বনি, ঢাকের শব্ধ । 
৪1 চন্দ্রালোক, চতন্দ্রকিরণ। 

পুর্ণানম্দ ( পুর্ণ আনন্দ, “মী- হিং) সং, 

পুং, পরমেশ্বর । ২। তঙ্্রপ্রকরণকার প- 

সিতবিশেষ। 

পূর্ণাভিষেক ; সৎ, পুং+ তন্ত্রোক্ত কৌলিক 
'অভিষেকবিশেষ। 

পূর্ণাসু (পূর্ণাযুস্, পুর্ণ আফুদ আয়ু, ্ঠী 

হি) বিংঃ ত্রিৎ। শতাদ্ুক্ধ । ২। সং 

ক্লীৎ, শতবর্ষপরিমিত জীবিতকাল। ৩। 

পুহ, প্রন্ধবর্বিশেষ । 
পুর্ণাবভার ; সৎ পুত, ন্থমিংহ, রাম, শরীক, 

অন্যান্ত অবতার কলাবতার বলিয়া প্র- 

সিদ্ধ। মতবিশেষে শ্ীকফণই পরিপূর্ণ তম 
ঘবতার বলির কধিত খনন । শিং-৯ 

পুর্ণে। নুজিৎহো রামস্চ শ্বেতন্ধীপ বিক্লাড়, 
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বিভুঃ । পরিপূর্ণ তমঃ কষে বৈকুঠে গো: 
বকে ল্যক্যৃ। 

পুর্ণাশ। ; সৎ, স্ত্রীৎ, নর্দীবিশেষ । 
পুর্ণি (পু পৃরণকর11+তি(কি)- ভা) সৎ, 

স্রীৎ, পুর্তি, পুরণ। 
পূর্ণিমা পুর্ণ [চক্র] সম্পূর্ণ +ইম--প্রৎ। 
অথকা পুর্ণি-ম! পরিমাণ করা+ অ(ডে) 
- ক, অপ্-_ স্ত্রী) সৎ, স্ত্রী, শুক্ুপক্ষের 
পঞ্চদশী তিথি । 

পূর্ণেন্দু ) সৎ, পুত, পূর্ণ চর । 
পুর্ণোপম! ; সৎ স্্রীঘ, উপমালক্কারবিশেষ । 
পুর্ত (পৃ পুরণ কর1+ত(্তি)- তাবে) সং, 

ক্লীৎ, সাধারণের উপকারার্৫ধে পুক্করিণী 
ও কৃপ থনন প্রভৃতি । ২। পালন। ৩। 
পুরণ। ৪1 (পক) বিং, ত্রিৎ। পু- | 
রিত । ৫ | আচ্ছাদিত, আচ্ছক্ন ৷ 

পুর্ভি পুরু পরিপূর্ণ করা+ তি(ক্তি)-_ ভা) 
সং, স্ত্রীং, পুর্ণ তা, পরিপুরণ । 

পুন্ভ পুর্তিন্, পূর্ত + ইন্_ গ্রৎ) বিৎ, ত্রিং, 
ইচ্ছাপুরক। ২। তৃণ্ডিগ্রদ্দ। 

পুত পেব্ব পুরণ করা + অঞ্ন্)-ক। 
মহাভারতে--গরুড় গালবের নিকট কহি- 
তেছেন, পূর্বকালে দেবগণ প্রথষে এই 
দিকে বাস করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত 
ইহার নাম পূর্ধদিকূ হইয়াছে, এবং 
ইহা পূর্বতনদিপ্বের অধিকৃত বলিযষা 
বিখ্যাত ) জর্বৎ, ভ্তিং, আদি, প্রথম । 
২।ফমগ্র। ৩। জ্যেষ্ঠ । ৪। পুরাকালীন। 
৫। গ্রাচ্যদেশীয়। ৬ । পশ্ছান্বত্ণ । ৭। 
সংঃ পুত বজৎ, পূর্বপুরুষ । ৮7 ক্ষীৎ, 
কারণ। ৯। ইতিবৃত্ত । বা স্ত্রীং,পুর্ববদিকৃ। 

পুর্বকৃষ্ম পে্ব্বকর্্ন্) অৎ, ক্লীৎ, প্রথম কর্ম । 
পূর্বকায় (পুর্ব প্রথম-কায় শরীর, ১মা 

--ষ) সং, পু, নাভির উদ্ধ শরইরাদ্ধ। 
পূর্বকালিক (পুর্ববাকাঞ্ষ + ইক(ব্ক)--আ- 

স্বযর্থে) বিং, ত্রিং পূর্র্বকালসাখ্য । ২। 
পুর্্বকালক্ঞাত । ৩। পুর্বধকালীন। 

পুর্বকান্ঠা পেব্ধ _কাষ্ঠ1! দিক) সঃ ভ্রীৎ, 
ছি । . .. 7... | 

পুর্বকৃৎ ( পুর্ণ: পূর্ববদ্িক্-কক করা7 
(কিপ্)-_ ক) জৎ, পু, পুর্ব্াদিক্হ্চক 
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আদিত্য । ২। তদ্বধিপতি ইন্ত্র। ৩। বিং 
ত্রিৎ, পূর্বকারক। 

পূর্বগজ। পর্ব্ব প্রথম [এইরূপ উদ্ি আছে] 
গঙ্গা) সং, জী, নম্খঘানদী । 

পুর্বচিত্তি ) সৎ, স্ত্রীৎ, অগ্সরাবিশেষ । 
পূর্রবজ, পুর্ববজন্মা পুর্বে প্রথম-জ [জন্ 

জন্মান+ জঅ(ডে)-_ক] যে অন্মে। পুর্বব- 
জন্মন্, পূর্ব _জন্মন্ জন্ম, *্ঠী_ হিৎ) 
সং,পু২জ্যষ্ঠটভ্াত1। ২। বনুৎ,চন্লোকস্ছ 
পুর্বপুকষ | ৩ £ পিতামহাদ্ি। শিং-১“স 
পুর্বজানাৎ কপিলেন রোবাৎ।”” জা, 
স্ম- স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ। ভগিনী । 

পূর্বজিন ) সৎ, পুং, বুদ্ধজিনবিশেষ, অঞ্জ.- 
ঘোষ ২। বহুৎ, পুর্বান্থীষ্স জৈনধশ্বপ্রব- 
তঁক চতুর্ব্বিংশতি মুনিবিশেষ । 

পূর্বতন পর্ব +তল - ভবার্থে) বিং, ত্রিৎ, 
পুরাকালীন, পূর্ব্বকার । 

পুর্ববদক্ষিণা ) সৎ, জীং, অগ্িকোণ। 
পূর্বদিক্পতি পুব্বে-দিশ. দেশ - পতি, 
৬ী -ষ) সৎ, পুৎ, ইক্ত্র। (দৈত্য । 

পুর্বব্েব পুর্ব _ছেব) সং, পুং, আনু র, 
পুর্ববপক্ষ (পুক্ব প্রথম-_পক্ষ [ব্তর্কাি ) 
সৎ পু, প্রশ্থ । ২। আভিযোগ । ৩। শুক্- 
পক্ষ । 

পুর্ববপর্বত (পূর্ব শ্রাচ্যদেশীয় - পর্বাত, 
সং স) সৎ, পুহ১ উদ্সাচল, উদ্দস্থগিরি ) 

পূর্ববকৃষ্কনী-(পুধ্ব প্রথম-ফল্তনী নক্ষত্র 
বিশেষ) সং, স্মং। নক্ষত্রবিশেষ) বআহি- 
ন্যাদি সগডবিংশতি নক্ষত্রাস্তরগত একাদশ 

... পুববফন্তনী (ক্ষ) । র 
 নক্ষত্র। ইহা খট্ঠকৃতি তারকাছঘুক্ত ॥ 

ইহার ব্সধিষ্টাত্রধদেব ভগ । ইহাতে জ- 
শ্মিলে--"শুরস্থ্যান্পী সাহসী ভূমিভত।, 
কোপাক্র।স্তঃ স্যাচ্ছিরালোহ তিষ্ ক্ষণ। ধু 2 
ক্রু,রোহুত্যস্তব।ভাধিকঃ, প্রাক ফষ্কন্যশ্চে" 
জদ্বকালে চ বধ্য 1? কো)? 



 পুর্ফন্তনীভঘ নী দ্ভব আত) ৰ 
সং, পুৎ, বৃহস্পতি 1. ৮8. 1 

ূর্ব্াপদ পে হরর বঙ্গ |: | 
বিশেষ)সং, | 

 পুৎ দা] 
 স্রীং,দক্ষাত্র- | 
বিশেষ আশ | 
খিন্যা দি টিটি 
সপ্তবিংশতি সগুবি | পুর্্বতারপ নেক্ষ) | 

নক্ষত্রান্তর্গত পঞ্চবিৎশতি নক্ষত্র । ইহা! 
খটাকৃতি তারকান্বয় যুস্ত। অধিদেবত। 
অজপাদদ। ইহাতে জন্সিলে-_ণজিতে- 
জ্িয়ঃ সর্বকলাতু দক্ষষো, জিতারিপক্ষঃ খলু 
তস্য নিত্যৎ । ভবেশ্সহীয়ান্ তুতরা মপুর্ববা, 
পুর্ববা যা ভাদ্রপদ। প্রহৃতো 1”? 

 পুর্বরঙগ পরব্বে_-রঙ্গ নাট্যাদি) সং, পুহ, 
নাট্য ক্রিয়ার উপক্রম, নান্দীপাঠার্দি, প্র- 
স্ভলাবনা। ২। নাট্যশালা।. 

পুর্র্বরাগ (পুর্ব প্রথম-রাগ অনুরাগ) 
সং, পুৎ, প্রথমানুরাগ, পরস্পর দর্শন ব 
শ্রবণাদি দ্বার অনুরক্ত নায়ক নায়িকার 
অসঙ্গতি নিবন্ধন ষে স্ভবন্থাবিশেষ ) সেই 
অবস্থা] দশপ্রকার ; অভিলাষ, চিস্তা,ম্মৃতি 
শুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, রোগ, 
মুচ্ছণ, মরণ__-এই দশ । 

পুর্বরাত্র € পুর্ব - রাত্রি+ অ, ১ম! 
পুৎ, রাত্রির প্রথম ভাগ। 

পুর্রবববূপ (পুন্ন-রূপ গঠন) সৎ, ক্লীৎও 
 'র্থালঙ্কার-বিশেষ। ২। ভাবি রোগের 

পূর্ব্বলক্ষণ, ভাবিচিহ্ । 
পূর্ববলক্ষণ পরর্ব-_ লক্ষণ চিহ) সং, ক্ষীৎ, 

ভাবি পদার্থের প্রথম চিহ্চ। 
পুর্ব্ববৎ, ( পূর্ব্ব +বৎ্বেতু)-_তুল্যার্থে) অং» 

. পুর্বের ন্যাস্ব। [কাধ্যনির্থয়। 
পুর্ববব্সাধন ; সৎ, ক্রীঘ, কারণ দেখিয়া 

.. পূর্ববষ়্ঃ পব্ববয়স্) সৎ, ক্লীৎ, বাল্যাবন্থা1। 
_পুর্ববস্ভাঁ 0 বর্তিন্, পূর্ব বৃৎ্ণ বআবস্থান 

. ক্ষরা+ ইন্(পিন) _ ক) বিং, ব্রিৎ, . প্রাগ- 
- বস্তা, জগ্রসর | 

্ যায পর্ব শ্রথঘ- বাদ কখন) সং, 
পু টি আবেদন, প্রথম নালিস। শিং 

-যষ্) সং, 

১৭পল 

টি জে পরিত্যজ্য যোহন্যমাল- 
স্বতে পুনঃ । সবলংরেসপাৎ, জেছে হীন, 
হাদী সবৈ মরঃ ০ রী 

বলা+ ইন্িদ্ট- ক) ক সং পুত যে ব্য 
প্রথমে 'লালিস করে, বাদী । শিং-১ 
দমিখ্যোক্তো গুর্বধাদী তু প্রতিপত্বো ন 
আা ভবে 1১ 

পুর্বটৈল পূর্ব প্রাচযদেশী_ শৈল প- 
বর্বত, বং স) সং, পু, উদ্দয়পব্বত। 

পুর্বব্র পর্ব প্রথম-স্ছ গমন কর+অ 
(অন্)-_ ক) বিং, ত্রিৎ, অগ্রসর,অগ্রগামী। 
শিৎ-১ “অগ্রেসরো জব্বন্যানাৎ মাতৃৎ 
পূর্ধবসরে। *ম |”) 

পুর্ববাদবি পুব্বে প্রাচ্যদেশীয়- অদ্রি প- 
ব্বত, যং-- স) সং, পুৎ, উদয়াচল। 

পুর্বাপর পর্বে _ অপর, দ্ধং-স) বিৎ, ত্রিং 
পূর্ব ও অপর। ২। আনুপুর্বিক। 

পুর্ববাদ্ধ্য € পূর্ববাদ্ধ 4 যক্) - ভবার্থে ) বিং, 
ত্রিৎ, পুর্বাদ্ধে জাত। 

পূর্ববাশ। (পুর্ব আশ দ্দিকৃ) সৎ, স্ত্রীং, 
পু্ববদিক্। 

পূর্ববাষাঢ়। পর্ব এখম -আফাঢ়া নক্ষত্র" 
বিশেষ) সং, আ্প্রীং, 8 ইনি 
ন্যা্ি সপ্ত 

নক্ষত্র । ইহ! টি নীতা 

হুর্পান্কৃতি, চ- 
তুস্তারকাত্সিকা। ইহার নিদেযতা তোয়। 
ইহাতে জন্মিলে-_“ভূয়োভূয়স্ত,য়মানানু" 
রক্তে, ভক্কোদেবে বন্ধুমান্যোহতিদক্ষ£ঃ। 
পূর্ববাধাঢা জন্মকালে ধদিস্যাৎ, আধাঢ়ঃ 

স্যাছ্বৈরীবর্গে নিতান্তঃ |) 
পু্ব্ধা্চ পের্র্ব- অহন বিন, ১মা-য) 

সং, পুৎ, দিনের প্রথমভাগ, ১০ দণ্ড । শিং 

৯ পপুর্ব্বাহেচা বৈ দেবালাৎ অধ্যায়ে 
মঞ্খষাণামিতি শ্রেতিঃ)1”) 

পুর্ব্বাহিচিক ( পুর্ববাহ্চ + ইক(ফ্ক)-_সাধ 

নার্থে) বিৎ জিৎ, পুর্ববাহৃসাধ্য । “দৈব 

পুর্ধবাহিচকৎ ুর্ঘযাদপরাছে তু টির 1” 



রা টু € তত কর )আং 

।ফিবষে।. শিৎ-১ 
 সহগীুল দেবধারা।” 

রঃ বাসর! 

পুল পের্ব্ব-_ উক্ত 'কবিত) ি, রিং 
প্র.মোজ, স্বাহ। প্রথমে বলা হইয়াছে। 

পূর্ববোস্তর1 ; সৎ, স্ত্রীং, পূর্ব্বউত্তরের মধ্য- 
বর্তিনী দিক্, ঈশাণকোপ। | 

পূল -.পুং (পুল্+ অ(অল্) _ 
পূলি, পৃলিকা _ক্্রী,  থি) সং, পুলীপিঠা। 
পূষ (পৃষ বৃদ্ধি পাওয়া! 4+অ.ক)- ক) সং, 

পু, ব্র্ষদাক বৃক্ষ, তুতগাছ। 
পৃষদ্ব ; সং, পৃং, বৈবস্বত মনুর পুত্রবিশেষ। 
পুষদত্তহর (পুষ মুধ্য-দস্ত-জ্ত হরণ 
করা অ(অন্)--ক। দনক্ষযজ্জ ভঙ্গকালে 
পুষাঁর দত্ত ভগ্ন করেন বলিয়া ) সখ, পু 
শিবাংশজাত বীরভদ্র। | 

পুষ্ভাষা (পুষন্য হ্ধ্য-_ভাস দীপ্তি, হা 
খোর স্যাক্ষ দ্ীপ্িমান্ ) সং, স্ত্রী, ইন্দ্র. 
পুরী, অমরাবতী। 

পুষহ্হৎ্, (- হুহ্দূ, পৃষন্ হার্ঘয - কু 
বন্ধু) সং, পৃ, শিব । | 

পুষ1 (পুনঃ পুষ পোষণ কর1+4 অন্কেন্) 
ক) সৎ, পুত, তুর্ধ্যে। ২.। স্ত্রীৎ, পৃথিবী । 
পুষাত্বজ পুষে! + আত্মজ, ৬ঠী _ষ) সৎ পুৎ, 

মেত্ব।২। ইজ । 
পৃক্কা স্পশ্ স্পর্শ কর11+ক -প্রৎ নিপা- 

তন) মং স্্রীৎ, পিড়িংশাক। 
পৃক্ত € পৃ, সম্প্ক্ত হওয়া1+ত(ক্তে)- ক) 

বিং ভ্রিং, মিশ্রিত ।২। সংলগ্ন 1৩। 
সম্পর্কবানূ । ৪ । যুক্ত । ৫। সং, ক্লীং, ধন। 

পৃক্তি পক্ত দেখ, তিক্ত) ভা) দ্বৎ, স্ত্রীং, 
মিশ্রণ । ২। যোগ, সংস্পর্শ । ৩ । অম্পর্ক। 

পৃচ্ছা (প্রচ্ছ জিজ্ঞাষা করা 71 ৬-_-ভা, 
আপ লং, স্ত্রীং, জিজ্ঞাসা, প্রশ্থ। 
2 (পৃ পরখ করা ত(তেন্)--ক্, আপ, 

) অং» স্ত্রী, লেনা, সৈস্তদল 
(অন্বোঁহিনী দেখ )। শিং-১ « গুগু২ 
হসেত্য পৃততনাপতিতিঃ পরীত2।* 

দিকে দেশে হা কালেও হ। ু 2 ডি 
পূর্ষছ্যস্ (পুর্ব এহ্যন্_ দিবসার্থে) ) ক্স |. | 

২4 প্রা্জাল 11 এর 
[ স্ৃখককক্ষেত্র গে ১৮ নি 

সকাল, ৬চী-ছিং) সৎ, পৃঃ শ্রফ পিতা 
ইিরষে বিভিন্ন মাতার উদ্রে জাত 

পৃথকৃত্ব € পৃথকৃ+ত্ব-_দ্ঞাবে ) সৎ, ক্ীৎ 
বৈশেষিকোক্ষ পৃথক্ত্ব ুদধিসস্পা 
খণবিশেষ। 

পৃথগাত্মতা (পৃথখাত্মন্ [পৃথকু, তিন _: 
আত্মন ম্ব্ভার, ৬ঠী-_হিৎ+ও1- 
ভাবে) সৎ, স্রীং, বিবেক, বিরক্ত, 
বিরাগ । ৎ। ইভরবিশেষবিবেচনা। 

পৃথপ্জন (পৃখক্ক [গুণ হইতে] তির -জন 
লোক, রং-_স) সং, পৃং, মুর্খ। ২। নীচ 
লোক, ইতরলোক । ২। পাপী । ৩। ভিন্ন- 
লোক। | 

পৃথখিধ পখকু _বিধ। প্রকার) বিং, ভরি, 
বিবিধ। ২। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। | 

পৃথা প্রেধ, বিখ্যাত হওয়14+ অ(অনৃ) _ 
ক, আপু. _স্্রীং) ঘৎ, আীৎ, কুস্তী, পাও, 
রাজার ত্ী। ২। ব্রাহ্মণীবিশেষ | 

পৃথাজ পৃখা- জ [জন্ জন্মান+অ 
পৃথাম্ত ডে)-ক] জাত। পৃথা!-- 
চা পুত্র ) ষ্ং। পৃ, ুতী পুত্র, ফুধিদ্তি- 

পৃথাপতি পরখ! কুত্ী-পতি স্বামী, *্ছী 
--ব) সং, পু, পাণ্ু,রাজা। 

পৃথিবী ) প্রেখ বিখ্যাত হওয়1+ ইবি, 
পৃ্থী বি শ্রৎ। কিনব! প্রথ. [বিস্তার] 

পাওয়া ইবি, বী+শ্রৎ, পরখ, স্থানে 
বাহির অখবা প্রথ 
+বিবনৃ-ক। বরে বরা | 
হহিতা ফলির। পৃথিবী, পৃথ্নী) সং, শী 
ভূমি, ধরা। শিং -- ২ পৃখোরপীনাং পৃ" 

খিবীৎ ভ্ডার্ধযাৎ পূর্ব্ববিত ১৮২ 
“ছুহিত্ত্বমন্থপ্রাখড! দেবী ০৮ তথ 
চ্যতে।” 

১৩৭ 



পু | [ ১০৯০1 | পক্গী 
চর 

ট রে সপ, 

পৃথিবীপতি | পৃথিবী _পততি, ৬ঠী-ধ। | পৃথুবজ, পু বত, আখ, ৬ভী_ হিং) 
পৃথ্থিবীপাল 1 পৃথিবী-পাল থে পালন বিং, প্রি, গুল মুখযুক্ত 1 ক্ত1-স্্রীং, 
পৃথিবীক্ষিৎৎ ) করে, হয়া পৃথিবী |. কুমারানুচর মাতৃকাবিশেষ। 

: ক্ষিৎ যে প্রতুত্ব করে, সপ্তমী -ষ) সং, ; পৃখুশেখর (পৃু বৃহৎ_ শেখর চূড়া) সং, 
.পুং,ভূপতি, রাজা 1. ২ যম? পুৎ, পর্বত | | 

পৃথিবাতুক্ (-ভুজ$ পৃথিবী _ভুজ, ভোগ : পৃধুশ্রবাঃ পৃরুশ্রবস, পৃথুশ্রবস্ কর্ণ, ৬ী 
করা কিপ)- ক) সৎ, পুৎ, ভূপাল ॥ _হ্িৎ) বিংও ভ্রিহ,_ বৃহৎকর্ণযুক্ত । ২। 

পৃথিবীকৃহ (পৃথিবী _কুহু যে জন্মে, "মী সৎ, পু কুমারানুচরবিশেষ । ৩। শশ- 

-ষ) সৎ, পুং১ ভুকহ, বৃক্ষ; গাছ। বিন্দুর পুইিবিশেষ। 

পৃথিবাঁশক্র পৃিবী_ সক ইন্্) সং, পু, | পৃতুস্কন্ধ (পৃথু বৃহৎ্_স্ষন্ষ কাধ, ৬ঠী_ 

রাজা । " | হিৎ) সৎ, পুৎ, শুকর, ব্রাহ্। 

পৃথু (প্রথ্ বিখ্যাতহওয়া +উকু)- ক । মহা- | পৃথুদ্ক ; সং, ক্লীৎ, তীর্থবিশেষ ; কপাল- 

গ্ুতাপশালী বেণতনয় পৃথিবীন্থ বীরগণকে মোচন তীর্থের কিছুদূরে অবস্থিত 1 

পরাজয় করেন। তাহ? স্বারা পৃথিবীমণ্ডল | পৃথদর (পৃথু-_ উর্দর পেট, ৬ঠী _. হিৎ) সং, 

প্রথিত হইয়াছিল বলিয়া! তিনি পৃথ্ণু নামে পুত, মেষ । ২। বিৎ, ত্রিৎ, স্ুলোদর। 

বিখ্যাত হইয়াছেন) সৎ, পুং, প্রাচীন- ; পৃথথী পৃখু রাজবিশেষ1+ঈপ _জজীৎ। পৃথ 

কলের নৃপবিশেষ, বেপরাজপুত্র । ২। রাজার রাজ্য) সৎ, স্ত্রী, পৃথিবী, ধরিত্রী । 

অশ্সি। ৩। স্ট্রীৎ, কৃষ্ণদীরক। ৪। অহি-। ভ্শিৎ-১ “ দুহিভত্মনু প্রাপ্ত! দেবী পুথী 

ফেন। ৫। বিৎ্ত্রিৎ। বিস্তৃত । *। বিশাল, তথোচ্যতে 17, ২ | জঅগুদশাক্ষর ছন্দো- 

বৃহৎ । ৭। স্ুল। শিং-১ “পৃথুকদন্বম | বিশেষ। [সৎ পুৎ, পর্বত । 

কদম্থক র'জিতমৃ।” (রঘু)। পূর্থীধর পখী _ স্ব ধারণকর17 অঅন্)_ ক) 

পৃথুন্ধ পরবে দেখ, কণ্_-যোগ । অথবা পৃথ্ু | পৃাকু (পর্দ২ অপানব' ত্যাগ করা+ 

৭ কে প্রকাশপাওয়।-$ অ:ড)- ক) সৎ, আকু-_ প্রৎ) সং, প্. সর্প । হ। বুশ্চিক। 

পু, কা- স্ত্রী, শিশু, শানক, বাচ্ছা। ২। ৩।ব্যাপ্র। ৪ চতাবাধ। ৫। হস্তী। 

সৎ, পু _ ক্রীৎ, চিপিটক, চিড়া । শিৎ-_ ৬। বুক্ষ। 
১ দদ্বিঃন্বি্ মম পৃথথুকং শুদ্ধৎ দেশবিশে- পৃশ্নি স্পেশ্ »$9র্শ করা1+ নিন্ম, বালকেরা 

বকে । নাত্যস্তশস্তৎ বিপ্রাপাৎ ভক্ষণে চ | যাহাকে অনায়াসে স্পর্শ করে) বিৎ, ত্রিং। 

নিবেদনে । অভক্ষ্য্চ যতীনাঞ্চ বিধবাত্রক্ষ- বামন হইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, অল্পশরীর। 

চারিণাম্ ৮ ০ | ২। হুদ, পু, পাতল। ৩। দুর্্ঘল । ৪.1 

পৃথুগ্রীব পু _ গ্রীবা, ৬ঠী - হিং) বিং ত্রিৎ, ২, স্্রীৎ, রশ্মি। কিরণ | ৫। সুতপারাজ- 

বিস্তীর্ণ গ্রীবাযুক্ত। ২। পুৎঃ রাক্ষসবিশেষ | মহিষী, যিনি জন্মাস্তরে দেবকী হইয়া, 

পৃথুপত্র, পু প্ুল_ পত্র,৬ঠী_ হিং) সং, ছিলেন। শিৎ-১ "ত্বমেব পূর্নসর্গে ভূঃ 

সুহ,রজলশুন। | পৃঙ্সিং নবায়ভূবে সতি।” ৬। পৃথিবী ।৭। 
ত্বু। ৮ জলের পানা । 

পৃর্সিক।) সৎ, শ্ীৎ, কুক্তিকা, জলের পালা। 
পৃর্নিগর্ভ 38 পোশ্রি দেবকীর নামাস্তর_ 

পৃশ্মিভদ্র  / গর্ভ গর্ভশ্মিত জীব। পৃি 
দেবকী _ভদ্র তাঁগা, শুভচিন্দ) সং, 

্ঃ এল 

রোমা পৃখুকেমন্, পৃথু বৃহৎ রোমন্ 

(লো আইসা এ-ও সং, পু 
ল্য । ২। বি, তং, বৃহৎ লোমযুক্ত। 

শবর্ভ।ৎ। বিশ্ৃত।৩।স্
ুল। 

লাক /(পৃখুল পুল _ অঙ্ষি, ৬টী হিং) |. পু কফ [পু কৃ । ২ গণেশ সি প্রিবিশলি ননযু্। হস পুত পরিশৃঙ্গ (পি সু শৃঙ্গ ঢুড়া) সণ 
সস পৃন্মী ? সৎ) সং, কুর্তিকা, জলের পানা । 

 পুক্তবৎশীয় নৃপবিশেষ | 

৪. 
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ভি 

পৃ (পৃ্. দেন করা কক) আহ) |. 
ক্রীং, জল বা দ্রপপক্যর 'বিদ্দ্ব ॥ শিং ১] 
“পৃষদপরুযানষাধাগ্রেণ লুঃতি।” ২ পুত, 
ত-_কীৎ, মুগবিশেষ। ৃ 

পৃহৎক (প্ৃষৎ হরিণ+ কপ” যোগ । ছ্রি- 
পের ন্যায় ক্রুতগী মী) সৎ, পুৎ, বাপ, শর। 

পৃষত (পৃ দেখ, অত(অতচ্)-শ্ম) সঃ 
পুৎ জলাদির বিন্ু। ২ । এেতবিন্দুযুক্ত মৃগ- 
বিশেষ । ৩। ভরদ্বাজপুত্র, নৃপবিশেষ। 
৪ । পার্ধালের অধীশ্বর, ভ্রুপদের পিত]। 

পৃষভাম্পতি, পৃষতাশ (পৃষৎ [দ্বিতীয়ার বহু- 
বচনে পৃষ্তাম্ ] হরিণ-_পতি প্রত । 
পৃষভ মৃগবিশেষ _খ অশ্ববৎগতি- 
সাধন, ৬ঠী - ছিৎ) সং, পুৎ, অনিল, বায়ু। 

পৃশ্বাতী (পৃখ+ঈ - স্্রীলিঙ্গে ) সং, স্ত্রীৎ, 
হরিণীক্শেষ, শ্বেতবিন্দুষুক্তা মৃগী ।২। 
অঞ্জন-শলাক]। 

রতন (পুষ্ত্ বিন্দ-অংশ, ৬ঠা ক্রি) 
২, পুত, বাসু। [বিশেষ । 

পৃ; সৎ, পুৎঃ বৈবস্বত মনুর পুত্র- 
পুষদশ্ব পেষ* হরিণ_ অশ্ব ঘে।টক, ভ্ঠী 

- হিৎ) সং, পু, বাঁযু, অনিল । ২। অনর- 
ণ্যের পুত্র। 

পৃষ্দাজ্য € রা দ্রববন্তর বিন্দু- আজ্য 
ঘুত ) সং, ক্রীং, দধিমিশ্রিত দ্বৃত। 

পুষদ্বল (পৃষৎ হলি প্রৎ) অৎঃ পুহ, 
বাস্বুর অশ্ব । শিং--১ “ধুবিত্র মক্ুদবান্বো- 
লং কুটৈবশ্চামরানিলঃ | পৃষদ্বলঘ্য বাবু: 
কুবেরে তু প্রমোদ্দিতঃ 1? 

পৃস্তি (পৃষু* দেখ, অস্তি _ প্রং) সং, ক্লীৎ, 
জলাদির বিন্দু । কণা। শিৎ-১ “পয়ঃ 
পৃষস্থিতি? স্পৃষ্ট। বাস্তি বাতাঃ শনৈঃ 
শনৈঃ। 

পৃবভাষা ; সং, শ্্রীং, অমরাবতী, ইন্পুতী | 
পৃধাকর! ; সৎ, স্ত্রী, বাট্খার1। 
পৃধাতক (পুষ দ্রববন্ধর বিন্দু সঙ্মৎ গমন 

কর! বা হওয়া1অ এবং ক- প্রৎ) সং, 
ক্লীহ, দধিমিশ্রিত ঘ্বৃত । 

পৃষৌদর ( পৃষ্. বিন্দু-উদ্দর পেট, ৬্চী 
_ছিৎ, নিপাতন) বিৎঃ ত্রিৎ, বিন্দুগর্ডিত, 
বাহার উদ্দবরে মগুলাকনর চিহুচ আছে। 

৯%৯১ টব 

লি | রি ন্ 
বর্ণ বিপর্ধ্যয়াৎ।. .বর্ণাদেশাচ্চ_ গুন | 
বর্ণলোপাৎ পৃষোদরঃ 2? 2 

| শৃষ্যোদ্যাল পৃষৎ _ উদ্যান, বোক্গান।. সপ 
লোপ) সৎ, ক্লাৎ।, ক্ষ উদ্যান, ছোট 
বাথান। 

পৃষ্ট (প্রচ্ছ জিজ্ঞাস! কর1+ ত্ি)_ রব) 
এবিধ ব্রিৎ, জিজ্ঞাসিত । শিং-১ «না 

 পুষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রয়াৎ।” মেনু)। ৎ “স্ পৃষ্ট 
স্তেন কম্ত্বং ভোঃ হেহুশ্চাগমনেহত্র কঃ” 

(েবীযাহাজ্স্য)। ২ (4+্ত- -ছাবে ) ্ 
জিজ্ঞাসা । 

পৃষ্টি (পুষ্ট দেখ, তি(ক্তি)- ভা ) সং নং 
জিজ্ঞাসা । ২। € $ক্তি_-ক) বি, ত্রিং, 
প্রশ্নকারক | ৩1 পার্খন্থ । 

পৃষ্ঠ পষ জেচনকর14-থথেক্)-প্, সংক্তা- 
পে) সং, ক্লীৎ, পশ্চান্ভাগ, পিঠ 1 ২। 
চরমমাত্র । ৩। পত্রাদির এক পিঠ। 

পৃষ্টগোপ ] (-গোগ্ত., পৃষ্ঠ _ গুপ রক্ষা 
পৃষ্ঠগোপ্তা / করা+ অ(অন্?, তৃতেন্)--ক) 

বিং, ত্রিং, পৃষ্ঠরক্ষক (যোজ্ধাবিশেষ)। 
ুষ্টগ্রন্থি (পুষ্ট পশ্চানভাগ _ গ্রন্থি. গ্ীইট) 

সৎঃ পু, কু'জ। 
পৃষ্ঠচর ( পৃষ্ট-চরু গমন কর1+1 অঞ্জন) - 

ক) বিৎ, ত্রিৎ, পশ্চান্ভাসে স্থিত | ২। 
পশ্চাপগ।মী । 

পৃষ্টচচ্ফুং € পৃ চস আঅক্ষি, ভ্ঠী- হিৎ) 
২, পুং, কর্কট । ২ । ভল.ক। 

ৃষ্টজ ( পৃষ্ঠ _-জ [জন্, জন্মান+ অডে)_ ক] 
যে জন্মাস়) বিং, তরি, পশ্চাৎ জাত। 

পৃষ্টভঃ পোষ্টতস্, পৃ্ট +তস্ - সপ্ত ম্যর্থে) অত, 
. পশ্চান্ভাগে, পেছনে । ২ । পৃষ্ঠটদেশে। শিং 

-১৭তৎ পৃষ্ঠতঃ প্রষ্ঠ মিয়ার নো হিৎত্রেষু 
দীপ্রাস্তধরঃ কুমারং ।* , ভেট্রি)। 

| পৃষ্টদৃ্ি (পৃ দৃষ্টি ঘরশন, ৬ঠী-হছিং। 
আপনার পশ্চান্ত!গে দৃষ্টি কণে ধা 
সং, পুং+ ভল্ল,ক; ভালুক । . 

ৃষ্টমাৎদাদ (পৃষ্ঠ পিঠ মাংস _ অদ ভক্ষণ 
করা+ আ(জল্)” ক) বিৎ, ত্রিং, পরোক্ষে 
'অপবাদকারী ।৯। পৃষ্ঠমাংসভোজী । 

পৃষ্টমাংস।ঘন (পৃষ্টমাত্দ দন ভোজন 



বিৎ কনা | নো 
পরোক্ষে ফোববীর্তন। ৬। পৃষ্ঠ আহ: 
ভোজন। | [মন । 

ৃষ্ঠধান ; সং. কর পৃ আরোহণ শুর্ধক 
পৃ্ঠবংশ পষ্ঠ বংশ বা, কষা) সৎ 

পু, পৃ্টস্থি, পিঠের ভাড়া । 
পৃষ্ঠবাট্ - ডু, পৃষ্ঠবাহ্, পৃষ্ঠ বাহ যে বছন 

করে। প্রষ্টবাহ শঙ্খ ও হয) সং, পুং» পৃষ্ঠ 
দ্বারা ভারবাহী বৃষ, পাঁটে বাধ। গরু । 

পৃষ্টশয় (পৃষ্ঠ -শক্ষ [শী শব্বন করা+জ্জ 
 ক্সন্)-ক ]যে শয়ন করে) ধিৎ, ত্রিং, 

উভানশন্, উদ্ধমুখ । 
পৃউশ্জ পৃষ্ঠ পশ্চান্তাগ শৃঙ্গ শিং। া- 

হার শৃঙ্গ পৃষ্টের দিকে নোয়ান থাকে) 
রি পৃ) বন্যছাগল হি রি 

(-শৃগিন্, ত শিং 
ষ্ঠ 888৮: পু, এলে 

২। মহিষ । ৩। ক্রীব, নপুৎসক 
পৃষ্ঠাশ্থিত (পৃষ্ঠ অস্থি হাড়+ইত.- অ- 

ত্াযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, যে জীবের পৃষ্টে ভাড়া 
হ্য়। 

পৃষ্ঠোদয় পৃ উদ্দক্ণ) সখ, পুত, মেখ্য বৃষ 
কর্কট ধনু মকর মীনলগ । 

(পু + যে) _ প্রং) সংপুং, পৃষ্ঠ হার! 
৮ অশ্ব, ভেটোখোড়া । ২। ক্রীৎ, 

পৃষ্টাস্থি সমুহ । ৩। বিং, তি, পৃউসন্বন্ধীয়। 
পৃষ্ (পৃষ্ বিস্তার কর1+নি- প্রৎ। নিপা" 

তন) বিৎ, তরিৎ, প্রজ্গি | ২1 ক্বদর । আরা _ 
পাধি। 

পেঁচ (পারসা, পেচদনু খোরা) মোরা। 
২। কষ্ট, ক্রেশ, বিপদ । ৩। ইক্ষপ। 

পেঁপে বোধ হর এই ফল প্রথমে পাপুয়। 
নামক দ্বীপ হইতে এদেশে আসে, এই 
জন্য ইহার উক্ত নাম হহয়াছে) সং, ক্লীৎ, 
ফলবিশেষ।, 

পেগন্বর পোরস্য) ধর্খপ্রবর্তক। ২। মৃত | 
পেচক পেচ্ পাক করা, ব্যক্ কর+খসক 
(ণক)-- কনিপাতন)সং,পুং, পেঁচ। পক্ষী ॥ 
২।হত্তীর পুচ্ছমূল বা তদগ্রা। ৩। গুলথা- 
ফেশাচ্ছাদ ক মাংসপিডবিশেষ 1৪1 পথ্যক্ক। 
৫1 বক ।*। মেষ। 

(চির 1 

চস বুশৃজ্জ্ম্প্ৎ চক . টসে জে 
সথল4+ইন্ অন্তরে ) সৎ, পুৎ১ হস্তা। 
২। বি, ভ্রিখঃ গেতকমুদ্ত এ 

পেছিল (েপচক হুত্তীর পুচ্ছমুল +ইল-. 
অভভর্থে। পে্ক -পেচ) সং, পুৎ, হস্তী। 

€পিচ আহ্বাত - করা+- 
পেচুল - পুং উ, উল- প্রং) সৎ, পুং, 

লী--স্ত্রীং . ক 
টি পুং, পেটিকা, এন ] 
পেটক- পুৎ-ক্রীৎ, পেড় -স্ত্রীং / সংহত 

হওয়া4 অ.অল্ )-ধি, কণ্- যোগ) 
সং, পেটরা, ঝাঁপি প্রতৃতি। ২। জমূহ। 

পেট (পেটক শব্মজ) সং, উদর, জঠর, গর্ভ। 
পেটরা ; সং, পেটিকা, পেটেরা। 
পেটাও--যাছার। প্রজাদিগের নিকট হইতে 

জমি লইয়া চাষ করে। 
পেটুক ; বিৎ, তরি, উদরভ্ভরি, উদর সর্ব্ব্। 
হজ (প1 পান করা+য-ম্ম) সং, ক্লীং, 

জল। ২। ছুগ্ধ। ৩। অস্টবিধ অন্নান্তর্গত 
অনমবিশেষ। শিং  “তোজ্যৎ পেক্সং 
তথা চুষ্যৎ লেহাৎ : 'দ্যঞ্চ চর্ববণৎ। নিশ্পে- 
যখৈব ভক্ষ্যৎ স্য.এদমষ্টবিধৎ স্মৃতম্থ।' ৪ 
বিং,ত্রিৎ, পানীয়, পানধোগ্য । শিং-১ 
“ অদ্যমদ্েয়মপেক্সমগ্রাহমিতিশ্রতিহ | ” 

পেয়াল। পোরস্য) পাত্রবিশেষ, বাটী। 
পেযৃষ (পীষ্ [সৌত্রধাতু] তৃপ্ত করা+উব-_ 

প্রৎ) সৎ, ক্লীৎ, পুৎ, নবপ্রস্তা গভীর 
ছুপ্ধ। ২। পীযূষ, অমৃত। শিং-১ ”আ- 
সপ্ত রাত্রপ্রভবৎ ক্ষীর পেযুব উচ্যতে ।" 

পেরজ 7 সং, ক্লীৎ, উপরত্ববিশেষ। 
পের! ; সং, স্ত্রীৎ, বাদ্যবিশেষ। 
পেক্ লৌ পান করা+রু-_ সংজ্ঞার্থেট সং, 

পুং, অগ্নি। ২। হৃর্যয ।৩। সমুদ্র। 

(পিট 

| পেরেশান (পারস্য) কষ্টযুক্ত, ক্লান্ত | 
পেরোজ পোরস্য) সং, কআীৎ। রত্ববিশেষ ; 

ইহা! খ্বিবিধ পীতবর্ণ ও হরিতবর্ণ। 
পেল (পিল্ প্রেরণ করা বা পেগ গমন 
করা + অজনূ) _ ক) সৎ, ক্লীৎ, মুগ্ধ, অও- 
রোষ। ২। পু, ক্ষুদ্রাংশ । ৩। গমন। 

পেলব গেল ক্ষুদ্রাংশ_বা গমন করা+ 
অড)-ক) বিৎ, অরিং কশ, ক্সীণ। ৎ। 



কোমল, রর সহ: 

বাহুল্য দ্বারা নৃত্য করার নাম পেবলি ॥ 
গেশ (পারস্ত) অনযুখ ॥ | 

পেশওয়াজ -? পোরস্য নর্তকীদিগের পরি- 
পেশবাজ ধেয় বন্সবিশেষ। 
পেশকবচ পোরসা) ছুই পার্থ ধারবিশিইউ 
অস্মবিশেষ। 

পেশকস পোরস্য) বক্রাকার ন্ুদ্দ্র তীস্ষ আস্ত- 
বিশেষ, পেশকজ; ইহ! কটিবন্ধনের অভ্য- 
স্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হন্ন। ২। কোমর- 
বন্ধ। ৩। উপটোৌকন, সম্মান করিবার 
জন্য যাহ কিছু নজর দেওয়া যায়। 

পেশকার পোরস্য) সহকারী । ২। আদাল- 
তের বিচারকের নিকট যে মোকদ্দমার 
বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। ৩। জমিদারীর 

ব্যক্তি আবশ্যকমত উহা? কাছারীতে ব। 
জমিদারের নিকট পেশ করে ও কাগজ- 
পত্র হেপাজতে রাখে তাহাকে পেশকার 
কহে। 

পেশল ) পিশ, অবয়বীভূত হওয়1-+ অল 
পেষল ও অলচ)-ধ, কিম্বা পেশ+ল 
পেনল - অন্ত্যর্পে) বিৎ, ত্রিৎ, হুন্দর, 
মনোহর । ২।-.€পিষ চূর্ণ করা) মহ, 
কোমল। ৩। (পিশ্ গমন কর।) দক্ষ, 
নিপুণ ৪। চতুর । ৫।ধূর্ত। ৬। সং, 
পু, বিঃ শিং --১ “অক্র,রঃ পেশলো- 
দল্ষ১ 1)? 

পেশস্ৎ ; সং, পুং, কীটবিশেষ, কুমীরকে 
পোক।1। শিৎ- ১/কীটঃ পেশক্কতঙধ্যায়ন্ 
কুড্য।ৎ তেন প্রবেশিতঃ 1৮ 

পেশ। পোরস্য) ব্যবসা । 
পেশাদার পোরস্য) ব্যবসায়ী । 
পেশি (পিশ, অবস্বীভূত হওয়া +ই-ক) 

সং, পুত বন । ৎ। সং ডিহ্ব । ৩। গড়. 
22 খাপ,। ৪। শরীরের মাংসপিও । 
৫ । জুপক্ক মুকুল । ৬ । নদদীবিশেষ । ৭। 
রাক্ষপীবিশেষ। ৮1 পিশাচীবিশেষ। 

পেশী ০৪০1০, পেশি দেখ, ঈ -স্্রীলি্ে) 

২ ॥ বিরল ৪12 
হক । । তর 1 পি ॥ লঙ্কু। ভু টা ]. 

পেবলি--তিনব্বপূপ্য কেবল অঙ্গবিচ্ষেপ- | হুম্ব। ২। পেশী কেবল মারা মার (1? 
1 »। ভিম্ব। ৪। মুকুল । ৫। খড়েগর খাপ. । 

1 লদীবিশেষ। ৭। িশাচীবিশেষ। ৯। . 
রাক্ষসপীবিশেষ। রা 

পেশীকোষ ; সং, পুং। অগুকোষ। 
পেশুক (পিশ গমন কর1+ উক-_ শীলার্ে) 

বিং, ত্রিৎ, অভিবদ্কনশীল। 
পেষণ পিব, চূর্ণ কর7+ অনজনট)- ভা) 

সং, ক্রীৎ, মদ্দন, চর্ণন। ২। (+অল্- 
ধি) পেবণপাত্র খলাদি ৷ 

পেষণি-পী (পিষ চূর্ণ করা+অনি--ণ, 
ঈপ ) সং, স্ত্রীৎ, পেবণযন্ত্র। ২। শিল- 
লোড়া ৷ ৩। যাতা। 

পেস্তা-কাবুলদেশীয় ফলবিশেষ। 
পেন্বর (পিস্ গমনকর14বর - ক, শীলার্থে) 

কাগজপত্র যাহার জিন্মার থাকে এবং বে বিং,ত্রিং, পতিশীল। 
পৈঙ্গ ; সং, পুৎ, ঝবিবিশেষ। 

| পৈঙগরাজ ; সং, পুৎ, পক্ষিবিশেষ। 
পৈঞ্ষ (পি +অফে/_ স্বার্থে সং, পু, 

কর্ণ, শোত্র। 
পৈঠর €(পিঠর স্থালী+ অফ্ঃ)-পকার্থে) 

বিং, ত্রিৎ, স্থালীপক মোংসাদি)। 
পৈঠিক ) সৎ, পুং) অস্ুরবিশেষ । 
পৈঠীন্দি ; সং, পুং১ উপস্থতিকারক মুনি- 

বিশেষ। 
পৈশ্িস্ত পেশ অম্নাদির ভেলা+ইনৃ-- 

অভ্ত্যর্থে, য--ভাবে) সং, স্ত্রী, ভিক্ষা- 
বৃত্তি, যাচ্ঞাকর]। | 

পৈতা ডেপবীত শব্খজ কি ছ সৎ, বজ্ডো- 
পবীত। 

পৈতামহ (পিতামহ + অফে)_ঙ্বন্ার্থে ) 
বিং ত্রিং, পিতামহসম্ন্ধীয় । ২। পিতা- 
মহাদাগত । শিং-- ১*পৈতামহঞ্ পিত্রাঞ্চ 
ষচ্চান্যৎ স্বস্তি তৎ । ছ্বায়াদানাং বিভা- 
গেষু সর্বমেতহ্িতজ্যাতে 1”, . 

পৈতৃক (পিতৃ +কণ- সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, 
পিতৃ-পিতাম্হাঙ্দি সশ্বস্থীক্ষ। শিৎ -- ১পৈ- 
তৃকল্ত বদাদ্রব্যমনবাপ্ত মবাপ্রয়া্খ।” 

পৈতৃমত্য (পিতৃমতী অনূঢ়া ক17 যফ্ে) 



 ইতৃহজীয় 0 কের 
ভ্যার্থে) সং, পু, বা কি রা পিতার 
ভাখিনের যা ভাঙিনেরী ॥. 

পৈত, পৈতিক পক্ষ 7 (ক), ড় (ফিক) | 
 শন্বদ্দার্থে) বিৎ ত্রিৎ, পিতসন্নধীর, 
পিতজন্তয রোগ । 

পৈত্র, গৈত্রয, পৈত্রিক (পিতৃ +অ), ষ 
ফ্কয), ইকফিক) " সম্বন্ধর্থে) বিৎ, ত্রিং, 

পৈতৃক, পিতৃসন্থ্ধীত্ব । ২ । (ত্র) সৎ, ক্রীৎ, 

 তত্দিনী ও অন্গুষ্টের মধ্যড়াগ । 
'পৈত্রাহোরাত্র €পৈত্র পিতৃসন্বদ্বীয় _ অহন্, 

দিবস- রানি) সৎ, পু, পিতৃলোকের 
এক দিন, তাহা মানুষের এক মাস। 
শিং-১ “মাসেন স্তাঞ্হোরাত্রঃ পৈত্রে। 

এ বর্ষেণ দৈবতঃ 1১ 
পৈরববন্থল--পেরুদেশীয় সিক্ষোনা নামক 

বৃক্ষের ত্বক বাহা হইতে রসিদ কুইনাইন্ 
প্রস্তত হয়। 

পেশ (পেলন+ক্) সং, পুং, থথেদাভিজ্ঞ 
মুনিবিশেষ। 

পৈলব (পীল্গু+ অ.স)- ই দমর্থে) বিৎ, ত্রিৎ 
পীলুসন্বন্বীয়। 

পৈশাচ (পিশাচ + অফ্চে) - সম্বন্ধার্থে) সং 
পৃ, অষ্টপ্রকার বিবাহাস্তর্গত বিবাহ- 
বিশেষ, বলপুর্ধরবক বিবাহ, ছলপুর্ববক 
কন্তাগ্রহণ। শিং-১ 
প্রমন্তাৎ বা রহে যত্রোপগচ্ছত্তি । স পাঁ- 
পিষ্ট! বিধাহানাৎ পৈশ।চঃ কথিতোহু- 
উম? ২। বিৎ, ত্রিং, পিশাচমন্বদ্ধীয়। 

পৈশুন্য (পিশুন খল + ব্য )-ভাবে, 
কম্্রণি ) সৎ, ক্রীৎ, হুচনা। ২। খলতা, 
ধূর্তত।। 

 ইপষ্টিক (পি +ইক(ফিক) স্ছইদমর্থে ) বিৎ 
ত্রিৎ, পিষ্সন্বন্ধীর় । ২। সং, ক্লীৎ, পিষ্টক- 

জম্বহ। ৩ । মধ্যবিশেষ 1 

বিশেষ, ধেনোমব । . 
পো পেরে শন্বজ) সং, সন্ভান। 

| পল 

£ আুপ্তাৎ মন্তাৎ, 

| পাত শব কি %) সং সেরের 

চতুর্থভাগের একভাগ । ২। টে 
ক্র ছুই গাঙে উটের আকৃতি 
কাষ্ঠখণ্ড.।: 

| পাকা ] শরেহকিশস্মজ), সৎ, নবপ্রহ্। 
| পাগ়্াতি 4 বস্জী | খর্ভিণী। 

পোৌট। (দেশক্স; সং, বাড়ী, অন্তর, আত। 
৫পাঁঘ, পেগ (গাযু শব্দ) লং গুহদেশ। 

২। পাচা 

(পোক] দেশজ) মং হবীট, কৃমি । 
পোক্ত ; পোরস্য-ুপোথ্তা) বিং, পরি, 
পোক্ত পক্ক, পাক্কা, মজবুত । ২। দৃঢ়, 

কঠিন। 
পোশণ্ড অপ না, অগকৃষ্ট_ গম গমনকরা 
+ড-ক। কপ-নপো, নিপাতন) বিং, 
ভ্রিং, বিকলাঙ্গ । | "২, পুং১ ৫ অবধি 
৯৫ র্ধ্র পিশু " শং--১ “রোগী বৃদ্স্ত 
পোগণ্ডঃ কুব্বস্ত *ন্যত্র তৎ *।দ। | শরারে 
ষড়বস্থ1% 1 বন. পে!গণ্ডঃ কুমারস্তরুণে। 

বৃঙ্ধে। দশমী ব্দ্যকোকজ151? 
পোট (পুট্ এমধুক্ত হওয়া + অপ 

ভাবে) সং, পুং, স্পর্শ । ২। মিলন। 
পোটগল (পোট [বায়ুর সছিত)] মিলন_গ: 

গমন করা-+৬া(ভন্)-ক। যে বাতামে 

তরশ্সিত হয়) সধ্খ. পুং* নল, খাগ্ড়া। 
২। কাশ, কেশে । ৩।,মত্স্া। 

পেট] (পুটু সংযুক্ত হওয়া 1 অভেল)- 
ক, আপ. -জ্ত্রীৎ। যে স্ত্রী পুরুষের লক্ষণ' 

যুক্ত হয) সং, জজীং, ষে জ্ীলোকের শপ 

ও দাড়ি আছে, পুং-লঙ্গণ(-স্ত্ী। 
পোটটিক (পোট7ইক--প্রৎ) সৎ পু, 

বিস্েটক, ফোড়া। 
পোর্টলিকা, পোট্টলী; সং, তরী ব 

দ্রেব্য, পুটলি, গাঠুৰি। 
পোড়ন (দেশন) সং, দহন, জলন। 
পোড়া (দেশজ) বং, দগ্ধ, কৃতদাহ। 
পোড়,; সং, পুৎ, ললাটাশ্ছির নিয় ভাগ । 

গোত: পে পবিত্র করা+ততেনু)- ক' সং 
, শাবক ।২। নৌকাদিজলযান। শিং 

রে “পোতরুমেত্তত অর্বের পোতবা' 
হিকপাধিতাঃ। আগারে : দুত্তরেহগা 

বন্মবন্ধ 



পাস্তি বেগেশ নিত্যাপই।” পররোপি)। ৩। 
গৃহমি্্ীপা্াপ, পোন্তী3ও | দশ: ম্ধরীর 
হত্ী। &£.10+াল-শ্) বর 

পাতকী, পোতিকা পেত [নাখধাতুজ] চুরগন্থ 
হওয়া! 4 অক - শরৎ) ঘৎ, নং, পুঁইশাক।, 
হ। শ্যামাপক্ষী। 

পাতজ ; সৎ, পু, কুকি |. 
পোতন (পু্পহিত্র কষরা+তন- কক) খিৎ, 

ত্রিং, পণিত্রতাকীরক। বিটি ৮ 
পোতনকপ্রিক ; সং, পুৎ, বুঙ্জবিশেষ । 
পাতনায়ক €পোত নৌকাদিজলম্ান 
নায়ক অধ্যক্ষ, ৬ঠী-য) সৎ, পু, 
পোভাধ্যক্ষ, জাহাজাদির কাণ্ডেন। 

পোতপ্নব (পোত-প্রব [প্র পার হওয়1+ 
অনেন্)- ক] ৩য়া _ ষ) 'বিৎ, ত্রিৎ নৌকা 
দ্বারা যে নী প্রন্ভৃতি পার হয়। 

পোতরক্ষ (পোত নৌকা-রক্ষ রক্ষা 
করা7+ অ(ঙল্ )-৭) সং, পু, _নৌকা- 
প্রভৃতির হাইল। 

পো্চবণিক্ (পোতবণিজ্ঞ, পোত শোৌঁকা_ 
বণিকৃ বেণে, ৭মী-ষ) সং, পুৎ, জল- 
পথে বাণিজাকারী, সাংযাত্রিক। ২ । 
নৌকাবাণিজ্যকর। 

গোবাহ (পোত- বহু বহন কর14 
(ঘএ) _ ক, ২য়) সং, পুৎ» নাবিক, 
ঈাড়িমাজী। ূ 

পোতা পোতৃ, পু পবিত্র করা+তৃ তৃন্-_ 
ক) সৎ, পুৎঃ যক্জাদি কর্ন্দে নিঘ্বোজিত 
পুরোহিঙবিশেষ । ২॥ বিষুই। ৩ পোরস্য) 
কোরও, মুক্ । 

পে।তাচ্ছাদন পোত বশ্ম-স্সচ্ছাদন আ- 
বরণ) সং, কীং, বস্পকুটিম, ভাবু। 

পোতাধান পোত--আধান গ্রহছণ। বস 
থলিয়! প্রভৃতি দিয়া ঘ্বৃত করা যাস বলিয়া) 
সং, ক্লীহ, ক্ষুদ্রমাংসসমূহ, পোনার ঝাঁক। 

পোস্চাধিষ্টাননগর ; ;) যে স্থানে জাহটজাবি 
নোঙর কযা থাকে, হি কদরবন্তা 
গগর। 

পোতাশ্রদ ম্০ বারা খে কানে আাহাজাদি 
দির্বিষ্বে নোঙর করা থাকে ।. 

পোতাস জং, পু, কপুরিবিশেষ |: 

| পোতী-(*শাততিন্,' পোত্র + ইন্-অ 
বগা 

পোষ _ পুৎ 

: শুকরের খাপ; শুকর সুধজিণ ২: এ 
ক্রোড় ! ৩? ঝঙ্স 161 হলযুখ। এ একক 1. 

পোত্রাযুখ ( পোত্র আমু “অহ্াঠ কী... 
হিৎ) সৎ, পুৎ, বয়াহ, শুকরনা টা, . 

পোত্রিরধা ; সং, আ্রীং, জিনশক্িবিদ্পেষ। রা 

মং, পু», শুকর, ঘরাহ। হ। বর রিং 1881 
+পোত্রধুক্ত |. 

| পোদ (দেশজ) সং, বি জাতিহিশেষ ) রি 
পোদ্দার পারস্য ফৌতাদার শন্দের অপতভ্রহশ) 

টাকা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম জানিবার জন্য 
যে পরীক্ষা করিক়। লয়, টাকা পরীক্ষক । 
২।টাকা পয়সা যে ব্যক্কি গলিয়া লয়। 

পোয়ান পেবন শন্দজ) সৎ, ঘটাি-দাহস্থান। 
পোয়াল পেলাল শবজ) সং, বিচিলি, খড় । 
পোলাও (পারসা) ঘ্বৃত এবং মাংস দ্বারা 

তগড,লপাক । ২। সেংস্কত -্পলাম)। 
পোলাদ (পারস্য) দামস্কদ্দেশীয় উৎকষ্ট 

ইস্পাত । 
পোলিকা ; সং, স্্ীৎ, পিষ্টকবিশেষ, পাতলা 

রুটি । শিৎ-৯ দকুর্থাৎ সমিতজ্জাতীব 
তন্বী পর্পটিক ততঃ হ্দয়েত্তপ্ডকে তান্ত 
পোলিকাৎ তাং জণ্যর্ধ্ব,ধাঠ।” 

€পুষ পালন কর।4+ অ 
পোষণ- ্ীং লা,অন(অনটি) _ ভা?) 

সৎ, ক্লীৎ, পালন । ২ । বন্ধন। শিৎ--১. 
“ষঃ অর্বদাস্মানপুষৎ ক্বপোষযূ |” 7 

পোষক পোষ €দখ, অকপেক)- ক) বিং, 
ত্রিং, পালক | ২। বাক্যের সাহাখ্যকারী। 

পোষণপ্রবাহ (8৮26159১1791709) ষে 

শক্তি ছারা অন্ন পানীয় রক্ত মাংসাঞ্ষিতে 
পরিণত হইয়া শরীরের পুরি সাধন করে। 

পোক্বিত্্ (পোষি পাপন করান 4 ইত্ব_ 
- ক) বিৎ, ত্িৎ, গোহগকা রক ৭) সৎ, 
পুং, কোকিল । ৃ 

পোশাক পোরস্য) পরিজ্ছক্ব। 
৫পাষাকী পোরস্য) পৌফাকোপিযষোশী,। 
পোষুক পুষে পোষণ করা4+উক -ক, শী 
ডা বিৎঃ পত্তিৎ,। পোষণফারক | -শিৎ 

১ এতমস্থুপৌষৎ পোষুকেো। ভৰতি ।” 



পোৌগু, [ ১০৯৬ ] পৌর 

পোষ্ট পো, পৃষ, পালন করা1+তৃত্ন) | পৌণ.ক ] (পৌণ্ড,+কপ্_ যোগ । পু 
--ক) বিৎ, ভ্রিং, প্রতিপালক, পোষণ- | পৌপ্ডিক | +ইক (ফিক) প্রং)সং,পৃৎ, 
কর্তা । ২। জং, পুৎ, কাটাকরঞ্জ। 

পোধ্য পুষ পালনকর17ঘক্যেণ)-_প্ম) বিৎ, 
ত্রিং, পোষণষোগ্য, প্রতিপাল্য ।২। ভৃত্য । 
শিং--১ “মাতা পিতা গুরুঃ পন্থী ত্বপ- 

ত্যানি সমাশ্রিতাঃ । অভ্যাগতোহ্তি ধি- 
শচাপ্সিঃ পোষ্যবর্ণ অমী নব ।?? 

পে।ষ্যপুত্র (পোষ্য _ পুত্র) সং, পুৎ দত্তক 

পুত্র, পুষ্যপুত্র; অপুত্র ব্যক্তি পিগু ও 
বি্বয় রক্ষণার জন্য যে পুত্র গ্রহণ করিয় 
পালন করে। 

পোষ্যবর্গ (পোষ্য -বর্গ শ্রেণী) সৎ, পু) 
ষাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, 
মাত পিতা সম্ভতান অতিথি প্রসভৃতি। 

পোস্ত পোরস্য) অহিফ্ষেন গাছের ফল। 

পোস্ত (পারস্য-পুশ তি, সংস্কৃত- পৃষ্ঠ) 

ঠেকৃনা, প্রাচীরের রক্ষার্থ যাহা গথিয়। 
দেওয়া যায়। 

পোস্ভতাবদীী পোরস্) বাধা । 
'পৌৎশ্চলেয় ( পুংশ্চলী 4 ওয়(ফেয়) _ অপ- 

ত্যার্থে) সং, পু, পুখশ্চলী-পুত্র | 
শোৌংশ্চল্য (পুংশ্চলী1+যফ্কে)_ভাবার্থে) 

সং, ক্ীৎ, অসতীত্ব।২। পরপুক্ষগামিত্য, 
স্্ীপুকুষ্ষের ব্যভিচার । 

পৌৎসবন পুখসবন +"্স ক) _ সুশ্রাব্যার্থে) 
সং, ক্লীৎ পুৎসবন সংস্কার | 

€পৌৎ্স পুমৃস পুরুষ1+ [নন] - ভাবে) 

জং, ক্লীং) পুত, পুরুষত্ব ।২।পুৎ, লমূহ। 
শ। বিৎঃ ত্রিং। পুৎ-জন্বন্ধীয় | ৪ 1 পুৎ- 
যোগ্য । ৫ । পুৎ-হিতকারক ॥ 

পৌংষ্য ; দৎ, ক্লীৎ, বল। ২। ফংগ্রাম। 
পৌগণ্ড € প্রোশণ্ড 4 অঞ্চে)-_ ভাবে ) সং, 

ক্ীৎ, অবস্থাবিশেষ, পোগণাবস্থয। শিং 
--৯“যত্বাল্যে তু হরিফতৎ উচুঃ পৌ- 
গ্বগুকেত্্ভকাঃ 1” ২ “কৌমারৎ পঞ্চমা- 
হ্াস্তৎ পৌগণ্ডং বশমাবধি।”? ভোগবত)। 
ও, (পুশ ।+ অ(ক)- প্র) সংপুৎ, পুশ," 

ধদেশ।২। তদ্দেশীয় লোক ।৩। ভীমের 
7 শঙ্খ । শিৎ- ১০পৌনু ৎ দঝ্যোে অহাশক্ঘং 

'ভীমকর্খা। হৃকোদরঃ 1,” ৪। পু'ড়ি আক। 

পড়ি আক। ২। জাতিবিশেহ, পড়েো। 
৩। করুষদেশের রাজা । 

পৌও, বর্ধন ; অৎ) পুৎ, দেশবিশেষ, বেহার। 
পৌঁতব পে শুদ্ধ করা+তৃ-প্রৎ, অ- 

যোগ) সৎ, ক্ষীং, পরিমাণ । - 
পৌনলিক পে্তলি/কণ্-_পুজনার্থে) বিং, 

ত্রিং, প্রতিমাপুজ ক, পুতস্তলিপুজক । 

পৌজ্র পক্র + অ(ষ্ণ)_ অপত্যার্থে) সৎ, পুং। 
ও স্ত্রীং, পুত্রের পুত্র বা কন্যা । 

পৌনঃপুনিক (790071100) পুনঃপুনর্+ইক | 

কিক)- ভবার্থে) ৰিৎ, ত্তিৎ) পুনঃপুন- 
খত, যাহা একরূপে বারবার উৎপন্ন 
হয়। 

পৌনংপুন্য € পুনঃপুনর্-+ঘফ্চ) _ অনুষ্ঠান 
বা সংত্ঘটনার্থে, দ্বিত্ব) জং, ক্রীৎ, পুনঃপুনঃ) 
বারধবার । 

পৌনকুক্তক্ত্য) পেনকুক্ত + অফে), য.ফ্য)- 
ভ৭) সৎ, ক্লীৎ, পুনঃ কথন। ২। দ্বৈগুণ্য। 

পৌনরুক্তিক (পুনকুক্ত4+ইক্চিক)-জ্ঞা 
তার্থে) বিৎ, ভ্রিৎ. পুনক্ক্তার্থাভি জ্ঞ ।২। 
পুনরুক্ত পদ্ষাধা?ঘী। 

পৌনর্ভব পেনভু + অফ) _ অপত্যার্থে) দৎ, 

পুৎ১ পুনর্ভভ পুত্র, দ্বিরূঢা-হত, দুইবার 
বিবাহিতা স্ত্রীর পুর । শিৎ-১ যা পতা। 
বা পরিত্যক্তা বিধবা বা দ্বয়েচ্ছয়া উৎ- 
পাদয়েৎ পুনভূব্বি+ স পৌনর্ভব উচ্যতে। 
বা স্্ীৎ, কন্যাবিশেষ । পৌনর্ভবা কন্য। 
সগ্তবিধ বলিয়া! উক্ত আছে; যথা -বাগ্ 

দত্তা, মনোদত্তা প্রভৃতি | 
পৌর ( পুর +অ(১)--ভবার্থে ) বিং, ত্িং 

পুরবাষী, নগরদ্থ, নাগরজন। ২। পুর 
সন্বন্ধীয়। ৩। উদরপূরক ।9, পুর্ব্বদিদেশে 

ব। পূর্ববকালেন্জাত | ৫। সৎ, রামকপুরা 

পৌরক (পৌর লাগরজন+ক কৈথাতুদ। 
জং, পুং, ঝাটীর বহিঃস্ফিত উদ্যান। 

পৌরণ ; সৎ, পৃৎ, গোত্রপ্রবর্তক ধধিবিশেষ। 
পৌরশর ( পূরচ্দর-1অ()_ ইদমর্থে)ধিং 

ত্রিং ইন সন্বন্ধীয়। ২। যংঃ পুংঃ জোট 
লক্ষত্র। | 



পৌর 

প্ৌরব পক্ুনঅফ্)- জাতার্থে। অহাভা- 
রতে-ষযাতি শৎপুত্র পুকরুকে লম্থোধন 
রিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার 
জর গ্রহণ করিয়া! ঘথার্থ পুত্রের কার্য 
ক্রিয়া, অতএব তোমধর বংশ পৌরব 
বংশ বলিম্বা বিখযাত হইবে ) বিৎ, ভ্রিৎ, 
পুক্ুবংশীত্, পুরুবধশে উৎপন্ন । ২। সং, 
পুৎ) উদীচ্যদেশবিশেত। 

পৌরবীয় (পৌরব পুক্ষরাজ+ঈয়(পীয়)_ 
ভক্ষিযুক্ঞার্থে) বিৎ ভ্রিং, পুরুরাজের 
প্রতি ভক্তিযুক্ত । 

পেইরশ্চরণিক ( পুরশ্চরণ 4 ইকফ্চি ক) _ ভ- 
বার্থে) বিং, ত্ত্িং, পুরশ্চরণজাত | ২। 
সৎ, পু, পুরশ্চরথ-প্রতিপান্ষক গ্রন্থের 
খ্যাখঃ়ান পুস্তক। 

প্রৌরস্ত্য (পুরস্ পুর্ব্বে + ত্যত্যেণ্)- ভবার্থে) 
বিংভ্িৎ, প্রাচ্য, পুর্বষে শীয়। ২ । অগ্রে- 
ভব। ৩। প্রথম 1 [(পুরাণসন্থন্ধীয়। 

পৌরাণ পরাণ + অ+) _ ইন্গ মে) বিং,ত্রিং, 
পৌরাণিক (পুরাণ +ইক(্চিক)-_জাতার্ঘে) 

সৎ পুং, আখঠাল, আখ্য1য্মিকা, ইতিহাস 
এবং পুক্সাণের সুত্র ও উদ্াহরণে হে পুরাণ 
পাঠ করে ব1 জানে, পুরবণশাস্ত্রে পাণ্ডত। 
২। বিধ) ভরি পুত্রাণসন্থ স্বীয় । ৩। পুর্বব- 
তনকালীন। | 

পৌরিক (পুর +4ইক(ফিকি) _ ভবার্থে) বিং, 
ত্রিং, পুরজাত । ২।(+ষি্ণকি-_ ইদমর্থে) 

 পৃরসন্বন্ধীত। ৩। অং) পুং জাল্িণাত্য 
দেশবিশেহ। 

পৌকুষ (পুক্ুষ + অক্ষ) - ভাবে, কর্ম্মপি)সং, 
ক্লীং, পুরুধস্থ, । *। পরাক্রম । ও । ভেজঃ। 
ও 1. রেত;। ৫। সাহস। ৬। উদ্যম, উ- 

 খ্যোগ। ৭. উদ্ধপাণি পুক্ুষপ্রমাণ। ৮। 
ুকষকার ।নিং-- ৬ “যৎ্ ম্বসং কর্ম্মপ 
কিরিৎ, ফলমাপ্র তি - পুরুষ: | প্রতন্ষ 
সেতল্লোকেধু তৎ পৌরুষমিতি ম্মৃতমৃ।” 
২ “দৈব নিহুত্য স্ুকু পেইরুঘমাত্্শক্ষয। 

 সত্বে কৃতে ধ্দি ন সিদ্ভতি ফোছ্ত্র দো ষ:।” 
৯৭ বিৎ, জরি+, পুক্তযযন্থদ্ধীয়।. ১৯. পুরুষ- 
পরিমিত। খ্িং-১ “জবেছপি মানেহপি 
চপৌকুষাধিকমূ 1১১. 

[| ১০৯৭ ] পৌঁখ 

পৌরুষেয় (পুরুষ +এক্সফ্র) _কৃতার্থে) 
ঘিৎ, ত্রিৎ, পুরুবকৃত। ₹ । মন্তুধারভিত, 
মান্ুষিক। ২। সৎ, পুত, পুরুষত্মমূহ। ৩॥ 
হত্যা। | 

পৌরোগব ( পুরোগু [পুরস্ অগ্রে_ গো 
নেত্র, ৬ষী- হিং] ঘাহার অগ্রে পাচ- 
বস্ততে দৃষ্টি+অফ্)-_ অন্তযর্থে) জং, 
পুং, রদ্ধনশালাধ্যক্ষ | শিং -১ “পৌরো- 
গবেো রুবাপণোহুহৎ বল্লবোনাম নামতঃ 1” 

পৌরেডাশ লুরোভাশ+অফ)_ ইন্বমর্থে) 
অং, পুৎ১ পুরোডাশসহরচিত মন্ত্র । 

পৌরোভাগ্য ( পুরোভাগিন্+ব-ফ্য)- ভা) 
সৎ, ক্ষীং, কেবল দোবমাত্র দর্শন । 

পৌরোহিত্য পুরোহিত + যফ্ে) _ ভাবে, 
রা সং, ক্রীৎ, পুরোহিতের ধন ব। 
কত । 

পৌরমান (পৌর্ণমাসী 4 অ.ফ)-_ ভবর্থেতসং, 
পুং পূর্ণিমা তিথিতে কর্তব্য যাগবিশেষ । 

পৌর্ধমাসী (পুর্ণমাস+ অ(১- ভবার্থে,ঈপ, 
স্ত্রী) সং, আ্রীং, পুর্ণিমা তিথি । শিৎ _ 
৯“ ঘঃ পরম! বিকর্ঃ তৃর্ধযচক্্র মোহ 
সা পৌর্খমাসী 1” 

পৌব্বপদ্িক (পুর্ব্বপদ্+ ইক.ফ্িক)__গ্রহ- 
ার্থে) বিং, ত্রিৎ, পূর্বপদগ্রাহক। 

পৌর্ব্াপর্ধ্য (পূর্বাপর 4 ফ্য) _ ভবার্ধে) 
সং, ক্ষীৎ, পূর্ব্বাপরত্ব । ২। অনুক্রম। ৩। 
কারপ। ৪ । ফল। .. 

পৌর্বাপ্ধ্য, পৌর্বান্িক (পুর্কার্থ 1), 
 ইক(বিণক) _ ভবার্ছে) বিং, ভ্রিৎ, পুর্ববাপ্ধ- 
জাত। ০ ক 

পৌ্ব্বাহিিক (পুরব্বাহ+ ইক(ফ্কি)-_ ভবার্ধে) 
বিৎ, ত্রিং, পুর্ববাহৃস ্ বন্ধী য়, প্রতঃকা লীন । 

পৌবিবক (পর্ব + ইক(ফিক) - ভারে) বি, 
ত্রিং, পূর্বকালদাত। 1০ 

পৌলস্ভ্য (পুলস্ত্য+অ(ফ)-_ক্অপত্যার্থে ) 
লহ, পু». পুলত্য-সস্ভান -- কুবের। স্বাবণ্, 

কুত্তকর্ণ, বিভীবণ। স্ব) -স্ত্রীৎ, শুর্পনখা। 

পৌলোমী (গুলোষন্ +অকে)__ অপত্যার্থে 
ঈপ) সং জীহ, শচী, ইঞ্জাণী। 

1 পৌষ (ঘতী 4 অফ)- যুক্ত থে । যাহাতে 

১৩৮ 



প্রক 

পুরা-লক্ষত্রদুক্জ] 
নবম সাস।: হী পরী: গুহ্যসক্ষত 

| পূর্িবা॥ পৌব্মাসীয় ক্ুর
্থিষা । নি 

পৌঁক্ষর পেক্ষর 1 অফ) ইদমর্থে)। সৎ কহ, 

'পুক্ষরসু । 7". উন লজত পপ 

পৌষ্টিক (পুষ্টি +ককেপ্)- বর্থানার্থে ) বিৎ, 

ত্রিৎ, পুষ্টিবর্ঘক । ২ । সৎ ক্লীৎ, ক্ষেটর- 

কালে খাত্রাক্ছাদ্বনবিশেষ, কাবাই। ৩। 

পুষ্টিনাধন কর্ম । 
পৌম্প (পুষ্প 1 অক) -নির্ধাপার্থে) বি 

ত্রিৎ, পুপ্পনির্দিত। ২. (4 ইদমর্থে) 

পুপ্পসন্থন্ধটর | | 

পৌল্পী ; সৎ, স্্রীৎ, পাটলিপুত্র নগর । 

প্র প্রেথ বিখ্যাতহওয়1+ অ(ড)
-- ক) উপৎ, 

অং, উৎ্কর্ষ। ২। আধিক্য । ৩। গতি। 

৪। আরভ্ভ। ৫1 সর্ৰবতোভাব। ৬1 প্রা- 

থম্য। ৭। খ্যাতি । ৮। উৎপত্তি । ৯। 

ব্যবহার 

প্রকট (প্র+কটচ্_ প্রৎ) বি, ত্রিৎ, স্পষ্ট । 

হ।ব্যক্ত ''প্রকটখপ্রকটাচেতি লীল! সেয়ং 

দ্বিধোচ্যতে 1১? [ক্লীং, ব্যক্তীকরণ। 

গ্রকটন প্রেকটিত দেখ, অনট্ - ভাবে) সৎ। 

গ্রকটিত প্রে-কট্ | গমন কর) প্রকাশ 

কর1+ ত(ক্ি) - শা) বিছ তরিঘ। প্রকাশিত, 

ব্যক্ক । ২ ।স্পষ্ট। ৩। বিদারিত। 

প্রকটীকৃভ (প্রকট -কৃত করা হুইয্মাছে। 

মধ্যে, ঈ(ছি)-_ আগম) বিৎওত্রিৎ, সম্প্রতি 

ব্যস্তীকৃত, প্রকাশিত । ২ । বিষদীকৃত। 

প্রকম্প প্রে অধ্িক- কম্প, কাপ1+" 

প্রকম্পন ঠ অল্ঃ অন _ ক) সং, পুৎকম্প- 

মান। ২1 (-কম্পিত-+)
 বাযু। শিং- ৯ 

শপ্রকম্পনেনানুচ কম্পিরে সুরা) | 

নরকবিশেষ। ৪1 ঝিং, ত্রিৎ। কম্পন- 

ক্ষারক। ৫। (শ্র-কম্প +জনট তা) 

 জ্সীৎ, অতিশয় কীপনি । ৬। বেগথু। ৭। 

 পরাদ্ুপ্িতি শ্থাপক পদ্দার্থ। (থে পদ্দার্থ 

-বআতখাত বা! অন্য কোন উপায়ে অবস্থা 

.. স্ভারিত হইলেও অক্সক্ষণ মধ্যে পূর্ধবাবস্ছা- 

নপপ্রপ্ডি হস: তাহাকে স্থিতিস্থাপক পদার্থ 

সকলে) আবাত দ্বারা থে পরমাণুগুলি 
 শ্মপঞ্ারিত হক, তাহার! সন্যুখধত্তাঁ অন্য 

রিমা কাছে ) অধ) পু | 

২. তক রে 

টে 3 4 বর ৭০ ব া॥ " শা 5 

রে .. ইনি ৯ 

একদ্ধকগুলি পরযাপুকে 'আঅপদাহিত না 

করিয়া নিজে হপঙ্াছিত হইতে পারে মা ? 

. কিন্ত তাহাদিগকে আপসারিক্ত : করিতে 

-ক্সিয়। আপনার প্রতিক্কাত হত । এইরূপে 

তাহাদের একটি-প্রতি জন্মে তদ্দীরা তা- 
হারা একবার এক পার্ট করবার অপর 
পার্ে অপসারিত হইয়া গ্বোলাদ্বমান 
হইতে থাকে আহত পদার্থ কয়েক মিনিট 
ইতস্ততঃ চালিত হইয়া শ্ছির হয় ও পূর্বব- 

তাব অবলম্বন.করে । শ্ছিতিস্থংপক পদ 

খের পরমাণু সমুহের এইরূপ গতি ও 

প্রত্যাগতিকে কম্পন প্রেকম্পন বা &৮১- 

5০019) কছে এ প্রকম্পন হইতেই সবরের 

জন্ম । প্র প্রকষ্পন সুসম্পা্দিত ঘন্ত্র হইতে 
উখিত হইলেই সংগীত-স্বর উৎপন্ন করে 

স্বর দেখ)। ধর্দ কোন তার উত্তমরূপে 

কসিযা বাধ। বায় তাহ। হইলে তাহার 

কম্পন সংখ্য। অধিক হইবে অর্থাৎ অল্প 

সময়ে অধিক কাপিক্! শ্ছির হইবে 1” 

প্রকর প্র- কৃ বিক্ষেপকর14+ অ(অল)_ মী) 

সংক্লীৎ, সমূহ ।২। পুম্পাদির স্তবক। ৩। 

সাহায্য । ৪। অধিকা? | €। শ্ুকীর্ণ পু- 

"পারি । ৬। প্রে+৮ করা আ(ট)- ক) 

বিৎ, তি) কম্মপ্চূ । ৭1 ক্রীৎ, অগুক। 

প্রকরণ প্রে-কৃ করা+ব্সনদ্সেলউ্)-_ তা)সং, 
ক্লীৎ, সম্যকৃকরণ । ২। প্রকার,প্রভেদ । ৩। 

প্রস্ | ৪। প্রস্তাব । «| দ্শরুপকের একটি 

“নাটকের ন্যায়। কিন্ত ইহার গলে সামা- 

জিক প্রতিকৃতি এবৎ প্রেমবিষয়ক বর্ণনা 

থাকিবে । প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত১গুদধ 

ও সন্থীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরূণের লায্সিকা বেস 

ও সক্কীর্ণের নাসিক কোন ভদ্র বংশের 

প্রতিপালিতা কামিনী ব সহচরী। প্রাক 

রণের নায়ক .নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর 

ব্যক্তি নহেন। ইন্থার নায়ক মন্ত্রী,তরাদ্ষণ বা 

সন্ত্রান্ত বনিক ।--*যুচ্ছুকটি্ধ* “মালতী- 
মাধব” প্রতৃতি প্রকরণ লক্ষপাক্রোভ 1 

গ্রন্থাধশ; অধ্যাত্স, পরিচ্ছেক । “উদ্পাদে)" 

নতি বৃত্তেন  ব্ীরপাস্তপ্রধানকমূ। শে, 
নাটকতুল্যাঙ্গং ভবে প্রকরণং হি তৎ্। 

প্রকরী প্রে ত্কু করা+কষাল.-খিন্_ পু) 



৮৮118 8 

প্রকর্ষ-_ পৃৎ (প্র অধিক-কৃষ 

প্রকর্ষণ -ক্সীৎ | আকর্ষণ করা+-অন্মেল্ট 

অন(অনট্)-_ভা) সৎ) পুৎ। উৎ্কর্ষ। 
শিং-১ «গুণপ্রকর্ধেশ জনোহুনুরজ্যতে 
জনামুরাগপ্রভবা হি জম্পদং1” ২) 
আধিক্য । 

প্রকশ প্রে-কশ আঘাত কর+ অল) 
-ভা) সৎ, পুৎ, মাড়ন, পীড়ন । 

প্রকাণ্ড প্র প্রকৃষ্ট-কাণ্ড গুড়ি) সং, 
পুৎ _ক্লীং, বৃক্ষের মূলাবধি স্বন্ধ পধ্যাস্ত, 
গাছের গুঁড়ি । ২। শাখা, ভাল। ৩। 

ব্লীৎ, শেন্দের পরে থাকিলে) প্রশস্ত | ৪ । 

বিৎ, তরি, উৎকৃষ্ট । ৫। বৃহৎ, বড়। 
প্রকাণ্ড প্রেকাণ্ড গাছের গুড়ি-রা পা- 

ওয়া 1 অর্ড)- ক, অথবা! প্রকাড 4 - 

'অন্তযর্থেট সং, পুৎ, বৃক্ষ, প্রকাগুবিশিষ্ট 
প্রকাম প্রে অধিক- কমু বাগ করা+ 

খেঞ) - শ্ত্রিৎ)কীৎ, অং) পর্ধ্যাপ্ত । ২। 
যথেষ্ট । ৩। অত্যজ্ম । [অতার্থ। 

প্রকামম্ ; অং, ঘথেগ্নিত, স্বেচ্ছা ক্রমে | ২। 
প্রকার প্রে-কু কর1+বঅ(শ্বঞ)- ভা) সং, 

পুৎঃ প্রভেদদ। ২। সারৃশ্য । ৩। বিশ্রিষ্ট 
জ্ঞানছেতু ভাসমান পদ্দার্থ। ৪ ।জাতি। 

৫। ধারা,রীতি,বিধা, রকম 1 ৬। কৌশল । 
প্রকারতা প্রকার +তা- ভা) সং, স্ত্রীৎ। 

বিষযতাবিশেষ । 
প্রকারাস্তয় প্রকার - অন্তর 

হ) সং, ক্লীং, জন্যপ্রকার । 
প্রকালন প্রে- কল্-ভ্ি-কালি পীড়নকরা 

+অনর্অেনট্) ক) বি, ব্রিং, হিংসক। 

৯ জং, পৃ, সর্পবিশেষ। ৩1 (নট 
ভা) জীৎ, মারণ। 

প্রকাশ (প্র অধিক-কাশ দঈপ্তি পাওয়৷ 
+অ(যঞ) --ভা) সং, পু, স্বীপ্তি, আ- 
লোক । ২। পানৃশ্য। ৩1 আততপ। ৪। 
শ্রকটন। ৫। বিস্তার । ৬ । শোভা । ৭। 

প্রলিদ্ধি। ৮। বিকাশ । ৯। প্রস্কটন । ১ 

জ্ঞান। ১১। বৈবস্থত মুর পুত্রবিশেষ। 

ও হি ক্ষাংস্য। ১৩। (+ঞ ক) 

ভিন্ন) ৫মী-_ 

আহ) ছুঁখিহ। চত্বর, উঠান ।: ৰা বেব্
জল্- 

বিকসিত? । ১৬। আসন। স্কট ৬৮ . ৰ 

' প্রসিদ্ধ 1. ১৯1 উদ্ভাবিত 1. হর । বিস্তা-. নু 
: রিত। ২৯ । স্পষ্ট, ব্যাজ 7. . নি 
প্রকাশক প্রেকাশ দেখ, করের না বি) 

ত্রিং। প্রক্াশকারী, যে প্রকাশ করে ২1 
' হার্ঘযাদি সাংখ্যমতসিদ্ধ সত্বগুণ | শিং -- ৯ 
“তত্র সত্বং নির্ঘবলত্বাৎ, প্রকার্ক মলা- 
ময়মূ ।?? 

প্রকাশকজ্ঞাতা ( _ জ্ঞাত, প্রকাশক _জ্ঞা 
জানা+ তৃ(তৃন্)-_ ক) সং, পুং» কুক্ক,ট। 
২। বিং, ত্রিং, প্রকাশকজ্ঞানবিশিষ্ট। 

প্রকাশন (প্রকাশ দেখ, আন্(অনট)-ভ1) 
সং, ক্ীৎ, প্রকাশকরণ। 

প্রকাশাত্মা (_ আত্মন্, প্রকাশ দীপ্তি- 
আত্মন্ আপনি । বিনি স্বয়ংই ভীতু, 
১ম! _ ছিৎ) সৎ, পুং, হু্ধ্য । ২1 ঈশ্বর । 
৩ । বিং, ত্রিৎ, ব্যক্তস্বভাৰ । | 

প্রকাশিত প্রকাশ দ্বেখ, ত(ক্ত)-- প্র) বিৎং» 
ত্রিং,শোভিত। ₹। দ্ীপিত। ৩। প্রস্ফ,- 
টিত। ৪ । প্রকটিত । ৫।উদ্ভাবিত।.৬1 

আবিজ্কত । ৭। (+স্ত-_ ভ1) সং, ক্ষীৎ, 

গ্রকাশ। 

প্রকাশ্য প্রেকাশ দেখ, ঘত্ষেণ্) -ম্দ্র ) বিং, 
ত্রিৎ, প্রচারষোপ্য, প্রকাশ করিবার উপ- 
সুক্ত । 

প্রকীর্ণ প্রে-কু বিক্ষেপ কর14+ তক্তে)- 
ক্র) বিং, ত্রিৎ, বিক্ষিগ, কিস্তৃত, ছড়ান। 
শিং --১ *প্রকীর্ণ ভাগণ্ডা্নবেক্ষ্যকারিণীৎ 
অদৈব ভর্ত,ঃ প্রতিকূলবাধিনীম্ । প্রস্য 
বেশ্মাভিরতামল্ভজামেবংবিধাৎ জীৎ পরি- 
বঙ্জয়ামি ৷” ২। নানাপ্রকারমিশ্রিত । শিং 

-_১ “প্রকীর্ণচ পুক্পাণাৎ হরিচরণয়োরগ- 
লিরয়মূ 1১? ৩। প্রসারিত | ৪ । শ্রকাশিত। 
€। অসন্বন্ধ। ৬। উচ্ছ ল,উদ্মার্ম প্রস্থিত | 

প্রকীর্ণক (প্রকীর্ণ দেখ, কণ--স্থার্থে) সৎ, 
ক্লীৎ, চামর | ২ । গ্রন্থবিচ্ছেষ 1৩ বি- 
স্যার । ৪1 ৫, অশ্ব । ৫। পাঁপবিশেষ। 

প্রকীর্তিত পপ্র-কৃৎ কীর্তন কর17 ভ(ভ) 
ন্ট বিৎ, ভরি, বর্ণিতঃ ক্করিত। ২। 
সম্যক কীর্তিত। - 
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প্রকীর্ঘয ; সৎ) পু মিশে, নদ
 | স্ভ্তনজ্ণ ক রা

 টিউব 

২ বদ্বাতক্রগ। 
রি 

রথপিভ (প্র অধিক-হুপ গাব
 

ওয়া7ভচ)-
ক? বি ্ িৎ | অতিশর 

ক্রু 5 

প্রকল প্রে প্রশস
্ত - নু নি সৎ,

 ক্লীং, 

প্রশত্তশরীর, নুশ
্রীদেহ'। 

প্রকুক্মান্তী ;
 সং জং, চ

ূর্গী | 

প্রকত প্রে-কু করা+তক্তি)-
 কন) বিৎ, 

ত্রিং, নির্মিত
, রচিত । ২। প্রস্তাব

িত । ৩। 

স্বধার্থ, বাস্তবি
ক । ৪1 অধিকৃত । ৫1 প্র- 

ক্রোস্ত । *। আরব 
। 

প্রকৃতি প্র; প্রথম-ফ় করা+তিক্কি) 

_প) অসৎ, জ্ত্রীৎ, প্রধান, আদ্যা। ২। 

ঈশ্বরস্থষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ নাম । 
শ৩। সত্বরজন্তমো-গু

ণাত্মক জগতের মূল 

কারণ । শিৎ-- ১“সত্বরজভ
্তমসাৎ সাম্য" 

বস্থা প্রকতিঃ প্
রকতেশ্বহান্

 1?) ২ “ভূমি- 

রাপোহুনলো বায়ু: খৎ মনোবুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতভীয়ৎ মে ভিন প্রকৃতিরইধা।” 

&। আঅভ্ঞান। ৫1 কারণ। ৬7 স্মভাব। 

বখা-_“প্রকৃত্যা যধুরৎ গবাৎ পয়ঃ। ৭। 

স্বাভাবিক অবস্থা। ৮1 স্বামী, মন্ত্রী 

সহায়, ধন, দেশ, ছূর্গ, সৈন্য--এই সপ্ধ- 

বিধ রাজা । শিং ১ তব রা 

জনো দুর্গ, কোষে! দণগুস্তখৈব চ। মিত্রা- 

প্যেতা2 প্রকৃতযো রাজ্য সা
দি রর 

৯। জ্রী। ১*। শক্তি । ১১। দ
েবী । ১২। 

জলনী। ১৩। বেদমাতা। সাবিত্রী রাধিকা 

দুর্গা বর্ঠী গঙ্গা! ম
নসা প্রভৃতি । ১৪1 প্চ- 

ভূত | ১৫। ছাদ্দোবিশেষ,২১ অক্ষরারৃন্ি। 

১৬। আমাত্য। ১৭1 পরমাত্মা। ১৮। জী- 

বাতা । ১৯। ধ্যাকরণ
ে-শক ও ধাতু । 

শিৎ-১ এপ্রকুর্ষবস্তীতি প্রকৃতয়5 1” ২০। 

শিল্প । হ১। (কিন
) প্রজা । ২২। 

. শপঞ্চভৃত্তময় শরীর। ২৬।৫+ক্ষি -ধি) 

-. যোনি 

পরক্তিজ প্রতি [জন্ জন্মান-+অ 

ভ)-ক]। জাত) বিৎ, ভ্রিৎ ত্বভাবজাত। 

ই, আাহখ্যমকে-সন্বাদিও৭। শিৎ_ "৯ 

এ রা সেনা 

'প্রকোন্ঠ প্রে-কুশ, 

রাজ্যাজের সহিত প্রাজাসমূদ 1 
[ প্রক্কতিত্ষ্চ ৮ অং) প্ররৃতিতুল্য। . 

প্রকৃতিষ্থ. (প্রকৃতি -স্থাঁ : খাক14+অভ)_ 
রঃ বিৎ,ঃ ব্রিং। স্বীয় ভারাপন্ন । ২। স্বাভা- 

ক।..... 7. 

| প্রকৃষ্ট (প্রকর্থ আজে ্) বিং, ত্রিং, 

প্রশস্ত । ২ শ্রেষ্ঠ । ৩। উৎকুষ্ট। 
প্রকষয প্রকৃষ আকর্ষণ করা4ব(ক্যপ)- 

শ্) বিৎ, ত্রিং। ষাহাকে ভূমিলগ্জ করিয়া 
াকর্ষণ কর হয়। 

প্রকন্গ্র প্রে-রুপ. প্রন্তত করা+ত(ক্) 
ঘট) বিৎ। ত্রি, রচিত 1২1 সম্ভৃত। 

গ্রকেত (্র-কিত্ঞ্রিস্মকেছি জানান 
+অ(অন্) _ ক) বিহ, ত্রিং, বিশেষরূগে 
জ্ঞাপক। ২ ।প্রেক অআুখ-ই প্রাপ্ত 
হওয়া+ তত) -৭) সৎ, কীৎ, প্রকৃষ্ট" 
হুখসাধন। " 

প্রকোপ প্রে-কুপ, ক্রুজহওয়11 অ(অল্) 
-ভাবে) সৎ, পুং, অতিশয় কোপ। হ। 
জ্রার্দির উতকটতা। 

প্রকোপন (প্র-কুপ  ৪স্০কোপি + অন 
(েনট)-_ভাবে) সৎ, রলীৎ, বন্ধন। ২। 
রাগান । ৩। অগ্্যা্দি উস্কান। 

প্রকোপিত প্রকোণ+ ইত - জাতভাে) বিং। 
তি, রাগাঁন। 

সংলগ্ন হুওয়া+$- 
সংজ্ঞার্থে) সং, পৃৎ, কমুষের অধঃগ্রদেশ 
হইতে অমণিবন্ধ পধ্যস্ত বাহুভাগ। ২। 
দ্বায়ের অংশবিশেষ | ৩ । ম্বারের পা | 

' ৪1 মহল। 
প্রকৃখর 7 সখ, পুৎ, অশ্বকষচ। 
প্রক্তস্তা প্রেক্তস্ত,) প্রক্রষ দেখ, তেন) রি 

ক) বিং, ত্রিং রি | ২। আরম্ভ" 
কর্তী। 

প্রক্রম পরে অধিক, প্রথম -ক্রেময গমন 
কর1+ অ(অল্)-_ ভা) সংপুৎ। শ্থমারড, 
উপক্রম ।. ২ ।গমন। ৩। অবসর । ৪ । 

অতিক্রম । 
প্রক্রান্ত (প্রক্রষ যে, তক্ষে)_ ক) বিং 

ত্রিং, আরন্ধ। শিৎ-_ ১ “আতিষ্টদওজপন্ 
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সন্ধ্যাৎ জেলা 9. মর গত 1) 
৩। প্রকরণস্থ । 91 অবহ্ৃুত। 

প্রক্তিয়! প্রে-ক. করা+_: ভাবে, আপ 
_ শ্রীং) সং, স্রীৎ, প্রকরণ। ২। নৃপাদির |. 
চামর ব্যজন এবং ছাত্র ধারণ প্রস্ভৃতি ব্যা- 
পার। ৩। প্রয়োগ । ৪। বঅনুষ্টান। ূ 

প্রক্তিন্ন (প্র আধিকা-ক্লিদি আর্রদহওম! 
+তক্কে)-- ক) বিং, ত্রিৎ, পরিতৃপ্ত । ২। 
সম্যক কেছ্যুক্ত | 

প্রকণ প্রে প্রধান -কণ্ শব্দ কর-+ 
প্রকাশ অ(অল্), অশ্বঞক)- ভাবে) সং 
পৃৎ বীণাধবনি । ২। শব । 

্রক্ষালন (প্র সম্পূর্বদপে _ক্ষালি ধৌত 
করা+ অন্(অনট) ভা) জং, ক্সীং, ধৌত 
করণ, পরিস্করণ | 

প্রশ্নালিত প্রেঙ্গালন দেখ, তক্তে) _ শব) বিৎ, 
ত্রিং, ৫ধীত, পরিচ্ছ ত। 

্রক্ষিপ্ত পেশ্চাৎ দেখ, তক্তি) _ শি বিংত্রিৎ, 
নিক্ষিপ্ত । ২। বিস্তপ্ত । ৩। অন্তর্নিবেশিত । 

প্রক্ষেপ _ পু প্রে-ক্ষিপ, ক্ষেপণকর! 
প্রক্ষেপণ _ক্ীৎ / অ(্অল্), 'অন(আনট) _ 

ভাবে) সং, বিক্ষেপ, নিক্ষেপ, ফেলা । ২। 
বিন্তাস। ৩। সঙ্গীতে--কোন একটা সুরে 
আঘাত করিয়াই সেই শুর হইতে এক, 
ছুই বা ততোধিক সুর ব্যবধানে, বাম- 
হস্তের অঙ্গংলীর তর্ষণষোগে বিচ্ছেে 
অধোগতিতে যাওয়ার নাম প্রক্ষেপ। 

ক্ষেপিক! প্রক্ষেপ দেখ, অক-প? আপ. 
-স্ত্রীং) সং, স্্রীং, যে শক্তি ছারা কোন 
বন্ধ প্রক্ষিগ হয়। 

ক্ষেড়ন, প্রচ্ষে দন প্রে সর্বতোভাবে _ 
ক্ষিড়, ক্ষিদূ যুস্ত কর1+ অন _৭) সং, 
ক্রীং, নারাচ অস্ত্র, লৌহ্মন্ বাণ। 
ধর (প্র অধিক-খর তীস্ক) বিৎও ত্রিং, 
অতুযুষ্ট। ২। তীক্ষ। শ। ভীব্র। ৪।(প্র 

খন খোড়া+রক্-ন্) সং,পুৎ,আঅস্ব- 
তর। ৫ কুন্ধার। ৬। অশ্বসজ্জা। 2 

্ধ্য (প্র-খ্যা রি বত 
ত্রিং, তুল্য, সহৃশ ৰ 

প্রধ্যা প্র-খ্যা দর তাবে, আপ, 
শ্রী সী, আাহশ্য। ২। খ্যাতি। 

| কা ব্ধিক বগা 

বৈদ্যকেহ পিিিনি্ারর্থমৈকোহকুতঃ।” 
প্রধাযাতবপ্ত ক (প্রখ্যাত বিখ্যাত-ব্ : 

' পিতা, ৬চী-হিৎ, কণ্-- যোগ) সৎ, পু 
ভপ্ঘলোক ,সন্বংশসম্ভ.ত । | 

প্রগণ্ড প্রে প্রধান-গণ্ড অংশ) সং, পুৎ, 
কনুই অবধি স্কন্ পর্য্যস্ত বাহুভাগ। ও 
-আ্ীং, দুর্গ ভি্তি, যেখানে বীরগণ উপ- 
বেশন করিয়া থাকে । ২। শিবির । 

প্রত (প্র-গত গিয়াছে) বিং, ত্রিং, 
পৃথগ ভূত । ২। প্রশ্থিত। 

প্রগতজান্থ প্রেগত পুথগ ভূত - জান 
প্রগতজান্থক | হাট্, ৬ঠী-হিৎ। কণ্_ 

স্বার্থে। যাহার জান্ুর মধ্যে মহদভ্তরাল 
আছে) বিং, ত্রিং। বক্রপার্বিশিষ্ট। খঞ্জ- 
পাদ। | 

প্রগন্ধ; সং, পুৎ, পর্পট। ২। বিং, ত্রিৎ, 
প্রকৃষ্টগদ্ধযুক । 

প্রগমন প্র-গম গমন করা+কঅন - প্রং) 
সংরীৎ, দূরে গমন | ২। বিবাদ; কলহ। 

প্রগল্ভ প্র অধিক-গল্ভ অহঙ্কারী 
হওয়া +অ(অন্) -- ক) বিং, ত্রিং, উদ্ধত । 
২। নির্লঙ্জ। ৩। দ্বাস্তিক। ও। অন্ষুন্ধ। 
৫। অমর্থ। ৬ ।ঘৃঢ়। ৭। প্রধান। ৮। 
দিভীকি। ৯। সাহসী । ১০ । উৎসাহী। 
১১। প্রত্যুতৎ্পন্নমতি । ১২। অবিনীত। 
১৩। প্রতিভান্বিত। ১৭। (+1ল্-- ভা) 
সং,পুৎ) গর্ব । ভা-স্ত্রীৎ, নার্িকাবিশেষ | 

প্রগল্ভতা (প্রগল্ভ + ত1- ভাবে ) সং, 
স্রীং, উদ্ধত্য। ২। নির্শজতা। ও প্র- 
তিভ1। ৪ । অব্যবসায়। €। অক্ষোভ,। 
৬। দত্ত, অহঙ্কার । ৭1 সাবর্ধ্য । ৮। 
প্রাধান্য। ৯। কার্যে নির্ভরতা । ১৭) 
সাহস । ১১ । নি্ভাকতা । শিৎ _ ১ *দিং- 
শহ্ুত্বৎ প্রয়োগেধু বুখৈরক্ষা গ্রগল্ভত্ত11+১. 

প্রশাঢ প্রে-গাড়. ধিক) বিৎ, ত্রিৎ,. অ- 
ধিক, অডিশয়।২। ড় ৬। কঠিন। ৪7 
নিবিড় এ রা ৮৮ নি 

প্রগাতা প্রেশাত, প্র. অস্যত্থম- পাই সিং 

জপতে 
শব) বিং, ত্িৎ, প্রকুষ্ট' খ্যাতির, বি... . 

খ্যাত, প্রসিদ্ধ । শিং-১ পপ্রধ্যাতা নব... 



- 

গান করা+তৃত্দ্)-ক] যে গান. করে) 

প্রগুণ প্র শ্রকৃু _-ুল। ভ্চী -হিৎ) বি. 
৩ | ত্রিং, প্রকষ্টগুণশালী। ২।দ্বক্ষ। 

সরল, খু । ৪ । অন্কূল। 
প্রগৃহ শ্র-গ্রহ গ্রহণ কর1+য(ক্যপ) 

ক্ষ) সং, পুহ-ক্রীৎ, ব্যাকরণে-ন্বিব- 
চন-নিম্পক্প ঈ উ এ অস্তাদদি স্বরসন্ধি 
ষোগ্যতরহিভ পদ। শিং-১ “প্রগৃহাৎ 
পদৎ যৎ স্বরেণ ন সমুন্নীয়তে 1১; 

প্রগে (প্র- গৈ গান করা74 এ(ডে)- ধি) 
অং, প্রত্যুষ, প্রাতঃকাল। 

প্রগেতন (প্রগে + তনৃষষ্টন্) _ ভবার্থে) বিং, 
ত্রিৎ, প্রাতঃকালীন, প্রাভাতিক। 

প্রগ্রহ প্র-গ্রহ গ্রহণ করা+অ 
প্রগ্নাহ ) (অল্), অ(ঘে£)-_প) সং, পু, 

অশ্বার্দির লাগাম ।২। রজ্জব"; যথা--“তখন 
ভ্রিলোকনাথ ক্রক্ষ। প্রগ্রহ ও প্রতোদ্দ গ্রহণ 
পূর্বক মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্ ! 
রথারোহণ কর” ৩। তুলানৃত্র, নিক্ি 
প্রভৃতির দড়ী। ৪।ভুজ। ৫ । কিরণ। 
৬। (+অল._্্ম) বন্দী, কয়েদী। ৭) 
(- ভাবে) গ্রহণ। ৮। বন্ধন। 
প্রশ্ন প্রে-প্লৈ ক্ষীণ হওয়1+ অঅ ড)+ক) 
বিং, ত্রিৎ, শ্রাস্তঃ পরিশ্রমযুক্ত | 

প্রগ্রীব প্রে অতুযুনতম _গ্রীবা, ৬ষী _ হিং) 
সৎ, পুৎ _ক্ষীৎ, গৃহাদির প্রান্তে ধারণীয় 

কাষ্ঠত্রেণী, বাতায়ন, গবাক্ষ । ২। বিশ্রা- 
মার্থ গৃহ । ৩। বৃক্ষের উপরিভাগ । ৪। 

বিং, ব্রিৎ, প্রশস্ত গ্রীববিশিষ্ট । 
প্রশ্ঘটাধিঘু (প্র-খ্টা আড়ম্বর-বিদৃ 
জানা4*ক্কিপ)- ক) বিৎ, ত্রিং, শান্ত 

 শণগু। ২। শাস্সাভিভ্। 
প্রত্ঘটক প্র-তট্রট যোজন করা1+অক 
(শক) --ক) সং, পৃৎ, একার্থ প্রতিপাদনার্থ 

. তগ্রান্থের আবয়ববিশেষ। ২। বিং, ত্রিংঃ 
. সৎযোজক । | ঠ 
প্রতণ 7 প্রে-হন্ [পাদ দ্বারা] আব্বাত 

. ধ্রশ্যাণ / করা+অ(অল.), অ(খ এ) - পম) 
অহ, পুং, আলিন্দ, বাটার সম্মুখে বাধান 
উঠান 1 ২1. বছিত্বার, প্রকোষ্ঠ, গাড়ী- 

২ ১১৯] প্রচ 

॥:৪1 লৌহ- যারা । 5) ভাত 
মুর্গগর | : 

প্রশ্থম প্রে-অধিক-অদূ ভক্ষণ করা+ 

আঅ(্সল)- ভাবে। অদূ স্থানে ঘস) জং, 
পুং, প্রকৃষ্ট ভোজন । ২। প্রে-ঘপ্ ভ. 
ক্ষণ কর1-+অ(্সন্)- ক) রাক্ষম। ৩। 

, আনুরদৈত্য। ৪ । বিৎ, ত্রিৎ, অদ্বর। সা 
_ক্প্রীং, কুমারাহ্ুচর মাতৃকাবিশেষ । 

প্রথাত (প্র প্রচগুবেগে-ত্বাত আতাত) 

সং, পু, যুদ্ধ, সংগ্রাম । 
প্রথাস প্রে 'অধিক- অদৃ ভক্ষণ করা+ 

অ(দ্বঞ)-_ ভাবে, অদূ স্থানে ঘস) সং 

পুং,প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষপীয় হবিঃ। শিং-১ 
“প্রধাসিনো হবামহে মরুতশ্চ |” যেজু)। 

প্রঘূর্ণ প্র প্রকুষ্টরূপে-ঘুর্ণ ঘোরা+ 

ঘ্েন্)_ ক) সং, পু, অতিথি । ২।(+ 
অল _ভাবে) প্রকৃষ্টরূপে বুর্ণন। 

প্রখ্োষক (প্র অধিক- ঘোষ শব্বম+কণ্ 

_স্বাথে9 সংঃ পু, ধ্বনি, শব । 
প্রচক্ত প্রে-চক্র নন্য, বিভাগ) সং, ক্লীৎ। 

প্রন্থিত সৈন্য, :শ সকল সেনা চলিতে 
আরভ্ত করিয়,-&, প্রচলৎ সৈন্য । 

প্রচক্ষাঃ (্রচক্ষস; প্র- চক্ষা, বলাম, 

_ সংজ্ঞার্থে) সৎ, পুৎ, বৃহস্পতি । 

প্রচণ্ড প্রে অধিক- চণ্ড উষ্ণ) বিৎ, ত্রিং, 

অত্যুষ্। হ। প্রখর। শিং-১ “প্রচ 
মার্তগ করোত্তাপিতা: 1” ৩। অগহ?, 

হুঃসহ। ৪ । ভীষণ, ভয়ানক । ৫। অতি" 
কোপন। ৬। দুর্ধ্বহ। ৭। ছৃ্ধর্ধ। ৮. 

প্রবল । ৯। প্রতাপশালী। 
প্রচগ্ডমুর্তি (প্রচণ্ড _ মূর্তি, ৬ঠী_ হিৎ) বি 

ত্রিং, উগ্রমূর্ভি, ভয়ানক দেহবিশিষ্ট। 

২। মং। পুৎ, বরঃণবৃক্ষ । 
প্রচণ্ড ; সং, স্ত্রী, ভগবতীর সধীবিশেষ, 

 শিৎ-১ এউগ্রচণ্ড। প্রচণ্ড চ চণ্ডোগর 

চগুনাদ্ধিক1 1” ২। শ্বেতদুর্ব্ব।। 

প্রচয় প্রে-্চি একত্র করা অন 

ক) সৎ, পুৎ। রাশি ৃ 

উর ৪ । শিখিলসহযোগবিশেষ 

৫। (1আঅল.-ভাবে) চয়ন! 
প্রচক্স প্রে-চন্থ গমন করা আল 

১ শী টি সপ... 

[৪ 
। ছ। জমাট। ৩1 



7১১০৩] 

বি) সখ, পু, বক্র পথ /.২। (+অল্- 
87 ১।চলন।: ৪ 25 ৫1 

প্রচরজ্প (প্রেচরৎ ক গমন করান" 
অত্(শতৃ) - ক] প্রকাশমান- রূপ স্বরূপ, 
৬ী -ছিং) বিৎ,ত্রিৎ, প্রচারিত, প্রচলিত । 

প্রচল (প্র -চল্ গষন.কর1+7+অঞ্জেন্)-- 
ক) বিৎ, ত্রিৎ, প্রকৃষ্ট চলনযুন্ত । ২। 
চঞ্চল ।. [পুৎ,কীটরিশেষ। 

প্রচলক (প্রচলন দেখ, কণ্ _ সংজ্ঞার্থে) সং, 
প্রচলন প্রে- চল্ গমনকরা+ অন(অনট্) 

_ভা) সং,রলীধ, প্রচার, চলন। 
প্রচলাক প্রে-চল্ গমনকর1-4+ আক - ক) 

সৎ, পুৎ, মমুরপুচ্ছ। ২। সর্পফণা। ৩। 
ভুজঙগম ৩ (7আক -- ভাবে) শরাঘাত। 

প্রচলাকী €৫-কিন্ৃ, প্রচলাক ময়ূরপুচ্ছ + 
ইন্ -অস্তর্র্থে) সং, পু, মযুর। ২। 
অর্প। 

প্রচলান্িত প্রে - চল্+ক্য-্-প্রচলায় গমন 
করান+ ত(ক্ত)-_ ক) বিৎ, ত্রিং, নিদ্রান্ডি 
বশতঃ ঘূর্ণিত। 

প্রচলিত (প্র-চল্ গমন কর! ত(ক্তি)_ 
ক) বিং, ত্রিংঃ যাহ1 চলন হুইয়াছে:। 
২। প্রশ্থিত। ৩। প্রসিদ্ধ। 

প্রচাক় প্রে-চি সংগ্রহ করা, জড় কর।+ 
অ(্বঞ.)- ভ1) সং,পুখ১ হস্তদ্বার দ্রব্যাদি 
জড়করণ। ২। (4 অল্ _শ্ম) রাশি । ৩। 
জমাট । ৪ । বৃদ্ধি। ৫। উপচয়। 

প্রচার প্রে-চরু গমন করা+ আঅন্বেঞ) _ 
ভ1) সং, পুং, চলন। ২। প্রসিদ্ধি। ৩। 
প্রকাশ । 

প্রচারক, প্রচারস্বিত। (- রি, প্র-চর্-ঞ্ি 
-চরি গ্রমন করান+অক(ণ ক),তৃভেন্) 
- ক) বিং, ত্রিৎ, প্রকাশক, যে প্রচার 
করে। 

প্রচারণ (প্রচারক দেখ, অন(অনট)-_ভা ) 
সং, ক্রীৎ, প্রকাশকরণ। ২। চলন। 

প্রচারিত (প্রচারক দেখ, তক্তে) -ন্ঘ্) বিং, 
ত্রিং, যাহ! প্রচার হইয়াছে। 

গুচাল প্র-চল্ গমন কর14+ অ(ব্ষঞ) 
- ভ1) সং বীণার কাম অবয়ব ।. 

গস বন ই রান শা প্রচিকীর্য, ২ স্ক্ক পাব
ে 

স্বত্ব, উ 
রিতে ইচ্ছ্ 

প্রচিত প্রে- কি চয়ন কর1+ তজে)- রম) 
বিৎ,ত্রিৎ, কৃতচয়্ন, যাহার পুষ্প চয়ন 
করা হইয়াছে । ২। প্রচরস্বরযুক্। ৩। 
€(- তক) দণগ্ডকবিশেষ। 

প্রচীযমান প্রে-চি চয়ন করা আনল) 
_ কর্মমকর্তৃ) বিৎ, ত্রিৎ, উপচীদ্বসান,পুষ্য- 
মান, বৃদ্ধিশীল । : 

প্রচীবল ; সৎ, ক্রীং, বেপার যুল। 
প্রচুর প্রে- চোরি [চুরিকরা] বৃদ্ধি পাওয়া + 
অ(ক) -_ ক) বিং, ভ্রিৎ, প্রভৃত, বহুল, অ- 
ধিক।২। সং, পু, চোর । 

প্রচুরপুরুষ প্রেচুর_ পুরুষ মানুষ) সং, পুৎঃ 
অনেক ব্যক্তি । ২। তস্বর, চোর । 

৪ (প্রচেতস্, প্র. উতৎকৃষ্ট-চেতস্ 
£ ৬ঠী _হিৎ) জং, পৃং, বকুণ । ২। 

নিলি প্রাচীনবহ্থিপুত্র দশত্রাতা। 
৩। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্চিত্ত, হষ্টচিত, 
আহলাদিত | 

প্রচেত! প্রেচেত, প্র-চি [লাগাম] একক্র 

দু বিৎ, তং শোতিকার? ক | 

করা+তৃ তৃন্)-ক) সৎ, পুৎ, সারখি। 
২। বিৎ, ত্রিৎ, চয়নকারক। | 

প্রচেতিভ প্রে- চিত বড স্র)বিৎ১ত্রিৎঃ 
জ্বাত। 

প্রচেয় প্র-চি একত্র করা1+ষ -্) বিৎ 
ত্রিৎ, বদ্ধনীয় | ২। চয়নীয়। ৩। বি 
ঘোগ্য, গ্রাহ | 

প্রচেলক প্রে উৎকৃষ্ট, ফ্রেত-_ চেল ডি 
করা11+অকণেক)-- ক) সং, পু, স্বোট ক, 

অস্ব। ২। বিং, ত্রিৎ, প্রকৃষ্ট গতিযুক্ক ৷ 
প্রচোদক প্রে- চু প্রেরপকরা+ অকণেক) 

_ক) বিৎ্ত্রিং'প্রেরক |. 

প্রচোষন (প্রচোদধক  থেখ, অন(কসনট্)-_ 
ভা) সৎ, কহ, প্রেরণ। মী কট 
কারী । 77 

প্রচোদ্বিত €প্র- “লোন প্রেরণ, 
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কর1+- ত(ক্তি)--ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রেরিত । 
শিৎ- ১ প্রচোদিতা যেন পুর! সর্বতী |” 
২। নিয়োজিত ।.৩। প্রণোদিত । শিৎ-১ 
“তদ্ৃগুণৈঃ কর্ণ মাগত্য চাপলায় প্রচো- 
দিতঃ ।?, 

প্রচ্ছদ প্রে সম্পূর্ণরূপে _-ছদৃ- -ভ্রি-্ছাদি 
বরণ কর। + অ(ব্য)-_-৭) অং,পুহঠকআচ্ছ1- 

ঘন, আব্রণবন্ত্র /। ২। আস্তরণবস্ত্র। ৩। 
€- ভাবে) আচ্ছাদন । 

প্রচ্ছদপট (প্রস্ছদ আচ্ছাদন-পট বস্ত্র) 
যুং-স) সং, পু, আচ্ছাদন, আবরএ 

বস্ত্র, পাছুড়ি । ২। আভ্ভরণবন্্র। 
প্রচ্ছনা প্রেচ্ছ জিজ্ঞাসা করা.7+ অন 

_ ভা) সং, স্্রীং, জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছ। | ২। 
আআ ম্ন্ণা | 

প্রচ্ছন্ন প্র-ছদ্ আচ্ছাদন কর1+ তক্কে) 
প্র) বিৎ, তরি আচ্ছাদিত, গোপিত, 
ঢাকা। শিং-১ “স তু প্রচ্ছমে। ভৃত্ব।- 
শ্থিতঃ 1 (পঞ্চতন্ত্র)। ২1 সং, ক্ষীহ, 

অভদ্র, গুপ্তদ্বার | 
প্রচ্ছর্দন প্রে-ছর্দ বমরন করা1+জঅন(অ- 

নট)-ভাবে) সং, ক্লীৎ) বমন। ২) 

নাসিকাপুটে বায়ুনিঃসারণের যন্ত্রবিশেষ । 
প্রচ্ছর্দিক। প্রে বেগে-ছর্দ. বমন করা 
শজক.ণক)-ক, আপ.-স্ত্রীৎ) সৎ 

স্ত্রী, বমন, বমি! 
প্রচ্ছাদন প্রে সম্পূর্ণরূপে -ছার্দি আব- 

রপ কর1+ অন(অনট্)- ভা) সং, ক্লীধ, 
আচ্ছাদন। শিং-১ “নবোদকে ন্বান্ে 
চগৃহপ্রচ্ছাদনে তথ| 1”? ২। (4 অনট-_ 

; ঞ) আঘরণবস্স্র ॥. চটির বন্ম। ৪। 
'আব্যরণবস্ত্র। | 

স্) বিৎ, প্রচ্ছাদিত প্রেচ্ছাদদন দেখ, ৪): 

ত্রিং। আচ্ছাদিত, ছ্দাবৃত | 
প্রচ্ছাল প্র. আঅধিক- ছে ছেদন কর1+ 
অন(নট)- ভাবে) সং ক্ীৎ, প্রকৃষ্ট 
ক্ূুপে ছেদন। ২।শন্মবিল্াধপবিশেষ। 

প্রচ্ছায় (প্র- হায়) সৎ, ক্সীৎ, প্রকৃষ্টছার। । 
প্রচ্ছিল (প্রচ্ছ+ইল(ইলচ্)_ প্রৎ ). মং, 

ভ্রিৎ, নিজ্জাল, জলশুন্য । | 
শ্রজ শে ্জ জন্ আক্মান+ অভ) ] 
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যে জন্মে। যে জায়াতে প্রবেশ করিয়া 
পুনর্ধবার সম্ভতানরূপে জন্মে) জং) পুৎ, 
পতি, ভর্তা, স্বামী । 

প্রজশ্ষি প্র-গম গমন করা+ই(কি)-- 
জ্ঞানার্থে, দ্বিতৃ) বিং, ত্রিৎ, প্রক্ষাশীল। 

প্রজজ্ষ (প্র প্রকৃষ্ট- জভ্যা, ৬ঠী--হিৎ) 
সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ । 

প্রন (প্র-জন্-ঞ্ি-জনি উৎপন্ন 
করান + আঅ(অল্)- ভাবে ) -অৎ, পুৎঃ 
পশুদিগের প্রথম গর্ভগ্রহণকাল। ২। 
গবাদির গর্তগ্রহণ করাওন, পালদেওয়ান। 

প্রজনন (প্রজন দেখ, অন(ত্সনট) - ধি) সং 
ক্লীৎ, যোনি। ২। (4অনট- ভা) জন্ম। 

প্রজনিক1 (প্র-জনি জন্মান+ ক ণক) 
-_ ক) সং, স্ত্রী, জননী, মাতা । 

প্রজনিষু প্রে-জন্ জন্মান+ ইঞ্ু(ইফুচ) - 
ক, শীলার্থে) বিৎত্রিৎ), জননশীল জৌব)। 

প্রজয় প্রে অধিক- জি জয়কর1-+ অঞ্জল্) 
- ভাবে) সৎ, পুত, প্রক্ৃষ্টরূপে জয়। 

প্রজল্প _ পুৎ ] (প্র-জল্ম বলা+্ল্, 
প্রজল্লন _ ক্লীৎ অনট্- ভা) সং, বাক্য" 
বিশেষ । শিং-১ গআনুয়ের্যা মদযুজ। 
যোহবধীরণমুদ্রয়া ! শ্রিয়স্য কৌশলো- 
দগারঃ প্রজল্পঃ ৭ ২ কথ্যতে 17 ২ আ- 
লাপ, কথন.। 

প্রলব প্রে প্রকৃষ্ট-জু বেগে চলা4অ 
(দ্ল)- ভাবে) সং পুত) প্রকৃষ্ট বেগ, 
অতিশয় বেগ । 

প্রজবী (প্রজবিনৃ, প্রজব+ইন্ - অভ্ত্যর্থে) 
বিং, ব্রিৎ, অতিশয় বেগবান্, ক্রতগামী । 

প্রজা প্রে-জনু উৎপন্ন হওয়।1-4-অ(ড)- 
ক, আপ. স্তীৎ) সং, ম্ত্রীং, অধিকার 
জন। ২। সন্তান, সম্ভতি। শিং-১ 
“বিভিনা প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ভবস্তি ভবশীলি- 
জামৃ 12? 

প্রজাগর প্রে-জাগ্ জাগিস্জা খাকা+অ 
(আল) - ভাবে) সং, পু, জাগরণ । ২। 

শেখআঅন-ক। বিনি নিত্য জ্বাগরণশীল ) 

বিষ । শিং--১ ডি প্রজাগরঃ 
৩। বিং,ত্রিং জাগনধক।  [উতৎ্পম। 

প্রজাত ্িু জাত উৎপক্ন) বিৎ) তরি 



প্রজা 

প্রজাত (প্র-জাত উৎপন্ন) বিং, ত্র, 
উতৎপন্ন । ২1 পু, অশ্ববিশেহ । 

প্রজাতন্ত-প্রেজ - তত্ব, ৬ঠী _-ঘ। থে জনন- 

ব্যাপারের তস্তত্বরূপ) সং, পুত, সন্তান । 
প্রজাতন্ত্র ; সং, র্লীং, প্রজাদিগের হাস্তগত 

রাজঃশাষন। 
প্রজাত। প্রে-জাত [যাহা হইতে] উৎপন্ন 
হইয়াছে । অথরা প্রজাত গর্ভমোচন+ 

আ, আপ) সং, স্ত্রীৎ, প্রহ্থতা, ধে জী 
সম্ভান হইয়াছে । ূ 

প্রজাতি (প্র-জম্ জন্মান+তিক্ভি) - ভা) 

সং, স্ত্রীৎ, পৃত্রের পৃত্রোৎপন্তি, পৌত্রজন্ম । 
প্রজা প্রেজা--ঘ [দ1 দান করা 1 ডে) 

-ক)]ধে দান করে) বিৎত্রিৎ সস্ভানপুদ, 
ধিনি সন্তান দান করেন। দা _ স্ত্রীং,যে ও- 
ঘধ সেবন করিলে সম্ভান হয়,গর্ভধাত্রীবৃক্ষ । 

প্রজাদান ; সং, ক্লীং, রৌপ্য, রজত । 

প্রজান্তক প্রেজা_ অন্তভক নাশক,৬ঠী-ষ) 
সং, পু, কাল, যম। শিৎ-১ “অথব। 
মৃড্বদ্ত হিৎসিতুৎ মৃছুনৈবারভতে প্রজা- 
স্তকং।” রেঘু)। | 

প্রজানাথ প্রেজ1-- নাথ, ৬চী _য) সং, পুং, 
বাজা। ২। বিং,ত্রিৎ, লোকপালক । 

প্রজাপ (প্রজা 'ধিকারস্ছ লোক-প [পা 
রক্ষা করা+অ(ড)-ক]ষে রক্ষা করে) 
সং, পুৎঃ রাজা, প্রজারক্ষক । 

প্রজাপতি (প্রজ। পতি, ৬ঠী-হ) সৎ, পু, 

ব্রহ্মা! । ২। বিশ্বকর্্া। 'শিং-১ « প্রজী- 
পতিশ্চাক্ষমালাম্ 1৮ (দেবী) ৩। জামাতা । 
8 সুর্ঘ্যা, ৪ (জগ্লি। ৬। পিতা । শিং 
--২ “জনকো। জন্মদানাচ্চ রক্ষপাচ্চ পিত। 

. ন্ৃণাম। ততো বিশ্বীর্ণকরণাৎ কলয়া স 
_ প্রঞ্জাপতিত12 ধ। রাজা । ৮1 অরীচিংক্জত্রি 

' অস্গিরা, পুল, পুলহ, ব্রত, জঙ্খাঃ বশিউ, 
ভঙ্নাধদ-ব্রক্মার-হৃষ্ট এই দপ ব্যক্তি । 

৯ ।বিস্ক। শিৎ-১- *পস্মনাভঃ প্রদজী- 
পতি২।” ১০ । স্বনামধ্যাতত কীঁটিবিশেষ | 

প্রজাপতিহ্যদক্স ১ সং, ক্রীৎ, সামতেদ । 
পরজাপাল প্রেজা অধিকার্থ' লোক -পাল | 
৫ পালন করে রা দুখ, র়াজ। । 
বাটি ৮ ৩ 

প্রত 

প্রজাতিনী (প্র. সম্মুখে-জন্ জনগ্রহণ 
কর! +ইনৃবিন্) -ক,ঈীপ্) সংস্ত্ীং,মাতা, 

জননী, ধিনি সস্ভান প্রসষ করেন । " 
প্রজাবতী (প্রজা সম্ভতান+ব্বেতু) - অ- 

স্তযর্থে ঈপ) সৎ স্ত্রীৎ, ভ্রাতার ভা্ধ্যা 
(কেহ কেহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্ধযাকে 
প্রজাবতী বলে)। ২ লভনিবডী | 

প্রজান্কৃ-ট প্রেজাহছজ, প্রজা লোক, 
পুত্র - ক [চ্ছজ ছুষ্টি করা7-০ ক্রিপ) 
- ক] যে সৃষ্টি করে, ২য়! -ঘ) সং, পুহ, 
ব্রহ্ধা। ২। পিতা। 

প্রজাহিত প্রেজ৷ লোক-হিত উপকারী) 
সৎ, ক্রীৎ, জল। ২। বিং, তরি, প্রজার 
উপকারী । 

প্রজিন, প্রজীন প্রে-জি জয় করাত 
ক্তি)_ প্রং,নিপাতন) সং, পুৎ, বাস্ধু। 

প্রভূষ্ট প্রে-জুষ সেবা করা+ তক্তি)-- 
প্রং) বিংত্রিং, অত্যান্ত আসক্ত, অনুরক্ত ॥ 

প্রজেশ,প্রজেশখ্বর প্রেজ। _ ঈশ' ঈশ্বর, *চী - 
-_ষ্) সৎ, পুৎ, রাজ! । | 

প্রজ্ঞ (প্র-জ্ঞা জানা+অ(ডে)১-ক) বিং, 
ভরি, জ্ঞানী, বিচক্ষণ । ২। পগ্িত | ৩। 

প্রণতজাম্ুক। 

প্রজ্ঞপ্তি (প্র-জ্ঞা-ঞ্ি-্জ্ঞাপি জানান +- 
তি(ক্তি)- ভ।) সঙ, আ্ীং,সঙ্ষেত,জানান। 

প্রজ্ঞা €প্র-জ্ঞ জানা4+৬--ভ1) সৎ 
স্ত্রীংবুদ্ধি, জ্ঞান । ২। মন্ত্রণা । ৩। সক্ষেত। 
৪ । তীক্ষমতি ।'৫। (+৬-- ক) সরন্বতী। 

প্রজ্ঞাকায়্ (প্রজ্ঞা-কায়, ৬ষী- -ছিৎ ) সং, 
পুৎ, মগ্জুদোষ। 

প্রচ্তকাচক্ষুঃ €- চক্ষুস্ প্রজা-চক্ষুস, নেত্র, 
 ৬ট্ী_হিৎ। যে বাহ্যিক অন্ধ ) জং) পু 

ধতরাষ্ী । ২। বিৎ, তরি জ্ঞাপসেত্রখুস্ক । 
প্রজ্ঞান প্রে অধিক -জ্ব। জানা+অদ(জ- 

নট) ভা) সৎ, ক্রীঘ, বুদ্ধি) জ্ঞান ২.1 

শেঅনট্--৭) চিহ্ন 1. ৩৭ 7 ৪ & 
হিং, তরিৎ্; পণ্ডিত 1 71৯: 
প্রজ্জাল (প্রজ্ঞা+ ০ ধ্যর্থে) বি 

বুদ্ধিমান । : 11215% ্ 

 খঙ্জবান্ (পাক বট | 
রথে) 'বিৎ, তি? জান জ্ঞানী রী 

১৩৪৯১ 



প্রথ 

প্রজ্মী প্রেজিন্, প্রজ্ঞা + ইন্ -- অত্যযর্থে) হিং, 
ব্রিৎ, জ্ঞানী, পণ্ডিত । ্ 

প্রজ্ব, প্রে পৃথগভূত-জানু। জানুস্মজ্ঞ,) 
বিংত্িৎ, প্রগতজাম্থুক, খঞ্খপাদ, চলিত- 

জা । 

প্রলিত প্রে অধিক- জল. দীগুহওয়1+ 
তক্তে)-- ক) বিং, ত্রিৎ, জলনবুক্ত, জলস্ভ। 

প্রজ্বালিত প্রে অধিক- জল.-িঃ-জালি 
জবালান+তক্তে) -শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, প্রদণী- 
শিত, জালান। 

গ্রভীন প্রে প্রথম-ভীন উড়ন) সৎ, ক্সীৎঃ 
পক্ষীন্ন গভিবিশেষ । ২। তির্যগ্গমন। 

প্রণ (প্র পুরাণশক্বস্থানে প্র আদেশ 4৭ - 
প্র) বিৎ, ত্রিৎ, প্রাচীন, পুরাতন । 

প্রত প্রে- নম লম্র হওয়া ত(ক্ত)- ক) 

বিৎত্রিৎ, নম্র। ২। কৃতপ্রণাম । শিৎ-১ 
গভৃত্যার্থিহৎ প্রণতপাল ভবাব্ধিপৌতহ 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরপারবিদ্দমূ 2? শু । 
বক্র । ৪1 পট । 

প্রণতি প্রে-নম্ৃ নত্র হওয়া+তি(ক্ি)-_ 
ভা) সং, ক্্ীং, প্রণাম, সি ॥ ২। 
নঅতা। 

প্রণয় প্রে-নী [পাওয়া] তির 
(অল্) -- ভা) সং পুৎ, প্রেম, ভালবাস! । 

২ 1 প্রার্থনা । ৩। শ্রদ্ধা ।9। পরিচয় । ৫। 
বিশ্রস্ত,বিশ্বাস | ৬। প্রসব | ৭। যাচ এ । 
৮ নির্বাণ। 

প্রণয়ন প্রে- নী [লওয়া] করা ইত্যাদি +আন 
নট )-_ ভা) সং, ক্লীৎ। নির্মাণ | ২ । 
রচন1। ৩। শঅনট, )--৭) অগ্সিসমিদ্ধন 
মগ্ত্রাদি। 

 প্রণযবিহ্থাতি প্রেণয় প্রার্থনা _বিহতি পরি- 
ত্যাগ) সৎ, স্ত্রীৎ। অন্বীকার, প্রত্যাখ্যান, 
নিরাকৃতি। 

প্রণয়ী (--ঘ্বিন, ্রণন্ব+ইন্_ অন্তযর্থে) সৎ 
পুং, ক্সনুরক্ক পতি ব1 নায়ক । ক্িপী--. 
শীৎ, আঅনুরক্কা ভারা । শিং-১ “সীতা 

, জত্যপরার়ণ! প্রপয়িপী বস্যান্থজে! লক্গ্মণঃ।” 
২7 আনুরক্ত নাঙিকা । ৩ । বিৎ, ভ্রিৎ, 
, ঘপ্রবাস্পদ, আনুরক্ত | 

প্রণব প্রে-মু স্যতিকর।- অব্জেল)-, প্) 

1 ১১০৬ 1] প্রনি 

সং, পু, ঈশ্বরের গুঢ়লাম গু'কার। শিং 
--১ “চীশ্বরহ্ বাচকঃ প্রণবহ।” ২ “আসী- 

 শ্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রপণবশ্ছন্দসামিব 1১ ২। 
সামবেদের অবস্পবধিশেষ । ৩। বিষ | 

প্রণস পত্রে প্রগত--নাসিকা, *চী _হিৎ। 
নাসিকাস্থানে নস) বিং, ত্রিং» যাহার না- 
সিকা বিগত হইক্সাছে | 

প্রণান্ধ প্রে অধিক-নাদ শক) সং, পুং 
প্রণক্মনিবন্ধন মুখ কাদির শষ ; শ্রীতিজ 
শীতকৃত,আনন্দধবনি। ২। তার্বনি, উচ্চ- 
শব । ৩। কর্ণরোগবিশেষ ; ইহাতে কর্ণ, 
বিবরমধ্যে বিবিধধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে। 

প্রণাম (প্র-নম্থ নত হওয়1-৮অ(ত্ষঞ)- 
ভ1) সং, পু, ভক্কি ও শ্রদ্ধাতিশধ্য হেতুক 
নমস্কার, প্রণতি, প্রণিপাত, করশিরঃ সং- 
যোগ রূপ স্বাপকর্ষ ব্যাপার ; ইহা চতু- 
বির্ধ--অভিবাদন, অষ্টাঙ্গ। পঞ্চাঙ ও 
করশির১ সংযোগ । বাহদ্বয় জানুদ্বয় মস্তক 
বাক্য ও দর্শনেক্রিয় সংযোগে পঞ্চাজ প্র- 
পাম এবং পদছ্বয় জানুদ্বয় করছুয় বঙ্গঃস্থল 
মস্তক ঘর্শনেজ্িয় বাক্য ও মন-_-এইঅষ্ট 
সংযোগে অষ্থাঙ্গ প্রণাম। 

প্রণাধ্য পরে একদ্িকে--নী গমন করা4+ 
বধ্যেণ্) স্ব, নি/তন) বিৎ, ত্রিৎ) আস 
গ্মত । * । নিষ্পৃহ। ৩। প্রিয় । ৪। সাধু 

ন্যার়বান্ন । 

প্রণাল _ পুং ত্র-নল, বন্ধন কর! 
প্রণালী _ক্জ্রীৎ শঅেঞএ-প ) সং, 

জলনির্গমপথ, পয়নালা, নর্দমা। ২। 
শ্রেণী । শ।দ্বার। ৪ । রীতি, ধারা। ৫। 
(9৮70 যে সঙ্গীর্ণ জলভাগ হুই বৃহৎ 
জলভাগকে পরম্পর সংযুক্ত করে। 

প্রণ্থাশ প্র-নশং নষ্ট হওয়া অঘেঞ৩ 
-ভ1) সং, পু, স্বৃত্যুৎ মরণ ।২। পলায়ন 

প্রশিংসিত) (প্র-নিংসি চুষ্বল কা 
প্রনিংজিত 5 +তক্জে)-শ্মা) বিৎ ত্রিং 

চুস্বিত। 
প্রশিখাতনঃ প্রনিতবান্তন প্রে- উনি স্ছন্ বধ 

কর17+অন(অনট্)-ভা। হনৃস্তদ্বা) 
সঙ, কীং, মারণ, হত্যা।বধ। 

প্রণিধান প্রে-নি-থা [খারণ করা] মনো, 



ঘোগ্ করা ইত্যাফি + অনব্জেনট)- ভা) 
সং, 'ক্লীং, মনোনিধেশ, মনের একা- 
গ্রতা। ২।ধ্যান। ৩। ঘত্ব। ৪। জমাধি 
দ্বারা মুষ্টি । ৫1 যোগ,সমাধি। ৬। অর্পণ । 
শ। ভক্কিবিশেষ। ৮। কর্দের ফলত্যাগ । 

প্রণিধি প্রে-নি-ধা ধারণ করা+ই(কি) 
সা) সং, পু, দৃত। ২ । চর, অন্ুচর। 
৩। (+কি--ভাবে) প্রার্থনা । ৪। অবধান, 
মনোযোগ । ৫ । বৃহন্েথের পুস্ত । 

প্রণিপাত প্রে-নি-পৎ পতিত হওয়া+ 
'(ঘএঃ.)-- ভা) সং,পুৎ, প্রণাম, নমস্কার | 
শিং _১*তন্বিদ্ধি প্রণিপাতেন।” গৌতা9। 

প্রণিহিত প্রণিধান দেখ, ত(দ্ক)-প্্৭) বিং, 
ত্রিং,র্পিত | ২। স্থিরীকৃত । ৩। সমাধিস্ব, 
সমাহিত । ৪। প্রলারিত। ৫।প্রাপ্ত। 

প্রণী (প্র-নী পাওয়া1*(কিপ)- ক) বিং, 
ভ্রিং, কারক । শিং-১ “সাক্সস্তনীং তিথি- 
গ্রণ্যং 1” ভেট্রি)। ২ । সৎ, পুৎ, ঈশ্বর | 

প্রণীত প্রণয়ন দেখ, তরক্তি) -শ্) বিং,ত্রিং, 
ব্লচিত, নির্মিত, কৃত। ২।পাক ছারা 
রূপরসাদিসম্পন্ন (ব্যঞ্জনাঞি)। ৩। কথিত । 
৪ প্রেরিত। ৫ ।প্রবেশিত। ৬ । নি- 
ক্ষণ 1 ৭। সৎ, পুৎ, মন্ত্রাদি দ্বার! সংস্কৃত 
যজ্বীয় আগ্ি। শিং-১ “ধথাধ্বরে বহিচ- 
রভিপ্রণীতঃ 1 ৮। মন্ত্রসংস্কত জল। তা 
স্ত্রী, যজ্ঞপাত্রবিশেষ। 

প্রগুত প্র-স্ছ স্তব করা" তক্তে)- 

বিংঃ ত্রিং, স্ভত, প্রশৎদিত । 
প্রণুনন প্রে-নুদ্ [প্রেরণ করা] কাপা+ তক্তে) 

-গ্) বিং, ভ্রিং,। নিযুক্ত । ২। প্রেরিত । 
৩। (*-স্ত-ক)'কম্পিত। 

প্রণেতা প্রেণেত, প্র-নী [লওয়া] কর] ই- 
ত্যাদি+তৃ(তত্ন্)-ক) বিং, ভ্রিং। রচ- 
যিতা, রচনাকারী । ২। নিম্মীত। | 

প্রণেয় প্রে-নী[লওয়।] বশীভূত হওয়া+ 
য-প্ম) বিৎ, ত্রিৎ, বশ্য, বশতাপন্ন। ২। 
কতলোকিক সংস্কার । ৩। প্রাপনীয়। 

প্রণোদিত প্রে-নুতৃ-ঞ্িস্মনোদি প্রেরণ 
করান 4 তক) --প্ঘ) বিৎ, ভ্রিং। প্রেরিত । 
২। সিয়োজিত। শিং-১ « তঙ্গ,টৈঃ 
বর্ণনাগত্য পলা প্রণোদিত: ।” (ছু) । 

রর) 

[ ১১০৭ | 

বন্কেনিপ্) ক) বিৎ, ক্রিং ্ রকষট কি 
যুক্ত । 

প্রততি প্রে-তন্ বিস্তৃত হওয়া+-তি্ি) 
-ভাবে) সং, স্ত্রী, বিস্তার । তি ন্ভী 

স্ত্রীধ। (ক্তি _ ক) বিস্তারিত লতা) 
প্রতদ্বন্ প্রতৎ্ প্রণ্ড-বস্থ ধন, শয়াঁ-- 
হিং) বিং, ত্রিৎ, প্রাপ্তধন। ২। সং) পু, 
বিস্তীর্ণ ধন। 

প্রতন প্রে পুর্ব 1 তন(ই্টন) _ শ্ং) বিংসত্রিং» 
পুরাতল, পুরাণ। 

প্রতন্থ প্রে- তনু পাতলা) বিং, ভ্িৎ, শুক্র, 
সব, পাতলা । 

প্রতপ্ত প্রে-তপ. উত্তগত কর1+ ভ্কে)-__ 
স্ব) বিং) ত্রিং, কথিত। ২। তাপিত।ঙ। 
উত্তপ্ত । 

প্রতর্ক প্রে-তর্ক, বিতর্ক করা+ অ(অল) 
_তভাবে) সং, পুৎ, সংশয় । শিং--১ 
“ইত্যারূঢবাহুপ্রতর্কমপন্িচ্ছেদাকুলৎ মে 
মনঃ |” 

প্রতর্কণ প্রে-তর্ক বিতর্ক করা4+ অন(আ- 
নট) ভা) সৎ, ক্লীৎ, বিতর্ক, বাদান্ববাদ। 

প্রতর্দন প্রে-তৃদৃ তাড়নকরা+- অন(ক্জনট্) 
ভাবে) জং, ক্রীং, তাড়ন। ২। (4 
'অনট্-ক) বিং, ত্রিং, তাড়নকারক ॥ 
৩। পুং দিবোদাস পুত্রবিশেষ। 

প্রতল প্রা অধিক-তল নিয়ত) সৎ, 

পু, _বিস্তৃতাক্ষুলিহতস্ত, চপেট, চাপড় ॥ 
২। ফ্রী, পাতালবিশেষ। 

প্রতান প্রে-তন্ বিস্তৃত হওয়া+ অঙ্গে ও 

ভাবে) সং, পু বিস্তার। শিং ৯ 
“লতাপ্রতানৈঃ সংচ্ছন্নঃ।+ ২। (+ঘঞ, 
_্দ) লতার তন্ত, মৌ, আস । ৩। 
থবিবিশেষ। ৪ । বান্ুরোগবিশেষ । 

প্রতানিলী প্রে-তন্ বিস্তৃত হযওয়া+-ইন্ 
-ক, ঈপ _ক্ত্রীং) সৎ, জ্্রীৎ) বল্পী, লভা। 

প্রতাপ প্রেনতপ্ উত্তগুকরা4- অন্েঞ৪) 
ভা) সং, পুৎ, প্রভাব, কোষদণ্ড এবং ধন 
সৈন্যাদি-জলিত তেজঃ । “কত্তে প্রতাপং 
সোড়ং সমর্থঃ 17? ২ “শুভঃ প্রভাপবান্ ৮ 
২ । আতপ ।৩। উষ্ণতা ।' ৪ ।সগাপু। 



গতি £ ৯প। র্ 

প্রতাপন (প্র-্পতাপি” বিজ ব্কর়ান পক্সাদ 
৭ সক), বিং, তং, কাপকানক? হ 104" |. 

| শ্াডিকঠ প্রেতি- ক$ উন সৎ) ফ$- 
এএক্ষার | প্রতিকক়। প্রেতিস-ন্. বষ'পণ' করান" অনল) 

| রতীপাহিতা- ম্রো বাং? ইসি |. 
| প্রতিক্তী- €-কর্তৃ, প্রতিক করা+ত 

ক্সাদেশে মানসিংহ ইহার সহিত যুদ্ধ | | 
.-কারাক |. । প্রত 
 প্রতিকশ্খ (কিপ্ন্) প্রতি [শরীর] সঙ্বন্ধীয় 

কনট্_ভাবে) সং+ক্রীং, পীড়ন । ৩৭৫4 
'এক্ানট হি) পু কুস্তীপাফ দাছে দরক € 

তিশর পরাঞ্জোন্ত ছিলেন $ 'জাছাক্ীরের 

, ফরিস্কা ইন্থাকে বন্দী করেন। বন্দী আব- 
কথায় জগমাথক্ষেত্রে ইনি প্রাণত্যাগ ক- 
যেন । ২1 ক্াস্মীর়রাজ যুধি্তিরের পুত্র ॥ 
প্রতারক প্রে_তৃ [পার হওয়া] বঞ্চনা করা +- 
এ সং, পুইচ বঞ্চক। ছুর্ভ, 

প্রতীদণ (প্রতারক দেখ, অন(অনউ)_ ভ1) 
 আং১ক্সীং, না স্ত্রী, বঞ্চনা, ঠকান । শিং 

-১ “্ষদীচ্ছসি বশীকর্তৎ জগদেকেন | 
: কর্মপা ৷ উপাস্যভাৎ কলো' কলপলতা দেবী 
. প্রতারণা ।+ * *প্রভারণাসমর্থস্য বিদায় 

, কিতপ্রয়োজনয্ 1” উদ্ভট )। ২। পার- 
প্রাপণ, উত্তীর্ণ হওয়া । 

প্রতারিত প্রে-তৃ-ঞ্রি-তারি পার করান 
শতকে) বিহ, ত্রিং, বঞ্চিত, যাহাকে 
ঠকান হয়. ২। পার-প্রাপিত। 

প্রতি প্রেথ্ বিখ্যাতহওষ14অতি(ভিতি) - 
' স্ভা)উপৎ,অং,প্রতিনিবি | শিৎ -- ১য় 
কেশবাৎ প্রতি 1” হ। বিপরীত । ৩। 
প্রতিকূল । ৪ । পরিবর্ত। শিৎ-১  ণতি- 

_লেভ্যঃ প্রতিমাধান্ যচ্ছতি ।” &। প্র- 
€ত্যক। ৬ । পুনর্ধার | ৭। লক্ষণ । ৮1 
উপরি 1৯1 লক্ষণ, চিহচ । শিৎ _-১ পরৃষ্ষাৎ, 
" প্রতিবিদেযোততে বিছ্যুৎ |” ১০ । আভি- | 
, মুখা। ১৯। বীপসা। শিং--১ পবৃক্ষৎ | 
সপ ববক্ষৎ সপ্রতিসিঞ্চতি।৮ ১২:। ব্যাবৃত্তি। 

| ১৬ । প্রশত্ভি 1১৪1 বিরোধ । ১৫। ইখ- 
1 এ স্ি/ত কথখনণ শিৎ- ১ লাধুর্বিপ্রো মাত" 

ঃ * স্কখ প্রাতি 1১১ ১৯০ । অল,মাত্রা । ১৭ । অংশ, | 
রে ' ভাগ । শিৎ--১ “হর প্রতি হালাহলমূ ?” 

এ লিশ্চয় | ২১ 1 নিন্দা 1. হাব ১৭ 

" জাাক্তি 1 ২৪ ।'লমাধি। 
প্রতিক (পণ ইক জী ২ ্ার্ধ- 1 

চিজ নু বি ষোলপণ দ্বারা 
'বক্রৌত,.হ্যার্দাপশিক 3. : ব্বসমীগে । 

স্পা) আত) পুত)  মিশ্কীর্শতা ॥ ৭ হিক্ষেপ। 

ক্রেন) ক) বিৎ, ভ্রিৎঃ অপকারীর অপ. 

-স্কর্মনূ: : কার্য) সং, কীৎ, প্রসাধন । 
'২। শ্রতিকার | ৩ । বেশভুষা। -. 

প্রতিকর্ধ প্রেতি” কৃষ, ফর্ষণকরা+ অল? 
-- ভা) সং» পুত, সমকর্ষণ 1. | 

প্রতিকশ (প্রতি -. বশ গমন কর1+-অ 
(অনৃ)-_ ক) নিং;ত্রৎ। পুরোবস্তাসহায়। 
২ | বার্তাবাহক । ৩ । প্রেন্ি - কশ1) সং, 
পু কশাখাতপ্রাণ্ত আখ । রঃ 

প্রতিকষ্ট ; সৎ, ক্রী*, কর্্মানুরূপ কষ্ট। 
প্রতিকায়্ প্রেতি পুনর্বার-_কায় দেহ) 

সং১পুহ, লক্ষ্য । ২ । গ্রতিরপ, প্রতিমূর্তি । 
৬. শক্রে। . . 

প্রতিকার, প্রতীকার প্রেতী বিরুদ্ধ, পরি- 
বর্ত-কু কর! + অঘেঞ১-- ভা) সং, 
পুহ, বৈরনির্ধাতন । ২। প্রতিফল। ৩। 

প্রতিদ্বেষ। ৪1 উপশম । ৫। পরিশোধ । 
৬ । উপায় । ৭। চিকিৎসা .. 

প্রতিকার্ধ্য, প্রতীকার্ধ্য প্রত্ক্লার দেখ, ব- 
'্) বিৎ, ত্রিৎ» প্রতিক্ষার করিবার যোগ্য । 

প্রদিকাল। প্রতীকাশ (প্লতি পুনর্ধ্ধার_ 
কাশ যে দীপ্তি পায়) বিৎ, ত্রিৎ, শেষের 
পরবস্তঁ হইলে), সনশ, তুল্য । শিং-১ 
« অরদিন্দপ্রতীকাশং স্বচ্ছধ, দর্বমনো” 
ছুরযূ হেস্যমৃ) |”? - 

প্রতিকুঞ্চিত প্রেতি _কুঞ্চ, হক্রু ঢ হওয়া4ত 

কষে)” শা) বিৎ, ব্রিৎ। বক্র, বাকা। ২। 
বক্রীন্কৃত, ধাহাকে ধাঁকান হুইয়াছে। 

ৃ | শ্রাতিকুণ (গতি লা) সং, 
৯৮৭ প্রতিদিন? ১৯এসাদৃশ্য। ২*। | 'শ্ুজ নি, হু 

] প্রতিকূল, (প্রতি: বিরুদ্ধ, (বিগরীত-_ ক্ল 
পু পরিখা, গড়খাই। 

; তীর). বি, জি 2 তি 
1 বিরুচ্ধ।' 7 



শা ক ূ ূ 
বসার, 

প্রতিরুত জেতি- কুট শি তরি) প্রতিক, 
প্রতিহশণধিত 451 উিপিশহিত 1... 

প্রতিকৃতি প্রেতি গুরধর্বার » করা নতি 
ধক) এ). বধ তাং 

প্রতিবিম্ব ও । প্রতিনিথি ॥ সারি 
সভা), 11 শ্রাতীধার | 

প্রতি (প্রাতি বিরুদ্ধ - কষ্ট বত খিং, 
বক্রিৎপিক্ষট | ২1 ছুইবার কষ্ট : 

প্রতিজ্তিষ্কা (প্রতি -- ক্রিয়া: কার্য) সং, জং, 
প্রতিকার ৷ 

প্রতিক্ষণ প্রতি  'বীগ্দা, প্রত্যেক _- কপ ব্যৎ 
স্জ্ট ভ্রিৎস-তিৎ, কী কণে কণে,প্রাতি- 
মুহ্র্ত। : 

প্রতিক্ষত € অতি: বিক্দ্ধ-ক্ষি নষ্ট করা+ 
অ(জন্)-- ক) সং, পুং, রক্ষক । 

প্রতিক্ষিগ প্রতি পুঁনধর্ধার, বিক্দ্ধ -ক্ষিপ, 
 ক্ষেপখ  করা+তক্ে)-- এ) বিৎ ভ্রিৎ, 
প্রেরিত । ২। নিশ্দিত। ০। ভিরদ্ত। 91 

বাধিত । ৫। নিষিদ্ধ, নিবারিত । ৬। আ- 
. হুক্সপ্রেষিত 1 
প্রতিক্ষেপ প্রেতি -ক্ষিপ, ক্ষেপণ কর1+ অঅ 
[কল )- ডা) সৎ, পুধ। নিরাশ । ২। 

তিরস্কার ।  [ভা) সং, স্ত্রীৎ, বিখ্যাতি। 
প্রতিথ্যাত্তি প্রেতি _খ্যা বলা+ তিক্তি) -- 
প্রত্িগজ-প্রেতি বিপক্ষ; বিরুদ্ধ গজ) সৎ, 

: পুৎ, প্রৃতিপক্ষ-হত্ঠী | | 
প্রতিগত-প্রেত্তি পুনঃপুনই- গত গিয়াছে, 
গমন এবং আগমন ) সং, ক্রীৎ, পক্ষীর 
গাতিবিশেষ । শি -- ১ গগতাগত শ্রাতিণত 
সম্পত্তাদ্যাশ্চ পক্ষিপাৎ। গতিভেদাঃ পক্ষি- 

 গ্ুহৎ কুলাযে! নীড়মন্ত্িয়ামূ 1” ২1 বং, | 
ত্রিৎ, উর 

প্রতিগ্জন ট শ্রেতি প্রতিকূল _ -গর্জ, 
প্রতিগঞ্গিত ). শব্ধ করা+অন€. খবনট), ভ 

(তি) দাতা তিলের 
প্রতিশিরি প্রেতি_গিত্সি পীর) অর পুত, 

সৃশ ৷ ২৭ ক্ষুদ্রপর্ব্বত । 
শুতিগ্ৃহীক্ত: (প্রোতি _ গ্রহ গ্রহণ: করাত 
কে) -_ শ্) বিং, জরি, গৃহীত, স্বীরুত 1 

৯ প্রৃতিযুর্তভি। *। |. 

| প্রতিষ্ব প্রেতি পুনব্র্বার ন্ 

অন্_ক) প্রতিকূল গ্রন্থ. ০১ | 
প্রতিগ্রছগ  (প্রতিগ্রহ্থ ঘেখ,. অল্প, ূ 
'') সং ক্রীৎ্ ববীকার, রান লয়... 

প্রতিগ্রাহু (প্রতিগ্রহ দেখ, ব্খেঞ, 3সক্জাট 
- ৎ, পু আ্বীকার 1 ৭.1 দ্েঞ ১ বিজ না 

যুন্পাত্র, পিকক্ষান। . রর 
প্রতিগ্রাহিত (প্রতি - প্রহ-কি-০প্রাহি.. রী 

হ্প সি ) বি, বি সবী- 
করিত, গ্রহণ করান 1 | | 

বধ করা+ 
অ(ড)--প) অৎ১ পু) ৬৭ ২ 

 ম্যাখাত । ৩1 কোপ, ক্রোধ ১ বা”. 
“দেখিল! রাক্ষদবল বাহিরিহে ফল. 

 আঅসৎখ্য। প্রতিত্ব-অন্ধ, চতুস্ম্পী 1.১. 
৪ 1 ছে | 784 শি লিং প্রতিকূ রঃ 

ভাভিমাত কী প্রেতি_ ন্. নখ কর! 
+অন্ে ঞ)--ভ1) সং» পু একটা বন্ত 
আর একটী বন্তকে আখ্যত করিলে জ্জা- 
হত বন্য ঘে-পুঅর্বার উহাকে ব্আত্বাত 
করে, আম্াত, টক্কর । ২ । প্রস্ষিবন্ধ, ব্যা* 
ব্বাত।৩। নিরাস-1৪ । নিক্ষেপ |... 

প্রতিত্বাভন প্রতি পরস্পর ফন বখ কর! 
শঅজ্জেনট)-ভ1) সংখ ক্ষীৎ, সার, 
হত্যা, বধ । ২ ।বাধা। :. . 7. 

প্রতিস্ম প্রেতি পুরর্বার _ স্ম [হন বধ কর! 
. শস(টকৃ)- ক] যে বখ কর), যা ক্ীৎ 
আক, শরীর, |: - ..... | 

প্রতিচ্ছন্দঃ (-- ছন্দ, শ্রতি পুলরধ্বার _ছন্, 
- আহ্হাদন কর্ন. প্রৎ ) সং, পু 
প্রতিরূপ 1.২ । ব্ন্ভিপ্রায়ানরেপ 1৩ । আনু- 
রোধ ।স্দম-পুংপস.-ক্রীৎপ্রতিকৃতি |. 

প্রতিচ্ছন্ন €্রত্থি- পুনর্ধ্ার -.ছদূ. আচ্ছা" 
তন শর রঃ নে দা 

পরে ২৭. এতিবিধি । 



শ্রতিচ্ছায় (প্রতি হুর, স্হশ ছায়া 
সৎ, শীত, প্রতিকৃতি, মী বা শিলম্রী | 

 প্রতিযূর্তি। ২ (চিত্র, ছবি? ৩। সান্ৃশ্য। 
্রতিচ্ছেদ (তি ছে ১৮ অং পু 

বাধা, প্রতিবন্ধ। 

প্রতিজত্যা প্রোতি অ্র-জঙ্ঘ) সী : 
জন্ষার অগ্রভাগ । ্ 

প্রতিজন্য (প্রতি-প্রতিকৃল-জন্য যুদ্ধ, 
৬ঠী- ্ িং ) সৎ, ক্রীৎ, প্রতিবল, বিপক্ষ- 
পক্ষ ।- 

প্রতিজল্পক প্রেতি- জনক গল্প করা, কথো- 
পকথন) সং, পু, সম্মতিপ্রপ্ান) অন্যের 

মতের সহিত স্বকীয় মতের মিলন। ২। 
বাক্যাবিশেষ । শিং ১ “ছুত্ত্যজন্বন্্বভাবে- 
হন্মিন্ প্রাণ্ডির্নার্ত্যনুদ্ধতং। দৃত সম্মা- 

 মনেনোক্তং ত্র স প্রতিজল্কঃ 1? 

প্রতিজাগর (প্রতি অভিমুখ--জাগর সতর্ক) 
কত পু প্রত্যবেক্ষা, মনোযোগ, সত" 

কতা। ২। রক্ষার্থনিয়োগ । 
প্রতিজিহবা, প্রতিজিহ্বিকা (প্রতি পুনর্বার 
সদৃশ, প্রতিন্ূপ-- জিহ্বা । প্রতিজিহব1+ 

কণ্-_ যোগ) সৎ, স্ত্রী, আল জিভ। 
প্রতিজ্ঞা প্রেতি _জ্ঞ| [জানা] শ্বীকার করা + 

উ--ভা) সং, স্ত্রীৎ, কর্তব্যক্ূপে অবধারণ, 
অঙ্গীকার । ৭ । (28010816107) পক্ষের 

সাধ্যবত্বরূপে নির্দেশ, সাধা ছুই প্রকার, 
কোথাও কোন ক্রিয়াসাধ্য আর কোথায় 
কোন যাথার্থ্য নিরূপণ কর! সাধ্য হয়। 
৩। যে বিষয়ের ব্যবস্থাপন করিতে হইবে 
তার উপন্যাস । ৪। অভিযোগ । 

প্রতিজ্ঞা (প্রতিজ্ঞা! দেখ, তক্ত) _র্) বিং, 
_ত্রিৎ, অঙ্গীকৃত, কর্তব্যরূপে অবধারিত । 
শিং--১ “কিস্তত্র খৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা 
তৎ ক্রিয়তে কথম্ । । অতিষোগ্নের 

বিষয়। 

প্রতিজ্ঞা শ্রেতিজ্ঞা দেখ, আনলেন) _ 
- ভা) সং, কীং, প্রতিজ্ঞা দেখ। . 

প্রতি্ঞাপত্র প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাহচক -- পত্র, 
“ক, স, মধ্যপদলোপ) সং, স্কীৎ, ভাষ।- | 
শত্রধিশেষ | 
গতির $ সং্রীবিপরহক্থানবিশেষ 1 

প্রতিজ্ঞ (প্রতি* কআগ্রে- -জ্ঞা টি 
গা) সং পু, গ্যতিপাঠক । । বিং, 
ত্রিং, প্রতিজ্ঞা বিষয়, অজীকাধ্য। 

প্রতিতন্্র (প্রতি-তন্ত্র মত) সং, ক্্রীং, 
্মতবিকন্ধ শান্গ। হ। পরম্পরাভিমত 
সম্বন্ধ অর্থের উপদেশক শাস্ত্র । ৩। অং, 
প্রত্যেক তত্্রান্থযায়ী। ৪। প্রত্যেক মতানু- 
যায়ী। 

প্রতিতাল (প্রতি সবনবীয় - তাল বর, 
কুলুপ ) সং, পুত, স্বরবিশেষ। লী-স্ত্রীং 
তালকোদঘাটন যন্ত্র, চাবিকাঠি । 

প্রতিতৃণী ; সং, স্ত্রীং, কুশ্রাতোক্ত বাতরোগ- 
বিশেষ। 

প্রতিদান প্রতি পুনর্বার,পরিবর্ত_ মান ) 
সং, ক্রীং, পরিবর্ত, বিনিময়, বদল। ২। 
গচ্ছিত বা গৃহীত দ্রব্যের রত্যর্পৰ | 

প্রতিদারণ (প্রতি পরস্প . বারণ বিদা- 
রণ ) সৎ, ক্লীৎ, অংগ্রা- অুজ্ধ। 

প্রতিদিন (প্রতি বীনা, প্রত্যেক -দিন, 
ব্য.-স) ক্রিং-বিৎ, ক্লীৎ, প্রত্যহ, 
দিনদিন। 

প্রতিদিব। (প্রতিদিবনূ, প্রতি-_ছ্িব্ দীপ্তি 
পাওয়া + অন(কনিন্)-ক) সং, পুং 
প্রত্যহ দীপ্তিশীল হৃর্ধ্য। ২। প্রতিদিন। 

প্রতিদিশ (প্রতি-দিশ. দিকু) সং, ক্ীৎ, 
প্রত্যেক দিক্, দিকে দিকে । 

প্রতিদেয় (প্রতি পুনর্ধ্বার দেয় দিবার 
যোগ্য ) বিং, ত্রিৎ, প্রতিদান করিবার 
যোগ্য, ফিরিয়া দিবার উপযুক্ত । ২। ক্রৌত 
দ্রব্য পুনরায় ফিরাইয় দেওয়া । পিং--১ 
“ত্রীত্বা! মুল্যেন যঃ, পণ্য হুদ্শীতৎ মন্ততে 
ক্রুযী। বিক্রেতুঃ প্রতিদে্ত্সথয়েবারা- 
বিক্ষতম।* 

গ্রতিছব্্ী প্রেতিত্থিন্, প্রতি বির্ধ_ী 
বিবার্দী, অথব। প্রতিদন্ব1ইনন্-আঅস্তয- 

 ধেঁ) বিৎ ত্রিং, প্রতিপ।. চে 
৩। সমকক্ষ । 



প্রতিধর্তী (তি প্রতি ৮৭: ধারণ কযা 
. শতছেন)-ক্) রি তি থে বিয়াকরণ 
করে, নিরাকারক.. এ 

প্রতিধা (প্রতি- শা বে করা+-তকেপ 
- ভাট সৎ, ভ্রীৎঃ প্রতিবিধান। : 

প্রতিধান (প্রতি -ধ! .. ধারণ করা+অন(জে- 
নট) ভা) সং, ্লীৎ, নিকাফরণ। 

প্রতিধি (প্রতিধান দেখ, ইকি)-শ্্) সং, 
পুহ, স্যোত্রবিশেষ । ২। অন্ন। ৩। ঈষার 
তির্ধ্যগ গত কাষ্ঠ। 

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বান (প্রতি পুনরায় _ 
ধ্বনি, ধ্বান- শব্দ) সং, পুৎ, প্রতিশব্ব ৷ 

প্রতিধ্বনিত, প্রতিধাভ (প্রতি পুনরায় - 
ধবনিত,খাত [ধবন্, ধ্া+ক্ত--শ্ম) শব্বিত) 
বিৎ, ত্রিং প্রভিশক্বিত। ২। শেক --ভা) 
ক্লীং, প্রতিশহা । 

প্রতিননদন (প্রতি-্নঙ্গ, আনন করা+ অন 
(অনট)- ভা) সং, ক্লীৎ, অভিনন্দন, 
প্রশংসা । ২। আশীর্ব্বাদি দ্বারা সম্ভাষণ । 

প্রতিনপ্তা প্রেতিনপ, প্রতি পুনর্ধ্বার,বারং- 
বার_নগচু পৌর) সং, পৃ, প্রপৌন্র। 

প্রতিনব (প্রাতি-নব নৃতন) বিৎ, তরি, 
অভিনব, নৃতন। [পুংঃ প্রতিধ্বনি । 

প্রতিনাদ প্রতি পুনরায়-লাদ শঙ্কু) সং 
প্রতিনিধি প্রেতি পরিবর্ত-নি-ধা ধারণ 
করা+ইকি)-ম্দ) সৎ, পুৎঃ তুল্য, 

সদৃশ । ২। প্রতিরূপ। ৩। বদলি। ৪। 
প্রতিভূ+ জামিন । শিং-:১ “কাম্যে প্রতি- 
নিধির্নাস্ভি নিত্যেনৈমিত্তিকে হি সঃ” 

প্রতিনিনাদ প্রেতি-নিনাদ্দ শষ) সং, পু, 
প্রতিধ্বনি, প্রতিশব। 

প্রতিনিয়ম ; সং,পুৎ, প্রত্যেকবিষয়ক নিয়ম । 
প্রতিনিবর্তীন প্রেতি-নির_বৃত. থাকা+ 

অন(অনট্)- ভাবে) সং, ক্ীৎ, অভীষ্ট- 
বিষয়ের নিবৃত্তি। নিবারণ । 

প্রতিনিব্ত্ত (প্রতি নিবৃত্ত বিরত্ক ) বিৎ 
ত্রিৎ, প্রত্যাগত, ফিরিয়া জাস!। প্রতিনিশ (প্রতি_ নিশা) ক্লীৎ, অং, প্রতি- 

তে।. .. 
শ্রতিপ প্রেতি, প্রত্যেক -গ [পা পালন 
শ্রতীপ / কর1+অূডে)-ক]ষে পালন করে) 

প্রতিপক্ষ প্রেতি : তি রা এলী 
সহায়, রং স) সং,-পুং, 'বিপক্ষ/- গ্রে $ 
হ। সাহৃশ্য। শিং-১ “প্রতিবন্ধি শ্রোতি- 

নিধি প্রতিপক্ষ বিড়ম্বকাঃ1% ২ শ্রততি-
 

বাদী, আসামী । ৩। প্রত্যরথা । : ::. রি 
প্রতিপত্তি প্রেতি-পদ্ [গষন করা] পাওয়া. 

ইত্যাক্ষি + তি(ক্তি)_-ভা) জৎ। স্ত্রীং 
প্রাপ্তি । ২। পন্ষপ্রাণ্তি । ৩। মান,সম্মান। 
৪ | ভুখ্যাতি, গৌরব । ৫ প্রবৃত্তি । *। 
অভিমান । ৭। নিশ্চয় | ৮। কর্তব্যজ্ঞান। 
৯। সম্যকৃজ্ঞান। শিং-১ “বিষাদলুপ্ত- 
প্রতিপন্ভিবিশ্মিতম্ ।? ৯ । আঅলীকার। 

:৯১। মীমাধসকমতে-্ফলশন্য কর্ম্মাঙ্গ ; 
যথা--যাগার্দির পরিতাক্ত হবি আগ্নিভে 
নিক্ষেপ, পুজিত প্রতিমাদির জলে বিস- 
অন। ১২। অভিযোগ । ১৩। প্রগল্ভতা। 
১৪ । অনুমতি । ১৫। দান । ১৬। উপায়। 
১৭। ব্যবস্থা । ৃ 

প্রতিপত্তিপটহু (প্রতিপত্তি হুখ্যাতি _-পটহু 
ঢাক) সং, পুং, নাগরাবাদ্য। 

প্রতিপত্ব,ধ্য প্রেতিপদূ _তৃর্ধ্য বাদ্য) সৎ, 
ক্লীৎ, দ্গড়বাদ্য। 

প্রতিপদ প্রেতি-_পদ্ [গমন করা] পাওয়া+ 
০(কিপ)--ধি। ধাহাতে চন্দ ক্ষয়োদয় 
পান) সং, স্ত্রী, চজ্জ্রের প্রথম কলার হ্বাস 
ব! বৃদ্ধিযুক্ত প্রক্রিয়া রূপ তিধি, শুক্ুু বা 
কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি । ২। বৃদ্ধি। ৩। 
ঘ্বগড়বাদ্য। [পদেপদে। ২ ্ছালেক্ছালে। 

প্রতিপদ প্রেতি প্রত্যেক -পদ) ক্রীৎ, গং, 
প্রতিপন্ন (প্রতিপত্তি দবেখ,ভক্ে) _্্ম ) বিং, 

ব্রিং, সম্মানিত। ছ। জ্ঞাত। ৩। আব. 
ধারিত, নিশ্চিত ।৪। প্রযাণসিন্ধ, যুভ্যা্চি 
দ্বারা সমর্ধিত। শিং-.১ “প্রতিপন্ধং হি 
বিচেতনৈরপি ।” ৫ । স্মসীকৃত। ৬1 গৃ- 
হীত। গ।প্রাপণ্ত। এ জরত ৯ 
অভিযুস্ক। . ... 

প্রাতিপান্ধক (প্রতিপান্গন দেখ,অকণেক)-_ ক) 
বিং, জি, নির্বাক । ২ নির্ণায়ক । ৩। 
প্রতিপত্বিজনক বোধক; শ্ঞাপক । শিৎ-১ 



প্রতি 

| দ্এতিপায প্রতিপাদভাবস্চ হার? ।? 
৪। উৎপাদক । | 

প্রতিপাদন াত প কিলাছিত: -শ্বমন 
করান +্সনজেনট)-” ভা) সং ক্রীৎ। পান। 

২1 সম্পাদন,লির্র্বাহ । ৩। জ্ঞাপন,বোধন। 
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করণ।. 

প্রেতিপান্ধি সত প্রেতিগাই দেখ, তে) শি 

বিং, ত্রিৎ। নিপ্পাদ্িত, সম্পার্দিত। ২। 

ঘবত্ত ৷ ও । স্িরীদ্কত, বিজ্ঞাপিত । ৪ 

; বোধিত । 
প্রতিপাদ্য (প্রতিপত্তি দেখ, মি) বি, 

: তরি অভিধেয়। ২। বোধ্য ॥ ৩ । বর্ণনীয় 

বিষয় । 

প্রেতিপাণ পশ্রেতি--পণ্ ক্রুক্স- বিক্রয় কর 

অেঞ )- শ্মঃ ভা) সৎ, পু আক্ষিক; 

প্রতিক্ষণ, দ্যুতজীড়। ৷ | 

প্রেতিগালক প্রেতি--পাল. রক্ষা কর17সক 

পেক)-+ক)বিখ্ত্রিং,রক্ষক, যে প্রতিপালন 

করে । ২। অপেক্ষাকারী। 

প্রতিপালন প্রেতিপালক দেখ, অন(অআনট) 

সভা) সৎ, ক্রীৎ, রক্ষণ। ২। পোষণ । শিং 

৮৯ পকুস্ত্যা গ্রহ্থতন্ত কর্ণস্য রাধাপ্রতি- 

পালনাৎ্ রাধেয়ত্বং সঙ্গচ্ছতে ॥” 

_ প্রাতিপালিত (প্রতিপালক দেখ, তক্ে)--ম্ম) 

. বিং, ভ্রিৎ ম্বাহাকে ছিলেন কর! 

. হুইক্জাছে। 

প্রতিপাল্য ভিলা জেস্য দিন 

ক্র) বিং ত্রিৎ, প্রতিপালনীয়, পোষ্য । 

তিক প্রতি-সপুক্ষষ মনুষ্য) সৎ পুৎঃ 

.' শপ্রতিন্ধি) থে ব্আন্যের পরিবর্তে কার্য 

কয়ে [তষন্থরূপ পুজ1। 
প্রতিপুজন ; সং ক্লীৎ, অন্যের পুজাদর্শনে 
প্রতিক (শ্রতি-পৃষ,- 

আন্ুকুল্যকারী 
ঞ্রতিপ্রধান প্রেতি_প্র-ষা দান ককা+ | 

_ অনসনট ২-ভাবে) সৎ টা প্রতিসান, 
. প্রুত্যপখ 
প্রতি প্রোি--প্রক্ষা যে শমন রে) 
এ আত) কী) প্রতিনিব্ত্তি, ফিরিয়া ষাওয়া। 

্রতিপ্রহত (প্রেতি পুনর্ব্া--্রহু 

প্রতিপ্রস্থান (প্রতি 

পোষণ করা. 

 'অকাশক)-ক)  বিৎ তরি, লহ্বক্নকারী, ৃ 

্ পর প্রেতি বর ষ্ 
পাস) সাং. ক লিষিদ্ছের পুমর্ষিধান। 

উৎ- 

পাদ্দিত), বিং, স্তিং, স্বাহার্গ প্রতিপ্রসব 
কর] হইয়াছে । ২। পুনঃসত্তাধিত। 

প্রতিপ্রস্ছাত। প্রেতিপ্রস্ছাত্, প্রতি-প্র-স্ছা 
থাক14+-তৃতেন)--ক ) সং) পুং, সোম- 

'শ্যাগীয় খিক বিশেষ । 
প্রতিকূল - প্রচ্থান) 

সৎ, ক্সীৎ, বিক্ুন্ধপক্ষের আশ্রয় । ২। বিং, 
স্ত্িধ, নিগ্রাহছা ॥। 
প্রতিপ্রহার ; সং, পথ, কৃতপ্রহারের অনুরূপ 

প্রহার, প্রতিতাত। [ উপকার । 
প্রতিপ্রিয় ; সৎ, ক্লীৎ, প্রত্যুপকার, উপকারীর 
প্রতিফল?) সৎ, ক্লীং, প্রতিবিন্ব । শিং-১ 

“প্রতিফলমবলোক্য স্বীপ্পমিন্দোঃ কলায়াৎ 

'হরশিরসি পরস্যা বালমাশক্কমানা।” (রেস- 

মগ্তরী)। ২ । প্রতিশোধ । ৩ । প্রত্যুপকার 
৪1 প্রত)পকার। | 

প্রতিফলন প্রতি-ফল. ফল ধরা, নিষ্পন্ন 
হওয়।4অন(অনট.)- ত!) সং ক্ষীৎ, 
প্রতিবিম্বন, প্রতি লপড়া। শিং-১ 

”নয বিন্বৎ তি ঃসপ্রতিফলনলাভাদর” 
ণিতৎ |” আনন্দলহরী)। 

প্রতিফলিত (প্রতিফলন দেখ, তক্তি)- রি) 

বিৎ, ত্রিংপ্রতিবিশ্থিত। শিং ৯. “হী 

স্বান্তে তহুথে প্রতিফলিভবপুঃ ( 

প্রতিফুল্পক প্রেতি _ছুল্পবিকদিত হওয়া 

কণ.- যোগ) বিং, তি, প্রফুল্প, বিকসিত। 

প্রতিবধক প্রেতি- বধ, হত্যা কর4-অক 

পেক)-- ক) সৎ, পুতঃ ভিউ ॥ ২। 

 প্রতিছন্ব,বিয়োধী 1: 
শ্রতির্ শ্রোতি বিক্ুদ্ধ বন্ধ - বাঁধ) বিঃ 
ক্রি, ব্যাহত ।-২ । বাধিত. | 

তব (প্রতি--বধ, ধিনাশ' ফরা+ঘ -. 

ঙ্ঘ) বিৎ, ত্রিৎ$' প্রতিবন্ধলীয় ।২। প্রতি- 

বন্ধার্হ। :  ' [পুৎ, বাধা, বিশ্ব, ব্যাখাত। 

প্রতিবঙ্ক প্রোতি বিরুদ্ধ বন্ধ বঙগান) সং 

প্রতিবন্ধক প্রতি বিরুদ্ধ বন্ধ ক্ষন কর! 

: নঅকণেক)-ক ) বিং,, জিৎ, ঝাধাঁজনক, 

- রক । ২ সং, পু বিটপ,শাখা। 



২০৩ কত 

| 'শ্রাতি' ] 

প্রতিবন্ধা (বক্ষ প্রতি বন্ধ বন্ধন করা 
শতৃতেন্)-"ক) বিৎ, ত্রিং, প্রতিক্ন। 
প্রতিবন্ধক । 

প্রতিবন্ধি (প্রতি খিকুদ্ধ -বন্ধ_ বন্ধন করা 
+ইন্_ভাবে) সৎ, পুং, ব্যাখাত। ২। 
(+ইন্ -৭) অনিষ্টান্তরপ্রসগ্রক বাকা । 

প্রতিবন্ধী ( প্রতিবন্ধিন, প্রতিবন্ধ+ইনৃ-_ 
অস্তযর্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিবন্ধবিশিষ্ট । 
২ । (প্রতি-বনদ্ধঞ্রিবদ্ধি+ইন্ণিন্) 
-- ক) প্রতিবন্ধক। 

প্রতিবল (প্রতি তুল্য, প্রতিকূল- বল) 
বিং ত্রিং, সমর্থ, শক্তি । ২1 তুল্যবল। 
শিৎ- ১ “যে মে প্রতিবলো লোকে ।” 
চেওী)।1 ৩। সং, ক্লীৎ, বিপক্ষসৈন্ত | ৪ । 
পু শক্রে। 

প্রতিবোধ প্রেতি- বোধ 
জাগরণ। ২। ন্ফটন, বিকাস | ৩। 
বোধ । 

প্রতিবোধিত প্রেতি_-বোধ বুঝান-+ তক্তি) 
_শ্বট বিং,ত্রিৎ, জাগরিত | ২। বোধিত। 
৩। বিকসিত, স্কুটিত। [সদৃশ । 

প্রতি্ট ; সৎ, পুই, প্রতিপক্ষ যোদ্ধা। ২। 
প্রতিতম (প্রতি সম্পূর্ণরূপে-ভয় শঙ্ক।) 

বিৎ, ত্রিং, ভয়ঙ্কর, ভয়হেতু । ২। সঘ, 
কীৎ, শক্রভয় । 

প্রতিভা (প্রতি-ভা দীপ্তি পাওয়া1+উ - 
ভা) সং,স্ত্রী, বুদ্ধি । ২। অসাধারণ বুদ্ধি- 
শক্তি, প্রত্যুৎ্পন্নমতি । ৩। নবনবোন্মেষ- 
শালিনী প্রজ্ঞ। । শিৎ--১ "প্রজ্ঞা নব- 
নবোমেষশালিনী প্রতিভা মত” ৪। 
গ্রভা,দীণ্তি । ৫। সাদৃপ্ত। 

প্রতিভাগ প্রেতি _-ভাখ অংশ) সং, ক্লীং, 
প্রত্যেক ব্ক্তি রাজার নিজ ব্যবহারজন্য 
যে ফলপুম্পা্দি দিয়া থাকে । 

প্রতিভাত (প্রতিভা দেখ, তরক্) _ 
ত্রিৎ, প্রদ্বীপ্ত । ২। উদ্দিত। 

গ্রতিভান ; সৎ, ঝুৎ, বুদ্ধি । ₹। প্রভা । 

জ্ঞান) সং, পু, 
প্র- 

সস) বিৎ, 

প্রতিভাষিত প্রেতিভ।  প্রস্যত্পন্নমতি 
প্রতিভাবান ) সম্বিত . যুক্ত। প্রতিভা- 
প্রতিভামুখ / বহ, প্রতিভ14+বৎবেতু) - 

অ্ত্যর্থে। প্রতিভা সুখ বদন) বিৎ, 

১১১৩] 

জিৎ, অসাধারণ সঞ্লাপী) চে 
প্রাথল ভ্যযুক্ত | : 7. র্ 

প্রতিভা শ্রেতি -ভান্ হি পাওযা+ 
অ(অন্)-_ ক) বিং, ত্রিং প্রকাশকর্তী। 
২। (4 _ ভাবে) সং, পুত, প্রকাশ | 

প্রতিভামিত প্রেতি-ভান্ দীপ্তি পাওয়া 
শতক্তে)-ন্্) বিং, ত্রিং প্রধীপ, শো 
ভিত. | 

প্রতিভ প্রেতি প্রতিনিধি-ভূ হুওয়া4- 
০কিপ)- দক) সং, পুত) তত্স্থলীয়, 
জামিন । 

প্রতিম প্রেতি সমান- মা পরিমাণ কর! 
অথবা প্রতি-মা তুল্য কর+ অ।ড)-- 
গ্) বিংত্রিং। (শর্ষের পরবত্তা হইলে) 
তুল্য, সদৃশ ; যথা--জলঘবপ্রতিম | 

প্রতিমা প্রেতি_মা পারমাণ ক 1বাতুল্য 
কর11+৬-প্ম) সং, স্ত্রীং, গজের দস্ত- 
স্বয়ের নধ্যভাগ, গজদত্তবন্ধ। ২। প্রতি- 

(মুর্তি | ৩। (+৩-ভা) সাদৃশ্য । ৪1 (4 
৬--প) প্রতিবিম্ব ৷ 

গ্ররতিমান (প্রতিম দেখ, অনজ্জেনট্)_ ক্র) 
সৎ, ক্লীৎ। হস্তীর বৃহত্দত্তদ্বয়ের অভ্তরাল 
স্থান। ২ । প্রতিযুর্তি, ছবি। ৩।(+ 
অনট্ ৭) প্রতিবিন্ব । শিং-১ *প্রতি- 
মানৎ প্রতিচ্ছাক্সা গজদস্তাভ্তরা লয়ো21” ৪। 
(4 অনট্- ভা) উপমা । ৫। সাদৃশ্য । 

প্রতিষানদ 1 (প্রতি _ মান্য পুজা! কর1-+অন 
(অনট্)-- ভ1) সং, স্ত্রীৎ, পুজা, জন্মান। 

প্রতিমার্গক প্রেতি বিপরী ৩. মার্শ পথ 
ক প্র) অং, পু, পুরবিশেষ, শুন্য 
স্থিত হরিশ্চক্র রাজার পুরী । 

প্রতিমায়া (প্রতি বিপরীত--মায়া) সং, 
শ্রী, পঠ্যমান কব্তাবলী, স্মরণশক্তি 
পরিচয় দিবার জন্য যে সমন কবিতা 
পাঠ করা ঘাত্ব। 

পতিমিত্র ; সখ পু, নৃপধিশে : 
প্রতিষুক্ত (প্রতিমোচন দেখ, 2 শর) 

বিৎ, ত্রিৎ, পিন, পরিহিত । ২। পরি- 
ত্যন্ত। | ৩। বন্ধানমুকি 1 

প্রতিমুখ (প্রতি অভি _মুখ ) বিং, ত্রিং, 
অতিমুখ, সম্মুখ । ২। সং, ক্লরীৎ, নামের 

৯৪০. 



শা প্রেতি 
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সন্ষিবিশ্টেয় ।. ৩। বিলাঙ পরিসপর্ণাি টু 
শিৎ--১ “বিলাদঃ পরিসগ্গশ্5 বিদ্বৃতধ তা. 
পনং তথা । নরম নশ্মমহ্যাভিউশচষ ভঙ্গ প্রপ- 
নং পুনঃ | বিবোধশ্চ প্রকিমুখে জা সাং 
গর্ধযুপাষনৎ। পুপ্পৎ বজ্সমুপন্যাসো বর্ণ 
সংহাৰ ইক্ক্যপি।? ... 

গতিমুর্তি প্রেতি . সমান - মূর্তি আকুতি) 
সং, জ্ত্রীৎ, প্রতিকৃতি, কৃতি, ছবি। 

প্রতিমুষিকা ; সং, স্ত্রীৎ ইন্দুরবিশেষ | 
প্রতিমোচন প্রতি _মুচ ত্যাগ করা+ অন 
ক্সেনট )-- ভা) অং, ক্লীৎ, বিমোচন, বৃদ্ধন- 
যোচন। ২1 নিধাতন। ৬। পরিধান । 

প্রতিযত্র (প্রতি ক্ষধিক বা সমান _ যত্ব 
চেষ্টা ) সং, পুৎ, লিপ্না, লাভেচ্ছা । শিং 
-৯ “প্রতিবত্বস্ত সংস্কারে" লিপ্লে।পগ্রহ- 
ণেষুচ।”২। বন্দী, কয়েদী। ৩। গুণ! 
তরাধানরূপ সংস্কার । ৪1 প্রুতিগ্রহ । ৫। 
জম্াকৃষত্ব । ৬। প্রতিশোধ ॥ শ। রচন। 
৮। বিৎ, তরি, ষত্ববানূ। 

গ্রতিষাত প্রেতি _য। বাওয়া4” তত্জে)- ক) 
বিং, তরি, প্রতিনিকৃত” ফিরিয়া! বাওয়া। 

শ্রতিফাতনা শ্রেতি সমান-যাতি [ঘশ্ত্রণ। 
দেওয়া] পরিমাপ কর1+আঅন(আনট:) _ 
ভা) সৎ, শ্্রীৎ, প্রতিকুতি, ছবি । ২। 

তুল্যরূপ ষাতনা। 
প্রতিযোগ প্রেতি সমান-_যুজব ষোগ করা; 
শক্সঘেএং)- ভ1) সং* পুৎ, বিপক্ষতা, 
বিরোধ । 

প্রতিযোগী 02 যোণিন্, প্রতি সমান ুজ 

যোগ করা+ ইন্শ্িন্)-- ক,শবলার্থে) সং 
পুৎ, প্রাতিদ্বন্্ী, বিরোধী । ২। সদৃশ । ৩। 
সমকক্ষ, তুল্যবল। 5. প্রতিপক্ষ । ৫ 
স্বাহার অভাব কাছে তাহা । ৬ । প্রতি- 

ল্। 

প্রাতিযোজ ফ্রিতব্য (প্রতি -যুজ রিচ যোজি | 
সুক্ত করান 4+তব্য শমী) বিৎ, তরি, ফোজ- 

লী, ষাহা যোজিত করিতে হুইকে। ২1 
৮ এহন্্রী প্রভৃতি ছারা ফোন নীয়। 

সমান যুধ্ 

| আজজেনু) ক) সং পৃ, 

খা ৮. 
বি /. 074 ট নি টি । 
5 

ক
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রে 

৮০০ প্রেভি টস রখ) সৎ, পু, 
বিপক্ষযোদ্ধা।  . (পু, জতিধ্বনি। 

প্রতিরব প্রেতি পুনবর্ার - সরব... শব্ঘ) সং, 
প্রতিরুদ্ধ প্রেতিরোধ দেখ, তক্ষে)-_ সদ) বি 

ত্রিৎ, আআ বকুদ্ধ, ক্াটকফর। । ২ । নিবারিত। 

প্রতিরুরূঘু গতি রূ জ্রেশন কর।1 সন 
ই উ - ক) বিৎ ভ্রিং রোদনেদ্ছু। 

| ভাধণেচ্ছ, । 
ডিক € প্রতি সমান-রপ আকুতি ) 

সং, ক্রীং, সাদৃশয । ২। প্রতিস্ুত্তি। ৩) 
প্রতিবিম্থ । ৪ । বিৎ, ত্রিং, সদৃশ । ৫) 
পৃৎ, দ্রানববিশেষ । তা ক্র, মেক সাবর্ণ- 
দুছিত!। 

প্রতিরূপ (প্রতিকপ1কৎ- ফোগপ) সং, 
রীীৎ, তত্ন্থানীয়, প্র নিধি । ২ । প্রতি- 
বিশ্ব ॥ 

প্রতিরোধ (প্রতি-- . রুদ্ধ করাল, 
ভা) সং, পুং, (নবারপ। ২ । চৌর্ধ্য। 
৩। প্রতিবন্ধ। ৪ । অবরোধ, আটকা ৫। 
(তিরস্কার । ৬। সৎপ্রতিপক্ষ । 

প্রতিরোধক, প্রতিরোধী 0 রোধিন্, প্রতি- 
রোধ দেখ, ক্মকণেক), ইন্(পিনৃ)-_ ক) 
সং, পু €চীর | ২। বিং, ত্রিং, বে প্রতি- 
রোধ করে, নিরোধক ।৩। ব্যাখাতক। 

প্রতিরোপ্ধিত প্রতি _ রুধ্-ড-*য়োধি রুদ্ধ 
করান তক্তে)--ম্ম) বিং, ত্রিং, নিবা- 
রিত। ২। ব্যাহত । 

প্রতিলস্ত ; সং,পুৎ, লাভ | শিৎ-১নৈৰ নঃ 

প্রিযতমোসভয়থাসো বদ্ব্যমূৎ ন বৃগুতে বৃধুতে 
বা এক্তে। হি ধিশ্বমুমগুণজ্ঞামন্য ত* কথ" 
মদ্ঘঃ প্রতিলস্তঃ1+ 

প্রত্িলোম (প্রতি বিপরীত- লোমনু শ- 
বরের বোম 1+ কস _ প্রেং) 1ক%, ভ্রিৎ, বাম, 
প্রাতক্ধুল। ২। বুযুৎক্রম,উল্ট।। “বৈগুধ্যা- 

ভ্শ্মনঃ পুর্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ।”' 
প্রতিলোমজ প্রেতিলোম _-জ [জন জন্মান 

“৮ অ(ড)-- ক] জাত) বিং, ভ্রিৎ। ক্ষত্রিয়ের 
ওরসে ভ্াঙ্দণীর গর্ভজাত,বৈশের ওঁরসে 
আেিয়ের গর্ভডজাভ ইত্যান্দিক্রেছে উৎপন্ন । 

শিং ১ পকীর্থযোনকো থে ছু. প্রাতি- 
 ধলামাম্লামন্কাঃ। 



প্রতিষটন ০ বুধ পিবর্থ _ বস, 
প্রতিযটস্ ধচস্স্ বাঁক) সহ ক্লীৎ, উদ্ভর/ 

প্রতত্বর | ২। প্রতিকূল বাক্য ।ও। জমা- 
নার্থক হাক)। [ধি) সং, পুং, গ্রাঙ্গ। 

প্রতিবসধ প্রেতি-বন্ যাস কর+অথ - 
প্রতিবস্ত,গ পমা (প্রতি-ব্সা- উপমা) সং, 

সত্ীং, কাধ্যালক্কারবিশেষ, থে প্লে পার্থ, 
স্বয়ে উপমাদ উপমেক্ন ভাব না থাকিলেও 
পরস্পর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, 
আর সাধারণ ধরব একরূপ হইলেও পৃথক্ 
আকারে বিন্যস্ত খাকে। 

প্রতিবাক _ নী | (প্রতিবাচ্ প্রতি পু” 
প্রতিবাক্য -ক্লীং । নর্ধবার পরিবর্ত - বাচ 
প্রতিবাপি -স্ত্রীং বাক্য, বাপি) সং) 

উত্তর প্রত্যুত্তর । ২। প্রতিকূল বাক্য।৩। 
সমানার্থক বাকা । ৪ । প্রতির্ধনি ।. 

প্রতিবাড (প্রতি-ধাত বামু) ফ্রীৎ, অধ, 
বায়প্রতিকূল। ২। বিৎ, ত্ত্িং, যে দিকৃ 
হইতে বাখু আইসে। 

প্রতিবাদ, প্রভীবাঙ্দ প্রতি বিরুদ্ধ-বদ্ 
বল14অ(ঘঞ-- ভ।) সং, পুং, প্রতিকূলে 
উক্তি, বিরুচ্গে বল। ৷ ২। আপত্তি । 

প্রতিবাদী (প্রতিবাপিন্, প্রন্টি বিকুচ্গ _ 
বানী [ বদ বলা+ইন্(ণিন্)ট-ক ] ষে 
বলে; বিং, ত্রিৎ, প্রতিপক্ষ, আসামী । ২। 
গ্রচার্থা । শিৎ-১ “্ষদাত্বেবশ্থিধঃ পক্ষ । 
কলিতঠ পুর্ববাদিনা । দদ্যাত্তৎপক্ষসন্বন্ধং 
প্রতিবাদী তদ্দোত্তরৎ |? 

প্রতিবাপ (প্রতি -বপৃ- বপনকর1+ অ(ফএ) 
_শ্ট সং, পু) মিশ্র ওঁ, বৃক্ষমূলাদির 

“কাধ নিক্ষাশনের পর, এই ক্কাথের সহিত 
ষে দ্রব্য মিশ্রিত করা যায়। 

প্রতিবার (প্রতি-বৃ-ঞিঃ-বারি নিষেধ 
করা অন(সনট্)- ক) বিং, ত্রিং, নিবা- 
রক। ২। সং, পুহ, দৈত্যবিশেষ। ৩। 
(+অনট _ভা) ক্লীৎ। নিবারণ । 

প্রতিবার্তী ; সস্ত্রীঘ রত্যুরস্থানীয় বুস্কাস্ত 
বিশেষ । 

প্রতিবামর (প্রতি প্রত্যেক, বীপস! বাসর 
দিবস) সং, ক্রীৎ, প্রতিদিন, প্রত্যহ । 

প্রতিবানী (- বাশিন্, প্রতি "নিকট বাড 

সৎ, ক্রীৎ, প্রতিকার ই ০ ৫. 
প্রতিবিবিৎসা (প্রতিবিধিৎস প্রতিদান রেখ 

অন্-ইচ্ছার্থে] গুতিকার কছিখায়, ইজ! 
জানি ভা, আপ.) জং, আত 

 শ্রতিকারেচ্ছা। .. [যুধিষিরের পুত্র 3. 
প্রতিবিদ্ধয ; সং, পু, স্রৌপদীর গর্তসন্ভুভ 
প্রতিবিষ্থ শ্রেণি সমান -বিদম্ব মুর্তি) সং, 

পুং_ক্ষীংওপ্রাতিচ্ছা য়া, দর্পণাদ্ধিতে পতিত 
'অনুরূপ আকৃতি। শিং-১ঘত্র ধাক্যছ্ে 
বিশ্বপ্রতিবিদ্বতয়োচ্যতে । সাঙগানাধর্মে! 
বাকজ্ৈঃ স দৃষ্টান্ে! নিগদযতে+” 

গ্রতিবিস্বন প্রতি সমান-বী গমন করা, 
দীপ্তি পাওয়া+ব--প্রৎ মৃ-আগম। ঈ 
-ছুম্ব। স্বামী বলেন--শোছার্থ বিদ্ব, 
ধাতৃতেই সিপ্পন্ন ৷ অথবা বিশ্ব-্রিস্বিস্থি 
+অনট্-_ ভাবে) সং, কীং, দ্বচ্ছ পদার্থে 
অনুরূপ আকতিপততন। শিং-১ "ৃষ্টী 
সহ্য সধশ্্মস্য বস্যনঃ প্রতিবিদ্বনমূ 1”? 

প্রতিবিদ্ববাদ ; সং,পু, জীবের ঈশ্বর প্রতি- 
বিশ্বতাস্থাপনার্থ বাদবিশেষ। বৈদাস্তিকেক! 
জীব ও ঈশ্বর বিভিন্নরূপে কলনা করিয়া 
থাকেন। [করে) সখ, পুত, দর্পণ । 

প্রতিবিদষ্বাত (প্রতিবিম্ব আত্ যে গ্রমন 
প্রতিবিদ্বিত ( প্রতিবিশ্ব+ইত _.জাতার্থে। 

আখব] বিশ্ব-িএস্বিন্থি+ক্তি- প্র) বিৎ 
তি প্রতিবিন্বপ্রাপ্ত, যাহার প্রতিবিস্থ | 
পড়িয়াছে, প্রতিফলিত । 

প্রতিবিহিত (প্রতিবিধান দেখ, তক্কে) দু) 

বিৎ, ত্রিৎ, যাহার প্রতিবিধান কর। হই 
য়াচ্ে, প্রতিকৃত। ২। সঙ্জিত। . 

প্রতিবেশ, প্রতীবেশ (প্রতি . নিকট.-বিশ. 
প্রবেশ করা+অ(অল্)- ধি) সং, পু, 
সমীপবাঁ বাসস্থান । 

প্রতিবেশবাসী (- বাসিন্, প্রতিবেশ বাসী র্ 
* যে বাস করে) ছি, ত্রিং, প্রতিবাসী, দিব 
টবস্থা গৃহস্থ। 

প্রতিবেশী, প্রভীবেশী (- বেশিনৃ, প্রতিবেশ 



শইনৃ- _ক্ষযর্থে ॥ অথবা শ্রতি- বিশ. 

প্রবেশ করা+ইনৃতিন্) ₹ ক.) বিৎ, ত্রিং, 

প্রতিবাসী, সমীপবত্তাঁ গৃহস্থ । শিং--৯ 

শ্ৃষ্টিং হি প্রতিব্শিনি ণমিহাপ্য্যদৃ- 
গৃহে. দাঞ্যসি 1 

গ্রতিবাহ (প্রতি প্রাতিদ্বপ - ব্যুহ, ঘ্ং- স, 

মধ্যপদলোপ) সং, পু, সৈন্যবিন্যাসের 

প্রতিরূপ ব্যুহ। 
প্রতিশম্ব (প্রতি পুনরায়, পরিবর্ত_ শব্দ ) 

সৎ, পুৎ, প্রতিধ্বনি । শিৎ-১ “প্রীতি- 

শন্দো মহানভূৎ্ণ।” (দেবীমাহাত্ম্য)। 

' প্রাতিশদ্ - পু, প্রেতি-শী শয়ন 

প্রতিশফন _ ক্লীং কর14 অ€অল্), অন 

(অনট)- ভাবে) 

প্রত্যাদ্দেশ কামনায় দেবোদ্দেশে জান 

ভোজনাদি পরিত্যাগ পুর্ধবক শয়ন, হত্যা 

দেওয়া । ২। ধন্বাদেওয়1, নির্বান্ধবাস। 

প্রতিশক্মিত প্রতি -শী শয়ন করা তক্তে) 

_ ক) বিৎ, ত্রিং, প্রতিশয়নকারী, যে 

হত্যা দেয়, যে ধন! দেয়। 

প্রতিশাসন (প্রতি -শাসন দ্বমন) সং ক্্রীৎ, 

ভূত্যদিগকে আহ্বান করিয়া কোন কাধ্যে 

প্রেরণ। 

প্রতিশিই প্রতি_শাস্ শাসনকর।47 ত(ক্ত) 

_র্) বিৎ, ভ্রিং, 1/রত । ২ । প্রত্যা- 

খ্যাত, নিরাকৃত। 

প্রতিশীর্ধ ; সং, পুৎ, প্রতিনিধি । 

প্রতিশীর্ষক ; সৎ, ক্লীৎ নিকষ য়। ২। সুল্য। 

প্রতিশ্যা- স্ত্রী কা - শ্যোগমনকরা] 

প্রতিশ্যায়_পুহ | ফোটা ফোটা পড়া+ড, 

অবেঞ)-৭) সৎ, পীনাসরোগ ; জীব 

ও বেগ ধাক্সণাদি কারণে এই রোগের 
উৎপত্তি হয়। 

প্রতিশ্রপ্ণ প্রতি সম্পুর্ণ রূপে_ -তআি সেবা 

কর আয় করা+আঅন্সল্)_শ্্ঘ) সৎ, 

পু, সভা । ₹। জাশ্রয়ন্থান। ৩।গৃহ। 

৪ | হজ্ঞশাল।। | 

্ প্রতিশ্রষ প্রেতিশ্রুত দেখ, অ.জল্)-ভা) 
সৎ পু, আজীকার, স্বীকার।  * 
পতি প্রতি পবিবর্ত-ভ্' শ্রবণ করা 
+িপ )- এ) সৎ, জী, প্রতিধ্যনি। 

চা ২২১১৬ রা 

সং, অভীষ্ট শোভার্ 

প্রতিশ্রুত প্রোতি- - জল রা করা 
শৃতক্কে)-শ্), বিৎঃ জিৎ আজীকৃত। 

দ্বীকৃত। | 
প্রতিশ্রুতি (প্রতি - শ্রু শ্রবথ রতি 

(ক্ি)--তাবে ) সংন্ত্রীৎ, অঙ্গীকার | ২। 
প্রতিধ্বনি । | 

প্রতিষিদ্ধ প্রেতি -সিধ্ [সম্পন্ন করা] নিষিদ্ধ 
কর1+ ত(ক্ত)- _দ্দ) বিৎ, ত্রিং, নিবারিত, 

নিষিদ্ধ । 
প্রতিষেদ্ধা, প্রতিষেধক প্রেতিষেছু, গ্রতিষিদ্ধ 

দেখ, তৃতৃন্), অক(ণক) - ক) বিৎ, ভ্রিং 
নিষে্ধেক, নিবারক । শি২-১ “যোহনু- 
মস্তাপি ভবতি নিরয়ে প্রতিষেধকঃ।?? 

প্রতিষ্ধ (গতিষিদ্ধ দেখ, অ(অল্)- ভা) 
সং, পু, “কর না” এই প্রকার নিষেধ, 
নিবারণ । শিৎ- ১“ প্রাধান্যন্ত বিধের্ধত্র 
প্রতিযেধেহ্প্রধানত1।'7২। পরিহার,ত্যাগ। 

অর্থালম্কারবিশেষ। 
প্রতিক্ষ, প্রতিক্ষদ প্রেতি - কষ বধ করা, 

কস্ গমন করা+অংসন্)-ক। স্- 

আগম) সৎ, পু, চর, দৃত। 

প্রতিক্ষশ (প্রতি_কশ. শাসন করা+অ 

(অন্)-ক। স্-ন্"ন) ড। পুহ১ দৃত। 
বার্তীপুরুষ। ২ | 1বং, ত্রিৎঃ সহায়।৩। 

অগ্রশ।মী । 

। প্রতিষ্ষৰ (প্রতভি_কষ আঘ।ত করা+অ 

(অল্)-৭। স্ আগম) সং, পুৎ, চর্শ 

রঙ্জ,, চামের দড়ী।, 
প্রতিষটন্ধ প্রেতিষ্টভ্ত দেখ, তক্তে)-_ _ পু বিং। 

ভরিৎ, প্রতিবন্ধ, ব্যাহত ।২। কুদ্ধ। 

প্রতিষ্টস্ত প্রতি _স্তন্ভ স্তব্বকর1+ অ(অল্। 

_ভা) সং পু প্রতিবন্ধ, বাধা । ২1 

রোধ। শিং-১ “বাহুপ্রতিষ্টস্ত বিবৃদ্ধ- 
- অনুযুঃ 1? রেছু)। 

প্রতিষ্ট তি প্রতি ঘঘ স্তব করা+তিক্জি) 

_ ভাবে) সং, স্ত্রী, কোন পুরুষ বা কোন 
রেররেরীকে। ল্ক্ষ্য করিয়া স্ভব কর1। 

প্রতিষ্ট ( প্রতিষ্ঠ। দেখ, অ _ অন্তযর্থে) বিং, 

ত্রিৎ, প্রতিষ্টাঘুক্ত, গৌরবাদ্বিত। ২। সং, 

পুং জৈনবিশেষ। 

প্রতিষ্ঠা (প্রতি -প্ছ! 0: গ্রশঘসা করা 



অতি [১১২৭ দত 

ইত্যাফি+৩-- ভ1) সং»: ক্্ীৎ, হুখ্যাতি, 
গৌরব, মর্দ্যাব! ) শিং-১মা লিষান্ঘ | 

প্রতিষ্ঠাতস্বমগঅঃ আখতীঃ সমাঃ॥১' ২11] 

হস্কারবিশেষ। ৩। শেঙ- ভা) ব্রতাদির 
উদ্যাপন । &। সমাপ্তি | ৫। স্ফিতি। ৬। 
পুফরিণ্যার্ি উৎসর্গ; যেমন - পুক্করিণী 
প্রতিষ্ঠ।। ৭।ছন্দোবিশেষ, চতুরক্ষরাবৃত্তি | 
৮।(+৬-ধি) অবলম্বন, আশ্রয় । ৯। 
আম্পদ, স্থান । ১০ । পৃথিবী । 

প্রতিষ্ঠান প্রেতি -স্থান) সং, ব্লীৎ, গোদা- 
বরী-নদী-তীরস্থ নগরবিশেষ, ইহার বর্ত- 
মান নাম মঙ্গিলপটন। ২ । ব্রতার্দির 
সমাপনবিষয়ে কর্তব্য কর্ম, দেবপুজান 
সংক্কারবিশেষ। ৩। বিখ্যাতি । 

প্রতিষ্ঠাপিত (প্রতি _স্থা-ট্ি-স্থাপি স্থাপন 
কর1+ত(ক্ত) -_ম্ম) বিং, ত্রিং, স্থাপিত । 
২। অর্পিত । ৩। উত্স্ৃষ্ট। 

প্রতিষ্ঠামান প্রেতিষ্ঠ1+ আন:শান) - ক) বিং 
ত্রিৎ, প্রতিষ্াযুক্ত । 

প্রতিষ্িত(প্রতিষ্ঠা+ইত-- সংজাতার্থে। অ- 
থব! প্রতি স্থিত ) বিৎ, ত্রিং, বিখ্যাত, 
প্রশংসিত । ২ । অম্মানিত | ৩। জমাপিত। 
৪। সংস্কত। ৫। বদ্ধমূল । ৬। শ্থিত। ৭। 
স্থাপিত । ৮। খ্যাতযুক্ত। ৯। অধিগত। 
১০ । সং, পু, বিষণ । শিং- ১অপ্রমতঃ 
প্রতিষ্ঠিত 1; 

প্রতিষ্।ত প্রেতি-ন্বা দ্বান কর14 তক্ষক) 
বিং, ভ্রিং, প্রতিস্সাত, বিশুদ্ধ, পবিভ্র। 
২। পৃত। | 

প্রতিসংবিধান ; সং, র্লীৎ, প্রতিবিধান। 
প্রতিসংহার (প্রতি -সং-হ্. [হরণ করা] 

নিবৃত্ত কর! ইত্যাদি+ অদেএ)- ভ1 ) 
সং, পুং, নিবর্তন। ২ । প্রত্যাকধণ, 
সন্কেচ। 

প্রতিদংহৃত (প্রতিসংহার দেখ, তক্তি)-শ্ম) 
বিৎ, ত্রিৎ, সঙ্কুচিত, প্রত্যাকৃ্ঠ, প্রত্যা- 
নীত। ২। নিবর্তিত।.৩। ছনুরুদ্ধ। 

প্রতিসস্কম প্রেতি প্রুতিরূপ-_জঙ্ক,ম, ব্বং 
-স,মধ্যপধ লোপ) সং, পুং, প্রাতচ্ছায়া । 
২, সঞ্চার । শ। বিং, ত্রিং 755 ক 

৪1 প্রতিচ্ছা দ্নাপন্ন 1 

| প্রতিস্থ্যা _জ্ীতঃ াতিনান ্ ু সর টু 
__সধ্্যা ব্যক্ত করাও, -স্মসট ১-ভাহ্টে 
সৎ, সাখ্যপাতোগ্ষলোক্ত বুদ্ধিষিশেষ । - 

প্রতিসঞ্চার প্রেতি -সর্ু -চর্ গমন করা4- 
অ্মল্)_ধি) সং, পু, প্রলয়বিশেষ। 
শিৎ-১৭যদা তু প্রকতে যাতি  লক্ষৎ 
বিশ্বমিদৎ জগত্। তদোচ্যতে প্রাকতোহয়ৎ 
বিদন্ধিঃ প্রতিসঞ্চরঃ |” 

প্রতিসন্ধান; সৎ, র্লীৎ, 
চিন্তন, অন্েষণ। 

প্রতিসম ; বিং, ত্রিৎ, বিসদৃশ । 
প্রতিসমাধান প্রেতি পুনরায়, পরিবর্ত--সমৃ 
-্া- ধা !ধারণ করা] কর1-+ অন্জে- 
নট )- ভা) সং, ক্লীং, প্রতিকার । 

প্রতিসমাধেয় পুব্বে দেখ, ষ--শ্ম) বিৎ, ত্রিং, 
প্রতিকার্ধয ৷ 

প্রতিসমাসনপ্রেতি - সং- আ - অস্ ক্ষেপণ 
করা+অন(অনট)-- ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
নিরসন, নিবীরণ। 

প্রতিসর প্রেতি-শ্ছ গমন কর+ অন্সেল) 
--শুরট সংজ্ঞার্ে) সং, পুৎ, হারযন্থি, মা" 
লার ছড়1। ২। নর । ৩। সৈম্তপৃষ্ট। ৪। 
কল্কণ । ৫। প্রাতঃকাল । ৬। মজ্জবিশেষ। 
৭। পুং, কীৎ, ভূষণ। ৮) হন্তসত্র । ৯। 
হস্তীর আরক্ষ । ১০ । বিংসাত্রৎ, নিষোজ্য, 
কিস্কর। ১১। (+ অল. ভাবে) ব্রণশোধ ন, 
ন্ষতাদি আরোগ্যকরণ । 

প্রতিসর্গ প্রেতি প্রতিবূপ বা প্রতিকূল - 
অর্গ হি) সং; পুৎ, ত্রহ্ষার কির পর 
দক্ষার্দির কৃষ্টি, মরীচ্যাদি করুক ছুষ্টি। 
শিং-১ “প্রতিসর্গশ্চ যে যেষামধিপাস্তান্ 
বনস্ব নং।” 

প্রতিসধ্য ; সং, পুৎ, কুদ্রবিশেষ। 
প্রতিসব্য প্রেতি সম্পূর্ণ -সব্য বাঁম) বিং, 

ব্রি, প্রতিকূল, বিপবীত। 
প্রতিসান্ধানিক (্রতিসন্ধান স্ততিপাঠ+- 

ইক(ফ্িক) করোত্যর্খে ) সৎ, পৃ, ডি? 
পঠক। ্ 

প্রতিসারণ (প্রতি-- স্থ- ক্রি০দারি নীরা 
কর1+4 অন(জনট )-- ক)'বিং, ত্রিং, অপ- 

সারক দরকার | ২। (নট, ভা) 

অনুসন্ধান, অনু" 



| সি হজ 
৬. 

সং, ক্লীৎ, অপসারণ, টি ্  1২ হর 
তোক্ত অঙ্গিকার্ধ্যবিশেষ । 

প্রতিসারশীয় প্রেতিসারণ দেখ, অনীয় _শ্) 
-. বিৎ, ত্রিৎ, স্থানাতটীর বয়নীয় । *। সং, 

পুং, সুঞসতো কত শ্ারপাক বিধিবিশেষ । 
প্রতিসারিত প্রেতি _স্ু-ক্রিল্সারি গমন 

করান +-ক্ত প্র) বিং, ভ্রিং, পরিচালিত, 
অপসারিত, সরাইয়া গেওয়া। ২। প্রব- 
ত্িত। ৬। জৃক্লীকত । ৪1 সংশোধিত । 

ৃ প্রতিসারী (প্রতিসারিন্, প্রতি - স্ব-ভ্রিল 
সারি গমন করা+ ইন্(ণিন্)- ক) বিং, ! 

' ত্রিৎ, প্রতীপগামী । 
প্রতিসীর। প্রেতি- জি বন্ধন করা+র(রকৃ) 

-প্ম, আপ, -_জ্ীঘ, ই-ঈ) সং, স্্রীং, 
তিরস্করিণী, যবনিক1, পর্দা । 

প্রতিহথর্্য প্রেতি প্রতিন্ধপ--হ্র্ধ্য । 
প্রতিশুর্যক 

সং, পুহ, শধ্যতপরিবেশ । ২ ।দ্ভিতীঘন্ুর্যয 

প্রাহর্ভাবপ বআআম্তরীক্ষোৎপাতবিশেষ। 
৩ । কুকলাস, কাকলাস। ৪। টিকৃটিকী। 

প্রতিস্ষ্ট প্রেতি_স্জ্ ত্যাগ করা+ ভক্তি) 
সক), বিৎ, 
বিস্ৃষ্ক । ৪। প্রত্যাখ্যাত। 

প্রতিস্কঙ্ধ; সৎ, পুহঃ ক্ুমারামুচরবিশেষ । 
২। নিয়মসন্ষির অন্গবিশেষ। [অভিমুখে । 

প্রতিক্সী ; সং, জ্ীৎ, পরনারী । ২ । অং, স্ত্রীর 
প্রতিস্মতি ; সং, স্্ীং, স্মৃতিশাম্মবিশেষ। 
প্রতিজোতঃ প্রেতিআোতম্) সং, ক্লীং, প্রতি- 

কৃলবাহী আ্োত। 
প্রতিত্বর ; সৎ, পুং, প্রতিশব্ব । 
প্রতিহত প্রেতি-হন্ [ব্ধ করা] আব্বাত 

কর! ইত্যাদি তভক্কে) _ শুট বিৎ, ত্র, 
নিরস্ত । ২। ব্যাহত । ৩। আহত। ৪ 
পপ্ররিত | ৫।স্বিষ্ট । ৬। প্রতিবদ্ধ। ৭। 

কুদ্ধ।৮। প্রতিষ্ধলিত । 
প্রতিহতি প্রেতিহত দেখ, তিক্তি) - ভাবে) 

: স্ৎ, জীৎ, প্রতিতাত। ২। রেষ। 
প্রতিহত রা প্রেতিহস্ত, প্রতিহ্ূ্ঃ প্লেতি 

 গ্রতিহর্তী _হুন্ [বধ করা] _হ্ব[হ্রণ 
. কঙ্সা] নিবারণ করা ইত্য (দি +-াতেন্)_- 

ক) বিং, ব্রিৎ, সিইই। ২। প্রতিহ্দগ- 

কণ্- যোগে প্রতিহধ্যক | 

ত্রিং,প্রেরিত। ২। দত্ত ।৩। 

ঘর ১১৯ না. 

1 

ৃ 

প্রতিহিংসা (প্রতি 

৮ 2208 রা 1744721-4 

77572 টি 

2 
্ ঠি 8%১ 

ক ্ ্্ 

“ঞ্ছাতিহর্তা ত্বমা, ক আক | শিৎ-$ 
প্ামৃ।” ৩। পুৎ, খত্তবিগ্বিশ্গেষ। 

প্রতি হর্ষণ ) সৎ ক্লীৎ, হখখখপারূপ হর। ২। 
প্রতিরপ সম্বোষ সম্পাদন। 

 প্রতিহস্ত (প্রতি হস্ত হাত। কণ্ 
প্রতিহস্তক যোগে প্রতিহস্ত ক) সং,পুং, 
প্রতিনিধি, আন্তের পরিবর্তে যে কাধ 

করে। 
প্রত্তিহত্ভী €প্রতিহত্ভীন্, প্রতিহস্ত+ ইন্- 

অন্তযর্থে) সং, পুৎ, শ্রতিনিধি। ২। 

গোষস্তা। 

প্রতিহ্থার, প্রহীহার প্রেতি-জ্ [হরণ করা] 
নিবারণ করা ইত্যাদি 1+'অশ্যঞ)- ধি) 

সং, পু, দ্বার । হ। দ্বারপাল, দেোঁবারিক। 
৩। (4 ঞ.- ভাবে) পরিহার, ত্যাগ । 
৪ | (+ এ -ক) বাজিকর। ৫। মায়া, 
কপটতা। রী - স্কীৎ, দ্বারপালিকা। 

প্রতিহারণ (প্রতি -হারি গ্রহণ করানশ 
অন.অনট)-_ ধি) সৎ, ক্লীৎ, প্রবেশদ্বার। 
২। প্রবেশন, দ্বারে প্রবেশ করিবার অনু- 
মতি । 

প্রতিহারী, প্রতীহা'রী /প্রতিছারিন্, প্রতি" 

হার+ইন্_রক্ষাণ্খে)। সং, পু) রিণী- 
স্ত্রীঘ, দ্বারপাল, দ্।রপালী । 

প্রতিহাধ্য প্রেতিহার দেখ, য-্্) বিং, 
ত্রিং। পরিহধ্য, ত্যাজ্য। 

প্রতিহাস, প্রতীহাস প্রেতি পুনরায় -হন্ 

হাস্য কর14অংবণ) _ ক) সং, পু, করবী 
গাছ। ২ । (1ঞ _প্ম) উপহাসকারীর 

প্রতি হাস্য। 
পরিবর্ত - হিংসা ) সং 

স্ত্রী, বৈরশুদ্ধি, বৈরনির্ধাতন । 

প্রতীক (প্রতি বিরুদ্ধ-.ই গমন করা+ 

ইকটেকনৃ)-_ ক। অথব। প্রতি-+-ক _ প্র, 
নিপাতন, ই দীর্ঘ) বিং,. ভ্রিং, প্রতিকূল, 

বিপরীত । ২ । সৎ, পু, অঙ্গ, ক্সবয়ব । ৩1 

সাঙগবাধ্যলিষ্ধে। | 
প্রভীকার প্রেতিকায প্নেখ) সং, পু, প্রতি" 

কার দেখ।  [প্রশিকার্্য (দখ। 

প্রতীকার্ধ্য (প্রতিকার্ধত দেখ.) বি ত্রিং 
প্রতীকাশ প্রেত্তি সমান _ কাশ, দীপ্তি 



পাওয়া +বন্জেন)_ক অথবা প্রতিকাশ 
দেখ) বিৎ, তিহ, তুল্য, সমৃশ। | 

প্রতীক্ষণ _ব্লীৎ ॥7 €শ্রতি -ঈঙ্গ [ দেখা) 
প্রতীক্ষা _শ্রীৎ 3) সমাদর করা ইত্যাদি 

+ অন(অনট্), ও - ভাবে ) সং১মপেক্ষা | 
শিৎ-- ১ “ক্াতঠঃপরং প্রতীক্ষণ ন কার্ধা1 7” 
২) প্রতিপালন। শিং--১ “নাইট ম্যাঞ্চ 
চতুর্দশযাং প্রায়শ্চিত্ত গ্রতিল্গাণে ১ ৩। 
পূজ11 

প্রতীক্ষ্য প্রেতীক্ষণ দেখ, যধ্যেণ)_ন্ঘ) বিৎ, 
ত্রিং, পুজা, আরাধ্য । ২ | অপেঞ্ষণীয়। 
শিৎ -১৭প্রতীক্ষৎ তৎ প্রতীক্ষ্যায়ৈ পিতৃ 
বত্রে প্রতিশ্রাতিম্।॥? 

প্রতীচী প্রেতি পশ্চৎ _ অন্চ, 
+*(কিপ)-ধি'ঈপ. -স্্রীং | পশ্চাৎ অ- 
ধাঁৎ দিনাস্তে সুর্য যে দিকে গমন করে) 
সৎ, শ্ীৎ, পশ্চিঅদিকৃ | 

প্রতীচীন, প্রতীচা প্রেতীচী+ঈননৌন), ষ 
(স্তয) - ভবার্থে) বিং, তরিৎ, পশ্চিম্দিকৃ- 
জাত। ২। পশি মাদক, পশ্চিমদেশীয় | 
৬।ক্ক্রীং, পুলজ্ঞা-মাতা । 

প্রতীচ্ছক প্রেতি প্রতিণত- ইচ্ছা, ৬ষ্ভী- 
হিং ক-- যোগ) বিং, ত্রিং, গ্রাহক । 

প্রতীত (প্রতি--ই [গমন করা) বোধ কর! 
ইত্যাদি + তক্তি) _শ্) বিং,ত্রিং, খ্যাত, 
প্রসিদ্ধ । ২। সন্মানিত । ৩ ।জ্ঞাত। ৪) 
প্রীত। ৫। ছুষ্ট । ৬ জ্ঞানবান্। “৭1 আআ" 

তীত। ৮1 বিশ্বস্ত । 

প্রতীতি প্রেতীত দেখ, তিংক্কি)- ভা) সং, 
ভ্রীং, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। হ।জ্ঞান। ৩। | 
অন্মান। ৪ । আদর। ৫। হর্ধ। ৬ | প্রীতি । 
৭। বি্বায | 

শ্রতীদ্বক ; সং, পুত, বিদেহদেশ 
প্রতীপ প্রতি বিরুদ্ধ--অপ. জল, অ- 
 প্রৎ, অপন্যানে ঈপ) সৎ, পু, শান | 
। মাজার পিত। হ। অর্থালক্কারবিংশেষ । ৩। 
| (0০০০৪1৮০) বিৎ,হ্রিৎ, প্রতিকূল, বিপ- 
[ স্বীত। শ্িঘ--১ এগ্রাভীপথাচ রৎ, অগ্ষন্ 

| পশ্ছিম্ 

খ্ীপদর্শিনী প্রেজীগ, 

ূ প্রভীর প্রে- তীর 

গমনকরা ূ প্রতীবাপ প্রেতি পুনরায় - বপ, 

: 
ৃ 

| 
র 

পনর রঃ হী ০০৭ ৪ | 

পরাহ্ুখ-_ দর্শিনী ৃ 

গ্রস্ত (প্র- 

সি তি যে পু 
সং, স্ত্রীৎ, লারী, শ্রী, যোষিৎ্শ্র রঃ 

্রত্তীপদরশা ৫. - ঘর্দিন; গুতীপ: 2. বিপরীত -- 
ছর্শিন[দুশ দশনি করা+ইন্(শিন)- 
ক] শে দেখে) বিং, ত্রিং, বিপরীতদ শুর । | 

প্রতীমান শ্রেতি-মা পরিমাণ করা+অল 
(অনট্)- ভা, ই--ঈ) অং, কী, পরি--. 
মাণ।- 

প্রতীয়মান প্রেতি - ই গমন করা+ আন 
(শান)-_ম্ম, য-আগম) বিৎ, জিৎ, জতায় 
মান, যাহা জান যাইতেছে । 

তট) সং, ক্রীং, কুল, 
তীর, তট। রা 

বপন করা 
+অ(ঘএঃ)- ভা । ইস্ঈ) সং, পৃৎ, গ- 
লিত স্বণাদির দ্রব্যাস্তরের সহিত মিশ্রণ । 
২। ন্যাস, নিক্ষেপ। ৩। উপদ্রব । 

প্রতীষ্ট (প্রতি - ইষ্ট) বিং, তরিং গৃহীত । 
২। অঙ্গীকৃত। «* 

প্রতুদ প্র--তুদৃ [চঞ্চ ছারা] ব্যধিত করা 
(অন্)-_ ক) সং, পুই, গৃধ কাক ময়ুক্প পে- 
চক প্রসভৃতি। 

প্রতোদ প্রে-তুদ্ পীড়া দেওয়া-+/অ(দ্জল্) 
-ণ) সৎ, পুত, অশ্বাদির তাড়নঘণ্ড» 

চাবুক । “প্রতোনমাদায় জবেন গচ্ছন্।”” 
প্রতোলী প্রে-তুল্ [ওজন কর!] গমন করা 

+ অনেল্) _ধি, ঈপ) সৎ, আ্্রীং, রখযা, 
রাস্তা, রে | ২1 আঅভ্যত্তর পথ । 

দন, কর1+ তক্তে) - মা ১) 
বিং নি জী ২। ত্যক্ত । 

প্রত্ব প্রেগে এখানে পুরাতন অর্থখ-ত্ব__ -প্রহ £ 
গে-লোপ) বি, ত্রিৎ পুরাতন, পুরাশ। 

প্রত্বতত্ববিৎ €- বিদ্, প্রত পুরাতন - তস্ত 
নিগুড়ভাব-বিদি বেজানে) সং, পু 
পুরাপ-ইতিহাসব্তে1 (0 01552793) | 

প্রত্যক্ প্রেত্যচ্, প্রীতি -অনৃচ্ গ্মনকর1- 
*ক্িপ)5 ক) বং, পচা । ২ পুর্ব । 

[শু । পশ্চিম দ্বিক, ॥ ৪1 ৮ 
| পশ্ডিমেশীর, / 

প্রতাক্ষ প্রেতি- লক্ষ্য অক্ষ ইন্রিক, ্ -. 
থবা প্রতি -- অক্ষি চগ্ুহ,বাযধ - সক 

ক. 
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. প্রাথ, কিম্বা প্রতি --ব্সক্ষ “ইত্রি়, গম 

২ ভিত মধ্যপদ লোপ) বিং। জিৎ, সৃশ্য, জা 
"আগত, ইজিরআজি, ইত্িয়ের ছ্িঘক় ! শিং 
শি এন্মসন্তর্যাং ন বৃক্তব্যৎ প্রত্যক্ষমপি 
দুশ্যতে 17-,1 সহ ক্্ীতচ  ইন্ছিয়-জন্য | 
জ্ঞান: 7: য় 

প্রত্যক্ষদর্শন (প্রত্যক্ষ দশ দেখা+ অন 
 ক্নট)-__ ক) সং, পুৎ+ সাক্ষী, যে স্বয়ং 

. ফেখে। * ' (+ অনট্_ ভা) স্বয়ৎ দর্শন ' 

 শ্রত্যক্ষবাদী (--বাদিন্,প্রত্যক্ষ-_বাছিন্ যে 

বলে। যাহার! প্রত্যক্ষণতিরিক্ প্রমাণ স্বী- 

কার করে ন') সং, পুৎ, বৌদ্ধ। 
প্রত্যক্ষী (প্রত্যক্ষিন্, প্রত্যক্ষ + ইন্-অ- 

স্র্থে) বিৎ, ত্রিৎ, প্রত্যক্ষদশরী। ২। 
স্বয়ং দ্রষ্টা। ৃ 

প্রত্যক্ষীকৃত প্রেত্যক্ষ-কৃত করা হুইয়াছে। 

মধ্যে, ঈ(ি)- আগম), বিৎ, ত্রিৎঃ ঘাহা। 
করা হইয়াছে । 

প্রত্যগাত্মা 0-আবত্মন্,প্রত্যক্ জীব - আত্মা 
স্বরূপ) সৎ, পৃৎ পরমেশ্বর, ব্রহ্ম চৈতন্য । 

শিৎ-১ “কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ। 

বৃস্তচ্ষুর মৃতত্ব মিচ্ছন্ ॥” ৃ 
প্রতাযগশাপতি (প্রত্যক পশ্চিম আশ! 

দিক, দেশ-পতি প্রভু, *চী_ ষ) সং, 
পু, পশ্চিমর্দিকের অধিপতি, বরুপ। 

প্রত্যগুদক ; সৎ, স্ত্রীৎ, পশ্চিম ও উত্তরের 

মধ্যবন্তণ দিক, বায়ুকোণ। 
প্রত্যগ্র প্রেতি-অগ্র প্রথম) বিং, ত্রিংঃ 

নৃতন, টাটকা । ২। অল্লান। ৩। শোধিত। 

৪ । সৎ, পুত, বৃহাদ্্থ-পুত্র নৃপতিবিশেষ। 

প্রত্যগ্রথ ; সৎ) পুৎ, অহিচ্ছত্র নগর । 

প্রত্যগ্রহ ; সৎ, পু, £েদিদেশের নৃপতি- 
বিশেষ । ্ 
প্রত্যক্গ প্রতি সম্বন্ধীয় অজ) সৎ, জীৎ, 

অঙ্গাবয়ব, অন্জের আক, হস্ত পদ কর্ণ 
-. নিক? প্রভাতি অবস্বব। ২ । উপকরণ। 

প্রত্য্ষির ১) সৎ, স্ত্রীৎৎ দ্বেবীবিশেধ। “আথ 
 প্রত্যজিরাৎ বঙ্ছেযে পরকৃত্যা নিব্ছিপীম্ ।” 

রি প্রত্যদ্থুখ প্রেত্যক,_ মুখ, '৬ষঠী _ছিতৎ) বিৎ, 

| -"প্রত্যন্থুখে ভুখক্ষে 1৮, (অনু) 1 ্ 

প্রততঃঞ০ প্রত্যচং প্রেতি -ক্ষান্চ্ গমন করা | 
. শ্রাশ্ক্কিপ৩ শা ক), বি, সৎ, ত্রিৎঃ পশ্চাৎ। | 
. ক পুর্ব) ৩। পশ্ডাপ্বদ্তঁ ।. ৪.1 পশ্চিষ' 
দেশীয় |. ৫ । পশ্চিযদিক,। ৬। পশ্চিম, | 

প্রত্যনীক প্রেতি বিরুদ্ধ,প্রতিকূল _- অনীক : 
সৈন্য, ৬ষ্ভী- হিং) সৎ, পুৎ, প্রতিপক্ষ, ! 
শত্রু । ২ । বিদ্বা। ৩। কাব্যালঙ্কারবিশেষ। : 
৪ | বিং, ত্রিং, প্রতিবাদী । | 

প্রত্যন্থমান প্রেতীপ বিরুদ্ধ _ অনুমান, যং 

বিরুদ্ধ অন্থমান। 
প্রত্যস্ত (প্রতি প্রায়- অস্ত শেষ) সং) 

৩। সন্নিহিত, নিকটবত্ত। 
প্রত্যস্তপর্বত ; সং, পুহ॥ বৃহৎ, পর্বতের 

নিকটবস্তণ ক্ুদ্র পর্বত । 
প্রত্যভিজ্ঞ (প্রতি 
জানা 4৬ - ভা) সৎ, স্ত্রীং, স্মরণবিশেষ, 
£ইহ1 সেই” ইত'কার জ্ঞান। 

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন (: ত্যভিজ্ঞ1 _ দর্শন, *ঠী- 
ষ) সৎ,ক্রী , বাহেশ্বর শান্মবিশেষ। 

প্রত্যভিষোগ প্রেতি 

প্রত্যছিবাদ - পু ৃ 

প্রত)ভিবাদন_ ব্লীৎ / 'আভিবাদ, অভি 

প্রত্যয় প্রেতি -ই [গমনকরা) জানা ইত্যার্ি 

হু । বিশ্বাস।৩। শপথ । 

. আচার । ৬। প্রসিদ্ধি, খ্যাভি। 

পর জাক্গমান বিভজ্যাদি। 

ূ 
ৃ 
ৃ 
1 

ৃ 

_স) সং, ক্লীং, এক ব্যক্তির অনুমানের | 

পু, ম্লেচ্ছদেশ। ২। বিৎ১ত্রিং,প্রাস্তবস্তী। 

পুনব্বীর _ অভি-জঞা 

পুনবর্বার_ অভিযোগ 

নালিস) সং, পু, আঅভিযোক্তার প্রতি 
অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যন্ভির আত্মদেোধ ! 

থণ্ডনপুর্বক অভিষোক্তার প্রতিকূলে 

ভিষোগ, আপীল । শিৎ_১ “অভিযোগ, 
মনিস্তীধ্য নৈনৎ প্রতযতিযোজয়েখ। অভি 
যুক্তঞ্চ নান্যেন নোক্তৎ বিপ্রক্কতিৎ নে? 

শ্রেতি পুনরায়” 

বাদন-*বন্দন।, প্রণাম) সংপুজয বহি 

প্রপাম করিলে তিনি খে আশীর্বাদ ব' 

রেন। | 

+অ(অল্)-- ভ৫) সৎ, পুৎ) নি রা র 
৪1 হেতু । £ 

| রন | 

ছিন্্র। ৮। আঅধীন। ৯ ব্যাকরণেশর 

ব1 ধাতুর উত্তর ক্রিয়মাপ শব্দ, প্রতি 
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ত্য শ্রেত্যইইল-ইজ_'জাতার্গে। আখব! | 
 প্রতি-ক্জন২৩ি)-ক ) বিৎঃ বি, 
(বিশ্বস্ত, বিশ্বাদপাত্র | ২ । প্রতিগত |: 
ত্য শেক্সিনৃ, প্রত্যয়+ইন্-দ্বন্ত্যর্থে): 

বিৎ, ব্রিং, বিশ্বাসী, বিশ্বাসকারী $... 
প্রত্যরি (প্রতি বিরুদ্ধভাবে-খা প্রাপ্ত 

হওয়া ই(ইন্্)-ক) সহ, পু, শত্রু | 
হ। জন্ম তারা হইতে পঞ্চম চতুর্দশ ত্রয়ো- 
বিৎশতি তারা । শিং -+ ১*জন্ম সম্পদ্ধিপৎ- 
ক্ষেম২ প্রত্যরিঃ সাধকে। বধঃ।” 

জা টি 
 যেকিয়াজ] ছটা ) অধ. সাধ): মোছর মোর, |. 

* জ়াৎ প্রত্যবন্ষন্দনহ ছি-অহীর৮ 71:37 
প্রত্যবদ্ছাত। (শ্রতাবস্ছাড়, প্রতি আদল | 
[খাকা1বাধা দেওয়া তৃতন্)--ক) স্িৎ, .. 
ভি, প্রতিপক্ষ । ২। শক্র 1৬1 অবরোধ- 
কারক । শিৎ--১"সতকঃ প্রত্যবস্থাতা-4ৎ 

প্রত্যবহার প্রেতি-অৰ-ন্ধ [হরণ করা ] 
. নষ্ট করা +- অ(ঘেঞ) - ভা) সং, পুৎ, প্রলয়, 
ধ্বংস, নাশ । ২। যুদ্ধার্থ উহ্যক্ত 'সৈস্া- 
দিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ। 

প্রত্যর্থী (-র্থিন্, প্রতি প্রতিকূল _ অর্থ | প্রত্যবাস্স প্রেতি-অব-ই গমন করা+ জ 
বিধেক়, প্রয়োজন + ইন্ _ অন্ত্যর্থে) বি, 

ত্রিং, বিপক্ষ, শত্রু । ২। প্রতিকূল। ৩। 
প্রতিবাদী, আসামী | ৪। অর্থিপ্রতিপক্ষ । 
শি--১৭প্রত্যর্থিনোহগ্রগতে। লেখ্যৎ বথ! 
বেদ্গিতযর্থিনা ।১ 

প্রত্যর্পণ প্রতি পুনবর্ধার টি দ্বান) 
লং, ক্রীৎ, প্রতিদান, ফিরিয়! দেওয়া । 

প্রত্যর্পিত প্রেতি পুনবর্ধার - অর্পিত তত) 
বিং, ত্রিৎ, ইট যাহা ফিরিয়া দেওয়া 
হুইযক়্াছে। শিং-১ “যাচ্যমানোহপি- 
যদি ূর়াৎ স্্যৎ গৃহশতৎ প্রত্যর্পিত- 
ঞেতি।” 

প্রত্যবনেজন ; সং, ্ীৎ, পিপ্োপরি ক্রিস্ব- 
মান ু র্রবান্থরূপ জল, ঘ্বান। | 

প্রত্যবমর্শ ) প্রতি - অব--ম্ৃশ, মৃষ ক্ষমা 
প্রত্যবমর্ধ / করা, স্পর্শ কর+- অদ্জেল)-- 
. ভাবে ) .সং, পুৎ» অনুসন্ধান । শিং-- ১ 
 -*গ্মৃতিঃ প্রত্যবমর্শশ্চ তেষাং জাত্যত্তরেহভ- 
বত ।১(হরিবংশ)। ২। সন্ধান। | 

শিরাজাডি প্রেতি -অব -সে। (শেষ কর1] 
৫ভাজন .. ভাত শা) সং) 
ক্লীং, ভোজন, ভক্ষণ । 

'প্রত্যব্দিত প্র্বে দেখ, ক্কে)-) (বিৎ, ৃ 
ত্রিৎ, ভুক্ত, ভক্ষিত। - 

'প্রত্যবন্থপ্নে পু... 
শরত্যবস্বন্বন _-জ্ীৎ 4 আব -স্ষন্ছৃ 

প্রতি পরর্বার-_ ৃ 
ঙ্মন, . কযা+ জেল, অনন্মেনট১- ডা) সংখ 

(অল )--পা) সং, পুং, পাপ । | অনি, 
ক্ষতি । শিখ--১*অনুতৎপত্তিং তথ] চান্যে 

প্রত্যবায়স্ত মত্তে।” ২ । বিপন্থীত অ।- 
চরণ । 

প্রত্যবেঙক্গা স্ত্রী, 7 প্রত্যবেক্ষ্য দেখ, ও, 
প্রত্যবেক্ষণ--ক্লীৎ / অন(অনট ১ ভা)সৎ, 

বিশেষর্পে দর্শন, তত্বাবধান। হ। অনু- 
সন্ধান । ৩। বিচার । ৪ । প্রতিজাগর। 

প্রত্যবেক্ষ্য (প্রতি পুনব্বার _ অব - ঈীক্ষ_ 
দর্শন কর1+ষ-শ্) বিৎ, ত্রিৎ, প্রত্য- 
বেক্ষণষোগ্য । ২। অনুসন্ধেয় । ' ৩ 
বিচাঞ্ধ্য | রিড, 

| প্রস্তর) সখ, ক্রীৎ, গৈরিক, গিক্গিমাটা 4... 

প্রত্যহ প্রেতি বীপসা- অহন দিন+অ) 
অং, প্রতিদিন । শিৎ- ১ নিরিশসুপচচার 
প্রত্যহৎ সা হৃকেশী।” | 

প্রত্যাকার প্রেতি তুল্য-- আকার আস্ততি, 
- ছষী- ছিৎ) সং, পুং, খেত খাপ $ 
প্রত্যাধ্যাত প্রেতি -ক্স1--খ্যা[বল1] নিরা- 

করণ করা+ তজ্ে) -স্ম) বি, ত্রিৎ, 
নিরাকৃত, নিরস্ত, দৃরীকৃত।.২। অনীক । 
৩।নিরুৎসাহীকৃত। 

প্রত্যাখ্যান প্রেত্যাখ্যাত দেখ/জনক্েনট' )- 
তা) সং, ল্সীৎ, নিক্লজন, নিরাকরণ ুরী- 

, করণ ।২ কেকা । . 
পরত্যাগন্ত ক্রভি - পুনর্র্যার _. আগত আসি- 

১৪১ 



আসা । 
্রত্যাগতি শ্রেতি_ আ- গমূ পন করা+ |. 

তিক্ত) - ভ1) সং, স্ীৎ, প্রত্যা 
প্রত্যাগম প্রেতি- আ-গ্ গমন করা4+অ 

জেল্)-- ভাবে) সং, পুৎ, ফিনিক্স 'আসা। 

 শ্রিং-১৭তীর্ঘৎ প্রত্যাগমেহপি চ 1” ২। 
তীর্থবাব্রালমারস্তে তীর্ঘপ্রত্যাগমেযু ভ ।” 

প্রত্যাদিউ প্রতি _ আ1-দ্বিশ [বলা] জানান 
ইত্যাদি +তক্তি)--স্) বিং, ভ্রিং, প্রত্যা 
খ্যাত,নিরাকত । ২। ত্যক্ত। ৩ ।জ্ঞাপিত। 

প্রত্যাদেশ প্রেত্যাদিউ দেখ, অ(অল্) ভা) 
সং, পুং, প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ। হ। 
প্রতিধন্ধ। শু। পরিতযাগ । ৪ 1 জ্ঞাপন । 

€ | দৈববাথী, ভক্তজনের প্রতি দ্বেষতার 
'আভ্ভ1। 

প্রত্যাধান (প্রতি - আ-খা ধারণ. করা+ 
অন(অনট)-_ শ্) সং, ক্লীৎ, মস্তক । 

প্রত্যাধান ; সং, পুৎ ঘাতব্যাধিবিশেষ। 
প্রত্যানয়ন প্রতি পুনর্বার- আ-নী 

লইয়া! যাওয়া 4 অনঘ্জেনট)- তা) সং, 
স্ত্রী, পুনক্দ্ধার, ফিরিয়া আনা । 

প্রত্যানীত প্রেতি - আনীত) বিং,ত্রিৎ, যাহ। 
ফিরিয়া আনা হইক্সাছে। 

প্রত্যানিনীষু প্রতি-আ1-নী লইয়া যাওয়া 
+সন্-_ ইচ্ছার্থে দ্বিত্ব, উ-ক) বিৎ, 
তিৎ, প্রত্যানয়নেচ্ছ, । 

প্রত্যাপস্তি (প্রতি-আ-পছ্ স্থির থাক 
+ তি(ক্তি)- ভাবে) সৎ, ভ্্রীৎ, বৈরাগ)। 
। পুনরাগমন । 

প্রত্যায়ান প্রেতি-আ-ম্না রান হওয়1+- 
 আঅন(নট্)-ম্ম) বিং, ব্রিৎ। প্রাতিনিধি। 
প্রত্যাক্সক (প্রতি-ই গমনকর1+ অকণেক) 
শক) বিৎ, ত্রিৎ, 
বোধক। ৰ 

প্রত্যাকন (প্রতি-ই-ঞ্িস্আয়ি প্রানণ্তি 
করান-” অন(অনট.)- ভাবে) সং, ক্রীৎ, 

 বিশবাসজনন । ২। বোধন । [আরম । 
প্রত্যারস্ত (প্রতি _ আরম) সৎ, পুৎ১ পশ্গাৎ্ৎ 
রে প্রেতি _ আ-লিহ্ [চাটা 
বপন কর1+ তকে) সভা) লং ক্রীৎ। 

স্াছে) বি রিং বিন, জরা ্ ূ খা 

বিশ্বাস-কারক। ২।. 

] উপ- 

করিয়া বসা । ২1 বক্ষ) বিৎ, ত্রিং, 
আশ্মবানিত | ৩। ভুষ্, ভক্ষিত ৷ | 

প্রত্যাবর্তন € প্রতি -- আ--বৃত- ঝ্িঃস্-বর্তি 

মর করান + অন(ক্জনট)__তাবে) 
। প্রতিনিবৃত্তবি । ২? প্রতিনিবারণ। 

যা ত্রেতি পুনর্ধ্ধার__আ--বৃত, 
[বর্তমান থাকা) আগমন কর1+ তক্ত)-- 
ক) বিৎ, ত্রিং, প্রতযাগত | ২ । পুনরাবৃত্ত। 

প্রত্যাশা প্রতি পুনর্ধার - আশ! আ- 
কাজা) সং, স্ত্রীং, আকাজ্ষণা।, ভরসা। 
২। প্রত্যয়। 

প্রত্যাশী (প্রত্যাশিন্, প্রজ্ঞাশা4+ ইন্_ 
অন্তযর্থে) বিং, ত্রিৎ, যে প্রত্যাশা করে। 

প্রত্যান্বাস প্রেতি পুনর্বার -আঙাস জী- 
বন, আকাজঙ্কণা ) সং, পুং, পুনজীবন। 
হ। প্রত্যাশা । ৩। হ্বাস্থ্য। 

প্রত্যা্বাসন প্রেত্যাশ্বাস দেখ, অন(নট)-_ 
ভাবে) সংক্লীৎ, সস্তবনার্থ আশ্বাসপ্রদান। 

প্রত্যাসক্কলিত (প্রতি_-আ পুর্ববে- সঙ্ক- 
লিত যুক্ত) বিৎ, ন্িং, পরিসংখ্যাত, 
নির্ধারিত | ২। লির্ণাঁত । ও । সংযুক্ত । 

প্রত্যাসন্তি শ্রেতি-”. -সঘৃ অবস্থানকর। 
+ভি(ক্তি)- ভাব) সং, স্্রীং, নৈকট্য । 
২। ন্যায়মতে---অলোৌকিক প্রভ্যক্ষজনক 
সন্বদ্ধমাত্র । 

্রভ্যাসন্ (প্রতি - আসঙ্গ) বিৎ, ভ্রিং। সঙ্গি" 
ছি, নিকটবস্তঁ, সম্ীপস্থ । 

প্রত্যাসর, প্রত্যাসার প্রেতি সম্মখ-_ আ- 
গছ গমন করা+ অ(জজ), অশ্েঞ্)- 
ঘি) সং, পুহ, সৈন্য পৃষ্ঠ, পশ্চাতবত্ সৈশ্গ" 
ব্যহ, ব্যছের পশ্চাহযহাত্তর, ব্যৃহপা্চি। 

প্রত্যাহত্ত প্রেতি -আ-হুন্ আখাত করা 
শতকে) স্ব) বিৎ, ত্রিৎ, প্রতিতদ্ধ, ব্য” 
হত ।২। সঙ্কুচিত, কু্ঠত। 

প্রত্যাহরণ প্রেতি _ আহরণ) সৎ, ক্্রীং, ফি 
রিয়া লগন। ₹। প্রত্যাবর্তল । 

প্রত্যাহার প্রেতি পুনর্ধার- আ- হা ল- 
14 অত এই)-- ভা) সং, পুত, য়া 
লণ্ন 1২ ঘোগ্াঙস বিশেষ, ০ মনো" 



নিবেশার্থ বাহহুখপািহার, 

ক্ষাণি যোগবিৎ | কৃুর্ধ্যাচ্চিত্তাস্তকারীশি 
প্রত্যাহারপরাক্বপঃ 1৮ ৩। ব্যাকরণে- -অচ্ঃ 
হল্ প্রভৃতি সংজ্ঞা । ডি 

প্রত্যাহত (প্রত্্যাহরপ দেখ, ত(ক্ষ)_ রী) 
বিৎং, ত্রিৎ প্রত্যানীত, প্রত্যাকৃষ্ট । 

প্রতৃটক্জ। প্রেতি পুনর্ধবার উক্ত [বচ্ বলা 
শতকে)” ভা] কথন) সং, ক্লীৎ, প্রতি- 
বচন, উত্তর | ২। (+ত্ পপ) বিং, ত্রিৎ, 
প্রতিভাবিত ॥ 

প্রস্থাক্তি প্রতি পুনর্ব্বার _ উক্তি) সংস্ত্রীং, 

প্রতিবচন, উত্তর । 
প্রত্যুজ্সীবন (প্রতি-উৎ-জীব্ জীবিত 

থাক14 অন্অেনট)- ভাবে) সৎ, ক্সীৎ, 
পুনজবন । 

প্রত্যুত প্রতি -উত সঙ্গেহ [কিম !]) অং, 
উক্তির বৈপরীত্য, ব্রৎ। 

প্রত্যুৎ্ক্রম _ পুং €(প্রতি-উৎ- ক্রেম 
প্রত্যুৎক্রেমণ - ক্লীৎ ] গ্লমনকর14+ অ(খল্), 
প্রত্যুতুত্রান্তি _স্ত্রীং / অন(অনট্), তিংক্তি) 

ন্ট) সং, পুত যুদ্ধোদৃঘোগ, প্রকৃষ্ট যুদ্ধের 
উপক্রম । ২। প্রধান উদ্গেশ্যের উপযোগী 
অপ্রধান কাধ্য। ৩। (+ল.-ভাবে) 
উতক্রমণ। 

প্রত্যুত্তর প্রতি পুনর্ব্বার--উত্তর) সং,ক্লীং, 
উদ্ধরের উত্তর। 

প্রত্যু্খান প্রেতি সম্মুখ -উৎ্ উত্ধ-স্ছ! 
থাক + অন্সেনট)-ভা1) সৎ, ক্ষীৎ, 
অতুযুতখান, আগতের সম্মানার্থ উত্থান, 

মান্ত ব্যক্তি আমিলে উঠিয়! তাহাকে 
অত্যর্থনা করা। শিং-১ “প্রত্যুখানাভি 
বাদভ্যাৎ পুনস্তৎ প্রতিপদ্যতে ।+ 

প্রত্যুতৎ্পন্ন প্রতি পুনর্ধার উৎপন্ন জাত, 
বিৎ, ত্রিং, পুন্রুৎ্পক্ন, পর্ব জাত। 
২ । সত্বর, হঠাৎ । 

প্রত্যুৎপন্ন মতি (প্রতি উৎপন্ন -মতি বুদ্ধি, 
তৎকালোচিত বুদ্ধি, ৬ঠী-ছিৎ ) বিংঃ 
ত্রিৎ, প্রতিত্তান্িত, অসাধারণ বুদ্ধিশক্কি- 
বিশিষ্ট, শুক, কুশাশ্ী্র বুদ্ধি। ২) 
ক ফোন বিষপ্বেক্স নির্ঘেতা। ৩। উপ- 

7 ১১২৩] 

ইঞজিখ্ামিয- 
তন । শিং”. »শজাদিকবখ্বুরক্ষানি নিগৃছা- 

স্থিত বিষয়ে স্বাহার সুছধি হািকাহা : 
বিপদের সময় বাহার বুদ্ধি মোগাস 4৬৫ 

সৎ, স্ত্রী, ঝাটিতি উপাস্থিত বুষ্ছি।। রং 
্রত্যুৎপক্সমতিদ্ প্রেত্যুৎপন্মতি4-ত্ব-তা) 
সং, ক্ীৎ, কার্ধযকালে বুদ্ধির উদর হওয়া, এতে 
বিপৎ্কালে বুদ্ধিষোগান । ৫: 

প্রত্যুক্ষাহরণ ; সং, ক্লীৎ, উদ্দাহরণের বিপ- ্ 
রীত ৃ ষটান্। | 

প্রত্যুগগত ) প্রেতি সম্মখ-উৎ উদ | 
প্রত্যুদৃষাত -গম গমন করা, ঘা 

যাওয়া + তক) - শ্) বিং, ত্রিং, যাহাকে 
প্রত্যুদ্গমন্ কর। হইয়াছে । 

প্রত্যু্গম _ পৃৎ, প্রত্যুদগমন -ক্লীং, (প্রতি 
সম্মুখ --উৎ উত্ভ--গম্ গমন করা +- 
অভঅেল্), অন(অন্ট)-_ ভাবে) জং, প্রত্যু- 
থান, মান্য ব্যক্তি আসিলে আগে গিয়া 
তাহাকে আনক্চন। শিৎ-১ একত্রাসন- 
সংস্থিতি পরিকৃতা প্রত্যুদ্গ মাদ্দ,রতঃ 1” 

্রত্যুপগমনীয় প্রেতি-উৎ উদ্ধ-_গম. গ- 
মন করা+জনীল্প-শ্) সং, ক্রীৎ, ধৌত- 
বস্তযুগল, জোড়, ধুতি, উড়ানি। ২। বিৎ, 
ত্রিৎং, জমুপশ্থানযোগ্য, প্রত্যুদ্গমনের 
যোগ্য। 

প্রতাক্ধরণ-_ক্সরীং)? (প্রতি পুনর্ব্বার -.' 
প্রত্যুদ্ধার__পুং | উৎ উপরি-হ্ ল- 

ওর়17+ অন(অনট্), অত ঞ১--ভা) সং, 
পুনরুদ্ধার । ৎ। পুনহসংস্থাপন । 

প্রত্যুক্নমন প্রেতি-উৎ্-নম নত হওয়া 
+অন(জনট)- ভাবে) সং, ক্লীৎ, প্রতি- 
কুলে অবনমন, বিপরীতভাবে নোক্ান। 

প্রত্যুপকার প্রেতি পুনর্ধার-_উপকার সা 
হাধ্য) সং, পুং, কোন ব্যক্তির উপকার 
করিলে সে উপকর্তার থে উপকার রে, 
উপকারানুরূপ হিতানুষ্ঠান | 

প্রত্যুপকারী € -কারিন্, প্রতি-উপ-ক 
করা+ইন্(ণিন্)--ক) বিং। ত্রিং, উপ- 
কারীর উপকারকারক। | | 

প্রত্যুপদেশ ; সৎ, পুং+ উপকারানুরূপ হিত1- 
চরণ । হ । উপদেশাহুদ্ধপ উপ 

প্রত্যুপহাক্স ; সং, পুহঃ অনুষ্ধপ হর 
উপচৌকম জব্য। 
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| প্রত্যুল্ক, € রা হি ) স সৎ, 
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প্রত্যুষ, প্রত্যু্ _ পু (শ্রাতি_ ট উিষ 
প্রত্যুষস্) প্রতাষদ্ ক্রীৎ / ঘধকর! সউষ্, উদ 

কুপ্র করা অ(ক), আঅস্-ক) সং, প্র” 

- ভাত, প্রাতঃকাল। শিৎ--১ “সানমত্য- 
ধিকৎ কার্ধ্যং প্রত্যষস্যাত্মন্! জলে ।” 

প্রত্যুহ প্রেতি - উহ্ [তর্ককরা] বাধা দেওয়া 
শা অকে)-স্ম ) সৎ, পুৎ,-বিস্ব, বাধ।, 

ব্যাথাত। 

প্রত্যেক (প্রতি বীগ্দা- এক, ব্যৎ-স) 
ক্রি -_ বিৎ, ক্লীং,একবচনাস্ত, একে একে 
সমুদায় । শিং--১ “প্রত্যেকৎ বা হ্বয়ং 

খাত্রক্ঘমপি চ পরৎ বীজ মত্যস্তগুহাম্ |” 
প্রত্যেত প্রেত্যেত্, প্রতি-ই [গমন করা] 

জাত! ইত্যাদি+তৃতেন্)-_ ক) বি, ত্রিৎ 
_ প্রত্যক্সকারী, বিশ্বাসী | 
প্রথন (প্রথ. খ্যাত হওয়া 1 অন(অনট)-- 

: ভা ) সং, ক্ীৎ, প্রকাশকরণ। 

প্রথম (প্রথ, খ্যাত হওয়া + অম-ক) 
, বিৎঃ ভ্রিৎ। আদিম, আদ) । ২। মুখ্য, 

প্রধান, শ্রেষ্ঠ । | 
প্রথমজ প্রেথম-জ [জন্ জন্মান+ অভ) 

-ক] যে জন্বে, ৭মী-ষ) বিং, ত্রিৎ, 
অগ্রজ, জ্ষ্ট। ২। প্রথমোৎ্পন্ন । 

প্রথমত্তঃ প্রেথমতল্, প্রথম+ তস্ _প্তম্যর্থে) 
সৎ, প্রথমে, গ্রে ।, ্ 

পেখমবষসী (-ব্য়সিন্ প্রথম _ বন্ষল+ইন্ 
বঅন্ভযর্থে) বিৎ, জিৎ, প্রথম বন্োযুদ্ধ | 

প্রথমবিত্ত। ; সং রী প্রথম বিবাহিতা তরী, 
ক্সহিষী। 

টা, প্রথমদাহস প্রেথম - _লাহ শাস্তি) সৎ 
পুত, জাঙগান্য অর্থদণ্ড, অভ্যস্ত সান্ধা। 

৯:+সার্মশতপণতররূপ  দ€%্। “পবানাং | 
ছে স্তে.দার্দে প্রপ্নঘূলাহসঃ স্মৃতঃ 7 

পুল সৎ, সত, বৃদ্ধা । 

প্র প্রে-দ। 

যা. রথ? .. ০ পরীর নন, চিত 

রা থা স্প্রেথং খ্যাত হওয়া +. ও _ - ভাবে, 
আপ স্ীহ), সং»: স্রং,: রীতি, ধারা। 
২7 খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। ৩। বিস্তার । 
প্রথিত প্রেখ। দেখ, তক্কে) _ক) বিং, ত্িং 
নিন খ্যাত । ২. প্রকুষ্টী। ৩। বিস্তৃত । 
৪ । হং, পুং,ম্বারেচিষ মন্থুর পুত্রবিশেষ। 
৫4 বিষ্ণু |. শিং ১.৭ অচ্যুতঃ প্রথিতঃ 
প্রাণঃ |? ৃ 

প্রথিমা প্রেথিমন্, পৃথু বৃহৎ+ইমন্ -ভা) 
সৎ, পুৎ পৃথ্ত্ব, স্থুলত্ব। “প্রথিমাননদধা- 
নেন ঘনেন জখনেন সা।”” ২ ।বিস্তার। 

প্রধিবী ; সং, স্ত্রীং, পৃথিবী । 
প্রথিষ্ট, প্রণীক্ান্ পেখু বৃহৎ - ইষ্ঠ - অতি- 

শয়ার্থে। প্রথীয়্স্, পৃথ+ঈ়স্ _- অতিশ- 
যার্থে) বিৎ, তং, অতিবৃহত্। ২। অতি- 
শয় স্মুল। 

প্রথিমী ৫-মিন্, প্রখিষন শ্ুলত্ব1ইন্_ 
_ অভ্ত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, প শ, স্থূল, মোটা । 
প্রথু (প্রথ্ বিস্তার :++4উ--ক। ঘিনি 

সমস্ত ব্রন্মাণড ব্য ।”গ1 আছেন) সং, পু, 
বিষ | 

প্রথৃক(প্রথ্ খ্যাত হওয়া4উক _ প্রং) সং, 
পুৎ, পৃথুক, শাবক, শিশু । ২। চিপিটক। 

দ্বান কর1+- অ(ড) - ক) বিং 
ত্রিৎ, দাত, দানকারী, ঘষে প্রদ্দান করে। 

প্রদক্ষিণ (প্র - দক্ষিণ. ডাইন, ব্যৎ-স) 
সং, ক্লীং, পুজনীয় বা প্রিয় ব্যক্তির দক্ষিণ 
দিস্ক হইতে চতুর্দিকে বেষ্টন। ২। বন্দনা, 

আরাধনা | ৩। বিৎ, ত্রিৎ, অন্গুকূল। শিৎ 
- ১ প্রদক্ষিধাচ্চি হ্বিরগ্িরাদদে 1”, 

প্রদত্ত (প্রদ দেখ, ত(ক্ত)-প্দ) বিং, ত্রিং, 
. সমর্পিতি, যাহা দেওয়া হইয়াছে । 

প্রদর (প্র-ঙ্ বিদ্বারণ করা7অ(অল্)- 
ভ1) সং, পৃ, ভজ, বিষারণ। ২। শ্জে 

, আন ক) বাপ। ৩। স্ত্রীলোকের রোগ- 

বিশেষ, গ্রকালে অধিক পরিমাণে রজ-" 
করণ । . 

প্রদর্শক প্রেদর্শিত দেখ, অকেক)- ক) বিং, 
পি দেখায়, প্রদরশনিকাযী। | 
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৭ লী. 

পদ । হাবেখান। নায় ূ 

প্রদর্শিত: প্র "শ এঞ্জিলগর্ণি, দেখান নব 
তর্ষে)-রব) বিং, ব্রিৎ।। উন্নিখিত। । 
যাহ! দেখান হইয়াছে. -. 

প্রদল প্রে_ জল ভেঘ কর।4অন্দেল্)_ 
_ণ। অথবা প্রদর দেখ, রম্ল) বং 
পুং। শরং বাপ । 

প্রদা (প্র-দ1! দান করা+4৬ _ ভা) সং, 
স্্ীং, প্রকৃইটদান। 

প্রদান প্র-দা  দ্বান করা+ অন(ছনট্) _ 
তা) সৎ, ক্লীৎ, দান, বিতরণ, অর্পণ, 
দেওয়া । শিং-১ “বলিপ্রদানে পুজায়া- 
মগ্রিকার্ধ্যে মহোত্সবে । সর্ধৎ মমৈদ্বরিত- 
মুচ্চার্ধযং শ্রাব্যমেবচ |?) 

প্রদাধী ৫-য়িনূ, প্র সম্যক্ৃ- দা দ্ানকরা 
ইন্পিন্)_ ক) বিৎ ত্রিৎ, প্রর্দানকর্তা ; 
যথা--“সুকিপ্রদায়ী তরুরাজ।” 

প্রদিক্ প্রেদিশ, প্র প্রভে্ষ-দিশ। যে 
হুই দ্িককে প্রছেদ করে) সং, স্ত্রীং, 
বিদিক্, ছুইদ্দিকের মধ্যভাগ। 

প্রদিগ্ধ প্রে-দিহ লেপন কর।+ত(ক্ত)-_ 
শ্ম) বিং, ব্রিং) লিপ্ত, মাখান। ২। অং, 
ক্লু, মাংসব্যঞনবিশেষ। শিং -- ১“মাংঘসং 
বহুদ্থতৈভ্ ইং দিক চোষেণাম্ব,না মুহুঃ। 
জীরকাটদযঃ সমাযুক্তংপরি শুক্কং তছুচ্যতে। 

. তদ্দেবদ্ধৃতত ক্রাঢ্যৎ প্রর্দিধং সত্রিজাত- 
কম ।১ 

পরদিষ্ট প্র-দ্বিশ [বলা] নির্দেশ করা+ত 
(জ)-ন্) বিং, ব্রিং, নির্দিষ্ট । ২।উপ- 
দিউ।শ।দত্ত। .. 

প্রধীপ প্রে-ধীপ, দীপ্তিপাগ্যয়া+ অভ্ঞন্) 
ক) সং, পু, স্বীপ, বর্তিস্থ জলম্ত অগ্গি- 
শিখা । শিং -- 

প্রধীপাৎ্।।”, ২। আলোক, দীপ্তি । ৩। 
বিং, ত্রিৎ, প্রকাশক । শিং-১ “যশঃ- 
থ্রদীগা লোকানামৃ।” ৪1 আলোকন্বরূপ, | 
শ্রেষ্ট ) বখা--“ভরতকুলপ্রর্মীপ ৫ 

প্রদ্ধীপন (অনীপ লেখ, প্সন(ক্যষট) _স্ভা) ৃ 
সং, ক্লীং, প্রকাশন+ %উ্ীপন,উজ্জ্ল- | 

১১২৫ 1] 

রশ ম্খে, ই এ ১1. শিং-৯ পবর্ণজে। লোছিল্ো বাঃ 
যান হস, হামার রা 

বি ব্রি উদ্দীপক 1৫1 শ্রকিক সি র্ র্ ্রন্থীণ্ত (প্রদীগ দেখ, তক্কে) _ ক) বি তং” ৯২ 

১ পপ্রবর্তিতো। দীপ ইব | 

গুদে ই, 

ক পৃ্ণবিযবিগ্ছের খব 

_ প্রকাশিত। ২। উক্জ্বল। 
প্রদেয় প্রে-ছেত়্ দানের যোগ্য) বিজিৎ, রি 

গ্রদানযোগ্য । | 

প্রদেশ প্রে-দেশ স্থান) সৎ, পু, স্থান। 
২। দেশ ।৩। একদেশ। ৪ 1 জিল1।.৫। 
আস্থা । ৬। অবকাশ । ৭। পদ ।৮। প্রা 
দেশ, বৃদ্ধাঙ্গ,ষের অগ্র হইতে তঙ্জনীর 
অগ্র পর্ষ্যত্ত পরিমাণ ৷ ৮। ভিত্তি) দ্বেও- 
যাল। 

প্রদেশন (প্র-দিশখ, [বলা] অসুমতি করা 
ইত্যাদি +আঅন(অনট)_ ভা) সং, ক্রীৎ, 
আদেশ । ২'। দান) ৩। উপায়ন, উপ- 
ঢৌকন),ভেট | ৪ । (+জঅনট-৭) উপায় । 

প্রদেশনী ০ -দিশ, [বলা] সঙ্গেত করা 
প্রদেশিনী অনট--ণ, ঈপ। ঘাহার 

দ্বারা বন্ত নির্দেশ করা বাক) সং, স্ত্রী, 
তর্ঞনী অশ্গুলি। 

প্রদ্েহ প্র-্দিহ লেপন করা +আঅেল্১ 
--ভা) সং, পুং, প্রলেপ, লেপন। 

প্রদোষ প্রে আরম্ত- দোষ! রাত্রি, ৭মী 
- হিং) সং, পুৎ,. রজনীমুখ, সায়ংকাল, 
রাত্রি আরস্তের প্রথম চারিদগুকাল। ২। 

(প্র প্রক্ষউ- দোষ, ৬ঠী-হিং) বিং, 
ত্রিৎ, দুষ্ট, প্রকৃষ্ট দোষযুক। | 

প্রদোষক. (প্রদোষ+কণ্- ভবার্থে ). বিৎ, 
ত্রিংঃ প্রদোষকালজাত, 1 | 

প্রদ্যনস প্রে. প্রসিদ্ধ-_ছ্যম. শক্তি, ৬ী_ 
হিং) সং, পু কন্দর্প কামন্ষেব; ইনি 
বাহদেবের চতুর্থাংশ-সম্ভূত। ফলক্িনী-গর্ডে 
ইহার জন্ম হয়। ভারতে-_ইনি স্বনৎকুমা- 
রের অংশজাত | শিং- ১"অনিকদ্ধঃ ব্যয় 
্রন্ধা গ্রহ্যস্মঃ কাম এবচ।” | 

প্রদ্যোত. €ও আধিক-_ম্োত ভীণ্ডি) 
সং। পুং, কিরণ, আলোক । ২। সাডি। 
৩। নুপবিশেষ । | 



চি  শিৎ-১ প্মহামাত্রঃ প্রধানঃস্যাৎ 1৮৮৭ | 

! ্ এট টা নি নি হূ ূ ঃ 2 ১ ১.১ গাছ) 
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গ্রধী- 1 ১১১৬, চে নি ৮ উস 

এ 7 ঃ 3০5 85855 1 ১45০ ৪ 

প্রদ্যোতন প্রে জধিক-_হ্যুৎৎ নীতি সা- | প্রধুলি, গ্রে হল অন্তপ্ত করা+ত(ক)- 
ওয়া অন(অনট্) _ভা) সং, ক্রীৎ, ছাাতি, | ক) বিৎ,' ভ্রিং, সম্তাপিত। শিং-১ 
দীপ্তি। ২1 (+অন--ক) পুহ, হুর্ধ্য। ] . পব্যসদ প্রধূপিতাম্।" -২। প্রদীপ । তা-. 

৩।। বিঃ ব্রিৎ, প্যোভনশীল । 1 সী ক্রেশিতা। ২ । হরর সব গিক। 

প্রদ্যোতিত প্রেদ্যোতন দেখ, তক্ষে)-্ঘ। | পরধুষিত প্রে প্রকষ্ট-ধূুম ধৃরা+ইন- 
প্রহ্যতিত শবও হয়) বিং, ব্রিৎ, প্রদীণ্ত, |. অভ্যর্খেট বিৎ, বি, অলনোমুখ, পরব 
প্রকাশিত। | | বুষবিশিই্ । 

প্রত্বব -1 প্রে-ক্র [গমন করা] পলাক্গন | প্রধষ্য পরে” বধ. বর্ষণ কর1+ য(কাগ)- 
প্রদ্রাব / করা+ অব্দেল্)'অনঘে-ঞ)-- ভা) |. পর) ব্ঠিগ্রিৎ, সম্যক ধর্ষণীয়। 
সং, পুত প্রচ্থান, পলায়ন ! ৭। ধাবন। | প্রশ্মাত প্রে-স্া শক করা+তক)-8%) 

৩ প্ররৃষ্ট গতি। | বিং, ত্রিং। প্রপুরিত | ২। বায়ুপূরণ ছারা 
ূ পরপ্তাণক প্রে-দ্রা কুৎসিতরূপে গমন করা শব্িত । ৩ শকিত,ধযনিত | ৪। সনুঙ্গিত। 

 শঁতক্তে)-ক, কণ্ - স্বার্থে ত-প) বিং, | প্রশ্াপিত প্রে- খ্াাখিস্লখ্বাপি শষ করান 

্রিৎ, কুৎদিতগতি প্রাপ্ত, অন্ত্যাবদ্ছাপ্রাণ্ত । শঁতক্তে) প্র) বিং। ভ্রিৎ, ধ্বনিত,শকিত। 

প্রদ্রাবী প্রেদ্রাবিন্, প্র-ক্র গমন কর1+ | প্রনষ্ট ; বিং, ত্রিং, শ্বৃত। ২। পলার্লিত। 

ইন নিন্)- ক, তাচ্ছাল্যাথে) বিৎ, ব্রিং, | প্রপক্ষ প্রে পক্ষ) বিৎ ত্রিৎ, পক্ষার্র। 
- পলারনশীল। প্রপঞ্চ শ্রে-পনৃচ্ বিস্তৃত হওয়া+অ 

্রক্রত প্রে্রব দেখ, তক্তে)_ক) বিৎ, তরি, ছল.)-প্) সৎ, পুৎ, সমুহ | ২। মায়া। 

প্রস্থিত, পলাত্িত 1 ২। ধাবিত । ৩। সংসার । ৪। (1বসল.-_ভা) বিস্তার) 

প্রন্থার ; সং, ক্সীৎ, দ্বারপ্রাস্তভাগ । যথা--“আশু ঘা ঘটবে, এ প্রপঞ্চরূপে 

প্রথন ; সং, জী, যুন্ধ। ২। নিধন। *। বিৎ, দ্বেব দেখালে তোমানে।” ২ “চঞ্চল হই 

ভ্রিৎ প্রকৃষ্ট ধনযুক্ত । এ প্রপঞ্চ দেখি |” « ভ্রম, ভ্রান্তি । ৬। 

প্রধান প্রে-ধন্ [ধনী হওয়া] বধ করা+ | বর্চনা। ৭। বৈপরীত্য, উপ্টা,' যেমন 
 আ্যেঞ)--ধি | যাহাতে শত্রুর! হত হয়) | নেশার খোরে মুখে তুলিক্সা দিতে নাকে 

সৎ, লী, যুদ্ধ । ২। (শি, ভাবে) | কাণে গু জিয়। দেওয়া ; খখা-- 

মরণ । ৩ । নিধন | ৪. । বিনাশ,বিদ্বারণ। “কত মুখ কত জন, ' বেতাল 'ভৈরবগণ। 

প্রধান প্রে-ধা ধারণ কর1+ অন(অআনট) ভাঙ্গ খেয়ে ভোৌজনে প্রপঞ্চ ৷ 

_ক) সৎ ক্্রীৎ, ত্রিগণাস্মিকা প্রকৃতি, | প্রপঞিত প্রেপঞ্চ বিস্তার +ইত-সংজা- 

জগতের সুলকারণ। ২। সাকার জগতের | তার্খে) বিৎ, ব্রিৎ, বিস্তৃত । ২  দ্রমযুজ, 

প্রথম কারণ । শিং--১ “প্রধানং প্রক্কাতিৎ | ভ্রাস্তিপূর্ণ । শিং-১ পআত্মানামেবাত্মতরা 

বিছ্যক্তঃ1% ৩ বুদ্ধি। ৪ 1 পরমেশ্বর । ৫ | | ' বিজানতাৎ তেনৈব জাতৎ প্রপঞ্চিতং।, 

পরমাত্মা । ৬। আঅনাত্য। *। সেনাপতি । | শ্রপতন প্রে- পৎ্ পড়া 4 অনজজেনট্)- 
টি সৎ, লী, পর পতন, পড়া । ্ঃ 
ম্বত্যু 1৩। বিনাশ ।. |: ) 

প্রপথ প্রে-পখ, শ্বহন করা প্র 
বিং, ত্রিৎ, শিথিল, আল্না। | 
প্রপথ্যা ; সৎ, ভ্্রীৎ, হরীতকী কিং. 

এেকবচনাস্তে, ক্লীবলিজ) শে ৯ বং ৃ 

১ | 
পীধাসধাতু ; সংপুং, চরম ধাছু, বক, শক্ত।1 

রে প্র প্রন্ষ্ট-ধা ধারণ করা7-ইককি) 
টি ছি) সৎ, পু চক্রের রে 71 পরশ পরে. জেনি) পদ. পা সি 

প্র পর ৬ষী-ছিৎ) | গ্রু, চরণপ্রান্ত ! | 

ৃ রি রং & শা প্রেপদ - খিখ 
ত্রিৎ, ৪০ 



প্রেপন্ শেল টিলা বায়ার তে)
 

শর্ট হিং জিৎ, প্রাপ্ত । ২। শরগাগত, 

আশ্রিত । শিং চিপনাধি হরে! 
| দেবি 1. 

 আ্রীং, পানীরশালা, জলছত্র ।' 

' শ্রোত্তগ্রস্থাংখশবিশেষ । 
প্রপাণি প্রে-পাশি 

তল, হাতেক তেলে! । 
প্রপাত প্রে-পৎ পতিত হওয়া 1 অ(দ্থঞ) 

- পা) সৎ, পুৎ, পর্ধতাদ্দির অতুযুচ্চস্ছান 
বিশেষ, ভূখদেশ । ২। খঅত্যুচ্চ তীর | ৩। 
€(4+খএ- ঘি ) নিঝরিপতনস্থান। ৪। 
(1 এ. ভাবে) ভলার্দির পতন । 

প্রপান প্রে-পা পান করা+জঅনট, পা) 
সং, ীৎ, জলছত্র । 

প্রপানক প্রে-পান পা 

_প্]1+কণ স্বার্থে) সৎ, কজ্রীৎ, খণড- 
মরীচা্গি মিশ্রিত পানীয় ভ্রব্যবিশেধ। 

৷ শ্রপাপুরণীষ় প্রেপাপুরণ +ঈছনৌ)- প্রয়ো- 

জনার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, জল পূরণপ্রয়োজক । 
'প্রপাধন শ্রেপা বিশ্রামস্থান - বন) সং, ক্ীৎ, 

ূ প্রপিতামহ প্রে অগ্রগামী - পিতামহ) সৎ, 

: প্রপূরিত প্র--পুক্ু পরিপূর্ণ হওদা147 তক্ে)- 
বট বি, ভ্িৎ, ঝাহা। পরিপূর্ণ করা হই-. 

আঅরপ্যবিশেষ, কাষ্যারপ্য । 

্রপান্ধী (প্রপার়িন্, প্র-পা পান করা, 
রক্ষাকর। ইত্যাদি +ইন্শিন্)-ক । আয়, 
- আদম ) বি ত্রিং, পানকর্তী। ২। 
বঙ্গাকর্তী | 

পু, অন্মা। ২। পিতামহ্র পিতা । হী 

রী, পিতামহের মাতা । শিং-- ১ম্বেন 

ভর্তা সহ শ্রান্ধৎ মাতাভুত কে দ্বধাময়ং। 
পিতামহ চ. শ্ষেলৈৰ শ্বেনৈব প্রপিতা- 
মহী (১ 

্রপিত্ত অত, উততাণ 1. 

| স্কাছে। 

খাদ (তে প্রকট পুর্ব পর্ব, 
রং স,মধ্যপদলোপ। ষ্টীর পুর্বেধ বমি 

ন থাকেন) সং, পু, পরেশ 1 | 

|.-ক) বিং, ত্রিৎ, প্রস্থ টিত, বিজি 
প্রপা প্রে-পা পান করা+৩- পা) স ৃ 

প্রপাঠক ) আহত পু বেদাংশবিশেষ। ২) | 

হত্য) সৎ, পু পানি- | 

পান কর! শ-খ্সনট 

সা পরে সরস সং) 
অস্ত, পুত্রের লা $:-/-.. ৮.1 

প্রফুল প্রেত কু, বিকসিত.হঝিকাবাতক্কেট 

টি 
২। সহাস্য । ৩) প্রসন্ন. / দা 

প্রবন্ধ (প্রবন্ধ, বন্ধন করা অবখ্যল)- 
শব) সং, পুহ, পরস্পরান্বিত রচনা, জন্দর্ভ ।. 
শিৎখ-১ পপ্রবন্ধোছয়ৎ বন্ধোরখিল, জগ-. 

তান্তস্য সরসাম্থ। ২।0+অল.-া1) 
ববিচ্ছেক্ষ । ৩ পুর্র্বাপরসজতি $ ৪.1... 
কৃষ্ট বন্ধন। ৫। পরস্পরািত বাক্যসমুহ ॥ 

প্রবন্ধকক্সন! (প্রবন্ধ - কজলা, টা -য) সত | 
স্্রীৎ, সন্দর্ভরচন!1। টু 

প্রবন্ধ! (প্রবন্ধূ প্র- বন্ধ+তৃন্- ক). ফি 
ত্রিৎ, প্রবন্ধকর্তী, রচক্সিত। | 

প্রবল প্রে অধিক বল, ৬্ী_ হিং): (বং 

জিৎ সাতিশর বলবান্। শিৎ-১ পক. 

ক্রোস্তঃ স মহাতাগততৈ সদা প্রেবলারিদ্ডিঃ।” 

৯। সাং পুহ১ পলগব।. লা. আগ, প্রসা- 

 রিপী 1২। বিৎ, ত্রিৎ, প্রকৃষ্ট বলব্তী।......... 

প্রবাল (প্র-বল. বলঘান্ হওয়া): 
-ক) সৎ, পুৎ-কীৎ সমুক্রসত্ভত রক্ক- 
বর্ণ বর্ত,লাকার রত্ববিশেষ, বিক্রম, পল।।. 

শিৎ-১ « পুংসি ক্লীবে প্রবাল. জ্যাত্, 
পুমানেব তু বিক্রম? ২। কিপব্র/বুতল | 

পল্লব । ৩। বীপাদদণ্ড । 9। অন্কুর। 

প্রবালকীট ; সং, পুং, জযুরস ক. রণ 
কীটিবিশেষ 858 ৃ 

প্রবালফল ; সৎ, ক্রীৎ, রক্ষচন্দন। .. 

প্রবাছ ; সং, গুহ) কমুষের জধোতভাগ 1. 

প্রবুদ্ধ প্র- বুধ বোধ করা+তক্কে)--ক) 

বিৎ ভ্রিৎ, জ্ঞানী । ২। জাগরিত শিং | 

১ ৭প্রাতস্তর]ং পতত্রিভ্যঃ বুদ্ধৎ লজ 
বিদ।” শু। প্রকল্প । 73 

গুবোধ প্রে- বুধ বোধ কর +বল্ট - 
ভা) সৎ, পুখঃ জাগরণ । ২1 বিকাশ । ৩। 
জ্ঞান। শিৎ--৯ “ভাবত ত্যৎ জগন্তাতি 

 প্রবোধে সত্যসন্তবেছ 1১ ৪। সাস্তবনা 

প্রযোধন প্রে- বুধ, “ভি. বোধি বোধকরান 

+অনঙ্ছেনট)- ভা) সং, ক্রীৎ। জাগরিত- 

ক্রণ। গন ৩1 সান্ত্বনা, বোক্ান। 
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7 ৬০/3 ্ নি রি 9852৭ 95 ৭ সারার চি 8372 পু নু 

ু রঃ ই ্ ধা 1 একি - 7 রি ৮০85৯ ৬ ছি ঃ & 

্ ্ ॥ ৭ নি ১53১৭1-8 8 হি রা, 

২০22২ রি ১২ নি হর 8 রঃ ' ্ 
্ নত র্ ৮ ৪১২৪2 ক সা ভি ক 8 পতল ও 1 
শি িউিতে ০৮ ১ 28184128 নু ১ 2.2 2 

৪ ।উত্তেজনা । .5। ু গগন্ধি অন্যের পুর্ব ছি 
গন্ধ পুনকৎপাদন 1: 1977 78- 1. আক্ষ। ৫গাপ্যাহক্ে চি) 

্রবোধনী, প্রবোধিনী প্রেবোধন দেখ, কন প্রকডা্ষর ফা তি্াবনে নে 

কার্তিকী শুক্রা একাদেশী । | ্ধ্য ২1 চক । -৩। লমন্র। ৪ টা | 
প্রবোধিত (প্র বোধ দেখ, তংক্ত)-প্ম )বিৎ, | ৫। আর্কবৃক্ষ। *। মীমাংসা তি ৃ 

ত্রিং, ঘাহাকে জাগান হইয়াছে) ২। | বিশেষ । ৭। জভ্রিযংশীয় মুলিবিশেষ ।৯।. 
জতাপিত । ৩। উত্তেজিত । ৪.। যাছ1কে 

শপ্রবোধ ছ্বেওযা! হইয়াছে । ৫1 বিকসিত। 

প্রভঞ্জন প্রে-ভন্জ্ ভাঙা 7 অন ক)সং, 
পুৃহ, ৰাযু। ২। বিৎ, তিং, ভঞ্জনকারী । 

শ্রছদ্র ; সং, পুহ, নিন্ম । জা-আীৎ, প্রসা- 
রিণী লত]1। 

প্রত্তব (প্র-ভৃ 

সৎ, পু, উৎপত্তি, জন্ম। ২। প্রভাব, 
পরাক্রম । ৩। (7 অল্প) উৎপস্তি- 

্ান। শিৎ-১ “ক হৃর্য্যপ্রভবে বংখশঃ 
ক্চাজবিষয়াযতিত 1৮ ৩। প্রকাশস্থান। 
৪। কারণ । ৫। আদ্যোপলন্দিস্থান । শিং 

১ “যাশ্সীকিঃ শ্লোকপ্রভবঃ 1” ২ “ছিম- 

বান্ গক্গ। গ্রন্থ বঃ 1”? ৬। হ্জ্রবিশেষ । ৭। 

মুনিবিশেষ । ৮1 বিং, ত্রিং, উৎপাদক । 

প্রভবন্ (প্রভবৎ, প্র প্রধান-ভ হওয়! 

শছৎ(শতৃ) _ ক) বিং, ত্রিৎ, প্রভূ, শ্বামী 
সমর্থ । | 

গ্রভবিষ্ণ (প্র-ভু হওয়া + ইয।-ক, 
শীলার্থে) সং, পুং। বট্কতৈরবের 
অষ্ট্রোত্তরশত নামাস্তর্গত নাম-বিশেষ । 
শিৎ- ১ “প্রভবিস্তুঃঃ প্রভাববানৃ |” ২। 
বিচ । ০ । প্রত । শিৎ-১ “ন ভর্ত। নেব 
চ ততো ন পিতাভ্রাতারো নচ। দানে বা 

বিসর্গে বাস্্রীধনে প্রভবিষ্বঃ 1” ফোয়- 
ভাগ) । ৪। বিৎ, ত্রিৎ, প্রভাবশীল 1. 

প্রভবিষুত1 (প্রভবিষুঃ দ্বেখ, ত1- ভা) সৎ, 
জং প্রভু, সামর্থ্য । 
প্রভা প্র অধিক ভা ছ্বীপ্তি পাওয়17. 
-ভাট সৎ, আ্ীহ,) দীক্টি, তেজ2। ২. 
প্রকাশ । ৩। কুবেরের পুরী .৪। হুর্ধ্যপত্থী। 
শিং ১. পবিবদ্বধনূ কশ্যপাত্, পুর্ববসদি- 
“ত্যামবৎ্, পৃরা। তঙ্গ্য পত়ী রয় তদ্থৎ সভা 
সাজ প্রা তখব ।” পাপ) ৫৭ দুর্গা । 

হ.. 

হওয়1+ আঅ(জল্)- ভা) 

প্রভাব প্রে 'আকুষ্টরাপে- ভাষ 
[ডা 

. কওয়া আল্ _ ভা] কথল) বং) পু, 

১০ 
বিশেষ। 

 কুশহ্ীপন্থ বর্ধবিশেব | ৯। অষ্টম মনরে 
দেবগণবিশেষ । | 

প্রভাকীট (প্রভা দীপ্তি- কীট পোকা) 

সং, পৃৎ, খদ্ব্যোত, ছ্দোনাকি পোকা। 
প্রভাঞ্জন ; সং, পুং, শোভাগন। 

প্রভাত প্রে-ভ1 দাণ্তি পাওয়1+ত(ক্ক)- 
ভা, আরভ্ঞার্থে) জৎ+ ক্ীৎ, প্রাতটকাল। 
প্রত্যুব । ২। (+ক্ত -- ক) বিং, ত্রিৎপরস্া 
যুক্ত । 

প্রভাতীর ; সৎ, পুৎ, নাগবিশেষ। ূ 
প্রভাতীর্ঘ; সৎ, পু, তীর্থবিশেষ। ূ 
প্রভাপ্রভু ; সৎ, পুৎ, হর্যদেব। 
প্রভাব প্রেস্ভ্ প্রধান হওযা+জ(ঘ1, 

--প) সং,পুৎ তেজঠ। ৎ। প্রতাপ, ধন 

রণজলিত € দঃ, প্রভুশক্তি | ৩। (1ঘএ 
_ভা) হা বা! ৪ । সামর্থা। ৫ | উ্ৎ 
৬ । স্বারোচিষ মন্থর পুত্রশিশেষ | 91 বং 
বিশেব। ৮ প্রভাগর্ভজাত হও 
বিশেষ । 

প্রভাবঙ্ছ প্রেভাব-জা [জন্ জঙ্গান1” 
ডে)- ক] জাত) সং, পুং প্রতৃশক্ষি 

প্রভাবতী (প্রভাবান্ দেখ, ঈপ,) সং, টা 
বঞআসনামক 'অহুরের কন্যা । ২। ভা 
বিশেষ । ৩। কুমারানুচর মাতৃকাবিশেষ 
৪ । চিত্ররথের ভার্ধযা !. ৫। মরুৎ নৃণের 

পত্বী | ৬ । মালিনামকোনবিৎশ বৃদ্ধা, 

স্মাতা । ৭ | গণদেবতাদ্দিগের বীণ|। ৮: 
অ্রয়োদশাক্ষর ছক্দোবিশেষ । 

প্রদ্ভাব!ন্ প্রেভাবৎ, প্রতা দীপ্ডি+বৎ- 
 সঅন্জার্থে) বিৎ, ভ্রিৎ দীপ্তিমান্, রী 

বিশিষ্ট । | | 

প্রকট 

রূপে কখন | -₹। আবম বহু 



প্রভান ্  টি জব /) প্রি [ওয়া 
_ক্ষ | মহা্ারতে-_বক্ষমরোগাক্রাত্ত চর 
এই ভীর্থে অবগাহনপুর্র্বক শাপ ছইতে 
মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, এবৎ এই তীর্থে 

_ শ্রাতি অমাবস্যায় গান করিয়৷ পরিিবদ্িত 
হন। এই তীর্থ চত্্রকে প্রদ্ভাসিত করে 
বলিষা। প্রভাপ নামে খ্যাত হইয়াছে) 
সংপুৎ, ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ সোমতীর্থ । 
২। বন্ুবিশেষ। ৩। জৈনগণাধিপবিশেষ। 
৪ 1 অষ্টম মন্স্তরের দেবগণ। ৫। কুমারা- 

নুচরবিশেষ | ৬। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট দীপ্তি- 
শালী। 

প্রভাসস্ত ; সং, পুৎ, পরমেশখর | ২। কুদ্রে। 

প্রতি প্রে অধিক-ভিন্ন বিদীর্ণ ইত্যাদি) 
সং, পুৎ, মস্ত হৃস্তী। ২। বি, ত্রিং, বিদ্ব- 
লিত, প্রস্কটিত। ৩। প্রকাশিত ৪। 

প্রকৃষ্টভেদবিশিই । ৫। হেস্তীগণ্ড প্রভিন্ন 
হেতু) মদআবী । 

অভু প্রে প্রধান-ভু হওয়1+ উড্ড়ে)_ ক) 
সং, পুত, রাজ।। ২। স্বামী । ৩। বিষু। 
শিং ৯“প্রভবঃ প্রভুরীশ্বরঃ1” ৪ | প্র । 
৫। শব । ৬। অষ্টম মন্বস্তরীত়্ দেরগণ- 
বিশেষ । ৭। বিং, ত্রিং) অমর্থ,শতদ। 

৮। শ্রেষ্ঠ। »। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, ্বামী । 
শিৎ-১ এনিগ্রহানুগ্রহেশক্তঃ প্রভুরিত্ত্য- 
ভিধীয়তে 1)? | 

প্রভুত1-- স্ত্রীৎ প্রেভু+ তা, ত্ব-_-ভাবে) 
প্রভুত্ব_ ক্লীৎ সৎ, নি কর্তৃত্ব। 

২। প্রাধান্য। ৬।প্রভাব। ৪। স্বামিত্ব। 
€। সামর্থ । ৬। প্রিশ্বর্ধ্য । | 

প্রভৃভক্ত প্রভু স্বামী-ভক্ত অনুরক্তঃ 
৭মী _ ষ) বিৎ, ত্রিৎ, প্রভুর প্রতি অনু- 
যক্ত। ২ ।"সৎ, পু, উত্তম ঘোটক। শিং 
টি *প্রভুক্তাতক্তিলাশ্ড ুলীনেষ কু- 

' লোকটা ।+ | 

প্রতুশক্ি, (প্রভু _ শক্তি, ৬ঠী ক) সৎ, স্্রীং, 
প্রভাব, গতাপ। ঠা? ... 

প্রভূত (প্র অধিক-ভু যে হইগ্জাছে ) 
বিৎ। ত্রিং, প্রচুর। ২। বছ। ৩। উৎপন্ন |! 
উর । [ব্রি সনর্থ, শক্ত ।' 

ভাবে) বিৎতরিৎ শেক্ছের রাখ ্  
দাদি, ইত্যাদি, বাদি ) বন্থা_- গত 

প্রভৃতি পিতরঃ পিশুসংজ্া লেডিয়ে ॥. 
২। অং, অবধি । 8, 

প্রভেদ প্র-ভিদ ভেদ কর আনে), 
ভা) সং, পুৎ, প্রকার 1.২ । বিভিন্নতর, 
বৈলক্ষণ্য, ভেঘ, বিশেষ। ৩। বিকাশ, 
প্স্ক,টন। 

প্রন্ভেদনী ॥ প্রেভেদ দেখ, অন(অনট)-_. | 
প্রভেদিকা / প,ঈপ। অকণেক)১--ক আপ) 

সং, স্ত্রীঘ, ভেদকারিণী। ২। বেধনাস্ত্র 
প্রভেশ্বর ; সং, পুৎ, তীর্থবিশেষ । 
প্রত্রৎশ (প্র-ভন্শ. পতিত হওয়1+অ 
তেল -ভ1) সং, পু, পতন।২। নাশ । 

প্রভ্রৎশখু সং, পুং নাশাগত রোগবিশেষ। 
শিৎ-১ +৫ প্রাকৃসঞ্চিতো মূর্থিচ পিস্ক- 
তণ্তৎ প্রভ্রংশখুৎ ব্যাথিমুদাহরস্তি ।”। 

গ্ভ্রষ্ট প্র-ভ্রন্স্ পতিত হওয়া7 তকে) 
-- ক) বিৎ, ত্রিৎ, পতিত । ২। নষ্ট। 

্রত্রষ্টক (প্রত্রষ্ট +কণ্-_ যোগ ) সৎ, ক্রীং,, 
শিখালম্থিমাল্য, চুড়াতে লম্বমান ম্মল্য॥ 

প্রমতি ; মৎ, পুং১ কশ্ঠাপবংশীয় খধিবিশেষ ।* 
২। চ্যবনধষির পুত্র । ৩। বাশিজ্ুখধির 
পুত্র। ৪ । বৎ্সপ্রীতির পুত্র । ৫ বং. 
ত্রিৎ, প্রকুষ্টমতিযুক্ত | ৯ 

প্রমত্ত প্রে-মত্ত উন্মত্ত) বিং, ত্রিং, প্রমাদ- 
যুক্ত, অন্বছিত, অসাবধান |: শি ১ 
“মত্তৎ প্রমত্বমুন্মত্তৎ সুপ্তৎ বালৎ স্সিক্সং 
জড়ৎ। 'প্রপত্নৎ বিরধৎ ভীতৎ নস্সিপুং 
হস্তি ধর্মবিৎ ৮? ভোগবত)। ২। আত্যা- 
সক্ত। ৩। অতিমত্ত। 

প্রমত্বত্ব চিড়া সৎ) ক্ীৎ, 
 গ্রযস্তত1। ৮৯ পি. ২. ২ ৭ 

প্রমথ (প্র অধিক-মথ [ শিখশক্রকৈ ] 
মন্থন করা + অন্জন্)--ক ) "অং, পু, 
শিবের পারিষ ; ইহারা সৃত/প্ববতাদি বি- 
শারদ ও লালঃ ্ পধারী। ২.। খোটক ।৩। 
ধতরাষটরপুত্রবিশেষ । ৪। ০৬57 
প্রজখন। ধাীং,+হয়ীতকী। এ 

শহুষ, (প্র- টা হয়া+২--ক) বিৎ' প্রমথ, রে -গ্দধং মনন লা পনি” 

১৪২, 



গ্রমা ] 

* ভা) জং, রীৎ) হত], বধ, বিনাশ । 
১২। উদ্মশন। ৩। বিলোড়ন। ৪1 মর্দন। 

৫ যন্ত্রণা পেঁওয়।। 

পরিভব। 
প্রমথাধিপ (প্রথম - নধিপ, ৬্টা- ব) সং, 

গুৃং) শিব, মহাদেব 
'প্রযথিত (প্রমথন দেখ, ততক্তি)_ম্ম) বিং, 

ভ্রিং,বিলোড়িত । ২। মদ্দিত। ৩। ক্লে 
শিত। ৪ । সৎ, ক্রীং, নিজ ল খোল। 

প্রমথেশ (প্রমথ-ঈশ পতি) সং, পু, 
মহাক্দেব। 

প্রম্দ (গ্র-মদূ ভুষ্ট হওয়া, মত্ত হওয়া 
অ(অনৃ)- ক) বিৎ, ত্রিৎ। মন্ত। ২। প্র- 
মত্ত ।৩ ।উন্মন্ত। 9৪ | পুহ, ধুস্ত,রফল। 
৫ । দৈত্যবিশেষ। ৬। (4+অল্-_ ভাবে 
সং, পুং, আনন্দ, হর্য। 

প্রমদক) সং, পৃ, যে .কেধল ইহলোক 
স্বীকার করে পরলোক মানে নু, নাস্তিক । 

গ্রামদকানন, প্রমর্ষধবন ্রমদ আনন্দ-- 

কানন, বন, ৬ী _ ষ) সং, রীৎ, রাজকীয় 
অন্তঃপুরোদ্যান । ২ । আনন্দকানন । 

প্রমপা প্র উৎকপ্ত-মদ্দ রূপমৌভাগ্য- 
জনিত গর্ধ্ব, ৬ষ্ী- হিং । অথবা মদ-ঞিও 
শঅক্সেন্)- ক, আপ্) সং, স্ত্রীং) সুন্দরী 
নারী । ২। চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। 

প্রমদাকানন ; সং, ক্লীৎ, নারীর বিহারষোগ্য 
উদ্যান, রাজান্তঃপুরযোগ্য উপৰন। 

গ্রমদ্থরা ; সং, স্্রীং, পন্ধব্বরাজ বিশ্বাবহা হ- 
ইতে আগ্নর। মেনকার গর্ভে ইহার জম্ম 
হয় স্ুলফেশ যুনি ইহাকে লালন পালন 
করেন । প্রমতি মুনির পুর কুক্ষকে স্ভুল- 
কেশ মুনি এ কন্যাকে সম্প্রদ্ধান করেন । 

প্রমনাঃ ২ প্রেমনস্, প্রমণল্, প্র প্রকৃষ্ট, 
প্রমণাঃ আনপিত _ _মনস্ অন, ৬্ঠী- 

ছিৎ) বিং, ত্রিৎ,জষ্টচিত্ব, সন্তষ্টচিত্ত। 
প্রমক্ম প্রেমী 

সং, পু, হত্যা, বধ, বিনাশ । 
শ্রম (শ্র-মী বধ, করা উত্টেন)-ক ) 
বি) ত্রিৎ। হিৎসক। 

প্রমা প্র-যা পরিমাণ রর 1ক()-৭, 
আপ. বাহ দ্বার! সকল বস্য পরিমাপ কর! 

১১৩৩ 

*। ত্যাগ । ৭1 | 

বধ করা41 অ(চ্জল্). ভা) 

] এরম 

ষাম) সং, স্্রীৎ, নিশ্চঞবোধ, প্রমিতি 1২1 
স্ভায়মতে--তত্প্রকারক জ্ঞান। শিৎ--১ 
“গুণহ স্যাদূভ্রমভি্নজ্ত জ্ঞালমাত্রাচ্যতে 
পরম! 15 

প্রমাণ (প্রম। দেখ,অন(অনট)--প)। প্রম়াণঃ 
পুরুষ) প্রমাণ স্ত্রী, প্রত্যক্ষানুমানোপমা- 
নশব্ধঃ প্রমাপানি এতহ্ক্যতিরিক্ত প্রমাণ- 
শব অজহল্লক্গবচন, যথা-ধন্যে বেদ]: 
প্রমাণম্ । পুত্র প্রমাণমৃ) সৎ, ক্লীৎঃ নিশ্চ- 
য়ের হেতু । ২। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপ- 
মান, শব্দ₹__এই চারি ; এপ ছিন্ন বেদাস্ত- 
মতে--অর্থাপতি ও অন্ুপলন্ধি নামে দু- 
ইটা অতিরিক্ত প্রমাপ আছে । ৩। সাঙ্গী। 
৪। লেখ্য। ৫।শ্বাস্ত্র। ৬ । পরিমাণ | ৭। 
জ্ঞানসাধন-ইক্রিয়।৮। €(+অনট -ক) 
সত্যবাদী । ৯। প্রধান। ১৭ । প্রমাত1। 
১৯। (4অনট্ ভা) বিশ্বাস । ১২। বার্থ 
জ্কান। ১৩। নিশ্চয় । ১৪ । ক্রীৎ, বিশু । 
শিৎ-১ পপ্রমাণৎ শ্রাণশিলস১ প্রাণভূঙ 

প্রাণজীবনঃ 1”? 
প্রমাণিক! (প্রম।ণ+কণ্- যোগ, আপ) সং 

স্্রীং, ৮ অক্ষর ছন্দোবিশ্বেষ | 
প্রমাণীকৃত প্রমাণ কুন ( ঈংচি)- অন্ত 

তদ্ধাবর্ধে) বিংওক্রিৎপ্রমাণকপে নিশ্চিত । 
প্রমাতা (প্রমাতৃ, প্রমা দেখ, তৃতেন্)-- ক) 

বিৎ,ত্রিং, প্রমাণকারক | ২। ব্যায়মতে-_ 
শুদ্ধচিন্ত বৃত্তিসাক্ষী । ৩। বেদাস্তমতে-_ 
প্রতিফলিত মনোবৃত্তি। 

প্রমাতামহ প্রে ঘগ্রগামী - মাতামহু) সং, 
মাতামহের পিত।। হী _জ্্রীৎ, মাতা মুহের 
মাত । 

প্রমথ (প্র-মথ্ মস্বন করা, বধ করা-অ 
(ঘঞ.)- ভা) সং, পুৎ, প্রমথন ।২। মন্দন, 
পীড়ন । ৩। বধ। ৪। কুমারানুচরবিশেষ। 
৫ | শিবপারিষদ্ প্রমথগণ। *। প্রতরাই- 
পুভ্রবিশেষ। 

প্রমাধী (-ধিনূ, প্র-মথ্ বধ করা, পীড়ন 
কর14ইনৃণিন্)- ক) বিং, ব্রি, পীড়া" 
দায়ক) .ফ্লেশকর। পিৎ-১ “ইঙ্টরিক়াণি 
প্রমাধীনি 'হ্রস্তি প্রসভৎ অন” হ। 
বিনাল্রশীল, ধ্রঘসরারী। ৩. সং, পুত 



গ্রী [ ১১৩১ ] প্রঙ্ষে 

বাক্সাধিশেষ। থিনী-_স্্রীৎ, অগ্নরা- প্রমীলন প্রমীলা দেখ, টিসি? ভা ) 
বিশেষ। সং, ক্লীৎ, নিমীলন, মুদ্রণ । 

প্রমাদ শ্র- মদ মত হওয়া) 'আনবধ্ধান ছ- 
ওযা, ভোলণশ” অ(ঘঞ.)-- ভা) সং, পুধ, 
আনব্ধান'তা, অসাবধানতা ! রং ভ্রম ।৩। 

অভ্তঃকরণের দৌরর্বল্য । শিং্ট- ১ লোভ- 
শ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুকষে। নশ্যতে ত্রিভিঃ |” 

প্র্াদবধ--বিছ্বেষব্যতিরেকে আকম্মিক অ- 
নিচ্ছাকুত নরহতযা। 

প্রমাদবান্, প্রমাধী প্রেমাক্ছবৎ। প্রমািন্, 
প্রমাদ অদাবধানত17+বতবেতু), ইন্- 
অন্তযর্থে) বিং, ত্রিং, অসাবধানতাবিশিষ্ট, 
আসাবধান। শিং ১ “কুরঙগামাতলপতঙ্গ 
ভক্রমীন! হুতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । একঃ 
প্রমান্দী সকথং নু হন্যন্তে ষঃ সেবতে 
পঞ্চভিরেব পঞ্চ 1” 

প্রমার্দিকা প্রে- যদ [মত্ত হওয়।] অনবধান 
হওয়া, ভোলা4অকণেক)১-ক, আপ) 
সং, স্্রীৎ, দুষিত পন্য । 

প্রমাপণ প্র-শীঞ্চিনমাপি বধ করা4- 
অনঅনট) _ ভা) সখ, ক্লীৎ, বধ, বিনাশ, 
হত্যা, মারণ । 

প্রমায়ুক (প্র-মী নধকরা+উক-_ক) 
বিং,ত্রিৎ, মরণশীল | শিং _ ১ “প্রমামুকং 
মরণশীলম্ 1” 

প্রমিত প্রেম! দেখ, ত(ক্ত)-_ নম) বিং,ত্রিং 
জাত, বিদিত, অবগত। ২ । নিশ্চিত। 

৩) পরিমিত | ৪1 শ্রখমানলারি | 
'প্রযতাক্ষর। (প্রমিত - অক্র, আপ ) সং, 

স্রীং,সিঙ্াস্ত শিরোমণি ব্যাখানর প1 টীকা, 
মুহূর্তচিস্তামণি টাকাবিশেষ। ২। দ্বাদশ 
ক্র ছন্দোবিশেষ। 

প্রমিতি প্রেম! দেখ, তিক্তি)-_ ভা) সং+জ্জীং, 
প্রমা, নিশ্চম়জ্ঞান | ২। প্রমাণ । ৩। পরি- 
মাণ। 

প্রমীঢ় প্র-মিহ সিজ্ চরিত 
ক) বিৎ, ত্রিৎ, খন, নিবিড় । ২) প্রমেহ- 
বিশিষ্ট, স্বাহার মুত্রদোষ রোগ আছে.। 

প্রমীত (প্র-মী বধ করা+ত(ক্ত)-ক) 
বিৎ, ত্রিং। মৃত, হত পপ্রসীতো পিতরো 
স্বস্য ।” ২ | নিহত। ৩। যঙ্কার্থে হুড । 

প্রমীলা প্রে-মীল চক্ষু ুক্রিত, হওয়]- 
অ- ভাবে) সং, স্ত্রীৎ, তক্রা, ঝিম হ। 
আবমাদ। ৩ ।মুদ্রণধ। ৪10+আঅন--ক, 
আপ) মেতনাদপত্ী। 

প্রযুখ প্রে- মুখ আদি, প্রধান) বিৎ, ভ্রিৎ, 
(শকোর পরব হইলে) প্রথম । ২$. 
প্রধান, শ্রেষ্ঠ । ৩ । প্রভৃতি । ৪ | জং, 
কলীং, আরভ্ভ 1 ৫। পুং,প্রথম। ৬। শ্রেষ্ঠ। 
৭। সমুহ 4 ৬। মান্যপুরুষ। ৯। পুমাগ- 
বৃক্ষ । 

প্রমুখাৎ--মুখ হইতে। 
প্রমূ প্রেমুদ, প্র অধিক -মুদু হুষ্ট হওয়া 
+*্িপ)- ক) বিৎত্রিৎ, প্রহ্ষ্ট,আহুল!- 
দিত। ২7 প্রফুল্ল, বিকমসিত। ৬ । সং 
সং, অতিশক্প হর্য। 

প্রমুদিতপ্রে- মু হুষ্ট হওস1+ তক্তে) _ ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, হাউ, আহ্লাদিত | ২ । প্রফুল্প, 
বিকসিত। 

প্রমুদ্দিতবদনা ; সং, স্্রীং, দ্বাদশাক্ষরপাদ্দক 
ছন্দোবিশেষ। | 

প্রমুগ ; অৎ, প্রকৃষ্ট মগযুক্ত স্থান । 
প্রমুতপ্র প্রকৃষ্টরূপ -যুত প্রাণিহিংসিত, 

৭মী _ হিং) সং, ক্লীং, কর্ষণরূপ জীবনো- 
পায়। শিং-১ “মুতজ্ত যাচিতৎ ক্ষত 
প্রমূতং কধণং স্থাতমূ |”? মেনু)। 

প্রমুষ্ট প্রে-মূজ পরিষ্কার করা4- ত ক্তে)_- 
ল্ঘ) বি, ত্রিংঃ নিরস্ত। ২ | মাি্জীত | 
শিং-- ১ “প্রনৃষ্টকুগুলাৎ রাধাৎ মহাকাস, 
রসোৎশুকামূ |?) 

প্রমেকিত (প্র-মিদ্-প্রিস্মমেদি লিফকরান 
+তক্তে)_ শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, ন্দিীকুত | 

প্রমেয় (প্র-মা পরিমাণ করায়) 
বিৎত্রিং, প্রমিতির বিষয় | ২ । পরিমেফ। 

৩। পরিচ্ছেদ্দ্য । ৪.। অবধার্ধ্য। ৫ 1 জং, 
ক্রীৎ। ন্যাযমতে--শুদ্ধচৈতন্য । ৬ | বে- 
দান্তমতে--দেছেল্িয় বুদ্ধি প্রস্তুতি বু 

গ্রন্গেহ (প্ত১ঁমিহ .বীজমেক কর অজ 
গেল)- শর) সং) পুত) মুরগোষ কোোগ- 
বিশেষ 1. 

ঞ 



প্রা 
প্রমেহী প্রেসেহিন্,প্রমেহ+ইন্ _ _ অন্ত্যর্খে) | 

বিৎ, ত্রিং। প্রমেহ রোগগ্রস্ত । 

প্রমোক - পু (প্র-যচ মোচনকর! 

প্রমোচন_ ক্লীৎ 1 +অখঞ ),অন(অনট) 
_ ভা) সৎ, মুক্তকরণ । ২। নিস্্চীকরণ। 

প্রমোদ প্র-যুদ্ হৃষ্ট হওয়1+ অ(াল) 
_ ভা) সং, পু, আমোদ, আনন্দ, হর্য। 

প্রমোদন প্রে- মুদ্-খিঃ_হর্ধযুক্ত করান +- 
অনঘ্েনট)-- ক) বিং, ত্রিং, হর্ষকারক। 
২। সং, পুং, বিসুও! ৩। শ্রে-অনট _ ভা) 

ক্লীৎ, হর্যসম্পাদন। 

গুমোর্দিত (প্রমোদ দেখ, ত(ক্ত)-স্ম) বি, 

ত্রিং, আমোদিত, আনন্দিত। ২ । সৎ) 
পু, কুবের | 

প্রমোদ (প্রমোদিন্, প্রমোদ + ইন্ _ অ- 
স্তযর্থে) বি, ত্রিং, হর্জনক । নী-স্ত্রীৎ, 
জিঙন্গিনীবৃক্ষ । 

প্রমোহন প্রে-মুহ্ মুগ্ধ হওয়শ+ অন(অ- 
নট্)-গ) সং, র্লীৎ, মোহসাধন অস্্- 
বিশেষ । ২ ।(+অন- কও বিংঃ ত্রিং, 
মোহকারক । 

প্রশ্নোচা ; সং, স্্রীং, অপ্সরোবিশেষ । 
প্রধত (প্র-যম্ বিষয়বিরত হওয়া+ ত'ক্ত) 

_ ক) বিৎ,ত্রিখ, পবিত্র, শুদ্ধ । ২ । জংযত, 
নির়মবিশিষ্ট । ৩। দত্ত; যথা--“গ্রযত- 
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প্রধত্ব (প্র অধিক-_তহত্ব উদ্ৃযোগ ) সং, 
পুৎঃ অধ্যবসায় । ২। প্রয়াস । ৩ প্রকৃষ্ট- 
যত্ব ;ন্যায়মতে-_ইহা| তিনপ্রকার ; যথা 
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনকারণ। শিং-_ ১ 
*সর্বে প্রযত্বাঃ শিথিলীভবস্তি |” 

প্রযস্ত প্রে-যস্ যত্ব করা, কিন্ট হওয়া +- 
তরক্ভি)--ম্প) বিৎ। ত্রিৎ, হুসংস্কত, ঘবুতাদি 
হি, 1৮828 প্রহ্াত । 

১১৮০ 

এ বন ্ক্ গঙ্গা, যমুনা, সর- 
ই . স্বাতী_এই” দীর সঙ্গম-স্থান, এলা- 
* হারাদ । শিখ _ দততো গজ্ছেত ধুতি 
পরব সন্মতমূ 1১1 ২। যকত । শপ 

সি. ৪ 1 অশ্খ। চির 

প্রয়াখতয় (স্বীত্য পদ্দচুযতি-তয়ে বে প্রকট 

প্রযুক্ত তপ্র- যুজ, 

; প্রযোকা প্রেযোজ্ক, প্র 

৭ 

যঙ্ঞকে ভয় করে) সৎ, পুৎ, ইন্দ্। 
প্রয়াণ শ্র-হা গমন কর! 4 অন(জনট)-- 

তা) সং, জীৎ, যুদ্ধবাত্র! । ২। প্রস্থান, 
“গমন । শিং ১৭উদঘাটিতনবদ্ধারে পঞ্জরে 
বিহগোহক্জিলঃ | ত্তিষ্টতি তদাশ্চর্ঘ্যং 
প্রয়াশে বিস্ময়ঃ কুত5।? ২ “বৈণ্যৎ পখুং 
হৈহয়মর্জা,নঞ দি তরতৎ নল 
এতান নৃপান্ যঃ স্মরতি প্রয়াণে, তস্যার্থ 
সিদ্ধি পুনরাগমশ্চ |? 

প্রযাত প্রে-যা গযনণ কর1+ তক্ত)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, গত, প্রস্থিত | ২। সং পুধ। 
সোণ্তিক ভূগু। 

প্রধাম প্রে-যম্ু নিবৃন্ত করা+ অেঞ)- 
ভাবে) সং, পুৎ, ছুস্প্রপ্যতা, যাহা কদা- 
চিৎ পাওয়া যায় । ২। দৈর্ঘ্য । ৩। সংযম। 

প্রয়াস প্রে-ঘস্ যত্ব করা+ অ(যঞ)- 

ভা) সৎ, পু) ফাস, শ্রম। ২।যত্বু। 

৩। ইচ্ছা । 
যোগকরা-+4+তক্তে)- মম) 

বিৎ, ব্রি, রচিত। ২ ' অনুষ্ঠিত। ৩। 

উৎ্পন্ন। ৪। অর্পিত, ঘঃ. প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে, খাটান |? . (যুক্ত । ৬। প্রে 

রিত? ৭। উল্লিখিত । ৮। উচ্চরিত। ৯। 
উদ্দবাহৃত 1 ১০ ' যাহা ধার দেওয়া হুই- 
যাছে। ১১। শক্ত _ ক) উদ্পন্ন । ১২। 
নিমগ্ন । ১৩ | সং, ক্লীৎ, হেহ্, কারণ । 

প্রযুক্তি (প্রযুক্ত দেখ, 'তিত্তি)-_ ভা) সং) 
স্ত্রী প্রয়োগ | ২। প্রয়োজন। ৩। শকের 

উচ্চারণবিশেষ । ৪1 প্রেরণ । ৫। প্রকৃষ্টা- 

যুক্তি। 

প্রধুজ্যমান প্র-যুজ যোগ করা4+আন 

(শোন) _ শর, য- আগম) বিৎত্রিৎযাহাকে 

প্রয়োগ করা যাইতেছে। 

প্রযুগান প্রে-যুজ. যোগ কর17+আনশোন) 

- ক) বিৎ ত্রিৎ, প্রয়োগকারী। ্ 

শিবু প্রে-যু যুক্ত করা+তক্তে)- -' ভাবে) 

২, ক্ীৎ, দশলক্ষ, নিযুত | ২1 (1 
র্ বিৎ, ত্রিৎ। সংযুক্ত | 

শযুদ্ধ ; সৎ, র্লীৎ, অত্যন্ত যুদ্ধ । 
যুজ যোগকরা7 



ভতেন্)- ক) বি ভিত, প্ররীকর্ী, প্রুব- | 
তক ২। অবন্ুষ্ঠাতা। শ। ুণদাতা, উত্ত- 
মর্প। শিং--১ /উত্তমর্ধাধসণো” ছে প্র-। 

ৃ যোক্ক গ্রাহকো ক্রেহাৎ |; 
। প্রয়োগ শ্রেহুক্ত দেখ,অ(ঘঞ ) - ভা)সং,পুধঃ 

উদ্দাহরণ। ২। ফল। ও প্রবর্তন। ৪। 
অনুষ্ঠান । ৫। খাটান। ৬। অভিনয় । ৭) 
যত্ব। ৮1 অর্পণ | ৯1 খণদান। ১০। নিদ- 
শন ।১১। উল্লেখ । ১২ । নিয়োগ । ১৩। 
খোটক। 

প্রয়োশী প্রয়োগিন্, শ্রয়োগ +ইন্--অ- 
স্যর্থে) বিং,ত্রিৎ, প্রয়োগযুক্ত | 

প্রযোজক (প্রযষোক্তা দেখ, অক(ণক) 
বিং, ত্রিং, প্রয়োজনকারী, প্রবর্তক। ২। 
অনুষ্ঠানকারী। ৩ । প্রেরক। ৪1 কর্তী। 

প্রয়োজন প্রে-যুজ. যোগকর1+ অনঅনট) 
--ভা) সং+ক্লীৎ। হেতু | ২। উদ্দেশ্য । ৩। 
প্রয়োগকরণ । ৪। কাধ্য। ৫ । ফল। 

শিং-১ « পুত্রপ্রয়োজনা দারাঃ পুজঃ 
পিগুপ্রয়োজনঃ । হিতপ্রয়োজনৎ মিত্রং 
ধনং জর্ববপ্রয়োজনম্ ।?? 

প্রযোজ্য প্রেযোক্ত। দেখ, য(খ্যণ্)-_শ্মা) বিৎ, 

ত্রিংষাহাকে প্রয়োগ করা যায়। ২। কর্তব্য। 
৩। আত, পুং, প্রেষ্য, ভৃত্য । ৪ | ীৎ। 
ঘুলধন। 

প্রয়োজনীয় (প্রয়োজন দেখ, অনীয় ক্র) 
বিং, ত্রিং, কাধ্যোপযোগী, আবশ্তাক। 

প্রকজ (প্র-রুজ রোগবুক্ত হওয়14 অকে) 
_ ক) বিৎ,ত্রিং, প্রকৃষ্টরোগকারক । ২। 
সৎ, পৃ, দেবটন্যাধিপতিবিশেষ। ৩। 
রাক্ষসবিশেষ। 

পরব প্র-ক্ষহু উৎপন্ন হওয়া+ত-ক্ত) 
-ক) বিং, ত্রিং। জাত, উৎপন্ন । ২। 
বদ্ধমূল । ৩। অস্থুরিত। ৪ । প্রবৃদ্ধ, বর্থান- 
শীল। ৫। প্রসিদ্ধ । ৬। সৎ, ক্লীং, উদ্বর | 

প্ররোচন (প্র-কুচ্-ঞিস্রোচি . দীপ্তি 
পাওয়ান +অনক্মেনট)_ -ভা) সং ক্লীং 
না-স্ত্রীঘ, উত্তেজনা, উস্কে দেওয়া। 
২। রুচিদম্পাধন ।৩ প্রস্তাবনাজবিশেষ । 

প্ররোহ প্রে-কুছ উৎপন্ন হওয়া 
জেন্)-_ক) সৎ, পুৎ) গঙ্ছুর । শিং- ১ 

১১০৬]. ০ 

-ক)। 

।. 
তত ক 9 ১ ্ঃ ২ 2 2.8 8 তে 

টি টি 11 

ডি 

থ 114 

: প্রক্ষ প্ররোহ ইব টা নিতেন 19 চর টি - 
মূল। ৩।-বট প্রভৃতি বৃক্ষের শাখোৎপন্ধ 

৪.। €.+-অজ্ _. ভাবে টি লাফৃনা, ঝুরি । 
উদ্পত্তি। ৫। আরোহণ । .'. 

প্ররোহিত 7 প্ররোহছিনৃ, পয 
প্ররোহী ইন্-_অন্যার্থে) বিৎ, ভরি 

প্ররোহবিশিষ্ট, অস্কুরিত। 
প্রলপন (প্র-লপ বলা + অনব্মেনট)_ 

ভাবে) সৎ, পু, প্রলাপ, উজ বাক্য 
প্রয়োগ । 

প্রলপিত প্রে লিপ, বল।+1+তক্ে)-শ্মী) 

বিৎ, ভ্রিৎ, কথিত শিং-১ “'জনন্ছানে 
ভ্রাস্তং কন কম্বগতৃষ্ণান্ষি তধিয়া বচে। বৈ- 
দেহীতি প্রতিপদমশ্্র প্রলপিতৎ 1* ২। 
বৃথা উক্ত। ৩।(+ক্ত- ভাবে) সং, 
ক্ীং, প্রলাপ । 

প্রলম্ব প্রে-লন্ব লহ্বিত হওয়া4 অ(অন্) 
-_ ক) সৎ, পুৎ, দৈত্যবিশেষ | ২। উদ্ভি- 
দের অঙ্কুর । ৩। লতার শে।। ৪। শাখা । 
৫। বৃক্ষাদির নামৃনা, ঝুরি! ৬ | স্তীস্তন। 
৭। হারবিশেষ। ৮। মেঘ। ১৯।(+অল্ 
_ ভাবে) প্রলন্মন, ঝোলা । ১০ । (4 

আন্ -_ ক) বিং,ভ্িং, লন্ববান্। 
প্রলম্বস্ব প্রলম্ব অসুরবিশেষ-স্ম [হন্ 

বধ করা+4 অ(টকৃ)- ক] ষে ব্ধ করে, 
২য়ী-ষ) সং) পুহ। বলরাম, কৃষ্জের 
জ্যেষ্ঠ । 

প্রলম্ঘভিৎ (--ভিদ্, প্রলন্ব অতুরবিশেষ - 
ভিদ্ যে ভেদ অর্থাৎ নাশ করে, য়া 
সষ) সং, পুৎ১ বলরাম, হলাধর। 

প্রলন্বাণ্ড ; বিৎ, ত্রিৎ, দীর্খাওকোষবিশেষ । 
প্রলম্ঘিত (প্রলম্ব দেখ, তত্তি)-- ক) বিংঃত্রিৎ, 

যাহ! ঝুলিয়া পড়িফাছে। : 
প্রলহ্ব প্র-লভ্ লাভ করা অ(খসল.)-- 

ভাবে) সঙ পু) প্রকুষ্টরাপ লাভ । 
প্রলয় প্রে-লী লীন হুওয়17 অতল )১_ 

ভ]। অখবা প্র- লী [জগৎ] ক্ষয় পাওয়া 
+অ(অল)১--ধি) সং, পু, কল্পাস্ত, ব্র- 
দাতের বিনাশ ; প্রপয় চারি প্রকার-_ 
নিতা, প্রাকৃত, নৈষিত্তিক, ও আত্যাস্তিক। 
শিৎ-১ « দোৌমমিদৎ শ্াবরজ মূ. ই 



এ গ্রুব 

প্রলয়ং বৈ গমিষ্যাতি 47 »হ।মুতুত। |. 

প্রলরপ্রে-ল্ 'ফেদন কর14 অজ). 
ভাবে) সং, পু, ছেধন ॥ ২. স্েল্ল 

প্রপবিত্র প্রে-ল. €ছদন করা+ইত্র_ -প) 
সং, রং, ছেক্নসাধন অআগ্। 

প্রলাপ প্রে-লপ বলা4 অয এঞ)-- ভা) 

সং, পু» অনর্থক বাক্য, উন্মত্ত প্রভৃতির 
লঠায় কথা বলা। ২। €রাগের উপসর্গ, 

বিশেষ। ৬। বিলাপ । " 
প্রলাপহা! (প্রলাপহন্, প্রপাপ-হৃন বধ 

করা+ ০(ক্কিপ.)- ক) সং, পু, কুলখ- 
জাত অঞ্ন। 

প্রলাপী প্রলাপিন,প্র -লপ বল14ইন্তিন্), 
_ ক) বিং, ত্রিৎ, প্রলপনশীল । 

প্রলীন প্রে-লী লীন হওয়াশ-ত সত) -ক) 
বিং, ত্রিং, প্রলক়্প্রাপ্ত । হ) দি 

প্রলীন'্তা (প্রলীন: দেখ, ভা-_ ভাবে) 
জ্ীৎ, প্রলয়, সুক্ছ 11 | 

প্রলেপ প্রে-লিগ লেপন কর1+ অ(অল.) 
_ভাবে) সং» পু, লেপন, মাখান । ২। 
€4 অল. -প) লেপনদ্রব্য ৷ 

প্রলেপক প্রেলেপ দেখ, অক:পক)-. ক) বিং, 
ত্িং, প্রলেপকর্তী। 

গ্রালেহ ; সং, পৃৎ,ব্যগীনবিশেষ, কোরমা । 
প্রলোভ (প্র. অধিক- লোভ ) সৎ, পৃ, 
অভি , অতিশয় লালসা । ২। 
লাভে 

প্রলোভন রঃ অধিক-_লুভ্ি কি-লোভি রঃ 
লাভাক্কুতক্রী হুওয়ান 4 অন(অনট)- 
তা) সং ক্লীৎ। লোভ :দেখান। ২ । শে 
'অনট_ ক)'বিং,তিৎ, লোভ প্রদর্শক । 

প্রলোলুপ প্রে _লো্গুভুযড্লুগভ পুলঃপুলঃ 
লোভ কর14্ব্জেন্)_ ভা, দবিত্য) বিৎ, 
তরি মত্ত লোভী । ্ . টা 

প্রবন্তণ প্রেবক্ত,+ প্র: প্রকৃষ্ট-বচ্ বলা+ |. 
তত) ক) বিং, ত্বিং সম, উত্তম | 
কথখক। 

- প্রবচন (ও. , উদ _বচন[বচ বলা+ 

তত, 

₹। ১১৬৬ | রা রি 

| প্রবরললিত 7 

শী নট সাকা, ননী -ছিৎ+ কহ, ূ 

- 182 ৪ 

১ জী ঘঃ উর শিলা. কত 

ও জে উর শা । ২। উত্তম 
 ঘর্ভন 7 ৬ /€- জনটস-নজা)-বেদা্ঘজ্ঞান। 
বত অনীয়শ্) বি 

তিৎ, প্রকৃষ্টরূপে বাভক। ৯ 1উত্তম বক্ত।। 
প্রব্ষক: শু বকি ' ব্চদা করান +'জক 
(ক) ক) সখ পুচ আ্রভারক, ধূর্ত । 

প্রবঞ্চন (প্র-বঞ্চদ শ্রতারপ) সং, ক্রীং, 
না-স্ত্রীৎ, প্রতারণা, ঠকান + 

শ্রবঞ্চিত প্রে_ বৰ্চিত : প্রতারিত) বিং১ব্রিং, 
প্রতারিত, যে ঠকে। 

প্রবণ (প্র- বণ [শন্দ করা] নত হওয়া ই- 
ত্যাদি+অক্সেন্)-- ক) বি২, ত্রিংঃ নত। 
২।রত | ৩। লম্র। ৪1 আস্ত । ৫ ক্রম- 

নিয়, গড়ানিয়া, ঢালু) ৬1 উদ্ুখ। ৭। 
আঅভিমুখ। ৮। আচুকৃল। ৯।ক্ষীণ। ১০। 
আয়ত্ত । ১১ । নিপুণ । ১২। ত্বরিত। ১৩। 
বিনীত । ১৪ । দ্আাহিত। ১৫। ফাৎ, পুং) 
চতুপ্পথ, চৌমাথা । ১০ | ভদর। 

প্রবন্স্যৎপতিক1 ; সং, স্্রীং, নায়িকাবিশেষ, 
যাহার পতি বিদেশে ষাইবে। 

প্রবয়ণ প্রে-অজ্ গমন করা4+ক্সনট্- ণ। 
অজ-্-বী) সৎ, ক্লীৎ, নি তাড়নদণ্ড, 
চাবুকাদি, গ্রডজন. 

প্রবয়1ঃ (প্রবঙ্গন, প্র কি -বয়দ্্ জীবিত- 
কাল, ৬ঠী-_ হিৎ) সৎ, পুংঃ চ্ছবির, বৃদ্ধ, 
প্রাচীন । 

প্রবর প্রে-বর যে আন্ত হয়) সং, ক্লীং, 
গোত্র ।২। বস্তি ।৩। পু২) গোত্রপ্রব- 
মুনি এবং ব্যাবর্তক মুনিবিশেষ । শি২- ১ 
“জমদগি পোত্রসা প্রবনী21”) ৪1 (প্র 
উতৎ্কৃন্ট-বর শ্রেষ্ঠ) বিং,ত্রিং+ অতুযুন্তম। 

৫ ।ক্লীৎ, অগুরুচন্দন । [ছতশ্শাবিশেষ। 

সৎ. ক্রীং, যোড়শাক্ষরপাদক 
প্রবন্নবাস্থন প্রেবর- সবাহন, ৬ঠী - হিং) সং 
পুহঃ আহ্িনীকুমারদ্বয়। : ৮ * 

প্র (প্র-বুজ ত্যাশ জহর 
প্র) সং» পুং, হোজাপ্রিবিশেশ্ধ | ২। বিষুঃ | 

পর্তকত্রে- ক্খাথাকা]-ডিস্দবর্তি লওয়ান 

* ইত্যাকে+-ন্মক(ণেক)-_ ক)কিৎত্রিৎ,প্রবৃতথি- 

দায়ক ।অশিধ “১. পপ্রবর্তককহ গবাক্যযুবাচ 

চোদ্বলাৎ নিবর্ত কং নৈবদুষাচ ভাষাকৎ ।' 
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১ রী 

। , 

হ। প্রবপর।, 4 নিব, জন দিম্ছেদ- 
ক্ষারী 1৬. গা । ৮ 

প্রবর্তল ক্ষীর পরহলজিপন্িক- 
প্রবর্তনা-হীৎ বউ, জম তা, জপ) 

লও কহ; প্রবৃত্তি ফান। শিৎ-১ ইক্ড- 

রার্থগ্পুহে সেষাং ক্বীনাৎ 'জ্যাছ প্রব- 
তঁনমূ ১) ২। আরভ | ৩। বিৎ, ত্রিৎ। 

প্রবৃকিজনক, উত্তেলক। ৪। উত্তেজনা, 

প্রেরণা 1-৫.1নিয়োক্জন । 
প্রবর্তমান (প্রবর্তক দেখ,শ?ন -+ ক) বিংভ্তিং, 

ষেব্যক্তি কোন কার্যে প্রন্ত্ত হইতেছে। 
প্রবর্তষ্বিত। (প্রবর্তস্বিত, প্রবর্ক্ক দেখ, তৃ 

(তন্)ট-_ ক) বিৎ, ত্তিং, প্রবর্তক । ২। 
অনিবর্তক, 'বিচ্ছে্ষকারী । 

প্রবর্তিত (প্রবর্তক দেখ, তক্তে)_শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং,চালিত। ২।যখাহাকে প্রবন্তি দে- 

ওয়া! 'ঘান্। ৩। উত্পার্দিত। শিং--১ 

“প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ্।” (রঘু) 
৪। আরব্ধ। -৫ ।প্রত্যাবর্তিত, ফেরান। 
৬ । উত্তেজিত; প্রেরিত । 

প্রবস্তাঁ (প্রবর্তিন, প্রবর্ত +ইন্ অজ্ত্যর্থে) 
বিৎ,ত্রিৎ, প্রবৃস্তিযুন্ত । ২। প্রবাহবিশ্িষ্ট । 

প্রবর্ধন (প্র -বৃধ্ বৃদ্ধি পাওয়1-4- অন(আ- 

নট)--ভা) সং, কু ং, বিবর্ধন, বাড়ান। 
২। (+দ্মনট ক) বিং,ক্িং, প্রবর্ধাক | 

পরবর্ধ প্রে-বৃহ্ বৃদ্ধি পাওয়া অ(অন্)- 
প্রং) বিং, ভি, প্রধান, শ্রেষ্ঠ । 

প্রবলাকী (-কিন্) সং? পুং, ভুজজ, সর্প। 
২। চিত্রমেখলক। 

প্রবহ (প্র-ধহ (রহ বহনকরা+ অন্) নি 

ক] যে বহে) সং, পুৎ, সপ্তনাযুর নঅস্তর্গত 
নাযুৰিশেব । .২।। জেল - ভাবে) প্রবাহ । 
91. গৃহনগরাদি:র বহির্গম্ন। 

ধবহণ (প্র-বিহ বহন কয়।4 আন(্োনট) 

৭) সৎ, জ্ীৎ, -আ।চ্ছার্দিত -শকট 

ডুবি । ২। যা 1৩ ।,পোত।৪। (+অনট্ 

ভাবে) প্রবাছছ। 

ধনছিল. ১ (রপ্রু-বলহ বল1ই- 
ববহিলকা | প্রেং। ধিল হক্বহ্া । কণ্- 
বদ 

শরহেলিকক, লি ).. 

মিরার (৯58 48 উর ই 8:০১ * ট 
1১ মে রম 5 বহর ০ 1240 ৭০58 
ছি ৮ নি না ই 23 শান 

হাত ৮ তি ফিরি শি ০, কি 8 তত 
এ 2 ন্রিারারি রা 

'প্রশ্থান্ক 
প্রবাচক, 

যোগ” প্রতথহথিক1) সং 

'(প্রবাচ্, প্র পর - ব্চ্ 
বলা * ক্কেগা, পপি 

ক্ষ) বিৎ, ত্র, প্রকৃষ্ট ঘন্তণ, বান্দর । 
প্লিবাচ্য (্রেবাক দেখ, ঘঘ্্যপ) রা) বিৎঃ 

অম্যন্ু বক্তব্য । ২ নিন্্যা। টা 
প্রবণি, প্রবাণী প্রে-বে বস্ত্রাফি বোনা 

অথবা বী গমনকরা+অন(অনট) -. ৭) 
ধ স্ত্রীৎ, তুরী, মাকু । 

প্রবাত প্রে প্রকৃষ্ট -বাত, ৭মী -হিং) বিং, 
ত্রিৎ, হুথসেব্য বান্ধযুক্ষ (দেশাদি)। ২। 
সং, পুং, নিম, প্রবণ । 

প্রবাত] প্রেবাহ, প্র-বা বহন হওয়।4- 
তেন্)-_ ক) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট গতিযুন্তু 
প্রোণ)। | 

প্রবাদ প্রে বিস্তৃত, নিনিত--বাছ কথন) 
সং, পুং, জনশ্রুতি, জনরধ। ২। পর- 
স্পরাগত বাক্য । শিৎ--১ “ইখং প্রবাদ্বং 
যুধিনংপ্রহা রং" প্রচক্রতু রামনিশাবিহ!য়ো । 
তৃপায় মত্বা ই বাহ বাগপেন -রক্ষঃ 
প্রধনান্গিরাশ্থত 1৮ ভেটি)। ৩। আঅপনাক্ষ। 

শি,-১ “ব্যান মানুষৎ খাদতীতি লোক 
প্রবাদে! ছুনিবারঃ1” , 

প্রবার প্রে-রু আবরণ কর1+ অ(্যঞ )-- 
ভ।) সং, পুং, প্রবার, উত্তনীন্বস্ত্র । 

প্রবারণ প্র-বু বরণ করা, বারণ কর ++ 

অন(আনট)--ভা) সং, ক্লীৎ। কাম্যদান, 
উত্তম বদ্যর মান,অভীক্উদান। ২।লিষেধ। 

প্রবাস প্রে-বপ্ বাপ কর1+অব্ঘঞ)-- 
ভা) সং, পুং, বিদেশে স্ফিতি, ভিসসদেশে 

- বাস। 
প্রধান প্রে-বস্ [ভাদিগপীজ]- ক্রিল্বাদি 

বাস করান+ অন(অনট্) ভা) 7লৎ, ক্ীং, 
বিবেশে পাঠ।ন। ২।, নিশ্দাদন । ঝিং-.১ 

“মীতাপ্রধাসনপটে।ঃ করপ। কু ১ 
৩1 বস্![চুরাদি] নারপ, বধ। 
প্রবালিত প্রবাদন দেখ, তক) সপ) হিং 

ত্রিং, নির্বাদিত । ২৭. যাহাক্ষে বিধেশে 

পাঠান গিয়াছে 11৩1হত।. 

প্রবাসী প্রেরাসিন, শ্রবান পণইন্্জ্তার্থে 
'আখব! জা স্থানান্তর বস্ বায় রাখ" 

: ইন্(শিল্) ক মি, ভরি শিছেশপ্য। 



বিদেশবাসী । টিটি ভবানী হা 

গ্রাতি 1১? 
গরযাহ প্র-বহ্ বহন, করা4আবিঞ)_ |. 

 ভ1) গং, পুত আোতঃ। ২ 1ক্রেমাগত চ- 

লম, অবিচ্ছেঘ। ৩। অবিচ্ছেক্দে কার্ধ্য- | 
রণ । ৪7 ব্যবহার | ৫1 প্রসার, বিদ্ঞার | 
৬। (4্যঞে -প) উত্তম ঘোটক। 

প্রথাহক প্রে- বহ্ বহন করা4-অকণেক) 
_ ক) সং, পু, রাক্ষস 1 ২ । বিৎ, ত্ত্িৎ, 
প্রকৃষ্ট বহনকারী । 

প্রবাহণ ;) সং, পুৎ, খবিবিশেষ । 
প্রবাহিকা প্রে-বহ-ঞ্রিস্মবাহি বছান+ 

জআক(ণক)-- ক, আপ্- স্ত্রী) সং, ্্রীং, 
গ্রহণী, উদরভজযোগ। 

প্রবাহিত, প্রবাহী প্রেবাছিন্, প্রবাহ +ইত, 
ইন্_ অন্থ্যর্থে) বিং১ত্রিৎ, প্রবহণশীল,প্র- 
বাহবিশিষ্ট । হিনী - স্ত্রীৎ,আোতত্বতী নদী । 

প্রবাহী প্রবাহ দেখ, ঈপ:- শ্রী) লং,স্্ৎ) 
বালুকা, বালি। 

প্রবিখ্যাতি ; সৎ, স্ট্রীং, অতি প্রসিদ্ধ । 
প্রবিতত ত্র অধিক-বিতত খিস্তৃত) 

বিং, ত্রিং। অতিশয় বিস্তৃত। 
প্রবিদারণ (প্র প্রকষ্টরূপে _বি- দু-তিন, 

পারি বিদারণ করা + অনন্সেনট)-_ ধি) 
জং, কীৎ, সংগ্রাম, যুহ্ধ। ২। অনট্)_ _ খি) 
গকুইরূপে বিদ্বারণ। শু। বিস্তার। ৪। 
্রন্ক,টিতকরপ। ৫। (+অন+ক) বিৎ, 
ন্রিৎ অতি বিদ্ধারণকারক । 

'প্রবিলুণ্ত ; বিৎ, ত্রিৎ, মৃষ্ত । ২। বিলীন । 
প্রবিবর (প্র প্রকৃষ্ট -বিবর, ভঠী- হিং) 

বিৎ, ত্রিং, প্রকৃষ্ঠ ৫ । ২। সৎবনিং, 

পপীতকাষ্ট। 
প্রবিতোষ (প্র. অধিক - নি না-গ্লিষ, সৎ" 

যুক্ত হওষ্া1-4+ ্(ক্ষল্)-_'ভা) জং, পু) 
'অ(তিশয় ব্যবধান। ২। বিয়োগ, বিশ্পোষ। 
৩ । বিৎ, ত্রিং, বিধুক্ব, অতি বিশ্লেষরুক্ক । 

প্রবিষ্ট প্রে-বিশ, প্রযেশ কর11 তকে) - 
| ক) বিৎ, ত্রিং, যাছ? প্রবেশ করিয়াছে! 
৮ ।আজন্তর্গত ।৩। আভিনিবিষ্। 
মপবীশ প্রে উত্ককষ্ট-বীপা বাদ্যবন্বিশেষ, 
- শখ! বীখা-জিস্মবীণি [নাম্সধাতু] বীণ। 

দী/ .. 

ঘশী। ২ নি নি ষথা- 
সু প্রবীণ-চিত হয়। 

০1 সং, পুত, চৌত্যমনূর পুর । 
প্রবীর প্র. খযাত--বীর. শুয়, রং-স) 
সৎ, ক্পুহঃ উত্তম যোদ্ধা ॥ ২। বিং। ত্রিং 

প্রধান, শ্রেঠ। 
প্রবীরবাছ ) সং, পু, রাক্াসবিশেখ। 
প্রবৃৎ প্রে-বু বরণ করা+*(কিপ)-ক) 

সং, ক্রীং। অন্ন। 
প্রবৃত্ত প্রে- বৃ [ ধাক!] আসক্ত হওষ! ই- 

ত্যার্দি+ত(ক্ত)- ক) বিং, ত্রিং, রত, 
প্রবৃন্তিবিশিষ্ট । শিৎ_ ১*প্রবৃত্ত এব স্বয়মু- 
জ্বিতি শ্রমঃ ।'? হ। উত্পপন্ন। ৩। চলিত। 
৪. আরন্ধ। ৫। নিযুক্ত । শিং ১ প্রবৃত্ত 
মন্যথ কুর্ধযাৎ ষদ্দ মোহাৎ কথঞ্চন।? 
৬। সৎ) পুত, প্রবৃত্ত লক্ষণ ধন্মবিশেষ। 
৭। (+ক্ত- ভা) ক্লীৎ, প্রবৃত্তি । 

প্রবৃত্তি পর্বে দেখ, তিংক্তি)- ভা) সংযস্থ্ী* 
ইচ্ছা । শিৎ_১ “প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং 
নিবৃত্তিত্ত মহদ.11 ৯ । ল্যায়মতে- 
যত্রবিশেষ; ৯ ।র কারণ--চিকীর্া, কৃতি- 
সাধ্যজ্ঞান, ইষ্উমাধন্ত্ঞান, উপাদান এ 
ত্যক্ষ | ৩। বার্তা, বৃত্তান্ত, অংবা। ও. 

প্রবাহ, আতঃ। ৫। অবস্ত্যাদি দেশ ।৬। 

গতি। ৭। ব্যাপার । ৮1 উদ্দপত্তি। ৯। 

হস্তিম্ । ৯, বৈধরী মধ্যমা পশ্যন্। 

হুশ্ক্র/-এই চতুর্বিধ শব্দ প্রবৃত্তি । 
প্রবৃদ্ভিজ্ঞ প্রেবৃত্তি সংবাদ, বাত।-_জ্ঞ 
জানা+অকে)- ক] যে জানে) সং) পুন, 
বার্তাবছ, চর। 

প্রবৃত্ভিনিমিত্ত প্রেবৃত্তি - নিমিত্ত কারগ 
_ব) সৎ, ক্রীৎ, অভিথেয়, বাচ্যার্থ, শক্য' 
তাবচ্ছে্ধ কধন্ম,ঘখা-_ঘটত্য,গো তব প্রভৃতি! 

বৃদ্ধ (প্র অধিক-্বধ্ বাড়া+তভে, 
_ক) বিং, ত্রিৎ, তি বৃদ্ধিযুক্ত। ২. 
অতি প্রাচীন । ৩। বিলারিত । 

প্রধেক প্রে-বিচ, পৃথন্থ কএ14 অল? 
সঙ্গ) হিং, ব্রিৎ, মুখ্য, প্রাধান। 

প্রবেট প্রে- বিট শব্ধ করা +অঞ্সেল) 
পা) সং পু, খব/। -. 

জ্ঞ [দ্র 



পির তিনে: ধেপ্: শ্রমন: কর! ই- 

চিপ্রিত বস ফা কম্বল, 
প্রবেল প্রে- বেল্ চঞ্চল হওয়া +অন্অৈন্) ডি 
-ক) সৎ, পু পীতমুদগ, সোণামুগ । 

প্রবেশ ত্র-বিশ, 
(অল)-_ ভা ) সৎ, পৃৎ, অস্তর্নিবৈশ, ভি- 
তরে যাওয়া। ২। (1 অল্-৭) পথ। 

প্রবেশক প্রেবেশ দেখ, অকর্ণেক)-- ক) বিৎং, 
ত্রিং, মধ্যে গমনশীল 1 ২। অর্থাক্ষেপক 
মুখাক্কবিশেষ। 

প্রবেশন প্রবেশ দেখ, আন ন্অনট_ ণ) 
সং, ক্লীৎ, সিংহদ্বার, প্রধানন্বার | ২। (4 

 অনট্_ ভা) প্রবেশকরণ।৩। (বিশ.-্রিলল 
(বশি প্রবেশ করান) বিৎ্ত্রি,প্রবেশসাধন। 

প্রবেশিকা (প্রবেশ দেখ, কণ- যোগ, ই- 
আগম, আপ). সৎ, স্ীৎ, যাহ? দেখাইলে 
প্রবেশ কয়িতে পাওয়া যায়, টিকিট। 

প্রবেশিত (প্র-বিশ-ঞি-বেশি ভিতরে 
যাওয়ান+তক্তি)- শঁ) বিৎ, ত্রিং, যা- 
হাকে প্রবেশ করান হইয়াছে। 

প্রবেশ্য (প্রবেশ দেখ, যখ্যণ)-শ্) ধিং 
ত্রিৎ প্রবেশধোগ্য | 

প্রবেষ্ট প্রে-বেছ্ট বেষ্টন কর+অ 
প্রবেষ্টক (মল) -ণ। প্রবে্ট +কণ্) 
সৎ, পু বাভ। ২। দক্ষিণবাছ। শিৎ - ১ 
পপ্রবেষ্টকেন নিমিত্বৎ শৃচত্বিত্বাঁ |” ৩। 
অধোবাছ | ৪। হত্তিদস্তমাংস। ৫। হস্ভীর 
পৃষ্টশ্থিত কম্বল বা আস্তরণ । 

প্রবেষ্ট (পরবে, প্রবেশ দেখ, তৃতেন্) - ক) 
বিং, ত্রিং প্রবেশকারী, ষে প্রবেশ করে। 

প্রব্ক্ত প্রে-বি-অন্জ প্রকাশিত হওয়। 
+তক্তে)- ক) বিং, ত্রিং১ স্ূট, স্পষ্ট 

প্রবজিত (প্র- ব্রজ, সর্ববতোভানে গমন 
কর1+ত(ক)- ক) বিং,ত্রিৎ, প্রবাসগত। 
২। ভিক্ষু, যে সন্্যামধর্খ অবলম্বন করি- 
যাছে, সন্্যাসী। [৩1 মুণ্ডীরী। 

পব্রজিতা ; সং, স্ত্রীং, তাপসী । ২। মাৎসী। 
প্রত্রজ্যা (প্র্রজিত দেখ, ঘক্যেপ)- ভা,আপ, 
্ধীৎ) সী, সঙগ্যামধর্ম। ২ প্রবাদ। | 

' ত্যাদি 4৯) ঈপ) সং; ভ্রীং, কেশ- 
বিন্যাঘ। . বিউনী। ২। হস্বীর পৃ্ঠন্থত | 

ভিতরে যাওয়া+অ 

' পরশ সন - ব্লীহ 

প্রব্রজ্যাখসিত থেব্রজটা সন কি ০০ 
হিত, «মী নব) সং পুহ বে আঙা।ং গা. 
হইতে উক্ত হইয়াছে পিং +.১.০শ্তীত, 
জ্যাবসিতা ঘত্র ত্রয়ে! বর্ণ! দ্বিজ্জোন্তমাই ।+ :. 
২“তবাহমিত্যুপগতঃপ্রব্রজ্যাবসিতঃ কহ” 

প্রবাজ (প্র-ব্রজ গমন করা1অন্েঞ) 
- ধি) সং, পুৎ, অত্যন্ত নিয়দেশ। ২। 
(ঘঞ - ভাবে) সন্গ্যাস। 

প্রপ্রাজন (প্র সন্মুখে_ব্রজ-ক্িসব্রাজি 
গমন করান+ অন(অনট্)- ভা) সং, লী, 
নির্বাসন । 

প্রত্রাজিত প্রে_ বজ-ক্রিলব্রাজি গমনকরান 
+তক্জে) - শ্ম) বিং, ত্রিৎ, নির্ধবাসিত । 

প্রে- শন্স স্ব কর14 
প্রশংসা -স্ত্রীৎ 4 অনজনট্),অ _ ভা সৎ, 

স্্রীং, স্কতি,স্তব। ২। ধন্যবাদ,গুণকীর্ভন । 
প্রশংসনীয় প্রশৎ্সন দেখ, অনীয় _ শ্ম) বিৎ, 

ত্রিৎ, প্রশংসাযোগ্য, হখ্যাতিভাজন। 
প্রশংসিত প্রেশংসন দেখ, তক্তি)- শ্ম) বিং, 

ব্রিং, যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে । 
প্রশম প্রে-শম্ শান্ত হওয়! +"মদ্সেল) _ 

ভ1) সং, পু, শাস্তি, উপশম । শিৎ-- ১ 
“এতানি দশ পাপানি প্রশমৎ যান জা- 
হচবি |?” ২। বৈরাগ্য । ৩। নির্বাণ | ৪ । 
অবসাদ । €। রস্তিদেবের পুত্র। ৬। বিং 
ত্রিং, শাস্ভ | ৭। স্ত্রীং, অপ্নরাবিশেষ। 

প্রশমন (প্র-শষৃ.[ শাস্ত হওয়া] বধ করা 
ইত্যাদি +অন(অনট)_ ভা) সং, ক্রীং, 
হনন, বধ। ২। নিবারণ, নিবৃত্তিকরণ । 
শিৎ_ ১“সর্বাবাধা প্রশমনৎ প্রেলোকা- 
স্যাখিলেশ্বরী। এবমেব তয়! কার্ধ্যমম্মদ্বৈরি 
বিনাশনমৃ।” ৩। অনুরঞ্জনাদি দ্বারা স্মিরী- 
করণ। ৪। শাস্তি । শিৎ ১ “রক্ষণ পৌর- 
জনস্য দেশনগরগ্রামেষু গুপ্তিস্তথ!, যোঁধ!- 
নামপি সংগ্রহোহপিতুলক়্ামীনব্যবস্থাপনম্, 
সাম্যং লিঙ্গিযু দানবুত্তিকরণৎ ত্যাগঃ 
সমানেহচ্চনং কাধ্যাণ্যব মহীভুজাম্ প্রশ- 
মনান্যেতানি রাক্জ্যেন বৈ।?? 

প্রশমিত প্রে-শবৃ-ক্রি-শমি শান্ত হও- 
য়ান7 তক্ষে) _ - শি বিধ, শ্রিহ, সিবারিত, 
থামান। . 

৯৪৩ 



প্রশ্ন 

প্রশত্ত (প্র-শন্স্ ভতি করা+ত(ক)-- 
শঁ) বিং, ত্রিং, প্রশংসনীয় । ২। শ্রেষ্ঠ। 

প্রশস্তান্রি; সং পুৎ? অধ্াদেশস্ছ পর্বত” 
বিশেষ। | 

প্রশগ্তি প্রেশভ্ত দেখ, তি কি )”- ভাবে ) সং, 
স্্রীৎ, প্রশশৎসা। । ২। পংক্তি । ৩। “ম্মরণং 
কীর্তনৎ কেলিঃ প্রেক্ষণং গহাভাষণমৃ । 
খকলোহুধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবতিরেব চ" 

এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন। 
প্রশান্ত (প্রশম দ্বেখ, তত্তে)-_ ক) বিৎ, তরি, 

প্রকৃষ্ট শমতা প্রাপ্ত ; ঘথা--“প্রশাস্ত শ্বাপদ্ধা- 
কীর্ণৎ।” ২। নিবৃত্ত । ৩। নিশ্চল । 

প্রশান্তচেষ্ট প্রেশাস্ত _ চে) বিং, ত্রিৎ, বাহা 
ব্যাপারশৃন্য। ২।শ্ফির। 

প্রশ।সিতা, প্রশাস্ত। (প্রশাসিত্, প্রশাস্ত, প্র 
-শান্ শাসন ০০০ বিৎং 
ত্রিং, শাসনকর্তা । 

প্রশিষ্য ; সং, পু, শিষ্যের শিয়্য । 
প্রশ্ন প্রেচ্ছ, জিজ্ঞাস। কর11+ননেড)-- ভা) 

সং, পুঙ, পৃচ্ছা, জিজ্ঞাসা ।২। অনুযোগ । 
৩। উপনিষদ্তেদ। [প্রহেলিকা)হ্য়ালি। 

প্রশ্নদূতী (প্রশ্ন _দূতী ক্রীড়ন ) সৎ, স্ত্রীহ। 
প্রশ্ববিবাক প্রেস -বি- বচ্ বল1+ অ্েএঃ) 

- ক) সৎ, পুৎ, প্রশ্মোত্তর দায়ক জ্যোতি- 
ব্রিদৃবিশেষ । শিং ১ “মধ্যাদায়ে প্রশ্থ- 
বিবাকমূ ।" 

প্রশ্নব্যাকরণ (শ্রশ্ন ব্যাকরণ ) সং, পুহঃ 
শিধ্যকতত প্রশ্থের উত্তরদায়ক জৈনবিশেষ। 
২1 ক্লীং, স্পষ্টার্ঘোতর জ্ঞাপন । 

প্রন্নী প্রেশ্স দেখ, নি প্রৎ, ঈপ.- স্ত্রীং) সং, 
স্ত্রী, কুস্তিকা, জলের পানা । 

প্রশ্রত্ব (প্র-শ্রি সেবা কর+ অ(জল.)- 
সভা) সং, পুত স্সেহ। ২। ম্ষেহযুক্ত 

সন্মান । ৩। বিনয় । ৪ ।বিশ্বাপ। শিং- 
১ “প্রত্যুবাচ সতৎ বৈশ্যঃ প্রশ্রয়ারনতো! 
নৃপনূ।; ৫। আবদার, ্জস্কার!। 

প্রত্রিত্ত প্রশ্রদ্ দেখ, ত(ক্ত)-_ ক) বি, ত্রিংঃ 
বিনীত ।২। আঘৃত। রঃ 

প্রথ (প্র-গ্পধ্ বিমুক্ত হওয14+ অ(জ্জনৃ) 
সক) বিং, ত্রিং, শিথিল, ঢিলা । ত। 

বিনিষউ।'. 

" ক 4 ্ রি 

০ 3805258টিীী 

প্রশ্বাস প্রে-খস, নিশ্বায প্রশ্থায ফেলা+ জ 
(এ) - ভা) সৎ পু নাসিকাগত বায়ুর 
নির্গম । | 

্র্টব্য প্রচ্ছ জিজ্ঞাসা কর14+তব্য _ ১). 
বিং, ব্রিং, জিজাসা, প্রশ্থ যোগ্য | 

প্রষ্টা গ্রেট, প্রচ্ছ, জিজ্ঞাসা করা+ত(তন্)-_ 
ক) বিৎ, ত্রিং, প্রশ্নকারক | ২। জিজ্ঞান্ু। 

প্রষ্ঠ প্র প্রধান-শ্থা থাক1+অ(ড) ক) 
বিংত্িৎ, অগ্রসর,অগ্রগামী | ২। অধ্যায়। 
৩। প্রধান । ৪। শ্রেষ্ঠ । ৫। প্রথম। চী--. 
স্্রীৎ, অগ্রগামিনী পত্বী। 

প্রষ্ঠবাট (প্রষ্ঠবাহ, প্রষ্ঠ অগ্রগামী - বহ 
বহন করা+০€িণ)-- ক) মং, পৃং, যুগ" 
পার্খবন্থ বাহক বেষাদি)। 

গ্রষ্ঠৌহী (প্রষ্ঠ এখানে প্রথমগর্ত_ বহ 
বহন কর1+-(কিপ)--ক, ঈপ. -স্ত্রীং। 
ব-উ, অ+উ--ও) সং, শ্ত্রীৎ, প্রথম 
গর্ভবতী গাভী । 

প্রসক্ত প্রে-সন্জ্ আসক্তহওয়1+ ত(ক্ক) 
- ক) বিং, ত্রিং, অনবরত, অবিরত । ২। 
সংহ্ই, সংলগ্র । ৩ । প্রস্তাবিত । ৪1 আ- 
কাক । 

প্রসক্তি (প্রসক্ত দেখ .১(ক্তি)- ভা) সং, 
স্্রীং, আসক্ষি, গ্ণয় 1 ২। প্ররুত্তি। ৩। 
উত্সাহ । ৪ । প্রসঙ্গ ।। ৫। আপতি। ৬। 

ব্যাণ্তি । 

প্রসঙ্থ্যান প্রে- সম্ _খ্যা [বলা] গণন! করা 
ইত্যাক্রি+ অন(অনট্)- ভা) সং, ক্ষীং। 
আত্মা সন্ধান, ধ্যান । ২। সম্াকু জ্ঞান। 

শিং-১ ণহরঃ প্রসত্যানপরো বভুব।” 
৩। বিং, ভিং, সমাক্কু জ্ঞানযুক্ত । ৪। 

গ্রকর্ধ সংখ্যাযুক্ত ৷ 
প্রসঙ্গ (প্র-সন্জ আসন হওয়া অ 

(অল.)--ভা) সং, পু, সম্পর্ক, সম্বন্ধ । 
ৎ। সন্তিবিশেষ । শিং-১ “স প্রসঙ্গ 
উপদঘ।তে! হেতুতাবসরভ্তথা |”? ৩। আ- 
পত্তি। ৪ । প্রসক্তি। শিং-১ “ভবে 
পরবধূসঙ্গ প্রসঙ্গঃ কুতঃ, 1 ৫। প্রস্তাব ; 

যেমন-_কথাপ্রসঙ্গ । ৬ 1 সখুনাসক্তি। 
৭। ব্যান্তি। শিৎ-১ পক়তাকৃতপ্রসঙ্গ 
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ম্রপ 

হওয়া ধঘকোপ)- শব ] প্রসক্িঘোগ্য _ 
প্রতিষেধ, নিষেধ, ৬ঠী _ব) সং, পুত, 
প্রীপ্ডের দিষেধ । শিং-১ গঅপ্রাধান্যং 
বিধেরধত্র প্রতিষেধে প্রধানতা। পুসজ্য- 
প্রতিষেধোহসোৌ ক্রিয়া! সহ বত্র নঞ.। 
পৌষে চৈত্রে কৃষণপক্ষে নবান্নং নাচরে- 
ছধঃ। ভজেজ্জম্মান্তরে রোগী পিতৃণাং 
নোপতিউতে ৷ অত্র রোগ'তি নিন্দা শ্রবণাৎ 
প্রসজ্যতা। নোপতিষ্ঠত ইতি শ্রবণাৎ 
পর্থযদাফত]।"? 

প্রসঞ্জন প্র- সনদ আসক্তহওয।+ অনট্ 
_ ভা) সং, ক্রীৎ, প্রনঙ্গকরণ। ২ । অব- 
সর-দদান। [প্রসম্নতা। ২1 নিন্মুলন্ত]। 

প্রসত্তি প্রেসন্ন দেখ, তিক্ত) - তা) সং,শ্মীৎ, 

প্রসত্বা (প্রসত্বন্, প্রসন্ন দেখ, বনবেনিপ)- 
খজ্ঞর্থে) সং, পুৎ, ধর্ম । ২। ব্রদ্ধা। ত্বরী 

_স্ত্রীৎ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি । 
প্রসম (প্র -সদূ গমন কর] হষ্ট হওয়া+ 

তক্তে)- ক) বিং, ত্রিং, জন্তষ্ট। ২। প্র- 
ফুল । শু । অনুকৃূল। ৪ । স্বচ্ছ, নির্ল। 

মা-- স্ত্রী, হরা) মদিরা। ২। স্ত্রী, বিং, 
সম্তষ্টা। ৩। অনুকূল।। ৪। প্রদাদবিশিষ্টা। 
শিছ _ ১০তৎ বৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্িহেতু: ।' 

প্রস্ত1 (প্রসন্ন +তা- ভাবে) সৎ, স্ত্রীৎ, 
অনুগ্রহ, প্রগাদ। ২। হর্য।৩। সম্তোষ। 
৪ | প্রফুল্পতা । ৫ । স্বচ্ছতা, নির্শ্বলতা। ৬। 
উজ্জ্বলতা । 

প্রসন্নাত্বা প্রেসদাত্বন্, প্রসন্ন - আত্মা, ভ্ঠী 
-_ হিহ) বিং। ত্রিং, নিশ্মলচিত্ত, প্রসম্মাস্তঃ- 
করণ। ২। সং, পু, বিষ, । শিৎ--১ 
“সুগ্ুসাঘঃ প্রসমাস্ম।” (বিষ্,সংহিতা)। 

প্রসম্মের! ; সং, স্তীৎঃ ম্দিরাবিশেষ । 
শ্রনস্ভ প্র পত- সভ1 (সমাজ) সভামসাধ্য- 

যুক্তাযুক্ত বিচার, *মী _হিৎ। খঅখব! প্র 
প্রকুষ্টরূপে গত - সভা ফভাপ্রিকার, ৫মী 
--হিৎ) লধঃ ক্ীৎ, জং, বলাৎকার। ২। 

হঠাৎ । শিং - ১ “প্রসভোদ্ধ,তারি 1” 
প্রভহরণ-_বল পুর্ধ্বক হরণ, ডাকাইতি। 

 শ্রসয়ন প্রে-জি বন্ধনকর1+ অনঞ্জেনট্)-_ 
প) সৎ। ক্লীং, বন্ধনসাধদ ভন্ত | ২।জাল। 

প্রপক্জ প্রতিষেধ (প্রসজ্য [শ্র-- সন্জ আসক | প্রসর (প্র- ক [
সন টিলা 

| প্রসবিভা 

শঅংকল্)-ভ1) পধ, পু) বিব্ঞার। ২1 
ব্যাঞ্চি। ৩। প্রক্র্ষ। 57 স্বার্থপ্রবৃত্ধি 
৫1 উৎপত্তি! ৬ ।গমন, চলন। ৭1 
যেগ। ৮10 অল-র্খা) জমুহ। ৯। 
নেছ, প্রণয় । ১*। যুদ্ধ। ১৯। লারাচান্ত্র। 
১৯। €(+জঅন্-ক) বিং, ব্রিং, গমন- 
শীল। | 

প্রসরণ _-ক্লীং প্রেসর দেখ,অন (নট) 
প্রসরণণ - স্ত্রী - ভা, ঈপ) সং, শক্রে- 

পক্ষের চতুদ্দিকে বেষউন। ২। ইতস্ত্তো” 
গমন। ৩। তৃণকাদিহছেতু সৈন্যকিগের 
ইতস্ততোভ্রমণ। ৪1ব্যান্তি। ৫। উৎ- 
পতি । ৬। বিস্তার । ৭। স্বার্থপ্রবৃত্তি । 

প্রসর্পণ প্রে-হ্ছুপ, গমন কর1+ আঅনব্জেনট) 
-ভা) সং, ক্লীং,। প্রসরণ। ২। গমন । 

৩। ব্যাপ্তি । ৪ বিস্তার । ৫। সম্ভতরণ। 
প্রসব প্র-হ্ প্রসব করা1+আঅজেল)-.. 

ভাবে) সং,পুৎ, উত্পাদন, সম্তান জশ্বাম। 
শিৎ-১ উষঃ প্রসব কালেতু সা নুখেন 
প্রস্য়তেঃ ॥” ২ । গর্তমোচন। ৩1 উৎ- 
পত্তি, জন্ম । ৪ বিস্তার । ৫। (+ল _- 
শ্র) স্স্তান। ৬। ফল। ৭।পুষ্প। ৮। 
কারণ। 

প্রসবক ; সং, পুৎ, পিয়ালবৃক্ষ । 
প্রদববন্ধন (প্রসব পুষ্প-বন্ধন, ৬ঠী ব) 

সং, ক্লীৎ, বৃত্ত, বে।টা। 
প্রসবস্থলী (প্রসব -শ্ছল স্বান+ঈপ - 

স্ত্রীং) সং, স্ত্ীং, মাতা, জননী । শিং - ১ 
“ইয়মিয়ৎ ময়দানবনশ্দিনী ভ্রিষশনাথজিতঃ 
প্রসবস্থলী।”” ২। উৎ্পত্িস্বান। 

(প্রসবিত, প্রলবিন্, প্রসব 
প্রসবী দেখ, তৃতৃন্), ইন্-ফ। অ- 

থন! প্র- হ+ ইনি - ক) বিং,জ্রিৎ, প্রসব- 
কর্তী। ২। উৎ্পপা্স্বিত্া। ভর, বিণী-.. 
্রীৎ, প্রসবকারিণী, জননী ।. | 

প্রসব্য প্রে-সব্য বাম) ধিৎ, ত্রিং, প্রতি 
কুল, বিপরীত । ২। শ্রসবনীয়। 

প্রসহ প্রে-সহ্ (সহ্য করা) পারগ হওয়া 
“৮ 'আঅ(অন্) _ ক) সৎ পুং, শিকারী পক্ষী, 
শোল গ্রস্থতি। শিং-১ “কাকো গৃধ 



প্রসা [ ১১৪০] প্রসী 
».৮ শশা রর? 

উল,কশ্চ চিন্নশ্চ শশঘ।তকঃ। চাষে! ভা" 
সশ্চ কুরর ইত্যাদযাঃ প্রনহাঃ ম্মৃতা২। 

প্রসহন প্র-সহ সম কর1+ অন(অনট্) 
_ ভা) সং, ক্লীং, অভিভব। ২ ।ক্ষমা। 
৩। সহিষ,ত|। ৪ | আলিমন। শিং-১ 

পস্পরপ্রমহন চুম্বনাদিকাঃ শুচৌ সুখে 
বহুলবিধা ভিদা1া মতাঃ1 ৫। (+অনট্ 
-ক) পুং, শিকারী জন্ত, সিংহ ব্যাস্ত 
প্রভৃতি ! * ৷ বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষমীরহিত। 

প্রসহ (প্র-সহ্. সহ্য করা+যষপ)- 
ভাবে) অং, বলাৎ্কার। ২। হঠাৎ্। 
শিৎ-১ “ প্রসহ্য তেজোভিরসংখ্যতাৎ 
গ্তৈহ "মোঘ)। ৩। (+য-ন্ম) বিং১ত্রিং, 
সহা করিতে অপারক। 

প্রসহচৌর প্ররস্হা বলাৎকার-চৌর 
চোর) সং, পু, দহ, ডাকাইত। 

প্রসহাহরণ ;) অং, ক্লীৎ, রহ হরণ, 
ভাকাইতি | 

প্রসাতিক। ; সং, স্ত্রীং, সুক্ষৃধান্য, অক্ুধান। 
প্রসাদ প্র- সদ [গমন করা] নষ্ট হওয়147- 
অ(ঘ এ) _ ভা) সং) পুৎ্ প্রসন্নতা। ২। 
অনুগ্রহ । শিৎ-১ “তখৈৰ ভর্ত,ম্মরণ 
প্রসাদ্দা২ ।” ৩। স্বচ্ছতা, নির্্লতা। .৪। 
প্রসক্তি। ৫। কাব্যের গুণবিশেষ, প্রসি- 
্ধার্থপদত ; যে স্থলে পাঠমাত্রই অর্থবোধ 
হয়, অথচ বর্ণিত বিষয়সম্বন্ধে চিতে স্ছায়ী 
গাব তাক্কিত হয় এবং গ্রাম্যশব্ষে ব্যবহৃত 

হয় না, সেই স্থলের ভাষাকেই প্রসাদ. 
খুণবিশিষ্ট বলে। ৬1 মৌম্যত]। ৭। 
হ্বন্ছ্য । ৮। দেবনিবেদিত দ্রব্য ও গুরু 
জনের ভুক্তাবশিষ্ট । শিং_ ১ “যে মমানু- 
পিতা নিত্যৎ প্রনাদ্ধন ভোজ নৈঃ1” 

পরদাদন প্রে-স্দ্-ভ্ি-সাদি [গমন করান] 
রর . উট হওয়ান +অন(অনট)-_ভা1) সং, 
0 জীধ্, প্রসন্নতাসম্পা্ঘন।২। অন্ন । না |. 

_. স্্রীং, পরিচর্ধ্যা, সেবা । 
পাক প্রে-সাধ্ [সিদ্ধ করা] ভূষিত, কা ্রসিদ্ধি ( প্রসিদ্ধ ফ্েেখ, ভিকি)-ড ) বৃ  ইত্যা্ি+ অক(ণক)-ক) সং, পৃৎ অল-.] 

৷. সবর্তী, ্ রসাধনকাযী । ২| সম্পাদক, নি-. 
শি১১ | প্রধীদ ক দি: 
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০০০২ 

অপি?) ধিকা স্ত্রী, অলক্কত্রণঁ, সজ্জা. 
বিধায়িনী, ষে স্ত্রী বেশভষ1 করিয়া! দেয়। 
শিৎ-১৭প্রমাধিকলন্বিচম গ্রপাদমক্ষপা 

কাচিৎ ররর 1) (মার) । ২। লী- 
বার, উড়িধান। 

প্রসাধন (প্রসাধ+ গেখ, অনংঅনট্)- -ভা1) 
সং, ক্লীৎ। স্করণ, আজান । ২। সাধন, 

সম্পাদন। ৩। কন্টকশোধন। ৪1 প্রকুষ্ট 
নিষ্পন্তি। ৫। (4 অনট--৭) অজ্জাবস্ত। 
নী - স্ত্রীৎ, কঙ্কতিকা, চিরুণি। 

প্রমাধিত প্রেসাধক দেখ, তক্তে)- এ) বিং, 
ত্রিৎ, অলম্ক্ত, সভ্জিত। ২। সম্পাদিত। 
৩। পরিস্কত। 

প্রসার প্র-স্থ গমন করা অ(ঘঞ)- 

ভা) অৎ, পুৎ, তৃণকা্ঠাদির প্রবেশ । ২। 
বিস্তার । ৩। প্রমরণ। ৪। ইতস্ততে|: 

গমন। ৫ ।গমন। ৬। নিগম। 

প্রমারণ (প্রসারিত দেখ, অন(ঘঅনট্)- ভা) 
অথ, রীৎ, বিস্তারকরণ। [ভাদালিয়া। 

প্রসারিণী ; সং, স্্রীং,. লতাবিশেষ, গন্ধ- 
শ্রসারিত (প্র-স্ব-ঝ্রিস্সারি গমন করান 

+ত(ক্ত)-ন্ম) বিৎ, ত্রিৎ, বিস্তারিত 
€ 85০4০০৪০ ), ব্যাণ্ত । ২। অলঙ্কত। 
৩। সম্পার্দিত | ৪ | নির্গত । 

প্রসারী প্রেসারিনূ, প্রসার দেখ, ইন্(ণিন্)- 
ক) বিৎ, ভ্রিং, প্রসরণশীল, বিষারী। 
ব্যাপী। রা 

প্রসিত প্র-সি বন্ধন কর11ত(ক্ত)-শ্ম) 
বিৎঃ প্রিৎ, ব্যাপৃত, নিযুক্ত । ২। আসক্ত । 
৩। প্রকৃষ্ট শুভ্র । ৪1 (+$-ক্ত- ভাবে) সং) 

ক্ীৎ, পুষ। 

প্র্গিতি (প্রসিত দেখ, ভি(ক্তি)_ -প) সং, 
স্ত্রী, বন্ধনসাধন, রজ্ছু শৃঙ্খল প্রভৃতি । 

প্রসিদ্ধ প্র -সিহ্বৃস্পনন করা] খ্য।তহওয়া 
+তক্ষে)-ক) বি, তি. উরি । ২। 

- উন্নত ৮৩৭ ভূক্গিত। 

্্রীৎ, খ্যাতি, শ্তিগ্জি। ডা বং 
সিদ্ধি ।:.. ১৯. 

অসম কাছ 
লাই? পন হত ৫ | 



প্রস্থ 1 

প্রহপ্ত (প্র-সুগত  নিদ্রিত) বিং, ত্রিৎ, 
নিপ্রিত। শিং ১ “প্রতুগ্তঞ্চ জনার্দিনমূ।” 

প্রশ্থ(প্র-স্থ প্রপৎ্ করা+০(কিপ)-ক) 
সৎ, শ্ীৎ, মাতা । শিং-১ “ক্ষিতি -তু 
রবাগসেণ জনক এধ মে ছুপ্পণঃ।৮ হ। 
মোটকী । ৩। লভা। ৪1 কদলীবৃক্ষ। 

প্রদকা (প্রহ্1+কণ্-যোগ ) সং, স্ত্রীৎ, 
ঘেটকী। 

প্র্তত (প্রঙ্ন দেখ, তাক্ত)-শ্ম) বিৎ ত্রিং 
উত্পার্দিত। ২1 উৎপন্ন, জাত । ৩। ক্লীৎ) 

কসুম। 
প্র্তা 3 প্রেহু দেখ, তক্ে),তিক্ষি) - 
প্রন্নতি | ক।কণ- যোগে প্রা্ততিক1) 

প্রহৃতিকা / সং,.শ্ীৎ। জাতাপত্যা, যে 
খর নব সন্তান হইয়াছে। 

প্রতি প্রেহৃত দেখ, তি(ক্তি)- শর) সংংশ্ীৎ, 
সম্ভান, অপত্য | ২। গর্ভ। ৩। (শ ভ্িি-- 
ভাবে) প্রসব । ৪ | উত্পত্তি। ৫1 (শক্তি 
_-পা) কারণ। ৬। মাতা। ৭। ব্রহ্মার 
দেহাঙ্গরপ ক্ষত্র ধাতু হইতে স্ষস্ভুব মুনি 
উৎপন্ন হন। প্রজাপ্রসবকারিণী ক্ষেত্র- 
রূপিণী, জমগ্র শক্তি, শতরপা তীহার 
স্রী। শতরূপার তিন কন্যা- আকুতি, 
দেবুতি ও প্রস্থতি। প্রজাপতি দক্ষের 
সহিত ইনার বিবাহ হয়। দগ্ সম্ভান- 
সম্তভতি-জনন-ক্ষমতা স্বরূপ । প্রস্ততি সেই 
ক্ষমতায় স্ত্রীলিক্গবাচিকা । 

প্রহৃতিজ (প্রন্থতি প্রসব-জ [জন্ জন্মান 
+অ.ড)- ক] উত্পন্ন) সং, ক্ীং, প্র্গব- 
জন্য হুঃখ। ২ দুঃখ, ক্রেশ | ৩। পুৎ,“যে! 

স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিরপেক্ষ হইয়া জার 
দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, ভাহার সেই 
পুত্র প্রহৃতিজ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।” 

প্রহুণ (প্রহু দেখ, তক্তে)_ শুট সৎ, ীৎ, 
টাই ২। যুকুল। শ।ফল। ৪1 বিৎ, 

ত্রং, উত্পপন্প,জাত । ৫ | সত: 1. 
ধ পুষ্প ইবু বাগ, শী রঃ 

রশ্তশিক! প্রে-স্ষদ্দ + অক. ণক)-কআপও . 
পর্তত প্রে-স্ক [গমন করা] বিষ্তার- করা চে টা | 
ত্যা্গি+ত(ি)-_.ক) বিং, জি) বত. 

হিং) অং, ুং, কুন্শর, কর্প। 

২ প্রন্থল। | ির্ত। ৪ । নি- 

১১৪১]. 

১05 057 5828, ০8 

টন 18১88 
নিশি 

যুক্ত। ৫। বিনীত। 
বেগিত।৮। সং, পুং, করকোষ, উড ই 
গলি, হাতের খোড়ল।৯।ক্ীং,দুেই পল 
পরিমাণ । তা _জ্রীৎ, জঙ্য1। ডি 

প্রস্থতি প্রস্থত দেখ, তি(ক্তি) - দ্) সংস্্রীং, 
হস্তকোষ, হাতের খোড়ল। 

প্রহ্ষ্ট (প্র-হ্ল হৃষ্টি করা+তক্তে)_ দ্র) 
বিং, ত্রিৎ, প্রকষ্টরূপে সৃষ্ট । শিং-১ 
তলৈবরজ নিপাতৈশ্চ প্রসষ্টাভি স্তথৈবচ ।* 
ইা-স্ত্রীং, বিস্তৃতাঞ্থুলি। শিৎ-১ “অ- 
সুল্যঃ প্রস্থতা যাস্ত তাঃ প্রস্থষ্টা উপী- 
রিতা 17? 

প্রমেক প্রে-মিচ সেচনকরা+ অং ঞ)-_ 
ভা) সং, পুং নিষেক, ক্ষরণ। ২। সিঞ্চন। 

প্রসেদিকা প্রে অত্যুত্তম- সদ গমন করা 
অক(ণেক)- ক, আপ. । ই- আগম) অং, 
স্ক্রীৎ, ক্ষুদে উপবন | 

প্রসেদিবান্ প্রেসেদিবস্, প্র- সদ [গযনকরা] 
জষ্ট হওয়া বস্কেছু)_ ক) বিং ত্রিং) 
গ্রসন্ন। ছুষী স্ত্রী, প্রসন্ন]। 

প্রমেন ; সৎ, পু, অনামিত্র গোত্রজ জত্রা- 
জিতের ভ্রাতা! ক্ষত্রিযবিশেষ। 

প্রসেনজিৎ; সং, পুৎ, নৃপবিশেষ। 
প্রসেব প্রে-দিব্ সেলাই করা+অ(আল) 

শর্মা) অং পু বীণাঙ্দ। ২। গনী, 
থলিয়া। 

প্রসেবক (প্রসব দেখ, অক.ণক)-_ ক) সং) 
পু; বীণাপ্রাস্ব বত্রকাষ্ঠ । ২। কেহ বলেন 
--বীণার প্রাস্তস্থ লাউ প্রভৃতি । ৩। 

রিতে পারে। বিকা -- রী, গলির পা 
বিশেষ । 

প্রন্থণ ; সং, পৃৎ। মুনিবিশেষ, কণপৃত্। 

আত্মন্দন,) সখা-"্অগ্মি প্রস্বদ্ানপরঃ। 1১). 

 স স্ীৎ ক্ষয়রোগ, |]. 

| শস্য (শ্র্স্থন্দ গমল করা, ফোটা ফোটা রি 

পড়া, শোষণ কর1+ ভক্তি) পা কংনিপান) হি 

1৫ নু ন ্ 

৬। বেগবানূ। ৭. 1: 

হুত্ররচিত তা, ধোকড়া । ৪। বিং, ক্রিৎ, 
: প্রকষ্টদ্যতিকারক, যে উত্তম সেলাই ক" রে ণর 

প্রস্কদ্দন প্র-স্বন্দ, গমন পা ও 
টি ভা) সং, ক্রীৎ, বিরেচন, উদ্যত 1 হ । রা 
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ূ ৭ সস পা পপ । 

প্রহুত (প্র-হু হোম করা1+ তক্কে) প্র) 

বিং, ত্রিৎ, যাহ! প্রকষ্টকূপে হোম করা 
হইয়াছে । ২। (+ক্ত- ভাবে) সৎ, ক্রীৎ, 
হোম, ভূতষছ্র। ৃ 

্রঙ্গত প্রে-ন হেরণ করা] আঁতাত করা+ 

তক্তে)_ ভা) সৎ কী, প্রহার । ২ । (4 

ক্রস) বিং, ভ্রিং নিগৃহীত | ৩। আ- 

হত, আবাতপ্রাপ্ত । 

প্রন্থষ্ট প্রে অধিক-জ্বষ, 

দিত । 

প্রহেণক ; সং ক্লীং, পিষ্টকবিশেষ্। 
প্রহেলিকা, প্রহেলী প্রে- 

স্্রীৎ, কুটএনস, হঁয়লি । শিৎ _১৭ব্যল্ী- 
কৃতা কমপ্যর্থৎ 
বাহ্যান্তরাবথেরঁ্্কথোতে লা প্রহেলিকা।” 

প্রহ্াদদ (প্র-হ্নাদ আহল[দিত হওয়া 
পুৎ, হিরণ্যকশিপু 

৩। (4 

অ(.অন্)- ক) সৎ, 
রাজার পুত্র । ২। নাগবিশেষ। 

অন্ ভা) জা হল দিত আলন্ন। 
প্রহ্লাদন ( প্র-হ্লাদ-ভিও- হলার্দি+ অনট, 

-ভ1) সং, ক্লীং, আহ্লাদকরণ, আনন্দ, 
“ যথা প্রহ্ননাদনাঙ্ষতদঃ 

প্রতাপাত্তপনে। যথা |” ২। (অন - ক)নিহ, 

জনন। শিং -- ১ 

ত্রিং, আনন্দজনক। 
পহ্ব প্রে- হব আহ্বান করা ] নত হওয়া 

ইত্যাদি + সঅড)-_ক। অথবা প্র-হা 
ত্যাগ করা1+ব- ক) নিৎ, ভরি, নআ। 

২। বিনীত । ৩। প্রলণ । ৪1 ব্আসন্ছ । 

শিৎ-১ “ প্রণমেদ্দগুবদৃড়মৌ ভক্কি- 
প্রহ্বেন চেতসা 1”? ৫1 আবর্ভ্জিত। 

প্রহ্বাস্ীল (প্রহ্ব-ব্সপ্রলি অভ্যর্থনা) বিৎ, 

ত্রিৎ, কৃতাঞ্জলিপুটে মন্চকাবনত ভাবে 
ভারা | 

প্রহরার প্রে সম্মমখে- হেব আহবান করা 

+1+ক্ম - প্র) সং, পু২, আহবান, স্তব। 

প্রাংশড প্রে প্রকৃষ্ট- অংশ কিরণ, ৬ 

হুষ্ট হওয়া+ত 

ভ্ডে)ট- ক) বিৎ, ত্রিৎ, অতিশয় 'আহলা- 

হিল. [ কটাক্ষাদি 
ভঙ্গ কর। ] জিত্র/সা করা+ অ(অল)-ণ 
-প্রহেল+কণ্--যেগ, আপ, ঈপ) সৎ, 

স্গরূপার্থস্য গোপনাহ। যত্র 

বামনঃ।”? ২। আত, পুৎ, বৈবন্থত মনু : 
পুত্রবিশেষ ৷ গা ঃ . 

প্রাক তপ্রাচ, প্র-অন্চ গমন কর1+,* . 

(কিপও- ধি ) অত, পুর্থে, প্রথমে । ২1. 
পুর্নবদেশ । ৩। অগ্রে। 

প্রাককর ; সৎ, ৮৬ ছ্যতিমান্ নুপের পৃত্র- 

বিশেষ। 

প্রকরণিক (প্রকরণ+4 ইক(ফিকি)_ পাপ্তার্থে) 
বিৎত্রিৎ, প্রকরণপ্রাপ্ত। 

প্রাকধিক (প্রকর্ষ+ ইক (বিঃ₹) - অর্হার্থে) 
বিং,ত্রিৎ,নিত্য গ্রাকষাহ্। 

পাকাম্য ত্র -আ-কমূ ইচ্ছা করা+ 
ঘ-ভ।।1 অথবা প্রকাম + যঞ্জা)- 
ভ1) সহ, ক্লীৎ, শিবের অষ্টাবিধ এশুর্ষোর 
ান্তন্তি এশর্যাবিশেষ, আঙ্হন্দানু ব্তিতা- 

রূপ গুশধ্য,ভে(গেচ্ছ। পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, 

যথেচ্ছ।'চ!রিত 1 শিৎ- ১ “প্র।কামাং তে 

বিভ্ততিযু।? 

প্রাকার প্রে-'আ]-ক|বিক্ষেপ করা] বেন 

করা 4 অ.ঘ 4) - হুটি সৎ, পুহ। প্রাচীর 

২। বেষ্রন), কে । ৩1 (7 ঘ44- ভা) 

জার্রবতো। বি | 

প্রাকার মন্দ (-মন্দিন্, প্রাকার- যদ মর্দন 

কর1+-ইন্ বিন্) -- ক) বিৎ, ত্রিং, প্রাচার, 
ভেদক। 

প্রাকুত প্রে-অকুত কৃত নহে, অপকার্ঘয) 

বিৎ, ত্রিং, নীচ, অধম, প্রথগজন। ২। 

(প্রকুতি স্বভাব + অফেঃ) _ ভবার্থে। ভাষা" 

বিশেষ, নাটকাদি প্রসিদ্ধ অপত্রৎশ শা" 

বিশেষ, চলিততাষ। | ৩। নৈসর্ণিক। স্বাভ" 

বিক। ৪ । প্রকুতিসন্বন্বীয়, স্বভাবসিদ্ধ। 

শিৎ-_ ১*পিত্রোঃ সৎ্পশ্যতো সদ ব্ৃথ 

প্রাকৃতহ শিশ2 1 ৫ সাধারণ, সামান্য। 

৬ । প্রজাসন্বন্ধীত্ব । 
প্রাকুতইতিবৃস্ত (260151 17191075) প্রকৃতি 

বিষয়ক বৃপ্তাস্ত অর্থ(ৎ পৃথিবী ও তদুত্পন্ন 

বস্ত সমুহের বিবরণ ; জন্তবিদ্যা, ধার" 

বিদ্যা, উদ্ভিদৃবিদ্য] ্রসৃতি [বদ্যা1 সকল 

প্রাকৃতইতিবৃত্তের অস্তর্গত। 

প্রাকৃতজ্বর ; সৎ, পু, বর্ধ।দি বতৃভেদে 

বাতাদি প্রধান জর। 



রুতততন্বধিতৈক মেজ 21)00105) 
ধে শান্তার! *ষঈ-পদার্ঘদর্শলি-জলিত 
তত্ববান জন্মে! [রজ্যশাসন। 

কৃ্ততন্ত্র ()97০০7%5) প্রজাদের হস্তগত 

শকৃতদোঘ ; সৎ) পুহঃ, বর্ধাদি খতৃভেদে 
বাতাদ্দি প্রকোপজন্য দোষ। ,. 
কৃতপ্রলয় ; সৎ, পুং, ব্রহ্মার লরনিবদ্ধন 
সমুদ্দায় সৃষ্ট পদার্থের লয়, পরমপুকষে 
জগৎ্কারণীভূতা প্রকৃতির লরশ্রাপ্তি । 
কৃতভূগোল (1১175851021 দ9027201)5 ) 

যে ভুগোলবৃন্তান্ত দ্বারা পৃথিবীর জল স্থল 
বিভ(গ, পন্নতার্দর বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশের জলবায়ু ও তহুৎ্পন্ন দ্রব্যাদির 
বিষয় জানা যাঁয়। 
1কৃতমান্থৃষ ; সংঃপুৎ, সামান্য মনুষ্য । শিং 
_-১ “পঞ্চানামপি যো ভর্তা ন জ প্রাকৃত- 
মানুষঃ |” 

কৃতসমাজ (170890 01 (07017891)9) ইং 

লণ্ডশধেশের রাজকীয় সভাসৎক্রান্ত সাধা- 
রণ লোকদের সমাজ। 
কৃতিক (প্রকৃতি + ইক(খ্িক)- ইদমর্চে ) 
বিৎ, তিৎ, স্বাভাবিক, প্রকৃতিমন্ন্সীয় | 
শি--১"এবৎ সব্বে প্রাকৃতিকাঃ শ্রীকৃষ্ণৎ 
নিগুণৎ বিনা ।” 
[ক্ষতি কইতিবৃন্ত (0011117969৮) যে 

শান দ্বারা সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ ও অবশ্থার 

বিষয় জানা ঘায়। 
কতিককার্ধয ; সং, ক্লীং, হষ্ট পদার্থ । যে 
পদার্থ কেবল একমাত্র ইন্দিষের গ্রাঙ্থ ) 
যেমন আলোক, শব্ধ; তাপ প্রভৃতি । 
কৃতিনবিজ্জান (2014 বিও01009) সহ, 

কীৎ, যে শাস্পে প্রাকৃতিক-কার্ধয-বিষয়ক 
জ্ঞান জন্মে। 

জন প্রোক্ক পুক্ব+তনষ্টন্)_ ভবাে) 
বিং, ত্রিৎ, পুর্ববকালীন | ২ । পুর্রভ নমো" 
ই পুর্বজন্মার্জিত, জন্মাস্তরীণ । শি _ ৯ 
“প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যা ।” 
পূর্ববস্তাঁ কোরণ)। 
স্ুনকণ্ম (- কর্ন, প্রান্জন পুর্ব - কর্খবন্ 
কাধ) সৎ, ক্ীৎ, অনুষ্ট, ভাগ্য । ২। পুর্বা- 
কত ক ঢা ছা ॥ 

৩। 

ঠি ৯১৪ বন রে বি রা এ হুল তি 

প্রাণী রো  অগ্রগাধী- কী না 
ক্ষত্রবিশেষ। সং, জ্্রীৎ, ুর্বফনীসক্ষতে 1 1. রি 

প্রাকৃফান্তন প্রাকৃকন্কনী +- অয) _ ভবার্থে। 
পূর্বফন্কনীনক্ষত্রে জাত বলিয়া) সং, পু এ 
বৃহস্পতি । 

প্রাকৃশিরস্ প্রাক পুর্জ - শিরম্ মস্তক. 
বিৎ, ত্রিৎ, শগাদিকৃল্কাপিত মস্তক । 

প্রাধর্যা (প্রথর+যফে)- তা) সৎ, ক্রীং, 
প্রথরতা, তীক্ষত1। 4 

প্রাগগ্র প্রাক পুব্ব - অগ্র, 
বিং, ত্রিং, পুরা [তশ্টখ 1 

প্রাগভাব প্রোক্ পুর্ব _অন্তাব) সৎ) পু) 
প্রান্ত অভাব, সৎসর্গাভীব, থে স্তর 
যাহা হইতে উৎ্পল্ি হইবে সে বস্তর 
তাহাতে পুর্দে ষে অভাব থাকে। ৪ 

প্রাগল্ভ্য (প্রগল্ভ + যুঞ্ো) _- ভ1) সং,ক্রীৎ 
প্রগল্ভতাঁ, “উঁদ্ধত্য। ২। তেজগিতা। 
শিৎ-১ “প্রাগলস্হীনস্য নরস্য বিদ্যা! 
শশ্মৎ যথা কাপুকষমা হস্তে । ন তৃপ্তিমুৎ- 
পাদয়তে শরীরে বৃদ্ধস্য দারা ইব দর্শ- 
নীয়া।” (জ্যোতিষ) শ। ভ্ীদিগের যত্ু- 
হেতু ভাববিশেষ। 

প্রাগুক্ত প্রোকু পুর্ন -উন্ত কথিত) বিৎং, 
ত্রিৎ, পৃন্বোক্ত, পুরন্বোজিখিত । 

প্রাগুদীচী (প্রাক পুন্ন-উদ্দীচী উত্তর ) 
সং, স্রীং, পৃর্সোসরকোণ, ঈশানকোণ। 

প্রাগ্জ্যাতিষ (প্রাক্ক পুর্ন জ্যোতিষ :. 
দীপ্তি) সৎ, পুৎ, আসামের অজ্তর্গত কাম 
রূপ | শিৎ-১ “অত্রৈব ছি শ্থিতো ক্রক্ষী 
প্রাঙ্নক্ষত্রৎ সসল্জীহ । ততঃ প্রাগকজ্যাতি- 
ষাখ্যেয়ৎ পুরী শক্রপুরী সমা।” ২.) ৷ বহুৎ, গর 
তদ্দেশীয় লোক । কি 

প্রগ-ভার (প্রাক প্রথম - ভার) মত, পু. | 

৬ষ্ঠী_হিৎ ) 

অগ্রভাগ । ২ । উতৎ্কর্ষ। শু।-পর্র্তের 
অগ্রভাগ । ্ রিলে 

প্রাগ্রহর প্র প্রথম, মগ্র -জ্জফ হরণ 
প্রাগ্র্য করা + অমল) প্র-অগ্র 

4 যে). ভবার্ধে) বি, ভ্রিং, প্রধান |. 
প্রাগ্রাট প্রে-অগ্র' উপরিভাগ আট যে. -ও 
এ করে) সং, ক্লীৎ) পাতলা দই। 



গ্রাচী [ ১১৪৬ ] প্রাচ্য 
পাস ৯ পাপা পদ সপ শস্পপপ সপন শা পপ ১ পোশীতিিপি 

প্রাপৎশ প্রান পুর্ব বশ কুল, বাশ) প্রাচীন্গত্ভ ; সৎ, পু, মুনিবিশেষ ৃঁ 

সং, পুৎ, প্রাচীন স্ভুণ যজ্ঞগৃহবিশেষ, ! প্রাচীনপনস (প্রাচীন পুর্বব-পনস কীঠাল 

যক্জীয় গ্রহের সন্মুখবন্ী গৃহ । ২ । পুর্ব- | গ্রাছ) সং... বিশ্ববৃক্ষ। 
ংশ।৩। যজ্ঞশালার কাষ্টবিশেষ। শিং | প্রাচীনবন্ধি : --বহিন্স্, প্রাচীন পূর্ব্দেশীর 

-১ “্ষজ্ঞশালায়াঃ পূর্বপশ্চিমস্তত্তয়োর- _বকি . দীপ্তি । ধিনি পূর্বদিকে আধি, 
পিতিৎ পূর্ধপশ্চিমায়তৎ কাষ্টৎ প্রা্ুংশহ 1”? পত্য 1ন) সৎ, পু ইন্দ্র । ২। নৃপ- 
৪1 বিষুও । বিশেন ; হবিদ্দানের পুত্র,বিষণাগর্ভমন্ুত। 

প্রাঘাত (প্র প্রচগুবেগে-আঘ।ত প্র ইনি প্রজাপতি আখ্য। পাইয়াছিলেন। | 

হার, "মী - হিং) সং, পুং, যুদ্ধ, সংগ্রাম । | প্রাচীনামলক ; সং, ক্লীৎ, পানীয়ামশক, 
প্রাখার (প্র-আ-ঘ্ঘ সেচনকরা, ক্ষরা+ অ পানা আম্লা। | 

ঘেঞ) _ ভা) সৎ, পুথ, ক্ষরণ, গলন্। ২। | প্রাটীনাবীত প্রোীন পুর্ব -আবীত 
 ঘজ্ভীয় অগ্ত্যাদিতে ঘ্বতাদি ক্ষরণ। ৩। শ্বিত) সং, পুৎ শ্রাদ্ধাদ্ি কর্মে বামকর 
সক । 91 (+ঘএ- ধি) যজ্বিয় অগ্নি! বহিক্ষ ত করিয়া দক্ষিণস্কন্গে অর্পিত যন্ত 
প্রারূণ প্র -আ।-ঘুণ্ ভ্রয়ণ কর।+ অ(ক) স্রাদ্দি । শিৎ--১ “সব্যৎ বাছুহ জমুদ্ধ,ত্য 

-ক) সৎ, পু অতিথি ।২। আগন্তক । দক্ষিণে তু ধুতৎ দ্বিজাঃ ৷ প্রাচীনাবীতমি- 

+অ(অল)-ভা] ভ্রমণ+ইক(ফিকি)_ | প্রাচীনাবীতী প্রোচীনাবীতিন্, প্রাচীনাশীত 
করোত্যর্থে) সৎ, পু২, অতিথি, আগন্তক । +ইন্-অন্ত্যর্থে) বিং তরি, দক্ষিণ, 
শি২- ১ %অমিতৎ মদ্দু তৎ্কথা মম তৰ্ণ 
প্রাঘৃণিকীকৃতা জনৈঃ 1” 

প্রা প্রচ, প্রান্চ্, প্র-অন্চ গমন করা 
+০ংক্ষিপ্)ট-ক ) বি, ত্রিৎ, পুলাদেশ, 
পূর্ধদিকৃ। ২। পূর্কাল। ৩ পুর্মীতন, 
প্রাচীন। 

প্রাঙ্গ প্র প্রকৃষ্ট _ অর্থ, ৬ঠী_ ছি) বিৎ, 
ত্রিং, প্রকৃষ্ট দেহবিশিষ্ট । ২। সৎ, পু, 
পণববাদয । 

প্রাঙ্গণ (প্র- অন্গ গমনকর1-4অন্সেনট) 
_ধি) সং, রীৎ অঙ্গন, উঠান । ২। গৃহ- 
ভূমি। ৩ | (14 আনট ৭) পণনবাদ্য | 

প্রাজ্মুখ প্রোক্ পুর্ব _ মুখ, ৬ী - হিৎ) বিৎ, 
ত্রিৎ, পূর্নসুখ ॥ শিৎ- ১জর্বতঃ প্রাজুখো 
দাতা গৃহীত1 চ উদজ্যুখঃ 1৮, 

প্রাচিকা ; সৎ, স্মীৎ, বনমক্ষিক।, উাস। 
প্রাচী প্রোঙ দেখ, ঈপ্) সং, সৎ, পূর্ব্বদিক্ । 

২। পুজ্য পূজকের মধ্যবন্তাঁ স্বান। 
প্রাচীন প্রোচ্ পুর্ব +ঈননৌন)-_ ভবাথে) 

বিৎ১ত্রিৎ, পুর্ব্ব । ২। পূর্বকাজীন,পুরাতন । | প্রাচ্যবাট (প্রাচ্য -বাট, ৬্ঠী-হিং 
৩। বৃদ্ধ । ৪ । গ্াচ্য, পুকাদেশীয়। ৫| ক্লীং, পরাগ দেশস্থ। 
(প্রাচী পুর্কাদিকৃ+ঈন(নীন্) _ ভবার্থে) | প্রাচ্যবৃত্তি প্রোচয _ বৃত্তি, যৎ- স) 
পুর্ববদিগভব। প্রাটীনাবৃত্তি। ২। ছন্দোবিশেষ ! 

স্কদ্ধন্ছথ যজ্তস্ত্রাদিসম্পনন। 

প্রাচীপতি প্রোচী পুর্ববদিক্-পতি, ৬ঠী- 
ষ) মং, পুৎ, পুর্ববদিকূপত্তি, ইন্দ্র 

প্রাচীর (প্র- আ।- চী [একত্র করা) আবরণ 

করা+র ক্রণ) _শ্ম) মৎ। রীৎ, প্রান্তভাগে 

আবৃতি, বেষ্টন, বেড়া) ২। ভিত্তি 

দেওয়াল, পাচিল। ৩। ইষ্্রকাদিনির্বিও 

বেষ্টনাকার আবরণ । শিৎ- ১ “ণজৈর 

ভেদ্য। মনুজৈরলজ্ৰযাঃ প্রাচীরথণ্ডা নৃগতে 
বস্তি |”? ও 

প্রাচুর্ধ্য প্রচুর +য(ষ্ট্য) _ ভাবে) রা রি 

প্রাচেতম (প্রচেতস্ বরুণ + অ(। 

ত্যার্থে) সৎ, পুহ, বরুণপুত্র। ২1 

বাল্সীকি। ূ 

প্রাচ্য প্রাচ পুর্ব 1 যুফোযে)_ ভবার্ধে) বিং 
রর টিডিজজ 

ত্রিং, পুরর্বদেশীয় ৷ হ। পুর্ববদিকন্থ। - 
সী “শরাব 

প্রাগক্ষিণ 

প্রাবৃণিক প্রেদুণ প্র -আ-ঘুণ্ ভ্রমণ করা । প্নক্তৎ পিত্রে কম্মরণি ফোজ্েখ 1” 

সং, পুহ, পুর্বদেশ 1 শিং 
ত্যান্ত যোহবধেঃ । দেশঃ 

প্রাচ্য । ) 

সৎ, সী 
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মিররউিসিস সিসি 

্রান্ছ প্রচ্ছ. জিজ্ঞাগা করা+*(€কিপ 
ক, নিপাতন) বিংত্রিং, জিজ্ঞাসুক, পরা, রর 

বিবাক। 

প্রাজক প্রে- অজ্-ডি১-অজি পমন করান 
+ অক(ণক)- ক) সং, পুৎ্, সারথি, 
রখাদিচালক। ২ ।বিৎ, ত্রিং, চালক । 
শিৎ- ১ “যত্রাপবর্ততে যুগ্যৎ বৈগুণ্যাৎ 
প্রাজকস্য চ।” মেহু)। 

প্রাজন প্রোজক দেখ, অন(অনট)৮-৭) সং, 
ক্লীৎ, তোদন, পশ্বার্দির চালনদণ্ড, পাডন- 
বাড়ী । ২.। (অআনট -ভাবে) চালন। 

প্রাজহিত ; সং, পুৎ, গার্পত্য অগ্সি। 
প্ররজাপত (প্রজাপতি + অফ্১)_ ইদমর্থে ) 

বিৎ, ত্রিৎ, প্রজাপতি ধনাত্মক 1 
প্রাজাপত্য (প্রজাপতি ব্রদ্গা 4 ফ্্যে) - 

তদ্দেবতার্খে) সং) পু, আস্্রবিধ বিবাহাস্ত- 
গতি বিবাহবিশেষ । শিখ-১ “ ব্রাঙ্গো 
দৈবস্তখৈবাধঃ প্রাজাপত্যস্তথাহু নু রঃ । 
২। প্রয়াগ । ৩। ক্লীং, দ্বাদশ-ছ্িবসসাধ্য 
ব্রতবিশেষ। ৪। রোহিণীনক্ষ ত্র । ৫। বিৎ১ 
তিং, প্রলাপ্তিশন্ঙ্গীম। তা সৎ, 
যজ্ঞবিশেষ, প্রব্রজ্যা আ.শ্রমে প্রবিষ্ট হই- 
বার পূর্বে সর্ধবদ্ম দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞকরণ। 
শিং-১ « শ্রাজাপত্যাৎ নিকূপোষ্রি 
সর্ববেদসদক্ষিণাৎ । আত্মন্যগ্রীন সম।- 

রোপ্য ব্রাহ্মণ প্রত্রজেত গৃহাত্, 1)? 
পরাজিত! (প্রাজিত, প্র- অজ-স্- প্রাজি 
গমন করান+তৃততিন্)- ক) সঃ পু, 
সারথি ।২। বিৎ, ত্রিৎ চালক । 

প্রাজেশ ( প্রজেশ + অ.ষ্)- তদ্দেবতাখে ) 
বিং, ত্রিৎ, প্রজাপতিদ্দেবতাঁক। ২। সং 
কীং, রোহিণনীনক্ষত্র | 

প্রাজ্ঞ সত্রিৎ (প্র-আ সম্যকৃ-জ্ঞা 
পাজ্ঞা স্ত্রী | জান।4+অ(ণ) - প্রৎ। অথবা 

প্রজ্ঞা4-ফ) বিজ্ঞ | ২। দৃক্ষ,নিপুণ ; ৩। পু. 
পণ্ডিত। ৪1 বুদ্ধি। শিৎ-.১প্রজ্ঞ! প্রাঙ্ঞা 
ধর জ্ঞপ্তিঃং পণ্ড সংবেদনৎ বিদা।” জ্ঞী 
স্ত্ীৎ বুদ্ধিম তী, ধীমতী। ২। পণ্ডিতের 
পত্ধী। 

থ্াজ্য প্র-- _'অন্জ. [গমন করা] প্রবৃদ্ধ হওয়া 
টু লারা বি, ত্রিৎ প্রন্থিত, বছ, 

প্রচুর। ২। প্র প্রকৃষ্ট - আজ্য ম্বত) 
সং, রলীৎ, প্রকৃষ্ট ঘৃত। ১2 

প্রাঞ্চ প্রে-অন্চ্ গমন করা+*(বিচ)- 
ক) বিৎ হোক প্রাচীন । 

প্রা্তল প্রে-অন্জ. গমন কর1+7+অলঙ- 
লচ্)-ম্মু) বি ভ্রিং, সরল, সহজ,সোজা, . 
হ্ুখবোধ্য । ২। নিম্মল। ৩। উজ্জ্বল । ৪। হি 
হখসেব্য। 

প্রার্জলি পত্রে প্রকুষ্টরূপে কৃত _ অন্জলি;.1 
৩য়া_ হিং) বিং, ত্রিৎ, বদ্ধাঞ্জলি, কৃত 

শলি। 

প্রাড়িবাক প্রোট [প্রচ্ছ জিজ্ঞাসা করা 4 টা 
»ক্ষিপ)- ক] যে বাদী প্রতিবাদীর বাক্য 
জিজ্ঞাস। করে-বিবাকৃ |বি-বচ্ বকা 

+অ€দষএ)-ক ] যে বিবেচনা করিয়া. 
বলে। যে বিবার্ান্ুগত পুর্ব বাক জি - 

জ্কাসা! করিয়া বিচার করে, ফ্ুং-স। 
প্রাড়িবেকণ্ড হয়) সং, পুত রাজ্যের প্র- 
ধান বিচারক,ব্যবহারদশাঁ, জজ | শিং__. ১ 
“বিবাদান্ুগতৎ পৃষ্ট,1 পৃব্ববাক্যৎ প্রযত্বতঃ। 
বিচারয়তি যেনাসৌ প্রান্ভিবাকস্ততঃ 

স্মৃতঃ।” স্মৃতি)। : 
প্রাণ প্র- অন বাঁচ+ অ(অল১--৭) সং, 

পু) জাদয়দ্থ বায়ু ই। বাষু। ৩। বল। 

৪। জীবন। ৫। পু (বছ) প্রাণ, অপান, 
সমান, উদ্াান, ব্যান-দেহস্থ এই পঞ্চ 
বাষু। শিৎ-১ পপ্রণয়নাৎ প্রক্রমণাচ্চ 
প্রাণ ইভ্যভিধীয়তে |” ২₹*শরীরাভ্তঃসঞ্চারী 
বাদুঃ শ্রাণ? স চৈকোৎপ্যুপাধিভেদাত্, রি 
প্রাণাপ।নাদি সংজ্ঞীৎ লভতে 1” ৬ | না ॥ 
৭। বিং, ত্রিৎ, পুরিত ] | 

এাণক (প্রাণ দেখ, অক(ণক)-ক। অথবা 
প্রাণ+কণ্_ সংজ্ঞার্থে) সং, পু প্রাণী, 
জীব । ২। বন্ত। ৩ । বৃক্ষবিশেষ। 

প্রাণকর (প্রাণ বল-ক্কু করা+অংট)- 
ক) বিং, ব্রি বলকারক ॥ 

প্রাণগ্রহ ; সৎ, পুৎ, প্রাণরূপ ইন্জ্রিয়। 
প্রাণচ্ছিদ (প্রাণ-ছিদ্[ ছেদন করা+7, 

(ক্ষিপ্১_ ক) বিং, ত্রিৎ, প্রাণনাশক। 
প্রাণজীবন ; সং, পু বিষ । শিৎ- ১৫প্রাণ-, 

ভূ প্রাণক্জীবনঃ 1” (বিস্ুতমংহিতা)। .. 
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প্রাণথ (প্রাণ দেখ, অথ-- সংজ্ঞার্থে ) সৎ, 
পুৎ, বাঁযু। ২। বলবান্। ৩। প্রজাপতি । 

৪ । তীর্থ । 

শ্রাণদ প্রাণ ভীবন-_দ [দা দ্বীন করা 

অ.ড)-ক|যে দান করে) সং, রীথ্, 

জল । ২। বু 1 ৩ । বিহ, ভ্রিৎ, প্রান দ!তা, 

ষে প্রাণ দান করে । দা -ক্ী,হরীতকী । 
২ 1 শুটিক্াবিশেষ । শিৎ ১ নিজক্ষ শা 
মান! ডি গ্রাণদেভি চ সাত ।" 

গ্রাণন € প্রাণ দেখ, আন(অনট )১- ভা) সৎ, 
ক্ীৎ, প্রাণ, জীবন । ২। জীবিত খাক1 । 
শ। পু, গলদেশ। 

আণনাথ প্রোণ জীব্ন--নাথ প্রত, ভঠা 
এষ) সং, পুৎ, স্বামী, পতি, ভর্তা । 

প্রাণনিগ্রহ শ্রোণ-নিগ্রহ দমন কলা নক 
(অল )- ৭) সং» পু, প্রাণায়াম | 

পরাণস্ত ; সং, পুঙঃ বায়ু! ছি। রমাঞ্জন । ভু _ 

তি হিক্কা | 

প্রাণভাঙ্গান (প্রাণভাক্ত়, প্রাণ জীবন - 
ভাস, কু | ক্র্ধ্য সমুদ হইন্ডে উন্খিত 
বা উত্পন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া) মং, পু, 
সমুদ্র । 

প্রাণভূৎ্ (প্রাণ - ভূ [ভু প্রারণ কনা7০ 
ক্িপ)- ক] যে পারণ কনে) জা, পৃ 

প্রাণী, জীব । ২ | বিষুগ 
প্রাণময়কোষ ; সৎ, পুৎ্) পঞকগ্াাথ ও 

কক্ধেন্িয়। 
প্রাণষম প্রোণ নিশ্(স প্রশ্বাম _ ষম 

করা4+ অংঅল )-- ৭) সঙ পুৎ, প্রাণাযাস। 

প্রাণযাত্রাপ্রাণ -যাতো অগ্রগমন) অহ,ক্ীত, 
প্রাপণধারণোপায়, জীনিকানিসনধৃহ | 

প্রাণযৌনি; সং 
বাস 

প্রাপমত্যম (আণ নিশ্বাস প্রশ্বাস - সম 
মূ শিবুন্ত কর14- অ(অল.)- ভ1) জাহ, | 
পু) প্রাণায়াম | ২ প্রাণবাযুর বিরোধ । 

আণসদ্ব (প্রাণসদ্বন্, জাণ জদখন্থ বায়ু 
 সদ্ঘন্ বাসন্থান) সৎ, ক্ীৎ, শরীর, দেহ । 
প্রাথসমা প্রোণ জীবন-শমা তুল্য?) সৎ, 

স্ীৎ, প্রিয়তমা, পত্বী,, -প্রাণতুল্য]। 
না রা হন হরণ করা + অতন্) 

পগি১ 

ধাধ।। 

, পৃ, লিষু।। ২ জগহপ্রাণ | 

ূ 

র 
| 

[ও 

ৃ 

: 
| 
র 

ূ 
র 

১১৪৮1] ২আনী 
-- পপ পীশ সিপাপালাাপ পি এাপস্পিপপকািও পপি তি ২ পপ ৯০৯, 

শক) বিৎ, দিৎ, প্রাণনাঁশক, বলনাশক | 
শিং ১ শুক্কৎ মাংসং দ্ডিষো বৃদ্ধা 
বাঁলার্দস্া 5 দ্ধি। প্রভাতে মৈথুন 

নিদ্রা) ৮7; প্রাণহরাপিষট 1 চোণকাা)। 
প্রাণাত:  প্রাণ-অত্যয় নাশ, ৬্ঠা-য)। 

॥ পুশ, আাণনাশের কাল। শিং-১ 

“ প্।ণাত্যয়ে চ সন্প্রাপ্তে যোহন্রমন্তি 
যন্তস্ততঃ 1 (স্মৃতি)। | 

প্রাণাধিনাথ (প্রাণ জীবন অপি উগরি 
_নাথ প্রভু ) সহঃ পু, শামী, পতি । 

গাণাস্ত প্রোণ- অত শেষ, ৬ঠা-য) সং. 
পু, প্রাণাবসান, মৃত্যু ট 

[পাপান,) সৎ পুৎ, প্রাণ ও অগান বায়। 
২। আগ্থিনীকমার্বয়; যথা. 1--/প্রাণাগাণে 
কথং দেবাবশ্থিনৌ সতবভুবহঃ 1 ৩। পাণের. 
ছিদকপ ভিলা টি ; 

প্রাণায়াম (শ্রাণ-ভআ- যম সংযত করা 

+ভআ ঘি ৭) অৎ, পুহ। দেবতার নাম 

বাকোন ম্্ত উচ্চারণ পবনক নামিকার 

এক ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বার। রদ করিয়া ঘন্ত 

ছিদ্র দ্বারা নিশ্বাসবায়ুর আাকধণ ও উভ্্ধ। 

ছিদ কুদ্ধ করিয়া অন্থারে বাসুরোধ। গরে 

অপর ছিদ্র বাসা বাঘু বিমজ্ঞীন এবং 

একারপ্ডেই পুনলগার ইহার বিগরীত 

দ্বার ছারা উরূপ পুরক কুস্তক ও রেট 

শিং ১ ৫এচকশাপকুস্থকলশাশা। প্রাণ" 

নিগ্রহেোপায়াঃ প্রাণায়ামই | ২ উর 

যাম শতৎ কুক্কা মুচ্যতে অব্বকিল্বিষৈ? | 
প্রাাণতত্ব | €(£০০1০৫% ) গ্রাণিগণের 

প্রাণিবিদ্য। | আকার প্রকার ও *ভ 
বাদি পরিজ্জানার্থক বিদ্য1। | 

তয়] পা প্রাণিদ্যত প্রোণিন _দ্যুত ক্রীড়া, 
য) সৎ, ক্লাৎ, বাজি রাখির়া মেষ ও রঃ 

ঢাদির যুদ্ধ করান । চি 
সাণশদেশ_ষে প্রদেশে জীবজন রি 
প্র(ণহিতা (প্রাণী জীব [মনুষ্য] হিত 

যোগ্য ) সং, জ্ত্রীৎ, পাদুকা, জুতা! 
বিৎ, স্্রীৎ, লোকহিতকারিণী। 

প্রাণী (প্রাণিন্, প্রাণ + ইন্_ অন্ত্র্থে। ০ না 
থকা প্র-অনূু কাচা+ইন্(ণিন্) 
সৎ, পুৎ, রিনি? জীব, জন্তু । 



 প্রাতি এ 

ভি পাপী সপ ০০০ 

হি (প্রেবীত যাহা লওয়া হইয়াছে + 
য.ক্য)- ভাবে) সং, রীং, ধণ, ধার, 
কর্জ। শিং-১ « প্রাণীত্যমুণমর্থানাঁং 
প্রয়োগঃ স্যাৎ্ কলান্বিক11) 

প্রথণেশ 1 প্রোণি-ঈশ, ঈশ্বর প্রভু, 

প্রাণেশ্বর | ৬্ঠী-ষ) সং, পুং, পতি, 
ভর্তী । শিং-১ “কন্দর্পে হরনেতর দীধি- 
তিরিয়ৎ প্রাণেশ্বরে মন্মথহ । * তিদ্তট )। 
শা, শ্বরী -ক্ত্রীৎ, ভার্ষ্য।, প্রিয়তমা । 

প্রাতঃকত্য (প্রাতর্-ক্ুত্য কত্তব্যকম্খ্র) 
সং, কী, প্রাত:ক্কালীন কতৃব্য । 
সঙ্গ ; সৎ» ক্ীৎ, পুব্বসন্ধ্যা, প্রত্যুষ। 

২। প্রাতঃকালে উপাস্য সন্ধ্যা । 

প্াতর্ €প্র আরম্ত- অত গমন কনা+ 

র্ ধি) অং, প্রভাত, দিনাদি। 
প্াতরাশ (প্রাতর্ - আশ [আশ খাওয়া +- 

আঘেঞ)-_ ভা] শ্বোজন, ৬ঠী-য) আহ, 
পুৎ, প্রোতঃকালীন ভে।জন। 

্রাতর্থের (প্রাতর্ প্রত্যষে-গেয় গ্রীত- 
যোগ্য ) সং, পু, বন্দী, স্তিপাঠক। ২। 
বিং,ব্রিৎ, প্রাতঃকালে গেয়। 

প্রতদ্দিণ ; সৎ, প্লীৎ পুকাবন্তা দিন । 
প্রাতর্ভোক্তা প্রোতর্ভোক্ঞ১ প্রাতর্ প্রাতিঃ- 

কাল-ভোক্জু. €য ভোজন করে) সঙ, 

পুং, কাক। ২। বিৎ, ভিঙ, যে প্রাতি- 
কালে ভোজন করে। 

প্রাতস্তরাঘ্ (প্রাতর4+তরাম_ অতিশঘারে) 
অং, ভাত্যন্ত প্রাতঃকাল । শিষ - ১আএোতি- 
স্তরাৎ পতত্রিভ্য 21১, 

প্রাতাক্স্িবর্থা ; সৎ, স্রীং, প্রাতঃন্গান করিলে 
ধিনি ত্রিবর্গ প্রদান করেন, গঙ্গা । 

প্রাতিকা (প্র-ভাৎ গমন করা+ তক ণক) 

- ক) সং, শ্রীৎ, জবাপুস্প। 
প্রাতিকামী (প্রাতিষ্কামিন্) সৎ, 
ধনের দুতবিশে্ষ । 

প্রাতিকূলিক € টা + ইক(িক) - যু- 
আাথে ) বিং, ত্রিখ, অতিকুলে 5 | 

প্রাতিকুল্য প্রেতিকুল+যফ্জ্যে)_ ভাবে) 
ক্লীং, প্রতিকুলাচরণ । ২। বৈপরীত্য । 

পঠতিপরিক (প্রতিপথ + ইকষ্খক) -গ- 
_. ত্যির্থে) বিৎ, ত্রিৎ, গ্রতিপথে গমনশীল। 

শির 

পৃ ছুর্য্যে- 

প্রাতিপ্ লৈ কারে) | বি 
ত্রিৎ, প্রতিপদ তিথিতে জাত। 8 

প্রাতিপদি, (প্রতিপদ, প্রত্যেক পদক 
(ক) ভবার্থে) সং, র্লীৎ, বিভক্তিশুন্য 
ব্যক্তিবাচক কিন! বিশেষণবাচক শুক, 
নাম, লিঙ্গ । ২। পুখ। অগ্নি । শিখ-১ 
“ আদে প্রতিপদ যেন ত্বযুৎপম্মোঙ্ছসি 
পাবক। ত্বম্পদাৎ প্রাতিপদিকৎ সংভবি- 
ষ্যস্তি দেবতাঃ ।” ৩। বি, ব্রি, পতিপর 
সন্্ন্ধীয়। 

প্রাতিফলিকদূরবীক্ষণ (9996117 রি - 

০০1১৩) আলোকের কিরণ সকল যে-দূর-: 
নীক্ষণের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া সরল 
রেখায় গমন পুর্ধবক ডিনার স্বরুপ; 
পরিণত হয়। | 

প্র।তিভ (প্রতিভা 4 অকে)--অন্ত্ বি. 
ত্রিৎ, প্রতিভান্বিত | ২। যোগিগণের ঘোগ 
বিদ্বকারক (উপসর্গ বিশেষ) | 

প্রাতিভাব্য €প্রতিভূ জামিন $ ফ্যেট.. 
ভাবে ) সং, ক্লীৎ, প্রতিভূরপে দেয় ধন। 
২। ঞতিডুকর্ম, জামিন হওয়া । ৮০ 

তা হলে।ম্য ( প্রতিলোম 4 ষ(ক্্যি) _ ভাবে). 
1২, ক্লীৎ, বৈপরীত্য । রি 

ডি *বেশ্য ( প্রতিবেশ বষ ক) - ভবার্থে ) ূ 
বিৎ, ত্িৎ, নিকটবাসী। 

প্রাতিস্বিক (প্রতিঙ্গ নিজের প্রতি+ইক. 
(খ্িক)- ইদমর্থে) বিং, ভ্রিৎ। স্বকীয়, 
অসাধারণ। ৪5517-7 

প্রাতিহার | (প্রতিহার ধাজীকর 3 
প্রাতিহারক / কণ্-স্গার্থে । শ্রতিহার, 
প্রাতিহারিক ) মায়া, কপটতত।+ ইকতফিক), 

-করোত্যাথে ) সংখ পুহ বাজীকর, 
ভেক্ষীকারক। ২ | ক্রীৎ, হারান ্ 
৩৭ বিং, ত্রিখ মায়াবী । ৃ 

প্রাতীপ 7 শ্রেতীপ এই. রাজের টনি 
প্রাতীপেয় | +অঞ৪),, এয়কস্ষেয়) _ 75 

ত্যার্থে) মং, পু, প্রতীপপুত্র, শান্তনু । 
প্রাতীপিক (প্রতীপ+4+ইকফ্িক)- অজ্ত্যর্থে) 

বিং, ত্রিৎ, প্রতিকুলাচারী। ৃ 
প্রাত্যযিক প্রেত্যয়+ ইকঞ্চিক)- ্িত্যর্থে) 
বিগ 'বিশ্বাসী-প্রত্যরী। ২। খিজির /. 



প্রা 

প্রাথমকলিক প্রেখমকল প্রথম শিক্ষণীয় 

শান্স 1 ইকফিকি)- অধ্যয়নার্থে) সং, 
পু বেদ্বাধ্যয়নারভ্তকারী ছাত্র ।২ | €+ 

কিক - সন্বন্ধার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, প্রথমকল্প- 
সন্বন্ধীয়। 

প্রাথমিক (প্রথম +ইক্চিক)-- ভবার্থে ) 
বিৎ, ত্রিৎ। আদ্য, প্রথমকৃত, যাহা। প্রথমে 
হয়। ২। প্রথমাধ্যায়ী, প্রথম বেদাধ্যয়নে 
গ্রবুত্ত। 

প্রাথমিকদ্রাঘিমা ঘ75৮ 0101701য7) ভুত 

গোলবেত্বাদের ইচ্ছামত নিদিষ্ট প্বান 
দিয়! যে দ্রাতিমা অঙ্কিত থাকে । 

প্াথম্য (প্রথম ষ ফ্য)-_ ভাবে) সং, রী, 
প্রথমত্ব । ২। মুখ্যত্ব । শিৎ- ১ “অম্মাভি- 
রেব প্রাথম্যেন নাশামুশীনাৎ বচটনরেবঙ্গিধো 

. নিবন্ধঃ ক্িয়তে |” 
প্রা্দি ; সৎ, পুৎঃ উপসর্গ সংজ্ঞার্থ প্র পরা 

অপ প্রভৃতি গণবিশেষ। 
প্রাছুর্ভাব প্রোছুস্-ভ্ হওয়1+ অ.ঘঞ) 

- ভা) সৎ, পুৎ, প্রকটিত হওয়া, উদ্ভব। 
২ । আবির্ভাব । ৩। প্রথমপ্রকাশ। 

প্রাহুভূতি প্রোছ্র্ভাব দেখ, তক্তে)ট-ক 
7 বিৎ, ত্রিৎ, আবিভূত, প্রকাশিত । 

প্রাহহ প্রোহুস্, প্র-অদৃ ভন্গণ করা+উস্ 

. .-ভাবে) 'অঙ, ব্যক্তি, প্রকাশ । ২) প্র- 
১ ত্যক্ষ। ৩1 নাম। ৪1 সম্ভাবনা । ৫। 

' প্রাদেশ প্র-িশ্ বলা+ অ(ঘএ) _ ভা) 

১. জা পু, ৃদ্ধাঙ্ু। লি ও তঙ্ঞনী বিস্তার 
করিলে একের অগ্র হইতে অপরের 
অগ্র পধ্যন্ত পরিমাণ । শিং - ১ “অঙ্গ সত 

.. শ্রদেশিন্যাঃ ব্যাসং প্রাদেশ উচ্যতে 1” 
২... ২1 (প্রদেশ + অফে) - স্বার্থে) দেশ। 

প্রাদেশন প্র- আ-দিশ দন করা+ অন 
খ্বেনট)- - ভাবে) সৎ, জীং, দান । 

. প্রাদেশিক প্রদেশ + ইক ক্রিক) - ভবার্থে) 
"বি তিৎ, প্রদেশজাত । 
১ (প্রেদোষ+ ইক(ফিক)- ভবার্থে 

এবিধ, তরি প্রদোষজাত । | 
প্রাধনিক প্রেধন যুদ্ধ + ইক(ক্িক) _ পয়ো- 
1 টা জিৎ সুপ এ 

১১৫০] প্রাপ্ত 
কিস পু 222556 

প্রাধা ; সং, রী , দৃক্ষকন্যাবিশেষ, কশ্যপ- 
পত্ুশবিশে: রঃ 

প্রাধানিক হাই ইদমর্থে) 
বিঃ ত্রিং ৯ প্রধানসন্বন্ধীর । 

প্রাধ।ল্য তশ্ধান4+ যা) - ভাবে) সংক্রীৎ 
শ্রেষ্টত্ব, উৎকর্ষ, প্রধান, প্রভুত্ব । শিং 
-১ এঅপ্রাধান্যৎ বিধেধত্র প্রতিষেধে 
প্রধানত! 1” 

প্রাধধ ত্র প্রকৃষ্ট-_ অর্ধন্ পথ+অ- 
গ্ার্থে) সঙ, পুৎ, প্রকষ্টপথ) সত্পথ | ২। 
দূরপথ । ৩। রথার্দি। ৪ । বিৎ, ভরিৎ নগ্র। 
৫। বন্ধ। ৬। পথগামী ॥ 

প্রার্ধমূ প্রে-অ1- ধ্ধন্ শব্দ করা7+অমৃ 

(ম্)-_ম্ম) অং, আনুকুল্যার্থ । ২) ন" 
অত।। ৩। বন্ধন। 

পরাস্ত প্র-আ্ত শেষ) সং, পু, প্রান্ত্- 

ভাগ, শেষসীম]। [দুর্ণবিশেষ। 
প্রাস্তহর্গ; সং, ক্লীৎ, নুপাশ্রয় স্থানবিশেষ, 
প্রীস্তপাল ; সং, পুৎ, নগররক্ষক । 
প্রস্তর (প্র প্রকৃষ্ট- অস্তর ব্যবধান বা 

অবকাশ, ৭মী--হিং) জৎ, ক্লীং, অতি 
দূর ও ছায়াজলাদিশুনট* পথ । ২। জন" 
শূন্য প্রদেশ, মাঠ। ৩। বন, জঙ্গল। ৪ 
কোটর। 

প্রান্তশুন্য ; মং, পুহ, ছায়াদিরহিত পথ। 
প্রাপক (প্রাপণ দেখ, অক (এক)- ক ) বি 

ত্রিৎ, অধিগন্তা । ২1 (- আপ্-ঞ্রি- আগ 

পাওয়ান) আঅধিগমক । | 

প্রাপণ প্রে- আপ্ পাওয়া14 অন(অনট)- 
ভা) সং, কী, প্রণ্তি । ২1 (প্র _আগি 
পওয়ান + অনঘনট)- ভা) নয়ন, 
পাওয়ান । 

প্রাপণিক প্রে- আপণ দোকান +ইক(ফি'ক) 

-করোত্যর্থে) বি, দ্রিং,বণিকু। 
প্রাপিত প্র- আপ-ঞ্রিল্আপি পাওয়ান 

শতক) - ম্ম) বিৎ, ত্রিৎ, নীত, 05৫ 

যান। ২। অধিগ্রমিত | ৩। গ্রাহত। 
প্রাপ্ত (প্র-আপ. পাওয়া 7 ত.জ)- ) 

বিংত্রিংঃ লব্ধ । ২ (+ক্ত-ক) উপস্থিত। 
প্রাপ্তকাল (প্রাপ্ত -- কাল, ৬ী_ হিহ্) বিং, 

যাহার কাল এ বত 
্ি 



আসন্ন সৃত্যু। শিং-১ “প্রাপ্তকালো। ন | প্রাভাতিক প্রা ইককিক এ ক গে 
বিং, ত্রিং, প্রাতঃকালীন, প্রভাতকালীন ॥. ৃ 

প্রাভৃত প্র-আ-ভূু পোষণ করা+তক্তে) 
২ ক্লীৎ, উপটোৌকন, ভেট। হু. ॥ 

জীবতি |” ₹। প্রাপ্তাবমর। 
প্রাপ্তপঞ্চত্ব প্রাপ্ত লব্ধ-পঞ্চত্ব মৃত্যু, ৩য়া 

- হিহ) বিৎ, ব্রিৎ, স্বৃত। 

প্রাপ্তব্যবহার (প্রাপ্ত লব্ধ-_ব্যবহার, ৩য়! 
হিং) বিং, ত্রিং, বয়ঃপ্রাণ্ত, যে নাবালক 
নয় । 

গ্রাণ্তভার ( প্রাপ্ত - ভার, ৬ঠী _হিৎ) বিৎ, 
ত্রিং, ভারগ্রস্ত । ২। সৎ, পুং, ভারমহিযুঃ 
বৃধাদি। 

প্রাণ্তরূপ (প্রাপ্ত লব্ধ_ রূপ আকৃতি, 
য়া-- হিৎ) বি, ত্রিং, পণ্ডিত । ২। রম্য, 
মনোজ্জ, শুন্দর | 

প্রাপ্তি প্রোণ্তড দেখ, তি.ক্তি)-_ ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, 
লাভ, অধিগম | ২। পাওয়া । ৩ । অভ্জন। 
৪। উন্নতি। ৫|বৃদ্ধি। ৬।উদয়। ৭। 
উপস্থিতি । ৮1 অনুমিতি। ৯। অষ্টবিধ 
এশ্বধ্যমধ্যে রশ্বধ্যবিশেষ, জন্বত্র গমন 
করিবার ক্ষমতা । ১০ । কংশপতুীবিশেষ | 
১১। কাম-ভাধ্যাবিশেষ । ১২। অুখাঙ্গ- 
বিশেষ। [কাধ্যের অবন্থাবিশেষ। 

প্রাপ্ডযাশ। ; সং, জীৎ, লাভেচ্ছ1 | ২। আরব্ধ- 
প্রাপ্য প্রাণ্ড দেখ, যংখ্যণ্)_ শা) বিং, ত্রিৎ্, 

প্রাপ্তিযোগ্য, ল্ভ্য । ২। গম্য । ৩ । ব্য/ক- 
রণে কর্মবিশেষ । শিৎ-১ “ ক্রিয়াকৃত 
বিশেষাণাৎ সিদ্ধির্ধত্র ন বিদ্যতে | দর্শনা- 

 দবনুমানাদ্ব। তঙ্জ প্রাপ্যমিহকথ্যতে |” 
প্রাবল্য প্রবল +ষঞ্ঞ্যে,- ভাবে) সং, ক্লীৎ, 

প্রবলতা, প্রাধান্য, উত্কটতা । ২। শক্তি। 
প্রাবোধিক (প্রবোধ জাগরণ+ ইক(ফ্িক) 

_ হিতার্থে) সং, পুৎ, প্র(তঃকাল,প্রত্যুষ । 
২। মগধদেশীয় স্বাতিপাঠক। 

এাতঞজজন (গ্ুভগন+অফ্ে)- বিদ্যমানার্ধে। 
প্রভাঞ্ধন অধিদেবত] বলিয়।) সং, ক্লীং, 
'াতিনক্ষত্র । 

প্রা্ভব (প্রভু+ অ(ফ)-- ভাবে ) সং ক্রীং, 
প্রভৃত, প্রাধান্য । [ক্রীৎ, প্রভুত্ত। 

প্রাভবত্য (প্রভবত-+-ঘ.ষ্য)-_ ভাবে ) সং, 
প্রাভাকর (প্রভাকর+ অফ) _ ইদ্দমর্থে) বিং, 
'ভ্বিৎ, সীমাংমক প্রতাকর-সন্বন্বীয় । ২। 
তম্মতজ্ঞ। মিরার 

১১৫১] 

কী) 

তিনি 

প্রামাণিক প্রেমাণ+ইকফ্কি)- নি বার্থে 
বিং ব্রি প্রমাপণসিদ্ধ | ২। বিশ্বাস্য ।৩।. 
পুৎ, অধ্যক্ষ । ৪। পণ্ডিত । 

প্রামাণ্য (প্রমাণ+ যঞ্ষ্যে)- 
প্রমাণত্ব | ২। বিশ্বাস্যতা । 

প্রাখাদ্দিক (্রমাদ4 ইক(ফ্কি)- ভবার্থে ) 
বিং, তরি, অনবধানত1-জঅনিত । ৰ 

প্রামাদ্য প্রেষাদ +যফ্কযে) - ভাবে) সং, জীৎ, 
অনবধ।ন্তা, প্রমাদ। 

প্রামীত্য প্রে-আ-মা পরিমাণ কর1+ 
ষ-প্রৎ। ₹ৎ-আগম। প্রাণীত্য শকেও 
অভিছ্থিত হইয়া থাকে) সং, ব্লটাৎ, খণ, 
ধার, কঙজ্জ। 

প্রায় প্রে-ই [গমন করা] মর] ইত্যাদি +. 
অ(অল ১ - ভা) সং, পু, অভিসন্িপুর্বক 

৬. 

বাহুল্য । শিং-১ পপ্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌঁ 
গুণানামূ 1” কুমার) । ৪1 উপবাজ ।.৫. ). 
বয়দ্। ৬। ক্লীৎ, পাপ। ৭। (+অন্ ক) 

বিৎ, তি, (শবের প্রবস্ত হইলে" তুল্য», 

অনশন-মৃতুযু । ২ । মৃত্যু ত মরণ |. 

সদৃশ । ৮। অধিক। 

প্রায়ণ প্রে-অয়. গমন করা+অন, অন) 
_ ভাবে) সং) র্লীৎ, প্রারস্ত। ২1 ৷ ঘে 
ত্যাগে স্থানান্তরে গমন । 

প্রায়শঃ ত্োয়শস, প্রীয়+ শস্চেশস্)_ শট রর 
২১ পাহুলাযনুপে। ২1 সচরাচর ॥ 

বটি -স্ীৎ ] 

প্রায়শ্চিত্তি - স্্রী্টং 

সপ 

ভাবে) সং, রী | 

প্রোয় [হুট] তপস্যা ্  
_ চিত্ত,চিত্তি[ভিন্ম+ 

তক্কে), তি(ক্তি)_ ভাবে] নিশ্চয় ) সং, 
শুদ্ধিলাত | ২ । পাপক্ষয়সাধন কর্ম । শিং. 

“প্রাযোনাম তপঃ প্রোক্তৎ চিত্তৎং 
নিশ্চয় উচ্যতে। তপ্্েনিশ্চয়সংযুক্তৎ প্রায়”. 
শ্চিত্তমিতি স্মৃতং । নিশ্চয়সৎযুক্তৎ পাপ- 
ক্ষয়সাধনত্তেন নিশ্চিতমিত্যর্থহ 1১ 

প্রায়শ্চিন্তজী প্রায়শ্চিন্কিন্, শরারশ্চিত + ইন... 
নাভ) বিৎ, জিৎ থরশ্িঘকারগাছ,. 



পরার 

ব্যক্তি । শিৎ-১ প্প্রায়শ্চিন্তী ভবে 
পুতস্তৎ্পাপৎ তেমু গচ্ছতি 1? ৃ 

প্রাপ্মশ্েতন প্রোয় [হুট্]-_ চেতন) সং, ক্লীৎ, 

প্রায়শ্চিত্ত | 

প্রায়ঃ প্রোরস্, প্র আয়, 
-ভাবে) অঙ, বাহুল্যক্ূপে । 

«“ প্রায়ঃ পয়োধরসমুন্নতিরর 

(উদ্ভট)। ২। তপস্যা । 

প্রাাণিক, (প্রয়াণ যাতা+ইক ফিক) 
হিতার্সে) বিৎ১ত্রিৎ যাভ্রাবিষয়ে হিতজনক 

শঙ্খ চামরাদি। 
গ্রান্ধিক (পা ডে _ভবার্থে) বি, 

_ ত্রিখ, যাহা বাহল্যন্দপে হইযা থাকে । 

প্রায়োগ (প্র-যুজ যোজন করা অ:ঘ এ+) 

ক্র) মং, পুং১ শকট।দি নিয়োগাহ্ বৃষ । 
প্রায়োগিক প্রেয়োগ + ইক(ক্িক)-_ অহার্ধে) 

বিৎ, ত্রিং, প্রয়োগাহ । 
শ্রায়োজ্য (প্র-যুজ-ঞি-ষোৌঁজি যোগ 
করান +য-ম্ম) বিৎ ব্রিৎ, প্রয়োজনাহ: | 

প্রায়োদ্বীপ (00771005519, প্রায়স্ বাছুলা- 

 ক্ষপে-হ্বীপ) যে ভূমির প্রায় চতুর্দিকে 
জল. 

রি শরাোপৰি প্রায় মৃত্যু পধ্যস্ত অনশন 
১... -উপবিষ্ট, ৭মী _ ষ) বিং,দ্িহ, প্রায়োপ- 
7. বেশবিশিষ্ট | 
৭ প্রায়োপবেশ _ পু 

শিৎ-১ 
দু ১ 

হেহ2। 

(প্রায় অভি- 

প্রাসজোপনেশন _ক্ীৎ | সন্ধিপুর্র্বক ভন- 
 শ্বায়োপবেশিক _জ্ত্রীৎ শন্মৃত্য _ উপ- 

বেশ, উপবেশন, উপবেশ 4 কণ, 'আপ্ল 
 উপবেশিকা অবস্থিতি, বসা, ৪খী_ ষ) 
রা সং) ভিসপ্ষিপুর্ববক অনশ্বন মন্নণ পার্থ উপ- 

বেশন্। রঃ 
শ্ায়োপেন প্রায় প্রায়োপবেশন-উপেত 

র্ মুক্ত, ওয়া ঘ) বি ভ্রিৎ, প্রায়োপনিষ্ট। 
ৃ শ্রার্ঘ €প্র প্রকর্ষ-আরদ্ধ |আ-- _-রভ্+ক্ত 
1: শেপ্র]কআরভিত) বিৎ,ত্রিৎ, যাহ] আরব্ধ 
দি কলা, শরীরারভ্তক রর হুইক্জাছে। ২.। 
১. অদুষ্ট।.. 
. আক (কর প্রারদ্ধ _ কন্মন্ কার্ধয) 

বন্ধ ক্সীৎ, ঘে কর্মমদ্বারা শরীর হয; ভোগ 

খ্ঃ 

গমন করা4অস্ 

০ ২ াশিািিশীী টি শিট শি াাশীীশীশীীশিশী শী টিিশশীশাীশীশীশীশািিশীি ০ তি পিশীিিশীশিশী তি পতি শাশিশিশশশী শশী শী শিশাটীপ্পীশীশিীপী শী প্ীপপেপাসশী 

না 1 হইলে কোন, জম প্রারনধ ক 

[ ১১৫২ ] ই প্রাল 

৭. শশীস্পিশীপশপপাশীিশশিটিশি শিপ টিিশীি দশ 

ক্ষয় হা না একারণ জীবন কত ব্যক্তি: ন্তকেও 
প্রারব্কম্ম্ ভোগ করিবার নিমিস শরীর 
ধারণ করিতে হয় । শিৎ-১ পপ্রারদকর্ 

বিক্ষেপাদ্বাসনা তু ন নশ্যতি 17, 
প্রারন্ধি এ -আ-রভ্ বেগে গমন করা+ 

তি(ভ্তি)- ৭) সহ, রী, গজ বদ্ধনরজ্য। 
২। (পক্ভি- ভা) আরম ূ ূ 

পারভ্ত (প্র শ্রকর্ধ- আ- রন্ভ 7 অধেঞ) 

ভাবে) অং, পুহ, উপক্রম, প্রথমো, 
দ্েযাগস্লারভ্ত | ২ । (এ  শ্বু) কাধ্য। 

৩। বিং,ত্রিং, সতকার্যাকারী। 
প্রাণিছ্দিত (শ্র-আ-রভ আরশ্ করা+ 

সন্- ইচ্ছার্খে+তক্তে)-শ্) বি ত্রিং) 
আরম্ভ করিতে ই । ২। সং, ক্ীৎ, আর- 
শ্রেষ্ট কাধ্য। 

প্রারোহ শ্রিরোহ 4 অ(ষ্)- শীলার্ে) বিং) 
ত্রিং, প্ররোহণশীল। 

প্রার্ণ প্রে- ধণ) সং, ক্লীৎ, সমধিক ঞণ। ২। 
বিৎ, ত্রিং, অধিক খ্ধণযুক্ত | 

গ্রার্থন রী ॥ (প্র প্রকধ- অর্থ-খ্রিল 
প্রার্থন। - স্াৎ ) আর্থ যাচ 4৮ করা47অন 

(অনট., ভন _ ভা, আপ) সৎ, খাঢ্ঞণা। 
২। আক্রমণ | ৩। হিৎ্স1। ৪ | তভিযান। 
৫1 অবরোধ । ৬। গর্ভ।ঙ্গবিশেষ । ৭। 
মুদ্রাবিশেষ । 

প্রথনীঘ, প্রাথঘিতবা (প্রার্থন দেখ, নী, 
তব্য _শ্ম) বিৎ, রিং, প্রার্থনা করিবার, 

যোগ্য, যাচিতব্য ৷ 

প্রাথয়িতা (শ্রার্থমিতৃ, প্রার্থন দেখ, তিন্, 
-_ক) বিং, তি, যাচক, প্রাথনাকারী। 
শিৎ-১ পম্যানৎ নাস্তি ক্ষণৎ নাস্তি নাগ্তি 
প্রার্থম়িতা নর 1১) 

1 পার্থিত (প্রাথন দেখ, তক্তি)রর্ব) বি 
| ত্রিৎ, অভিলবিত | ২ । যাহার নিকট গ্রা 

না করা যায়, যাচিত | ৩। অভিষাত। 

ূ ৪1 আক্রাম্ত। ৫ । হত । ৬। শক্রেমংরু্ধ 

প্রাশন্ম প্র-আ- লন্ব লম্বিত হওয়া+ অ 

(অন্)__ ক) সৎ, ক্লীৎ, হারবিশ্রেন, ঝঙ্জু 

লন্ষি মালা । এ 
প্রালম্থিকা (প্রলন্বম হার+কণ্_ গ্রহ)» .. 

্্ীৎ, কুবর্ণহার, সোণার হার । 



রি রী 

০০ পীপাপ সী 

গ্রলজেয় প্রেলয় এখানে নিনিজরিগািি 

প্রৎ, অম্এ। াথবা প্র-আ-লী লীন 

হওয়া + ক) সৎ, কীৎ, হিম, শিশির । 

প্রালেয়াংশ্চ (প্রালেয় হিম-তআংশ কিরণ, 
৬ষ্ঠী - হিহ) সং) পুহ, ছিমাং শু, চক্র । 

গ্রাৰট (প্র-আ-বটু বেষ্টন কর।+ঘঅ- 

প্র ) সঙ, পুষ্। যব । 

পাবণ (প্র-আ- বন আংলপ্র হওয়া+ অঅ 
ও ৭) সৎ, কীৎ, খণ্ত্র | 

প্রাবর পেশ্চাৎ দেখ, অ(অল )- ৭) সৎ, পু 
প্রাচীর, বেড়া । ২। (আল, _খি) দেশ- 
বিশেষ । 

প্রাবরণ _ র্লীৎ প্রে_ভআ-বু আব- 
প্রাবার _ পুৎ-ক্রীৎ | রথকর14 অন(অনট ), 

অ(ঘ্ব ঞ)--৭) সৎ, উত্তরীয় বন, উড়ানি। 
২1 আবরণবস্ত । ৩। প্রকষ আবরণ । 

প্রাবারকর্ণ ; মং, পু২) উল্কবিশেষ। 
প্রাবঝাস (প্রবাম 4 অ: ফ)_- দানার্থে) বি, 

ভ্রিং, প্রবাসে দীয়মান । 
প্রাবাফিক প্রেবাস4+ইকফ্জিক)-_ যোগ্যাে) 

বিৎ, ত্রিৎ, প্রবাসযোগ্য । 
প্রাবীণ্য (প্রবীণ+ যুফ্যে)- ভা) সৎ, ক্লীহ 

নৈপুণ্য, দক্ষতা, প্রবীণতা। 
প্রাবুবূর্ধ, প্রে-আ-বু আবরণ করা+জন্ 

_ ইচ্ছার্থে, উ--ক) বি, ত্রিৎ, আচ্ছা- 
দনেচ্ছু । «| পরিধানেচ্ছু। 

প্রারুট, প্রাবৃষা পোবুষ্, প্র- আ- 
হওয়1+ ০ ক্ষিপ্)_ 
বর্ধাকাল। | 

প্রাবুড়ত্যয় প্রাবুট, 
সং, পু২, শরৎ্কাল। 

প্রাবৃত (পশ্চাৎ দেখ, তত্ত)_ শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
আচ্ছাদিত, বেষ্টিত। 
প্রাবৃতি (প্র-ব্আ-বু আবরণ করা+4তি 

বৃষ বর্ণ 

ধি, আপ্) সৎ, স্ত্রীৎ, 

বা - অত্যয় নাশ) 

(ক্তি)-.৭ ) সং, স্ত্রীং, ড়া । ২। মাব- 
চা 

প্রাবুষিক প্রোরৃষ বর্ষা ইত্যাদি +ইকাষ্ণক) 
-ভবার্থে। অথবা শ্রারৃষি বর্ষাকাল _ 
কৈ শব করা । যাহার! বর্ষাগমে রব 
করিয়। থাকে) সং, পু, ময়ূর | ২1 বিৎ, 
তরি, বাকল: । | 

1১১৫৩] খাসা 

প্রারৃষিজ (প্রাবুষি [প্রা শব্দের সহী টু রর 
বচন] বর্ধাকালে_-জ জন জন্মীনশঘআ 
(ড)--ক-] যে জন্মায়) বিৎ, ত্রিং, বর্ধা- . 

[. কাঁলীন। ২। পু, কদন্ববৃক্ষ। ২৪ 
| আবরিষেণ্য (প্রারুষ +এন্য - ভবার্থে) বিৎ, 
ূ রিং, বধাকালীন | ২। সৃৎ » পু, কদম্ব 
|. বক্ষ । প্যা-জীহ। কপিকচ্ছু। ২। রক্ত- 
|. পুননবা। ৭ 
প্রা প্রাবৃব্য (প্রারৃষ বর্ধা+য(ফ্য)- ভবার্থে) 
| বিৎ, ভরি, বর্ধাকালীন । ২। সং, জী) 7 
| বৈদ্ধ্যমণি | 

। শ্রাবেশন (প্র-আবেশন প্রবেশ, ৭মী- 
| হিৎ) সং, ক্লীৎ, শিজশালা। 
ূ প্রাশন (প্র-অশ. ভোজন করা+4 অনম্মে- 
ৰ নট.)- ভা) সৎ, ক্লীং, ভোজন, আহার । 
প্রাশস্তয (প্রশস্ত + যে) - তা ) সৎ, কলীং, ১, 

প্রশস্ততা। ২। বিস্তার । ৃ 
প্রাশিত প্রোশন দেখ, তক্তি)- শী) নবিং জিৎ, 

ভক্ষিত; ভুক্ত; গ্রস্ত । ২। (+-জ্ত-- ভা), 

সং,ক্লীৎ, ভক্ষণ । ৩। পিভৃষজ্ঞ | ৪1: তর্পণ। ৃ 

| 
| 

শিৎ-১ পপ্রাশিতৎ পিতৃতর্পনৎ 1৮. 
প্রাক (প্রক্থ+ই ইক(ক্িক)- করোতারে) 

বিং, ত্রিং, প্রমকারীা । হ। প্রন্ম অঅব্ণপূর্র্বক 
মীমাসক । ৩। সৎ, পু সভ্য ।. 0 

প্রাস প্রে- অন্ ক্ষেপণ কর1+ অতল) 
ক্রু) সং, পুঙ, শেপণীয়্ অস্ত্রবিশেষ, কুস্ত ). 

পাসক (প্রাস+ কণ-- সংজ্ঞার্থে) সৎ, গু 
প্রাস। ২। পাশক, ভঙ্ব,। রর 

প্রাসঙ্গ (শপ্র-আ-সন্জ আসক্ত হওয়।+ 
অঘ)-ম্ম ) সং, পু শিক্ষণীয় বৎ- 
সাির স্বন্বস্থ যুগকাষ্ঠবিশেষ, জোয়াল 7 

প্রাসঙ্গিক ( প্রসঙ্গ + ইকফ্কি) -- উ* শাক্টি" 
ত্যর্থে ) বিৎ, ত্রিং, প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থিত । 
২। প্রসন্গক্রমে আগত । ৩। অম্প্কায়। 

প্রাসঙ্য প্রো সঙ্গ +য.ফয)- বছনাথে ) সু 
পুৎ্ যুগবাহাক বুষাক্ি |. 7. 

প্রাসাদ প্রে-সদূ গমন করা+অস্দেঞ্)- 
ধি, অস'আ। কিম্বা আ. পুর্ব্ব-- সদৃধাতু ; 
সৎ, পু, রহ অভালিকা। যা 
দেবখালস্ব। . .. 2 

চিন রো সাদ রাজাদের অই 

4 রে 



প্রিয়... [ ১১৫৪ | .. প্রি 
_কুকুট কুঁকড়া) সং, পুত পারাবত, 
পায়রা | 

প্রাসিক (প্রান কুস্ত+ইকঞ্চিক)-- ধার- 
ণার্থে) বিৎ ত্রিৎ, প্রাস-অস্ধানী । ২। 
প্রাসসন্বন্ধীয় | 

প্রান্ত প্র- অন্ ক্ষেপণ কর1+4 ত(ক্ত)- শ্) 
বিং ত্রিং, প্রক্ষিগ্ত । ২। নিরস্ত। ৩। 
নিন্বামিত। 

প্রাস্থানিক প্রস্থান + ইক(ফ্কি)-বিহি- ূ 
তার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, প্রশ্বানকালোচিত । 

প্রান্থিক (প্রস্থ +ইক(ফিকি) _ পরিমাণার্থে) 
প্রশ্থপরিমিত (ধান্যবপনাধার)। 

গ্রাহ্ ; হখ, পুৎ, নৃত্যবিষয়ক উপদেশ । ৃ 

প্রাহরিক (প্রহর +ইক(ফ্,ক)_ সন্বন্ধার্থে) | 

1 

বিৎ ভরি, প্রহরসন্বন্ধীয়। ২। প্রহরনিযুক্ত। 
প্রা প্রে পুর্ব অহ্নু | অহন্ |] ্ িন+ 

(ষ)- প্রৎ যম) সং, পুৎ, পুরর্বাইক, 
পিনাদিভাগ । ৃ 

. প্রা প্রোহৃু+ঈ -সপ্তমীর একব্চন) অং, 
প্রভাতে, প্রাতঃকালে। 

প্রাহেতন ; বিৎ, ত্রিঃ পুর্দাহ-সঙ্গীম | 
প্রাঙ্তেতরাম্ 1 (প্রাহ্ছে শ্রত্যষে+চতরামূ, 
প্রাহ্ছেতমাম্ 1 চতমাম্ _ প্র) অং, অতিশয় 

. পুন্লাহ্কে | 

প্রিয় শ্রী তুষ্ট করা+ অ(ে)-_ ক) সং, পু, 
মী । ২। সগবিশেষ। ৩। বিৎ, ত্ররিৎ, 
প্রীতিপাত্র । শিং-১ «নহি কমস্য প্রিযঃ 
কোবা1 বিপ্রিয়ো বা জগত্রয়ে ।? ২ “কালে 
কাধ্যবশৎ সন্বে ভবস্ত্যেব! প্রিয়াপ্রিয়ীঃ।” 
৪। রম্য । ৫ প্রীতিজনক । শিৎ -১*সত্যং 
তয় প্রিঘ" আয়াৎ নজয়াৎ সত্যমপ্রিয়মূ,। 
প্রিয় চ শানৃতৎ ক্রয়াৎ |" য1- স্্রীৎ, 
ভাখ্যা। 

. শ্রিবধবদ ) (প্রিষ্ষ শ্রিয়কে -বদ [বদ বলা 
এ প্রিয়বাদী / 4অখ)-ক) যে বলে। হয় 
২... পক্ষে খিষ্ববাদিন্, প্রিয়-বাদী যে 
হলে, ২য় ষ» অথবা শ্রিয় _ বদ বল। 
কট ইন্ৃ(ণিন্)-ক, শীলার্থে) বিৎ, ত্রিং, 
যে প্রিয় কথ! বলে। ২। পুধ্ঃগন্ধব্ববিশেষ। 

.এপ্রিক্কক (প্রিয় +কণ্_ যোগ ) সঞ্, পুত, সহ 
 উজ্চ মন্ছণ ও ধন লোমবিশিষ্ট বুগ। ২। 

০৬ পা পলিপ পিপপপতি ক পিপি 4. 
পপ সপসপিসপীপীপাপাপিসপিপিপা পিািপপা সদ -টিটি দিও এ ্ন্পাপিশি 

কদন্দবুক্ষ । ৩1 প্রিয়ঙ্থুবৃক্স' । ৪। অলি, 
মর । ৫।কুঙ্কুম। 

শ্রিষকৎ (শ্রিয়-কু করা+ ০(প্রিপৃ্)-ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, শ্রিক্বকারী। ২। সৎ, পুত) বিষু)। 

প্রিয়ক্ষর প্রিয় প্রিরকে-কর [কু করা+ 
অ(খ)- ক] যে করে) বিং, ভ্রিং, প্রিয়- 
কার । শিৎ- ৯ গপিতুহ শ্রিরঙ্গরে। ভা 
ক্ষেযকাবঞ্ঞপিনামু ।” 

শ্রিয্ (প্রিয়-অন্গ গমন করা+উ-ু। 
_ ক, অংজ্ঞার্থে ) সং, জ্ীৎ,। লতাবিশেষ, 
শ্যানলতা, ফলিনীলতা | ২। পিপুল। 

প্রিষজন (প্রিয় _ জন) সৎ, পুহ, সুজদলোক। 
২। বিৎ ত্রিৎ, প্রৌঁঢ়ভাবজ্ক | 

প্রিযতর |] (প্রিয় + তর,তম - অতিশয়ার) 
শ্রিতম 4 বিৎ» ত্রিং, অধিক প্রিয়। 
প্রিয়তা (প্রিয় +ত1- ভা) সৎ অ্রীহ। স্নেহ । 

২। প্রেম। (রতিব্ন্ষ বিশেষ । 
প্রিযতোষণ ; সং, পুৎ, ষোড়শবন্ধাতিরিক্ত 

গ্রিয়ত্ব শ্রিয়+ত্ব_ ভা) সং, ক্লীং, প্রেম। 
২। কেহ । ৩ । প্রণয় । 

প্রিয়দর্শন (প্রিয় দর্শন, ৬ষী _ হিৎ) বি, 
রিং, যাহ। দেখিতে তুন্দর, সুদৃশ্য । ২। 
সং, পু২, শকপন্ষ। ও । লশরিকাবৃক্ষ । 

প্রিয়প্রেন্দ, (শ্রিয় ইস্ট _ প্রেপ্দ, প্রাপণো 
তম্থক) বিৎ, ত্রিৎ, ইঞ্ইপ্রাপ্তি বিষয়ে উৎ? 
স্ুক। 

প্রিম্বভাষণ প্রিয় ভাষণ কথন: সং, ক্লীং, 
প্রিয়কগা বলা। [রাম। 

প্রিয়মধু (প্রিয় _ মধু মদ্য) সং, পুহ) বল? 
প্রিয়ম্বদ (প্রিয় প্রিয়কে বদ [বদ বলা 

+ অ.খ)-ক] যে বলে) বিখ। ব্রি 
প্রিয়বাদী। ২। সং, পুখ, গদ্ধব্বিশেষ। 

দা স্থীং, প্রিয়ভাষিণণ। ২। শকৃত্বপার 
সখী । ৩ । দ্বাদশ অক্ষর ছন্দোবিশেষ। 

শ্রিয়স্তবিষুং (প্রিয়্-ভূ হওয়া +ইু 
প্রি যম্তাবুক (খিছুঃ), উক(খুকএ৫) -- প্রহ) 

বিৎ, ত্রিং, সম্প্রতি প্রিয়ভূত। 
খিয়বাদী (প্রিয়বাদিন্, প্রি বদ বলা+ 

ইন্ণিন্)-ক, শীলার্থে) বিৎ, ভ্রিং, থে 
প্রিয় কথ! বলে, প্রিয়ভাষী । নি 

প্রিযব্রত ; সং, পুৎ, স্থায়ভুব মন্থুর জ্যেষটপুত্ত! 



১১৫৫] শ্রীতি' 

প্রিরসথ (প্রিয়-সথি বন্ধু+'মষে)ট- ক) 
সং, পু, শ্রিয়বন্ধু, পরমমিত্র। ২1 খয়ের 

গাছ । সখী _স্জ্রীং, সহচরী। 
প্রিযসালক; পিয়াসালবৃক্ষ | 
প্রিয়াল/'পু প্রীতকরা+ 'মল(কালন্)-_ক। 
ঝুরি । কণ- ষোগে প্রিয়ালক শন্দও 
হয়। ই-দীর্থে প্রীয়ালও হয়। অথবা 
প্রিয় _'অল্ ভূষিত কর14 'অ(ঘে 4) - ক) 
সৎ, পৃ, পিয়ালবৃক্ষ । ল1_- স্ত্রী, দ্রান্ষ। । 

প্রিয়োদিত ; সং, ক্লীৎ, চাটুবাক্য । 
প্রীণ প্রীত দেখ, তক্কে)ট-_ক, নিপাতন) 

বিঃ, ত্রিৎ, পুরাতন । ২। প্রীত। 
পরীণন (পরী-ঞ্রি তুষ্ট করা+ অন'অনট্) _ 

ভ। ) সৎ, ক্লীং, তর্পণ, তণ্তিজননন। 

প্রীণস; সৎ, পৃ, গণ্ডক। 

প্রাণিত প্রোৌ-ঞি+ক্ত - শ্ম) বিৎ, 
পতি । ২। তোষিত। 

প্রীত প্রো তুষ্ট হওয়া তক্তে)_ ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, তৃপ্ত । দ₹ | সন্তন্ত, আহ্লাদিত | 

প্রীতি (পরী তুষ্ট হওয়া+ তি ক্ডি)- ভা) 
সং, আ্ীৎ, তৃপ্টি 1 ২। হর্য। ৩। সস্তে।ষ। 
৪। প্রেম, অনুরাগ । ৫ । কামপন্ত্রীবিশেষ ; 

০০১০১ 

তিৎ, ত- 

ইনি জন্মান্তরে অনজনতী নামে বেশ্যা 
ছিল। বিভুতিদ্বাদশী ব্রত করিয়া মদনের 
পত্বী হয় ।শিং-১ “পত্বী সপত্বী সংজাতা 
রত্যাঃ প্রীতিরিতি শ্রুত1 1” ৬। বিষতুত্তাদি 
যোগের মধ্যে দ্বিতীয় পল্বাগ। শিৎ-১ | 
“অভ্যাসাদভিমান[চ্চি তথা জন্প্রত্যযা- 

দপি, বিষয়েভ্যশ্চ তত্বজ্ঞাঃ ব্িদুঃশ্রীতিৎ 
চহুনিলিধাৎ 1” 

প্রীতিজুবা (পোতি কন্দর্পপত্থী - জুষ মেব। 
করা+অকে)-ক, জাপ্) সৎ, আ্ীৎ, উ ষ।, 
অনিরুদ্ধপত্বী । 

প্রীতিদ (প্রীতি-দ [দা দান করা+' 
(ড)- ক] যে দান করে) সং, পু, বিদৃ- 
ষক, ভাড়। ২। বিং, ত্রিং, যে প্রীতি প্লান 
করে। 

প্রীতিদত্ত (প্রীতি _ দন্ত, ৩য়া--ষ) সৎ, ক্লীৎ 
প্রীতিঘোগে দত্তবন্ত । শিৎ_১ ক্প্রীত্যা 
বন্তন্ত ধত্কিকিৎ শ্বশ্রা বা। শ্বগুরেণ ব 
পীবনিকট্ৰ প্রীতিদত্ত ৫ 

 প্রেক্ষা 

পরে 
প্রীতিভোজ্য (প্রীতি - ভোজ্য, বায), 

বিৎত্রিৎ, প্রীতিযোগে 'ক্ষণীর অে্নাদি) 
শিৎ-১ “অন্নানি প্রীতিভোজ্যানি।” 

*শ্রীতিমান্ ভ্রৌতিম, প্রীতি+ মত্মতু)-_.. 
অভ্তার্থে বিং,ত্রিং, প্রীতিযুক্ত |... 

বর্জিত আশীতিবর্ধন প্রেতি- বৃুধঞ্ি-্বদ্ধি বর্দিত 
হওয়া+অন(অনট)-ক) বিৎ, ১ত্রিং, 
সন্ভোষবদ্ধক। ২। সং, পুহ, বিষ্ক, | ৩। 

" (4+অনট্- ভাবে) ক্লীং, সন্ভোষবৃদ্ধি। - 
যা প্র তুষ্ট হওয়া +আন(শাোন)- 

শ্ম) বিং, তিৎ, তৃপামান, সক্কষ্ট | 
প্রষ্ট প্রোষ দদ্ধকর1+ তক্তি১-- ক, শব) বিৎ, 

ত্রিৎ্, দগ্ধ, পোড়া, ঝালসনন | 
প্র প্রেন্ট দেখ, ব -সংজ্ঞার্থে সৎ, পু 

গ্রীস্মঝতু । ২। হুর্ধ্য। ঘা - স্ত্রী, জলবিন্দু। 
প্রেক্ষক (প্রেক্ষা দেখ, অকণেক)- ক) বিৎ, 

ত্রিৎ, দর্শক । | 

প্রেক্ষণ প্র-ঈক্ষ দর্শন কর।+ অন(ক্ম- 
নট) _ ৭) সৎ, ক্লীৎ, চন্কুত | ২। ৮5 
_ ভাবে) দর্শন, দেখা । 

প্রেক্ষণকুট ; ; সং» পু২১ চক্ষুর্গোলক। 
প্রেক্ষণীয্ব (প্রেক্ষণ দেখ, অলীয় _ রব) বিধি, 

তরি, ছরষ্টব্য, সম্যক্ দর্শনীয় । রড 
(প্র-ঈক্ষ দেখা+৩-ভাবে) 

সং, আ্ত্রীৎ, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি । ২। দর্শন, দৃষ্টি । 
৩। পর্ধযালোচনা। ৪। নৃত্য বা বত্যর্শন | 
৫। শাখা । রা 

প্রেক্ষাগার ; সং, ক্লীৎ নৃপগণের মন্ত্রণাগার । 
প্রেক্ষাগৃহ প্রেক্ষা দর্শন _ গৃহ) সৎ, ক্রীৎ, 

দর্শনগৃহ, পর্ধযবেক্ষণিকা, দর্শনার্থ স্তরে -. 
স্তরে নিশ্মিত উপবেশনবিশেষ, গ্যালারি |. 
২। নাচখর। 

প্রেক্ষাবান্ (প্রেক্ষাবৎ। প্রেক্ষা +বহবেহ্)_ 
অন্ত্য থে) বিং ত্রিৎ, বুদ্ধিমান । ২। বিবে- 
চক । . ত্বি্। দুই । 

প্রেক্ষিত (প্রেক্ষণ দেখ, ভক্তি) শ্বা)বিৎ, 
প্রেঙ্খৎ প্রে-ইন্খ গমন করা+ অৎশেতৃ) 

_ ক) বিৎ, ভ্রিং, চলহ্। ২। দ্র । 
প্রেখখন ঁ প্রেত দেখ, অনঞ্জেনট ) টা 
প্রেজ্খোালন / -ভা। প্রেজ্খেল চপল .. 
হওয়া চি মি 2- ডা) সং জী 



গ্রেত 

পু াশাীপীশিশিপীপি পিপিপি শি ০০ পাশা স্ পাশা পাপা ০ ্ 

দোলন, চলন । ২। বীররসপ্রাধা।ন একা- 
কলা রূপকবিশেষ।। ইহার নায়ক নীচ 
শেনীর ব্যকিবিশেষ । 

প্রা ত্রি-ইন্নখ গমন করা+অ 
-প) সং, স্ত্রী) দোলা ২164 -- 

ভাবে) আন্দোলন । শু। চলন 1 ৪1 শর 

ড্খন্ । ৫ । পন্ধাটন । ৬ | অশ্বগতি । 

গতি ।৮। (4+আ- বি) গ্হনবিশেষ । 

প্রেঙ্বিত ) প্ররেত্খা দেখ, তকে) । 
প্রেষ্খোলিত 1 প্রেজ্ধোল, চপল হওয়া 

তক্ত)-_ক্কু)ট বিহু, ভিিৎ) দোলিত 1 ২। 
চাছিত ।১। কম্পিত । 

প্রেত (প্র-ইন্ত।ই গমন করা তি) ও 
কাগত | যাহাদের দেহ ল্ষ ভ বে ব] 
যাহারা গড 1 গিয়াছে সেই আনি 

হু 

দেহধারী ভাতাদেরই প্রেত না ভত্ত পলে) 

তাহ, পু নরকল্ত প্রাণী; যথানিহিত উষ্ী- 

দেহিক অস্পন না! হইলে এই প্রেত 

ঘটে। ২। পিশাচি। ৩। ব্যন্ির 
আব্বা । ৪ | বিং, ব্রি, মুত । তা স্টীঙ,। 
বৈতরণী নদী । 
7] (প্রেত _কার্ধ্য, ক্ষত, কম্মান 
প্রেতকুত্য স্প্রিয়া, ৬ঠী _ যু) আহ) উহ, 
প্রেতকশ্্ন1 চত্ের কাধ, দ্বাহন সপিক্ডী- 

করণাদি। শিৎ-- ১ “অকুত্বা পেতকাধ্যাপি 
* প্রেতস্য ধণহান কঃ 1? 

প্রেতগৃহ 1 (প্রেন্ত -গহ, বন, »ঠী-ষ) 
প্রেতবন | সঙ্গ, বং, শ্বাশান, শবদাভস্থান। 
প্রেতর্দেহ ; সৎ, পু ০ ধ্রীৎ, প্রেতশগীর | শিৎ 

-১% পেতক্বেহৎ প্দিত্যজ্য ্ভোগদেহৎ 

পুপদ্যতে |”) (স্মৃতি)। 
প্রেতনদ (প্রেত _ নদী, ৬ঠী -ষ) সৎ) স্ত্রীৎ, 

রর বৈতরণী নদী । 
_ প্রেতিপক্ষ ; সৎ, পুৎ, গৌণচাল্তাশ্বিন কু 
0 শক্ষ | শিং-১ “অমাবস্যাৎ ক্ষয়োঘস্য 
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ৃ প্রতপটহ (প্রেত মৃত-পটহ ঢাক) সৎ, 
_ পুঙ মৃত্যুকালে বাদনীয় বাদ্যবিশেষ। 
রি (প্রেত পতি, ভ্চী_ ) আধ, 

১২: প্রেতরাজ | পু, যমূ। 
5 বিজিপি.) রর সঃ টি সাবি সিতী- 

শপ শাটিশত তত শিশিিলা 

৫:27 ১০০৩৭১৯১০৫৯ লিলি 

করণ পর্ধাস্ত মন্ত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রদণ্জ 
পিওু | 
প্রোতপুর ১. অংঃ ক্লীৎ্। যমালয়। শিং 

“বক্ষ কন্যাতৃলশয়ো? ক্রেমাদাস্তে রা 
কর । াবত্শ্রাদ্ধস্য কালঃ জ্যাৎ শনাৎ 
প্রেতপ্রৎ তদা ।”” (স্মৃতি)। | 

প্রেতরাঙ্গ মী সৎ, স্টরীৎ, (দর্শনমাত্র গ্রেতগৎ 
ভয়ে পলায়ন করে বলিয়া) তুলসা। 
টনি ; সৎ, পুৎ্যম। 
প্রোততলাক ; সৎ, পুং, যমলো।ক । শিং-১ 

£ ভ্রোেতিলোনৎ পরিত্যজা আগতা যে 

মহালয়ে। 
ত্রোতবন) মা, ব্রীঘ। শ্বশান্। 

ডা সিভি সু (০৩ তি 
পিশাচ এ লাহিত প্রা 

পিত, ৩যা-ষ ) বিৎ, ভিৎ, ভুতাবিষ্ট 
যাহাকে ভূতে পাইয়াছে । 

গ্রেতশিলা ; সহ, ক্সীহ, পিগুদানার্থ গয়ান্থিত 
প্রস্তবরবিশেষ। শিৎ-১ ঘেয়ৎ প্রেতশিল। 
খ্যাতা পষ্ায়াম সাবিধ স্থিত)? 

ত্রেতশোচ 7 সং, ক্লীৎ, মৃত ব্াভির অবস্কা 
রাদি। 

প্রেতআাদ্ধ ; সৎ, ক্লী্ প্রেতোদেশ্যক শ্রা। 
গ্রেভ্ত (শ্র-ই গমন করা7যংযপ)-ভা) 

অং, লোকান্তরে, পরলোকে। 
শেত্যজাতি _ জ্রীৎ। সঙ) মরণোতর জপ, 

গ্রেত্যভাব _ পু ) পুনজ ন্ম। 
গ্রেহ। প্রেত্বনূ, প্র-ই গমন করাশবন 

(কনিপ্ঠ_ ক) সং» পুহ, ইজ্জু। হ। বানু 
শ্রেপ্ন, এপ্স প্র-আপ পাওয়া মনন 

ইচ্ছাথে] পাইতে ইচ্ছা! করা4উ- ক) 
বিং, ত্রিৎ্, পাইতে ইচ্ছ,ক। 

প্রেম (প্রেমন্, প্রিয় +ইমন্ ভাবে, প্রি 

প্র) সং, পুহ- ক্লীত। আন্ুরাগ। প্রণয় 
প্রীতি । শি২-১ বায়ার যুনো+ 
স প্রেমা পরিকীর্ভিতঃ 1” হ। শ্লেহ। ৩. 
"পরিহাস । ৪ । পু ইন্দ্র । ৫। বায়ু, 

রীৎ, অশ্রবিসর্ন, রোদন । 
প্রেমভক্তি ) সৎ, স্ত্রী শ্রীকৃক্ষের প্র 
সা ভক্ষি । শিং-- 

হাস্থ্যৎ স্ুল্ভেম কয; হি ৰা 

প্রেমষপাতন প্রেম গপ্রণয়- পাতন ) স* ূ 

তি ন্সেহ নর 

১ পাপেমে রঃ 



প্রোক্ত 

ভানিরির সং, রিত্ব্ডে শ্সেহভরে তি: 
গন। হ। নায়ক নাঝিকার আলিঙগন- 
শিশেষ। 

প্রেমী (প্রেমিন্, শ্রেমন্1+ইনৃ-_ অস্ত্যর্থে) 
লিং, ভ্রিৎঃ প্রণয়ী, আঅনুরঞ্ত । ২। স্সেহ- 
বিশিষ্ট | 

প্রেঘান্ (প্রেয়ম্, প্রি +ঈয়জু - অতিশয়ার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎপ্রিক্বতম | যসা-ক্্রীৎ, প্রিয়- 
তম! | ১) বিহ) ত্রিং, গ্য়োজক | 

প্রেরক (প্র-ঈর্ প্রেরণ করা+অক:ণক) 

প্রেরণ প্র-ঈরু প্রেরণ করা, ইষ 
প্রেষুণ ) ইচ্ছা? করা] প্রেরণ করা+ অন 
(অনট )- ভা) সৎ, ক্লীৎ, ণা- জ্রীহ) 
পাঠান । ২। আজ্জাকরণ। ৩। নিষ্োগ। 

প্রেরিত) (প্র--ঈর্- সিন ইয-ট8-ল 

প্রেষিত | এষি+তক্চে)_ক্) পিৎ) ভি, 
আকজ্ঞপ্রুআদিষ্ট্র, নিয়োজিত । ২ । বাহাকে 
পাঠান হইয়াছে । শিৎ-১  নপুংসক- 
মিতি জ্ঞাক। শ্রিষাটসৈ প্রেরিতৎ মন । 
৩। বিসর্ভিত | * 

প্রোন্বণ তত্ব ন্, প্র-ঈরু গমন করা+ 
বন্_ সংজ্জার্থে। ২-আগম) সং, পু, 
সমুদ্র। ত্বরপী- স্ট্রীৎ,নদী। 

প্রেষ, প্রেষ প্রে-ইষ |গমন করা] প্রেরণ 
কর।+ অতল) ভাবে) মৎ্। পুৎ) ত্র 
রণ। ২। পীড়া, ক্লেশ। 

প্রেষ্ঠ প্রিয় + ইষ্ট -- অভিশয়ার্থে) বিং) ত্রিৎ, 
শিয়তম, অতিপ্রিত্ন । শিৎ-১ “দুঃসহ 
প্রেষ্ট বিরহ তীব্রতাপবৃতা শুভাঃ 1” ষ্ঠা_ 
স্ত্রীৎ, প্রিরতমা ৷ ২। জঙ্মা। 

প্রেষা, প্রেষ্য পপ্র-ইষ [গমন করা] প্রেরণ 
করা7+য(খ্যণ)- ম্ম) সংপুৎ, দাস, ভূত্য | 
২। দূত। ৩। বিং,ত্রিৎ, প্রেরণীয়। ষ্য। 
_ক্ত্রীৎ। দাসী । ২। জজ্যা। 

প্রোক্ত প্র প্রকর্ষ- উত্ত [বচ+ক্ত- মম] 
কথিত) কি, ত্রিৎ, প্রকৃষ্টবূপে কথিত। 
২।( 1০৮-_ ভাবে )ঞসং, ক্লীং, কথন । 

শি২-১ “্অন্বরীশ শুকপ্রোক্তৎ নিত্যং 
ভাগবতৎ শৃু 1”? ৩। পাঁণিনি খষি বৈদিক 
শান সমুদ্রাকে ছুই ভাগে বিভক্ক করি- 

টু ও প্রোক্ত।. 776 যে; 

১১৫৭ ] 

)| 
| 

প্রো 

সমস্ত শাগ্কে সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রণীত শ্বত- .. 
রাৎ অতীব প্রাচীন বলিয়া জালিতেন 
তাহার নাম দৃষ্ট। আরব্রাঙ্গণ কল্পনুত্রার্গি 
যে সমস্ত শান্্ সেরূপ বিশ্বাস করিতেন না 
তাহাই প্রোক্ত বলিয়া উল্লেখ করিম্বাছেন 1 

প্রোশণ (শ্র-উক্ষ চন করা+অন 
(অশট)- ভা) সং, ক্লীৎ, জলসেচন । 
২। যক্বদিতে পশুবধ। ৩। হত্যা, বধ। 

প্রোক্ষিত (প্রোণ দেখ, ভ(্)--ম্মু) বিৎ, 
ভি, অভিযিল্ত । ২। মিক্ত। ৩। হত। 

৪ 1 যজ্ঞাদতে হত । ৫1 যক্ষে সংস্ক ত। 

৬। যক্জাথ মন্ত্র দ্বারা সংস্ক্ত (মাংমাদি) | 
না _১ “ভক্ষত়ে্ প্রোক্ষিতৎ মাংসম 1”? 
২ “আরণ্যাঃ সর্জদৈব্ত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ 
লি মুগাঃ 17 

প্রেজ্জাযন (প্র উৎ্-জন্ঠিলজ।সি 

বধ করা+আঅনংঅনট)-তা) সং, ক্লীং, 
হত, বধ । 

প্রোজাবাত প্রে-উদৃবা ত্যাগ করা+ত 
()-শ্ম) বিহ, ত্রিৎ, পরিত্যক্ত, বর্জিত । 
শিং-- ১ “ধস্মপ্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্ পর- 
মোিম্মৎসরানাৎ সতাম্ 17, 

ত্রোন্বন শ্র-উন্ছ খুটিয়া লওয়া+ অন 
ভা) সং, কী, মাঞ্জন, পৌছন»মোছা। 
শি২-১ “শ্রোগ্থনৈবামপাদেন দর্রিডে। 
ভব্তি ক্রবমূ 1” 

প্রোঠ ; মং, পু, নিষ্ভীবনপাত্র, পিকদান । 
শিং- ১ “আ্যাদাচমনকঃ প্রোঠঃ কটকোল 
পতহগ্রাহ2 |? 

প্রেত (শ্র-বে সিলাই করা7+ত(ত্ত)- 
'্ম) বিং, ত্রিৎ, হৃযত, লাই করা ।.২। 
গুল্িত | ৩। গ্রাথিত, বদ্ধ। ৪। খচিত 1. 

৫। আস্তবিদ্ধ । ৬। ভূগর্ভনিহিত,. পোতা 1 
ও। সং, জীৎ, বস্ম | 

প্রোতোত্সাদন (প্রোত বজ্ত্র- এ উপ: টু 

সান গৃহ) সৎঃ ক্রীত, কসকটিম), 
২। আতপত্র, ছত্র। 2: ৃ 

প্রোতফুন্ল (প্র-উৎ্- ফুল সিকি হওয়া 
+অ(অন্)-ক) বিৎ, ত্রিং, বিকসিত।, 
২। প্রন্কুটিত। শিৎ-১. “খোত্ছুলপা, ? 
 দরজংহভীকৃতাদাঃ বা নাঃ 



ফণি ঘা 

.... এ পশিশশীশিদপশীট শিাশপশীশিেশী পেস্ট িশিীশাীপীশিশিপ পিপাপিপিশি পিপিপি? শট সী শশাপাশিগি ও শিকীপিকগীত পাপ 

টন ৬১ সি 

ৃ কা ক্ষর্ম 

2 
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ফট ক্ষেট নিকমষিত হওয়া, ভেদ করা+4অ | ফণীক্র (ফণিন্ অর্প-ইজা শ্রেষ্ঠ চি 
৯ রর - 9 

(অন্)-ক। নিপাতিল) সং, পু --স্স্ীৎ, 
জর্পের ফণা । টা পুহ্ক্্রী। দত্ত । হ। 
ধূর্ত । ৩! শ্রতারণা, শাঠ্য | 

ফট কিরী (স্কটিকারী শন্দজ) সৎ, বণিকৃদ্রন্য- 
বিশেষ । 

ফড়িঙ্গা ; সৎ, স্ত্রীৎ, ঝিল্লিকা। ২। পতঙ্গ । 

ফণ (ফণ্ গমন করা আন্) ক ) সং, 

পু, পা স্্ীং, অর্পের বিস্তারিত অস্দ্ক্। 
কফণকর, ফণপর১ ফণভৃৎ্খ 1 (ফণ) ফণী- কত্ত 

ফণাকর, ফণাধর,ফণাভূঞ / বে করে। ধর 
[ধু ধারণ করাএকআ(অন্)- ক) যেধবে।। 

ভূ ভূ ধারণ করা1দ(শিপি)ক | 
যে ধারণ করে, ২য়!) সং, পুত সর্প, | 
ভুজাঙ্দ । 

ফণবান্ (ফেণবৎ্, ফণা বিশ, ফণিন্, ফণ, 
ফষণ।বান্ ফণা4বহ্(বতু), ইন্ _ আস্থ্য- 
ফণী থে) সং) পুৎ, সর্প, ফণাধর । 

ফণিকেসর ; অহ, পুৎ, নাগকেশর । 
ফনিখেল ; সৎ, পু, ভাক্ুই পগগি। 
ফণিচক্র ; সং, ক্রীদ, বিবাহাদি কার্যে শুাভা- 

শুভশুচক সণ্ডব্ৎখতি নক্ষত্রঘটিত অর্পা- 
কার নাঁড়ীচক্রত | 

'কষণিজ। ফেণি সর্প-জ [জন্ জন্মন 14 

'(ড) -- কি) যে জন্মেঃ অআ1%) ক, কী, ফেলি 

মনসাবৃক্ষ | 

ফণিজিহ্ব। ; সৎ, স্ত্রীৎ, মহাশতাবরী । 

ফণিজঝাক (ফণি সর্প-উদ্ঝ্ ত্যাগ করা 

অক(ণক)-ক। স্বামী বলেন ইহার পত্র 

পুষ্প ফণাভ ঘলিয়া ফণিজঝ'ক ) সং, পু 

. ব্জামীর, লেবু । ২। তুলসীবিশেষ | 
... ফদিতজ্গগ (ফণিতল -গম্ব গমন কর1+-বস 

1 (ভ)-ক) সং, পু অনস্তশষ্যায় শয়ান) 
7 বিষুহ। | সৎ, পু, বায়ু অনিল । 

... ফণিশ্রিয় তফণিন্ জর্প_প্রিয্স। *ঠা-ষ) 
 ফণিফেন ; সৎ, পুৎ, অহিফেন, আফিৎ। 
স্ষণিভূক্ (-ভুজ্, ফণি-ভুজ্ ভোজন করা 
0 সত্(ক্িপ্)- ক) সৎ পুৎ গক্ষড়। 
বফণিষুখ কে৭ি - মুখ, ৬ী _ হিৎ ). সং, ক্ীৎ, 
 'চীর্ধ্যসাধনোপযোণী মৃত্তিকা ক্ষেপণার্থ 
 সর্পসুখাকার যদ্রবিশেষ, সিঁদকাটি। 

পুং, সর্পরাজ, অনস্তদেব, বাস্থুকি। 
ননীগর কফণিন্ সর্প ঈশ্বর আমী,) ঙ্ঠী 

_য) সঙ, পুছ। সর্পরাজ, অনণস্তভদেব। 

ফণ্ড ফেণ গমন করা1+ভ - সংজ্র্থে। মং, 
হি জঠর,) উদর | 

ফতুয়া ,আরবা) মহন্মরার ধর্ধশাঙ্ছের বাবন্ছ]। 

২ । ম্হম্মদীয় বিচারের ফয়মালা! ও) 
আঙ্গবক্ষিণীবিশেষ । 

ফর (আরবী) বি, নিধন, দরিদ্র । 
তে দিবা, জয় । 

চা ফৎকারা (-কারিনৃ, ফু আমু করণ শব্দ - 
কারী যে করে) মত) পু, পন। 

ফ্ন্দ, খান্দী ( আরবী কক্ষ, শলোর অপভংশ । 
চাজঘ্য, ফাদ ; ধখী 

“বুঝতে নারিনু বিধির ফন্দ। 
করিনু ভালয়ে হইল মন্দ।? 

ফরদা, সুধা] (আরবী) লাভ। ২। উপকার। 
৩। আবশ্যকতা । 

ফরসাল। (আরবী) আঙ, পিচারফল। মোক 
দ্দনার নি'পান্তপত্র | 

ফর ফেল দেখু, র- ল) সং) ফলকচান। 

ফরমাচ পোরফ্য -ফরমায়েন১ফরমুণন আজ 
করা) আজ্ঞ। | | আ্ঞাপঞএ্র। 

| ফরমান আরম্য) হুকুম । হ। রাজাঞ্জ।। ৩ 

ফরমাবরদার প।রস্য) আক্ছঞানুবণী, দান 
ফরসা (দেশজ) ।বৎ, শিম্মল। 
ফরাস (আরএবা) যে ভৃত্য বিছানাদি বিছ্বাও। 
ফকায়াদী (পারস্য) বাদ, আভিযোক্তা | 
ফরুরক ; সঞ্ ক্লীৎ্। পুগপাত্র । 

ফরেব (পারস্য, ফরেকৃতন্ বা ফরেবীন 
ধাতুজ) বঞ্চনা, ছলনা, ঠকান। [চুর 

ফদ্দ আরবী) তালিকা । ২। টুকরা, কাগজে? 
| ফফর (ক্র সতত পাওয়া অ(অন্)-৭, 

২ ।ক্লীঘ নবপুল্লব । ৩। 
1. পাকা । | 

নিপাতন) বিং, ত্রিৎ, অত্যন্ত চঞ্চল! 

শিৎ _-১ “গণ্ড,ষজলমাত্রেণ শকরী ফরর 
য়তে |” (উদ্ভট)।. িিয 

ফফরীক ক্ফের্ স্কুর্তি পাওয়া ঈকাঈক 

_সহজ্ঞি) সই পুত চপেট। চা 
ৃ মুত কালু 



উর ৰ 
ফল ] 

২, ০ আশা কপি সপ 

সদর্ব্বর ফের্ব +অর(জরন্)-- পূরণার্থে) বিৎ, 1 ফলগ্রাহশ ফেলগ্রাহিশ্ঃ ফল- গ্রহ 

্রিৎ, পূরক্ষ । 

১১৬১ 7] 

কল (ফল্ নিপ্পন্ন হওয়া+অ(অন্)- ক) 
শামা 1 হ। 

| নিস্পন্টি। 

প্রয়োজন । 

সং, ক্লীংঃ বৃক্ষলতাদি-জাত 

উৎপন্ন বজ্র । ৩। লাত। ৪ 

৫ | কার্ধ্যসিদ্ধি। ৬। ধন 1৭। 

৮ | ্বর্গাদিখ | ৯। ম্খ । ১*। ছু?খ। 

১১ । ফলক, তক্তা, পাটা । ১২ । ঢাল । 

১৩ খর্জাদির পাতা । ১৪। বাণের আঅগ্র- 

লৌহ। ১৫1 ফ্ন্না। ১৬। ফাল । ১৭ 

উত্তর । ১৮ | ভ্রিফলা । ১৯। মুহ্ষধ | 

লক (ফল দেখ, কণ - স্বীথে) অহ, পুত 
৮ 

কীং,ফাল; যখা-“আম্লালি ফলকপুজে |, 
২। অস্মের ফলা ।৩। পুৎ্,কপালের আন্মি; 

যথ1--“কআদ্রাচর্দা কপালফলকে স্শো- 
ভন।” ৪ 1 কাষ্ঠাদিপউ ।€ । তক্তা, পাটা। 

শিং-১ “পাও, লেখ্যেন (লেখেন) ফলকে 

ভূমো যা শ্রথমৎ লিখেত । উনাধিকৎ ন্যে- 
নাধিকৎ) তু সংশোধ্যৎ সসুশোধ্য) পশগ 
পত্রে নিবেশয়ে 1; ৬ | ধোপার পাট । 
শিৎ-১ “শান্সলে ফলকে শ্রক্ষে নিজ্যা- 
ভ্বাসাৎমি নেজকঃ |”? ৭। নাগকেশর । 

কলক্ক্ষ ; সং, পুৎ, হ্জ্ঞবিশেষ। 
ফল্কণ্টক (ফল - কণ্টক, ৬গ্ঠী - হিৎ ) সৎ, 

পুৎ, কণ্টকি ফলবৃক্ষ । 
কফলকপাণি ফেলক-পাঁণি হস্ত, ৬ঠী-হিং) 

সং, পুং, কলধারী, ঢালী । 
ফলকযন্ত্র ; সৎ, ক্রীৎ, ষন্তবিশেষ। 
কলকাম (ফল-- কম.-ড্রিলুকামি বাছা 

করা +ক্স(অন্)- ক) বিং, স্িং, বিহিত 

কর্মের ফল কামনাধুক্ত । শিৎ-১ পধন্ম- 
বাণিজিক] মুঢ়াঃ ফলকামা নরাধমা£।” 

ফলকী (ফলকিন্, ফলক +ইন্ _ রি ) 
বিৎ ত্রিৎ। ডভালী। ২। সৎ, পুৎ, ফলুই 
মাছ। [ত্রিৎ। কৃষ্ণবর্ণ ফলযুক্ত | 

ফলকুষ ; সৎ, পুৎ, পানীয়ামলক । ২। বি 
ফলকেশর (ফল --কেশর, *ঠী-ছিৎ) সং, 

পুত, টা কয । 
ফলকোধক ; সং) পু, মুক্ষ, অশুকোষ। 
ফলগ্রাহি ফেস গ্রহ গ্রহণ করা+ই-- ক) 
রা প্ উচিতকালে ফলধযবৃক্ষ । 

১৪৬ 

ফলিক | 

ফল 
পাটা পাশপাশি িপেপীদী পপি 

গ্রহণ 
করা+ইন্পিন্)- ক) সং, পুত, বুক্ষ । 
২। বিং, ত্রিৎ, ফলগ্রাহণ কর্তা । 

ফলচোরক; সং,পুৎখচোরক নামক গন্ধ ভুব্য। 
ফঙগতঃ (ফল + তন - প্র) অং, ভ্রিং- বিৎ, 

বস্ততঃ, বাস্তবিক, ছার্থাত্। 
ফলপ্রেন 7 4ফল-্রেঘ 

তিন-্ুণ) উহ, 

শঠ পিঁপুল মবীচ ! 
ফলদ (ফ্লে-দ [দ 

ক] যে দান করে) আঃ 
টা তি, কলদা'তা। 

ফলন (ফল. 4 আন(ভানট )_ ভাবে) সৎ, ক্ষত, 
প্রসবন। ২। উত্দপন্জি। 

কফলপাক €ফল- পাক, ৬ঠী-হিৎ) সৎ, 
পু্,করম্র্দক 1 হ। পানাযাম্লক । 

ফল্প্াকাস্তা (১ল-পাক পন্ধতা ক্স 

শেষ) সৎ, জীঘ, ফল পর হইলে ঘে সকল 
ব্ুক্ষলতাদি শুক্ধ হয়, ওষধি। শিং- ৯ 
“ওষধ্যঃ ফলপাক্কাভ্তাঃ |? 

ফলপাকশী €-_পাকিন্, ফশপাক+ইন্- 
অন্ত্যর্থে) সং, পুৎ, গর্দভাগুবুক্ষ । 

ফলপুচ্ছ ১ মহ, পুঁহ। বরগ্ালু । 
ফলপুষ্পা (ফেল - পুষ্প, যাহার ফল পুস্দেক 

ন্যায়, ৬ঠী _ হিৎ আপ্ আ্ত্রীঘ) সং» আরীৎ, 
পিগুখর্জ,রী ॥ 

ফলপুর ফেল _পৃর্ পরিপূর্ণ করা+অম্মেন্) 
- ক) সং, পু, বীজপুর, দাড়িম্ব । 

ফলপ্রদ ফেল-প্রদদ যে দান করে, হয়া. 
" ষ) বিৎ, ভ্রিং, যে ফল দান করে। শিৎ-.. 

১ “ফলা ধানামাদায় ঘযো। অর্কফাল-. 
প্রদঃ |? ভোগ্নবত)। [ফলপুন্যবৃক্ষ ক 

ফলবন্ধট (ফেল _ বন্ধ ৭ম) সখ পু. 
ফলভুনি ফেল [কর্টের] ফল ভূমি: স্থল), 

সৎ, আ্্রীং, কর্মের ফলভোখস্থান । শিং. 
৯ ৫বধাণি কম্মভুম্যং ছুহ। শেষাণি, ফল" নর 
ভূময়ঃ 1৮ [হুখছুঃখাদির অনুভব, 1. ৫ 

ফলভোগ ফেল-- ভোগ, ৬ঠী- ঘ) প্ খু 
ফলমুদগরিকা) সংপ্দীৎ, পিশ্ডধজর,র 1. 
ফলধান্ ধন আবে) বি, নি 
৮ ॥ টু না 

ভিন এবৎ ভিক্ষ 

কাত, ভ্রিফলাঃ 

দান করা4 আআ ডে) -- 

১১ পু) বুক্ষ | হ। 



] 
শা? দাকিশ 

ফলো! 

ফলবুীর 

টিটি পশািীিশ 20 শিট শী 

১ সৎ) পুং) কাঠালগাছ্ ॥ | 
ফলশালী (ফলশালিন্, ফল- শাল শোভ। 

পাওয14 ইন্(ণিন্)_ ক) বিৎ, ভ্রিং, ফল- 
খু 1 

কলশৈশির ; সং) পু, বদরবুক্ষ | 
ফলশতি (ফল [কশ্মের ফল) ফল - শ্রুতি 

শ্রবণ) ১, স্্রীৎ, কণ্মের ্ষলশ্রবণ | শিৎ 
_-১. গফিলক্তিরিয়ৎ নৃণাৎ মন শেয়ে। 
রোঁচনৎ পরমূ ।” |আজবুক্ষ | 

ফলশ্রেষ্ট ফেল _ শ্রেষ্ঠ, উস অৎ, পুহও 
ফলহারী ফেলহ্ারিন্, ফল-ন্ হরণ করা 

+ইন্।ণিন্)- ক) বিৎ+ ভর, ফলভালক । 
২ । স্টীৎ, কালিকাদেবীবিশেষ । জ্যেষ্ঠ 
মজায় অমাবস্যা তিখিতে লক্ষ ফাল দ্বারা 

ইহার অর্চনার বিধি আছে। 

ফলাদন ) (ফুল -অদন, াশন ক্ষ 

ফলাশন নায়, যে ভক্ষণ করে) আহ, 

পু, শুকপক্ষী । ২ | বিৎ্ত্রিৎ১ ফলভক্ষক । 
ফলানা আরনী) অমুক । 
ফলাস্ত ফেল- অস্ত শেষ) সং, পুৎ, বং, 

বাশ । [ভোজন । 

ফলার (ফলাহার শন্দজ) অসৎ, ফলদি 
ফলিনী (ফল+ইন্্- অস্তর্থে, ঈপ্-জ্ীৎ) 

সৎ, স্ট্রং, প্রিয়ঙগ,লতা | 
ফলী (ফল +অ, ঈপ) সংআ্্ীৎ, প্রিয় লতা । 

২। ফলুইমাছ। | 
ফলী ). (ফল+ইন্-অজ্ত্র্থে। ইনন্, 

ফলিন ( ইত- প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ ফলমুক্তা । 
ফলিত ২। সফল । 

ফলেগ্রহি 7) ফেল- গ্রহ গ্রহণ করা 
ফলেগ্রাহি / ই, ইন্(নিন্)_ ক) বিৎ, ত্রিৎঃ 

ফলগ্রহণকান্বী,। ২। সফল, অনন্ধ্য। শিং 
-৯“ফলেগ্রহীীন্ হৎসি বনম্পতিনাম্ ৷” 

ফলোন্থমা ; সং, স্সীৎ, দ্রাক্ষাবিশেষ । 
ফলোৎ্পত্তি (ফল--উৎ্প্সি, ৬ঠী- হিৎ) 
ফ। পুং, আম্বুক্ষ | 

ফলোকয় ফেল - উদ্দয়) সং, পুৎ, ফলোতৎ- 

১. এ পন্তি । ২ | লাভ। ৩। অর্গ | ৪। আলনন্দ। 
রা ফলোপধায়ী ফেলোপধায়িন্, 

,,ফল-উপ-ধা ধারণ কর1+- আক(পক), 
_ ইন্ণিন্)- ক) বিং, ত্রিৎ, ফলজনক । 

ফঙ্ধ ফল ফলধারণ রান রি 
সন্ক্্রাঘঃ গণাস্থ নদীবিশেষ। ৯1 পুৎ, বুখ। 

বাক্য । ৩ । তলোহিতবণ চূর্ণ, আবীর, 

ফাগু। £। বসম্তবাল। ৫ । বিৎঃ ব্রিং, 
তু, আনার | । বি 

কল্তদা ; আঁ, স্পীৎ, ফজ্ঞনদশ। শিং-১ 

“নদী চ দজ্ডদা নাম রি তশাৎ স্গদাফিনী।" 

ফল্তরন ফেন্ডুনী 1) আহ, পুত, অর্জন । ২। 
(কল্জনী কল্জনা নক্ষতেযু্তা পুর্ণ মা+জ - 

তদ্যক্মা লাখে । ভাখলা কফল্তু আনিরচর্ণ 

রে রি ভা ক. ফাঞ্তনমাস। 
_ দ্বীৎ, ক্ষ নপিশেষ । শি ১ িউ- 

অরাভযাহ কুজ্ঞনীভাঙ নক্ষব্রাভ্যামহহ 

দিন! | জাতে রি সনতিত পৃষ্টে তেন মাত 

ফাক্ঞনৎ বিদঃ 

ফক্তনাল রঃ 

ফাজনমাস। 
ফল্গৎসব (কম্ত- উহসাব) অ্, পুহ। দোল- 

মাত্রা, হোল[কা উদ্ল | শিৎ-১ গোল 

নিন্দানুগ্হীত জ্ক যাবার্গৎ তত্গ্রকীতিতম। 

ফল গখসবছ্ প্রকুন্দাত পক্াহানি ঘা 

হাণি বা।?? [২ । মুকুল। 

ফল্য (ফল + ষ--হিতার্ে) সহ ক্লীৎ। পু । 

ফল্পকী (ফকিন, ফলরক+ইন্- অস্ঞাথে। 
সৎ, পুহ্ত ফলুইমাছ । 

ফল্রফল ; সৎ, পুৎ, শুর্পবাত, কুলার বাতাম 

ফমল (যব্ন ভাষা) সং, শস্যসংগ্রহকাল। 

ফঙ্কা দেশজ) বি, অশক্ত, শ্রথ, আলগা । 

ফাও বেদ্ধ্যর্থ স্ফায়, ধাতুজ) বিৎ, পরিমাণের 
কিপ্ি২ অধিক । 

ফাক (দে শব্দ) সং, ছিদ্র, অন্তর 
ফাদ (দেশজ) সু, পক্ষযার্ণির ধারণঘন্তঃ 

ফাশ। 

ফাপর (দেশজ) হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি । 

ফীপা (দেশজ ) বিং, অসার । ২  স্মাতঃ 

ফুলা। . 

ফাসী (দেশজ) সং, উদ্বস্ধন, ফাশ। 
ফৌটা দেশজ) তিলক, টাপ। 
ফোপান দেশজ),গর্জন করা । 

ফাকী (ফক্কিকা শব্দজ) সং, 
চাতুরী ৷ ই 

আল তুল)) মহ) পুত 

সঙ 

প্রতারণা, 



লালা আদি এক ৮7০ 

কত ৃ চি 

ফা কঙ্ত চিনি সং রক্তব্ণ রানা? 

কান্দিল (আরবী) শিগ্ধান্ । বালা ভাষাষ 

৫8 শঙ্খ আসার, বাচাল ব্যক্তির ভপর 
প্রধোগ হইষা খাকে। ২। আধিক্য ও 
জনাশরচ করিয়া যা খরচ অধিক হইয়। 

থাকে তাহাকে ফাজিল বলে। 

হাট (হিন্দী) নোরণ। ২। কারাগার । 

ফ।টবী, আহঃ আরা উপধাভুবিশেষ। ফটি- 
কিরি। 

কান (বিদারণার্থ স্কাট ধাকুজ) সৎ, নিদা- 
রণ। 

ফাখিক্ফাম। বৃুদ্ষিপাওয়াণি_ ক,সৎজ্জার্খে, 
নিপাতন) সৎ, স্ত্রী, গুড় । ২। দধিমিশ্রিত 
শলু »দই- ছাড় ৩ । করত্ত। 

ফানিত ফেণ্- ক্রিলফাণি গমন করান + 
(ক) ক্র) সহ, ক্লীৎ, খগুনিকার, খণশকত্ত 
ইনু । শিহ 7 
খ্যান্তঃ ফাণিত সহংজ্ঞ 
বাভাসা। 

ফাণট (ফণ্ অনায়াশে উৎপন্ন হওয়া+ত 
)-- ক, নিপাতন) বিং, তে, অনায়াসে 

প্রক্াত | ২ | জাৎ, ক্রীং, কাখবিশেষ । শিৎ 
-১ পক্ষুধদ্ব্যপলে সম্যক জলমুষ্তৎ 

বিনিঃক্ষিপেষ্। পাত্রে চহুঃপলমিতি ততস্ত, 
আবায়জ্দলৎ । সোহুয়ং চূণদ্রনঃ 

ভিষগ ভিরভিধীয়তে 1” ৩। অন্দের পাইন । 
ফান্তনা, ফাতা (দেশজ) সং, তরিকা, ছি- 

পের স্ত্রসংলগ সোলা। 
ফানস (প্নরস্য) বায়ুনিবারণার্থ কাচনির্ষম্িত 
আলোকাবরণ, লণ্ঠন) ফেজ । 

ফাল (ফল বিদীর্ণ কর14অ্ঘেঞকী-_ ণ। 
যাহা দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করা যাষ) সৎ, 
কী, লাঙ্গলের অগ্রলৌহ । ২ । (ফাল+ 
অ--অন্ত্যর্থে) পুৎ, শিব। ৩। বলদেব, 
বলরাম ।৪ | ফেল+অফ্টে১- নিশ্মাণার্থে) 
বিং, ত্রিৎ, তুলনির্িত বেস্তাঁছি)। 

ফাল.তা হোন্দী বা দেশজ) অতিরিক্ত, আনা-. 
বশ্যবীয় 8 

নঘ11৮ ২ । ক্ষেণী- 

কান্তন ( ফল্কন1অফ্চে)-যুক্তার্থে। মহা- 
ভকতৈ---“ক্গামি হিমাচলপুষ্ঠে উত্তর- 

১৬৩ ] 

“স এনেঙ্সবিকারেমু 

ফাঁণ্টো 

সি) সঙ্ষব্রযুজ দিবসে জন্ম গ্রহণ | 

ঘও 

শিপ শিশশি ০ পতি টাশীীশিাী শশী িিিিিি টিশপাশী 

টার করিয়াছি এই নিমিক্চ সকলে আমাকে 
ফান্তনল বলিয়া সম্বোধন করে?) সং, পৃহ” 
অজ্ঞন। ২। ফাল্তনমাস। নী--ম্্রীৎ, 
ফালক্জনম।মের পুর্ণিম।। ৬ । পুর্বফজ্ভনী- 

নক্ষত্র । ৪ 1 উত্তরফল্কনীনক্ষত্র ॥ 
| ফান্গনামুজ ফোল্তন-_ অনু আঅনুযায়ী-জ' 

রন জন্ম(ন7+অ.ড)- ক] জাত) সৎ, 
১ ব্মন্তকাল । 

হী ( ফ্কাজ্জন 1 ইকফিওক) - 
| সহঃ পু) ফাজ্তলমাস। 

মিকির (যন ভাষা) সৎ, কল্পনা, চিন্তা । 
ফি ফঙ্গক (ফিল 'আনুকরণ শব্দ-ক কষে 

|. শন্দ কন্তাীআঅড)-কা যে শব্দ করে) 
সং, পৃ ক্দীহ, কিঙ্গপাখী। 

। কিঙ্গা (ফিক্গক শন্দজ) সং, পঙ্ষিপিশেষ। 

| ফিচাল দেশজ) বিৎ. পূভ্ত, শঠ, দুষ্ট । 
ফিরল দিবলিন, অঙ্গ +ইন- আস্তে) 

|. সহ, পু ফিরসদে-শাদ্ুব পক্ষ । 
ফিরণ (দেশজ) সং) ঘুবণ। ঘোর! 
ফিরিঙগী পোর্স্য। স।বারণতঃ ইয়ুরোপীন্র 
ফির / দিগকেই বলে। এদেশে খই 

প'রীবল্্ী বর্ণশঙ্গর জাতিবিশেষকে ফি- 
বিঙ্গী বলে। শি২-১ “পূর্বাঘাষ়ে নব" 
শতৎ ষড়শীতিঃ প্রকীর্তিতা। ফিরি্গভা- 
ষয়] মঙ্্রাস্তেষাৎ সংফাপনাস্ঞবি 1)? 

ফিরিস্তি পোরস্য) তালিকা, শহচীপত্র । 
ফী আরবী) প্রত্যেক । 
ফুক; সং, পু, পক্ষী । 
ফুকার (মাবনিক) ডাকা, 

করা । 2 
ফুট স্কেট্ বিকসিত হওয়া, ব্যক্তহুণয়া, 

ভেদ করা4+ অ(অল টে শ্ব,নিপাতন) বি. 
তরি, বিদীর্ণ । ২ ।প্রস্কটিতত+. আজহা ফি 
পু, সর্পের ফণা । 

কুটন স্কট. ধাতুজ) অং, 
প্রকাশকরণ। ্ 

ফুটি (স্ফ,টী শব্দজ) সং, পক কীকুড়। 
(্করু স্ফ্র্তি পাওয়া4০(ক্রিপ্)_ 

ফ,ৎ / ভাবে, নিপাতন ) অং, অনুকরণ .. 
শব্দ । ২ ।তুচ্ছভাহণ। ৩।ফুর | শিৎ- ১. 

. গবানরা বহিছিকণসদৃশানি গুপ্তাফলানা- 

মুন্তার্থে ) 

উচ্চৈস্বরে রোদন. 

ভি্করণ হণ: 



০কেতকো। 

বচিত্য বহিবানুরা কৃকুর্ববস্তঃ।” ২ লালঃ 
পয়স। দক্ষো দধ্যপি ফুৎ্কৃত্য ভক্ষযুত্ি ।: ূ 

ফুক্কর ফু সিদ্ধকরণ- কর [কু করা 

অ(অন্)- ক] যে করে) সহঃ পুত, অগ্নি? 

কুকার - পুঙ ) (ফুৎ- কার, কুতিস্ 

কৃৎকুতি --আ্ীৎ করণ) সং, পু, ফু 

দেওয়া । ২। ফুসফুস শন্দ। শিং ১ 

“সক জর্সিৎ ফুকৃতিভীভিসন্ত্রমচমত্কা রস্ফ,রও 

আন্্রম। 1” কোব্যচন্দ্রিকা) । ৩ । ক্রি 
বিৎ, অবজীলাকরুমে » যথা ফুত্কীছে 

করিয়! বৃষ্টি 
ফুপ্ফুল্ ফেখি দেখ) সং, পু, শরীরস্থ মাৎস- 

পেশীবিশেষ, ফুশধ্স্, কাপাসে। 

কুরণ(দেশজ) সং,শেবহ ওন । ২। কম্মনিদ্দারপ। 

ফুল (ফুল্ল শন্দমজ) সৎ, পুষ্প, কুঙ্গম। লী 

বিৎ, স্ফীত । 

ফুলধনু (ফুল ফুলময়_ ধনু, ৬ঠী_ হি) 
সং, পুৎ, মদন, কন্দর্প। | 

ফুলশয্যা ফুল পুস্পময় _ শব্যা বিছানা, 

যং-- স) সৎ, ক্সীং, নববিবাহিতার্ শয়নার্থ 

পুস্পরচিত শঘ্যা, পুত্পতল্স ॥ 

ফুল ফেল বিকমিত হওয়া তক্তে১_ ক, 

অন্ন অথবা ফল-+ক্ত-ক) বিৎ, 

তিৎ, বিকসিত, প্রশ্ক,টিত । শিৎ-- ১ 

“ফুল্লেন্দীবরকান্তি সিন্দু বদল বহাবতৎস 
প্রিয়ম্ ।”কেষ্ফধ্যান)। ২। (ফুল বিকসিত 

হওয়14অ -_ প্রৎ) সৎ, ক্লীং, পুষ্প, ফুল। 

শিৎ-১ “আ্রীপঞ্কম্যাৎ শ্রিয়ৎ দেবীহ ফুলেঃ 

অংপুজযেছ সদাঁ।” ইতি কালিকাপুরাণম্ । 

ফুলদাম কেরেদামন্) সং, ক্লীৎত ১৯ অক্ষর 

ছন্দোবিশেষ । | 

ফুলক্াাল 3 সৎ, পৃৎ, ক্কুলার বাতাস । ূ 

ৃ 
| 

টিটি রিকি রি টি 

কুল্পরা ; সৎ, স্্রীৎ, শ্ীমন্ত সওদাগরের মাতা । 
 ফুল্তরীক ) সং, পুৎ দেশ 1২) সর্প । 

ফুল্পলোচন কেল্ল - লোচন, ৬্ঠী _হিৎ্) ব্িৎঃ 
ভরিৎ, প্রকুল নয়ন ২। সং, পথ» মবগ- 

বিশেষ । 
কুস্ফুস্ ১ সৎ ফুল কা, কাপাসে। 

ফেকো।- উপবাস করিলে মুখ শুদ্ক হইয়!1 
ধৃলিবৎ যে রেণু নির্গত হইয়া থাকে 
তাহাকে ফেকো বলে। 

্। ১১৬৪ শখ 

1 ফেন, ফেণ 

৮ শীট পপশশপপাপিশশশি শিশির ২ পপ 

ফতকাধ্িণী _ক্জ্রীৎ। ফেত্কারীয়-- পু, জ। 
তন্তবিশেষ্। 

লঘু নুদ্ধিপাঞ্ক্া নব 
নিপাতিত; ২, গাজলা, তরল বস্থার উপ: 
উদ্খিত বুদ্বদ, ফেঁণা । শিং-১ “পয়ঃ 

ফেননিত্ভা শষ্য ।” প্ুরাণ)। ২. বানীরৎ 
গগনৎ ফেন্মুনঞ দত্যনাশ্িতম । আহ্র্দ- 
গন্মিচ্ছন্তি কেচিহু মুগ্ধীন্তনাপিতম.” 

কফেন্ক €(ফেন+4+কশ- জৎন্ার্থে ) সৎ, পৃঃ 

পিষ্টকবিশেষ 1 
ফেন্কা (ফেন-টৈ শন্দ করা অ(ক)- 

ক, আপা ক্রীঘ) সৎ স্সীৎ, কাই । 
ফেন্নুগ্ধা ; অথ জিৎ, পি&কবিশেষ, 

কেলি । 
ফেন্প (ফেন- পা পাশ কর14অড)- ক) 

বিং, ত্রিৎ, যাহারা ফেন পান করে *। 
জীবন 

ঢধ- 
শখ 

হর রাও উর এ 
ধারী মুনিবিশেষ । 

ফেনবাহা (ফেন্বাহিন্
, ফেন- খহ, বহন 

করা + ইন্পিন্) _ ক) বিৎ, তরি ফেল" 

বাহক । ২। সং, পুৎ১ বস্ত্র । 

ফেনাগ্র ; সৎ, র্ীৎ, বুস্ধ'দ । 

ফেনিকা৷ (ফেন+ইক, ঈ- প্রং) সঞ, 

ফেনী স্্রীৎ, মিষ্টান্ন দ্রব্যবিশেষ। 

ফেনিল ফেন-+ইল-_অস্তযর্থে) বিৎ, ত্রিং, 

ফেনযুক্ত ॥ 

ফের (দেশজ) বাধা, বিশ্ব । 

ফের ফে অনুকরণ শব্দ 

ফেরণ্ড করা1+অ, অও, উত্ডু)-ক। 

ফের যে “কে” এই রব করে) সং, পু 

শৃগাল, শিয়াল । 

ফেরফার (দেশজ) উল্টা! পাপা, ছল কৌশল। 

ফেরব কে অনুকরণ শব্ধ কু শবা কর 

+অতঅন্)- কফ ।€্ষ “কফ” এই না 

শখ, পৃৎ, শৃগাল, জন্বক ) যথা, রুধি। 

মাংসের লোভে, চারিদিকে শিবা ৰ 

£ফ্”” রবে ভুবন চম২্কার 1২ | রাক্ষস 

৩। বিং, ত্রিৎ, ধূর্ত । ৪ | হি । 

ফেরার আরবী) পলায়ন । 

ফেরারী আরবী) ষে পলায়ন করিয়াছে । 

_ক শব 

 ফেরোকজ পোরস্য) মণিবিশেষ | 
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একি ও [ ১১৬৫. ] বণি . 

শশী পাপী পাশে পিপিতাশজপ। 

ফেল _. ক্লীং, ফেলক - পু | (ফেল. গ- | বখিল (আরবী) কৃপণ, ব্যয়কুণ্ ॥ 
ফেলা, ফেলিকা, ফেলি মন করা, ! বখেয়া পোরমী) সেলাইবিশেষ । 
ফেলী _স্ত্রীৎ ত্যাগ করা | বগল (োরসী) বাহুমূল, কক্ষ। " 

+অল.-র্্ম । অক, অ-_আ, ইক, ই-- | বগলবাজান-_ অত্যন্ত আনন্দিত হওয়!। 
গ্রৎ) সং, উচ্ছিষ্ট, এটে। দ্রব্য । ২।ত্যক্ত ২। জয়ী হওয়া। 
বন্ | বজ্জাত (পারমী খ্দ+আরবী জা) জারজ, 

ফেসাদ (আশরবী) ঝগ্ড়া, কলহ । বেজনম্ম।। 
কফৈজত (আরবী, ফজিহৎ শন্দের অপভ্রৎশ) | বড়বা বেল শক্তি-বা গমন করা+জঅ 
অপমান । ২। লঙ্জা | ৩ কলঙ্ক | ৪1 দুনাম। (ড)- ক, আপ - জ্্রীৎ, ল-ড) জং, জ্ীৎ, 

ফোড়া ক্ফোটক শব্দজ) সং, ব্রণবিশেষ | সমুদ্র মোটকী। ২।কুস্তদ্াসী। ৩। দ্বিজ- 
ফোস্কা (দেশজ ) সং, অগ্রিপাহজন্ত ক্ষত, যোষি২। ৪। অশ্বিনীনক্ষাত্র | ৫। অশ্বমুখী 

জলযুক্ত ব্রণ । সমুদ্রচ্ছ। দেবীবিশেষ,সব্বৈদ্যদ্ধষের মাতা । 
ফোৌজ (আরবী) জনমমুহ । ২। সেনা । বড়াগি (বন়বা ঘোটকী -. অগ্নি) আ- 
ফৌজদার (আরবী-ফৌজ - পারস্য-দার) ! বড়বানল. / নল অগ্নি। মহাভারতে. 

পুলিশ কন্মচারীবিশেষ, মেজষ্টর | ভূঙগুনন্দনওর্সের ক্রোধান্ল মহৎ হয্ব- 
ফৌত আরবী) সং, মৃত্যু, মরণ । শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রজল পান 

করিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা তাহাকে 

| ্ _ বড়বানল কহেন। অন্যপ্রকার ব্যুৎ্পত্তি 
ব (বর্গ্য__ওষ্ঠ) | “পুরা কিল উর্কেণ মুনিনা অযোনিজৎ 

বৃ; ব্যঞ্চনবর্ণের ত্রয়োবিংশ বর্ণ। ইহার ; পুত্রমিচ্ছতা বক্ষে। মধিতৎ তত্র জালাময়ঃ 
উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ । ২। বেল শব্দ করা | পুরুমো জাতঃ স চ সমুদ্রে বড়বামুখে 
1(ড) -ক) সহ, পু, বরুণ ।২।সিক্ু। | অবস্থাপিতঃ।”) সং পু জলমধ্যশ্থ 
৩। বেণ শব্দ করা+ অড)-ক) তোয়। 1 অগ্নি, সমুদ্রশ্থ ঘোটকীর স্ুখাপ্নি। 
৪।(বভ্র গমন করা+ 'অ:ড)- আপা) | বড়বামুখ (বড়া ঘোটকী-মুখ প্রধান 
যোনি। ৫।(4ড-ভাবে) গমন। ৬। | সং, পুৎ বড়বানল । 
বেশ্ব বদ্ধন করা+ অডে)- ভাবে) বন্ধন । | বড়বাস্থত (বড়বা অশ্বিনী হুত পুত্র ) ১ 
৭। (বপ্ বোনা4 ডে) ণ) তজ্ঞসম্তান। ৬, পুং, দ্বিং, আশ্রিনীকুমারদ্ধয়_লাসতট, 
৮1 (+ড-ভা) বপন । দত্র।শিৎ-১ তক শ্বন্ৈদ্যাবাশ্বনীপুত্রা- 

বউ, বৌ বেধ্ শব্দজ) সং, স্পা, পত্রবধূ। বশ্বিনৌ বড়বাস্থুতৌ 1” (হেষচন্দ্র)। রঃ 
বংহিমন্ বেহুল+ইমন্- ভাবে) সং, পৃ, | ব্ড়বান্ত ] বেড়বা-হৃত, কৃত, তয় 

বাহুল্য। বড়বাকৃত / বষ) সং, পুং, পঞ্চদশ দাসাস্ত- 
হহিষ্ট (বহছুল+ইষ্ঠ -ভভিশয়ার্থে। | গত দাসবিশেষ। শিহ-১ “তক্তদাসক, 
হহীয়ান্ হহীয়স্, বহু+ ঈয়ন্থ - আ- বিজ্দেযস্তথৈব বড়বাকুতিঃ 1” 
তিশযার্থে) বিং, ত্রিং, অতি বহুল। বণিক্ বেণিজ, পণ্ ক্রয়বিক্রয় করা+ইজ্ 

বধু বেদ্ধু শকজ কি?) প্রণয়ী। | -ক। প-ুব) সৎ, পুহ, ক্রেয়বিক্রয়কারী, 
বকুর ; বিৎ, ব্রিৎ, ভাস্কর | ২ । ভয়ঙ্গ | বোণয়। ।২। (4 ইজ্-ধি) করণবিশেষ । 
বকেয়া (আরবী) বাকী, অবশিষ্ট, বক্রী । বণিক্পথ বেণিজ পথ পথিন্ শধজ, ৬্ঠী 
বকৃশিশ পোরস্য, বখ্সিদন্ ধাতুজ) দান, _-ষবাদ্মী-হিৎ) সং, পু, আপণ, 

পারিতোষিক। বাজার, হট্র। | 
বকৃমি পোরস্য) সেনাপতি । ২। নাজিরের ; বণিপন্ধু (বণিজ, বাণিজ্যব্যবসামী_ বন্ধু : 

অধীনস্থ কর্মচারী । মিত্র) সং, পুং, নীলীবৃক্ষ, নীলের গাছ 
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ল্দ্ধ 

২ শশী পেশী পিপি টি শশপাশীিডি ৩ 

ব্ণিবহ (বণিজ বাণিজ্যবাবসাধী - বহ 
| বহ. বহন করা+অ(অন্)-ক ] যে 
বৃহ'ন করে) সং, পুৎ, উষ্ট, উট । 

বণিগ্বৃত্তি (বণিজ. _ বৃত্তি, ৬ঠী -ষ) সৎ, 
স্বীৎ, বাণিজা, ব্যবসায় । 

বণিগভাব (বণিজ. বাণিজ্যব্যবসায়ী _ ভাব) 
সৎ, পুঙ্ বণিগ্বুস্তি) বাণিজ্য । 

বণিজ € সং, পুৎ, করণবিশেষ। ২1 বণিক । 
বণিজ্য, বাণিজ্য বেণিজ 47 য(ষজয)- ভাঁবে) 

সঅংীপৎ, জ্যা--স্পীৎ, ক্রেয়বিক্রয । শিৎ _ ১ 

“চতুরেণ চতুক্বর্গ চিস্ত।মণিবণিজ্যয়া।?? 
বদর (বদ. শ্থির থাক1+7+আঅর- ক, সঙ- 

জ্ঞবূর্থে। ষে ছিন্ন হইলেও শ্ছির থাকে 
অর্থাৎ পুনঃ পল্লবিত হয়) আঙ, পুগিঃ বি, 
বিক1, রী- স্ত্রী) কুলগাছ | ১ 1 সং, ক্লী। 
তত ফল । ৩। কার্পাসফল । ৪1 না স্্রীস, 
কার্পামী। ৫। পুৎ 
কার্পামবীজ । ণ 

ব্ূরপাচন ; সঙ, ব্ীৎ, তীর্থ বিশেষ । 
বদরফলী, বদরবল্লী ; সৎ, স্ত্রীং, ভুমিব্দরী । 

»। লতাবিশেষ । 

বদরিকাঁআম (বদ্রিকা ব্দ্রী আশ্রম, বদ- 
রিবা] দ্বারা আবুত আশ্রম, ৩যা--ষী) আহ, 

পু, ব্যাসদেবের আশম, তীর্থবিশেষ, 

তাহা কাশ্রীদের আন্দর্ত আ্ীনগর নামক 
নগরে অলকনন্দা নদীর পশ্চিম তারে 
আছে। 

বদরীপব; সং, পুৎ, নখী নামক গঙ্ষদৃব্য | 

বদরীফলা ; সৎ, জ্জ্রীং, নীল শেফালিক1। 
বদরীটশল বেদরী- শৈল পর্দমত) সৎ, ক্লীৎ, 

হিমালয়ের পর্ববতৈকদেশ ; অনুন। যাহাকে 
বদ্রীনাথ বলে। ইহা? শ্রীনগর প্রদেশে 
অলকনন্দ] নদীর পশ্চিম পার্শখে অবন্দিত। 

 বদ্ছল আরবী) বিনিময়, পরিবর্ত । 

.. বদলান পৌরসী) প্রতিদান, পরিবর্তন করা । 
+.. বু পোৌরসী) মন্দ, নিকৃষ্ট | 
বদনাম পোরসী) কুষশ, অধ্যাতি। 

বছৃমাশ পোরসী বদৃ+ আরবী মাশ্ উপ- 

দেবশবপবুক্ষ । উ।। 

[ ১১৬৬ |] 

শশী শশা শী পিপি টিি্ীটিীশীা শি পিপি 

জীবিকা) অন্যাধ্য উপায়ে যে জীবিকা- | 

নির্বাহ করে) ২.। মন্দ
লোক। 

বন্ধ (বন্ধ, বন্ধন, কর17-তক্ে)-র্) বিং, 

বধ 

শশী পিপিপি পে এক 

ত্রিং, সংযত, বাধা । ২। গ্রাথিত। ৩) 
উৎপার্দিত 1৪1 বিহিত । | 

বদ্ধগুদ (বদ্ধ - ওুদঃ পমী- হিৎ) আহ, কীৎ, 

মলবদ্ধকারক রোগবিশেষ । শিৎ- ১ এভা- 

ন্লাভিযধ্যে  পপ্রিনৃদ্ধিমেতি  তম্যোদরৎ 
বছাঞ্দৎ ব্দন্তি ।?? 

বদ্ধপরিকর (বদ্ধ বাঁধা- পরিকর * কটি বন্ধ, 
৩য়[-হি”্) নিৎ, তিিৎ, দত়ীকুতকটি বন্ধ, যে 
বাক্তি দুনূপে কোমর বাধিয়াছে । 

বন্ধফল (বদ্ধ --ফল, ৬ঠী হিং) সঙ পুছ। 
করগুবুঙ্গ 

বদ্দম্টি (বক্ধ [দানহেড়] অপ্রমারিন্ত _ মুদি, 
৬ষ্ঠী হি) বি, ত্রিহ। দুম, কপণ। 
২। ক্লুপাণ | 

বদ্ধমূল ; নিং, তিৎ, দুল, যাহার সূল উৎ- 
পাটনযোগা নহে । | 

বদ্ধঈশিখ বেদ্ধ বাধা শিখা চূড়া, টিবী, 
ওয়া হি) অঙ্গ পুত শি । ২। বিংত্িৎ, 

যে শিখা বন্ধন করিয়াছে । শি২- ১ 
“সদোৌপবীতেন ভাব্যৎ আদ বদ্ধশি- 

খেন ভু)” 
বদ্ধাঞ্জলি (বদ্ধ_ অগ্ললি, ৩য়া-হিত) বিং) 

ত্রিৎ, কৃতাঞ্জলি, যোড়হাত । 

বদীপ (0)917) নদীর মোহনান্মিত মাতা শুন্য 
ব্কারের নাষ ঘ্ীপ, “বি” । 

বধ (হন বধ করা7অ(অল )- ভা, হল 

ব্ধ) সং, পু, বিনাশ করা, হনন, হত্যা । 
২। বন্ধন । ৩। নিন্দা। 

ব্ধক (বধ দেখ, অকণেক)- ক) বিং, ত্রিৎ। 
হত্যাকারী, যে বধ করে। 

বধকর্ম্ম ) সং, কীৎ, প্রাণনাশজনক ব্যাপার, 

বধত্র বেধ্ হত্যা কর1+ আত্র-প,সংজ্ঞার্থে) 
সং, ক্লীৎ, আমুপ, আস । 

বধস্থলী (912060769770)0589, বধ সংস্কার 

_স্লী স্থান, ৬ঠী _ষ) সং, স্ত্রীৎ, প্রাণী 
বপন্থান, মশান । 

বধাঙক বেধ হত্যা অজ দেহ-কপন 
যোগ ) সৎ, ক্লীৎ, বিষ । হ। কারাগৃহ, 
বন্ধলালয়। ৭ 

বধার্থ বেধ-র্ছ যোগ্য, ৬ঠী-_ষ) বিং, 
ত্রিৎ,বিনাশের যোগ্য, বধের উপযুক্ত! 



বন্দে 

শশী িশিশীশীশশশিসপিস্টাতী পপি এ 

শিং --৯ দবধাহঃ ছুবর্ণশতং তৎ দম দাপ্যস্ক 
পুরুমৃহ |” 

লপির বেহ্ধ | শ্রবণ ] বন্ধ করা+ ইর.কির)_ 
. ক) বিৎ, ত্রিৎ, শ্রবণ-শ্জিহীন, কালা। 
বধা (বধিন্, বধ+্গন- করোত্যর্থে ) বিৎ, 

ভ্রিৎ, বধকারক, হত্যাকারী । 

ব্ধু (বন্ধ বন্ধন করা, কিম্বা ধহ বহন করা 
+ডউ- ক) সৎ, স্নী২) স্বপ, নারী, ষোষিৎ । 

নবে্ঢ়া, নৃতননিলাহিত্তা। ৩ । পত্রী, 

ভার্য। | ৪ | ক্ষ না, পুএবধূ, বৌ। 
ধৰবজন (ব্ধু-জন লোক, য়ং- স) সৎ, 

যুসতীশ ক্্ী,নেো। শিৎ _ ১পরস্ততাভিগিতীৰ 
নিবেদিতে স্মরমতে রমতেস্ম বধুজন5 

বধুটশমন ; সং, ক্লীৎ, বাতায়ন, গবাক্ষ | 

নণুটা (বধু +টা_ অলার্থে) সং, টি, টিক।- 
ীৎ, ক্ষুদরবপত বালিকা বৌ শিৎ-৯ 
“ নহনজলপ্রক্চয়ে গ।পপগটাদুকুলচ)- 
বায 1 |বধুর $জননকধপ উত 5 ] 

শপুৎমন (বধু উসমান, ৬্ঠা- -ষ্) সং, 
বপোদক্ (বধ -উদ্রর্ক ভনিমা, ফল) রি 

তরি, সুহ্যই যাহার পরিণাম ফল। 
শর্াহন্ শপকরাবষক্যপ্।শ্ম)হন্কিবধ। 

ভাথল। বধ+য- অশ্ার্থে) বিং, ত্িৎ, 
বধের যোগা, হৃননীষ | শিৎ--১ “বধ্যো | 
বন্ধগতো!হপি বা ।” | 

বধ/প।ল (বধ্য কারাগার পাল রঙ্গীকর। 
+আঅ(অন্)- ক) সং,পুৎ, কাবাগৃহ-রক্ষক । 
রঃ -১জার্ধবী ০5 কেশপি- 

ক্রেয়ী ৮ 

হি (বধ্যভূমি স্থান) সৎ, শ্রীহ, 
বধের স্থান, যেখানে সব্বসমক্ষে কোন 
ব্যক্তির প্রাণদণও্ড করা হয় । 

বধু (বন্ধ. বন্ধন করা+রষ্র্রেন্)- ক, ন- 
লোপ) সং, ক্লীৎঃ সীসক, সীসা। ধী-- 
্বীৎ, চণ্মরজ্জু, চামড়াঁর দড়ী। 

বাত (হিন্দি) উর্ধানির্ষ্মিত শ্ুল বন্গবিশেষ । 
বন্দর (পারসী) নগর, সমুদ্র বা নদ্দীতীরবত্বী 

1 

১১৬৭ 

[ 

ৰ ূ 
: 

নগর, যেখালে বিদেশী? পূ নণিন্ৃগ৭ বাণিজ্য-* 
ভ্রধ্য লইয়া আইনে । 

বন্দুক (তু ভাষা) জনামখ্যাত আগগ্রেয়াস্ত্র। 
বন্দোবস্ম পোরসী) স্থিরীকৃত, রাজার মহিত : 

] বন্ধি 
শনি 

টি 

দানের মিলিত পহিরিক ক্র 
শ্মিরবীকরণ। 

বন্ধ বেদ্ধ, বন্ধন করা আঅ(অল ২-ম্ম) আহ, 
পু, গচ্ছিত দ্রব্য। ২। (+অল -৭) 
বৃস্ত। ৩। শগীর। ৪ । গ্রন্থি। ৫ । বাধ। 
৬ । (+4+অল - ভা) বন্ধন, বাধা । ৭1 উদ” 
পি ।৮। ধারা । ৯। যোগ । ১০1 রোধ । 

১১৯ । গ্রন্থ ন । ১২ । গুহা দিবেন 1" 

বন্ধক (বন্ধ দেখ, আক.) *) সৎ, পুহঃ 

ধণজন্য স্থাপিত বন্য ।-২ 1 বিনিমধ্ব । ৩ । 

গচ্ছিত বজ্ত ।৪। (+1+অক -_ ভাবে) ক্লীৎ, 
বন্ধক দেওয়া । কী ক্্রীৎ, (+৭ক- 
ক,ঈপ্। যে পর্ব পুক্ষষে মন বদ্ধন কবে) 
পঞ্চ পুকষগামিনী, পুত্চলশ, অসতী। ২1 
হস্ভিনী। [রঙ্গ সৈন্য । 

বদাতন্ (বন্ধ তন্ত্র মৈন্য) সৎ, ক্রীৎ। চতু- 
বন্ধণ (বা 6দখ, া আনট? _ ভা) সং, কহ) 

সংখমন, ব্ধন। ১1 কুদ্দীকরণ । ৩ । করণ । 
৪ | অনরোধ, আটক, রোধ । শিহ- ১ 

“লো শুচ্যেত বজনাহ 177 ৫ 1 বধ । ৬ । 

হিহসা | ৭ উত্পাদন | ৮। (+জঅন- ৭) 
বুস্ত । ৯। বাধ । ১*। বাণের পুঙ্খ । ১৯। 

(4 ভান ক) পুই - ক্লীৎ, বন্ধনমাধন রজ্ভু, 
নিগড়, শুঙ্খলাদি | 

বন্ধনবেশা (বিক্ষনবেশ্বান্,বন্ধন - বেশ্মন্ গিহঃ 

৬ষঠী _ বু) মঞ্ ক্লীৎ, কারাগার, বন্ধনালয়। 
বন্দনস্তস্ত ; সং,পুখ। হস্মি বন্ধন সত্য, আলান। 

বঙ্গনাল (বন্ধন - আলফ়,৬ঠা _ ষ) সং, পু, 
কারাগার । 

বন্ধনী (11571770101) বন্ধ দেখ, অননট্) 

_প, ঈপৃ-জ্জীৎ ) *সৎ, স্ীঘ, ভেদাব- 
রোধক,হ্ৃত্রময় ও স্থিতিস্থাপক গণোপেত 
পদার্থ; তদ্দারা শরীরের অস্থি সকল 
পরম্পর সম্বন্ধ থাকে । ২1137800585) 

থে চিহেচর মধ্য ভাগে অনেক গুলি রাশি 
স্থাপিত হইলে তাহা? | নং রঃ রে রে 
এক রাশ্রিকূপে পরি- দি 
গৃহীত হয়--এইকবপ নি । ৩1 বন্ধনসাধন টা 
রজ্দ্, নিগড়, শৃক্খলাদি । | ৭ 

বন্ধিত্র বেদ্ধা বন্ধন করা+ইত্র-ক) সত ট 
পুহ» কামদেব। ২1 চর্মবযজন । ূ 



বন্য 
১১৬৮ ] এ রা 

কি:50 
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শীশীিা ও টা 
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বন্ধু বেদ্ধ দেখ, উ-ক, যেক্সেছ দ্বারা মন | -৯ “অবন্ধ্যকোপম্য নিহজ্তরাপদামৃ।” 

বন্ধন করে) সৎ, পু, জ্ঞাতি, স্বজন । হ। ৩। প্রন নযোগ্য । 

কুটন্দ। ৩। পিতা । ৪। মাতা। ৫) ভ্রাতা । ন্ধ্যা বেন দেখ, আপ-স্ত্রীৎ) সং, স্বীৎ 

৬ মত । ৭। প্রিয় । শিৎ_১৭আত্যাগ- | খেক্ত্রীর সম্ভান হয় না, বাঁকা। ২ রিং 

সহনো বন্ধু) ৮। পিতব্যপুত্র । ৯। ১. দবন্ধ্যাচ বৃষলশী জ্ঞেয়া।” ৩। 

এতছিন্ন বন্ধু ভিবিধ ; আত্মবন্ধু, পিতবন্ধু ূ বালাখাগন্ধদ্ব্য । ৪ 1 যোৌনিরোগবিশেষ। 

ও মাতবন্ধথ । শি --১ «“আত্মপিতশহ্ঃ 1 শিৎ-১ এউদাবর্তী তথাবন্ধ্যা বিপ্রাতাচ 

পুন আক্মমীতৃঘ হু হতা?ঃ। আত্মমাইল ূ পরি তা টি শী 

গত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াহ্যাআ বান্ধবাঃ পিতুহ | বন্ধ, বেদ্দ দেখ, র- গ্রৎ) সৎ, পু কুলি 

পিঠম্বসুঃ পুদ্ধাত পিতুর্মাতঘছই সুতা : | 

পিতুর্মতুলপুত্রাণ্চ বিজ্দ্েমীঃ পিতবান্ধ বাঃ । 

আতুহ পিতৃষলঃ পুজা মাতৃহমাকন্ব হাঃ 

জুতা । মাতুর্মাভুল পুত্রীশ্চ বিজ্ছেয়! মাত: 

বান্ধব] ।” ৯। বন্জুকবৃক্ষ ।১* (পিঠ, মাহ, 

বিগ্রক্ষত্রিয়্ ইত্যাদির পরে থাকিলে) নীচ। 

বন্ধুক (বন্ধ দেখ, উক, উক-_ সং" 

বদ্ধ,ক জ্ৰার্থে । অথবা বন্ধু কণ-" 

বন্ধুজীব ] যোগ। বন্ধু-জীব বাচা 

লস্ুজীবক / +অ(অন্)-ক,কণ্_ যোগ) 

ৎ, পু, স্বনামপ্রসিদ্ধ রক্তব্ণ পুষস্পবুণ্ষঃ 

বাধুলি ফুলের গাছ । হ। ক্লীৎঃ বাধুলিদুল 

৩। বন্দ,ক। 

বন্ধৃতা (বন্ধু +তা1- ভাবে) সং, জ্ীৎ,। মি- 

ত্রত্ব।। ২। (+তা। _সমুহার্থে) বন্ধুসমূহ । 

বন্ধুদন্ত (বন্ধু দন্ত, ৩ম ষ) সং, ক্রীৎ, 

পিতা মাত1 কর্তৃক প্রদত্ত স্রীধন। 

বন্ধুর" ) (বন্ধ দেখ, উর, উর-_ক) বিৎ, 

বন্দর ত্রিং, রম্য, সুন্দর । ২1 উন্নতা- 

লূত, উচ্চনীচ, আবুড়াখাবুড়া । ৩। বধির । 

৪ 1 ক্ষতিজনক 1 ৫1 নম্র। ৬। সং, পু, 

বিহন্গ | ৭। হহস্ক । ৮1 বক। ৯। ক্লীৎ, 

মুকুট । রা _ স্ট্রীঘ, অস্তী, বেশ্যা। 

বন্ধুল (বন্দ দেখ, উল-ক) সং, পু 

 অসতীপুজ; জারজসম্তান । ২। বন্ধুক বৃহ । 

২1 বি, ভিত লজ) ৪ কুস্বর। €। 

২. শন্ধুর | [বৃক্ষ । ২। ক্লীং, তৎ্পুষ্প | 

... বন্ধক (বদ্ধ +উক - ক) সঃ পু, বন্ধুজীবক 

ন্বন্ধ,লি (বন্ধ দেখ, উল্লি-প্রৎ) সং, পু, 

| বাধুলিফুলের গাছ। 2 

বন্ধ্য (বন্ধ, বর্ধীন করা4য্যেণ) প্র) বিংঃ. 

ত্রিৎ, ফলশুন্য বৃক্ষ)। ২। নিস্কল। শিং 

উদর । 
রি [দুর | 

বভ্রনী (ক্র শিব4ঈপ-ক্মীং) সখ শীত 

বক্র ভে পালন করা+উ(কু)-ক। বজ্র” 

উ-- ক) সৎ, পুৎ+ বি ২ ॥শিন। ৩। 

অগ্নি। ৪1 নকুল %। ষচ়বংশীয় বাক্তি- 

লিশেষ। অ মুনিবিশেষ | ৭। দেশবিশেষ ! 

৮। বি ত্রিৎ। বিপুল, বিশাল, বৃহৎ 

৯। পিঙ্গলবর্ণ । 

বক্রধাতু ; সং, পুহণ সুবর্ণ গৈরিক। 

ব্ক্রবাহন ; সং, পু, মণিপুরের রাজা? ইনি 

অর্জুন হইতে চিত্রা্পার গর্ভে জঙ্ 

গ্রহণ করেন । 

বস্তর বেস্ত অনুকরণ শন্দ-রা করাশন 

(ড)-- ক) সৎ, পৃহ, মধুমক্ষিকা। 

বন্তরালী বেস্ত অনুকরণ শব্দ_ রা 

/ল-ক। ভত্তরাণীও হয়) স১ রী 

 মক্ষিক। 
. 

বয়নামা (আরবী ব্য+পারসী নামা) 

কিক্রষপত্র । [বেদন শব্দজ) মুখ! 

ব্যান আরবী) ব্যাখ্যা, অর্ঘ, বিবরণ। ২. 

বর (বু ব্রণকর14+ অ্জল)-- ভাবে?
 সং 

পু, বরণ । ২। (+অল _ন্মম) জামীতা। 

৩। প্রার্থনীয় বিষয় 1 ৪ 1 জার? উপপতি। 

৫। বিৎ, ভ্িৎ) শ্রেষ্ঠ । ৬। রীৎ। কুদ্কুম! 

ববকন্পাজ আরবী বরক-বিছ্যুৎ+পারসী 

আন্দাজ [ আন্দাধতন্-নিক্ষেপ করা) 

মূল অর্থ আগেয়াস্তধারী যোদ্ধা) বাগ 

লা সামান্য চাপরামী বা সিপাহী বুঝায় 

“বরখাম্ক পোরী, বর্থাস্তন্ ধাওজ) পদচাও 

কর]। : [সহিষ্থতা ৷ 

বরদণন্য পারসী, ত্র্দাশ্তন্ ধাতু) ডি 

বরাৎ আরবী) প্রয়োজন | ২। কাঁধ্যান্ুরোধ 

| 
4 

কর। 



বল 

টা রপোরষী) নিট অরীশ। ২। | অন্দুখ- 
বর্তী, পাশাপাশি । 

বর্ধট (বর্ধং গমন কর1+অটন্-_ক, সং- 
জ্ঞার্থে) সং, পুৎ, টী-স্্রীং, কলাইবিশেষ, 

বন্বটপী কলাই। টী- স্ত্রী) বেশ্য।, 
বারাজনা। 

বর্ধণা বর্বং গমন কর1+অনঅনট)- 
প্রৎ। অখবা বর অনুকরণ শব - বন্ 
শব করা+1+অ--প্রৎ) সৎ, স্ত্রী, নীল- 
মঙ্গিকা। 

বন্দর (বর্ববং গমন করা+অরদ্মেরন্)_ ক) 
সং, পৃ, নীচ। ২। পামর। ৩। মুর্খ । 
৪ | কেশবিশেষ, বাউরি । ৫। দেশবিশেষ, 
বার্বরি | 

বর্বর (বর্ধধর দেখ, উর - ক) সং, ক্রীৎ, জল । 
বর্হ-পুং-ক্রীৎ )। বেহ্ট দীপ্তি পাওয়। 
বহা]-স্মীং ] +অ.অল১-_ম্ম ) সং, 

ময়ুরপিস্ছ । যথা_-“কৎ কৃরেদেষ বহৃঃ।” 
এই স্থলে “বহ্” শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত 
হইয়াছে ।“বহ্ণাণি চিত্রাণি বিভর্তি ভুজ- 
গাশনঃ |” এই স্থলে ক্লীশলিজে ব্যবজৃত 
হইয়াছে । ২। পত্র । ৩। পু, সঙ্গী । | 

বহ্থিণ বেহি+ ইনন্) সং, পু -স্ট্রীৎ, ময়ূর | ৰ 

বহ্ণ (বহি, বহ+ইন্- অস্তযর্থে) পু ৰ 

| 
[ছু 

ূ 

শ্রীং। ময়ূর । ২1 বিং, ত্রিৎ,। মযুরপুক্ছ- 
ধারী। 

বল (বল্ বলিষ্ঠ হওয়া+ অ(অন্)-ক ) 
সং,পুৎ, বলরাম। ২ । অনস্ভ। ৩। দৈত্য- 
বিশেষ। ৪ । কারক । €। বরুণবৃক্ষ। ৬। 
'বিং, ত্রিং, বলবান্। ৭। (4+আঅল্ ভাবে) 
জ্ীৎ,শক্ি, সামর্থ্য । ৮1 সার। ৯। ভার। 
১৬। স্থেণল্য। ১১। দার । ১২। (+ 

অল্প) রূপ।১৩। দেহ ।১৪।গঙ্ধরস। 

১৫। শুকে। ১৬৯। রক্ত । ১৭ | বপু 1১৮ 

পল্লব । ১৯। পারিতোধিক। ২*। বল। 
২১। মৌল, ডুত্য, শুহৃতৎ, শ্রেণী, ছি বু) 
'আটবিক---এই ছয় প্রকার সৈন্য । লা__ 
স্ত্রী, অশ্থবিদ্যাবিশেষ? বিশ্বামিত্র তাড়কা 
বধের সময় রামচজ্মরকে এই বিদযা প্রধান 
করেন । | : 

বলক্ষ বেল শ্রক্ি- কৈ ক্ষীণ হওয়া 

১৪৭ 

রি ] 

৷ ব্লভদ্রে (বল 

জো ক) সং, পুং, শ্বেতবর্ণ। ২। বি, 
ত্রিৎ, শ্বেতনর্ণযুক্ত | . 

ললজ (বল শার্-জ [জন জন্মান+অ 
(ড)- ক) জাত) সহঃ পুত ধান্যরাশি। 
২। ক্রীৎ্, শশা । ৩। ক্ষেত্র । ৭ | পুরহ্থার। 
৫। খুক্ধী। ৬ । পিং, তরি, বলজাত, জা - 
কি ডন্মা স্মী। ২। জুইফুল। 

বলং রঃ বলিষ্ঠ হওয়া+অত্(শতৃ)- ক) 
বিৎ, 5২, বল্বিশিষ্ট, চলৎ। | 

বলদেব টি? দেবতা) যু - স) গা, 

পুৎ, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ, বলরাম । ২। বায়ু। বা 
স্টীৎ, আরমানৌম্বধি | 

বলিট বলছ্িষ, বল দৈত্যবিশেষ _ছিষ 
দ্বেষা) মং. পুহ, ইন্দ্র | 

বলনিশহ্্দন) (বল দৈত্যবিশেষ -নিশ্ু- 
বলভিদ্ । দন যে বধ করে, ভিদ্ ষে 
বলারাতি ( বিদীর্ণ করে, ২য়া-ষ। অ- 
বলরিপু রাতি, রিপু-শক্রু, ৬ঠী- হট 

মং, পু, ইন্দ্র । ” | 
বলগ্রন্থ (বল বলরাম - প্রস্থ মাতা, চ্ী _ষ্) সংশ্লীৎ, রোহিণী,বলরামের মাতা । 

শক্তি _ ভদ্র শ্রেষ্ট । অথবা. 
বল বলবান্ হুইয়াও_ভদ্র সৌম্য), 
মংপুত১ বলরাম । ২। আনন্ত। ৩) লোধু ) 
৪ ।গবয়। ৫। বলবান্ বস্তি । ৬। অস্টদল-. 
পদ্ান্থ যোগবিশেষ । দো জী কুমারী ন্ 
২। প্রায়মানা। ও 

(বল শক্তি-রমূ ভ্ীড়া করা 
২য় পক্ষে-বল 

বলরাম 

বলল (েণ্)- ক। 

বলরাম, (নত) 1. 

শক্তি - লা গ্রহণ করা+ অন 



ছির7+৮ চি রা ].... বলি, 
০2০০০০25828 

রী পু বলদেব, কৃষ্ণের জ্যেষ্টন্রাতী; 

[ বিধুর দশ অবতারের মত্ধ্য ৮ম 

আটা ; 

“কোটিচন্দ্রপ্রাতীক। শখ হিমাদ্রিসদৃশ প্রভৎ। 

ফণাম।। 1টি প্ু।লাজ্রত ৮) ৮7০ রি ॥ 

অণিক ও লদুযচাহ চারুনীলানচোলিনৎ। 

হলসুঘলশঙ্খামি ক্ষ, হন্বাহুচহুষ্ট মং ॥ 

হারকেযুর ধলযসুয্রিকাভিরলস্কৃতৎ | 

মেখলাকটি সুত্রাচাহ দিন্যরত্রপ্রসাধনৎ। 

দিবহালাক্ষীবশর্ত চারুহামৎ নর 

হাল/লোলনালবন্্রং হেলাবস্থৎ স্মারেখ রা 

। 
ৃ 
ৃ 

র 
ূ 
ৃ 

(কক্ষিপুরাণ)। 

«বহি বপুষি শিশর্দে বমনহ জল দা ভৎ 
হলহতিভীতিমিলি তযমুলাভৎ | 

কেশব ধুতহলধরব্দপ 
ভয় জগদীশ হরে ।”” জেরদেল)। 

ঘলবত্তা (বেলব২+ত1- ভবে) সৎ) আহত 

 বআতিশয় শল। 
ধলবান্ (বলবহ। বল বহবেডু) - আল্তযর্থে) 

' বিং, ত্রিৎ। শক্িমান্, বলবিশিষ্ট |: ২। 
 গ্রবল । ৩। আহ, কী, অতিশয় । শিং - ৯ । 

“বলবদপি শিক্ষিভানাম ।” শেকুত্লা) । 

ঘষে বিনাশ করে, ২যা-ষ) সহ) পু, 
"ইজ 
হলবিন্যাস (খল বিন্যাস স্থাপন) সৎ, 

পু, ব্যুহরচনা, সৈগদিগকে শ্রেণীবদ্ধ 
কলা |. 

ধলশালী (-শালিন্, বল - শালী [শাল + 
ইন্ণিব্) - ক] বিশিষ্) বিংত্রিৎ, বলবান্, 
বলিষ্ঠ । 

ঘলসুদ্ন বেল বিহার রত ঘে বধ 
কত, হক্কা শা ষ) অহ) পুহ ইজ । 

বধলশ্চিতি (বল রৈনান, শ্ছিতি ) জং, শ্রী, 
শিবির, ছাউনি । 
বলহা (বলহুন্, বল শক্তি-_ছন্ বধ করা 
রা -৮০(কিপ্)-- ক ) সই, গু, শ্লেম্সা। ২। 
7 বেল ইত্যবিশেষ) ইত্্র । ৩। বলরাম । 
খরার পৃহ এ বেশ শক্তি _ অকৃ গমন 
বলাক।-ীৎ, কর1-4-অন্সেন্)- ক,আপ। 

থে তা ছা জি চি গমন করে । 

| 

| 
| 

| 
| 

ৃ 
ৃ 
ূ 
| 

পিল এপাশ ২০৮ 
শিলা পপি 

কিন্বা বল আচ্ছাদন কর14+ আঁক - প্র 
আপ) সং সী, ক্ষু দরজার বকশ্রেণী। 
কা 7 রা, ৭ ২, কা ত্ী। 

বলাক্চিতা ; ৮০1২১ রামবীণ|। 
বাট? » মুপগ) মুদি | ২। (দেশজ) 

রাঃ বা তে রর 

বলা (বল শি অঙ গমন করা, 
রা )- ৭) অং, বলণুলীক। হ। হঠাহ। 

ব্লাক (বল শল্তি- ক গমন করা+ 

“কিপ)-প-বলা্-কার |কু করা 
আ.ঘএ১)১-_ ক! করণ ) সৎ, পুৎ। জোর 
করা । ২ । দগনান। শিং --১মন্াভিযুক্ত 
জ্সাবালবলা-ক্কারকৃতঞ্চ মহ? 

বলাসকারাভিগম 7 মধ্পুত বলাতকার পুর্দক 

স্ীলোকের সতাত্ব নাশ। 

বলান্ুস বেল বলরান - অনু পশ্চা-জ 

যে জন্মে) মৎ, পুহ। কুন্ছও । 

বলারাতি (ব্ল-'সরাতি) সং, পুহ, ইজ । 
। বজ্াঝবলেপ (বল - অবলেপ, ৬ঠী -য) মং) 

২, বলজশয দর্প, শর্দির অহঙ্গার। 

“বলাবলেপাদ থচেস্ভবধন্া যু্গকাউ্রণঃ। 

(বলাশ (বল শন্তি- অশ. [ ভে!জণ করা) 

বলবিনাশন (বল দৈত্যবিশেষ _ব্নাশন। নাশ করা + অং.অন্)-ক। ক-যোগে 

বলাশকও হয়) সৎ) পুত, শ্রক্ম। । 

বাহক (বল শক্তি-ক না-হা ত্যাগ 

করা অক্(ণ+)- ক) সঙ, পুখ্, মেব। 

২। পর্বত । ৩। দৈভ্যবিশেষ। ৪ নাগ' 

বিশেষ । ৫। রমাগর্ডোভ্ভৰ কাক্কপুত্র । 

বলি (বল্ দ্বান করি বধ করা7হ- -ক) 

সৎ, পুহ॥ বিরোচনপুত্র দৈত্য। ২। 

(ই-ণ) রাজস্ব, কর। ৩ । পুজার স- 

মগ্রী। ৪ । পুজা | ৫ । পুজোপহার ) হা 

দশবিধ লিদ্দিষ্ঠ আছে; যখা“মৃগশ্ছাগশ্চ 

মেষশ্চ লুলপঃ শুকরস্তথা, শল্লকা শশকো 

গোধা কৃত খডগী দ
শ স্মৃতাঃ। ?। ৬। ভূত 

ধক্ত, জাবগণকে খাঙ্যদান। ৭ চামর' 

দণ্ড । লি, লী--স্্রীৎ, (+ই
- ক) উদ- 

বাপি অন্গে-_তরমিত আস । ২1 জরা 

বিশথ চগ্ম ॥ ৩7 ত্য । ৪ । খহছাদ্বারের 

অভ্যস্ত রস্হ মাংসপিগ্ড । ৫) শরীরমধ্য- 

৮৮ । ৬ রাহি 
। » 1 ছাই । 

৪৬. ০০০৯০ ২৮৯ 



বালিশ (বলি শ্লিথচর্খ+ইন্ত-_ সংজা তার্ছে) 
বিৎ, ত্রিৎ বলিঘুক্তু । 

বলিদ'ল ; সৎ, ক্লাং। দেবোদ্দেশে পুজাপ 
হারদখন। ৯ । দেবতার উদ্দেশে বিধি- 
পূর্বক পশ্যঘাতন। 

বলিধ্বংসী (-পধ্বহমিন্, বলি আসুররাজ._ 
ধ্বংদী "যে ধ্বংস করে, ২যাঁষ্) সং, 
পুৎ্, বিষ্ণ। নারায়ণ; হলি বামনরপ পাই 
গ্রহ করিয়। বলিকে বিনাশ করেন 

বলিন (বলি জরাবিশ্রথ চশ্মা7 ইন - অআস্ত্য- 
পে) বিৎ, ত্রিৎ, বলিনুন্ধ, জরাবিশ্রথচশ্ম- 

বিশিষ্ট । 
বলিনন্দন (বলি- নন্দন পুত্র, ৬ঠী-ষ। 

বলির চারি পুত্র ছিল, তাঁহাদের মধ্ো 
বলিনন্দনশন্দে কেহল বাণাহ্রকে বুক্াম় ) 

সং, পুৎ, বাণাত্ুর, বাণরাজা। 

বলিন্দম (ধলিম বলশিকে-দম [মূ দমন 
কর11'ত থ)--ক] যে দমন করে, ২য়ী- 

ষ) সৎ, পুহ। বলিপ্বৎসী, বিষুই । 
বলিপুষ্ট বলি খাদ্যাংশ _-পুষ্ট প্রতিপালিত, 
যায) সাং, পুত - নদী, কাক, কাকী। 

বলিটিয ; সং পুত, লোধবুক্ষ । 
বলিভ বেল শ্রখচর্খী 4 ভ--অস্যয্থে) 

টি, বলিযুক্। 
বশিভূক্ (-ভুজ, থলি 

[ভূুজ  চতোজন করা+০।ক্ষিপ্।- 
যে তোজন করে, *যা-ষ) অং) প্ুঙ- 

্টীৎ, কাক, বায়স। ১।চটক। 
বলিমন্দির (ফলি নৈত্যলিশেষ- মন্দির ্আ- 

লয়) মং, ক্লীহ, আপোভূবন, পাতাল । 
বলিমান বেলিমত্) বলি শ্লথচন্মী+ মশ(মতু 

_কঅভ্তযর্থে) বিং১ত্রিং, বলিবিশিষ্ট,বলিন। 
বলিযুখ, বলীমুখ বেলি শ্লথচন্ম _ মুখ, ৬ঠী 

-_হিৎ) সৎ, পু, বানর, কপি। 
বলিবিন্ধ্ ; সৎ, পুৎ্ঃ রৈবতক মনুর 

বিশেষ। 
বলি (ধলত্বৎ+ইচ্ট - অতিশয়ার্খে, 
বলীয়ান.) বহ-লোপ। ব্লীয়দ, বলত, 

শঈয়হ _ক্সতিশয়ার্থে ঘৎ- লোপ ধিং, 
তরিং। অতিশয় বলবাম্ । ২ সঃ পুত, 

বিং, 

ন ত্র" 
টি 
সি 

থাদ্যাংশ--ভূক 
ক] 

১১৭১ 

; ধহুগন্ধদ1 (বছুগদ্ধ দা 

সি তি বা ০ এসকল ছল তি ২৩ যে 

২০ 1 রা নে 

1 ' মহ | ও ৃ 

টে ॥ রা 7 

বলিনপ্ৰ (-মদ্বান, বলি ভাকুররাজ -- সছাম্.. 
গৃহ, ৬ঠী - ষ) গং, ক্লীৎ, প ৰ 

বলিহা বলিহন, বলি টা -হন্ 

[হন বধ করা+, ক্রিপ)-ক] যে.-ব্ধ 

কারে, ২ম) মি পু, বলিধ্বাংদী, 

নিধুও | 

বলা .বলিন্, বল+ ইন্- আস্থ্যর্থে) বিং তি, 
বলবান্ । ২ । সং, পু) বলরাম । ৩। উদ 

৪1 মহিষ। ৫। বৃষ ।৬। শুকর | 

বণীক 1 “বল্ আবরণ করা1ইক, জক 
বলিক ]) (ঈকন্)- ক) সৎ, পুং, পটল প্রান্ত, 

ছাইচ, শীধূ। 
বলীবর্দ বেল শক্তি বদ্ধ বুধ বৃদ্ধি করা 

4+আন্-_ ক] বর্ধন, ল-লী, ধ-্দ) সং, 

পু) বুষ, বলদ, ষাড়। শিং--১ পিলীবদদ 

সমারূঢুঠ শুণু তম্যাপি যৎফলমূ ।” 

বল্ল বন +উল - অস্থ্যথে। বিৎ রঃ ব্ল- 
বাশ ] 

বল্য বল শক্তি+যষ- - হিতািরথ। সৎ, জগৎ 
প্রধানধাতু, শুক্র । ২। বি, রিং হল 
কারক । ৩। সঙ, বুদ্ধগিক্ষাক |. রে 

হল (বন্হূ বৃঙ্গি পাওয়া 4 আল কল) 

বিং ভ্রিং, অনেক, আধক। ২ । কঠিন, 

দৃঢু । ৩। সঙ, পুহ, পোত, নৌকা।: ১ 4 

বুসবিশেষ। 

বহু .বন্হ্ বৃদ্ধি পাওয়া4- কেক) রি 
চিৎ, অনেক আধিকঃ প্রঠৃর । 

বুক বেহু অধিক+কণ- ঘোগা সৎ পু র 

কাকড়া। ১ |স্চর্ক। ৩! দাহ. ৪ 

জলখাতক। ৫1 বিৎ, ভরি) খনন কারী । 1. 

বৃহুক্র (বৃহ ডা কু করানক্, ন্ট র্ 
_ক। সং, পুত, মাজ্জীনকারী, ক্ষগগাজ। ২ 
উষ্ী। ৩। তে নেক কার্য কঝরে। জী 
কমা, (+ তল -ণ) মন্মার্জনী, ধেড্বা।: 

বুম বহু অধিক-ক্ষাম্ আহাক্রাশম 
(কন্)- ক) বি জ্িহ, অহিষু, সহনশীল, 

যে রেশাদি সহ্য করিতে পারে । ৯1 মং... 
পুৎ জৈনদিগের উপা্য মুনিবিশেষ। 

বৃছগঞ্ধ ; সৎ) পু কন্দুকক। ৯1 ক্লীৎ তেজ” 
পাত। [- ক) সৎ, স্ত্রীৎ্, মৃগবিশেষ 

পান কাকে) 

[হাল,বপাহল। 



বহুগর্থ্যবাক্, (-বাচ্, বহু অধিক-গর্্য 
দৃষ্য--বাচ্- বাঁকা) বিৎ, রিং, যে ব্যক্তি 

 ক্সনেক কুংমিত বাক্য বলে। 
বক বেহু _জ্ [জ্ঞা জানা1অড)-ক' 

যে জানে, ২য়া-ষ) বিৎ, ত্রিৎ, বহুদ শা, 
যে আনেক জানে । ২! বহুবিদ। ৩. 

'ঘন্ভিজ্ত | 

ব্ছতঃ (-তস্, বহু অধিক + তস্_ প্র, 

জপ্রমীস্তানে তন) অং, বহু প্রক'রে। 

বহুতিথ বেছে অনেক তিথ তিথট )১--পৃত্- 

ণার্গে। বিৎ, ত্রিং। বহুমংখাক | ২। আধিক 

পরিমাণ । ৩। বর পরণ) অনেকতম। 

শি- ১ “কালে গতে বহতিথে । 

বহুতণ বেছ _ তৃণ) সং, ক্লীৎ) তৃণ হুলা, তিণ- | 

খছ। 
বহন (বহু+ত্রে- প্রৎ, সপ্পমীস্থানে ত্র) আং, 

ধহুপ্ানে। আন্েকশ্থলে। 

টি (বহু অনেক- তুচ বক্ষল 7 

বক | কণ্-কগার্থে। -চ, বহু, 
গাছের ছাল। যাহার বতকজ্তর আছে, । 
৬ঠী _ হিং) সৎ, পুৎ, ভজ্জ পত্রের গাছ । 

'বহুদশর্খ (- দর্শিন্, বহু, অনেক- দশ যে 
দেখে, ২য়াষ ) বিৎ, দিহ। বহুজ্জ,বিজ্ঞ । 

ব্ছছুগ্ধ (বু অনেক - দুগ্ধ) সৎ) পুই, গম, 
গোধুম 1 দ্ধা-স্মীং, যে গাভী অনেক দুদ 
দেয়। দ্দিকা, জহাীবুক্ষ । 

বনুধা (বহু অধিক-+ধাচ্- প্রকারার্থে) অং, । 

বহুগ্রকার | ২। বহুবার । 

বহছুধার (বহু 'অনেক- ধারা অশস্মাদির 
তীক্ষ প্রাস্তভাগ, ৬ঠী- হিং) সৎ, ক্লীৎ 
শনি) ব্জ। | 

বহুনাদ (বহু আধিক-নাঁদ শব্দ) সৎপুং, 
শঙ্খ, শাক । 

বহুপটু (বহু গঅধিক--পটু নিপুণ ) বিহ, 
0. প্রি, ঈষদূন পট, পটকজ। 
: ..্বহুপত্ত বে আনেক--পত্র পান! ই- 

ত্যার্দি, ৬ঠী-ছিং) সং, পুৎ, পলা | 

২) ক্রীৎ, ক্মভ্রক ধাতু । ৩। বিং, রহ, 

ক্লে প্ত্রবিশিষ্ট। তোল ভ্রীঘত তরুন 
 পুক্ধ। ত্রিকা- ভুম্যামলা। ২। মে- 
. থিকধ !%। মহাশিতাবরী | 

তত ্ তি 38 হক 

রা - 2০0 * 

1 

নত 

| বহুপর্ণী বে আনেক _পর্ণ পত্র, ৬ষী- 
হিৎ) সৎ, শ্বীং অগ্তন্ছদ বৃক্ষ, ছাতিম- 
গাছ । ২ । বিং, ত্রিৎ, আনেক পরনিশিষ্ট। 

2 হ এ 
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০ বি ৬ পি রঃ *:, 

পু -শ্ীং, মেখিক। ২। থিক-আীং, 

আখুকপথ। | 
বহুপাহ ২» (- পাদ্,খহু অনেক -্পাদ্, পাদ। 

ব্ছপাদ্দ | প্রশিদ্ধ আছে, যে' এই বৃক্ষের 

শাখা হইতে ঝুরি নামিয়া পুনরায় শিকড় 
প্রাপ্ত হয়) সৎ, পুংঃ বটবুক্ষ। 

ব্হুপুত (বহু _ পুত্র, ৬ঠী- হিং) বিং, ত্রিং, 
অনেক পুনবিশিষ্ঠ । ২। সং, পু, সপ্ত" 

চ্ছদবৃক্ষ, ছাতিমগাছ। ত্রী-স্ত্রীং, শত 

ৰ মূলী। 

। বহুপুল্প 7 সৎ, পুহ, নিবুক্ষ । 
| বহুপ্রজ (বত ক্াধিক- প্রজা সম্ভান, ঙ্চী 

পু, শৃকর | ২। মুঞ্জতণ। 

বুপ্রতিজ্ঞ (বহু-- প্রতিজ্ঞা, ৬ঠা-হিং) 

বিং)[ত্রৎং, অনেক বিষয় প্রতিজ্ঞাযুক্ত। 

শ্রিৎ-১ বহু প্রতিজ্ঞ যত্কীধ্)ৎ ব্যব" 

হ[রেষু নিশ্চিতমূ 

বতপ্রৰ (বহু আন 
করা+অড) «| যে দান করে) নিং) 
ঘিং, বদ[ন্য, অতিশয় দাতা। 

ব্প্রহ্থ (কহ অনেক প্রস্থ যে আন্তাণ 

প্রসব করে) সং, স্সীৎ, যে স্ত্রী অনেক 

সম্থান প্রসব করিয়াছে। ৃ 
ব্তুফল (বহু অধিক _ ফল, ী হিং) 

সং, পৃ, কদন্মবৃক্ষ । ২। বিকল্ষতর্্ষ 
৩। বিং, ত্রিৎ, বহুফলবিশিক্ট। উব্বর। 
লী _ সুখ, আমল কাবুক্ষ | 

বহুফেনা ; সৎ) স্্রীৎ, সালা । 

বহবল বেহ-_বল শক্তি, ৬চী- হিং) সং। 

পু, সিংহ ২ । বিং, ত্রিং, অতিশঃ 
বলবান্। 

বহুতভাষা বেততভাষিন্, বহু অধিক - ভাষী 

যে বলে) বিৎ, ত্রিং) বাচাল, যে অনেক 

কথা লে । 
বহম্বণরী ; সৎ, স্ট্ীৎ, তুলসী 
বহুমত বেছু-মন্ বোধ কর17 তক) 

ক) বিং, ত্রিং, ক্দতিশয়'আদৃত। 
| বুষল বেহু 'অধিক-মল মশলা, ৬ভী 

_ হি) জা, 

পে পপপ্পপাপপাশপপীপাপিাপস লস পপিটিশিাািীশীশীশীা 

--প্রপ [প্রা দানল' 
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 ত্তিহ, অনেক মলযুষ। 
, বহুমান যেন্ত- মান আদব, সন্মান) সৎ, 

পু, আভিশন আদর, চ্াতিযত্ব । শিৎ- ১ 

“তত্তোহসৌ প্রত্যবাচেদৎ বহুমানপুরঃ 
সরমৃ।” [অনেক পথযুক্ত | 

বহু) সং ক্লীৎ, চত্তর। ২ 'বিৎ, ত্রিং, 
বহুমর্তি বহু মূর্তি, ৬ষ্ঠী _ হি) বিৎ, ত্রিৎ, 
অনেক মূর্তিবিশিষ্ট । ২। সং, জ্ত্রীং, বন- 
কার্পাস। 

বহুমর্ধী বেহুমুদ্দন, বহু অনেক - মূর্দন্ 
মস্তক) বিং, ত্রিৎ, যাহার অনেক মস্থক। 
২। সৎ, পুৎ, (সহজ্র শীর্ষ হেতু) লিষুও | 

বন্দ মুল (বহু আনেক - মূল, ৬চী _ 
বহুমুশক হিং। কণ যোগ) মং, পুখ, 

ইন্কট তৃণ, একপ্রকার ত্বাম। ৯ নাগ- 

বিশেষ । ৩। বি, পি, বহুযূলবিশিষ্ট | 
লা]. স্ীং, শতাবরী | ২। লা-স্টীহ, 
মাকন্দী। 

বহুমূলা (বহু অধিক-মূল্য দাম, ৬ঠী- 
হিৎ) বিং, রিং, মহার্থ, যাহার মুল্য 
অনেক । 

বহুরূপ (বনু অনেক- রূপ মুত) সং, 
পুহঃ ধৃনা । ২ ত্রক্ষা। ৩ । বিঝুত। ৪ ॥ 
শিব । ৫1 কামদেব। ৬ কৃকলাস। ৭। 
কেশ । ৮। সজরস।৯ ।বুদ্ধবিশেষ । ১০ । 

বিৎ, ত্রিৎ* নানারপধারী। পা-স্পীৎ, 
দুর্গা । শিং- ১ “অরপা পর-্ভীবাতাছুহ- 

ন্ধপা ক্রিয়াত্মিক11” [শুক্র) মহ্পুহসব্রঙ্মা। 
বহুরেতাঃ (বহুরেতস, বহু কধিক- রেতম 
বহরোম (বছরোমন্, বু ছাধিক -_ রোগন্ 

লোম, ৬ষী _ হিং) সং, পু, মেষ, ভেড়া । 
২ ।বিৎতিৎ,ঘমনেক লোমযূল্স | 

বহুল (বন্হ বৃদ্ধি পাওয়া+ উল কুল) ক) 
বিংত্িংঃআনেক | ২। কাধিক ৩। (ব্হ- 
লা দানকরা +অ.ড)- ক কঞ্জবর্ণ বিশিষ্ট । 

৪। সং, পুং, আগ্নি। ৫। কৃষ্ণপক্ষ । ৬। 

কৃষ্ণবর্ণ। ৭। ক্লীং, আকাশ । ৮। সিত- 
মরীচ। লা-জ্জ্রীং,গাতী। ২ । এলালত।। 
৩। দীলের গাছ। ৪. দেবীবিশেষ। ৫। 

বহু, কৃত্তিকানক্ষত্র | 

রর হিহ) সৎ, পৃ) সীগক, সীমা । হ। বিৎ, 

92, 11102 চি নর গর 

০. ৬ টা রি দিত 
সার... 

রা 

বভলগন্দা ; সৎ, ্ীৎ, লভাবিশেষ, এলা. রঃ 

বহুলাগ্ন ; সংঃ প্ৃহ, মৈধিলনংশীয়  । 
বিশেষ । 

বহুলীকুত (বহুল অধিক-কুত করা ই: 
য়াছে, ঈ(চি)- 'আগম) বিহ। ত্রিখ, সি নন 
রি । ২। ধান্যাদি নিষ্তঘ করা' (আবগড়1 . 
অপমারণ পূর্ধবক ধান্তাদি রাশীকরণ)। র্ 

বহুবচন (বছু- বচন কথন) সং, ক্লীৎ, বাছা ও 
দ্বারা অনেক বন্ধ বুঝায়। রি 

বহুবিধ বেহু নানা-বিধা প্রকার) বিং, 
ভ্রিৎ, নানাপ্রকার, বিবিধ । 

বতুবীজ (বহু অনেক- বীজ) সং, ক্লীং, 
আতৃপ্য আতাফল । ২। বি, ত্রিৎয প্রচুর 
বীজবিশিষ। 

বহুত্রীহি (বহুব্রীহি শম্য) সং, পুত, 
সমসবিশেষ, যে যে পদে সমাস কর 
যায় মেই মেই পরের অর্থ না বুঝাই 
যাহাতে অন্যার্থের প্রতীতি হর। হ। 
বিং, িহ১) বহ্ধান্যবিশিষ্ট । শিৎ- ৯. 

সথন্দো দ্বিগুতপিচাহৎ মপগহে নিত্যম- 
ব্যযীভাব্ছ। তপু কন্মধারয় ষেন্ যন্তাৎ 
সদ বত ব্রীহি5 1” উদ্ভট)। 

বছুশহ (বহুশস্, বহ+শনচশন)- বারার্থে) 
ক্রিৎ_ বিৎ,অৎ, বাতল্যরূপে । ৯। বহুবার 

বহুশক্র (বহ-শক্রু, ৬ষী _ হিং) সং) পুধ, 
চটক, চড়ইপাখী। ২। বিং, ত্রিং, বহ- 
শত্রুবি শিষ্ট | 

ব্হুশাল (্হু- শাল শোত। পাওয়া 

নি সৎ শাণে) সং১পুহ নহাবৃক্ষ ॥. 

বনহুশিধা; সং, ন্ীৎ, জলপিক্ললী ।.২ ৷ বিৎ, | 
তি, অনেক শিখামুক্ত | রর 

বশির]: (বহশিরমূ) বিষুও । শিং - ১ “রুদ্র! 
বহুশিরাঃ বক্র ।?? 

ৃ বহশৃক্ষ ১ সং, পুহ, বিষুঃ। 
| বহুত (বহে আনেক-শ্রুত ধিনি অনেক 

| বার বেদাদি শ্রবণ করিধাছেন) বিং, ত্রিং 

সুশিশিত, সুপপ্ডিত, বেদাদি শাস্মজ্ত 
ব্তসন্থতি বেহু 'আঅধিক--সস্ভতি বিস্তার, 
সন্তান) সৎঃপুখ, বেউড় বাশ । ২। আনেক 

সস্তান্বিশিষ্ট । [খদিরবৃক্ষ । 

 বহ্ছসার বেছ- সার সারভাগ) সং, পু). 



বাড় 

বহুস্থ বেছ- নেক _স্থ প্রসব) সহঃ সী, 
শক্রী। ২। বহ্প্রস্থ | 

বছুশ্ৃতি বেত অনুনক-স্থু প্রসব কর1+ 

তিনি) _ ভ1) স্ স্ব, বহুবৎ্সপ্রমবিশী 

গাভী । 

বহুআপ] ; সহ, স্্রীহ, শলকীবৃঙ্ষ । 

বহুঙ্গন (বহু স্ব শন্দ, ৬ষ্ঠী_ হিং) সৎ, 

পুৎ, পেচক, প্যাচা। ই। রিং, আনেক 

শনদযুন্ত । 

বহবপত্য বহু অনেক-_অপত্য সন্তান, 

৬ঠী _ হিং) সৎ, পু, শুকর । ৯1 মুষিক। 

৩। বিৎ, ত্রিৎ, বহুস্তানবিশিপ্ত । 

বহ্বাশশী (বহর।শিন্, বু আধিক-_ আশিন্ 

যে ন্তোজন করে; বিং, ভ্রিৎ১ বহুভেো।লন- 

শীল । ২। বহু আকাভক্ষাবিশিঞ্ঠ । শিহ_ 

১ “ব্হ্বাশী সলসন্তষ্টঃ হুনিদ্রঃ শীঘ্র 

চেতন । ৩। পুহ, ধুভরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ । 

বহব কৃ বহবচ, বু নেক -ঞ্চ বেদ- 

মন্ত্র) বিৎ, ত্রিং১ বহুমন্তযু 

বহর্চ বহু আনেক-ধ্চচ বেদমন্ত্র 

প্র) সৎ, পুহও খথেন। ঝগেদের চরণ। 

২। বাং, সুক্ষ, উত্তম বচন। ৩। বিৎ, 

দি, তদভিত্। 
বহ্র্চী বহু অনেক -খচ. বেদগন্্র+ঈ 

.. শপ্রৎ) মধ শ্রী”, ফপেদবেন্খার পত্রী । 

ঘা? আৎ, জন্তঃস্থ “বা দেখ। 

কি মোরণী অবশিষ্ট, ব্ক্রী। 

বাকৃত! পারমী, বার্কতন্-বুনা) বস্ত্রবিশেষ । 

বাগ (পারসা) উদ্যান । 

 জাগাধ (বাগ শন্দের বহুবচন) তে ভমিতে 

.. উদ্যান করা যায়| [বাগান । 
- বাগিচা (70117700906 বাগ ) ছোট 

বাজ (পারসী? শোনপক্ষী, শিকর]। 

. বাজার পারস্য) হু । 
বাঞ্জী পোরসী,সাজিদন্ ক্রীড়াকর?) ক্রীড়া । 

এ. ম্বাজু পৌোরসী) বাহ ।২ । অলঙ্ষার। 
..বাজ্বন্দ; বিং, ত্রিং, বাছতে পরিবার 

_ বাড়ব বেড়বা .ম্বোটকী + অফ) _ বিদ্যমা- 
নারে), সং পুহ, বড়বামুখ।দি, অমুদ্বীয 

বনি ২। আন্মাপ । ৩1 ক্ষীং, বড়বাসমুহ। 

০ 

$ 

»» পাশ শাশ্ীশশিাা্াীশিপীশীশেসপীািীী টিটি 

৭৪ ]:. :. বানি 
পপ পিপাসা 

৪ । করণবিশেষ । ৫ । পৃ _ক্লীং,পাতাল। 
৬। বি, তিৎ, বড়ব।সন্বদ্বীয়। 

নাড়বানি ) (সড়সপ্রি, বউবানল 4 অসঃ)_ 

বাড়বানল | বিমানারে। সৎ) পুহ। বড় 
বানল, মত. ও অন্ি। ২ । নরকবিশেষ। 

বাড়বাগ্রা ; সং, পুখ, ব্রাহ্মণশ্রে্ট | শিৎ ১ 
“ইত্যাকণ্য বচস্তম্য বাড়বাগ্র্যম্য ধীমতঃ।” 

বাডবেয় (বড়বা আঅশ্বমুবী সহ্দশ্থাদেবী, 
বিশেধ,অশ্বিনাকুমারের মাতা এয় ফেষ়) 
_ভপত্যার্থে। ম্পুৎ্দ্বিৎ,আশ্বিনীকুমার। 
২। পু, সমুদ্রায আগ্র। ৩1 বি ত্রিং। 

বড়বামলন্ধায়। 
বাড়ব্য (বাড়ব ব্রাহ্মণ 4 যয) _ সমৃহার্থে) 

আহ) ক্রাৎ) ব্রাঙ্গণমমূত 11 ২.1 বড়গ।কয 

(ধশ্য) -ইদমর্থে)ট বিং, ত্রিং,। ঝড়বা-সম্ব- 

স্বীয় । 

বাড়িঙ্গন ; সং, পু, বার্তীকু । 
বাশ--আভ্ত€স্ “বাণ দেখ । 
বাণগঙ্গা ; মহ, সহ, রাবণবাণনির্ভিনমোমে' 

শ্বরগিরিভব নদাবিশেষ। শিং _ ১৮সোমে- 
শাদ্দক্কিণে ভাগে বাণেনাদ্রিৎ বাতিদ্য 
বৈ। রাবনণেন অপ্রকটতা জলধারাতি 

পুণাদা। বণগঙ্গে'ভত বিখ্যাত বা লীনা" 

দদ্ঘনশ্শিশী 1)? 
বাণাধ (বাণ - ধা ধারণ কর1+ ই.কি)- 

ধি) স) পুহ, তুণীর, তৃণ। 

বণনুর) সং, ক্লথ, বাণর।জার পুর, শোগিত 

পুত্র । 
বাণমুদ্রা ; সং,হীৎ, রিপুনাশিনী মুদ্রাবিশেষ, 

বাণযুদ্ধ ; সৎ, পু, শিবমগায় বাপরাভাঃ 
কৃষ্ণের সাহৃত যুদ্ধ ॥ |শিবলিসবিশেষ, 

বাণলিঙ্গ ) সৎ, ক্লীৎ, লশ্ষদা নদীতে নির্ষিত 

বাণবার বাণ - বৃঞ্রিস্তবারি, বার? রা 
+অঅন্)-ক ) লহ, জীহ। কৰি 
সম্গাহ, বন্ব, সজোয়া। 

বাণিল (বণিজ্+ অফ) - ক্গার্থে। সং, পু? 
বণিক্ক, ক্রঘাবক্রুয়কারী | ২ । বাড়বাগি। 

বাশিজিক (বণিল্গ +ইক(কিক)- গ্ার্থে। সং, 
পুশ, বণিক, ক্রয়বিক্রকারী । ২। বাড়- 

বাসি । ৩। প্রব্ধক, শঠ। ৪ । কীৎ, জু 

বিক্রয় | 
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বাণিজ্য বেপিজ 4 কয) ভাবে) মধ, ক্লীৎ, 
ব্ণিগ্বৃত্তি, ক্রয়বিক্রয় । | 

বাণিজাবাসু (গু 019-+৮11)0) হারা? ও 

অগিকোণ হইতে যে বাফু নিষ্ত বহমান 

হয়) তন্দ্রা 

তানেক গাহাধ্য হয়। 

বাণিজ্য।গার (17117) বাণিজোর কুঠী | 

বাণি বাণী _অন্তঃস্থ 'বাণি' দেখ । 

বাতিল আরবী) মিথ্যা, নিস্কল, আসিদ্ধ । 

বাদর (বদর কার্পাস+'অ ফ)-_ কুতার্থে ) 
বিং, ব্রিৎ, কার্পাসীনিম্্রিত বেস্ত্রাদি)। ২) 
সং, পুং, কুলগ'ছ । ৩ । ক্লীৎ, কুলফল। 
৪। কার্পাসন্থত্র | পৃৎ, রা--জীৎ, কার্পাস- 
বৃক্ষ, কাবামগাছ। 

বাদরায়ণ (বাদর 
৬ঠী -_হিৎ। ব্দরিকাশ্রমে নিতাবাসপ্রযুক্ত 
এই নামে অভিহিত হহয়। থাকে । অগবা 

বদলী 4+য্থায়ল) সৎ, পু, ন্দব্যাস, ব্যাস- 

দেন 
বাদরায়ণি (বাদরাঘ়ণ+4 ই নি) তাপত্যাগে) 

সহ, পুত, ব্যাসদেসপুন শুকদেব। 

বাদরিক (বদর1ইক(ন্ি'ক)- গ্রহণার্থে) 
বিং,ত্রিৎ, ভূমিপতিত ব্দরফলের এটৈ ক- 
গ্রাহী । 

বাদল! পোরসী) রাজ] । 
বাদাম পোরমী, সংস্কতল্বাতাআ) আনাম- 

খ্যাত ফলবিশেষ। 
বাধ 'বাধ্ পীড়ন করা, ব্যাঘাত কর14 অ 

(ঘেঞ১)- ভা) সং, পুং, ব্যাাত, প্রতি বন্ধ, 
বারণ, রোধ । ২। উপদ্রব । ৩। পীযড়া। 
৪1 ল্যায়মতে--সাধাভাবধৎ পক্ষ । ৫ 

(+4'মন্-- ক) বিং,ত্তিৎ, রোধক । 
বাধক (বোধ দেখ, অক.ণক)- ক) বিৎ, ভিং, 

প্রতিবন্ধক, নিবারক, বাধাজনক । ২ । সং, 

পুং, স্ত্রীলোকের মন্তান-জনন-প্রতিবন্ধক 
রোগবিশেষ। 

হাধন (বাধ দেখ, অন(বঅনট)-_ ভা) সং, পুঙ্ 
পীড়।, ছুঃখ। ২। প্রৃতিবন্ধ । ৩ উপভ্্রব। 

৪ । জীংও হাধা ॥ 

হংখ ২ । শরিক ৪ উপ. 
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জাহাজার্দ গমনাগমন্র 

'শর্থস্থান আয়ন দমন, 

পর শা ্। 

বাধিত (বাধ রা শব) বিৎ,ভ্িং, .. 
। প্রতিবন্ধ, ব্যাহত । টা 

৩। নিবারিত। ৪ তাও ] ৫ 1 আয্ম। | 
পীড়ি 2, ব্যখিত। 

৬ |বশ। 
বাধিধ্য বেধির 1 ফ)--স1) সং ক্রীং, বধি 

রতা, আবণশভ্তিরাহিত্য ৷ শিৎ-১ “যদ 

শববহৎ বারুঃ শ্রোত আবৃতা তিষ্ঠতি। 
শুদ্ধ: শ্রেম্মথিতে। বাপি বাধির্ধযৎ তেন 
জায়তে। 

বাধ্য (বাধ দেখ, যখ্যণ)-শ্মা) বিস্ত করি, 
বারণখোগ্য, নাষদ্ধ। ২। পড়শীর! ৬। 
বশাভুত | | 

বাদ/তা 'বাধ্য +তা-__ ভা) সৎ, সহ) ব্শ্য তা, 
বারণযোগ্যতা, নিষিদ্ধাতা । 

বাধীনস) মহ, পু) খর্গী, গণ্ডার । 
বান্দ। পার**) দাস, ভৃত্য । 

বান্দী,ব'্পশ পারসী সং,ল্ী,, দাস',চাকরাণী।, 
বাঙ্ধকিনেয (রদ্ধকা অআমতী+ এয কের।- 

অপত্যথে' ন- আগম। সৎ,পুধ, অমতী- 
পুর, জারজ । | 

বান্ধব বন্ধু +অ »)-_ ্ার্থে। সৎ, পুৎ, বন্ধু, 
মিত্র । ২। আম্মায়,গজন। শি ১রাজ- 

হ্বারে শুশানে চষস্তিষ্ঠতি স বান্ধবং |? 
৩। ভ্রাতা । [২ ।কর। 

বাব (আরবী) পুস্তকের অধ্যাঁষ বা) পলিযাসলাদ । 

বাবৎ (আরবী) ক।রণ, বিষত্ব। 
বাবা তেকী ভাষা) পিতা। 
বাত্রবী বেভ্র শ্িব+ অ(ফ্), প্) অত, রাত 

ছুর্গী । 

বায়! পারস্য) কোন দ্রেবা 

আগ্রম মূল্য, মূল্যের কিম়ুদংশ দেওয়া ॥ 

বারা (পাোরমী, বারান্দা শষজ) চাপের 

বৃহর্ভাগ । ১»।উপরিস্থ গ্রহের বহির্ভাঙ্গ ॥ 
বার্ধবটার (বর্ধবটা বেশ্য।7+র-_ অপত্যাথে) 

মং, পু, অসতীপুত্র, জারজ । ২। ক্ষা- 
পল্লব । ৩ । দত্তা,-টিন |. 

বাহৃস্পত (বৃহস্পতি + অফ) এ ) 
বিং, ত্রিৎ, বৃহম্পতিসম্বন্ধীয়। ২। বৎসর । 

| বাল (বল্ বৃদ্ধি পাওমা+ অ(প)-ক্ষ। ষে 
বাধ) যোধ দেখ, আপ) সং, শ্্রীৎ, ব্যথা, | নিত্য বুঙ্গীজ্রিষ দেহাদিদ্ভারা বৃদ্ধি পায়) 

সৎ, পুত, লাম্পন্ত্রীণ। ১৬ ঘঙ্খমর পর্যন্ত. 

ক্র করিবার 

2 শি 

এ ষ্ঠ ৮ 

৮, উহার, ০ 
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শিকল ০০ 

বাল ৫ 
০ পপ পাস্তা 

বয়স্ক । শিৎ-১ “আধযোড়শান্তবেদবাল- 

স্তরুণস্তত উচ্যতে। বৃদ্ধঃ স্যাৎ, সপ্ত তেরদ্কং 

বষীরান্নবতে পরৎ ।'ই। সংপুখহয়বালধি । 

৩। কেশ। ৪1 ঘোটক-শিশু, শোড়ার 

বাচ্ছা । ৫। পাঁচ বৎসরের হুস্তী। ৬। 

নারিকেলবক্ষ । ৭1 পু _ ক্রীৎ, গন্ধদ্রব্য- 

বিশেষ, বালা । ৮ । বি, ত্র অজ্ঞান, 

মুর্খ । ৯। নূতন । ১০। বালক । লা -- স্ত্রী, 

ন্ব্যা স্ত্রী । লা, লী-আ্্রীং, বলয়ভূষণ 

বালক-৪পুর্ষ্বে দেখ, কণ্_ যোগ) ২, পু 

| বালকৃমি বোল 

বালক্রাড়ন বোল -ক্রাড়, ক্রীড়া কর14সন্ 

বালাখ্গায 

বালাখল্য 

বালগার্ডণা (বাল 

শিশুপুত্র । ২1 বলয়) বালা । | অঙ্গুগ)- 

মক, আড্টী। ৪ ।লাঙ্গ,ল । ৫। গন্ধদ্রব্য- । বালধি (বাশ তেশ ধা 

(বিশেষ । ৬ 1 বিহ, তরি, অজ্ঞান ।- [লিক। 

শ্রী, শিশুকন্যা । ২ বালুকী॥ ৩। কর্ণ- 

ভূবণ ॥ 

কেশ -কুনি 

পুৎ, কেশ কীট, উকুণ । 

(অ”ট্) _ ভা) সং, ব্লাং, বাপের তেল ॥ 

[শং-১ এবালক্রীড়নামন্্শেধরধনু হা; 

বধি প্রহ্বতা ।” (মহানাচক)। 

বালক্রাড়নক (বালক্রীড়ণদক দেখ) কণ্_ 

স্বা(থে) মং, পু, কপন্দক, কাঁড়। 

(বাল-খল+4যফ)) সং, 

পু, বুদ্ধাক্ষ্টপারমাণ সুর্বন- 

বিশেষ, ব্রন্মার শরীবশ্ছ তল্ম হইতে 

ষাট হাজার বাল।খল্য জঞ্মেন। [শৎ 

-১. গাবধিনা নিন্মিত। পুর্ব বেদ 

পরমপাবণী ' অগ্রিবেশাাধ মুনয়ো বাল- 

খিল দয় শ্ছিত।£ ।” 
শাবক -_গর্ভিণী গর্ভ- 

বতা) সৎ, স্ত্রী, প্রথম গর্ভবতা গাভী । 

বালগোপাল ; সৎ, পুহ, জ্রীকক্মুর্তিবিশেষ । 
শিং- ৯ এম্যামলহন্দরন্ৃত্যুবিলাপৎ তং 

প্রণম।মি চ বালগোপালঙ।” 
বালগ্রহ বোল বালক -- গুহ) সৎপুৎ, ব্বাল- 

বকের পাড়াদায়ক উপগ্রহাবশেষ। শিং 

৯ পনালগ্রহাভিভূতানাৎ বালানাং শান্তি 

-,ক্কারকৎ । সংখ্ঘংতভেদে চ নুণাৎ মেত্রা 

করণসুঙডমন্ূ।” (দেবীমা হাস্য) । ৃ 

বালচধ্য বোল. সম্ভান _চর্য নীতি, ্সাচ- 

কট) সং, 
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রণ, ৬চী -হিৎ) সৎ, পুং, কার্তিকের। 
২। (৬্ঠী--ষ) ক্লীৎ, বালকের চ্রিত্র। 

বালতণয় ) সং পুহ, খগ্তি বৃক্ষ । 

বালতন্ত্র বাল শিশ- তন্ত্র নিয়ম, কার্ধ্য- 

নির্বাহ) সং, ক্লীৎ কুমারত্তৃত্যা, বাল- 

চিাকৎস1। 

বালতৃণ ; মং, ক্লীৎ, নবন্ৃণ পুষ্প 

বালদলক 7 সং, পুৎ, খদির । 

বালধন বোল বালক -_ধন সম্পত্তি, ত্ঠী 

_ সু) সং ব্লীীং) নাবালকের ধন, অপ্রাপ্ত 

বয়স্ক বালকের সম্পত্তি! 

ধারণ করা+ই 

(কি) - ক) সৎ, পু, সলো মলাদ,লে, পু! 

২। চামর। 

বালপর বোল ক্ষুদ পত্র পাতা; ৬ঠী- 

ষ, কণ- যোগে বালপত্রক শসা হয়) স্ত। 

পু, খদির, খয়ের | 

বালপাশা! (বাল কেশ_পাশ বন্ধনী 

কিন গোছা] +য ষ্য)- শ্থিত্যথে, আপ) 

ধ শ্রী, ললাটভূষণ, সিতি । 

বালপুস্পী বাল কেশ পু্প ফুল। ঘষে 

বুক্ষের পুষ্প ৮: (গণ কেশপাশে ধার? 

করে, ৬্ভী- ।২৫হ) সৎ, জী, যু'খকা, 

যুইফুলের গাছ। 
বালভদ্রক 3 সৎ, পুৎ, বিষবিশেষ। 

বালউৈষজ্য (বাল _ হেষজ।, ৫মী হিং) 

সং, ক্লীহ,। রমসাঞ্জন। ২ শিশুদিগের 

ওষধ। [বালকদিগের তক্ষণায়। 

বালতোগ্য ; সৎ, ক্লীহ। চণক | হ। বি
 

বালমুষিকা বোল ক্ষুদ্র _ মুষিক ইনুর 

২, স্্ীহ, ক্ষুদ্র মৃষিক) নেড্টিয়া হ হু 

বালরাজ (বাল বালক- রাজ খে দীপ্তি 

পয) ক্লীৎ, 'বৈদৃর্ধ্যমণি ! ২1 পুহঃ 

বালক শ্রেষ্ঠ । ৩। বলীশ। 

বাশলরোগ (বাল - রোগপঃ ৬ভী-য) সৎ।পুং 

বালকের ব্যাধি । | 

বালবৎস (বাল সঙম্ভান- বস প্রির) সং। 

পুত, কপোত, পাক্ষরা। | ৷ 

বালবাঘ্র্ণ (বালবাস্স দেশবিশেষ-জ রি 

জন্মান+অড)-ক] 
জাত) ঘ* কঃ 

বৈদৃখ্যমণি। 
| 

ডি 

সি 



-বীলি 1 
শাপলা শি িিপাশিসপক্ষাশা পিল 

বালবামঃ €(- বাসন, বল _ চাড়া সং, ধ, কল, | 

কেশুনির্ষিত বয় । ২। বালকের বস্। 

বালবাহ্য বোল কেশ _বহু্ চেঞ্&া করা 

যক্ধাণ্)-্ম) বিং, ত্রিং, বালক কর্তৃক: 
বহনীর | ২। সং, ২, বন্যছাগল । 

বালব্যজন (বাল কেশ-ব্যজন শাখা 

বালই ব্যজনঙ্গরূপ। পণ্ডনিশেষের পুচ্ছে ূ 
ইহ। সদা সব্ধ্বদা প্রস্তত হয় বলিয়া) সং. 
ক্লীৎ, চামর, প্রক্ীর্ণক | শিং-১ পকুর্বন্তি | 

বালব্যজনৈশ্চমর্ধাঃ 1” ২। বালকের ব্যজন। ৷ 
“বালব্যজনমো জন্য মক্ষিকাদীন্ব্যপোহতি। 

বালত্রত ; সং,পুহ, মঞ্জষঘোষনামক পুর্জিন- র 
বিশেষ । | 

বালসন্ধ্যাভ (বালমন্ধ্যা- আভা  পশপ্টি, : 
৬ষঠী _-ঠি) বিৎ ভ্রিৎ, অক্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ। | 

বাণসুর্ধা; সং, কীহ, বৈদৃ্যমণি। ২1 পুহ, 
প্রাততকালীন শষ্য । 

বালহস্ত (বাল কেশ - হস্ত! বালই 
রূপ) সৎ, পু, বালধি, সলোমলাঙ্ষ,ল। 
২। কেশগুন্ছু। |ঘন্) উপরের ঘন । 

বালাখান] পারগ্য বালান উগন্ -খানা- বাটি, 

খাশপোথধ্ (পারম্য বাল।-_ পর - পোষি 
দন-'আবরণ করা) গাত্রবস্বিশেষ । 

বংলর্ক বাল - অর্ক কুর্থ্য) মৎ। পুৎ, নবো- 
দিত হৃর্যা, প্রাতঠকালীন শুর্ধা। শিহ-১ 
বক্ষবন্পপঃধানাৎ বালক সদৃশীৎ তনৃৎ |” 
২ “বালা শ্তর্ূুণৎ দধি।” 

বালি বোলিন্, বাল কেশ +হ, ইন্ 
বালী _প্রহ। ইহার মাতার কেশ হ- 

1 

ূ 

] 
1 

ূ 
| 

হইতে জন্ম হয়) সং, পু, বানররাজবিশেষ, | 
কিক্ষিন্্যাপতি, ইক্পুত্র কপি। | 

বালিন (বাল কেশ+ইন্_ প্র । পুন্লে ূ 
দেখ) মহ, পু ইন্দ্রপুর কপি। নী রি স্্রীৎ, | 

অশ্বিনীনক্ষত্র । ' ূ 
ধালিশ বাড়ি [বাড় "ল্নানকর)” বৃতিপাওুয় 
+ই- ভাবে। বন্ধি_ শো লাশ করা 4 
অড)-ক। বলি-শ্ীী শয়নকর! 
+অড)-_ ক) বিৎ, তরিৎ, মুর্খ, অজ্ঞান। 
২। নি | শিং-১ “বালিশ মালি- 
শশামম।বোধয় কক্কণঝণৎকাটরঃ 1” ৩ 
লিন [বাল কেশ+ইন্ - অস্তযর্থে] 

১১৭ৰ 

শীত পি ীশী শীট টিপা টিপস পিল 

। বালু কাধন্ত্র, 3২১ কহ, 
। বালুকাপেদ ; সহ, 

। বালেন বাল 1 এয় (ফের) - 

] বালা 

মস্তক- শী শয়ন কর! +অড) _ ধি) 
২, ক্লীং, উপধান। 

বালিহন্তা-প্ত, | (বালি, বালিন্ বানর- 

সপ ৭১4 পপশিপীপিসসসসপীপিশিপিল 

বালিহা- হন্ গাদখিশেষ হস, হা 
[হন 1০ লি তন -কাষে ব্ধ করে, 
*য-য্, সং পু, সামচন্দ্। 

বালাশ ) মহ, পুত মুএরক্ুষ্হ নোগ। 
বাপু; ম্ও বাহ এলবালু নামক গন্ধদ্রব্য | 
বপুক ১ম) সহ পানীবালু। 
বাশুকা “বল বৃদ্ধ 0 - ০5 

বাপু, কণু খে, ভাপ হম) স্থীহ। 
[স্+তা,বালি। »। শাশ।] হস্তপ। দা । ৩। 
ককৃতা। ৪ । যঙ্্রবিশেস। ৫।কপুরি। 

বানুকাগড় (বাপুকী বালি-গড় করিত 
হওয়।, গড়িয়। যাওয়া+অআ- গ্রহ) আহ, 
পুহ, মহমাযাবশেষ, বেলেমাছ্ছা। 

বান্পুকান্ঘিকা (রালুকা-আত্মন্ স্ব্প+ 
কপ সৎজ্[র্থ) মহ, সাং শক রা, চিন। 
২। বিং, ত্রিং, খালুকান্য়। 

বালুকা পভ] ১ আহ, স্টাং, শু (বকবিশেষ | 

বাশুকামন্ধ আপুকাব ময় ময়উ পুরণার্ে9 
(বস, 52, শিকভিময় । ৯ । বালুকা পূর্ণ । 

ওষধপাকাখ বস্তরবিশেষ। 

পু, তন্ত বানুক। দ্বারা 
তপু দিধা মেদ শিরথত করা] 

বালুকা, বালুক্জী, বালুঙ্ষিকা, বালুঙী; অং, 
০০7) কক টা । 

বাল,ক ; মণ, পুগঃ বিষনিশেষ । 

যোগাতে সং, 
পুহ, দেত্যবিশেষ | ২। বিৎ, তরি, পুজার 
উপযুক্ত । ৩। বাল +এরফ্েয়)- হিতা- 
থে, বালকের উপধুক্ত, বালকের হিতকর। 
৪1 হু, কোমল । ৫। পুং, গনদভ। 

বালে; সং, পুহ, বদর । ২হ। বিৎ, ত্রিং, 

বালকের অভিলবিত। 
বাশোপবীত (বাল বালক-উপবীত 'পৈতা) 

সং, ক্লীং, দ্বিজবালকের যক্রনুত্র। ২। 
বালকের পরিথের ঝগ্প। | 

বাল্য (বাল +ব:ফ7)--ভা) মংরীং, শৈশব, 
বাল্যাবন্থা,। ১৬ বর্ধ পর্যযস্ত। শিং-১ . 
“আষোড়শাগ্ভবেদ্বাল্যমূ ।* | 

০ 



০ পেপপপীসপসপ
াপাপপপপপপ 

পাশা 
টিটি 

বাম্প, বাস্প বোধ ব্যাঘাভ করা1+প- সং 

জ্ঞার্থে, ধ-ষ | অন্য পাকার বাষপতিচ্তে 

--অন্তঃস্থ বও সপ) সহঃ পুত অ শরা শেএ 

জন । ২। উন্মা, হুক্ম জলকণী। ৩) ক 

বাবি। 

| 

বাহু 

বাস্পপোত, বাম্পীরপোত 

বাস্পীরতরণী, বাস্পীয়নৌকা। 

কলের জাহাজ । 

বাস্পমান-যন্ত্র 00১09070097) যে যক্ত্রেবায়ুহ্ ৷ 

বাস্পের পরিনাণ নিজ্রপিত হয়। 

বাস্পশকইউ, বাস্পাষপ্রথ (৯৮5৮) 002৮1202050 

কলের গাড়ি । 

বাস্পীঘ মন্ত্র (3০010101722) ধূযাকল। 

বাসিন্ট (পারসী, বাসিদন্্বাম-দৃ থাকা) | 

অধিবাসী । 
বাহ-পুহ 7. (বাহ + অন্) - ক) মঙ। 

বাহা-স্বীৎ / ভু! 
বাহার (পারসা) বার, সাহসী ২1 আনুন 

রাজকান্ন কন্ধুচারীদগকে ও জন্যান্য 

সন্ত্রান্ত ব্যন্তিগণকে 
উপাধি দেন] হইয়া থাকে । 

বাছার পোরশা) বম্স্তকাল। 

চটক । 

বাত (বাধ 

ভাগ পধ্যস্ত 

পার্খরেখ। । 

বাহছক(খাহ7+ক- প্রষ্ অথবা বাত কু করা 

অআট)-ক) সং) পু২, খতুপর্থ রাজার 
জারথিবেশধারী নলরাজ]। ২। কপি । ত। 
নাগবিশেষ । ৪ | বিং, ত্র দাস, অধীন। 

বাহুকু% ; বিং, ত্রিৎ, কুতি তবাহযুক্ত, দুলো। 

বাহকুন্দ (বাহ ভুজ-কুন্থ যে শ্লিষ্ট হয়) 

নন গু পাকি পাধ11 
বাহুকুলেয়ক (বাভকুল 1এয(স্দেয়।- ভবাথে, 

কণ্-_ যোগ) বি, ভি, বঙ্কুলজাতি | 

বাজ বোহু [ব্রবাত। হু -জ জন্ জন্মান 
শঁ তি। ক] ঘেজন্ে, ৫মা-ষ্) সহ, 

গুহ (ব্রনাপ বা হইত্তে উত্পন্ন বুলিগ1) 

ক্রত্রির । ২1 শুকসনশী। ৬ । খু জাতি 

তিল । ৪ । বিং, ত্রিৎ, বাহজ।ত । 

অবয়ব । 

মাটি 
পি / 

১১৭৮ | 

€(9191৮70- ূ 

৬9৪5০1 ) 1 

গবণুসেন্ট হইতে 

২ ক্টৌন্দর্দা। | 

ব্যাাত করা4+উ - ক, ধলকহু) 

জাত সঃ বস আবধি ভাঙ্,জর আহা; | 

২।ভিকোণাদির 

বান্ছু 

বান্াণ 
করা, 

ভুজ ত্রান [তে বকা 

৮, ৭ বু্গাণ) হাহ, ক্ীধ। জস্থা, 

ঘা, নিবারণ বাজপদ্ধ ছে হনয় আবরণ। 
এজ শ্গন্ ) জা, পু, উর বত ২। হ্। 

| লজ বন্দু) (দশ্যন্, পহ জজ ৩ দাশ 

: হন ভান্ত)নে) সঙ পুত, এরাবত । হ। 

... শ্পাশীস্ িশিশিপিশী 

০ 

হান্দ 1 

ৃ বাহদা বাছ ভুজ- দাদা দান করা 
কস ড)- ক, আপ | দাহা। গ্রণিদ্ধি 

| আছে শে,লিখিত লাগে খান এই নদীতে 
|. জান্গাহুন করি ছিনহস্ত্র পুশহ্রাু হন 

|. লিগা ইছার নাম্ বাছদা) সা) আ্কীছ। 

| নদী বশেদ 2 এই নদী হিমালয় হইতে 

| নিঃস্াত! হইঘাছে। 

| লাললা ; জা, ক্রীত। ফুুদ।পাাগা হস্সনল । 

ূ পাকড়ষ। € ভভ - কিনা ভন ) সঙ 

|. সী) কের, বাজ । »। বাজভুষণ। 

 বাততেদন (০ ভেদিন্, নাহ ছিদ ভেদকরা 

|. কঁইন্নশিন্)- ক) বিহ, পিহ। বাছতেদ। 
কারক । ২. তাহ, পু, শিযুও। 

বাম (গরাহ উজ, মুল, ৬্ঠী -ফ) অং) 

| ক্লীহ, দোসু'ল, কল্গ, বগল 

ৃ বাদসুদী (নাহ ভুজা _ হু লড়াই) সংরীহ) 

| অরদুদ্ধ, হাতাহাতি । ্ 

৷ বাঙ্গল বহুলা কৃন্তিকা নক্ষত্তযুক্তা পুণিগা? 
|. অকস্ণ) _ তদৃধুক্তমামার্থে) আহঃ পুজি রী 

ৰ তিক মাস। ২ । (বগল ভাসি 14 7 

ূ স্বার্থে। ক-_ যোগে বাহলকও হয়) আগ্নি। 

৩। বোহুষল €যে ল্ঘ) ক্লাৎ, বাহুত্রাণ। 

| 

ূ 
] 

৪8 
ন্ 1 

৪ ।বেহুল অনেক + অ)- ভা) বৃহ 

লন্ব। 
বাহুলেনর €ব্হুলা 

ভাপন্যাথে কনিকাকর্ভৃক পালিত 
কতিকা1+ এয় কে) 

বলিয়া) 

০ 

হি) 

বাহুল্য (বলল 4৭ ফ্্য)- ভাবে )স 

ভধিন্য. প্াচুষা। 

ূ বা1গক্েন্, ষড়ানন । 

: বাহুশানা €- শাশিন্, 

| 

ডা 

র্ 
রর কী, 

বাহু - শাল + ন্ 

(নির) উটবিহ ভ
ি হিলের শ্লাথা' 

কারী। 

বাহুসহত্াডূৎ বোৌকু ভুজ- 

ধারণ কর17 

জাহত্ হ্র্জার 

-- ভি চি 
»*বিপ)- ক 

0৮ নি, 



বক ্ 
১০ 

যে ধারণ করে) সং, পৃৎ, কান্ভবীর্ধ্যাজ্ত্রন; 
ইনি পরশুরামকর্তৃক নিহত হন। 

বাহ্বাহবি (বাহু -দ্বিত্ব+ই- প্রৎ) অং, 
বাহুযুদ্ধ, হাতাহাতি । 

বিন্দু (বিন্দ অবনবীক্ন্ত হওয়া+উ -ক, 
জ্বার্থে ) সং, পুৎ, দবদবোর কণা । 

২। ক্ষুদ্রচিহ্ত | ৩। অভুঙ্গার 1 ৪ | জামশা। 

৫1 বীজবিশেষ 1 ৬10 1১9171) মাহার 

অবন্িতি আছে কিন্ত বিস্তৃতি নাই । 
বিন্দুমরঃ ৫ বিন্দুর ) সহ, ক্ীহ। আনোবর- 

বিশেন ;ভগীরথ গঙ্গান্তরণার্ঁ এই স্থানে 
তপযা। করিদাছিলেন । শিহ ১ িরিযাহ 
বিন্তসবোনাম মত রাজা ভর্গারগত | দ্র 

ভাগীরথীৎ গঙ্গামুবাস বতলাও সম 1 
বিদ্রক্ষু। 7 (ভরগজ+মন _ইচ্ছার্খে+উ 
বিলতিশু ] _কদ্বিত) বিহবিতদাহেচ্ছু। 

বিদ্বৎ (ভি ধারণ করা+ অহ শড়)- কা বিং) 
তিৎ) ধারণকারী । গনিত্রুরেণৎ জঠর আঅ- 
টিমে? শৃ্গবের চ কাক |ই। পোষণকত্ত1। 

বিবী হিন্পা। শাণ্য] ক্ীলোক | ২1 শশী । 
বিহিদান। (পারস্য) একপ্রকার বাজ ওবধার্থে 

ব্যবঙ্গন্ত হয়। 
বীভতংস 'নীভহসা বণ, নিন্পাকর14+আন্_ 

্ার্থে। দিত] নিন্দা4আ ঘঞ)- শী) 
বিৎ. [২১ আ্)ভ্ত গ্রণাকর, অত্তি কদর্ধা, 

জুগশ্নিত। ২ নি? ৩। ঘ্বুণাত্মা | ৪ | 

শিরা ।৫। পাপা । ৬। সঙ, পুহ) রম- 

বিশেষ, জুঙুপা যে রমের স্থানিভাব। ৭। 
(বীভতনু দেখ, + ঘঞ _ ক) অর্জন। 

বীভতস্থু (আমি সুদ্ধস্থানে কদাপি বীভৎস 
কর্থী করি নাই, এই নিমিন্ত লেকে ভা- 
মাকে বীভহনু বলে?) মহ পৃঃ অজ্জুনি, 

পাণগুরাজার তৃতীয় পৃত্র। শিং -১ “বীভ- 
মুত কিং করিষ্যতি )? 

বুক বেক শন্ব করা7+অঅন্)-_ ক) সং, 
ত্রিৎ বক্গঃস্থল, বুক । ২। পু, ছাগ। ৩। 
পৃৎ-স্ত্রীং, সময় । ক্কা- স্দ্ীং১ শোণিত। 

হুক্ন (বুদ্ধ, কুকুরাদিকর্তক শন্দ করা+ 
অন.অনট)- ভ।) সং, ক্লীৎ কুকুরার্দির 
শব্দ । [মাংস ) সং, ক্রীৎ, বঙ্গহস্তল | 

ব্তাগ্রমাংস. (বুক্ধ বুক-অগ্র প্রধান - 

১১৭৯ |] বুদ্ধি 

বুক্ধার (সুক্ধ, ুনুয়াছি কর্তৃক শন্দ কর1- 
আর- প্রা । ছি, হন্দুস্থানের মিংহ কুক্ধরের 

ন্যায় শন্দ করে বলিষা) সং, পু, সিংহের 
গর্জন | 

বুদ্দ (বুধ জানা+ত ক্ত)-ক 3) মং, পৃহ, 

বিসুর অবতারবিশেষ, বৌদ্ধমত-প্রণেতা। 

বুদ্ধ (আনত) 1 

দশ ভাবতাবের মধ্য ইনিনবম। শিং-১ 

“ততঃ কলো।: প্রবৃন্তে সহযোহায় হার 
দিষাৎ। নুদ্ধো নাদাঞগনদুতহ কীকটেমু 
ভাবিষ্যতি 17, 

“শান্তৎ মদা প্রণীবধাতিভীতং 
তা | 
তন্প্রসদ্টগিরি কগৌরবস্থৎ 
যেগাশ্বরৎ বুঈমহৎ ভঙ্গেয়হ |” 

“নিন্দমি যক্রবিধেরহহ আতিজাতম্ 
সদয়হ্গদয় দর্শিতপশ্তঘাতৎ ॥ 
কেশব ধৃতপুদ্ধশরীর 
জয় জগদীশ হরে ।” জেয়দেব)। 
»।জাগরিত।৩। (+ক্ত- শ্স) বিৎ১ ত্রিৎ, 
বিদিত, জ্ঞাত। 

বুদ্ধগয্া ; সহ, স্ত্রী, কীকটস্ছ বুদ্ধদিগের গয়া- 
বিশেষ । 

বুদ্ধি (বুধ জানা+তিংক্তি)-ভা) সংস্্রীং, 
জ্ঞান,বোব, নিশ্চয়াত্তিক। মনোবৃত্তিবিশেষ। 
২। (+ক্তি- শী) মহত্ত্ব । ৩ (+ক্কি- 

ণ) অস্তঃকরণ । [বিশেষ । 
বুদ্ধিকামা;) সং, শ্রী, কুমারানুচর মাতৃকা” 

বুদ্ধিজীবী (--জীবিন্, বুদ্ধি-জীব্ বাদ শ" 
০111 

উঠত ৮ 



বুধ! | ১১৮০ | বে 

দিন বিং, ভরি, বুদ্ধিমান, | 
জ্ঞানী 1 শিখ-১ 2 ক্তহানাং আমিনা | 

বেটা ভাশিনাহ লৃঙ্গিজীলিশত) ণ 
বুদ্ধিমান পেক্কিম্ বৃদ্ধি মহামহীন আস্তান ] ভি, জ্ঞানী, বিদ্ান্। | 

থে) বিহু, বিৎ, পুক্িপিশিষ্, জ্বানী । | বে ও বুঝ14+ন নকু)-ক, অৎজ্ছার্থে 
বুদ্ধিবূদি ; সহ স্টীহ, এুক্ষির পন্মু, দ্ানোলির, র , শিল। শ্িিং- ১ এনিনেশ্টা বু! 

ৰ 
1 

| 
ও 
] 

] 
1 

বুধিত্ু (বুধ € দখ, ভ জিনা দ্য হন্ 

1... আপগত ভাত ং 
1 বুগিল ( ধূদেখ, ক, শীলার্থে) বি 

্” 

ব্যক্তিগ্রাহিত। উপ্া্মত ভাল্ুমিতি প্রভৃতি; পা ভি 11 ২ । (বন্ধ বন্ধনক 

যাবতীর বস্্র সন্ঞা ও গুণ জানা, তাহা দান রসানতা। 
দের পরস্পর আন্বঙ্ধ শিরপন করা, আবহ 1 বুধ পুর বি ষজ্জ্য)- ভবার্ে) অঙ, পু) শাহ 

নিকুপ্ট প্রবুনি ও ধন্ঃপ্রবুত্তি সনাহকে পহঠ্য অগি। ২। রা গি | 
যখালিয়মে লিয়োজন কর বুদ্দিবুভিন : হুনয়াদ পারসা। ভিত্তি 

গাবান শ্রযোজান্। । পুসুন্ান পুর জানা আন আনি) কা সং 

লুদ্বিমহায (বুদ্ধি জুল হায় আইচ) দে, শয্যা । ২1 পাঞ্ডিত । ভ: দেবতি। 

আহ, গুহ, আঙ্গী, পরামশাপালি। | পুন আজ চভোজন করান মন্ ইচ্ছা 
বুদখভিঘ 'পুদ্ধি ত ইন্ডিয়া মু শহ, কটা, 1 কাত ভাও আপ্ সহঃ আজ হোজনেক্ছ 

জঙ্গানেন্দিঘ, সন্ত চক্ষু ্রাদ আনিকা ্ুা। 15২, দু বি 5 
জিন্বা তন | | বুক্টাপাভ ১ বুজুক্ষা ন হত ও জাতাখে এ বিং 

বুদ (বুক অনুকরণ শন তকিগ১- 1 সুইজস। চছুধ, জালাক মন ইস্ছাখে নও 
ল্মকুপুদ ০ আদ আহলাচিনা কঙা কান্জা ক) । 8 রর নে সৎ, রি হ্ঞই। 

ক্র ) ঠাইত পুহিত আলি, জালের ভাড- ৃ ২। জী দিতে ইস", ভি০1শ। 

ভি । ২। পিস্থ হইিনিিদিতিি | শিং ১1 পুজা ভূ হওয়া সখ: হচ্ছ ছার্থে 08 

“গপক্চরাতেণ কললঙ লু দাকারতাঁদ লাজেজ 07 ভিডি আপ্) সঃ জী) ও বেক ॥ 

বুধ (লুপ জানানাঅ ক) তক দে শা বুলবুল পারমা) পনামখ্যাত পুনযনিশের। 
জানে ) মহ, পৃ, উদ্েপ্র গুণ, শুভ ১ খল বেলু মন্ধ হওয়া, জামা উঠ14 ইঁ 

২ । পণ্ডিত, বিদ্বান শিছ 5 “বুধনৈপি এছ) সহ, শ্্রীহ। ভগ প্র চহ্ | 

নবুধাতে |? ৩1 আর্যাপঘশীয় নপুলিশেষ । 1 পুলা অহন্দি। ভষা, বাক । ূ 
বুধচঞ ও মং ব্রা উপর রাশযাদি আবার | বুধ 1 খু ত্যাগ কান অক ই? 

চপ্ত'নশেষ। বুম | সং ক্রীহ,। কড়া । ২ । ভুষি! ৩ 
বুধচার ১ মং, পু৩ও বুপ্ধ গ্রহের শা শুভস্ুট ক হচ্ছৃপধান্য, আংগ্ড়া। 

সঞ্চার । ুসা পদ ত্যাগ করাকে) ক) সখ 
বুপভাত ; সঙ, পু, কুক্ধের পিতা, চন্দ্র ওহ ,নাট্যোক্ডিতে কনিষ্া ভগিনা। 
কুল ও বু ০ সন্ত্র শি সহঃ কাত অরকজ | শুস্ত অনাদর কর1-4 অআ(ল,। )্ 

শাখ। [পুত পুত রাজা । 0 অহ, আত, স্থালাভূষ্ মাংস । ২ নয়া 
রা অসার ভাগ, কাটাবে 

কালে শুভ শ্ 

ভব. চটির গু তত ভাত 
বুপান (দুধ জনা ক আন শান) র / আছ, প্রভৃতি । 2 পৃ, বক । ২ । জানা বুভ্তি। ৩। বি বেলছানান (পরসী) পীড়ন 

৪) বহ, ভ্রিত, আিরিবাদ। । ৫ | ত্র বাগশ। লেইমান.পারসা বে 
ধা রে র্ পা, চৈর পৌষ এবং হরি- ইমানৃ » ধন্ম ). 

এভিম অমযে বুধবাগযুভ্ঞা শুক্কাঞ্মী। আস । গন আশি শিং- 'বুধান্উমী শুভা পুপ্যা যখোক্ত ! বেওয়! পারসী। বিধবা 1. ফলদ | | | বেওরা; দেশজ) কারণ, ধন 
১ 



কোধ ৮ 
স্লপিস্পীপীশিশাশাীশীশী শব শাঁটিীশশীশিশ শশী াশাশীতগি 

নি শি 

১১৮১] 

লিক পোরসী বে-কার-কার্য) যাহার সোপনীয়, বোধ (পুধ জানা +ঞ্ানীয়, ৪ 
কর্মী কার্ধা নাই। 

সেম (ভুকী আভাষা। রাশী। ২। মানা স্টী। 
লেগানা পোরসা) অজ্ঞাত, অপরিচিত) ভিগ্র- 

দেশীর । [করাকে লেগার বলে । 
পেগার দেশজ) টাক কড়ি না লইয়া কার্য 
নেজার পোরমী) অমন্তষ্ট, রাগান্িত। 
ক্েপ পোরম্শ বে-দশজ ঢপ) কুৎ্মিত, 

বিকলাঙ্গ, মন্দ গ»ন। 
বেমার (পারশী। পাড়িত। 

বেয়াদব (পারা) আঅমভ্য। 

পেখাদনী পাশা) জসভ্যতা। 
বেুলাযাপি (পাওসী) কাচনিশ্ষিত | 
বেশী (পারমা ছাপিক) ভিতিরি | 

লেহাধা (পারী বেলুুবিহীন্ ০ হায় শু লজ্জ!) 

নিল জ্জ, লজ্জাাবহান। 
বেহাশ (পারা বেলবিহীন4হোশ ওল 

জান 'আঅন্দান। »। মন্ত। 
বোচ কা, বুচপশী (তুকখ ভাষা) বস্ত্রাপির 

মোট, পানী । 
বোছ। (বো, তিধ 

পিং, ত্র 
জালা +ততিন্)-ক) 

, ভও[ত1. জানে যে। 

বোধ বুধ বুঝা অ.ভাস)- 1) হাহ, 
ভবন । »। ঝু্ধি। ০) | জাগরণ ॥ 9 । দশ | 

৫। (বুধ ঞ্ি দু বোধি। বোধিতকরণ। 
বোধক (বুপ ডিল পোনি 
(ণক)_ ক) পি, ব্রি, জ্ঞাপক, শুচক। 

২। প্যোতক । ৩] জাগনিতকাগী। 

৮৩ 
২9 

নোঁধকর ] (বে'ধ জাগরণ- কর [কু 

বোধকান্নক | করা+ অ.ভান্),ভাক্(ণক)- 
কষে করে+ সং, পুং, বৈতালিক, 

শিৎ-৯ “নিশান্তে বোধ- 
কারকঃ _. (অভিপ্রায়বেন্তা । 

বোধন ্ পু) টু 1 বিং, ভ্রিৎ। 
বোধন,বুধ-িঃ » বোধি বুঝা-বিচ্ঞঃপনকর14- 
অন.অনট ).- ভা) সঙ, ক্লু জ্ঞান।। ২। 
[পরল । গু. জাগুরখ/লাগান। শিং 

-১ “শয়নৎ বোধন হবে 1১, “জা, 
য়াহ্ে বোধনৎ- ভুর্ম7 ৮৪1 সন্দীপন, 
ই নীশ্দর্ীধ কাতি ক শুক্লা এক।- 
দস, এ জকাবন্দী। ২। পিক্লী। 

জান!ন4ভাক | 

ৃ 

ূ 
| 

ৃ 

| ূ 
| 

ৰ 
| র 
| 
ূ 
ূ 

| বৌদ্ধ (বুদ্ধ 1 আঅ:৯)--ই 

শা) পিং, ত্িং, জ্ান্য, জান্নার যোগ্য । 
বোবগাবাহ (১০1787111৮6 3176511))) থে »] [নল 

দ্বানা দর্শন) শবণ, চিন্তা অভৃতি কার্ধ্য 
করা যাষ। 

বোপধবামর ; আখ, পথ) ভগবানের প্রবোধ, 

দিন, উ্খানৈকাদশী। 

বোধি (বুধ জানা +ইন ক) সং, পু, ত্আ- 
শ্বধবৃক্ষ । ২ ।। তিন ভাবে) সমাধি- 

বিশেষ । ৩।(€( বইন্-ক) বিৎ, জিৎ, 
ভ্র[তা, লোছীা। 

নোপ্বিত (বুধ টিংল্পোধি জানান +ত্ঞ) 

_শ্ম) লিং, ব্রি ১ পতি ২। জাগিগ্ড। 

বোবিহুকু, সোপিদ্রম (লোধি জান তিক্রু) 

জ্রুণল্প্ুক্ষ) আঙ্। চিত আশখবুক্ষ । 

বোধিতব্য 'বুধ-ঠিলবোধি জানান 1তিন্য 

_্ম) বিষ তিহ, জ্ঞাপনায়। জানাহবার 
খোগ্য। | 

বোধিসর্ত 'বেধি বুদ্ধিমান 
পু বুদ্ধবিশেষ । ২। বৌদ্ধ । 

দদর্থে ) সহ, পু) 
বুদ্দমতা।নলপী, আস্তিক । ২ । ক্লীং, বুদ্ধকৃত 
নিকীশ্বর শাছ। 

বৌধ বুধ + মম ঞ্)-- অপত্যার্থে)ট সহ) পু, 
বুধের পু, পুকরবা | [খফিবিশেষ। 

বৌধায়ন (বুধ + আনন.ফায়ন)-_ প্রহ) সং১পুহ, 
ব্রততি_তী (প্র- তন বিস্তৃত হওয়া+তি 

(ভি*)১- ম্ম ) পস্নব) সহ, স্ত্রী, বনী, 
লতা | ২1 (+1- ভাবে) ব্ন্তার । 

ব্রপ্ন বন্ধ, ব্ধন করা+ নকৃ -ক,সতজ্ঞর্থে। 
বন্ধ স্ব্রধ্) সং) পু» বৃক্ষমূল, শিকড় । হ। 
(বুধ বোবা শকৃ_-ক)শিব। ৩। শষ্য । 

৪ ব্রহ্মা । ৫ পুত্র ৬। শরীর | 

রোগবিশেষ । 

ব্রহ্ম ত্রিক্ষন্, বৃনহ [মনুষ্যজাতি] বৃদ্ধি পাওয়। 
পা] কর।7 মন্ _ ক) মং) পু, ব্রন্গা।। হ। 

বিপাতা1 । শিং- ১৫ ব্রঙ্গণা সহিতঃ শেষ” 
৩। ত্রাক্ষণ । ৪ । পুরোহিতবিশেষ। ৫ 
ধন্মশ।ক্প্রযোজক খষাবশেষ। ৬। যোগ- 

বিশেষ । ৭1 ক্লীৎ। পরমেশ্বর । ৮1 বেদ- 
মুন্র। ৯! বেদ ১০। বেদজ্বান। ১১। 

মতা, সং, 

গা | 



ব্র্ষ [ ১১৮২ ব্রহ্ষ 

বঙ্দতেজ?। ১২। তত্ব, ভঙসহ 1 ১৩। যে বাচে, ৩য়া-ষ) পু, ভারি 

তপমাযা। 
আাশিণ (২ । মুল্য গ্রহণ পূর্বক নেদাধ্যা, 

ব্র্ষকন্টকা (ত্রঙ্গন রঙ্গীন কন্যা, এই 

দেবী ব্রচ্মার মস্তক হইতে জন্মিনাছিলেন) 

অৎ,ল্ীৎ, বাগদেবী, সরগতী | ২। ব্রাহ্ম | 

. ব্রঙ্গকুট, ব্রঙ্গগিরি (বহ্ষন ত্রদ্দাকুট 

ব্বতের শূঙ্গ ।-_ গিরি পর্বত, ৬ষ্টা-- 

সং, পু২, পন্বতবিশেষ ! শিৎ- ৯ রি 

কুটৎ সমাকরুহ্য মুক্কিমেবাপ্র মামরহ )? 

ব্রহ্মকর্ড ; সৎ, রীৎ, ত্রতবিশেষ, 'আহোরার 

উপবাসের পর পঞ্চগব্যপানকপ ত্র । 
ব্রঙ্গকুঙ্ ব্রেদ তপস্যা ক করা+*:ক্িপ) 

ক সহ) দিনে বিখুও । ২ 1 তপাঃকতা। 

ব্রহ্গগ্র্তি ; সং, পু, যঙক্জোপবীতের গ্রন্থি- 
বিশেষ । 

ব্রহ্গঘাতক (বর্গ - 

- ক) বিৎ ত্রিঃ 
হন্ ব্ধ করা+ ভক.ণক) 

ব্রাঙ্গণহিৎমক | টিকা 

স্্রীৎ, ব্রঙ্গহিতসাকারিণী । শি ৯ শিশু 
তিকা ত্রক্ষঘাতিকী ।? 

বেদর্গবনে | 
বদ করা+আ।টকৃ)-ক 

হাহন্যাকারক । শিৎ 

কৎ পতন্তুৎ 

ব্র্গঘোষ 7 সং পু) 

ব্রঙ্গদ্ব (ত্রঙ্গ-_ হন্ 

হল্প্ব। বিৎ, ডি) প্র 
_-১ ৰঙ্গদ্বমপি চঞ্ডালহ 
পৃনীমহে 

ব্রহ্গচরু : সং ক্রীৎ, কার্যকারণাত্মক সংসার 
কাপ চঞ ॥ 

ব্রদ্ষচর্ণ্য ব্রহ্ম বেদ- চত্য চর গমন কৰা 

+ষ-ভাপে] আচরণ) আম, ক্লীৎ, প্রহ্গ- 

চারীর ধন্ম। ২ কী পুক্রষের স্মরণ 

কীতন প্রভৃতি অষ্টবিণ মৈখুনাভাব | ৯। 

ত্রবিশেদ।। শিৎ-১ “প্রতিবেদৎ ক্রন্গ- 
চর্্যৎ দ্বাদশ্রান্দানি পঞ্চ ব। 1? 

ব্রঙ্গচারী ন্গচাধিন, ভঙ্গ বেদ- চর গ- 

মন করা41ইন্ণিন্)-ক ) সং, পু 
প্রথম্শ্রমী, উপনধনাস্তর যে ব্রাক্গণ- 
তনয় গুর্ুগুহে বাশ কিয়া বেদাধ্যযন 

করে । দ্রিনা_শ্বীৎ, ত্রক্গচত্যব্রতচারিণী 
স্্রী। ২ ।ছুর্গা। ৬।বাকুণীবৃক্ষ ॥। ৪। 
ব্রঙ্গীশাক। 

ব্রহ্মজীবী (্রক্গজীবিন্, ব্রহ্ম 

[জীব জীবনধারণ করা+ইন্্.ণিন্)- ক] 
বেদ-_জীবী- 

পন | ৩ । লেদজীশণ]। 

বর: বঙ্গান -জ্ভ |ক্কা জানা+মআড- 

ক যে জানে) বিহ, ভরি তেদজ। ২। 
তঙ্ক্!নী। শিহ--১ “ঙ্মন্ছোহ মতি 

বা'পন 1? ৩ | ত্রক্গজ্ছাশা, মুনি কষি প্র 

ভূর্ি। ৪ আীগোপাল। [শৎ-_ ১ 0 

হা ক্। ব্রন্গাতুৎ প্রঙ্গা অঙ্গাকম্মপ্রকাশকহ। 

ত্রহ্মভ!ন ; সহঃ ক্রীত, ব্রক্ষবিষ়ক জ্ঞান, 
আশ্মতত্ববাধ। 

রল্গডিন্ব_ বঙ্াণ্ড | 
ব্রহ্ধণায দন্ 1 যয ইদমগে) বিৎভিই। 

ক্ষ ব1 ্র্ষণমন্ন্ধীয় | ২। সহ, রাত, 
ব্রহ্ুতেজঃ। ৩। (ভাবে, ভঙ্গ । | শিং 

_-১ ধত্রঙ্গনাদেব হীয়তে 181 পু 

অক্ষনার বুঙ্ষ, ভু তেগাছ। ৫ মুগ্জহণ। 

৬। তুলবুদ্ষ ৭1 বিখুও । ৮৮ 1 শনৈন্চহ। 

ত্রঙ্গণাতদব 7 সং) পু আকুজ। | শিং১ 
“শগেোত্র কণ্যদেবায় ৫ গে।আক্ষণহিতায় চ। 
জগাদ্বতান কলা গোদিন্দায় মো নমঃ) 

ব্র্দতাল ) মং, পুছ, চু খ তাল। 
ব্রঙ্গাতাণ ১ সন, করাত, পুক্ধব্ীর্প | হ। অপুষ্ঠ 

মূলগার্গ | 

ব্রহ্ষত্য ব্রন তব ভাবে) অং, ক্রীত। অক্ষ 
ভাব, ব্রহ্ষামামুজ্য, ব্রহ্গপদ | 

বঙ্গদণ্ড (ত্রহ্ম ব্রাঙ্গণ- দণ্ড যাই) সই) 

পুহ। ত্রাহ্ধণের যাই । ৯ । ব্রাঙ্গাণে ণর আভ' 

শপ । শিএ- ১ পত্রঙ্গারগুহতা থে ৪৯ বিছ্যু- 

দগিহতাশ্চ যে।? ৩। বশিষ্ের গিদ্ধযাই। 

শিং - ১ 'একেন ব্রন্মদগ্ডেন বহবে। 

নাশিতাত মম 1)? 

ভঙ্গদণত্ড (ত্রহ্ধ বঙক্গাতে - তত অর্পিত) সং 

পু, ইন্সণকুবংশীয় নৃপতিবিশেষ । 

ক্ষদর্ভ ভ্র্গ- দর্ভ। কুশ) সং, সতী 

যশানিকা, জোয়ান । [ব্রাঙ্ষণদেয়ধন। রর 

ত্রহ্মদয় ; সং, পুহঃ বেদাধ্যয়নানস্তর প্রাপ্ত, 

ব্রহ্মদাক (ত্রদ্দন্-দারু বৃক্ষ) সও টি 

অশ্বাকার বৃক্ষবিশেষ । পে ০ 

ব্রহ্ম দৈত্য ; সং,পুহ, প্েতযোনিপাগ থু 

ব্রঙ্গনাভংব্রহ্ষনূ ব্রহ্মা নাভি 1. 



ক 

লী ৃ 

নাভিতে ব্দ্ধা হইস়্াছেন, ৬্ঠী- 
সহ, পু, পিখুও ] 

বক্গনাল ; সং, কলা কাশীস্্র তীথনিশেষ । 
ব্রক্ষানর্বাণ ; সৎ, ক্লীং তরঙ্গে নিবৃত্ত) 

বক্ষে লান হওঘা। 

ব্র্ধপত্র; সংওক্লী১পলাশপত্র । শিৎ- ১ভো- 

নং ব্রহ্গপত্রেধু কথমালোচনৎ হরে ।? 

ঙ্গপাদপ ত্রঙ্গন্ ত্রাঙ্ষণ-পাদপ বৃক্ষ) 
মং, পু, পলাশ বুক্ষ। 

ব্রহ্মপুত্র (বর্মন 
পিবপিশেষ । ২ । গনামখ্যাতি নদ ভ। 
তীর্থাবশেষ । ৪1 শেোওবিশেষ। ভ্রী- স্াৎ) 

আরদতী নদী ।২ নারাহিকন্দ। 
ত্রক্গবন্ধু ব্রক্ষন ব্রঙ্গা- বন্ধু মিন) স্ 

হি 

৯৫6 
১ 

পুহ। আপকষ্ট ব্রাদণ,। নিন্দিত ত্রাঙ্গণ। 

শিৎ_ ১ “বপনহ দরবিনাদানহ স্ানানিধ্যা- 
পণন্তথা। এযো হি এ্রলাবগ,নাৎ বধে। 

নঃন্যোহস্তি দেহিকহ। 
বক্গরতি ) সং, স্মীত, অন্ধ্যাকাল। ২। লিং, 

এৎ, ব্রন্মজাতমান । 

ব্রহ্ম ₹মিজা 7 সম, শ্মীৎ, মিংহলী। 
ব্রহ্ম ত্রক্ষন্ ভন হওয়।+য-ক্যপ্)। 

ভাবে] হওন, শ্রাপণ, »্চী- ষ) সৎ, 
ক্লীৎ, ব্রহ্ম *, ব্রমাযুজ্য, সগ্ররস্বরূপ। 

ব্রদ্ধমেখল ; সত, পুত মুক্ত । 
বঙ্গযণ্জ 'ব্রহ্ষন্ বেদ-_ষক্জ যাগ, ভষ্ঠী_ 

ষ) মং, পু, বেদাধারন। শিৎ-১ এত 
ধাাপন অর্ষযজ্ঞঃ পিতিষজ্ঞজ্ম তর্পণিমূ )” 

ব্রহ্দখোনি  ব্র্গন্- যোনি উতৎ্পত্তিস্থ? 

সং, পু, পর্বতবিশেষ, ব্র্মগিরি | 
স্টীং, তাখপিশেষ। 

ব্্ধরদ্ধ। : সং, ক্রীহ। শিরোদেশন্ত আ 
শ্থানন্ূপ ছিদ্র, শিরোদেশস্থ বর্গ 
হেত স্থান, ব্রহ্ষতালু। 

ত্রন্গরাফস ) সৎ, পু, ভূতবিশেষ। ত 
গণবিশেষ। ২। মহাদেবের ১ 

পত্রহ্মরাক্ষণ বেহালা কুল্সাও ৰা 
দয়5।? ৩। পরিভাষিক ব্র্ধাঃ শং 

-১ “মুর্খ সী কক্ছপশৈ (ধির 
এব চ। গৃহীতার্থ ন ম্ব বতে 
বঙগরাক্ষ মা 

১১৮৩ 

ব্রচ্গা পুত্র) সন, পু ! 

| ত্র 

৪১০০ ৮ শশা »৮শিিশীশিটি টিসি তা শাীশিপিশিািশীপিশীপশী শেপার 

রাত; সং, বু রানুর । শিং--১ 
বন্ষরাত্র উপাবৃনে বাছদেধার়মোদিত12।” 
বে লন্গন রা দানকরা+তি-ক। 

থলি জননকে ভ্রক্গান্খান দান করিক়া- 
ছিলেন, এইনপ প্রসিক্ষি আছে) সং) পু, 
যান্তব্ক্ক্য সুশি। ২। ক্ীৎ, ব্রহ্মন্ রাত্রি) 
ত্রহ্মার নিশা, দেবতাদের ছুইসহস্র যুগ- 
পরিমিত কাল। 

ব্রন্মবীতি ; ম্। কী) পিওলবিশেষ । 
ব্রদধি ব্রঙ্গন্ বাক্ষণ-ঞ্ধযি, যৎ- স) সং, 

পুং বশিষ্টাদি ব্রাহ্মণ ধষি । 
্র্গধিদেশ (ত্রহ্মবি দেশ, ৬ঠী-ষ) সহ) 

পুহ কু বক্ষে ত্র, মৎসা, পঞ্চাল, শুরমেন 
--এই চাবিদেশ। 

প্রন্গহলাকি বদন বঙ্গা লোক জগহ্) 

২, পু অঙ্গার ভবন । শিৎ-১ এিভান্ত 
সণ্ডমে। লোকো। হাপুণভব্বামিনাৎ। ঙ্গ- 
শোক অমাধ্যাতো হ্যপ্রতখাত লঙগগণঠ |”, 

তরন্ধবদ্য ) (ত্দ্ধন্ ত্রচ্মা-বদু বলা+ 
| বুঙ্গোদ্য | য, যংক্যপ)-শ্) নি তরি, 

বৃন্দোভ্ত | ২। (7 য - ভাবে) ক্লীং, ব্রহ্গ- 
সক্য। ৩ । ব্রহ্মজ্জান। 

[(ব্রদ্দন ত্রাঙ্গণ-বচ্চস তেজঃ 
(- প্রৎ, ৬ষ্ঠী_ ষ) গা ক্লীৎ, ব্রাহ্মণ 
নুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নজনিত সম্প্ি, 

হি৮তভাহ | 

২৪ (ত্রঙ্গন্ ত্রাঙ্গণ-বৃৎ [বিদ্যমান 
বাকা] বাস করা+ অমল )-_ধি) সং 
পুণ্১ব্রঙ্গাবতদেশ। 

স্ধাব্দন (বর্ধন ব্রাঙ্গণ_ বর্ধীন। যাহা 
পুজার ব্যবহর্ঘা ভ্রব্যমধ্যে অত্যন্ত উপ্- 
যেগী ) সং, ক্লীৎ, তাজ, তামা 

ত্রঙ্গাবাদ (তরঙ্গ বেদ-বাদ কথন) সং, 

পুং, বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ। ২। তত্ব নির্ণ- 
|| যার্থ বাক্যবিশেষ। 

ব্রক্ষবাদী (-বাদিন্, ভ্রহ্ম পরমেশ্বর বাদী 
থে বলে, ২যা-ষ্) বিৎ, ভি২) বেদাজ্ত মতা- 

বলম্বা। ২। নেদাধ্যায়া। ৩ ।্রাহ্ষ। দিনা 
সী, বেদমাতা,। গামণী। শিং 
আহ বরে দেবি ভ্যন্মরে ত্রহ্ধ- 

বাদনি।” 

| 
রি 
| 

| 

| 
ূ 

ৰ 

ঈ 
ূ 
ৰ 
ৃ 
ূ 



তরঙ্গ 

ত্রক্ষবিদ (ব্রঙ্গন বি জানা 1+০(পিপ)_ ক) 

সং, পুহ, বর্ধজগানী। শিং ৯ নি শ্রঙ্গ 

যোহ, ভ্রু প্রাপা নোদ্বিজেৎ গ্াপ্য 

চাঞ্জিরন । শ্থিরএুদ্দিরসতদুট়ো  ব্র্মবিদ্ 

ব্রচ্ষণি শ্বিতহ। 

ব্রনবিদযা - শ্রী) (ত্রঙ্গন ভক্জা- নিদ্য! 

ব্রফপেদ পু / শান, নেদ জ্ঞান) সঙ 
ত্রঙ্গভ্বান, বেদাস্তশাগ্ম । 

্র্ষনিন্দু (ব্রহ্ম বেদ বিন্দু ফোটা; 

পৃ, সেদ্রপাঠকালে মুনি নি 
বিন্দু। 

ত্রঙ্গবৃন্ধি িঙ্গন্ ব্রাহ্মণ _ বুর্ধি মহ আহ, 
বাঙ্গণের জীননোপান্, ভঙ্গ দ | 

ত্র্গবেদি (ভঙ্গন আক্ষণ বেছি 

সৎ, স্রীৎ, বুশ এএ আন্তসভখ দেশ 
দেশ ) 

বিশেষ । 
ক্গবৈবন্ত ত্রিক্গন - বিবর্ভ + অধ) ৪5) 

সহ, ক্লীহ। গাঞ্টীদশ পুলাণের আন্তর্ণত 

পুরাণনিশেষ | 

অক্ষত্রভ ১ সংক্লীহ। মহত্রনর্ধসাপ্য ক্গলোক- 
দর্শন.ফলক ব্রতনিশেষ 

'ভ্রহ্ধশলা তন্ন জ্রাঙ্ষান নব শলা 

ফা, পুৎ, বাবলাগাছ । 
ব্রহ্গশামন ত্রঙ্গন্ শাসন আঙ্ছা) সঙ, 

ঠা লঙহ্লাত পিচারগাহা । »প্রঙ্গার জাজ্ঞা। 

, নবদ্রীপের সন্নিহিত গ্রামবিশেষ । 

ব্রহ্মশিরঃ ত্রন্মশিরম্ সং, ক্লাং, ব্র্ষতেজো- 
ময় মহাপ্রাভ আজ বিশেষ। 

ত্রহ্মামগহিতা ; সং্স্ত্রী। ভগনহমিদ্ধান্তঙ গ্রহ 

্র্থবিশেহ | 

ত্রন্মামতী ;) সৎ, স্্রীহ, সরস্বত্তী। 

ব্রন্ষসত্র ত্রিদ্ধন্-সত্র যত) আখ, ক্লীৎ, 

ব্রহ্গযজ্ঞ, খেদাধ্যঘন । শিং - ১ “নৈত্যিকে 
নাস্ত্যনধ্যায়। ব্রহ্মসনৎ হি তষ স্মৃতম্।? 

ত্রহ্মমদ্দন ; সৎ, কী, কুশাস্তৃত প্রাগগ্র ব্রক্ষা- 
সন। শিৎ--১ "ত্রহ্মমদনমীঙগেত 1৮ 

ব্রক্মমরঃ 'অক্ষসরস্) সঙ, জীত, তীর্থ বিশেষ । 
ব্রঙ্মাষুজ্য ব্রহ্ধন্ ঈশ্বর _মাযুজ্য [সযুজ 

যোগের সহিত+ষ _ ভালে] যুক্তত্বঃ ৬্ঠী 

_ষ) সৎ, রীৎ, ত্রহ্মত্, ত্রঙ্মভূয়। ঈশ্বর- 
স্বরুপ) ব্চ্ধমহাযোগ । 

শেল) 

২ 

১১৮৪ |! 

ও 

াাাপীশে্ীক্ীপাপপিীপ পিসী এটি 

_. শপে শপপ শা শোশিশাশীটািিটশশািীশিীি "পপ আপ পপ 

ব্রহ্ম 

বহ্মমাদি তা (্হ্গ_সাঙি তা 
স্ব”, বর্ষের মহিত সাদৃশ্য । 

ত্রহ্মমাবন ১ মহও পুহ, মগ্তুবিশেব, দনমমনু। 
শিদ--১ “দশএলো ঙ্গমাবর্ি এপ শ্রাক 

সুতে। মহান)? 

তুল্যতা) সং 

ব্রহ্মমিদ্ধস্ত ; অং, ক্লীৎ) জ্যোভিঃসিদ্ধাশ্র- 
বিশেন। 

বর্গ অন্ শ্রদ্ধা [জি প্রমব কহাৰ, 

(ক্রিপ্ -ক]। সঃ পুহত আনিক্ীদ্ধি। ১) 

(গণ তপ-স্ [প্রসব করা] মে প্র 
করে। কামদেন। 

তর্গাসত্র ০ ত্রাঙ্গণ দুর শৃতা, চটী 

2207 হি পৈন্তা । ২। 

শারীরিক ক্র । শি দলতিপটৈ- 

শ্ৈপ হ্বেহুমন্িবানশ্চিতয পাতা) 

ত্র (ত্র দন বান - সস ধন) সহ, 

ব্রাঙ্গানের ধন।। |বরাল্গণতবধ 

ত্রঙ্গহতাা ব্রজধন্ হত্যা বপ) আহঃ ভীত, 

ব্রন্নাহা বর্ধন, ব্র্গন্ ত্রান হনব 

কর।4- ০189) _ক, ভু তকান। পি প্রি, 

্মণবিলাশকারী, ত্রদ্ধহ ভাকারী । শিং 
1 হ। শা" - ১ “ত্রন্গহা। মুচ্যতে পাপৈঃ 

পাঁত ভাঙ্গন । 
হ্ রি ব্রাহ্মণ - হুত তর্পিত) মহ 

২১ নুন গান | 

রস ত্রক্ষন্, সং,পুধ, বিধাতা সৃষ্টিকর্তা! ২1 

কতিকালশেষ। 

ত্রক্গাগ্রভ ১ সহঃ পুত, অশ, শ্বোটক'। ্ 

ত্রহ্গাঙ্জলি (ব্রহ্ম বেদ- অঞ্চপি করপুট ). 

সৎ পু, সামনেদপাঠকাং এখন রবিভাগাধ 

অআগ্রলিকরণ । ২। অধ্যয়নের আদতে ও 

অক্তেতে প্রণবোচ্চঞারণ পুর্বক গুরুর নিকট 

কৃতাঞজলি । 

ত্রহ্মাণী (ব্রহ্গন্1+ঈপ্- 

ত্রঙ্গীর শক্তি, দেবীবিশেষ । 

“হত্হাযুক্ বিমানাগ্রে সাক্ষ হত্রক 

কাড়ি! ব্রহ্ষপ্ শক্তিত্র ক্গণী সা 

যতে।'” ২ । ত্রহ্মার পরী । 

্রহ্ষাপ্ড (ত্রক্গন্ বিধাত1- অণ্ড ভিম্ব 

যা মহ, পুৎ, জগহ, বিশ্বগোলক? 

্রহ্মাত্বভূ ; মং) পু? অশ্ব, শোটক॥ 

সৎ ) জাছ, বং, 

শিখ-১ 

অগুলুঃ। 

ভিধী 

৬্ঠী 



ব্রাহ্গ ] 

পেপশাপাপ্পাশাপ্পীাপাপাপাাসপী 

ব্রন্গা্দনী; সং, স্্রীং, হংমপদী । 
বর্গাতিজাতা ; সং, স্ীৎ, গোদাবরী নী । 
ব্রক্ষাভ্যাস বেঙ্গ বেদ- অভ্যাস আলো- 

চনা, ৬্ভী - ষ) সং, পুং, বেদপাঠ, বেদা- 
ধায়ন, পুনহপুশহ বেদাবু্টিকরণ। 

অঙ্দাস্ত্রঃ রেক্গাস্তস্, বঙ্গন ব্রাঙ্গণ-জন্তঙ্্ 

আল) হা, ক্লীৎ। গোমুব, গোকর ঢোনা। 
'বক্গারণ্য (তরঙ্গ বেদ- অরণ্য বশ) যৎ, 

ক্লীৎ, বেদাধ্যরনভমি, বেদপাঠের প্সীন। 
বক্গার্পণ ; সৎ, ক্লীৎ, সমস্ত বিষয় বঙ্গে সম- 

পণি। শিং ১ “নাহৎ কর্তী সন্দমেন্তদ্ 
বন্দৈব কুক্ুতে তথা । এক্তৎ লক্ষার্গণং 
প্রোক্তৎ এ ষ্ভিস্তত্বদর্শিভিই |” 

ত্রন্নাবর্ত €রঙ্গন্ ব্রাঙ্গণ-আবর্ত বাস- 
স্বান) সৎ, পুৎ, কুরসক্ষেত্ের সন্নিহিত 
এবৎ সরস্বতী ও ঢষদূতী এঈ উভয় নদীর 
মধ্যবর্তী দেশ । শি২-১ “সরম্বতীদবষদঘ- 
ত্যোদ্দেবনদ্যোধদত্তরৎ | তং দেবনিশ্মিতং 
দেশং বরঙ্গাবর্তৎ প্রচক্ষতে 1?” ২ । তীর্থ- 
বিশেষ । 

তঙ্গাসন ব্রেক্গন ব্রঙ্গা- আসন, পর্থী-ষ) 
২, ক্লীৎ, ধ্যানাসন ধ্যোন ঘর্গে পরমার্থ 

চি্তন, শিরাকারভডাবন)। ২1 যোগাসন 
(যোগ অর্থে চিননিরোধন, সাকারভাবন)। 

রন্ধান্ত বেক্গ_ অন্ত) স্তক্লীৎ, ব্ক্ষদৈবতাস্ত্র। 
২।ব্রক্ষাশাপ। 

বঙ্গিষ্ট ত্রেহ্ধন্ ঈশ্বর -শ্থা থাকা + অ(ড) 
-ক অথবা! ব্রহ্গবৎ-ইঞ্ট) বিং, ত্রিৎ, 

ত্রঙ্মজ্ঞানী,ব্রক্গনিষ্ঠ 1 ষ্ঠ -্ত্রীৎ,ছুর্গা । শিৎ 
-১ পত্রদ্গি্ঠা বেদমাতৃত্বাৎ গাক়ত্রী 
চরণাগ্রাজা 1” 

তর্দী বেহ্ বৃদ্ধি পাওয়া+ মন্, ঈপ.-_ ভীং) 
অং, জ্্রীৎ, পাঁকংলমাছ। 

অঙ্গোত্তর ্রহ্মগন্-উত্তর প্রধান অথবা 
উত্তর অধিকারী) বিংত্রিং, ব্রাঙ্মণস্বামিক 
ভম্যাদ্ি। 

শ্ন্মোদ্য ত্রেক্ষন্ বদ বলা+যক্যেপ)-_ দ্) 
সং, ক্ীৎ, ত্রহ্মপ্রতিপাঙ্দকবাক্য । 

বহ্ৌদন ব্রেক্ধন্ ব্রাঙ্গণ-ওদন অন্ন) সং, 
ক্লীং, যজ্ঞে ঝত্বিকৃদিগকে প্রদত্ত অনন। 

এরান্ধ ব্রেক্গন্+অক্,)-- ইদমর্থে, সন্বব্ধার্থে, 

১১৮৫ ] 

১৪০ 

ব্রান্ধ 

জ্ঞানার্থে) সং, ক্লীৎ, হস্থের অসুষ্ঠ 
মুলদেশ। এই তীর্থে ব্রা্ছণের আচমন 
বিছিত। ২ । ব্রহ্ষপুরাঁণ । ৩। পুং+ বি- 
বাহবিশেষ, বরকে আহ্বানপুর্সক সাল- 
স্কুত কন্যাদান। ৪। বেদাধ্যয়না নস্তর 
গুকুক্ুল হইতে সমাগত বিপ্রের পুজাদি- 
রূপ রাজধর্মা। ৫। ত্রঙ্গার পুত্রনারদ ৷ ক্গা 
-স্ীৎ, বঙ্গার শক্তিবিশেষ, মাতবিশেষ । 
২। সরস্বতী । ৩। রোহছিণীনক্ষতে । ৪ ॥ 
বিবি, হ্গমন্তন্ধীয় | ৫1 তপস্যাসজ্তত। 
৬ ত্রচ্গত) কাসনিক রক্গজ্জানী নহে। 

ব্রাঙ্গণ (বর্ধন বিপ্র কিন্বা প্রজাপতি +অ 
(৯১)- অপতভ্যঠার্ে কিন্সা ব্রন বেদ +- 
অ(ষ্)- আধ্যরণার্থে। ত্রহ্মার মুখ হইতে 
জন্ম বলিয়া কিম্বা যে বেদ অধ্যয়ন করে) 
সং, পুৎ্, শ্রেষ্ঠবর্ণ, দ্বিজোত্তম। শিৎ_১ 
“যোগস্তপো দমো দানৎ ব্রতৎ শৌচহ 
দ্য়াঘুণা, বিদ্যা বিজ্ঞানগান্তি ক্যমেতহ, 
ব্রা্গণলক্ষনমূ ।” ২ । রী, বেদের অংশ- 
বিশেষ । ৬ ।ব্রাঙ্গণসমহ 15 1 বিৎ, ভিহ, 

ত্রন্ধজ্ঞ। নণী- উ্রীত্ব্রাক্ষণপত্ী | হ। ত্রাক্ষণ- 
জাতীর ভ্রী। 

ত্রাহ্মণক (ত্রা্গণ+কণ -কুতৎমিতার্ে) সহঃ 
পু, কুজ্সিত জ্রাঙ্গণ । ২ । আমুবলীবি 
ব্রাহ্মণপ্রধান দেশ । 

ব্রাহ্গণকাম্যা ; সং, জ্্ীং, ব্রাঙ্গণক্কামনা | 

ব্রাহ্মণচাগ্ডাল ; সং,পুৎ, শান্্রনিষিদ্ধ কর্মকার 
অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ৷ 

ব্রাহ্ষণপ্রিক্ধ 7; সৎ, পু বিষুত্ত | শিৎ-১ পত্র" 
হ্ধজ্ো ব্রান্দণপ্রিযুঃ।” ২1 বিৎ, ত্রিৎ, 
ব্রাহ্মণের হিতকারী । 

ত্র দণক্রব ব্োছণ ব্রত ক্র ৰলা4+অকে) 
-ক] যে বলে। €ঞঘ আপনাকে অন্ত পযুক্ত- 
রূপে ব্রাঙ্গণ বলে) সং, পু, নীচব্যবসায়ী 
ব্রাহ্মণ | ২। অপকুষ্ট ব্রাহ্মণ। শিং - ১৭যুক্তঃ 
স্যাৎ সর্ধবসংস্কারৈদ্বিজগ্ত নিয়মব্রতৈঃ | 
কশ্মকিঞ্িনকুরূতে বেদোক্তং ব্রাহ্ষণকব্রবঃ 1” 

ব্রাহ্মণযষ্টিকা (ব্রাহ্মণ _ যষ্টি+কণ্- যোগ ) 
সৎ, স্ত্রীঘ, বামনহাটীর গাছ! 

ত্রাহ্গণায়ন(ব্রহ্ষণ + আয়ন(ফায়ন) _ জাতার্থে9 
সং, পু বিশুদ্ধবংশোদ্ব ব্রাহ্মণ । 

স্পা 



ভক্ত 

১. স্লিপ টি টা শট 

ব্রাঙ্গণা (হাক্ষণ রে 7)_আসৃহা থে) সহ, 
রীশৎ, ভ্রাঙ্ষণমযুহ 1 ২1 (ষা্য ভানে) 
ব্রাহ্দণত্ব, ত্রাঙ্গাঃ রি । পু, শুশিগ্রহ 

ব্রাহ্গমুহইত 7; অন্ত পুচ, অক্ষানো দন কাদের 
গথন দুদু) জুব্যোদষের আজ্াল। 

শি২-১ “রাজেশ্চ পশ্চিমে যালে 
ব্রাক্দউচ্যতে 

ব্রাঙ্গাহোরাত্র ; সহ, পুংব্রল্গার দিবারাতি। 

বরাঙ্গিকা ক্রোক্দী বণ যোগ, উপল জী) 
সহ, ক্রীৎ, বামনহাটার গাছ । 

ব্রাঙ্গায (ত্রদ্দন্ 1 ষ্খ্য 7)-- ভান) হা) বত, 

বিশ্ব । ২। তব -_ইদমথে) খিৎ তিহ 
নু্গসন্যক্ষী্। 

শেন 

সই ২ 1 

ক্রবৎ ) (জে বলা আহশেগী, আন 
ক্রবাণ | শোন্)- ক) বি, ভি যে বলি; 

তেছে। *। বক্তা । 

স্বপ্ন 

ভ্ভ 
ভভ ;ব্যগ্ুনবর্ণের চতুব্র্িংশ বর্ণ । ইহ 

উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ ।২। ভো দাণ্ডিপাওয়া 
ভ(ড)- ক) জৎ, ক্ষ, নক্ষত্র । ৩। 

গ্রহ । ৪ 7 পু, শুক্রাচাধ্য । ৫1 রাশি । 
ভান্তি। ৭। (ভণ্ শব্দ করা4+অ(ড)-- 

ক) ভমর। ৮। (ভ্রম ভুলিয়া খাঁওয়া4- 
অংড)- ভাবে) ভম । 

ভক্ত (তজ মেবা করা ইত্যাদি+তক্তে)- 

শুটি সৎ ক্লী। ওদন, অন, ভাত 1 ২। 
শবেক্ত- ক) বি ত্রিং। অনুরক্ত, যাহার 
ভক্তি আছে । ৩। অনুগত, সেবক । 91 

(41ক্ত--ক্ম) বিভক্ত ॥ 

চা ; পি , ভক্ত আনয়নার্থ পাত্র । 

ভন্তকর ক ভজ্ পাক করা, ভাজা+- 
চা কি-কর করণ) সং, পুৎ 

কৃত্রিম ধপ । ২ । বিৎ, ত্রিৎ্ পাচক | 
ভক্তকার (ভন্ঞ অন্ন_কার [কু করা+অ 

(যণ্)- ক] যে করে) সং পুৎ, পাচক, 

যে ব্যক্তি অন্ন পাক করে । 

ভক্কতা (ভগ্ত-+4-তা- ভাবে) 

ভক্তের অভিপ্রাদ্ ৷ 
ভক্ততুধ্য ভেস্ত অন্ন-তুরধ্য বিবিধ বাদ্য- 

সং, শ্রী, 

ূ 
ৃ 

ৰ 
র 
1 

| 
[ 
ণ 

রি 
ূ 

বৃ 

ত। 

পাপা স্পা পশলা শাশীশীশিট 

ছাজলকালে বাদনায় 

আনন _ দস) মং, পুছ, আনন. 
১ভক্তব[স”5 বিজ্রে সত থৈৰ 

ডিল কুতিত 1) 

ফাংক্লীৎ, অন্নাগরস, ভাতে মাড় 

১ 7; বিহঃ গ্রিহ। তক্তে গ্সেই রর | 
[১ বিষুই । 

ভন্ডি ভেজ শেব। করা 
তি )-- ভাট উ পুজ্য 

ব্যপ্ষর প্রতি ভানুরাগ, শ্েম। শিং১ 
“অ্লণহ কী শত বিষ সরণহ গাদমেবন। 
আচ্চশ বন্দনৎ দানা আখামা গুশিবেদন্ত। 
ইতি পুহমার্পিতি। বিষে ভ্ঞিশ্চেহ নব 
লক্ষণ|।” ২। মেবা। শিত-১ ভিজ ইত 
তোগ বৈ ধাহুঃ মেখায়াৎ পরিক্াভিতঃ। 
তশ্ছ্যাহ সেল! বুধৈঃ ৫ প্রাঞ্ুল ভি; সাধন- 
ভ্রম |? ৩। বিভাগ । ৪1 রটনা! । ৫। 
ভন্গী। ৬ । গৌণীবৃন্তি | ৭ | উপচার | ৮। 

অবযন। ৯1 €( +ক্তি- তা 

ক্িমান্ (ভরক্তিমৎ্) ভন্তিব (মু) 
অস্তযথে) বিৎ। ভ্রিহ, তক্তিবিপিই, বাহার 
ভন্তি আছে। শি ১ “গণবান পুএবানূ 

শীমান্ কীর্তিমান ভক্তিমান্ ভবে ॥? 

ভুল 

শু ছু. 

বা ভনজ ভাঙ্গা 

তি কাত, 

কু 

ভক্তিযোগ ; অং, পুখ১ পরমেশ্বরে ভজন" 
আন্থপা। শিৎ-১ জিত [এৰাএান 
লোকম্যানুগাহীয় চ 1”? 

ভরক্তরম ; সম, পু ভক্তিরূপ রস। 
ভক্তিল ভিষ্জি সেবা ইত্যাদি -ল থে লয়) 

বিৎ, ভি, ভঞ্তিবিশিষ্ট | ২। সঙ 2 
কুলীনাশ্ব, উত্তম ঘোটক । শি২-১ প্রভু 
ভক্তরা ভক্তিল।*০ কুলীনেযু কুলোথকঠাঃ 

তক্ষ (ভগ্ষষ ভোজন করা+আবঅগ্)-ম্ম) 
বিং,ভ্রিৎ ভন্ম'ণীয়, যাহা ভক্ষণ করা যায় । 

শিৎ-১ “ম্দণ্তি 01 এর্শরারছন150 
ভক্ষক ভেক্ষ খাওয়া4অক(ণক)- ক) বি 

ত্রিং, ভঙ্গণকারক, ভোক্তা । 

ভক্ষ্যকার (ভক্ষ্য খাদ্যদ্রব্য -কার কু 

ভক্ষক্কার | শ্রস্থত করা1+আঅঅন্)-ক 

যে গ্রস্তত করে) সং, পুৎঃ খাদ্য রব" 
কারক; “মিষ্টান্রবিক্রেতা, ময়রা | 



ভন্গণ (ভক্ষক দেখ, অন অআনশট) ঠা 

ক্লীৎ, ভোজন, খাদন, খাওস।। 

ভল্ষণীয় রা নি -কখ, ভর রে 

ত্য রঃ ) পি) তিহ, কোঞ্নীয়, 
ভক্ষণমোণ্য | 5 ও, রা ঘুন্যু । 

ভক্ষিত বা দেখ) তি) _ম্যু) বিহ, জিছ) 

খাদিত, ভন । 

ভক্ম্যকার (ভিলা জিঙ্গানখয় 

1 কআ.ষণ)- ক] যে শ্রত্তত করে) আাংগুও, 

ভঙ্গণীয বন্প প্রক্মতকারক 1২ | আপু 
পিষ্টকবিকদ্ধী। 

'ভক্গ্যপরা + সঙ, কপীষ। তান্দে, ২ | 
ভগ ( ভজ দন42+ 

স্্রী-যোনি। ২ বহু দেশ । নতি 

বীর্ধয),বশঃ, মৌন্দাগ্য, জান, উপর।গ্য, 
ছয়। শিৎ-১এশধ্যস্য আমগ্রস্য পীর্ষান্য 

না 

, টটাহ। 

৩ । 

এই 

যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান নৈরাগ্যয়ো শর 
বগা ভগ ইতি স্মৃতম্থ ।? ৪ । সৌন্দধা, 
আী। ৫। উত্কষ। ৬ । হাহাক্সয । ৯ 
ইচ্ছা । ৮। যন্ত্র । ৯। ধশ্ম। ১০ । মোক্ষা। 
১১ । শন্তি । ১২। পর্ধনাজ্ঞনীনক্ষা্ । ১৩ 
(+গ- ক) পুত ভদিতিগভনন্ত দ্বাদশ 
আদিম; একজন । ১5 । রুপি । ১৫ 

চত্র। 
ভগস্থ ভেগ-হন্ নাশ করা টক) ক, 

দগ্গযজ্ৰর্বৎসক্খালে হইনি ভগ্নের নঙ্ 
ক ) আহঃ পুত মহাদেব । শিৎ- ১ 

“নমস্তে ভিপুস্বায় ভশস্বান্ নমোননোহ ।) 
ভগপ তে নক্ষত্র- গণ আসুহ্) আগ, পুত, 

কোন গ্রহের একবার দ্বাদশরাশি দখণে 
নাম এক ভগণ, দ্বাদশরাশির ভোগপাল। 
২। একবার দ্বাদশরাশি জ্রণে আমস্ত 
নন্গত্র ভোগ হয় বলিয়া ইহ্ার নাম ভগণ, 
ছ[দশপাশিনমুহ। 

ভগদন্ত ; সং, পু, কামনধপেশর নুপবিশেষ, 
প্র।গ্জ্যাতিনাধিগতি, নরকর!জার জ্যেষ্ঠ 

|সং, ক্লীৎ, পুল্দনম্তনীনক্ষজ | 
ভগদৈবত ভেগ যোনি-দৈব্ত অধ্ধিদেবতা) 
ভ্পন্দর (ভগ শিশ্প, যোনি-দৃ বিদীর্ণকর] 
+অখ)- ক) সং» পু, গুহ্বছারে প্রণ- 
নোগ। শিৎ-১ গভগ্গৎ পরিসমন্তাঁদৃযে 

5... 

ভগবত; 

শভগশাজ্স ; 

ভগস্থ।ন--স্ুলমণ্ডলাভিমানী দেবতার স্থান । 
ভগহ। 

ভগান্টুর €01100085 

ভগাল (ভগ 

ভগালাী 

ভগিনা 

ভগ্ী | 

ভগারথ ; এ সঙ পুত 

] ভগ্ী 

২০০ ৮ শশা শশাীশ্াশীটিতী তপিশাশ্টীশিশি শিশিশীটিপিপেপপশীপলপীটি সি শশীস্টিশি্ শি িশিটিশি শট টিপিপি 

শুদবপ্টী তথৈবচ। ভগবদণরয়েছ্, বস্মাৎ, 

তশ্ছাদেষ ভগন্দরঃ ॥ ভজ্ান্ত7স্বাশিতি ভগৎ 
খেশিত | ভজন্ত্যনেনেতি ভগছ €মহন। 
অর শ্ুগশঙ্গেন ঘনুমপি কথ্যতে । ভগব্ 
যোশিনং 

ভগ জিও (ভণ্ পন -- ভি ১ দম - ষ্) বিঃ 

ভরি, অন্ঞ | 
তথ ক ) সহ পুঙঃ নায়ক নানিকার মেলক, 

কেটি লা । 

টি হি এর সঃ 
কহ) আত, ভাখপব্ক্ষিগিত 

কশ্ুযেন জানেন গু ভন্জিযোণশ্চক 
এ[দুলিশোব। 

ইনি রে পুহ, শীষণভক্তিযুক্ষ | 

ভগব।ন্ ভিগবহ, ভগ ভঙ্বধ্য ইত্যাদি+ 
ব্বেহ)- আস্তে) বিহঃ জিৎ, ভগমুল্ত, 
এশ্বধ্যাদি ফড় গুণসম্পন্ন ।২। পুজ্য,মান্ত ॥ 
৩। সং, পুখ্, পরমেশ্বর, গর ।:৪ | বুদ্ধ | 

বতী- স্বরীং,মবক্লদেবীগণের আন্বজুণসম্পনা 
দুর্গা । ২। পুজ্য।। শি ১ “ধাতুস্ডজেতি 
সেবা পা ভগবউতাৰ আ! সন্ত 1৮ 

১ জাত, কলা, কামশা নর । 

ভগ্হন্, ভগ হন লাশ করা4০ 
(কিপ্১-ক 1 সহহারকখলে খিনি এশ্বর্ধয 
নর করেন) সঙ্ঃ পু, লিষুও | 

যোনি - আম্কুর ) 
সহ, পুৎ, যোশিদ্বাদেত উপরিশ্থিত স্ক্ষমার 
ক্ুদমাৎসপিগ বিশেষ | ২ | চিজ্ঞু। 

তে ভূষিত কর14+ 
২ কলা, নৃকরোটি, মানু- 

ভগ 

অ.সভাল্) - ক) 

স্নে মাথার রী | 

ভগালিন্, ভগাল মাথার খুলি+ 
ইন্ -অস্ত)নে) সং) পুখ, শিব । 

(ভগ » যত্বইন্-_ অস্থ্যর্থে, 
ঈপ.-স্ীৎ। যাহার পিকাদিকে 

দান করিতে অথবা তাহাদের নিকট দ্রব্য 
যত্বর আছে । অথবা ভশজ্ ভর্গ 

কর14ক্ত- ক, আপ্) মহস্টীৎ, অহ্োদরা, 
পা । ২ । প্রীমাত্র । শিহ-১ পিরিগুহা। 
চ বামাঙ্গী ভগিনী গ্রকুৃতিনরী | 

সুর্ধ্যবৎশীন্ন নৃপবিশেষ 
্ 

গ্রহণে 



ভগ্॥ 

দিলীপরাজার পুত্র; ইনিই পৃথিবীতে 

গঙ্গার অবতরণ] করেন । 

ভগেশ ভেগ প্রগরধ্য-ঈশ প্রভু, ভষ্ঠী 

ষ) জং, পু, প্রশ্বপ্যের প্রভু । 
ভগেংল (ভ নক্ষত্র গোল 

পদার্থ) সৎ, পুৎ, রাশিচক্র । 

তগোস্(ভগবৎ মান্য +ওস্_ প্রৎ ) অং, 

অন্রমঙ্ষচক সন্বোধনঃ হে ভগবন্ 

ভগ্য (ভন্জ ভগ্ন করা 4 ভি) শ্ম ) বিখ, 

তং, পরাজিত । ২।নিরস্ত । ৩। অপ- 

গোলাকার 

মানিত। ৪ ।ছিন্ন। ৫1 (+ক্ত- ক) 
ঘণ্ডিত, ভাঙা । ৬ বিনষ্ট । ৭1 ক্রীৎ, 

রোগবিশেষ । 

ভগ্ধপাইক ভেগ্ন-পাইক পদাতিক শন্দজ) 

সং, পুৎ্ত ঘে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া 

রাজাকে শুভাশুভ সংবাদ দেয়, ভগ্রদত । 

ভগ্রপাদ ; সৎ, ক্লীৎ) যে নক্ষত্রের তৃতীয় বা 

গ্রথমপাদ্দ রাশ্যস্তরে যোগ হয একপ 

নক্ষত্রে। 

ভগ্মপষ্ট ভগ  অপানিত _ পৃষ্ঠ । পশ্চাৎ" 

স্থিত বিষয়ে অমনোযোগী ) আহ, পু 
পশ্চাচ্চাগ । ২। সন্মুখভাগ 1 ৩1 বিহতিদ, 

পশ্চববস্তর । ৪ | যাহার পষ্টদেশ ভাঙ্গির। | 

গিয়াছে । [বিশেষ রচনার ক্রমভঙ্গ । 

ভগ্মপ্রক্রম 7; সং, পু, কাব্যগত বাক্যদোষ- 
ভগ্রপ্রক্রমতা ; সং, স্প্রীৎ,। কাব্যের দোষ- 

বিশেষ । [রোগবিশেষ । 
ভগ্রমন্ধি ; সৎ, পুৎ, শরীরস্থ সন্ধিম্থান ভর্গ- 
ভগ্মসন্ধিক (ভগ্র-সন্গি মিলন কণ্- 

যোগ । মন্থন ছার। যাহা বিভজ্ঞ হয়) সৎ, 
ক্লীৎ, তত্র, ঘোল। 

ভগ্মাংশ (77500900) যে রাশি দ্বারা একের 
অংশ ব্যক্ত করা যায়, ভাঙ্গী-অন্ক। 

ভগ্যাক্স। (ভগ্রাতন্, ভগ, খণ্ডিত--আত্মন্ 

দেহ, ৬্ঠী-হিৎ। চন্দ বুহস্পতিপত্বীর 
সতীত্ব হরণ করাতে শিব ইহাকে ভ্রিশুল 
দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া এই দণ্ড প্রদান 
করিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রের ভগ্রাত্মা নাম 

হুইল) সং, পু, চজ্জ | 
ভগ্াশ ভেগ্র- আশা, ৬ঠী - হিং) বিহ১ ত্রিহ, 

হতাশ, অভীষ্টের প্রতিঘাতমুক্ত। 

তট 

শপে শশা টিটি িশাপীশপািিশিিশ শিক্পিসশপপাসপীল শশী কেশ শিট শিশশীটি। 

ভঙ্কা। (ভঙক্ু,, ভনজ ভাঙ্গা হন্-ক) 

বিং,তিহ কারক । 
ভঙ্গারী, ভক্গা' - আহ, স্ত্রী, বাছুড়। ২। 

দৎম্/, ড- ্ 

ভর্গ (ভঙ্গি অ(্ঘএ)- তা) সং, পুং, 

প্রাজ়্ 1 গ্রতিবন্ধা। ৩1 ভগ্মহওয), 

নাশ । [নি। ৫।নিরাস। ৬। ভেদ, 
বিদ্বার 71 ব্যমন। ৮।ভঙ্গী। ৯ 

ভম্ম । বচন । ১১। (পোষিঞ-ক) 

তর, । ১২) €( 4+ঘএ- শমী) খণ্ড। 

১৩10 পপ) রোগ । আস, 

ভাঁঙ$1 ., | 

ভঙ্গগ্রবণ : :+09) বিৎ, ত্রিৎ, ভঙ্গুর, যাহ 

সহজে সয়া যায়; যেমন কাঁচ পরড়াতি। 

ভঙ্গলয় € দ-লয়) অং, পু, তকথশুন, 

তর্কমিচি ॥ 
ভঙ্গবাস। ) 7২১ স্ত্রীৎ, হরিদ্রা, হলুদ । 

ভঙসার্থ (ভগ [ভঙ্গকরণ] শঠতা" চিত 

ইত্ত্যাদি_স. সহিত-অর্থ অভি) 

বি, তিৎ, কুটিল, ক্রু, । 
ভঙ্গান ভঙ্গ তরঙ্গ _-অন্ জীবিত ঘা 

+ৎ(অন্)_ ক) সং, পুত) ভার্বনমাছ, 
ভঙ্দি ভেগ্র দেখ, ইন্-ভাবে) সখ, ৯ 

ভঙ্গী | ভঙ্গ । ২। চাতুরী। ৩ ।ব্যঙগ্য। ৪ 

ভঙ্গিমা । শিৎ-১ভঙ্গী শতৎ নয়নয়োরপি 

চাতুরীঞ্চ ৮ ভিদ্তট)। ৫। শোভা। ৪. 

পান ৭ রচনা । ৮। (1ইন্্- ক) তরর্থ। 

ভঙ্গিমা ভেক্সিমন্, ভঙ্গ +ইমন্ _ ভাবে) ৯৯ 

পুৎ, ভর্সি, শোভা । 'শিৎ- ১ গগ্রাণনাধ 

কিমেতত্তে বেশবিন্যাসভঙ্গি মা ॥ 

ভঙ্গিযান্ ভন্িম্। ভঙ্গি তর মন 

অন্ত্র্থে) বিৎ, ত্রিৎ। তরঙ্গের ন্যায় 

| পধ্যায়ক্রমে উচ্চ ও নিম, ঢেউখেলানে 

২। তরঙ্গমুক্জ | 

ভক্্রীল, সৎ, ক্লীৎ, জ্ঞানেক্দির়ের বৈধল্য | 

ভঙ্গর (ভগ্ দেখ, ঘুর-ক, শীলা্ে) 
বিং,ত্রিং, বক্রে, বাকা । ২ । ভ্রু । ঠা 

ভর্গশীল,ভঙ্গ শ্রবণ । ৪1 বিনশ্বর লি 

শরীরৎ ক্ষণভলরমৃ | ৫। স পুশ 

বাক । 

ভচক্র; সং, ক্লীৎ, রাশিচক্র । 



ভট্ট 

০ 

ভজন (ভজ. সেবাঁকরা+ অন্সেনট) _ ভা) 
সং, ক্লীৎ) নাঁ- স্্রীং, পূজা । ২। উপাসনা, 
আরাধনা, সেবা । শি২-১ “দারাজ্তে মে 

ভজনসহায়াঃ 7 ৩) আশ্রয়গ্রহণ, শর- 

ণাগত হওয়া । ৪ ভাগ । ৫1 দেবাদির 

উদ্দেশে গীত ও স্তবোগীতিকে ভজন 
বলে। 

ভজম্ান (ভজন দেখ, আনো ন), অহ 

ভজতহ, (শত) _ ক) বিং১ত্রিং,সেবমান, 

উপাসনাকারী । ২। বিভাজক । ৩ । ন্যায়, 
উপমুস্ত । 

ভজ্যমান (ভজন দেখ, আনশোন)-ম্ব। 
য,ম- আগম) বিং, ত্রিৎ। বিভজ্যমান। 
২। যাহা ভাগ করা যায় । ৩ । সেব্যমান। 
৪। তেন্জ ভগ করা+আনশোন)_্ম। 
ঘ, ম-আগম) খগ্যমান। 

ভগ্তক (ভেগন দেখ, অকণেক) - ক) বিখ্ত্তিৎ। 
ভগ্চনকাঁরক, নিরাসক 1 ২। ভগ্নকারক ॥ 

ভগ্ভন ভেন্জ ভগ্ন করা+অনতন্ট.)- ভা) 
সং,ক্রীৎ)ভঙ্ষ । ২। ভগ্রকরণ । ৩। নিরসন । 

৪ 7 বিৎভ্রিং, ভগ্তাক। [রোগবিশেষ। 
ভগ্তীনক (ভিঞ্জন+কণ - যোগ) সঙ, পু, মুখু- 

ভট ভেট গো'মণ করা ইত্যাদি+অর(আন্) 
_ক) সা, পৎ্, যোধ, যোদ্ধা । ২। বীর । 
৩। ম্লে্ছবিশেষ । ৪1 পামর। ৫। বর্ণ- 
আক্কষর জাতিবিশেষ | শিং-১ “বিগ্ককারা- 
ভ্ভটে। জাতো। নটিক্যাৎ বরবাহকঃ 1” ৬। 
রজনীচর । টা স্ট্রী, ইব্জবাকুণী । 

ভটিত্রে তেট দেখ, ইত্র--৭) নি) ত্রিং, শুল্য- 
আাংসাদি, শলাক। দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পক | 
মাৎসার্দি । 

ভট তেট+অন্ _ ক) সং১পুৎ,ষে বাণ বেদ 
চত্ষ্টয়ের এক খানি কঠস্থ করিয়াছেন এবহ 
মুখে মুখে আদ্যোপান্ত যথাষ্ধ আবৃত্তি; 

করিতে পারেন, তিনিই এই উপাধি পাই- 
বার ষোথ্য, পশ্ডিত। ২। দশনশাস্বজ্ঞ | 
৩। অধ্যাপক । ৪ ।জ্ততিপাঠক, ভাট । 

কুলপণ্তি কা কীর্তন প্রভৃতি ইহাদের কার্ধা । 
শিৎ-১ “বৈশ্যাঘাৎ শুদ্রবীধ্যেণ পুমানে 
কৌ বড়ব হ। স ভটো! বাঁবন্ধকশ্চ সর্ধবেষাৎ 
ক্বতিপাঠকঃ 1” ৫1 (+ অন - ভা) স্বামিত্ব। 

পাশ শী পপি শিীশিীশিশিশশ পাশাপাশি শটাশীটিটি। 

7; ১১৮৯ 0]. ভণি 

ভট্টনারায়ণ--আদ্রিশুরের আনীত পঞ্চ ব্রা- 
গণের মধ্যে একজন । 

ভট্টাচাধ্য ' ভট্ট তুতাত ভট্ট_আচার্ঘ্য 
উদয়নাচধযা ) জং, পু, যে ব্রাক্গণ 
তৃতাত ভটের মীমাধ্মা ও উদয়না- 
চাধ্যের শ্টায় সংগ্রহ অধ্যঘন করিয়া কৃত- 
বিদ্য হইয়াছেন তিনিই এই উপাধি 
পাইবার যোগ্য, দর্শনশীস্্জ্ঞ । ২ । বেদা- 
ধ্যারী ব্রাহ্মগণেরও এই উপাধি । ৩। অধ্য1- 
পক । 

ভট্টার ভেষট্ট স্বামিত্ব-খ গমন করা বা 
পাওযা।4-অ(অন্)- ক) বিৎ ভরি, মান্ত, 
পুজ্য । 

ভট্টারক ভেট্ট এখানে ক্ষমতা-খ গমন 
করা বা পাওয়া +অ(অন্)- ক, কণ -- 

যোগ) সং, পুৎ, নাট্যোক্তিতে- রাজা | 
২। মুনি। ৩। পশ্ডিত। ৪। দেবতা । ৫। 
হৃর্ধয । ৬। বিষ, ত্রিৎ্, পুজ্য | 

ভট্টরকবার ; সৎ পু, রবিবার । শি২--১ 
“সখে দ্বাযুনির্মিতপাশাস্তদদ্য ভট্টারক- 
বারে কথমেতান্ দন্তৈঃ স্পৃশামি )” 

ভটি ; সং, পুৎ, ভর্তৃহরিপ্রণীত স্বনামপ্রসিদ্ধ 
বামকথাশ্রষ মহাকাব্য । 

ভট্রিনী ভেউ স্বামিত্ব+ইন্-_ অস্ত্যর্থে, ঈপ্ 
_স্্রীহ) সহংস্্রী২, নাট্যোভ্ডিতে-অকুতা- 
ভিষেকা মহিষী। ২ । ব্রাহ্মণভাব্য। । 

ভড 7; সং, পুৎ, বর্ণসঙ্গর জাতিবিশেষ। 

ভড়ৎ-একপ্রকার শুবির যন্র। ইহা দূরবীক্ষণ 
যন্থাকার ও তাহারই ন্যায় একটা নলের 
ভিতর আর একটা এইক্রপ স্তবকে স্তবনে 
থাকে, বাজাইবার সমর বড় করিয়া লওয়া 
হয় । ইহ] প্রাচীনকালের যুদ্ধযন্ত্র | 

ভড়িল ভিড় [সৌত্রধাতু] সুখী হওয়া4- 
ইল- প্রৎ্) সং, পু২, সেবক, ভূত্য । ২। 
শুর, বীর । ৩। ধষিবিশেষ। 

ভণিত ভেণ্ বলা+ত(ক্ত)-ম্ম) বিহ, ত্রিধ, 
কথিত, উচ্চারিত | শিৎ- ১ “আ্রীজয়দেব 
ভণিতমিদমন্তৃতকেশবকেলির হস্ত ।” ২ ॥ 

(-ক্ত- ভাবে) সং র্লীং, কথন। 
ভণিতা--গ্রন্থকর্তী বা রচয়্িতার লাম পর 

কাশ করণ। 



ভ্ 

ভণিতি (ভণিত দেখ, তি্ডি)- ভা) সঙ, 
সী, বাকা, কথা, কথন । 

ভণ্টাকী (ভট্ পোষণ করা4'আক - ক, 
স- আগম) সং, ক্সীহ, বাভাবী, নেগুণ। 
২। পুহতী, বাকুড় । 

ভণ্ড (ভন্ড ভাড়াম কর1-+ আ(জন্)- ক) 

সং, পুং, কৌহকী, মস্করা, ভাড়। ২। 
অপ্রক্্ত। [পশ্শী। 

ভগ্ডক (ভ৩্4কণ্ যোগ) সৎ, রা খুন 
ভগুতপন্গ (ভণ্ড প্রতারক -তপদী) সং 
রং ভঞ্বিটেল, কপটতপন্পী, বকবন্থী। 

ভগ্তন (ভন্ড প্রতারণা কর। ইত্যাদি, ন্ 
(অনট )- ভা) সখ, কীহ, প্রতারণা!) ভা- 

ডান।২। (4 অনট -৭)কব্চস্ম।জোদ্া। 

৩। (7+অনট. -ধি) ঘুগ্গ। 
ভগুহাগিনী (ভণ্ড ভউ-হাসিনী 

হাস্য করে) সৎ) স্রীহ। এগিলাঃ বেশ্যা । 
ভগ্ডামী (দেশজ) মহ, চাহনী, ছল, তা । 
ভণ্ড ভন্ড মাঙ্গলিক হ ওব।4ই_ প্র) 

আহ, খুশহ, বীচি, তরঙ্গ, ঢেউ । 
ভগণ্ডিকা, ভণ্ড 7 (ভণ্ডি+কণ- বোগ) 
ভণ্তীতবী, ভ্ীরী | সংস্্রীৎ, মগ্রিষ্ঠা লতা 

যে 

ভণ্ডতির, ভঙ্তীর 1) (ভন্ভূ মানাসক হওয়া, 

ভগ্ডিল, ভণ্ডাল শী হওয়া ইত্যাদি 4 

ইর, হর - ৭) 
বুলু নু) সং) নু শিরীষ 

বৃক্ষ ॥ 

ভণ্ু,ক ভেন্ড. মাঙ্গলিক হওয়া+উক- 

ক) সহঃ গু তা মহম্যবিশেষ, ভাঙ্গর । 

ভদন্ত (ভন্দ প্রীত হওয়।+ ঘআন্ত-_ ক) লিখ, 
ত্রিং, মান্য, পুজ্য । ২ ।সন্ত্রান্ত। ৩। সত, 

পুত, বৌদ্ধবিশেষ | 
ভদাক (ভন্দ,. শুভ হওয়া আক - সং- 

জ্ঞাপে) সৎ, পুত. ব্লীষ্ঃ মঙ্গল, শুভ । 
ভদ্র ( ভরদস্ত দেখ, র(রকৃ)-ক ) আহ, ক্লীৎ, 

সৌভাগ্য ।২। মঙ্গল। ৩। মুস্তকবিশেষ । 
৪ । সুবর্ণ । ৫ | ক্রিয়াপিশেষ) ভাল । ৬ । 
সং, পু শিব । ৭1 দিক্হক্তীবিশেষ | ৮। 
বৃষভ । ৯। গজবিশেষ । ১০ | সন্হ। ১৯ । 

খগ্তান্পক্ষী | ১২ । কদন্ববৃক্ষ । ১৩ সামের 

চরবিশেষ । ১৪ । আাকুষের লীলাকানন- 
বিশেষ । ১৫। বলভদ্র | ১৬। জিনবিশেব । 

[ ১১৯০ 

২ শী শিশিশিশাাাশীশিিোশীপপীশিীশিপাপপীশীশািঁিিাটিইিশশিপীশীী 

| 
ূ 
র 
| 

ভদ্র 

১৭ । রামন্জদর ॥। ১৮ । মিন পদ 
বিশেষ । ১৯। বিৎ,ত্রিৎ, ভাগ গযবশ্থ,নখশা। 
২৭ শ্রেষ্ট | ২১। মঙ্লভনক | ১২ 1 রা 

যাগ । ২৩ । সানু 58 1 ক্লীৎ। পরাগ) কওপ 

বিশেষ । 
ভন্রক (ভদ্র কণ - যোগ) সঙ ক্লীত, মুস্থক- 

[৭ আখ. ভদ্র ভা | » | ছি পের পু: 

৩! লিং, মনোজ, শুন্দর | 
ভদক27 জিদ শিন 5 রা গ্রে রি 

শিক বদ হওক এ 9) ক) সী 
ভীত) জং তী, ভঙগবহীর নিলেই 
ইনি দন্গ্যন্ত নাশমনয়ে দেবাতোদ 
হইছে উত্পন্না হইয়া] বীরুভদের মঙ্গিত 
তহ্কাথ্য করিয়াছিলেন | শি হা, 
মায়া ভঙ্রকালা হিত্বা খর্ডেন কাশবহ। 
পুপৌ তসা চ রক্ঞালি ব্যাদিতম্যাতি 
শব্ণ। |” 

ভঙ্গবুন্ত (ভদ কুশলী -কুস্ত কলগ। সত 

পু ডি রা ঘ্ট। 

ভদ্রণন্ধিকা শুভলন'ণবাশ 

টি নি ই আগন, উরি রি 

কোন কোন শ্রন্থে এই শব্দের পরিবর্তে 

ভছোনিক। শন্দের প্রয়োগ আছে) মং, 

স্্ীৎ, সুস্তক, মুখা | 

ভদ্রন্ধর (ভদ অঙ্গল-_কু কর।4+ (ন্) 

-ক) বিং, ব্রি, ক্ষেমঙ্কর, মঙ্গলকীরক। 

ভদ্রছুড় ; সঙ, পু লহ্্াসিজ ॥ 
ভদ্রজ ; সং, পু, ইন্দ্রযুব । 

ভদ্রতকুণী ) সং) স্্রীৎ, কুজক বৃন্ষ | 

সং, পুৎ, তীর্থবিশেষ। 

দ্রহুরগ ; মহ, ক্রীৎ্। জন্ব,ঘাপের নববী" 

গতি বর্ধবিশেষ । 
ঈদ (ভদ্র শ্রেষ্ট -দাকু 

_ক্লীৎ, দেবদাকুবুক্ষ । 

তলার (ভদ্রনামন্, ভদ্র নামন্ নাম) 
সং, পুং কাঠঠোক্র] পাখী । 

ভ'দপীন্ ; সৎ, ক্লীৎ, নৃপদেবাদির অভিযে" 

কার্থ পীঠবিশেষ। ৃ 

ভদবলন ভেদ্র-বল. বলিষ্ঠ হওয়া7 সণ 

(তআন্ট১- ঠ সহ, পু বলরাম । 
ভদ্রবল| ; অং, স্ত্রীৎ, গন্ধভাদালিনা লতা । 
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ভদ্র | ১১৯১ ] ভয় 

ভদ্চথ ৮ নি, জিৎ, ভদ্গততাস্চকষুখসুক্ত, ; ভদদান্ূক ভেদ ঘৌভাগ্য-খ গমন কর 
ঘৌনম্যদর্শন | ব। পাওয়া+আক(ণক)-ক) সং, পু 

ভদ্র“ শ্তক- পু) ভেদ্র মৌভাগ্যশালী_ পথিবীর অন্তত অআগ্ঠাদশ স্কুদ্র দ্বীপের 
শা ০ | মুস্থক, ১ 

7 মুস্তক) শাগর মুতা। 

ভদখব ভেদ্রু ভাগাবন্ত-যব) সহ, কীৎ, 
ইন্দযব। |পুৎ, ইন্দহস্তী, এরাবত। 

ভ্রধু ভেদ কুশলা রেণু পুলি) সং, 
ভদ্দ7ট ) সৎ, রী, আশ্রমবিশেব। হ। তীর্থ 
শেষ । |[লত। | 

ভ্ণন্মা (ভদবন্দুন্ ) সঙ, পুত নবমশ্রিকা 
তদশ্রঘ (ভিছ কুশলী - শরণ |আশ্রদ]| উৎ- 

গ্ডিস্থান, ৬ঠি] _ হিহ) সঙ ক্লীষ, চন্দন । 
ডু দেশী (ভা আহ) ০ শী শোভা, ঠা 

হিং), অই পু ছন্দনবুল্ষ ।২.1 জী 
অম্পঙ্। ৩। বিহ, রি, সশ্ীক | 

ভদমেন সং, পুত বহদেবের পুরবিশেষ । মস, 

ভদমোমা ভেদ শিব-স [সহিত] তুল্য 
_উম! শিবগরী। যিনি উমার ন্যাম 
এই দেবতার তুল্য প্রি!) সং, প্রীত, 
গল 

ভদ্রা (ভঙ্গ দেখ, আপ্ _স্তীহ) অত্শ্মীত, রাঙ্গা । 
২। কুষ্ধ1। ৩ | ব্যোমনদী। ৪। গঙ্গার 

একটী শাখা শো, উত্তর কুক্ষবধ্ধে গ্াবা- 
হিত। ৫ । তিথিবিশেষ, দ্বিতীন্া, সপ্তমী ও 
দাদশী তিখি। ৬। কটফল। ৭। অনন্ত । 

৮। জীবন্ত্রী । ৯। অপরাজিতা | ১০। নীলী। 
১১ । বচা। ১২ 1 দম্তী। ১৩ ॥ হরিদ্রা। 
১৪1 শ্বেতদৃল্না। ১৫ | গো। ১৬ ॥ 

কাকোড়,মগরিকা। ১৭ । শ্রীক্ুষ্জচের পত্রী- 

নিশেষ। ১৮ কাক্ষীবাঁনের তনয্বা, ব্যুষি- 
তঙ্বের পত্রী ।১৯। হুধ্যের কন্যা, ছায়াগন্ড- 

সঙ্গতা। ২০। কৃষ্ণভগ্রী সুভদ্রা। ২*। 
নিঈটর শেষ তিন দণ্ড । 

ভদাকরণ; সং, ক্লীৎ, মুণ্ডন, কামান । 
উদ্ধাক্কৃত ভেদ্র | ডাচ)]- কৃত) বিং, ত্রিং, 

মঙ্গলপূর্বাক মুস্ডিতমস্তক। 
তা ভদ্র- অঙ্গ, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, পু, 
উর [ 

ধাম (ভদ্ধ লৌহ-আস্মরল জাত, 
€মী -ষ্) সং) পুৎ, অসি, খড্া। 

মুতা) সংঃ রঃ 

স্প্প্পী শশা শিশাীপাটাটা টাপাপিলপপাস্পেশেশপা পিপাসা প শাাশাশীশাশীশী পাশা শা ্শাীশীীশীশশীশীশীশ্ীীী শশ্টাটাশীশাশী শী শশী শশী শশী 

৬ শিশাশাাসিশিশতিপিসি 

ভদেশর 

শভপগ্জগ € 

ভিত 

ঞ্ক দ্ীগ | 

'দাশ্ব জিদ কশলী- অশ্ব ঘোটক) আখ, 
পু*, পথিবার নবব্ধান্তগত বর্ধবিশেষ। 
তা (ভদু কুশলী -আশ্রয় বাসম্থান, 

বাম) সং, পুত) চন্দনবুক্ষ | 

ভদ্রাসন ভেদ্র শেষ্ট-আগন বসিবার 
স্থান, য২--স) সৎ ক্লীৎ,। মিৎহামন 1 হ। 
ব্মন্ডিবাটী। ভ। বীব্রামন। 

(ভদ-ঈশ্বর) সৎ) পুৎ, কল- 
গাসস্থ শিবনি 1২7 পনাম্প্রসিদ্ পাম । 

ভশ্দিল টা শুভ হওয14 ইল-সখ- 
আার্থে) শুভ) মঙ্গল | 

ভপতি ৫ নক্ষত্র পতি প্রথা ন্) সাং, পুহ, 

নক্দত্রনাথ, চন্দ । [নঙ্গত্রচক্র) শি | 
নল্তরপণ্জর ) অং, জী, 
2 *সাকরা, 

দীপ্সিপাওয়া ইত্যাদি অড)-ক) সৎ 
পুৎ বৃষ রা |২ মক্ষিকা, মাছি । 

ভন্তরালিক। (ভন্তরালী মন্ষিক1-4 ক - যোগ) 

অহ, জী, দৎশ, ভাঁশ। 

ন্ড 

মূ ০ 

[ও 

ভশ্তরালী (ভম্ অন্ুকরণশন্দ, দ্বিত্ব-- 
রা করা+লচ্-ক। যে “ তন্তম্ ” এই 
শন্দ করে) সৎ, সমীহ, বুহহ মক্ষিক1। 

ভক্তাসার সং, পু» মগধদেশের ৃপ- 
বিশেষ । 

ভয় €ভ্ভী ভীতহওয়া+ অ:অল)-- ভা) 

সং,কীং, ত্রাস,শক্কা আতঙ্গ। ২। (4ঘঅল. 
-পা) ভয়হেডু। [ত্রিৎ, ভয়কারক ॥ 

ভদ্কর ভেয়-কৃ কনা অন্।- ক) বিৎ, 
ত .ক্কর) ভয়াবহ ভেয়-কু করা+অ(খ)- 

ক। ভয়-অআ।-_বহ্ু বহনকর1+ অ 

অন্-ক) বি, ত্রিংঃ ভয়জন্ক, ভীষণ, 
ঘোর। 

ভয়ডি্িম ; সং,পুহ, সংগ্রাম পটহ,রণবাদ্য । 
ভয়দ (ভয়-দ। দান কর।4+অড)- ক) 

বি, ভ্রিৎ, ভীষণ । 
ভনুদ্রত (ভয় -দ্রেত পলায়িত, ৩য়! 

বিখ, ভ্রিং, ভদ্বে পলায্মিত। 

ট্? 



ভর [] ১১৯২ ] ভর 

০৯:৯১ পপ পপ সি পপ পেশ শীশ শাল 
শশা ্শীশীটশিশাঁিটাশিশিিশিীশিপশীিটািিপাশীশশিিটি আপিন? 

ভয়নাশন (ভন্ব-লশ ্রিলনাশি নাশ- 

করা + আনঅনট)-ক) বিৎ, ভরি, তবণষ্োগ্য, পোষ্য । 
ভয়ানবারক । ২ । মাং, পু, পিষুঃ । নী (ভর 75552 

স্্রীৎ, বিং, ভম্মনিবারণকভুম _ জ্ীৎ্, তায় পভ, আ্বামীঃবাজা ।২। বু । ৬। ক্ুমি। 

মাণ লতা । [ভন্ধে পলানিিত। | রণ: (ভবণ পোষণ বঞ্ছেত)- ভা) |, 
ভয়ন্রষ্ট (ভর-অষ্ট, তয1-ষ ) বিৎ, রিং, | 0.২, ভরণীর । সঙ ক্লীঙত প্যা-স্ত্রীত। 

ভয়ানক (ভী ভাতহগয়া4 আনক -_ পা) ৰ ভতি। 
সুং,পুখ) কাব্যে -রসবিশেব্ভর বে রসের | ভন হণ € ভরণ্যইজ, ভরণ্য পেতন উজ 

স্থাযি ভাব । ২ ।ব্যাত। ৩ । রাহ । বিহু 1 
ব্রিৎ ভয়ঙ্ষর, ভমুজনক । | 

ভন্ধাপহ ভেস্ব শঙ্গা_অপ-হা ত্যাগ-) 
করা +ভ(ড)_ক ) বি, ভরত ভয্ম-. 

নাশক । ২। অহ, পুত) বাজ) ৩1 বিষুজ। ৃ পি, মিএ, বন্ধু । তুখধ্য । ৯ চন্দ । ও। 

ভদ্ধাবহ ভিন _আব্হু) পিং, ডিৎ, উ্জনক | ূ অশ্ি। ৪ | স্বামী । ৫। ঈশুর। 
ভরতে পোষণ করা7+অ(অল্)-- ভাবে ) | ভরত (তু পালন্করানভতিজ্অতঢ)- ক! 

৷ 
| 

শিপ, 

ভরণাষ (ভর দেখ, অনীয় নম্র ) বিৎ, ভ্িং, 

($ 

০৬াঁদুন করা 5 এবিপি) ক) বি 
ভিত, বেতল্প্রাহী কম্মকগত বেতন অই! 
ক্সকাখী। 

ভরণ্) (ভর দেখ, অনু অহংকারে) মাও 

অং, পুত আধিক্য | ২ । ভরণ | ৬ । অথবা ভন-_ তন বিস্তকর।7 অউড)7 

গৌরব । ৪। ভার। ৫। পুরণ । ৬1 (4 ক) সঙ, পুহ, পশরথ বাজার মধ্যম পুত্র 

আল. - ক্রু) সমুহ । ৭1 (4+অশু ক ) ৎ। (ম্হাভারতে _যহ পুক্দক আম্গের 

বিৎ, (৩, ভরণকতা। । ভন্পণপোষণ করুন "ভগণ বকন” এই 

ভরগ (ভর অতিশন্ন গম গমন্কর।17অ দেববাণা ছুস্তান্তের প্রাতি হওয়াতে তাহার 

ডে)--ক) বিহ তরি, অভিশর গমনশীল। পুত্রের নাম ভরত হইল, শতুন্তলাগতজাও 

তরট (ভর দেখ, অট - সংজ্ঞার্থে ) সং» প্ুহ ছুম্মন্তরাজপু শ্রিয়ব্রত বহশজাতি ভরত 

কুস্তকার, কুমার । রাজ ইনি জন্মাপ্তরে জড়ভরত বাণ!! 

ভরণর দ্বেখ, অন্(অনট )- ভাবে) সংক্রীষ। | বিখ্য।ত হন। ৩। তদ্বংশ | ৪ | নাটাশা৪- 

পুরু ।২। পোষণ, প্রতিপালন ৩। ধারণ । এণেতা মুনি । ৫1 নট । ৬ ভরতচ্ত্র। 

০ ৭। নানক ।৮। নাট্যশাপ্র। »। শালগান, 
ভরণী (ভরণ দেখ, গপ ) অহ, স্ত্রী, অশ্বি- বাসী রাজধিবিশেষ 1 ১০1 শবরু) ব্য! 

হাদি ফাপ%- 

বিংশতি নক্ষ- 
ত্রাস্তগন্তদ্বিতীদু 

1] ১১ । তগ্তবায়। ১২। রাজা । 

দ্র: ভরতখণ্ড ; সৎ. ক্রীং, আনতবধাস্তণও 

কুমারিকাখণ্ড। 

ভরতপ্ুুজক (€ ভরত নাট্যশ।কপ্রণেহীন 

পুজ্র+কণ,-_তুল্যার্থে ) অং, পু, অভি 

উজির নম্রকারক, নট । ও 

কার। ইহার পিঠ ০১ ভরতগ্রস্থ ; সং, জ্ীৎ, ভরতমাতা কৈকেয়া। 

অধিষ্টাতী দে- ভন্গনী নেক্ষত্র)। ২। শকুস্তল] 1 ৩। ধষভদেবের পরী! 
বত ঘম। ইহার জাতফল, য্থা--“জদাঁ- ; ভরতাগ্রজ ভৈরত _ অগ্রজ জ্যেষ্ট) অপু 

পকীত্তিহ্ি মহাপবাদে। নানাবিলোটৈশ্চ ; রামচন্দ্র । 

বিনীতকালঃ ৷ জলে বিলাসী চপলঃ খলঃ | ভর দ্বাজ ভের_ছ্বা-জ জাত। দাঁজ টি 

স্যাছ প্রাণি প্রণীতো। ভরণীযু জাত 1” আমাদের উভয় ভ্রাতাদ্বারা উদ্পনন এ: রে 

ভরণীভ্থ €ভরশী নক্ষত্রবিশেষ-ভু জাত) ত্রকে ভর অর্থাৎ প্রতিপালন কর; রৃহস্গাত 

সং, পু রাহুগ্রহ। | মমতাকে ইহু। বলিম্বাছেন, এই গিগি? 

পাশে 

তিন্টা ন্ছ্ত্র, 



শি 

তক 

পুত্রের লাম ভরদ্বাজ হইল । অন্ত প্রকার 
ব্বাৎপত্তি, ষখা-ভ্ ভরণকরা4অত্(শত)- 
ব-ভরৎ-বাজ। শি. ১ “হে মে 
মমতে দ্বাজহ দ্বাভাযামাবাভ্যাৎ জাতমিমৎ 
গ ব্রংত্বৎ ভর রক্ষ।”- তভেো! ভরদ্বাজাখ্যো- 

হু শুং) সং, পুৎ। উতখ্যপত্বী মমতার গঞ্জে 
বৃহস্পতির ওরম্জাত মুনিবিশেষ। ১৯। 
পক্ষিবিশেষ)ভাক্ইপাখী | 

ভরম তবে ভরণকর1-4 অম(অমচ)- ক) বিৎ, 
তিৎ, ভরণকর্তী । [হরিদ্র্ণ, সবুজ রঙ | 

ভ্রিণী ভেরিত হত্রিদ্বর্ণ+ঈ - প্র) সং,ক্ীৎ, 
ভন্িত (ভূ পালনকরা+ইত-ম্দমব) বিঃ, 
এ, পালিত । ২। পুরিত | ৩ । ভয়মুক্ । 

৪ | হরিছ্ৰর্ণ। ৫1 ভের+4 ইত --যুক্তার্থে 
ভারযুক্ত | 

ভরিমা (ভরিমন, ভ্তু পোষণকর14ইমন্ 
_ ভা) সৎ, পু, ভরণ, প্রতিপালন । 

ভরু (ত্ত পোষণকরা+উ - ক, সংজ্জার্থে ) 

সং, পুৎ। বিষুঃ। ২1 শিব। ৩। সমুদ্র। 
৪ স্পামী। ৫1 স্বর্ণ | 

ভরুজ ; সৎ, প্রৎ, ক্ষুদ্র শগাল ॥ 
ভর্ুটক 3 সং১ক্লীৎ, ভূষ্ট আমিষ,ভাজ। মাম । 

ভর্গ (ভ্রসজ, ভর্জ নকর14-অ(ঘঞ৪)-- ক) 
অং, পু) শির । ২ ব্রহ্মা । ৩1 হ্র্ঘাস্ছ 

এঁশ তেজ: । শিং-১ “আদিত্যাস্তর্গতিৎ 
বচে ভর্গাখ্যৎ তন্ুমুক্ষুভিঃ ৮ ৪ | (4 
(ঘেঞ)- ভাবে) ভর্জভান। 

ভঙ্ঞন (ভ্রসজ. ভাজা + অন(অনট)- ভা) 
ছাং, ক্লীৎ, তৃষ্টকরণ, ভাজন, ভাঁজ1। 

ভন্তব্য (ভব পোষণকর14-তব্য - শ্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ পোষণীয়, প্রতিপাল্য । 

ভর্ভা ভের্ত? ভূ পালনকরা+তৃতেন) ক) 
সং, পু, পতি, আামী। ২। অধিপতি । 
৩। রাজা। ৪ প্রভূ । ৫।বিৎ্ত্রিৎ, পালন- 

কর্তা । ৬। ধারণকর্তী। 9গ। পোষক । ৮। 

পৃং, বিষ, | ত্রাঁ_স্ত্ীং, প্রালনকর্তী । 
তর্ভৃত্রী ভের্ত -হন্ বধকরা+অটেক)-ক, 
ঈপ) স্ত্রীৎ, বিং, পতিঘাতিনী 

ভর্ভূতাৎগত ( ভর্ভৃতাৎ ভত্তৃশিব্দের দ্বিতী- 
যার একবচনে] স্বামিত্বকে -গত প্রাপ্ত) 
বিৎ, ত্রিৎ, অধীনস্থ, বিবাহিত । 

শাশশীম্পিীশিশিিশিশীীশিাশীশশশীািশশাশিীশিশিপীশি। 

ভেবে 

৮-ীশিশীশিিশিীিশিশশিপীশ। 

পু্দ, ৬ঠী 
-ষ) সৎ, পুৎ, নাট্যে _রাজপুজ্র । রিক1 
সী, রাজকন্তা। 

ভর্ভৃহরি (ভর্ত রাজা, প্রধান--হরি বিখুঃ ) 
সৎ, পু, বিক্রমার্দিতোর জ্যেঠ জাতা, 
ভটকান্যগ্রণেতা । ২। বাক্যপদীয় কতা 
নৈয়াকরণ কবিবিশেষ। 

ভঙ্মন (ভঙ্গি ভত্সনাকরা4 অন(নট) 
ভা) সৎ্ক্রীৎ্। না স্ত্রী, কুত্সা, নিন্দা । 
২। ভঙ্জীন। ৩। তিরস্কার । 

ভ্ুঘসিত ভেতসিন দেখ, তক্তি) - শু) বিৎ, 
ভ্রিং, নিন্দিত | ২. তিরস্কৃত | 

ভু (ভূ পাসএকরা4+-মন্, অনিন 
৷ ভঙ্মন |. ৭) সৎ, রীহ, ভূতি, বেতন্। 

২।স্বর্ণ। ৩। ভরণ। ৪1 নাভিনাড়ী। 
| ৫1 (- ভাবে) পোষণ । 

ভঙ্মাণ্যা ভেম্মন্ ভূতিনয- শ্র্) স 
| ভাতি, বেতন। 
ভলন্দন সং, পুৎ, কান্তকুজদেশীয় নৃপতি- 

| বিশেষ । 
ূ ভঞ্জ ভেতর বধক্করা4ঘেন)-- ক) সৎ, পুৎ, 

ভালুক । ২ (+অল্-ণ) পু ক্লীৎ,বাণ 
বিশেষ, শ,হীদধলতুল্য কলক অস্ম, ভালা] । 

ভল্পক (ভলঙ +কণ- যোগ । ভল্ল হানি 
তল্লুক ৃ করা+উক-- ক) সৎ, পুং খক্ষ, 

ভালুক । 
ভল্লক ভালুক । কা, কী-স্্রীং, স্ত্রী 

ভল্লাট ; সৎ, ক্লীৎ, শশিরবজ রাজপুর । 
ভল্লাত, ভল্লাতক (ভল্ল বাণবিশেষ _ অত 

[ সতত গমনকরা, পাওয়া ] তুল্য হওয়া 
+অ(অন)- ক, কণ্-যোগে ভল্লাতক । 
যে অস্ত্রের ভুল্য ক্ষত । ভন্লীও হয়) সং, 

পুৎঃ বৃক্ষ বিশেষ, ভেলাগাছ,। 

ভল্লিকা (ভঙ্লী+কণ্-_স্বার্থে) সহ, স্ত্রীৎ, 
ভেলাগাছ। 

তব (ভূ হওয়া4+অ(অল্)- ভাবে) সং, পুৎ 

স্থিতি । ২ উৎপত্তি । ৩। প্রাপ্তি । ৪। 

লাভ। ৫ প্রাধান্ত । ৬। (অল্-_খি) 

জগত 1৭1 সংসার । ৮ । শেঅল পা) 

শিব, জলমূর্তিশিব ; যথা--ণ“ভবার জল- 

মুর্তয়ে নমঃ 1৮ ২। ঈশ্বর । ৩। (+অন্ 

ূ ভর্ভুদারক ভর্তু প্রত্ব-দারক 

ূ 
| 
: ূ 
র 
| 

ূ 
ৃ 
র | 

লজ 

তত নে ০ 

৯১ ১ 

১৫০ 

শপে পিপিপি পপীপ সি 



ভব 

- কট) মঙ্গল ॥ 9 1 ক্রীৎ্, চালিত ফল । | 
৫1 বি, জিৎ, (শব্দের পরবৃস্ত। হইলে) ূ 
উত্পত্তি্দনক । ৬। উৎপন্ন । 

ভব্ক ; সহ, পু২, আশীব্বাচক । ৃ 
ভবঘম্মর (তভব-ঘম্মর ভক্ষক ) সং পুহঃ ূ 

দ'সানল, দবাখ্রি, বনাপি। ণ 

ভবস্(ভা দীশ্তিপাওয়4বশ্(ডেবই)- ক) (বিচ 
ভর, তী--ত্ত্রীৎ, সুম্বদর্থ, তুমি । ২ । মানা, 

পুজ্য | শিৎ-১ “ভব্তী ভিক্ষা দেহি 1? 
৩ ভরি, ভী-ক্্রী, (ভূ হওয়া জি 
শেড়)- ক) উত্পদ্যমান । ৪1 বন্তমান। 
€ 1 তী-স্্রীৎ বিষাক্ত বাণবিশেব। ৬। 
দীপ্তিমতী । শিং-১ “ন্বর্পারোহণ বেজ- 
মস্তি ভবতীৎ ভাগীরধীহ প্রার্থয়ে 1) [ 

ভবত্যেব ভেবতি [ভু হওয়)4+ তি _ বর্ত- 

মানকাল, ১ম পুকুষ একবচন।] যাহা হয় 
-এব নিশ্চয়ার্থ) যাহা নিশ্চরই ঘটিবে | 

'বদার (ভব--দারু কাষ্ঠ ) অংপুৎ্। দ্বেব- 
দরশরুবৃক্ষ | 

ভবদ্বীয়ভেবহ যুম্মদর্থ+ঈয়নৌয়)- ইমদর্থে) 
বিৎ্ত্রিৎ, যুম্মৎসম্বন্ধীয়, তোমার | শি২-১ 
“শ্রুত্বাতিদূরে ভবদীয়কীর্ভিৎ কর্ণে টচ- 
তুষ্টো ন চ চক্ষুষী মে।” 

ভবধম্মর ; সৎ, পু, দাবানল । 
ভবন (ভু হওয়1-অ(অনট )-ধি ) সৎ, 

ক্ীৎ, আলয়, গৃহ, বাসম্থান। ২1 (+ 
নট ভাবে) উত্পন্তি ) যথা-- 
“ভুবন ভবন লয়, ভজন ভবিকমন্্, 

ভারত ভবভরভঙ্গে |” অনমদা) | 

৩।স্ছিতি। 

ভবনাশিশী €(ভব-নাশিনী নাশকত্রা। 
বাহার পবিত্র আোত চিরস্ভারী হখ শ্রদান 
করে ) অদ্য স্রীৎ, সরধুনদী | 

ভব্নীয় (ভু হওঘা7ঘানীয় _শ্ব) বিৎ, ভ্রিৎ, 
ভবিতব্য, ভব্য । ২। উত্দপত্ত্যর্ী। 

ভবস্ত (ভূ হওয়1+ঝচ _ প্র) আগ, পু, 
কাল, স্যর, বন্তমান কাল। ভী-স্্রীৎ, 
পতিব্রতা স্ত্রী । 

ভবভত ; গং, পুহ, ভবরূপ পরমেশ্বর | 

ভবভুতি (ভব জগং-ভূতি [জ্ঞানের]! 
উন্নতি) সং, পুৎ, শরীক, পদ্ধনগরনিবামী | 

১১৯৪ ॥ 

1 ভপাজ ভেব-ঘআজ | না-জম্ 

ভবি 

শশী পিপিপি পবন 

কশ/পবদ্শ ্টনোপালনামক শ্রোতিথ 
ব্রাঙ্গা7 শাত্রীলকঠের পুত্র | মালা, 
মা উস্তরচরিত বীরচরিত প্রস্থৃতি 
লাকগ্রন্তোা স্বনাম্প্রসিদ্ধ কবিবিশেষ, 

ভেোজরাচার পণ্ডিত । ২। শিবের উন! 
ভবক্ুৎ।ক্ুদ,ভব -রুদ্ রোঁদনকরা4-*(কিপ) 

_ ৭) সখ) হিং) প্রেতপটহ, অন্সেযেষ্টি- 
ক্রিযাকালে বাদনীয় বাদ্যবিশেষ। 

ৃ ভবাচল ; সহঃ প্ুঙঃ মন্দরগিত্রির পূর্বাবনী 

পর্বত, তকলামপর্ষত | 
জন্মান 

1্ডে)- ক] যাহার জন্ম নাই । যিনি 
স্বয়ং উৎপন্ন অথচ অযোশিসম্থব) সং 
পুত, স্বয়শ্ত, মহাদেব । 

। ভবাখ্রজ ভেব শিব-আত্মজ পুত্র, ৬ঠা 

- ষ) সং, পুৎ, কার্তিকেয় । ২। গণেশ। 

ভবাজ্সমজ1 ; সং, স্ত্রীৎ, অনসাদেবী | 

উবার 1 তুমি_দুশ্ দেখা+ 

তবাদূশ »ক্ষিপ্),অ.টক্),সংসক্)-ম্ব। 

বান যে তোমার ন্যায় দুষ্ট হয়) 
বিৎ্ত্তিৎ, ভব্সদৃশ,তোমার মতঃ আপণ, 

কার তুল্য । 

ভবানী (ভব শিব+ঈপ্- স্ত্রীং, আন্ 
আগম) সং্স্ত্রীং, শিবপত্থীঃছর্গা । শিং-১ 

“কেদে ভব সমাখ্যাতে! ভবহ সংসার" 

সাগরঃ । ভব্ঃ কামস্তথা স্থষ্টি্ভবানী পি 
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ভবানীগুকরু (ভবানী শিবপন্থী _ গুরু এখাপে 

পিতা অর্থ । ছুর্শী এই পর্বতের কনা! 

বলিয়া) সং, পুৎ, হিমালয় পর্বত । 

ভবাভীষ্ট ; সৎ, পুৎ, গুপ গুলু । 

ভবায়ন। ভেব জগতৎ-অব্ন গমন, আ 

৬ঠী _হিৎ) অহ, স্্রীৎ, জাহচবী, গস]! 
ভবান্ধি; সৎ, পুৎ, সংসাররূপ সমুদ্র। শি 

-১ “ধ্যেয়ৎ সদা পরিভবদ্বমভীগদোহ* 

তীর্থাষ্পদ্বৎ। শিনলনিরিটিছুহখি শরণ্যৎ। 

ভৃত্যার্তিহৎ প্রণতপাল ভবান্ধিপোও 

বন্দে সহাপুকুষ তে চরণারবিন্দমূ।' 

ভবিক ভেব [হওন] মজল+ইক(্িক) 
ংজাতার্খে) বিৎত্রিং শুভজনক+ £, 

শলী। ২। সংক্রীৎ, শুভ, কল্যাণ, মর্গ? 

প্, 



ভব্য 

্ ০৮৮০ িিপপাশী 
.. পা েশসশাপিশিতিা 

এপাশ 

ভতবিত; বিৎ, ত্রিৎ, ভূত, িকাাট্যাভো | 

ভবিতব্য ভে হওয়া+তব্য ভবিষ্যৎ কালে 
শখক্যার্থে প্র) বিৎত্রিৎ,ভাবী,অবশ্যস্তাবী, 
ভবিষ্যতে যাহা আব্শ্য হইবেক | শিৎ_১ 
«ভব্তিন্যমনেনৈব যেনাহৎ নিধনৎ গত 
২ভবিতব্যৎ রা যদ্ধিলের্মনসি ভিত তম়ু। 

ভবিতব্যতা ভিবিতব্য+ তা- ভাবে) সং,স্্রীহ, 
অবশ্যস্তাবিতা | ২1 পুষ্ট, ভাগ্য । 

ভবিতা (ভব, ভূ. হওয়া+ততেন্), 
ভবিষুই / ইযুঃইফুচ)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, 

ভাধগ, ভবিষ্যৎ । ২1 উতৎ্পত্তিশীল। 
ভবিন ভেব জগৎ্+ইন-কুশলার্ে)ট সং, 

পুৎঃ কবি, কাব্যকত্তা । 
ভবিল (ভূ হওয়া+ইল-_ক) সৎ, 

কামুক, লম্পট । ২ | বিৎ, ত্রিং, 
যাহা হইবে। 

ভবিষ্যৎ, (ভু হওয়া4অৎ(স্যত)- ক; 
ভবিষ্য স্য- আগম। দ্বিতীয়পক্ষে ২- 
লোপ) বিৎ, ত্রিং, অনাগত, যাহ! পরে 
হইবেক | ২। সং, ক্লীং, পুরাণবিশেষ। 

ভবিষ্যদ্রাক্ষেপ ; সং, পুং,কাব্যদর্শোক্ত শাস্- 
বিশেষ । 

ভবিষ্যদ্বাণী ; সং, স্্রীৎ, যাহা পরে ঘটিবে 
তাহা অগ্রে বল।। 

ভবিমাল্চনা; সহঃ আ্ীৎ, ভাবী বিষযের 
প্রস্তাব, পরে যাহা ঘটিবে তাহা আগ্রে 
প্রস্তাব করা । 

ভবীয়্ান্ (ভবীয়প, ভূ হওয়া+হঈীয়ম্_ 
অভতিশয়ার্থে) বিৎ, তরি, বহুতর | 

ভব্য (ভূ হওয়া+য-ক) বিং, তি 

পুত 

ভাবী, 

শতজনক। ২। গুতযুক্ত। ৩। শিষ্ট, 
শাস্ত। ৪ । সাধু । ৫। ভাগ্যবান । ভ। 

সমীচীন । ৭। যোগ্য । ৮। বম্য। ৯। 
ভাবী। শিং-১ «অবশ্য ভব্যেঘনবপ্রহা- 
গ্রহ 1৮৮ ১০ । সহ, জ্রীৎ) শুভ । ১১। সত্য | 

১২। সুখ ১ত অস্থি । ১১ চা? তাফল। 
১৫1 পুত, কামরাঙগাগাছ । ১৬ । পুল 

ক্বীং, রসবিশেষ । ব্যা- স্ত্রীৎ, ছুগা। 
্ার্ 

হইবার 
ভব্যতব্য (ভব্য +তব্য- ভবিষ্যৎ, 
শক্যার্থে-শ্ম) বিৎ, ভরি যাহা! 
ভাহা হইবেক । 

১১৯৫ ] 

র্ 

| 

ভস্ম 

ভষ (ভষ্ | কুকধুরাদি ক কর্তৃক শব্দ করা+অ 

(অন্)- ক) সৎ, পু, ষী-স্ত্রীৎ, কুন্ধুর, 
কক্রী। [কুকুর | 

ভষক্ক ডেষ1+অক(ণক)- ক) ».সৎ, পুত 

তষণ ভে দেখ, অনংঅনট)-- ভা) সংযক্লীৎ, 
কু, বের শন্ক, কুন, বের ডাক | 

ভমদূ ভম্ চাপিনা সংজ্ঞার্থে9 
আৎ, স্পীহ) হৃধ্য । ২।জঘন। ৩। যোনি । 

৪ । সাম্য | সৎ, পৃৎ, ভ্রমর ! 
ভমন ভেদ শব্দ করা+অন(অনট)-- ক) 
ভসম্ত ভেন্ দীপ্তি পাওয়।+ অন্ত _ প্রং) 

হাহ) পু, কাল, সময় । 

ভসিত ভেস্ দীপ্তি পাওয়1+ ত(ক্ক)- ভা) 
আত, র্লীৎ) ভস্ম, ছাই । 

ভস্গচক্ধ ভে নক্ষত্র -স্চক জ্ঞাপক) সৎ, 
পু, গণক, টবজ্ঞ । [গিয়া । 

ভস্ক] দেশজ) বিৎ, আপ্দাছু, জলবৎ, পান- 
ভশ্া! (ভস্ দীপ্তি পাওয়া4-ত্র-ক, 
ভন্্রকা (আপ -স্তরীৎ । দ্বিতীয়,তৃতীয় পক্ষে 
ভন্মিকা / কণ্_যোগ, আপ.। চতুর্থপক্ষে 
ভস্ট্মী ঈপ)) সং, স্ত্রীৎ, বায়ুযন্ত্রবিশেষ, 

ভাতা । হ। ভিন্তী | ৩। চম্মপ্রমেবিক1। ৪ ॥ 
চক্ষম্থালী। শিং-১ “মাতা ভক্তরা পিতৃঃ 
পুত্রো যেন জাতঃ স এব সহ?” 

ভস্ম ভেম্মন্, ভ রং দীপ্তি পাওয়1নমন্- ক) 
সং, কী, ছাই, পাশ । ২। অশ্বাবিকার | 

ভম্মক €( ভঙ্্ঃ [ন্+কণ্- প্রৎ। অথবা ক- 

করণার্থ ক ধাতুজ+ অড)-_- ক) সং, ক্লীৎ, 
রোগবিশেষ। ষে রোগের প্রভাবে বায়ু- 
গিত্রের আধিক্য ও ককের হ্রাস হয় রি 

ভুষ্ব্স্ত উদ্রমাৎ হইবামাত্র ভম্ম হই! 

যারু। ২। শুব্্ণ ।৩। রৌপ্য । 

ভম্মকার (ভশম্মন্-কার কশ্মকারী। যে 
সাবাৎ প্রভৃতির পরিবর্তে ভন্ম ব্যবহার 
করে) সহ» পুখঃ রজক, ধোপা। 

ভম্থাকুট ; মং, পু, কামব্পস্থ পর্ধাতবিশেষ । 
শি ১ নন্দনাৎ পুর্বভাগে তু ভকস্ম- 
কুটে। মহাগিরিঃ। যত্র তিষ্ঠতি ভূতেশে। 
মহাদেবো বুষধ্বজঃ |” 

ভশ্মগন্ধা, ভন্মগন্ধিকা ; সৎ, স্ত্রী, রেণুকাখ্য 
গন্ধজব্য | | 



ভাক্ 

পপশপপপাপাপ্পদপিপা পিপল 

ভম্মতৃল (ভম্মন্- তুল ওজন করা+ 

প্রৎ) সৎ, ক্লীৎ, গ্রামসমূহ। ২। পূলিবধণ। 
৩। ডি তুষার । 

ভম্মবেধক 7 ভেম্মন্-বে্ধিক পীড়ান্দায়ক । 
ভম্মাহ্বয় যে ভম্ম অপেক্ষা শ্েতবর্ণ ৷ 

ভম্মন্- আহ্রয় নাম) সৎ, পু কপূর । 
ভম্মগা২(ভম্মন্+ সাৎ্(চসা২)- কাথ্ন্স্যা্থে) 

২, ছাই হওয়া, ভস্মাকারে পর্িণতস্ছাই 
করিয়া ফেলা । ২। সম্যক্ ভল্মীভূত | 

ভম্মিত ভেস্ম 4 ইত) ভম্মিত । ২। বিনাশিত্ত। 
ভন্মীভূত (ভম্ম-হীচি)- অভত তন্াবার্থে 

_ভত) ভক্মিত, ভম্মপ্রাপ্ত £ ২! বিনা- 
শিত, হত । 

ভা (ভা! দীপ্তি পাওয়াী4 ৬ - ভাবে) সৎ, 

স্বীৎ, প্রভা, আলোক । ২।কাস্তি। ৩। 

কিরণ। 

ভাই ভ্রাত শব্দজ) সং, সহোদর, ভাতা! 
ভাইজজোতুজায়! শব্ঘজ) জোষ্ঠ ভ্রাতার স্দ্রী। 
ভ।ইঝী (ভ্রাত্ৃপুত্রী শজ) সং+ভ্রাতার কন্ত]। 
ভাইপো! (ভরাতৃপুত্র শবাজ) সং, জাতৃপুত্র | 

ভাওলী-খাজানার পরিবর্তে জমিদার প্র- 
জার নিকট হইতে যে শস্য বিভাগ করিয়া 
লয় । [২ । রাগালাপ। 

ভাজন (দেশজ) সৎ, পাটকরণ, দোমড়ান। 
ভাটা (দেশজ) সৎ» বন্ত, লি, বাটুল, গণ্ডক। 
ভাটী (ভান্তীর শব্দজ) সৎ, বৃক্ষবিশেষ) ভেঁট- 

ফুলের গাছ । 

ভাড় ভেও এবং ভাগ্ড শব্দজ) সং, পরি- 
হাসক। ২। ন্কুদ্র নৃত্তিকাপাত্রবিশেষ । 

ভাড়ামি, ভাড়াম ভোড় শবাজ) সং, ভগুতা) 
পরিহাস, প্রবঞ্চনা । 

ভাড়ার ভোগুার শব্দজ) সং, ধনাগার, কোষ । 

ভাড়ার (ভাণ্ডারী শব্দজ) ভাগ্াররক্ষক, 
কোষ্রক্ষক । [পরিহাস । 

তাতি ভ্রান্তি শন্দজ) ভ্রম। ২। বিদ্রপ, 

ভাঃ (ভাস, ভাস্ দীপ্তি পাওয়া +€কিপ) 
- ভাবে) সং, স্ট্রীৎ, প্রভা । ২। কিরণ । 
৩ | পু হুর | 

ভাক (ভাজ্, ভাজ পুথকু করা+০(বিণ্) 

_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, ভাগী, অংশী ১ যথা-- 
ধনভাক্ ইত্যাদি । 

১১৯৬ 3. ভাগ 

সপ শাশিপপপপপাশিস্পীপী টিতিীািশীীশীীটি পিিপ্পাশপপীপিস্পিসসপী 
০০ হর 

ভাকুরি ভো! দীপ্তি_কুব্ব প্রকাশ বরা 
4 ই(কি)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, দীপ্তিকারক। 

ভাকুত) সং পু, মত্স্তবিশেষ, ভেট্কী 
মাছ । 

ভাকুট (ভা দীন্তি_ কুট পর্কধাতেনর শৃঙ্গ 
বা পরিমাণ) সৎ, পুৎ১ পর্বতবিশেষ । ২! 

ভ৯ীমাছ। [পুংযহ্ঘা। 
ভাকে'ষ ভো দীপ্তি_কোষ আধার) সং, 
ভাল্ত (ভক্ত অন্ন+অফ্ঞে)- ইদমর্ণে) বিং, 

ওদনমন্বন্বীয় । ২। ভেক্ডি গৌণী বুদ্ধি 
+অ(ষ্*)- সংজাতার্থে) উপচারিক,গৌনী- 
বুলি বোধিত, পারিভাষিক, লাক্ষণিক । ৩। 
গৌণ, অপ্রধান । 

ভাক্তিক (ভক্ত অন্ন+ইকফ্চিক)- প্রতি- 
পালনে) বিৎ, ত্রিৎ, অন্ন দ্বারা প্রতি- 
পালিত। 

ভাগ (ভজ ভাগ করা1+ অখেঞ১-ম্ম) 
অং,পুহ্। অংশ,খও্ড, একদেশ। ২। প্রদেশ, 

স্ছান। ৩। আদৃষ্ট, ভাগ্য । ৪1 (4, 
_-ভাঁবে) বিভাজন । ৫। (হিন্দি) পলা- 
যন কর। 

ভাগধেয় ভোগ--ধেয় [ধা খারণ কর1+1+য” 

মম) হান 25১৮ ক্লীৎ, রাজস্ব । ২। অংশ, 

ভাগ । ৩। (+য--প1) বিং, তরি, দায়ার্দ। 

৪ । (ভাগ+ধেয় - স্বার্থে) ক্লীৎ, ভাগ্য । 
ভাগবত ভেগব্ৎ ঈশ্বর +অ(ফ্ঃ)- কৃতার্থে, 

ষে গ্রন্থ ভগবানকে অধিকার করিয়া কৃত 
হইয়াছে) সৎ, ক্লীৎ, ব্যাসপ্রণীত ভগব- 
দ্বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ । ২। বিৎ১ত্রিং,ভগবন্তপ্ত) 
বৈষ্ণব । শিৎ-১ “সর্ধবদেবান্ পরিত্যজ্য 
নিত্যৎ ভগবদাশ্রয়ঃ । রাহক্তদয়মেবারা, 
স ভাগবত উচ্যতে ॥” 

ভাগহর (ভাগ--হর [জু হরণ করাও 

(অন্)- ক) যে গ্রহণ করে ) বিং, ত্রিৎ, 
অহশগ্রাহী। ২। (++ অল. _ভাবে) অংশ 
গ্রহণ । 

ভাগহার ভোগ - হার যে হরণকরে) সংগত 
যেউপার়ে কোন এক নির্দিষ্ট রাশিকে 
কোন নির্দিষউসৎখ্যক সমান অংশে 
বিভাগ করিতে পারা যায়। । বিভাগ 
গ্রহণ । 

শেপ পিপা শী 



ভাজ 

সাপ পপশীপাপপলাশিশিশিশিপেশশ্পাতাসপশিং 

ভাগাড় দেশজ) মৃত গবাদি নিক্ষেপস্থান । 

ভাগিক (ভাগ ' অৎ্শ+ইক(ষ্টিক)-বৃ- 
্্যর্থেট বি, ত্রিৎ, বৃদ্ধিমহিত মুদ্রাদি, 
হদী টাকা । 

ভাগিনা ভোগিনেয় শব্দজ) সৎ, ভগিনীপুত্র । 
ভাগিনেয় ভেশিনী 1+এয়(ফ্েয়)_ _অপত্যার্থে9 

সৎ, পুং, যী-ক্্রীৎ, ভগিনীর সম্ভান। 
ভাগ (ভাগিন, ভাগ+4ইন্- অস্ত্যর্থে) 

বিৎ,ত্রিৎ, অংশী। ২1 (ভাগ দেখ, ইন্ 

(প্সিন্)-- ক) গ্রহণকারী । 
ভাগীয়ান্ ভোগীমুন্, ভাগ+ইয়ম-_ অতি- 

শয়ার্থে) বি, ত্রিৎ, অতিশয় ভাগমুক্ত । 
'ভাগীরথী €( ভীরথ+ অঙ্গে) - অপত্যার্থে, 
ঈপ। মহাভারতে--দক্ষিণাপ্রদানসময়ে 
গঙ্গা মহারাজ ভগীরথের ক্রোড়ে উপবেশন 
করিলেন, তদবধি গঙ্গা ভগীরথের কন্তা! 

হইস্া ভাগীরখী নামে বিখ্যাত হন) আত 
স্্রীৎ, গঙ্গা, ভগীরথানীতা । 

ভাগুরি ; সং,পুং, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পশ্ডিত। 
ভাগন্ত ভেজ. ভাগকর14 য্যেণ)_ শ্) সৎ, 

ক্লীৎ, আদ্র, দৈব । ২ । প্রীক্তন শুভাশুভ- 
কর্ম। শি২-১ “ভাগ্যেনৈতহ সম্ভবত |” 
৩) (ভীগ-+যষ্ঞ্যে)) বিৎ, ত্রিৎ। ভাগ- 

যোগ্য । ৪ 1 ভাগবিশিষ্ট। ৫। ভাগিক, 
হুদ টাক1। 

তাগ্যবান্ (ভাগ্যবৎ, ভাগ্য +বৎবেতৃ)- অ- 

স্ত্যর্থে) বি, ত্িৎ, ভাগ্যবন্ত, অনুষ্টবানূ। 
১। সৌভাগ্যশালী। ৩। শুভাদৃষ্টবিশিষ্ট । 

ভাগ্যবিপধ্যয় ; সৎ, পুৎ, ভাগ্যের বৈপরীত্য, 
দুর্ভাগ্য । 

ভাঙ ভেক্ষ শব্দজ) মাদকদব্য, সিদ্ধি । 
ভাঙ্গড়, ভাঙ্গী (দেশজ) মিদ্ধিখোর, ষে 
ভাঙ অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সিদ্ধি ইত্যাদি 
সেবন করে; যথ1--“ভাঙ্গড়ের নাহি যম |”? 

ভাঙ্গন ভেঙছগশব্দজ) সৎ, ভগ্রকরণ, ভেদন। 
২। ভাঙ্গা। ৩। বিং, ভিন্ন, চুর্ীকৃত। 

তন্গীন (ভঙ্গ ভাঙ+ঈন্_তহক্ষেত্রার্থে) 
বিং, তরি, ভঙ্গক্ষেত্র, ভাঙের ক্ষেত । 

ভাজক (1)151801 তজ, বা ভাজ. ভাগকরা+ 

অকপেক)-_ ক) বিং, ত্রিং, ২শকারক, 
বাহা দ্বারা ভাগ দেওয়া যায় । 

১১৯৭ ] ভাগ 

ভাজকাংশ (ভাঁজক - অংশ) সং পু২, গুণ- 
নীয়ক | 

ভাজন (ভজ. সেবাঁকরা কিৎবা ভাগকর1+ 
তআন(জআনট)-ম্ম) সং, রীং, পাত্র । ২। 
আধার। শিং-১ “যশ্চ তপ্তো ন তপতি 

তুঢৎ সোহর্থস্য ভাজনমূ 1” ৩1 যোগ্য । 

৪1 আঢ়কপরিমাণ । ৫1 [ভঙ্জন শব্ষজ] 
সং, ভূষ্টকরণ, ভাজ।1 

ভাজিত ভোজ পৃথকৃকর1+ ত(জ্)- শ্র) 
বি ত্রিং, পুথকৃকৃতি, বিভজ্ঞ । ২। (4স্ত 

ভাবে) সং, ক্লীৎ, ভাগ, অংশ । 
ভাজী (ভজ. পাককরা, ভাঁজ14+ অঅল) 

_ম্ম, ঈপ) সং, স্ত্রী, ভূষ্ট ব্যগীনবিশেষ 
ভাজা (1)17110,0,ভাজক দেখ,য _্মটি বিৎ, 

ত্রিৎভাগার্হ, যাহা ভাগ করা যায় । শিং -- 
'ভাজেযা হরং শুধ্যতি যদৃগুণঃ স্যাৎ 1” 

ভাট ভেট্ট শন্দজ) সং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, 
স্ততিপাঠক, রাজদত। 

ভাটক (ভট [পোষণকরা] ভাড়াকরা4+ ক 
(ণক)-- ক) অং, পুহ। মুল্য | ২। ভাড়া । 

ভাট (দেশজ) ন্দাদির শ্বাভীবিক ত্রোত। 
ভাটিয়ারী__রাগবিশেষ । ইহা সংস্কৃত মতা- 

নুঘায়িক প্রাচীন বাগ নহে । কথিত আছে 
নিক্রমাদিত্যের সহোদর মহারাজ ভর্ত,- 
হরি এই রাগের সম্কলন করেন, ভর্তহরির 
সম্কলনের জন্য ভর্ত হার্িকা অথবা ভটি- 
হারী বা ভাটিয়ারী নামে এই রাগ ব্যব- 
হত হইয়া থাকে । 

ভাঁড়। (ভাটক শব্দজ) সৎ, কেরায়]। 
ভাণ ভেণ্ বল।4-অ(ঘেঞ.)- ধি) সং, পু 

নাটাগ্রন্থবিশেষ, যাহাতে কেবল একটা 
মাত্র অঙ্ক থাকে । শি২--১ "ভাগ স্যাৎ 

ধূর্তচরিতো নানাবস্থাস্তরাত্মকঃ। একাঞ্ক 
এক এবাত্র নিপুণ পণ্ডিতো। বিটঃ 1” ২। 
ধূর্তচরিত, কাচ, ব্যাজ। ৩ । ক্ীং, ছল, 

কপট । ৪ | জ্ঞান, বোধ। 

ভাণিকা ভোণ-+কণ্_ অঙ্গার্থেট সং, স্রীৎ, 
এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরশ-প্রধান নাটক । 

ভাগ ভেণ, শব্দকরা4ড - ক, ক) সং, ক্লীৎ, 
পাত্র, ভাড়। ২। বাদাযন্ত্র। ৩। (ভন্দ+অ 
অেন্)- ক, ফ) ধন। ৪ । মূলধন, পুজি | 



] ১১৯৮ | ভার 

 ্রীন্তি প পাওয়া ৫ | নদীকুলমধ্য 1৬ । (ভা 

41 গুন্ _ ক) অলঙ্কার, ভম্ণ । ৭1 আত 

ভষণ ! ৮1 € ভগ ভাড়+ষ্ও -স্রার্সে) 

ভাড়ামি। 

ভাণুপুট তোও গপানবিশেন, ভীড় পুট্ 
সঞ্লগরহওযা, ঘধণকর17 অ.অন্)- ক) 

আহ, পু) নাপিত । 

ভাগুপুস্প 2 

ভাগুাগার € ভাগ পা 

সর্পবিশেষ। 
অ-ক্জানার গুহ, মং 

_ স্) পুখ। ভাড়ার | ২। ক্লাহ। ধশাগান। 
ভাগার নর রি দি 1্সঘ-॥)+- 

বি) ও ধনাগার, ভাড়ার । 
ভারী ভাও। হা ওর 4ইন্ -আঅপস্ত্য- 

০) মহ, পুহ, ভাত্ারাধ্যক্ষ। ভড়ারী। 

ভাঞ্ডি ভণ্ড মাঙ্গলিক হওয়া 1 ইবি) 
ইদমর্পে) সং, পুহ, নাগিতের ভাড়ি। 

ভাগিক (ভু [সঙ্গীতীপাত্ 4ইকর্চিক)- 
কক্পোতাখে) সঃ গুহ, গায়ক। 

তাশ্ডিবাহ, ভাশডিল (ভাণ্ড ভাড়ি_ বহু, 
বহনকরা41ম-_ণ। ভাওডনইল- অস্ত্য- 

০) সহ, পৃ, নাপিভ । 
ভাণ্ডার ভোও্ড পার-ঈ গমনকরা- 
(ক) _ ক) সু, গুহ) ব্টবৃঙ্ষ । ২ । ভা1ইট 
গাচ্ছ । 

(1 পপ্টিপাওস়14 তক্ডে)- ক) বি, 
ভিৎ,। দশক্তিমান । ২1 সং, পু, প্রভাত, 

প্রাতঃকাল | ১। (ভক্তশন্দল) অহ ভান । 

ভাতার রি সঙ, ন্তর্ভামপতি, স্াসী। 

ভাতি তাত দেখ, ভিি)- ভটি সক 
শোভা, দীপ্তি । 

ভত 

ভাত (ভাত দেখ, তু'-সহজ্জাগে) অং পুহঃ 
শৃর্ঘ্য। ২। লি বিহিত দীপ্ত । 

শদ্রলভাদ নস) ন সা, হল ভা 
ভদপদন্ক্ষ - 

রর রা ভিত, 14 আস) _ তঙ্যকজ্জমাসার্থে) 

মৎ, গুহ, বৈশাখাদি মামের পঞ্চম মাস । 

ভিত ডি গে!- পদ পা) অহ, পুছ, 
ভাদ্রমাস । শিং ১ “আধ ভাদ্রপদে মামি 

ক্ষণ টম্যৎ কলোৌযুগে ॥” দা স্্রীৎ, পুর্ব" 

ভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপ্দ নক্ষত্র। 
ভাদ্রবধূ (ভ্রীতৃবধূশকজ) স২্) কনিষ্ঠ ভাতার 

সা । 

দশাতুর (ভিদমাড়, মা ভান ভদ্র ভাগ্যবস্থ, 
মাত মাতা4-আফে্)-আপতাাাথে । 

সা... পুত, সাংধবী স্্রীর পুত্র, সভীহনসু। 
ভান ভ1 ঘশপ্সিপাওয়া47 অননটউ-ভ 

আক, রীঙহ। গ্াকাশ ৯7 শোজি। । 

শা দীশ্তিপাওয়। নু কি) আচ পু 
1 1 1 কিরণ । ৩1 শিব। 51 এ 

। বাজ তা অন্বৃহ্ট। ৭। 5 

। পান্ধর্বাবিশেম 1 ৯10 ভাশ্তু নাজাবে। 

কান্তি । ১০ 1 বি জি, তুন্দর । 

ভাঁনুকল! (ভানু ুর্ধা- ফল মে 

স্যনুর্ঘার পুজার সন প্রদত্ত হয়) সং) রর 

কদলী নল, কল । 
তিতা জানু, ডি [িরন+7+ মম) 

_-্ভাস্তযণে) আহ, 4১ শ্তর্ঘ্য ই পিং ক 

কান্তিমান্ 12) টিশ্তিমান (৩1 আম হাত আত 

বিভ্ুমাদিত্যের পরী । শিট তেন) 

কল 

নপলানামি ভানুদত্যান্থিলঙ যথা), বর 

রুচি) | ৪ 1 ভু রে পনের কী । 

ভানুলার 3 সৎ, পুহঃ বিবার । 
ভান্রমেন, ঠ কর্ণপু নূ বিশেষ । 

রা দপ্ি- নেমি পরিপি) মং 
(৬ ক শ্র্ধ্য, দিবাকর । ২। 

[উ ন্তাপ, উদ্কতা। 
! 

শানেমি 

৮ 
আক বুল | 

ভাপ (তাপশন্দদ কি?) আমলা লে 

ভান (1 দাশ্রিপাওয়া 3ম কি) সহ ছি। 

শৃর্গ্য | *। দীপ্তি । ৩। (ভাম্ ক্র, 

+ভাঘঞ) ভাবে) কোপি। ৪ ভখিনী 

পতি । আ. স্শীহ, কোপন। ই ₹ 

নারী । ৩1 সত্যভামা । 
ভামক (্ামনকণ্- যোগ) সন 

ভগিনীপতি। 

ভামিশী ভোম 

ঈপ -প্ীহ) সৎ, 
শ্রী ২ নারী । 

ভামিনীবিলাস ; সং) পুত জগ নীধ রি 

কাব্যগ্রন্থ বিশেষ । 
ভাম ভোমিন্, ভাম £ টার 

অন্থ্যর্থে) বি, জিৎ, ভ্রু, কোপা] 

ভার (ভ্ পালনকর্ধ4+ অধেঞ)। 

২, পু শকুত্ব । ২ লেপ ও 

গু 

ভাব হন 
শ্রী) অআতিকো 

2 



ভাঁর [5585] ভার্গ 

৪ -শ্স) বাশি, সমুহ ৪ । (+খঞ্, 1. পু নি ডি ১ “ভারভহ করি 
-ণ) পরিমাণবিশেষ 1৫1 আষ্টাদশ আহত 

ভালকা তক ভার । ৬।বাক। [পক্ষী । 

ভা ; সং, পুখ। উত্তর কুকদেশজ শকুন 
ভ14ত ভিরত রাজপুত 4 অঞ০)- দানাখে) 

ইহা ভরতকে দন্ত হইয়াছিল বলিয়। 
ভাপ্তনাম হইয়াছে । কিংবা ভরত+অ 
/৭)-- কতা, ভরতকে অধিকার কিয়া 
যে গ্রন্থ কৃত হইয়াছে) আহ কহ ভাব্রত- 

বধ শি২-১ গিউন্তরহ যজ সমদ্রম্য হি- 
মানব দর্সিণম বর্ষ তন্ভারতৎ ন।ম 
ভারতীযনর আস্ত্রতিঃ | ২। (চতুন্দেদ 
অপেক্। ইহার ভ!র অধিক বলিদ! ভরত 
নাম হইয়াছে) গ্রন্থবিশেষ, মহাভারত । 
৩। পু২, নট 1 ৪ | আগি। ৫1 ভপতের 
ভান 1৬। ভরুতশ্তর 1 ৭1 বিৎ, ভিহ, 
ভরতবৎশীয় । তী- কহ, আঅরক্পতী । »। 

৮২ 

যথা--“ভাব্রতের ভারত 

জন্্যামাদিগের উপাধি- 

বুভিবিশেষ । 

বচন, বাক্য ও 

ভরা) শি 

বিশেষ । ৪ 1 আলঙ্কারোক্জ 

৫1 ভরুতপন্গী | 

ভারতবর্ধ € ভারত 
আশ, রং স) সং, 
নববধান্তর্গত বধবিশেষ, 
হিম।লয়ের দশ্গিণস্থ 
হিয্াজ্বৎ। দর্সিণৎ বত 
পিতা । তক্ম্াা্চ ভাবতৎ বধ 

মহানহ 1) 
জারদ্বাদ ভিরন্থাজ মুনিবিশের, পক্ষিবিশেষ 

+অ(৬)-- নিস্পয়োজনথে, অথবা ঘআ- 
পত্যার্থে। অপর পক্ষে প্রমিদ্ধি আছে যে, 

হি মুনি জন্ম গ্রহণ করিবার পরে 
হাওর পিত্রার্দি ক, ক পরিত্যক্ত হওয়াতে 

এই পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত হইযাছিলেন 
বলিয়া) আঙ্১ পু ভরদ্বাজ। ২। ডোণ!- 
চাধ্য । ৩। অগজ্ঞ্যমুনি । ৪ । মঙ্গলগ্রহা । 
€। বৃহস্পতিপুত্র । ৬। পক্ষিবিশেষ, ভারুই 
পানী | ৭। ক্লীীং, অন্ত হাঁড়। ৮।বিং, 

ত্িৎ, ভরদ্বাজবংশসম্বন্ধীয় 

ভারভৃঙ্ ভোর-_ভূু ধারণ কর1+-*ক্কিপ) 
-ক) বিং, ত্রিৎ, ভারধারক। ২। সং, 

তন্ুতসন্দন্ীদ্ব_ বর্ম 
ক্লীৎ, জন্ুদ্ধীপের 

সমুদ্রের উল্ভর 
দ্রেশ। শি২- 

ভর্তার দ্রদৌ 

তম্য নায়া 

র 

চি 

চু 

যো? | 

ভারমধ্য (0971000 07 (8চছ11) বস্তুর যে 

ভি ভরের অমতা হয়। 

অহ, পুঙঃ আারদ্বাজপন্গী, ভাক্ুই 
পানী; 

গারষ্রি (ভার -যষ্টি লাঠি, ৬ঠী-_ষ) মং, 

কী, ভাববভনদণ্ড, এ | 

ল.. 4” অকি)- ক) সহঃ 
ধন্তুকের হিলা। 14 

ভারৰ (ভা [ছা ৫ রর 

বীীৎ, ধনু গণ, 

ভারবাহ, ভারলাহ ভার - বাহু 

ভারবাহুক, ভারবাহশ |বহা বন কর! 

ভারহার, ভারভার, জ্ঞারী 1০(নিণ্)-- 
নাহ |বহ +আঅষণ)- 9 না 
যাকে ভারবাহিন, ভার--বাহী মে 

সে হরণ জি যা যষ। ভারিন, ভার +- 

ইন -ভাল্তার্থে) বিং, তিৎঃ আভারবহন- 
আম্র্থ, ভারবহন্কারী ! ২1 সুটিষা। 

ভারবি ও তা, রা ১ কিবা আর্জ ত্ভী, লীযগন্থকর্তী | 

| ভারবক্ষ ; সৎ, ২, কাঙ্ষধনামক গন্ধদরব্য | 
ভার জি যাঁভা সহা করে, ব্য! 

_ষ) বিৎঃ ভ্রিং, যাহা ভারে ছিডিযা 
পড়ে না । ২। ভারমহনসমর্থ | 

ভারাক্রান্ত (ভার _ সা ৩য1- ষ) বিৎ) 
তৈৎ, ভা [রপীন্ডিভ 

ভারি তে সল। ক ভভ 

ই-- প্র) সহ, পুঙ, সিহভ | 
ভারিক (ভাব +ইক(লিকি)-_ আস্ত্যথেটি বিহ, 

তিং, ভ ভাবসুল্ | 

প্রদর্শন করা4- পে তি 

[রবাছক, ভারী । ৯। 

ভাঁরিট ; সহ, পু) পর্ষিবিশেষ 1১1 শ্যাম 

চটক। [বিশেষ । 

ভার) সহ) পু পক্ষিবিশেষ | ২ আম- 

ভাক্প ; সৎ, পুহ, আকসা 1২1 রীহ, ত্র । 
ভারৌহশ (ভারবাহ+ঈ _ প্র«)। আহ আ্রীত, 

'ভারবাভিকা, ভারবহনকারিণী । 

ভার্দৰ (ভণ্ড মুনিবিশেষ 4 অফ) -অপ- 
ত্যার্থে) সৎ, ক্লীং) শুক্রাচার্ধয | ২। পরশু- 
রাম। ৩ । ধনী, ধনুপ্থারী। ৪1 গজঃহস্ত্ী। 
৫1 ভাঁরতব্র মধ্যে প্রাচা দেশান্তত 
দেশবিশেষ। শিৎ--১ পব্রন্মোভয়া প্রবি- 



ভাল চি উই এ ভাঁবা 
১, 

১ ৭ ৮৮ তি পশাশিস্ীশিিিশিপাণশ পাশাপাশি
 টিপিপি শি শিপোশিসশিশিসসিশ 

জয়া ভার্গবা ন্েয়মর্দ কা |” বী-_ক্সীৎ, | ভাব (ভু হওয়া1অ(খএ৫)- ভাবে) অং, 

পার্ববতী । ২ | শ্রী, লক্ষী । ৩ । দূ্ব। | পুং, উত্পন্তি, জন্ম 1২ ।ম্থিতি | ৩; 

ভার্গব্প্রির় (ভার্দঘব শুক্র প্রিয় ) অত পু বিলতি 1৪ 1 স্মভাব। ৫1 আশর। ৬: 

হীরক । [হাটি । ভা ভণ্রায় । ৭1 চেষ্টা 1৮1 আন্তাবন। | ৯। 

ভাগাঁ ; সং, জ্ীৎ, বৃক্ষবিশেষ 1 ২1 বামন- মন; ১০1 আত্মা । ১১। ভক্তি] ১১। 

ভর্জিত (ভূজ্ ভাজা +তক্তে)-শ্ম) বি, মগ্োবিকীরবিশেষ, রত্যাদি এবছ নিলে; 
ত্রিৎ, যাহা ভাজা হইয়াছে, ভাজা । দারদা ১৩ ক্রিয়া! ১৪ | ব্লাস, 

ভাধ্যা (ভু পোষণকরা1+য(ক্যপ্)-ম্ম, ১৫ । শরীরের ভঙ্গী। ১৬। কাম ৭ 

আপৃ_ স্তীৎ) সঙ স্পীৎ, পতধী, জায় । বাক্যের মন্ত্র 1১৮ । উপদেশ । ১৯. 

ভার্্যাট (ভাঙ্য। পত্রী- আট গমনকরা অনুরাগ । ২০164 ক) পদাথ। 

+অ(অন্)ট_ক। যে ভাব্যাদঘারা জীবিকা বস্থ । ২১ । বিদ্বান । ৯২। চেতনপন্বার্থ, 

নিক্বীহ করে) সং১পুৎ। যে বাকি স্বরেখকে ২৩। চিত্ত । ২৪। বিজ্ঞ । ২৫। বোদা, 

পরপুক্রষ্বের নিকট গমনার্থ অনুমতি দেয়। ২৬ কটি । ২৭। জগ । ২৮। অংসার। 

২৯ ।ব্যাকরণে-ধাত্রর্থ। ৬০1 (এ 

_ ক) নাট্যোক্জিতে - মান্য, পুজ্য। 

ভাবক (ভূ-ঞ্রিল্ভাবি চিন্তাকরা? হওয়ান 

অকণেক)-_ ক। অথবা ভান কণ7 যোগ, 

বিং, ত্রিৎ্, উত্পাদক। ২। চি [কারী ! 

ভাবত, ভাবৎক (ভব তুমি 717 

ইদদমর্থেক) বিহ, ত্রিৎ্, ভবদীয়, তোমার! 

ভাবন_ব্রশৎ 8 (ভাবি চিস্তীকরা। লিং 

ভাবনা - স্্রীৎ ) শ্রিতকরা 4 অন.অনট,, 

অন--ভাবে, আপ) আঙ) ধ্যান। ২. 

চতুন্বিধ সংস্কারবিশেষ । ৩। চিন্তা। ৪! 

মনে মনে কলনা । ৫1 অনুধ্যাল। 

বিবেচন1 । ৭। সাজান । ৮1 অভিষেক 

৯। মিশ্রণ । ১০ 1 পর্যালোচনা । ১১ 

অধিবাসন। ১২। উষধমৎস্কারবিশেষ তা. 

বান। শিৎ-১ ণভাবতকৎ দৃষ্টব শ্বেত- 

দদ্যান্গাধিন্ )?? 

ভাবমিশ্র ; সৎ, পুৎ, পণ্ডিতশ্রেষ্ট। 

ভাববুন্ত (ভাব সষ্টি_বৃত্ত প্রবৃত, ৭মী- 

ব) সং, পু, ব্রহ্মা 1 ূ 

ভাববোধক (ভোব-বুধ জানা1+অক (ণক) 

_- ৭) অং) পু২, অনুভাব । 

তাবাউ (ভোব-_অট্. গমনকরা+ অপ. 

_ক) সহ, পু, সাধু) সঙ্জন 1৯. 

কামুক । ৩। নট । 

ভাবানুগা, ভাবলীনা ; সৎ, ্্রীংঃ ছায়া। দু. 

ভাবার্থ ভোব-_অর্থ বোধ) সং, পু) সং. 

প্রায় তাৎ্পধ্য (৮ 

'ভাধ্যাটিক (ভ্যাট +ইক(ফিকি)-_ যোগ ) 
সাং, পুধ্ আ্ীকতৃক পরাজিত ব্যঞ্ছি । ২। 
হরিণবিশেষ ॥ 

ভাধ্যাপতি ভোষ্যা-পতি স্বামী, দ্বৎ-- আস) 
সং,পুৎ, জায়াপতি, ্মী-পুরুষ 

ভার্যাক্ষ ভোরধ্যা-খ গমনকরা+উ - প্রৎ্) 
সং, পুৎ, পন্নতবিশেষ। ২ । সুগবিশেষ। 
৩। পরক্থীতে পুত্রোস্পাদনকারী । 

ভাধ্যোট (ভাষ্য ডট) সং, পু উঢুভাধ্য, 

ক্লুতিদার। 

ভাল (ভা দীপ্তিপাওয়।4ল _ ক) সঙ পু 
ললাট, কপাল । ২ ।'দাপ্ত, তেজ । ৩। 
ভেদ্রশব্বজ) বিং, উত্তম ॥ ৪। মঙ্গল। 

ভালচক্্র ; সং, পুং, শিব । ২। গণেশ। 

ভালদর্শন ; সং, পুং, সিন্দুর ।২ ।কপাল 
লোচন মহাদেব। 

ভালদৃক্, ভাললোচন (ভালদৃশ»ড ভাল -_ 
দশ, লোচন-নেত্র। যাহার ললাটে 
নেত্র আছে,৭মী _ হিৎ্) সংপুৎ, ত্রিনেত্র, 
শিব। 

'ভালাগ্ক (ভাল ললাট-_ অঙ্ক চিহ্ন, ৬ঠী- 
হিং) সং,পুৎ, ভ্রকচ,করাত্। ২। রোহিত 
মনন ।৩। লক্ষণা ক্রাস্ত পুরুষ | ৪ কচ্ছপ। 

৫। শিব । ৬। শাকবিশেষ। 

তালুক, ভালুক (ভল. বধকর14উক, উক 
- ক) সৎ, পুং» খক্ষ) ভল,ক। 

ভার,ক; ভাল্ল.ক ভেন্ত বধকরা+উক, 
ডক ক, ক) সং১পুৎ, ঝক্ষ১ ভালুক । 

টে 
২৮. 

প্লাসে পপ পলাশী টিটি টি 



ভাষ! 

ও রনী ১০৭১০ কিনি কী শা 

“ভালা তি হওয়া+ অক(ণক)- 

ভাব+্িক) বিং,ত্রিং, স্বাভাবিক । ২। 

ব্সাত্মক। ৩7 উদ্দীপক | 5 ভবিষ্যৎ- 

কালিক । ৫। ভাবযুন্ত। ৬ । সং, ক্লীৎ। | 

লহ্কারবিশেষ । 
ভাবিত ভে-ভ্িএ-ভাবি হওয়।ন 4 ত:ক্তু) 

_ শু) বিৎ, ত্রিৎ, চিন্তিত । ২। মিশ্রিত । 
৩। অঙ্গীকুত 1 ৪1 আজর্খকুত। ৫ | বাঁ 

সিত | শুদ্ধ, পৰিভ্রীকত | হ। প্রাপ্ত । ৩। 
প্রাপিত । ৪। অংস্কত। ৫ । শ্রমাণীকুত। 

ভাবিতাশ্বা ভোবিত-_ আত্মা, ৬ঠী_ হিৎ। শা- 
হারা পদ্মাস্মকে প্রাপ্ত বাজ্ঞ।ত হুইযা- 
ছেন অথবা পরম্াআ্মাকে চিস্ত। করিয়াছেন) 

নিং, তি, বিশদ্ধাস্মা। 
ভাবি (ভাবি বিদামান থাক1+4 ইত্র- ক) 

সৎ, রীৎ, দ্রেলোক্য, বর্ণ মত্ত্য পাতাল । 
ভাবিনী ভোব শুঙ্গারচেঞ্টা17 ইন _ অন্ত্যর্থে, 

ঈপ. -স্্ী,১সৎস্্রীৎ,কামুকী স্্রী। ২। স্তী- 
মাত্র। ৩। বর্তমান প্রাগভাব প্রতিযোগিনী। 

ভাখী €(ভাবিন্, ভূ হওযা+ ইন্(নিন্)- ক, 
ভপিষ্যংকালে) বিষ, তরি, ভবিব্যহ, 
আগামী । শিৎ-১ “বারপ্রন্তিপদ1 নাম; 

তব ভাবী মহোহসবহ))? 
ভাবুকড্ে হওয়া উক€4,.ক) _ ক, শীলার্থে) 

অং, ক্লাৎ, মঙ্গল, শুভ | ২। পুৎ, ভগিনী- 
পতি 1 ৩। বি, ভ্রিৎ, ভাবগ্রাহক | শিৎ 

- ১পিবত ভাগবভতহ রসমালয়ৎ মুহুরহো 

রনিক। ভনি ভাবুকাঃ |” ৪ | ভাবনাশীল । 
৫। শুভজনক । 

ভাঁব্য (ভূ হওযা+য(ত্যণ )-ম্ম ) বিৎ, 
ত্রিং, ভব্তব্য, যাহা অবশ্ঠ হইবে। 
২। সাধ্য, নিষ্পাদ্য। 

ভাঁশুর (দেশজ) সং, পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ভাষণ (ভোঁষ বল1+4 অন(দসনট) _ বড) সৎ, 

ক্লীৎ, কথন, বল]। 
ভাষ!(ভাষ বল।+7 অ - ভাবে) সংস্ীঘ, অর্থ- 

বুক্ক কথন । ২। (4+অ-শ্ী) কথা । ও) 
অর্থযুক্ত উচ্চারিত শব্দ । ৪ । যদ্দার। লোকে 
কথাবার্তী কয়, সংস্ক ত বাঙ্গালা প্রভৃতি! । ভাসমান 
£ | রাখিণীবিশেষ । ৬1 বাস্দেবতা। 

১২০১ |] 

রি 
গু 
| 
| ভাবাপত্রিচ্ছেদ; স 

ভান 

গ্ািক ভোবি হওয়ান+ইক ভি ক) 1 ভাষাঙ্গ--থে ফ্রিয়সিদ্ধাংশ ধাতু এবং বর্ণ- 

ক। কিন্ব।! বোণে কঞ্জে ভাষিতা হয় তাহার নাম 
ভাবা । 
স্তরিত ভোষা _ অন্তরিত) বিংত্রিৎ,এক 

ভাষ। হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদিত । 
, বিশ্বনাথ ন্যান্ 

পঞ্চাননকুত ন্যায়পপিভাষাগ্রন্থ । 

ভাবাপার্দ ভাষা বাক্য-পাদদ অংশ, 
ভাগ) মংক্লাৎ, পুশ্মপক্ষপাদ, অভিযোগ, 

পর্নপাদ । [শন্মালঙ্কারবিশেষ । 

ভাঁষামম; সং, পুৎ, নানা ভাষায় একবপ 
ভাষিত (োষ বধলা4-তক্তে)-_্ম) বি, 

তিৎ, উিক্ু) কটিছি। ২1 শেক্ত ভাবে) 
সং, ক্লীৎ, ভাষ।, বচন, উক্কষি । 

ভাষীভোষিন্, ভাষ বল ইন(ণিন্)- ক) 
বিং, ভরি, কথক, যে বলে। ২। হা 
শন্দের পরে প্রায় প্রনুক্ত হইয়া থাকে; 
যথা -মিত ভাষা, বহুভাষী ইত্যাদি)। 

ভাষ্য ভে!ষা দেখ, যঘ্যেণ)_ম্ম) সৎ, কত, 
বাখ্যান, শ্গ্র বিরত | শিং _- ১ 
'্ছৎ পদশাদায় বাক্যৈঃ সাজমারিভিঃ | 

খপরণালি চ বণ্যন্তে ভাষ্যৎ ভাম্যবিদো 

ভব 

চপ ০২১ 

“শত্র- 

বিদাত । ২1 গ্ুহবিশেষ | ৩। অত্র । বিৎ্ 
ত্রিৎ, কথনীয় । 

ভাম্যকর 7 (ভাষ্য দেখ; কর, কার, কু 

ভাষ্যকার ৮-ুষে করে) সৎ, পু, টাকা- 
ভাষ্যকুৎ / লেখক পতগ্ুলি মুনি । শিং ১ 
“আহক ভাষাকারশ্চ কু শাজীয়বিয়াবুভৌ।”? 

ভাস, ভাসা - শ্ত্ীৎ ৫ দ্াপ্ডি 
ভাম _ প্রৎ, ভাস. _ ক্লীৎ পাওয়া4-০ 

(কিপ.)-ভা, অ, অন্ _ প্রৎ) অং, দপ্তি, 
কান্তি । 

ভাস ভোন্ দ্বীপ্তি পাওয়া + অ(অন্) _ ক) 
সৃৎ, পুহ, গৃধ | ২। কুজুট । "। গো । 

৪ | ভাসপক্ষী । ৫। কবিবিশেষ। 
তাসস্ত (ভানু দীশ্তিপ1ওয়14+ আন্ত ক) 

সং, পুং, স্থষ্য। ২। চন্দ্র । ৩। ভাসপক্ষী ॥ 
৪ | বিৎ্ঃত্রিৎ, সুন্দর, মনোহর । সী -স্স্রীংঃ 

নক্ষত্র | 
ভোগ্ দীপ্তি পাওয়।4+ আন 

ভাশী (শান), ইন(ণিনূ)_ ক) বিং» 

১৫১ 



ভীম ] 

ভিত্তি (ভক্মাশব্দজ ) সং, চ্মনিশ্মিত বৃহ, 
জলপাত্রবিশেষ। 

ত্ভী 1 ভৌ ভয়পাওযষ্ব(1০(কিপ), তি 
ভীতি ক্তি)-ভা) সঙ, স্্রীৎ, ভন, 

ত্রাস, শঙ্কা । ২1 ভম়কম্প । 

ভীত(ভী ভয়পাওয়া14 ত্তি)_ ক) বিৎ১ত্রিৎ, 
ভগ্মযুক্, ভ্রস্তঃ শঙ্গিত | ২। (জি ভা) 
সং, ক্রীৎ) ভয় 1 ৩। পুহ, ম্গবিশেষ। 
শিং ১ “শিবো বাশর্জিরথ বা ভীতাখ্যঃ 

স প্রকীতিতহঃ।” - 
ভীতপ্গার ভৌত--কু করা+খমম ভা) 

কৎ,আৎ,“তুই ভীত” এই বলিয়া । 
ভীম ভে চি 1) সৎ পু 

মধ্যম পাশব,বুকোদর | ২। শিব ; যথা 
“পুমাবতী দেখে ভাঁম সভয় হইলা | 
দমরভ্ীর পিতা নুপবিশ্েষ ৪1 ভগষানক 

বসা ৫1 ভাম্রতবতস দেস্গদ্জসদ- 

বিশেষ। ৭1 আঙ্গিরম বহি ।৮॥ 
দানবনিশেষ । ঈ 1 আষ্টাদশআক্ষর মন্ত্র 
বিশেষ 1১০ । পরমেশ্বর! ১১ । বিৎ) [ত্রং, 

তোর, ভীষ্ণ, ভয়ানক: । 
ভীমক ; সঞ্, পুৎ্, পার্ধতীর 

গণবিশেষ। ভীমৈকাদশী। 
ভীমতিথি ; সৎ, স্্রীৎ। ভীমোপাসিভ তিথি, 
ভীম্দ্বাদশী ; সংস্নীৎ, ভীমোপাসিত দ্বাদশী, 

মাদ্মাসীদ শুকু। দ্বাদশী। 

ভীমনাদ ভৌম ভয়ানক-নাদ শব্দ, ৬্ঠী 
_হিৎ্) সৎ, পু, সিংহ । ২ য়ে স) 
ভয়ানক শব্দ । 

ভমপরাক্তম (ভৌম ভয়ঙ্কর - পরাক্রম, 
শী _ হিৎ) বিংত্রিং, ভীষণ পরাক্রমযুস্ত | 
২.। সং, পুৎ+ বিসুত। 

ভীমপুর ১ সঃ ক্লীৎ, বিদর্তনগর | 
ভীম্নথ ; সঙ, পু, অন্থরবিশেষ | ২। ধৃত" 

রাষ্রপুববিশেষ | ৩। ধন্বম্তরিবংশোগ্ভব নৃপ- 
বিশেষ 75 1 নুপধিশেষ | ৫ কৃষ্ষের পুত্র" 
বিশেষ । 

ভীমরথী ডোম 

হন 

৯) 1 

হি 
তত 

ভয্দানক রথ, জঈঁ-প্রৎ 

সৎ, জী, আ।চীন ছবম্ানিশেষ, ৭৭ 
ব্ফার ৭ মামের ৭মী রাত্রি। ২ নদী- 

বিশেষ। 

ক্রোধজাত | 

১২০৪ ] 

২ শশী শশী শি শশা শ্াীীশোিশিশাশীীশীটিটি শি শিশশ শশা শীতে টিটি শশী ীীশশশীশী শশী টিটি শিশির শীিীশাশিশিী্িিিটি তি টিপি 

পাপা শাীপাস্িপপীী ক ৮ পাশপাশি 

ভীষ 

সপে ৩ পাশাপাশি পিসি 

ভীমল ভ্ভৌো ভয়-মল সম্বন্ধ, ৭মী-হিং) 
বিৎ, ত্রিৎ, ভয়ঙ্কর | 

ভীম্বিক্রাস্ত ভৌম ভয়ানক - বিক্রান্ত) সং, 

পু) মিৎহ্। । বি, ভি, ভঙ্কানক 
পরাক্রমশালী । 

| ভীমবেশ ভৌম- বেশ ৬ষী-হিৎ্) লিং, 
ত্রিং, ভয়ঙ্গর বেশযুক্ত । *। সৎ, পু, 

ধুতরাষ্পুত্রবিশেষ । ৩। দানববিশেষ। 

ভীমশর ; সৎ, পু, বতরাস্রপু হবিশেষ | 
ভীমশীসন ভৌম ভয়ানক - শাসন আকা) 

জাহ, পুং, কৃতাস্ত, যম ২1 বি, ভিত, 
ভয়ঙ্কর শাসনকারা । 

ভীমঙেন (ভীম ভয়ানক _ মেনা, ৬ঠঠী- 
হিং, কিনা মৎখ- স) সঙ) পু, প্যম- 
পাব, বুকোদর। ২। কপু রবিশেষ। ৩। 

অন্মেভষের পুর 1৪ 1 জন্মেজযের 

ভীম্হ[স ১ সং,পুৎ, ইন্দরতল, সুডির তা । 
ভীমা ; শাহ, স্টা, ভর্গ।। শিহ-১ ভীম 

দেবাতি বিখ্যাত তন্মে নাম ভবিম্যতি 1? 

রানার? । ১। (প্রামীলাতন্দরী) 
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রোচনাখ্য পক্গদ্রব ৩ । নপীবিশেষ। 

দোত1। 

| ভীমৈকাদশী ; সা" শা, মাখমামের শক! 
একাদশী । 

ভীত ।॥ (দ₹) দেখ, রু€ক্রে,, লুক, কফ) 

ভীলু বিহ, দিত, ত্রস্ত) তশতক্বভাব 2 

সৎ, পুৎ, শগাল। ৩ ।ব্যাম্র। ৪। ইসস" 

বিশেষ । কত, বূ-ক্্রীং। আীবিশেষ। ২। 
কণ্টকারী। ৩! শতাবরী। ৪1 শতপা- 
দিকা। ৫1 ছায়া! 

তীন্ক (ন্ডঠী দেখ, ক্ুকক্রেক), লুক 

ভীন্বুক (ক্রিক) -_-ক) বিৎ, তরি ভি 
যুক্ত, কাতর | ২। আহ) পুৎ্$ পেচক | ৩. 
শৃগাল। ৪ । ভল্র,ক। ৫। ক্লীৎ, বন! 

ভীকপন্ধ,। ভৌন্ক ভয়ানক _ রদ্ধ, 
গহ্বর) সৎ, পুং অগ্নিকুণ্ড, হাপর। 

ভীক্চহদম্ সি ত্রস্ত-হ্দ্দয় অন্তঃকরণ) 

ভ্ঠী _ হিহ) আহ, পু, নুগ, হরিণ। ২। 
বিৎ, ভি শঙ্ষিতাস্তঃকরণবিশিষ্ট । 

ভীষণ ভৌ ভয়পাওয়া[প্রেরণে 17 অশ 
শক) বি, ত্রিৎত ভয়ঙ্কর, দারুণ 

হা] 



ভুক্ত 

২। গাঢ়, ঢু ৩ । সৎ, পু শিব ৪। 

বৃক্ষবিশেষ। ৫। ভয়ানক রস । ৬। ক- 
পোত । ৭ কন্দুক্রক। ৮ হিস্তাল শনিকী। 
৯) (4অনট _ ভাবে) ক্লীৎ, ভয়গ্রাদশন। 

ভীষা (ভী-ঞ্িলভীষে ভীত হওয়া1+ 5 
- ভাবে, আপ.) অঙ্গ, জ্ীৎ, ভগ্বপ্রদর্শন | 
শিং - ১?ক্ষেত্রৎ বাজীষয়া হরন্ | মেনু) । 

পর পে ৪ ] 

ভাষিত (ভীষা দেখ, ত-দ্ম) বিৎ, ভিৎ। 

ভয়প্রদর্শিত। 
শম্পা (ভী ভম্ব পাওয়া+মমেক্)-_ পান 

আগম) সং, পুৎ, পাণু,রাজার খিতামহের 
অাত1, শান্তন্রাজার পুর, গাঙ্গেয়; তিনি 
দ্ারপরিগ্রহ ও রাজ্যভোগ করেন নাই। 
২।শিন। ৩ রাক্ষস) ৪1 বি, তিহ) 
ভয়ানক) ভয়ঙ্গন। 

ভীম্মুক ; সঃ পুহ, 
পিতা । 

ভীম্মকেশব ; সৎ, পুথ্, কাশীশ্থ কেশবমু্তি- 
বিশেষ । 

ভীল্মপর্চক ; সৎ, ক্লীৎ। কার্তিক শুক্লা একা- 

দশী অবরি পুর্ণিম। পর্যন্ত এই পঞ্চ ডি 
থিতে কর্তব্য ব্রতবিশেষ। ২।ঞ পাঁচ 
তিথি। 

ভাম্মরত্ব ; সং, ক্লীং, হিমালয়ের উত্তর দেশ- 
ভাত শুরুবর্ণ প্রস্তরবিশেষ। 

ক্ষন ৯ (ভাক্ষ-ত মাতা, কিন্বা স্ত 
তীম্মজননী | প্রসব করা+০কিপ)-_ ক, 

৬ঠী-যফ,২য়া-ম্। ভীষ্ম- জননী মাতা, 
 অষ্ঠী -ষ) সং, স্্ীৎ, ভশক্ষের মাতা, গঙ্গা । 
জীল্মমী; সং, স্ত্রী) মাধ মাসের শুক 

অষ্টমী । 
ভড় দ্বেশজ) সৎ, বুহৎ উদ্বর, বড় পেট। 
ইক ভেজ্, ভুজ ভোজন কর1+4-০(ক্ষিপ.) 

বিদভরাজ, কুকিনীর 

১২০৫ ] 

তিনি 

- ক) বিৎ, ত্রিৎ, ভোক্তা, যে ভোজন 

করে ; যথা--বলিভুকৃ, হুত্তভুক্ ইত্যাদি। 
উন্ত (ভুজ ভোজন করা4ত ক্ু)-ম্ম) 

বিৎ, ত্রিৎ, ভক্ষিত। ২। উপভুক্ত। শ৩। 
অন্তর্গত ; ৰথা-_রাজ্যতুক্ত, অধিকারভুক্ত 
ইত্যাদি । ৪। (+ক্ত_ তাবে) সৎ, ক্লীৎ, 
ভুক্তি ] 

জক্তভোগ (ভুক্ত -ভোগ, ৩য়! -ছিৎ ) বিৎ, 

| 
ণ 
| 

| 

| 
| 

ড়্জ 

২ ৪৪০ _শিশাশ্টশিতিশ টি তি বর 

ব্রি, কুতভোগ । শি২--১ জহাত্যেনাৎ 
ভুক্তভোগামজোহম্যহ ॥? 

ভন্তসযূজঝিত ; পিং,তিৎ,ভোজনাস্তর ত্যক্ত। 
ভুক্কি ভুক্ত দেখ, তি(্)-- ভা) সং, স্ত্রীৎ, 

তজোজন । ২1 ভোগ । 

ভগ্ন ড্রেজ কুটিলহওয়া+ ত(ক্ত)-_ ক) বিৎ, 

বিৎ, বজ, বাকা । ২। বেগদি দ্বারা 
কুক্তীকৃত। ৩। নত। 

ভুজ (ভূঙ, ভোজন করা+অ(ক)-ক) 
[ৎ, পুত জা গং, বান, হত । ৩। 
ভর্জপন | ৩। ধনুকের আকুতি, গোলা- 

কার বস্ত। ৪1 রিকোণাদিক্ষেতস্থ রেখা- 
বিশেষ । শি২-১ “তথাযতে তদুজ- 
কোটিঘাতঃ ॥”) ৫। বিৎ, ত্রিৎ, কুটিল । 

ভুজকোটর (ভুজ বাহু-কোটর খোড়ল) 
অথ পুৎ, কন, বগল। 

ভুজগ (ডু বক্রাকৃতি_গ [গম গমন 
কর11+অ$ড)-ক |যেগমন করে) সৎ, 

পৃহ পী _স্্ীৎ, সর্গচফণী | ২) পুহ,ষিডগি | 
৩। বিট. । 

ভজগরারণ (ভঁজগ সর্প_দারণ | বিদীর্ণ 

কর।7'অন(অনট)- ক! খে বিদারণ কৰে) 
সং, পু, গরু । 

ভরজগাস্তক (ভজগ সর্প আস্তক না 
ভূজগাশন শক১৬ঠী-_ষফ্। আশন খাদ্য, 

৬ষ্ঠী-হিৎ) কাং, পু, গরুড় | ২ । মন্ুর । 
ভুজগভেোজী €-ভোজিন্, ভুজগ - ভূজ, 

ভোজন করা+ ইন্্(ণিন্)-- ক) মং, পুখ, 
ময়র। হ। গকুড়। ৩। রাজমর্প। 

ভুজঙ্গ (ভূজ, বক্রাকতি-গ [গম্ 
ভুজলম গমন করা7+ অ(খ)-_ ক ঘে 

গমন করে) সং, পুৎ-স্ত্রীষ্। সর্প ॥ ২। 
পু, ফিজা। ৩। বিটু। ৪ জার! ৫। 

অশ্রেষানক্ষত্র | ৬। ক্লীৎ, সীসক, সীমা । 
ভজন্গপ্রয়াত; সং, ক্লীৎ, দ্বাদশাক্ষর পাদ- 

চ্ছন্দোবিশেষ, যাহার ১ম, ঘর্থ, ৭ম ও 
১০ম বর্ণ লঘৃ। 

ভুজঙনভূক্ (ভুজঙভুজ, ভুজঙ্গ সর্প_ভুজ, 
যে ভোজন করে, হয়া ষ) সং, পু 

গরুড়। ২। ময়ূর । 



*/ /4/ টি ভব | | মা 

ভুজঙ্গবিজস্তিত ; সং১ক্লী২, ২৬ আক্ষর ছন্দো- 

বিশেষ । 

ভূজজসঙ্গতা ; সৎ, স্ত্রী, ৯ অক্ষর ছন্দে 

বিশেষ । 
ভূজঙ্গহা জেজঙ্গহন্*ভুজঙ্গ হন বধ কনা 

7০ €্িপ)- ক) সৎ, পু» গহাড়। 
ভুজঙজীম্টী ; সৎ, জ্রীৎ, রানা । 

ভুজঙ্গাখ্য ; সং, পু, নাগকেশর । ৯। [ই 

ত্রিৎ, সর্পনামক । 
ভজজেশ (ভেজন্স _ ঈশ, ৬ঠী _ষ) সং, পুত 

বাদুকি । ২1 অনন্ত । ৩ | পিঙ্গলম্ুনি | ৪; 

পৃতগ্তালিমুনি । ৃ 

ড্রুজম্ধ্য ; সৎ, ক্রীৎ্, ভুজাস্তর, ক্রোড়। র 

ভূজশিরঃ (ভুজশ্শিরম, ডুক্জ বানু শির. ০০৯ ২০৩২৫ 

মস্তক) সং, ক্লীৎ১ ক্ক্গ, কাধ। ৃ |. 12654, ঠা  ৯২%৭3 

ভুজা (দেশজ) ভূষ্ট চাউল, চালন্ডাঙ্গা | | [ডা 

ভুজাকণ্ট ভেজা হস্ত কণ্টা কীট) অং) 

ৃ 
ভুশনেশ্বরী ; সৎ, সী, আঅহ।বিদ্যামব্যে দেই 

বিশেষ; ইহার কূপ, যথা 
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গুহ, হপ্ত্রনশ রও হাতের শখ । |: ভুবনেশ্বর শী 

হর হল তঠা-ষ) সংঃ পু৬। | বরিজনর্ণী জভষ্ণা আমন অনগুঘ। 

নাচে ৃ গাশাঙ্কশ অযাভয়ে শো চা ভুজ। 
জ্ুজাদল (ভুজা বাহ _-- দল পত্র) সঃ লি ভাত জলা উল 

প্রুৎ১ কর, হস্ত | মণিসয় শানা অলদরে ঝলমল ॥ 

ভুজান্তর ভেজ বানু আন্তর মনা, ৬ঠী 
1 

(জাননমঙগল। 

২। িপুস্াস্্রন্দরা যুটি। 

ভুজি দ্কেজ, €ভাজন। করা7ই-ক, সং ভুবন ভি ভওষ1 কনর উ, নিগাছিন 
অ্ধাথে) সহ» প২, আগিও বহি | |. কাল, পুত) পাপ । ২) উতর (তা ছবি ও 

ভুজিষ্য কেজ তভোজন কনা +ইব্যক্িষ্যন্) ঞাক্ত রী 
- ক) অসৎ) প্ুৎ। দাস, ভৃত্য । শিৎ- ১: ভবঃ (বর সদ) জি হা 5147 হক? 

€ 6২ তিল ২ খ$ ২৫ ০২ শী রঃ রি 

ভুজিব্য।১ অন্তি ভারত |, ২ ।ক্াপীন । ভুল - ক) আঙ, আকাশ, অছগাণি। 
ব্হ 

| ভুবর্সোক ভব আকাশ - লোক উ, 

সং, পু, পখি পু ও শ্শ্যের হাধাপ্রদেশ 
৯, 

ৃ 
হি 

শি _ ১ ্ মন্গর্ধ্যাস্ত রৎ যস্চ গিদ্ধা। 

মুনিসেবিতহ । ভুবলোকজ্ঞ মোহপুত্ে 

দ্বিতীয়ো মুশিসভম 1) 

ব্যক্তি । ৩। হস্তহ্ৃত | ব্যাঁস্টীষ্ দামী । 

২) গণিকা, বেশ্যা । | 
ভুগ্তান (পুর্বে দেখ, আনশোন)-_ ক ) পিৎ, ৰ 

ত্রিৎ, ভ্োগকারী। শি২-১ জিগ্তানে। 
বদ্ধয়েছ পাপম্গত্যৎ আহসদি ক্রুবনূ 1”? : 
২ ভুজানৎ ক্রুন্যসংহ তিম্ রি ৃ | ভুপিই (ভ্বিস্, ভু হওয়া ইস্ সংজ্ঞা 

ভুবন (ভূ হওয়া কন ক, উ, নিপাতন) | উ-উ) সৎ, ক্লীৎ, সমুদ্র | : 
সৎ, ব্লীৎ) জগৎ সগুপাতাল ও সপ্ন : ভরিক্ ভেরিজ ভু পোঁৰণ করাসইজ, 

| 

: 
। 

ভি ক। জু €€ ০4 হ্ত ₹ ] সে ৪ . ং  ্ী 

এই চতুর্দশ । শিৎ_১ দশুবিরৎ ভ11ত প্রৎ, উর) সৎ, স্ত্রী পৃর্থিক। রি. 
কথ্যন্তে ভূবনানি চতুর্দশ |? ২ । জল । ধু 
৩। কআকাশ। [দছ্বিশেষ! 

ভুবনকোষ ; সং১পুৎ১ ভূগোল । ২ জ্যে(তিষ 

বানু । রি 

ভূকুণ্ড ; সৎ, পুৎ, জক্তবিশেষ 1: 

ভুল (দেশজ ) দহ, শিস 



ভুচ 2. উইতগী এ হি 

উলন 'তদরশজ) সহ, বিশ্মরণ । ২1 "মু হওন। 
ভ্প্ডি ; আহ, স্থীৎ, আগেয়াম্মবিশেষ। 
ভা, সী (দেশজ) অং) খদগোয়াদি। 
ক, পান্যাদির খোঁসা। 

ভ হওয়া +০(কিপ্)-ক) সৎ, শ্রী, 
পথি। শা। ২। ল্যান, প্রাদেশ | ৩। আবার। 

-1 

৪1 নন্াপ্নি। ৫1 জং, পাতাল । 
ড ই (মি শন্দজ) আং, ক্সে্, ক্ষেত | 
$% ডি হওয়ানকন্ক- ক) সৎ কীছ। 

7 পপ 

'ভদ, গত 1 ২1 কাল, সময় । ৩। পু) 
আম্ণাঁর । 
করা (সা এাত) মাং) ক্পীহ, যে জীবা- 
তি ভমিখণ্ড অপর প্রশস্ত ভুমিখগুদঘয়কে 
সংযোজিত কদে। 

উধস্প (ডু পুখিপী -কম্প কম্পন) অং, 
পু, উমিকম্প, গুথিনীর কম্পন । ২ । 
উমিন্োত্গাতলিশেষ | শিং পভ়- 
ম্পনপি ভমিজম 1” 

81 

কল; জা", পুহ দুই আশ, আাদমা ঘোটক। । 
কর্ণ (11:01105 01 1]10 15111121017 কা 

কর্ণ 1170] পু) জ্যোতিঃশাক্ছে । 
শিরশ্কমগুলের ব্যামাদি। 
কশ্যপ € ডু গখিনী -কশাপা ০ 

ব্লদেব, কের পিতা । 
বক (ভু পুৃথিশী - কক) সং, পৃ, কৌচ। 
ব্ক। ৯। শীলবর্ণ কপোত। 
টি (ভ্ পুথিধী-কেশ টুল) সৎ, 

, শৈবাল | ২। বটরৃঙ্গ । শা _স্ত্রীৎ, 
রা | 

টিং (ক পৃথিবী _ রি ক্ষয় করা4০ 
রি ২- আগস) সং, পুৎ, শুকর । 
ে.রী; মত, স্ীহ। ধনী । 
রা -গর বিষ) সং, কী, গরল, বিষ । 
গত ্ পৃখিবী- দিতির, পুৎ্, ভবভূতি 
কবি। ২। ভার অভ্যস্তর ভাগ। 

2৬ 

ইখোল (ক এথিবী-গোল মণ্ডল) সং 
' ৮১ ভমণ্ডল, পৃথিবীমণগ্ডল। ১ 

টপেলবিদযা (09০£755) যে বিদ্যা ্বারা 
(পৃথিবীর আরতি ধর্ম বিভাগ শত ও. 
| ঈন্ধ জঞাত হওয়া যাঁয়।, 
টা (উ-চর থে চরে, ৭মী-ব্) িখ, 

০ পপ সস ০ 

| 

! 
ৰ 

| 
| 
| 

ৃ 

ৃ 

| 
র 

৷ 
| 

? 
| 

-*িশাািশীশাশীশশীশীশীশটিটাতিশি ০৯৯ ০ শিক 

তি, যাহার! | ভূমিতে বাদ করে, মনুষ্য 
গে অশ্ব গ্রভৃতি | [বীর মানচিত্র, ম্যাপ । 

ভচিএ (ভু পরথিবী- চির) অং) ক্লীৎ, পুথি- 
ভচ্ছায়। (জি পুথিনী ছানা) সং, আীৎ, 

অন্ধক র। 

ভতান্দম ; সং, পুৎ, নাগহস্তী। 
ভজম্ব €ভ পখিবী-জন্ু জাম) সৎ, 

স্মীং, গোপূম, গম 1 ২ | বিকঙ্কত ফল, 
বইচ। 

ভুত (ভু হওয়া ইত্যাদি4তক্তি)_ক, 
ভৃতকালার্থে) সং, পুং, দেবযোনিবিশেষ | 
২। শিনের অনুচর ।৩। ক্লীৎ, পুথিবী 
জল অগি নাযু ভ "শু এই পণ্চ। 
শিং-১ “ভতেষু সতত ত্যে ব্যাপ্তি 
দেবো নমোনমঃ1৮ দেবীমাহাত্মা)। ৪ 1 
জন্তু | শিং-১ “জিনকঃ মন্দিভিতানাম্ 12? 
৫। পিশাচ | ৬ । আত্য। ৭। তত্তানু- 
সন্দান। ৮ 1 শিং, দেহ, উৎপন্ন । ৯। 
অতীত । ১০। ল্।১১। জ্ঞাত॥ ১২॥ 
সভা । ১৩। ল্য । ১৪। আদ্রশ। ১৫। 
উপমিতি | ১৬ সল্প ১৭ চেতলশ পা ্গ) 

প্রাণী । ১৮। উচিত । তা- স্মীৎ,। কন্ধা- 
চতুর্দশী । [উৎ্পাদিকাশক্ছি । 

কিতকলা ; সং, শ্সীহ, প্রথিব্যাদি পঞ্চভুতের 
ভ্তকেশ (ভূতানাৎ কেশ ইব) অং, পু 

প্লামথাত তণ। শী- স্তীৎ, শেফালিকা । 
* | শীলমিন্দ্বার | 

ভতক্রান্তি € ভূত পিশাচাদি--ক্রোন্তি 
গমন) সং, ভ্তীহ,। ভূতাবেশ, ভূতে 
পাওয়া। 

কউত্তগুণ; সং, পুং, আকাশাদি পঞ্চভতের 
শুণ। শিৎ-১ “শন্দস্পর্শ রূপরসগন্ধাহ 

ভতগুণঃ স্মৃতা)” 
ভূুতদ্ব (ড্লত পিশাচাদি-স্ব [হন বধকর। 

+অ!টকৃ)- ক] যে নাশকরে ) সৎ, পু, 
দ্র, উট । ২ | লশুন। ৩। ভর্জবুক্ষ। 
বিং, ত্রিং, ভূতনাশক। ২। দ্তী-স্ত্রীৎ, 
ভূলসী ।৩। মুণ্ডিতিকা। 

ভূষ্তচতুর্দশী) সং, স্ত্রী, কার্ভিকী কসণ- 
চতুর্দশী, ইহাকেই ঘমচতু্দশী বলে ।_ 

ভুতজটা ; অং, তু ছু্ুমাংসী। 



ভত 

ভূতত্তবিদ্যা (6৯9০19£) পৃথিবীর ঘঅভ্য- 

স্তরস্থ পদার্থ সমুদায়ের নিণয়াত্মক শান্স। 
ভূতদ্রাবী (দ্রাবিন্, ভূত ক্র-ঞ্ি ল ভ্রাবি 

মদ্দনকর1+4ইন্ণিন )১-ক) সৎ, পু, 
রক্তকর্বীর বুক্ষ । হ। ভূতাক্কুশ বৃক্ষ । 

ভূতক্রম; সং, পুত, শ্লেক্ষাত্তক বৃক্ষ । 
ভূতধাত্রী (ভুত প্রাণী -ধাত্রী উপমাতা ) 

সৎ, শ্ীৎ, ধরিত্রী, পৃথিবা। 

ভূতনাথ (ভুত পিশাচাদ্দি_নাখ, 

ভূতপতি পতি, ভর্তী, ৬ষ্ঠী-_ষ্; সং, 

ভূত ভত্ত। 
পু ১ন্নিৰ 1] হ। বটুকজৈরৰ | 

শিৎ--১ “ভৈরবে ভ্তনাখশ্ ।” 
ভূতনান্বিকা (ভুত পিশাচাদি _লাশিকা যে 

লইস্স। ষাষ ) সৎ, স্মীৎ, ছু, পাস্দতী। 
ভুতনাশন (ভুত নাশ সিঃলনাশি লাশ 

কর। 4 অন(অনট্)- ক) সঙ, ক্লীৎ, সপ । 
২ । কাদা । ৩ | ভল্লাতক । 

ভুতপক্ষ ভাত ভতগ্রির পক্ষ, যু স্, 
মব্াাপদলোপ ) সৎ, পু, কুফ্পক্ষ । 

ভুতপার্ণিমা (ভ্ুত-- পূর্ণিমা । এই পুর্ণিমাচ 
ভততগণ পজিত হয়) সৎ, স্্রীঘ, আখিনা 
পূর্ণিমা, কোজাগর পূর্ণিমা । 

ভুতপুপ্ৰ ; বিৎ, তিৎ, যাহা পুর্বে ছিল, 
গুুপ্নক্াত । 

ভাবি হুওয়ান117অন-_ ক) সৎ, 
পুৎ, ট্টিকর্তী । ২। ব্টক্তৈরব । 

ভুতভূষ (ভুত-ভ্ত পোষণ কর14০কিপ ) 
_ক্চি। -আগম) সৎ, পু, প।লন- 
কভা1। ২। নিখুত । শিৎ-১ “ভিত্তকৃৎ্ণ ভুত- ভন্ভাবো ভূতাত্বা ভুতভাবনঃ । 

ভুতমারী (-মারিন ভূত-ম্বত্রিমারি বিনাশ কর14 ইন্ণিন্) - ক) সঙ, পু, 
ডাড়ালাম গন্ধদ্রব্য। 

ভুতম্ভর € ভুত _ যক্ছ্র, ৬্ঠী ই) আত ১) 
জীব্দিগকে খাদ্যদান, কাক প্রভৃতিকে 
ভন্ষ্য বন্য প্রদান। (হহা! গ্রহশ্ছের কতব্য পর্ষজ্ঞান্তর্ণত বলি কম্ম)। শিৎ--১ 
“ভুক্চেভ্যোবলিহরণহ ভূতষন্্ঃ। স্মেতি) । 

জুতল ভে -তল নিম্ন) সং, র্লীৎ, পাতাল। 
হ। ধরাতল, পৃথিবীর উপরিভাগ । 

৯২০০৮ 

পপি শশা শীট শশী? ৪ 

ৃ 

| ভত্তা 

বাস ; সং, পুৎ, বিভীতক, বমড়া। 
হবিক্রিয়। (ভুত -বিক্রিষা বিকার). 
শ্লীৎ, আঅপস্মার রোগ। 

জতব্রদ্ষা 0 ত্রক্ষন্) সং, পুৎ্» দেবল। 
ভতশুদ্ধি (ভূত পৃথিব্যাদি শুদ্ধি শো 

৬ষী _ ষ) সৎ, স্ীৎ, পুজাদিতে বীজবি 
দ্বারা বামকুক্ষিশ্ছিত শরীরস্থ পাপ? 
দহন পুর্বক শরীর শোধন । 

ভূতসংপ্রাব ; জ্ৎ, পুহ, প্রলয় । শিং 
“আভতসংপ্লবন্থান মযৃত ত্বৎ হি ভাষছে 

ভতসন্চার (ভুত পিশাচাদি-সমূ 
-চর্ গমন করা4অ(ঘঞ)-ভা 
জাৎ» প্ুৎ১ ভতাবেশ, কিতে পাওয়া। 

ভূতসপাাপী। - সপ্পারিন্,ভুভ _ সৎ চু 
রণকরা4- ইন্ণিন্)- ক)সং১পুংস্দাধা 

ভতসর্ণ ( ভিত - জর্ঘ স্চটটি ) জং, কী, 

+ষ্টি) তাহা চঙুদিশবিধ _ ব্রা) £ 
পাভীষ, টীম্য, অজ, গাক্ষব। কে 

নর 
| 

নং ] 

্ 

ৰৈ 

রাক্ষস, পশা5) মানুষ, স্বর) € 
মার নিক, সার্স। ণ 

ভুতসা  (ডেত প্রাণী -সাদশী উৎ 

ক: .. ', ৬ষ্ঠা- ষ) সঙ) জী উশি। 
ভুূতহজ্ী (ভূত-হন্ বধকরা482 

ক, উঈপ.-প্রীৎ, ) সৎ, কী, ব্যাক 

এ শেতদবন। । 

ভতহর ; সৎ» পুঙ্ঃ গুগ্গুলু। 

ভূতহারী 0 হারিন্) সৎ্পুহ, দেবদার 

ভুতাস্মা (ভ্তাত্সন, ভূত পুথিবা 

আন্ কপ, | _ হিহ্) সং. 

দেহ । ২ ।শিব। ৩। ত্রন্মা। ৪1 

৫ । প্রব্রহ্ম ! ৬। যুদ্বী। 

ভতাদি ভেত-_ আর্দি) সং, পু) বিষুঃ 

ভুতাবিষ্ী ডেত পিশাচ-আবিষ্ট 

1 ষ) বিৎ, কিং, ভূত গ্রস্ত, ভূত 

ভতারি ভে-অপ্সি শত্রু) সাঃ 

হিরু, হিৎ ॥২। [ভতাবিষ্ট, 

ভন্তার্ত (ভূত- আন্ত পীড়িত) বি 

ভূতার্থ (ভূত সত" অথ 
) বি 

_ষধার্ঁ, সত্য, | ২। অকত্রিম। 

ভুতাবাস (ভুত- আবাস বাস্ছ 

পুং, শরীর, দেহ । ২। বিস্ং। 

২৬৩ 

[নি 



মক শা 

টি 

শশা পিপি 

“বসস্তি তুক্ষি ভূতানি ভূতাবামোস্ততো- 
হরিঃ।” ৩1 বিভীতক বৃক্ষ । 

ভুতাবেশ (ভূত--আবেশ প্রবেশ, ৬ঠী- 
ষ) সৎ, পু, ভূতসক্চার, ভরতে পাওয়া। 

ভৃতি (ভূ হওয়া3তিক্জি)- ৭) সৎ, 

সী, শিবের অণিমাদি অষ্ট-বিধ প্রশ্ধ্য । 
২। শিবের অঙ্গশ্থ ভম্ম। ৩। মহিমা । ৪। 
সম্পত্তি । ৫। মঙ্গল । ৬। মাতলের সিন্দ, 
রাদি সজ্জা, হন্তিশৃর্গার। ৭। জাতি ।৮। 
বৃদ্ধিলামৌষধ। ২) রোহিযতণ । ১০। ভুূণ 
। ১৯। (্তি-ভাবে )উত্পন্ভে। ১২। 
সিদ্দি। ১৩। অভ্রাদয়। ১৪ । উত্ককর্ধ। 

ভূতিক ) সং, ক্রী, ভুনিম্ন ।২। কভ্তণ। 
ভতীক ) ৩। কটফল। ৪। পু, যমানী। 
'তিকাম ; অথ, পু, রাজমন্ত্রী 1 ২। 

রি 
টু বহু 

স্পতি। ৩ । বিৎ, ত্রিং, গ্রশ্বধ্যাভিলাষা । 
শিং ১ “বায়ব্যৎ শ্বেতনলভেত ভ্তি- 
কাম 17, 

উতিকীল ; সৎ, পু, ভূখ্যাত, খানা । 
ভূতিগর্ভ (ভূঠি অলৌকিক শক্তি-ণর্ড 

অনুর, ৭ম -ভিহ | আছে 
যে ইহার মৃত্যুর পর জমপাময়িক কলি 
কালিদাস ইহাকে পুনকুত্জীবিত করেন) 
সৎ, পুৎ ভবভতি । 

ভাতিনিধান (ভূতি মিদ্ধি_নিপান আধার) 
সঙ, ক্রীৎ, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র । 

ভূতিমান্ (ভূতিষৎ» ভুতি4+মহ্মেতু)_ 
অস্তযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, এখধ্যমুক্ | 

ভূতিলয় ; সং, পুৎ্, ভীর্থবিশেষ | , 
ভুতুড়ে (দশজ) ভূতের ওঝ। । 

ভূতণ ; সং, পুহ, ক্লীৎ, গন্ধতণ, গদখড়। 
হুতেশ (ভুত পিশাচ-ঈপ প্রভু, ৬্ঠী 

_ষ) সৎ, পু, শিব । 

ভূতেষ্ট।; বৎ, স্ত্রী, আহিন কৃষ্ণাচতুদ্দশী। 
উঁতোড্ডভামর ; সৎ, ক্লীৎ, তন্তবিশেষ। 

হতোম্মা্ধ ভুত ভুতকৃত-উন্ম।? স্বং-স, 
মধ্যপদলোপ) সং, পুৎ, ভূভকৃত উদ্মাদ। 

ইতোপহত (ভূত-উপহত অভিতুত, 
আক্রাস্ত) বিং, ক্রি ভূত গ্রস্ত, ভূতাবিষ্ট। 

সন্তম €তু পৃথিবী-উত্তম) সং, ক্লীৎ, 
কাঞ্চন, হুৃবণ । 

গ্রঘিত 

১২০৯ ] 

শশী পাপিপপীিিশী তি শিটিশাশাশীশিশীটি ও 

| 
| 

| 

ূ 
| 
ৰ 

ূ 

_ শাাটাশিশিপপীপীপি সত 

ভন 

ভার (ভূ পুথিবী-দ্ষু ' বিদাযণ করা+ঝ্ 
অ(ষণ )-- ক) সং, পুই, বরাহ্, শুকর । 

ভূদেব, ভূর ভে পুথিবী- দেব, শুর 
- দেবতা, ৬ঠী -ষ) সং, পুত, জ্রাহ্ষণ। 

ভূর্দোষ 3; সৎ, পু, হিৎসা ভ্তেয় মিথ্যা 
প্রভারণা শ্রভৃতি। যথা--"অষ্টাদশ 
অক্ষৌহিণী সেনা যুক্ষবাঁসনায় ভূদেোষ 
বর্জিনিতক্ষেত্রে সমাগতগুনিধন প্রাপ্তি হয় 1” 

ভূধন (ভু-ধন, পৃথিবীই যাহার ধন, 
৬ঠী- হিৎ) সৎ, পুৎ, রাজা । 

| ভর ভু পুখিবী ধর যে ধরে? ২য়]- 

ষ) সং, পু, পর্সৃত, আআন্ডুদেব। 

যন্্রবিশেষ। ৪ | বটকতৈরব । 

ভরধাত্রী ; সং, স্বীৎ ভুম্যামলকী । 

ভূধ (ভূ পৃথিবী ধু ধারণ কর1+ অ(ক) 

_-ক।, সক )সং, পু, পক্মত | ২। মহ্ী- 

ধর। [মৎ, পুৎঃ চিরাতা । 

ভশিম্ব (ভু পুথিণী -নিন্ব নিমগাছ ) 

ভূপ, ভপতি, ভূপাল, ভুদ্ছুজ, (ভূ পুথিনী 

-প![পাপালশন করা1অড)-ক | 

পালন করে, দ্বিভীয়া-য।- পতি, ৬ঠা 

_স্ব (পাল ষে পালন করে, দ্বিতীঘ? 

_ঘ। ভূল[ভুজ ভোগকর14০(্িপ) 
ক)ধে উপভোগ করে, দ্বিতীয়া _ ম) 
জাত) পুঙ, রাজা, নুপ। 

ভূপদ (ভু পৃথিবীতে-পদ | পা)মুল, 
৭মী _ হিঃ) মং, নত তন) বক্ষ 1 ২ । 

দ্ী_ শ্রী, মল্লিকা । [পু ভূমি পরিমাণ । 

ভূপরিথি ভূ পরিধি পরিমাণ, ৬ঠী- ধ/সৎ, 

ভুপুত্র ; সৎ» পুং, লরকাহর | ২। মঙ্গল গ্রহ। 

ভূপুত্রী ভে পৃথিবী _পুত্রী কন্যা । ক্ষে- 

কর্ষণকালীন ইনি হলদ্বারা উদিত! 

হইয়াছিলেন) সং, স্ত্রীৎ, সীত1, জানকী। 

শিৎ-১ “ভূপুত্রী যস্য পন্থী সতু ভবতি 
কথৎ ভূপতি বামচজ্ুঃ ১? 

ভূতৃৎ্ (ভূ--ভ ধারণকর1, পোষণ 

+*ক্িপ )-ক, ৎ-দ্সআগম) 
পুৎ, পর্বত । ২। ভূপতি। 

ভুময় (ভু পুথিবী+ময় মেসসট)-_-প্রাচু- 

খর্যার্থে) বিং, ত্িৎ, মদাত্মক, মৃণ্মর। 

যী _স্ত্রীং, ছায়া হুর্ধ্যপত্বী। 

করা! 

সহঃ 

৯৫২ 

১, ০:০৪, পচ ৯০ এ 



মি 

ভুূম। (ছুমন্, ও উিনজজলালা গছ) 

বিৎ, জিৎ, ভমিষ্ঠ, ব্হল, অধিক । 

২ ভা বি জর্জব্যাপী হু | ২1 

(বহু 4+ইম্ন্ ভাবে, নিপাতন ) বহুত্ব । 

ভঙানন্দ (ভূমা। দেখ, আনন্দ) জা) পু, 

অতিশয় আনন্দ । 

ভূমি 7 (ভু ৪285 

ভমী | উঈপ্) সঙ পু২_ প্রীত, পৃখিলী। 
যথা - ৯ “কেন দিল! নিদারুণ শাপ্। 

ভুূমে গেলেবাড়িবেক পাপ ২ বাসম্ছ।ন। 
স্য(লা । 9 1 ক্ষেত ৫1 আধার 

ব1- বিশ্বাসভুমি । ৬। আকর। ৭। যোগী- 
ধিগের অবন্থাবিশেষ ৮1 জিজ্বা। 

ভুমিকম্প ; সৎ, পু, পৃথিবী কম্পন 
ভশিবা ডেমি স্থান ক্ষণ স্বার্থে আপ 

-ক্ীৎ) অত» আ্রীৎ। বেশপারণ, জপাস্থর 
| ২। জা(জান। ৩1 রচনা ৪1 

গ্রন্থের ব্মাভাস। ৫1 ব্সব্য বিষষের 

চন] ৬1 বেদাস্তমতে- চিত্তের ভবন 

বিশেষ । ৭1 কক্ষ | 

ভুমিক্কম্মাওড ; দহ, গুহ, ভু ইতুষ্ড়া। 
ক । 

১5) ॥ 

গনি, 871৮ 
৬৫৭ ্ড 

ডনিচস্প ভঞমি পুথিবী-চম্পক চাপা 

গাছ) সৎ, পুশ পুদ্পবৃক্ষবিশেন। ভু হত 
চপার গাছ । 

ভরমিজ (ভুমি গখিশী-জ [জন্ জন্মান+ 
আ ডে)-ক]জাত, ৫নী- মু) আহ, গুহ, 
এঙ্গলগ্রহ। ২1 শরকরাজা, নরক চুর । 
৩। বিৎ্ ত্রি্, প্ৃথিবাজাত !ও 1 ক্ষেত্রোৎ 
গম । জা- প্রীৎ,। সীতা, জানকী। 

ভমিজম্বু; সৎ, স্ত্রাৎ্, ক্ষুদ্রজন্ু, ০ছাট জাম। 
ভমিজীপী (ভুমিলীবিন্, ভুমি পৃথিবী _ 

জীবিন্ যে জীবিক। নিন্লাছ করে, ওযা 
_ষ্) সাৎ,পুৎ) বৈশ্য । ২ । কুষিজীবী। 

ভমিদেৰ (ভুমি পুথিবী-দেব দেবতা, 
৬ঠী -ষ) সৎ, পুৎ, ভুদেব, ত্রাঙ্গণ । 

ভূমিধর (ভুমি ধু ধারণ করা4 অ(অন্ট) 
- ক) সং, পুথি, কুলপন্দমীত । ২ 1 পর্বত । 

2 
রঃ 

ভূমিপ ভুমি-প [পা পালন কর! 
ভুম্সিপতি শড,- ক] থে পালন 

করে, যা ষ।- পতি, ৬্ঠী-যষ) নং, 

পুৎ, ভুপতি, রাজ।। 

হি পাল [ ভেমি পৃথিবী পাল (পাজ প্. 

জন করান জঞ্েন্)- ক) যে গালন ককে। 
২৭া-ষ) সাও পু, ভূপতি, পভা!। | 

ভূমিপিশাচ ; সৎ, পু তালবৃঙ্ষ 
ভনিপুএ 7 সঞ্। পুহ» মঙ্গলন্খহ 1২1 নরক, 

কব ও - শ্রী, জানব । 

ভমিদ্ুজ (ভূমি পুখিবী _ভুজ যে উপ, 
চশাগ করে, হয ষ্) আহ পুজি 

ভুশিভ্ৎ্ ভেমি-ভ্ পোষণ কর17 ০িগ। 

7 ক) আহ, গাজী । ২1 পর্গাত । 
ভূমিন গু 7 জা) পুত, লতা বিশেষ, হাগরমাল 

ভূমি 2 সহ, সহ, মাধবালতা 

উরি ॥ ভেমি গুথিবী-জহ গিহ, 

ভুম্ীুহ / জন্মান+- অ.ক)- ক)থে জনে, 

মী যু. মাহ, পুত, বৃক্ষ, গছ । শিট 

“ভাতা বাগ্্যতমা ননোডবনিত 
ভুমিক্রহা॥? উউত্তট)। 

ভমিল!ভ 3 সঙ, পু আহ ২1 ্নিশ্রাপ্তরি। 

পা, 

1৫ ৮ & 

18 

2৭ 

ভাবাণীতু 

ভুমিজেপন ডেমি পুখিবী _ লেপ লেগণ 

সাধন বস্ত । যে জূব্য ছারা হব এ 
ইত্যাদির মেজে সব্দদা লেপির়। খাবে; 

সহ, ক্রী, গোমম়ু। গোবর । 

ভুমিবদ্ধন (মি বন্ধন [কিধি রি এল বদি, 

বুদ্ধি পা ওয়ান + অন - রা য় 

দেহের পখিব আহশ উপচয়ে ছানা যাহ 

দাও কা বুদ্ধি করে, রনী হি) পা 

ক্লীৎ, সকাবদ্ধক আতদেহ, এব, মজী, 
তৃশিষ্ট ভুমি-ষ্ট (স্থা। খাকী7থ। ৬175, 

তানি) 
'যষে থ।কে, পট _ষ) বিং, ভিৎও ও 

ভূমে গতিত। ২। ভূমেতে সি, 

৩। জাত, উত্পনন। | 

ভূমিমস্তবা মি পৃথিবী _ সম্ণা কন, 

ভণুতী দেখ) অং, স্্রীং, সীাত জলি? রে 

ভূমিস্প কু ভেমিস্প শও ভূমি পুথিবী, ভু 
| শ. স্পর্শ করা ০.কিণ রি 

রা 
ইন শ [স্প 

ক] যে স্পর্শ করে) বিৎ, তিৎ। ভূমিশ্গাশ | 

কারী ।২। সং, পু) মনুষ্য । ৩) বৈপ্ন 

৪। চৌরবিশেষ। ৫ । জঙ্গ। ৬। খঙ . 

ভমীত্দ ভুমি পৃথিবী ইক্দ্র ভাণ।? ন) সস. 

পুত ভুপতি, রাজ । 
ভুযঃ ( ভূয়স্, পুত. ঈয়ছু _ আতযখে, রি 



ভূর ] 

স্নানে ড়, ঈ ঈ_ লোপ) বিৎ, ত্িং, বহতর, 
ধিক | ২। সৎ, ক্লীৎ, বাতল্য, আধিক্য | 

ও. । অহ, পুশহপুনঃ, বার্গার | 

ভি (বহু 4+ইষ্ঠ_অত্যর্থে) বিং, ত্রিধ, 
প্রচুর, বল, অদ্িক। 
জা ি হওয়া 14 রি(ক্রি)- - ক) বি, ত্রিৎ, 

, অধিক, অনেক, বন্ধ, ্া ৭ 
[হ, ক্লীৎ, আুবর্ণ। পুৃহ, বর্ষ । ৪1 
রী । ৫1 শিব 1১1 সোৌমদন্তপুত্র ।৭। না 

ভলিগন্া ;) সং, জ্জীং, পুরানামগক্ষদব্য | 
উরিগম (ভুরি-গম্ গমন করাল 

তেন্)-_কফ।ভার রে যেড়রি গমনকরে) 
সং, পু, রাসন্ভ, গর্দিভ 

উব্িদঙ্গিণ (ভরি- বসি ৬ঠী- হিৎ) 
| রি ঘহ, বভন্তর দর্গিণাদানযুন্ত | ২। 
আহ, পুহও বিখুও। যথা - ১কপান্দো 

দক্ষিণঃ 17? 
ভনিছ্তয় 7 সহ নবম রর পুরবিশেষ। 

ভুরিদামা €(- বামন ) সং, ২, ন্নম মনুর 

পুরবিশেষ । 
রিলে (-_ মন, ভরি 

২, পুৎ, চক্রবাকপক্ষী। 

৩ । 

15১) 

প্রচুর প্রেম ) 

ঢুরিমায় (ভরি গ্রচুর_মায়। কপটভা, 
শঠতা, ৬ষঠী-ছিৎ) সং, পু, শৃগাল। 
২1 বিৎ, ত্রিং, প্রত মায়াধুভ । 

ভরিশঃ (ভরিশম্, ভরি+চশস্-বারার্থে) 
রিং বি ভি ২, বন্ড ২। ২ । বহুবার । 

শিৎ_ ১কথয়মান ভরিশঃ)? | 
উনিশ্রবাঃ (-বগ) সং, পুৎ। চক্রবৎশীয় | 

মোমদন্ত রাজপুত্র ; অর্জুন তাহাকে 
বধ করিয়াছিলেন। 

ভরিহ1| (ভরিহন্, ভরি 

সং, পুহ) আহ্রবিশেষ । 

ভূক ; সং, পু, জন্তবিশেষ। 
হাতিশুড়াগাছ। 

কহ (ভু ভমি-ক্ষছ যে জন্মে, ৫মী_ 
য) অং, পুখ। বৃক্ষ, গাছ । 
্ (ভু হওয়া রক, 

ঃ তাং, পৃথিশী। 
উর (দেশজ গল, হাহ্ঙ্গীর, জাক, বড়াই। 

শী-স্মীৎ, 

শি 

স্। হাকৃ-ক) 
শাল 

ভূক্রি | 

হন্ ব্ধকরা_০ 
(কিপ্্)_ক ) বিংত্রিৎ, বহুনাশক | ২। 

৭২ শা শিট পিপি ২ 

সা িশটিশি শি শশা শা তি 

ৃ 
ূ 

! 
ৃ 
র | ভুষা-স্মীৎ 

ছ্ষ! 

ভর্জ্ঞা 1 (ভু প্রধিবী- উত্জি 
ভরঙ্জপত্র জীবিত হওয়া ইত্যাদি 

+ত (অন্ )- ক) সং, পুৎ, ভুজ্জপত্রের 
গাছ । | মৃদুত্বকৃ। শিং-- ১ভুর্জ ত্বচ্ঃ 

স্পর্শবতীদধানা।” (কুমার ) 
ভুঙ্জীকঠক € ভূর্জী-কঠ+-কণ্_ যোঁগ ) 

সং, পুঙ, বর্ণসঙ্গর জাতিবিশেষ। 

ভর্ণি (ভূ পোষণকর' ' নি- প্রৎ, নিপা- 
তন ) সৎ, স্টীং, পৃথিবা । ২। অরুমি । 

হি ক (ভুরু পৃথিবা-লোক ভুবন) 
টি । তোর পৃথিবী । শিৎ-৯ 
রিনি যৎ্কিব্চিৎ বস্ত্প্ভি পুথিবী- 
ময়ৎ। সভ্ভলে কঃ সমাখাতো বিস্রাঁ- 
রোহশ্য ময়োদ্িতঃ |?" €(চরণস্প্ারযোগাহ 

গিরিশিখরাদি যাবত তাবছুৎগেধো ভুলে 1- 
কো ইতাগি।) 

ভূলগ্রা ; সৎ, স্টীৎ, শঙ্ঘপুস্পী। ২। বিৎ্, ত্রিং, 
ভূমিতে সংযেজিভ।। 

ভূলত্তা (ভু পথিবী - লতা) 
স্ত্রী, কি সুক, কেঁচো । 

ভলিঙ্গশকুনি; অং, পুৎ, বিলশাঘি পক্ষ" 
বিশেষ। 

৬্ঠী - ) সঙ, 

জুগ্েখী € ভূল্পেখিন্, ভূ পৃথিবী উৎ্- 
লিখ | লেখা ] চ।চা, আচড়ান ইত্যাদি 
+ইন্(ণিন)- ক ) ধিং ত্রিৎ, যেসকল 

পক্ষী মৃত্তিকা আচড়াইয়া ভক্ষ্য জব্য 
অন্বেষণ করে। 

ভূবলয় ডে -বলয়) সং, ক্লীৎ, ভূমিপরিধি। 
| ভশক্র €ভূ পুথিবী-শক্র ইন্দ্র) সৎ, 

পুৎ, ভমীক্র, বাজা। 
ভশয় (ভু- শশী শয়ন করা1+আঅ(অন্ব)- ক) 

সৎ পু, বিলশায়ী নকুলাদি । ৯ | বিষুও। 
শিৎ_১"তশয়ো ভূষণো। ভতির্বিশোকঃ 
শোকনাশন$ 1 

ভূষণ _ ক্লীৎ 1 (ছুষ ভূষিত করা 4 অন 
(অনট), অ-ভাবে, অপ 

_স্টীং) সং, অলম্কৃত করণ। (+অনট: 
-৭) অলঙ্কার, আছভরণ 1 ২ । 
শিৎ- ১ একচধার্যং দেহধার্যাহ পরিধেষ়ৎ 
বিলেপনম্। চক্ুর্ধা ভ্ুঘণং প্রাজঃস্থী- 
ণ[ম্ন্যচ্চ দৈবিকমু? 1৩ শোভ1181 সজ্জা । 



হ্মি ] 
পিপিপি পিপাসা 

ভূ বহুশনজ+মন্_ প্রৎ) ভূমা ছেমন, 
বিৎঃ জিৎ, ক্ুরিষ্ঠ, বকুল, অধিক । 
২। আত, পুং, সর্বব্যাপী পুকষ। হ। 
(ব্ছ4+ ইমন ভাবে, নিগাতন ) বহুত্ত। 

ভূমানন্দ €ভূম। দেখ, আনন্দ) সং, পুখ, 
অতিশয় আনন্দ । 

ভুমি (ভূ হওয়1+মি(মিকৃ )-ধি, 

ভুনী / ঈপ্) সঙ পু _ক্সীৎ, পৃথিবী। | 
যথখা-১ “কেন দিলা নিদারুণ শাপ। 
ডুূমে গেলে বাড়িবেক পাপ।?২। বাসন্ছান। 

স্থান] ৪ | ক্ষেত্র । ৫। 

বা” বিশ্বাসভুমি ।৬। আকর। ৭। যোগী- 
দিগের অবন্থাবিশেষ।৮। জিহবা । 

ভুমিকম্প; »ং, পু, পৃথিবীকম্পন। 

০ । 

ভুমিকা ভেমি শ্ছান1ৰ৭্- স্বার্থে, আপ 
_ খ্ীহ) সৎ কী) বেশধারণ, রূপান্তর 

গরিগ্ুহু ২ । সাজান । ৩। রচনা । ৪। 

গ্রহেব 'কসভাস। ৫1 বন্দর বিষষে 

গচন]। ৬ | বেদাভ্তমতে- চিত্তের ভাবম্ছা- 

বিশেষ । ৭। কক্ষ । 

উমিকম্মান্ড ; অং গু ভু ইহুমুক্ডা । 

ড্রমিচম্পক (জমি পৃথিৰা-চ্পক চাপা 

গাছ) অত পু) পুশ্পবুক্ষবিশেষ, ডঃ ্. 

চ/পার গাছ 
ভমিগজ ভমি সখিপী-জ [জন্ রি 

ক (ড) - ক] জাত, ৫2 ফু) সহ, পু, 
অঙ্গলগ্রাহ। ২1 শরকরাজ।, নরকাহুর 
শ। শিং, ভ্রিৎ, পখিবীজাত [ও 1 ক্ষেত্রোৎ- 

শন আ- সী ) সীতা) জানব ! 

আধার 

১২১০ ] 
১ শস্পীশিিশত পিপি পপ শশী শি শা শীটিশীিশিশিটিশশ শীট টি শিশ পাটাপাটিস্পেপপলা সদ 

ই পর রর 

ডমিজন্বু) সৎ, জ্তীৎ, ক্ষুদূজন্ু, ছোট জাম।, 
ভমিজ।ণা (ভমিজীবিনূ, 

আলিন্ যে জীবিকা দিনবাহ করে, ওলা 
দি পা বৈশ্ঠ । ২ । কুষিজীখী। 

ভুমিদে (ছুমি পথিবী-দেব দেবতা, 

ঠা) সৎ, পুং। ভদেব, ত্রাঙ্মণ । 

ভমিধর (ভুমি ধু ধারণ কর।+অ(খ্মন্) 
05 কৃলপন্নত । ২1 পর্বত । 

জমি পৃথিবী ঈ 

ভুমিপ ভুমি দে [পা পালন করা 
ভুগিপতি | ৯+,-কা যে পালন 

করে, হয়া ষ।-প্তি। “চা-ষ) সহ, 
পু, ভুপতি, রাজা । 

হ শি 

ভুয়ঃ (ভূর, 

ভুমিপাল, ভেখি পৃথিবী-পাল [পাল পা 
লন করা অন্) ক] যে পালন করে, 
২য়া- ষ) সং, পুঙ, ভূপতি, রাজা। 

ভূমিপিশাচ ; সং, পু, তালবুক্ষ । 

ভুমিপুত্র ; সৎ, পুং১ মঙ্গলগ্রহ্ 1 ২। নরকা- 
ক্র । তবে এীৎ, জানকী। 

ভূমিভুজ (ভুমি পৃথিবী-ভুজ যে উপ 
ভোগ করে, ২য়] -ষ) সঃ পু, রাজ।। 

ভূমিভৎ ভেমি-ভ্ পোষণ করা7০(কিপ) 
_ ক) সৎ, পুৎ, রাজা । ২। পর্ধত | 

ভূমিমণ্ড; সং, পুখ লতাবিশেষ, হাপরমালী ; 
ভূমি গুপভষণা) আখ, স্ীৎ,। মাধবীলতা । 
ভূমিক্ুহ (ভূমি পুথিবী-রুহ [কহ 
ভু মীরু জন্ম(ল41আ(ক)-_ কথ জন্গে, 

৭মী _ষ, সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ । শি্- ১ 
“ছানা বাঙ্যতমা নবেডবশিতাবাণীব 
ভুমিক্ুহা ॥? ডেতগ্ট)। 

ভমিল[ভ ; সৎ, পু মৃত্য ২ ভমিপাপ্তি। 
ভূমিলেপন (ভুমি পুখিবী -লেশশ লেপল্, 

সাধন বন্ধ । যে দ্রব্য দ্বারা থয এছ 

ইত/।দির মেজে সব্দদা জেশির়। থাকে) 
সৎ, ক্লীত গোম্য, গোবর । 

ভুমিবদ্ধন। ভেমি-বক্ধণ 1017 বছি। 
বন্ধি পাওয়ানবআন - বং বুদ্ধিত আরীয় 
দেহের প!খিব আহশ উপ্চখে দারা যাহা 
মওকা বুদ্ধি করে, ৫ম হিহ) ফা৯ুিও 

রত, সজকাবদ্ধক আতহদেহ) শুন 

ভি / (ভূমি- ষ্ঠ শ্থা থাকা 4 

যে থকে শস্য) বিট 
ভমে পতিত । ২1 ভু 

৩। জাত, উৎপন্ন! | 
সা 

বের 

- ৃ 

৮45৫ 

শ্ছিত ল ম্ট্ 

রি -হ্বাম্তবা কন্ত, 
» সীতা, জানব 

তমিস্পৃক জেমিস্প শ ভূমি পুথিবী, ভু ই 
-স্প হাক শ. স্পর্শ করা+ »কফ্িপ)- 
ক] যে স্পর্শ করে) নং ত্রিহ, ভূমিস্পর্শ- 

কারী ।২। সং, পু২, অনুষ্য। ৩1 বৈশ্থা | 
৪। চৌরবিশেষ। ৫1 ভান । ৬। থগ্ঠী। 

ভীতু ভুমি প্থিবী-ইত্ত্র প্রধান) সস 
পুহঃ বেসি রাজা । 

টা 
শী _আত্যথেত খন, 



ভূর ৃ 

স্থানে ভূ, ঈ _ লোপ) বিৎ, ত্রিং, বছুতর, 
অধিক । ২। সং, ক্লীৎ, বাল্য, আধিক্য | 
৩। অৎ, পুনঃপুনহ, বারম্বার | 

ভূয়িষ্ঠ (বহু +ইষ্ট _অত্যর্থে) বিৎ ত্রিৎ, 
প্রচুর, বহুল, অধিক । 

ভুরি (ভু হওয়া রিক্রি)- ক) বিং, ত্রিৎঃ 
আৎ, অধিক, অনেক, বহু, প্রচুর । ২। 
সৎ, ক্রীৎ, সুবর্ণ । ৩। পুত, ব্রহ্ম: ৪। 
বিষুঃ । ৫। শিব ।৬। সোমদত্তপুত্র ।৭। বাসব। 

ভরিগন্ধা ; সৎ, স্্ীৎ, পুরানামগন্গদ্রৰ্য | 
ভুরিগম (ভুরি-গম্ গমন করা- 

(অন্)-ক।ভারশ্রপুক্ষ ষেড্রি টি 
সৎ, পুহ, রাসভ, গন্জাভ ॥ 

ভরিদ্ঙিণ (ক্রি - দদ্দিণ।। 
লি ভি 

৬ঠী -হিহ) 

ব্হৃন্তর দক্ষিণাদানযুক্ত 1 ২ 

সৎ, পুৎও বিষুং । যথা - ১কপীক্দ্রো ভূরি- 
দক্ষিণঃ ।?? 

ভনিছ্্য ; সহ, পু নবম মন্ধর পুনবিশেষ | 
ভুরিধাসা (ধামন্) সত পুংত লবম মন্থর 

পুরবিশেষ । 

৯২১১ 

চর 
ূ ৃ 
ৃ 

ূ 

ভরিপ্রেমা (মন্ত ভরি আঢ়ুর- প্রেম) 
সহ, পহ, চক্রনাকপণী ! 

ভবিমায (ভরি গুচুর- মায়! কপট) 
শঠতা, ৬ঠ্ী-ছিৎ ) সং, পুত শুগাল। 
হবি তি মানাঁমু তা | 

জর্রিশঃ (ভিরিশযা, ভিরি4+চশস বাহারে) 
তে -লিৎ, ভরি ২, বন্ড ২।২। বন্বার | 
শিং ১কখয়ামান ভরিশঃ? 

ভনিশ্রবাহ (বন) সঙ, পু, চন্ুবহশীয় 

হোমদন্ত রাজপুত্র ; অজ্ঞন ভাহাকে 
বধ করিখাছিলেন। 

ভরিহা (কজ্রিহন্, ভিত হুলু ব্ধকরা- ০ 
(নিপ্)- ক) বি, ভ্রিঘ, বহনাশক | ২) 
আহ, পু, আশ্ররবিশেষ । 

ভুন্ও ; সং, পুঙ। জন্তবিশেষ। 
হাতিশুড়াগাছ। 

ভুরু (ভু ভ্মি-কহু যে জন্মে ৫মী_ 

ষ) অং পু*, বৃক্ষ, গাছ । 

রী ]. ভূ হুওয়াকুকু, সুক্-ক)১। 
'াৎ, পুথিন্ী। 

হ (দেল নাঁকও কাক্রনত, আক, ক্ড়াই। 

ওী-স্থীহ, 

| ভুম-সটর র 
র 
] 

| 
॥ 

টি (তু পখিবা 

ভুর্ষেখী € 

| দ্ষাঁ 

) ভূ পৃথিবী _ উত্জী 
ভুর্জপত্র জীবিত হওয়া ইত্যাদি 

7 (অন ১-- ক) সৎ, পু) ভূর্জপত্রের 
গাছ। ২ ৷ সৃইত্বকূ। শিং -_ ১:ভূর্জত চ্ঃ 
স্গশ্বিতীদর্ধানা |” (কুমার ) 

ভুর্জকঠক (€ ভূর্জ-কঠ+কণ্_ যোগ ) 
সং, পুৎ, বর্ণ সঙ্গর জাঁতিবিশেষ। 

ভর্ণি (ভূ পোষণকরা+ নি - প্রৎ, লিপা- 
তন ) সৎ, স্ীং, পৃথিবী । হ। মক্রভমি । 

৷ ভুলে ক (ভুরু পৃথিবী- লোক ভুবন) 
সং, পুছ, মর্তালোক, পৃথিবী । শিৎ- ৯ 
“পাদ্দগম্যপ্ যত্কিপ্িৎ বস্তস্থি পৃথিবী- 
ময়ং। সক্তলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তাঁ 
রোহগ্য অযোদিতঃ ।?? (চরণসঞ্চারযোণাৎ 
গিরিশিখরাদি যাব" তাবছুৎসেধো ভুলে 1- 
কো? ইত্যর্থ2।) 

ভুলগ্রা ; সৎ, স্টীৎ, শঙ্খপু 

ভূমিতে সৎযে!লিভা। 
- লতা, 

টা, কি লুক, ফেচে।। 

হি নি আঅঙ্১ পুছ্) বিলশামি পক্ষ" 
বিশেষ । 

াপী | ২। বিৎ, ভ্রিহ, 

৬্ী িশ্ ) স্, 

ভল্লেখিন্, ভূ পথিবী-উতৎ্- 
লিখ | লেখা |] চাচা, আাচিড়ান ইত্যাদি 

1+ইন্ণিন্)- ক) বিৎ ব্রি, যে সকল 
পন্মী মুভ্তিকা আশচড়াইয়া ভঙ্গা জরব্য 
অনেষণ করে। 

কুলয় ভ্ডে- বলয়) সৎ, ক্রীৎ্, ভূমিপরিধি। 
ভরশক্র ভু রা শত্রু ইত্্র। সৎ, 

বর ভঠীন্র, রাজ শপ 

ভশয় ্- শি ঠা করা+- (কান) ক) 
| ২, বিলশামী ন্কুলাদি । ১ । নিষু্। 
শিৎ-. ২পভুশসো ভুষণো ভুতিবিশোকঃ 
শোকনাশন 1? 

ভুষস - রা (ভুষ, ভ্ষিতকরা4+ অন 
(অনট্), আ- ভাবে, আপ. 

-- রী ) সং, অলম্কাত রি | (4+অনট্ 
- ৭) অলঙ্গার, আগ | ২ 7 
শিহ- ৯ *কচধার্ধাহ রঃ পরিধেষখ 
লিলেপনম্ চড্র্ধা কিষণৎ প্রাঃ, 
প1ন্ন্যচ্ড দিতি তা শোভ11581 সব্জা 



ভূ 

ভিত (পুর্বে দেখ, তক্কে)-_ শু) বিৎ, ত্রিং। 
আঅলন্কতত 1 ২ । শোভিত । ৩। সজ্জিত। 

ভুষুণ (ভূ হওয়া +ুকৃ ক, শীলাদ্যর্থে ) 

বিং, ত্রিং, ভবিষ্যৎ ।২। উতৎপন্তিশীল। 
ভুষ্য (ভূষণ দেখ, ষ-্দ) বিংঃ ত্রিৎ, অল- 

কাধ্য, ভূষণযোগ্য । 
ভিসৎস্কার ; সং, পুৎ, ষক্জাদিতে ভূমি তা 

গের শোধন। 
তহৃত (ভূ পুথিবী-_ সত পুত্র, ৬ষী _ স) 

সং, প্রৎ, মঙ্গলগ্রহ 1 ২1 নরকাসুর । 
তা--স্মীৎ, সীতা, জানব । 

ভুষ্পৃক্ক (ভু প্রথিবী-স্পশ, [স্প্শ 
ভূম্পশ্ সরি *(ক্ষিপ)-_ ক) যে 

স্পর্শ করে) সৎ পু, মনুষা, মানুষ । 
২। বিৎ, ভিৎ, ভূমিস্গর্শকারী । 

ভুক্বর্ণ (ভূ পৃথিবী - স্বর্গ, পৃখিবী-উপরিষ্ড 
স্বর্ণ ) সৎ, পুৎ্, স্বমেক পন্নত। 

দুঙ্গামী (ছুগ্ামিন, ডু পৃথিবী _ স্বামিন্। 
ভূপত্তি, ৬ঠা-ষ) সং, পুৎ, রাজ। 
ভপাত । ২। জমার । 

ভককৎস-শ (জ-কুন্ল (শু) দীপ্তি, 
গাগয়া4+অজেন্)- ক। কুল) সঙ) 

'শৎ শ্াশধেশধারী নট । 
্ড কুটি 1 (দ্র কুট রন টিলহওয়14 ই রা 

তৃচুগা পা, সরি সুভ) সৎ সহ) ( ভিন্সি, 

ন্রাপ্মটি। শিহ -১'রচিতস্ 

দবারি কদ্ধে। 

হ) (গজ ভর্তদনকর14উ (কু )- 

ইনি মুনি [নিশেষ 1২1 বংখবিশেষ। 

শি [লন । ৪1 অন্াচাখ্য 1৫ ভঃচচ 

পন 15৬1 পল উন্চ্গনু, পন্দ তা 27 

দির ঢালুতুতদশ, গড়ানিরা জাগা, 

আড়ি । ৭ 'জীমদনি। ৃ 

পতি রর ভগ ভৃগ্ুবংশ বা জামদগ্রি- । 
4৭ পতি প্রভু, প্রধান এ্টী ফট) আহ, 
পু, পূরশ্ুপ্াম। 

গহন 6 মি, 7ম হুশ অআস্ঞযর্ে ) 

[লহ তিহ, পিত্ত উল্লাস বিশিষ্ট । 
ভূঙ্ুবৎশীয় 
৮12 

শুনি বা 

সি ই -৮12 1.5 

চাধা । ২1 পরজ্বাম। 

22১৮ মি 

ওঃ পি (ভগ তাহ 

১১ ৬ 
৬ ৩০4০1 

৯২১২ 

র 
| 
ৰ 
র 
ূ 

ৃ 
ূ 
ৃ 
| 

বুটিবঙ্ষৎ নন্দিনা । | 
জু 1 

০: টি শি শত শোশি পাশ পাশে শী 

| 
[ 
] 

|] 

ণ 

। 

[ 

! 
| 
1 
1 

| 

৷ সন 

] ভ্ৎ 

--শীপিশিীপিত শা াশিীশীসপিশাশিশ শীত তাপ শিটিটি? রি 

ত্বঙ্গ (ভু পোষণকর14 গগ্ব্)- প্রাৎ ন-- 
আগম ) সহঃ পুৎ্, জমর | ২। লম্পট । 
৩। ফিঙ্গাপাখী | ৪1 বরক্ষবিশেষ 1৫7 
ফিড়গ। ৬। ভৃঙ্গরাজ, ভীমরুল। 

ভূঙ্গজ ; অং, পু, অগুকু সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেস্ক । 
জা স্ত্রীং, ভার্গা । 

তৃঙ্গপ্রিষা ; সং, সী, মাধবীলতা । 
ভূঙ্গরাজ (ভঙ্গ ভরমর-_রাজ দীণ্ডি- 

পাওয়11 অংঅন্)- ক) সং, পু, ভ্রমর 
শ্রেষ্ট! ২। পক্ষীবিশেষ | ৩। যজ্ৰবিশেষ। 

ভূঙ্গরিট, ভৃঙ্গরট (তৃক্ষ ভরমর- রট, 

ভূঙ্গরিটি, ভৃজপীটি | [বলা] শব্দ করা. 
আ.জনু)ট-ক, ই। অনুই বা ঈ) সং, 
পু, শিবানুচর, ভৃী। 

ভৃক্চরোল ভঙ্গ ভ্রমর-ক্ু শবকরা+ 
ল(লচ)- কী) সৎ, পুৎ, ভীমরুল | ২। 
ও । ৩। কীটবিশেষ । ৪1 ভূঙ্গ। 

ভৃঙ্মার (ভূ |জল) ধারণকরা4'আর (আরন) 

-ক অথবা ভদ_পগমন করা7-'অ(সপ) 

_ক) জঙ, পু, জলপাএ্রবিশেব, গাড়ু। 
১। অভিষেক পাজ ।৬। ভৃঙ্গরাজ। 9. 
ব্ৎ, লব্ঙ্গ | ৫ | জুব্ণ । 

ভূঙ্গ।রিকা ] (ভূঙ্গ ভ্রমর -'অরি শক 
ভক্গাণী 

০১5 ২) 
স্রীৎ,ঝিও৭, 

বি' লি পোকা । 

ভঙ্গি 7 (ভ ভরণ করাননিককলকি। 
তুশ্গিন্, ভঙ্গ মর ন্যায় 

ইন _ আস্ত থে, হা, রি শে 

দন আনুচন। শিহ- সিল এশাশি। 
প্তাহ কৃ শামা ভূঙ্গিরিতি পতিত 0 ২1 
বট্নুক্গ । নীল স্াৎ) ভাত্িবিষা । 

ভ্জীশ ভঙ্গ এই দেখত আনুচর ৮ 
গ্রভ়, ৬ঠী _ষ) সং, পু» শিন। মহাদেৰ। 

| (লাজ ভর্তলন করা4 আনন ও) 

ভাজনা- 

ক্রস 

নি 1 ্া 

54৫. 

_ণ। ভ্র্জ সস) সৎ, 
খোলা । 

ভূন্টিক]1 ; সৎ, সৎ, শ্বেত ষ্ত11 

ভহ(ভ পোথণ করা, ধারণ কর11০0বিপি,) 

-ক।ৎ্-_ আম) পিং, ত্রি। গাসিল 

কছা | ধাবণকন1 যথা ভিউও,। 
ধনু ইত পি | 

2 
০২৯১ 

মারে 



ভূ 

ভূত ভূ পালন করা" +তক্ষে)_ গন রা) বিহ, 
তিৎ, পূর্ণ । হ। পুষ্ট ।৩। বেতনাদ্দি দ্বারা 
পশ্তিপালিত দোমবিশেষ)। শ্ি২--১ 
“উন্তমন্ত্রাুধীয়ো যে! মধ্যমন্ত কৃষীবলহ। 
অধমো ভারবাহীস্যাদিকত্যেব ত্রিবিধো 
ভূতহ 17? 

ভূতক (পূর্বে দেখ, কণ-_ যোগ) বিং, তি” 
বেতনগ্রাহী, ভৃত্য । ২। (+4+ক্ত- ৭) 
ক্রীং, বেতন । ৩। পু, মাস। 

স্বতভূতি ভিত অধিকৃত-ভূত্তি ক্ষমতা, 

এশ্বর্ধ্য) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষমতাশালী । ২। 
উন্নত | ৩। বদ্ধমান। ৪1 ভম্মালেপিত | 

ভূতি (ভূ পোষণ করা 1+তি(প্ি)- ণ) অং, 
ক্লীৎ বেতন । ২। মুলধন, পুঁন্সি। ৩। 
মুল্য | ৪ 1 (4ভ্তি- ভাবে) ভরণ,পালন। 
৫ । পুরণ । 

ভ্ৃত্তিজীবী ভিতিজীবিন, ভূতে বেতন-__ 
জীব বাচ1+ইন্পিন)- ক) শিখ, তরি, 
বেশতন-ভোগী, লেতনগাহী | 

ভূতিক্ক্ক (ভতিভ্রুজ, তৃতি বেতল--ড্রজ 
ভোজন করা+০কিগ)- ক) বি, িৎ, 
বেতনতোগী, বেতনগ্রাহী । 

ভৃত্য (ভু পোষণ করা য ক্যপ) মম) 
পু, দাম । ১1 বিং, তিৎ, পাল্য। 

শ। ত্যা শ্টী দামী । ৪1041 যষ- ভাবে) 
শেভন। 1 €। ভূতি | শিৎ- ১কুমার 

ভত্যান্ুশলৈহ |? ৬। চিকিছসা। 
ভাতাধ্যাপন (ভূতি--অধ্যাপন শি] দে 

ওয়া) সহঃ ক্লীত, আর্থ শ্রহণ পূপরবক বেদাপি 
শিক্ষা দেওন। 

তমি নেম লমণ কর!, খোর14+ই-ক। 
রখ) সহ» পুত হাখাবাযু। ২1 আবু? 
জলের পাকি । ৩। ৮4ই- ভালে) জমি, 
ঘুর্ণা । ৪1 ভ্রমণ ' শিৎ -৯৮কিমু 

দিমিকপ্রিতাগ্তণঃ 1” (নৈষধ) । 

তশ (ভু, পতিত 57171 আক)
 22 ক) নি 

বিৎ১ বন, অনেক । অত্যন্ত | 5! 

ক্লীৎ, অত, অত্যর্থ, মাতিশষ় বারবাগ, 
পুনঃ পুনত। 

জম (ভষদৃ) সৎ, পুৎ, পাষাণ, প্রস্তর । 

ছুই (রম ভালা+তক্ে)-প্) লি, উট 

চএ, 

ক | 

১২১৩ ] তের 

বে জলসেক ভিন্ন বালুকান্মি সংযোগে 
পক, ভজ্জিতি, ভাজা 

ভূষ্টাম্ন ভৃষ্ট ভত্জিত-অন্ন সিদ্ধ তওুল) 
সং, কী, চাল সিদ্ধ করিয়া ভাজা, 
মুড়ি। 

ভূষ্টি ভৃষ্ট দেখ, তি্ভি)-_ ভা) সং, শ্রী, 
ভঙ্জ ন, ভাজ | ২। জনশুম্ত উদ্যান। 

ভেক €(ভী ভীত হওয়11+কন্-ক) জং, 
পুং ফী -স্ট্রীঘ, মশক, ব্যাড । ২। 
(4+কন্ম পা) পুৎ, মেঘ । 

ভেকট ; সং, পুৎ, ভেট্কিমাছ। 
ভেকনি ; সং, পুৎ, ভত।ঙন মাছ । 
ভেকভুক্ (-জডভেক-ভুজ [ভুজ ভো- 

জন করা+০(কিপ)-ক ] যে ভোজন 

করে, ২য়া_ ষ) সং, পুৎ, সর্প, ভুজঙম। 
ভেকাসন ; সং, পুৎ, কদ্রধামলোক্ত আসন- 

বিশেষ । 
ভেট, ভেটী (দেশজ) সৎ, কোন্ রাজা ব! 

মান্য বাকি নিকট উপস্থিত হইলে যে 
কোন দ্রব্যাদিদ্বারাউপঢটোৌকন দেওয়া যায় 
তাহ, শগাপ,নজরান।। ২1 আক্ষাত করা। 

ভেড় (ভিন |সৌতধাতু] পুথকৃ কর14 আ 
(আন্)- ক, লন্ডভ অথবা ভা ভয়পাওয়! 

+ড-ক) সঙ্। পু ভী-স্কীঘ। মেষ, 
ভেড়া । 

ভেন্তা ভেভ্ত, ভিদৃু বিদীর্ণ করা তিডিন্) 
- ক) বিৎ, ভরি, ভেক্বকতা1। 

ভেদ (ভির্দু তেরা + অ(ঘ.)-_ ভাবে ) 

সং, পুৎ, বিচ্ছেদ, অনৈক্য | ২। বৈল- 
আণ্য | ভ। বিভাগ 5) ছেদন। ৫ 

বিদারণ | *। বেধন। ৭1 ভঙ্গ ৷ ৮। শক্রু- 

বশীকরণ উপাধবিশেষু। শিহ- ১ এপরর- 
স্পূর্্ঞ €ষ ছুই ভ্রু দ্ধা ভীতাবমানিতাঃ | 

ত৩ষ1২ভেদৎ ্রসুগ্ীত ভেদসাধ্যা হি তে 

আহা ও উপাধি । ১০ | বিশেষ, 

ভিমতা। আকাশ । ১৮1 প্লেচন। 
১৩। বিরেক, উদ্রভঙ্গ । ১৭ | মনোভঙ্গ | 
১৫ । উন্মেষ । ১৬। অনোশন্যাভান্। 

ভেদক (ভেলা দেখ, অক(ণক)-- ক) বিং, 
প্রিৎ খিদারক। ২।বিশেষকারক । ৩। 
পুণকৃকারক্ধ | শি - ১ ঠভেদ্যভেদকয়ে! 

৯ 

১১। 



ভেল [ ১২১৪ ] তৈর 
টিিডি শিস ীাটাশাশা শোপিস স্পা শশী শশা শীত রি 

জান ৫০০ পপি শপ শীত টি 

শ্রি্ং সঙ্গন্ষোহুন্যোন্যমিষ্যতে |?” ৪। বি- | ভেলক (ভেল+কণ্-€. ৭) আাৎ, পুৎ _ করত, 

রেচক ওঁষধাদি। উডভুপ, ভেলা । 
ছেদন (ভেত্তা দেখ, অন:অনট:)-- ভা) সৎ, 1 ভেষজ (ভেষ, ভয়পাওয়া+ অন্--পা- 

ক্লীৎ, বিদারণ । ২। ভঙ্গকরণ ।৩ । €বধন্। | ভেষ [ভয্ব) এখানে পীড়া-জি জম 
৪ | ব্যাঘাতকরণ। ৫ | অনৈক্যকরণ, | করা+7অ.ড)-ক) অং, ক্লীৎ, ভৈষজ্া, 
বিচ্ছেদকরণ। ৬। নিরেচন।৭।হিন্ু।] ওধধ। শ্িং-১ “অজীর্ণে ভেষজৎ 
৮ । পু অয্নবেতস | ৯। শৃকর। ূ বারি)? 

ভেদপ্রত্যয় (ভেদ ভিন্ন _ প্রত্যব) সং, পু, | ভেষজার্গ (ভেষজ ওঁষধ-তান্গ [আবমল] 

জগতের সকল পদার্কে ঈশ্বর হইতে | ২শ) সংসক্লীৎ, অনুপান, ওষধের অহিত 
ভিন্ন জ্ঞানকরণ। পানীয় রমাদি। 

ভেদিত (ভিদ্-ডি-ভেক্ষি ভেক্ষকরান+ |) ভৈক্ষ 7 ভিক্ষা + অফ্জে),যঞ্জোে)_ কৃতার্থে) 
ত(ক্ত) ক্র) বিং, ভ্রিং, বিদ্বারিত ।২। | ভৈগ্্য বিৎ, ভি, ভিক্ষাশন (বস্ত)। ২। 
পৃথকৃকুত ।৩। ছেদিত । সৎ, ক্রীৎ, (7) ব্য ক্দার্ে) ভিক্ষা, 

ভে (ভেদিন্, ভেন্তা দেখ, ইন্(ণিন্)-_ ক, যাচ গা । ৩। (4 সমূহার্থে/ভিক্ষা 
বা ভেদ-4ইন্_অন্তনর্থে) বিং, ত্রিৎ, সমূহ । 
ভেপকারী, ভেদবিশিষ্ট । ভৈক্ষচণ্ধ্য1 ভেিক্ষ চর ভ্রমণ করা+4-ষ 

ভেছুর ভে্দির ভিদ্ [পর্বত] ভেদ করা, | (ক্যেপ)- ভাবে, আপ -স্ত্রীং) সং, স্ত্রীৎ, 
উর, ইর--প) সং, বীৎ, ভিদুর, বঙ্স। | ভিন্গাচরণ । 

ভেদ্য (ভেন্তা দেখ, যত্যণ)-শ্ম) লিং, ভৈগ্জীবী বিন্) (ভৈক্ষ ভিক্ষালন্ধ 
জিৎ, প্েদ্রশীয়, ভেদযোগ্য। ২ ।বিদার্্য। | ভৈক্ষভুক্ৃ-জ বস্ত-জীলিন্ ঘষে 
৩। বিশেষ্য । 81 বিভাজ্য। ভৈক্ষাশী-শিন্ )জীধ্িকা নিব্বাহ করে, 

ভেন (ভে গ্রহনক্ষত্রা্দি-ইন অধিপতি, ২য়া-ষ।-ড্ুজ, আশিন্-ষে ভোজন 
৬ঠী _ফ) সং, পুত) সুর্ধা | করে, ২য়া- ষ) বি, ভ্রিৎ, ভিক্ষাজীবী, 

ভের ; আআ, পু২, পটহ। ২। ভেরী। ৩) যে ভিস্ষালব বন্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
ছুন্দুভি। করে। 

ভেরি)ভেরী (ভী ভীত হওয়া+রি - 91) সং, | ভৈক্ষজীবিকা) সং, স্বীৎ, ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষা 

_ক্সীৎ, ঢক্কা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা।। 
'ক্ষব ভিন্ষু ্  অ(ষও) সা সমুহার্থে) সঙ, 

ক্লীৎঃ ভিক্ষুকসমুহ । 

ভৈদিকতেদ +ইকফিকি)_ নিত্যযোগ্যার্থে) 
বিং, ত্রিৎ, লিভ্যভেদনার্ভ। 

তৈম (ভশম+অ.ষ)- ইদমর্থে) বিৎ) ত্রিহ, 

শিংখ-১ “ভেরীশন্দমকৃ- 

তাত যস্মাৎ প্রতিবো- | 
ধয়েখ |? ২। পটহ। শিং 
-১ ব্রিবং ; প্রগল্ভ! 

হত ভেরিসম্ভবঃ।”” 
ভেরি । ভীমসন্বন্ধীয় । 

ভেণু ভৌ ভয় পাওয়া, নিপাত্বন) বিৎ, | ভৈমী (ভীম+অফ্ঃ)--ইদমর্থে, ঈপ.- 
্রেঘ, ভয়ানক । ২। সং, ব্লীীৎ, গর্ভধারণ । শ্রী) সৎ, স্ত্রীৎ, দময়ন্ত্রী । ২। ভীম-গ্রকা- 
শ1-স্্রী, দ্বেবীবিশেষ। ২ ।যক্ষিণী | দ্শী, মাখ-শুটর্লকাদশী। 
বিশেষ। |গাছ। | ভৈরব (ভীরু 1+অ(ষ্*)-ইদমর্চে) সং, পুৎ, 

ভেরে ও (এরও শন্ধজ) সৎ, পুং১ ভেরেও্া- শিব, মহাদেব । ২1 মহাদেবের ভরঙ্গর 

ভেল ভৌ ভীত হওয়14-র-প্রৎ, র-ল) [ যুর্তি_অসিতাজগ, রুরু, চণ্ড, ভ্রুদ্ষ, উন্ম, 
সং, পুং, উডভুপ, ভেজা । ২। ফুনিবিশেষ । কুপিত, ভীষণ, ফংহার এই আষ্ট। ৩। 

৬1 বিহত্বিং, ভীরু | ঘ। মুর্খ। ৫ । চঞ্চল। ; রাগবিশেষ । ৪ নদরবিশেষ। 



ভে] ] 

পাপা শী শিশ। 
শে পপপশ্পািিশাশা 7 

রবী টৈরব দেখ, ঈপ) সৎ, স্ত্রীং, হুর্গা; 
ইহার রূপ খা 

ভৈরবী। 

“দেখি ভয়ে মহাদেব গেল এক ভিতে। 
ভৈরব হইয়া সভী লাগিল। হাসিতে । 
রক্তবর্ণা চতুজু' জা কমল'আসনা । 
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ ভূষণ । 

তাক্ষমাল। পুথী ব্রাভয় চারি কর। 
ত্রিনয়ন অদ্চত্্র ললট উপর |”? 

অঙ্গদামল। 
নদীবিশেষ | ৩। রাগিনীবিশেষ। ৪ । শৈব- 
স্রীবিশেষ 1 ৫1 বিং, ত্রিৎ, ভয়ঙ্কর । শিং 
-১ভীমৎ ভৈরব্নাদিনী |” 

ভৈরবীচক্র _তাপ্িক মভাবলম্বী জনগণের 

সমাজ । ইহারা কুলাচারান্ুলারে চক্রা- 
কারে উপবিষ্ট হইয়া দেবী পুজার্থ সুরা 
শোধন করে । শিৎ-১ *প্রবৃস্তে ভৈরবী- 
চক্রে সর্ষে বর্ণ দ্বিজোত্তমাঃ 1১ 

ভেষজ 7 ভেষজ ওঁষধ 4+-অফেঃ), যষ্গ্যে) _ 
ভৈষজ্য / নিষ্প য়োজনার্ধে অথবা ঃ 

+ফ্য) সৎ, ক্লীং, ভেষজ, উষধ | শিহ - 
“তৈষজ্যমব্যবহরেৎ প্রভাতে টং 
বুধ ।?? ২। চিকিৎসা । 

ভৈগ্রকী ভৌগ্সক4-অ()-- 
_স্ত্রীৎ) সং) স্ত্রী, ভীক্মক রাজকন্যা, 
ককব্সিণী। 

চো, ভে: €ভোম্্, ভা দীপ্তি পাওয়া4ও 
(ডো, ওস্(ডে(স ১ 19) অং, সন্দোধন 
সুচকু শর্ষ 1 ্ট 

অপত্যার্থেঈপ, 

১২১৫ ] 

! 

০৬৯৪৭ 

ভোগ, 

ভোতা (দেশজ) বিং, অতীক্,) ধাররহিত। 
ভোক্ব্য (ভোক্তা দেখ, তব্য--শ্ম) বিং, 

ত্রিৎ,। ভোজনযোগ্য । ২। উপভোগ্য । 
শিৎ-১ '্যত্বেন ভগিনীহস্তান্তো্তব্যৎ 
পুষ্টি বন্ধনমূ॥”; (স্মতি)। 

ভোক্তা (ুজ ভোজন করা+তৃতেনৃ)_ 
ক) বিৎঃ ঘ্রিং, ভোজনকত্তা। ২। 
ভোগী । পু্বিষ্ু । শি২_ ১*জাজিফুদর্ডো- 
জনং ভোক্তা ।?? 

ভোক্ষ্যভূত (ভে।ক্ষ্য - ভ্ত প্রাণ্ড) বিং, ত্রিং 
ভোজনার্থ্। 

ভোগ(ভুজ, ভোজনকরা+ অশ্বেঞ)-_ ভাবে) 
সং,পুখসখ ।২। ধন।৩। (4 ঘএঞ)- ভাবে) 

হখতুঃখান্ুভৰ। ৪ । উপভোগ ॥ ৫1 ভে।- 

জন । ৬। পালন । ৭ (4 ঘ.ঞ _ ক) সর্প 
৮। সর্পের দেহ। ৯। আর্প-ফণা। ১০ (+ 
ঘএঞ -৭) পণ্যন্সীর বেতন । 

ভোগগুচ্ছ ; সং, ক্লীং, সম্ভোগার্থে বেশ্যাকে 
দেয় অর্থ। |বাসগৃহ, অন্তঃপুর । 

ভোগপৃহ ভোগ-গৃহ খর) সৎ, ক্লীৎ, 
ভোগদেহ ; সং, পুং, স্বর্গ নরকভোোগার্থ 

হস্ম্রশরীর, যে শরীরে সুখ দুঃখ ভোগ 
হয়। শি২-১ “প্রেতদেহৎ পরিত্যজ্য 

ভোগরদেহৎ প্রপদ্বযতে 1) ্ 
ভোগপাল (ভেগ-পাল যেরক্ষা করে) 

সং, পু, অশ্বরক্ষক, সহিস্। 
ভোগপিশাচিকা ভোগ ভোজন-- পিশ।- 

চিকা পিশ।চী) সৎ, স্ত্রীং, বুভূক্ষা, ক্ষুধা । 
ভোগভুমি (ভোগ হুখ-ভূমি স্থান) 

সৎ, স্ত্রী ভারতবর্ষাতিরিক্ঞবর্ধ। শিৎ--১ 
“যতো হি কম্মভূরেষা ততোহন্ত। ভোগ- 
ভূময়ঃ।'? ২। হুখভোগের স্থান, স্বর্গ । 

তভোগবান্ (ভোগবৎ, ভোগ বতৎ্(বতু)--. 
অভ্ত্যর্থে) সৎ, পুৎ, সর্প । ২। নৃত্য ॥ 
৩।গীত। ৪ ।বিং, ব্রিং, ভোগবিশিষ্ ৷ 

বততী স্ত্রী, পাতালগনা।। শি২-১ 
€ভোগবতীচ পাতালে হর্গে মন্দাকিনী 
তথা ।” নাগপুরী। ২। কুমারামুচর মাতৃকা- 

বিশেষ । 
ভোগসদ্ধ €(ভোগসদুন্, €ভাগ- সদন 

বাসস্থান) সং ক্রীং, বাসগৃহ। শিং- ১ 



ভোজ | 

পপ পস্পাস্পীপী 

“শার্ভাধার বাসগৃহ ৎ ভোগসদ্বা পবাধকৎ।”? 

ভোগাবলি (ভোগ - আবলী শ্রেণী) 
ভোগাবলী ২১, স্ক্রীং, স্ভতিপাঠকের 

স্যাতি, প্রশংসা ।২। নাগপুরী। শিং - ১৭গন্ধ- 
চন্দন সৎযুন্ত] রোচনাকুস্কমৈযুতি।। ভোগা- 
বলিরিতি খ্যাত] হ্যপুর্ষা গগ্ডকাশিনী । 

ভোগায়তন (ভোগ - আয়তন, ৬্ঠী_ষ) 
সং, রীং, ম্ুলদেহ । 

ভোগার্হ (ভোগ - অঙ্গ যোগ্য ) সং, ক্লীৎ) 
ধন, সম্পত্তি । 

ভোগাবাস (ভোগ -_ আবাস, থা -ষ ) সং, 
পু, বাসগৃহ,) অন্দরমহল । 

ভোগিক (ভোগ +ইক( ফিক) পালনার্থে) 
সং, পু, অশ্বপালক, সহিস্। 

ভোগিকাস্ত (ভোগিন্ সর্প-_কাস্ত বন্ধু) 
সৎ, পুৎ, অনিল, বাযু। 

ভোগিবল্লভ ; অত, ক্লীৎ, চন্দন । 
ভোগী (ভোগিন্, ভোগ-+ইন্- অস্তযর্থে) 

সৎ, পুৎ, অর্প। ২। অশ্লেষানক্ষাত্র । ৩। 
রাজা । ৪ । গ্রামাধ্যক্ষ ।€ 1 ব্যারুত্তিকর। 

নাপিত 1৬1 বিং, ভরি, ভোগবিশিষ্, 
ভোগকাণী। ৭1 স্বখী। গিনী-জ্ীহ, 
মহিষী ব্যতীত রাজার অন্যান্য স্্রী। 

ভোগীক্তর (ভোগণিন্ সর্প-ইজ্জ, ঈশ 
ভোগীশ রাজা) সৎ, পুৎ, সর্পরাজ, 

অআনভদেব, বাসুকি। 
ভোগ্য (ভুজ ভোগকর1+যত্যণ)-_শ্ম ) 

বিং, ত্রিং, ভোগের যোগ্য, ভোগ্াহ্হ। 
শিং-১ “কাল কালকৃত্তেন নশোযৎৎ ফল- 
ভোগ্যো ন নশ্যতি??।২। সং, ক্লীৎ, ধন ।৩। 
ধান্য। গ্যা--স্্রীৎ, গণিকা, বেশ্য। | 

ভোজ ( ভোগ্য দেখ, অ (অল্)-ধি) জং, 
পু) দেশবিশেষ, ভোজপুর, ভোজনস্থান। 

২17 €(শঅল্-ক) ধারা নগরের 
রাজাবিশেষ । ৩। যছুবংশ। 

ভে।জক (ভুজ ভোজন করা+ অকণেক) - 
ক) বি, ভ্রিং, ভে।জনসম্পাদ্ষক । ২। 
ভোজনকারক। 

ভোজকট (ভোজ-কট গমন করা1+ অন্_ 
ক) সং, পু২, ভোজদেশ তভোজপুর । 

ভোজন (ভুজ. ভোজনকরা+ অন(ক্নট) 

০ 

১২১৬ ] তোঁতি 
্পস্প শা শা াটিস্পশীপস্পিটিট 

সপ লি বি এন 

_ভাবে) সং, রীৎ, ভক্ষণ । ২ 
অনট _ম্ম) ভক্ষ্যদ্বব্য । 

ভোজনপাত্র ; সং, ক্রীৎ, ভক্ষ্যবস্তকার আধার। 
তভোজপতি ১ সং, গুহ) ৎসরাজ। শিং সপ 

“মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাড়বিছুষাৎ তত্বং 
পরৎ যোগিনামৃ- (ভাগবত )। 

ভোজপুর ; সৎ, ক্লীৎ, স্বনাষখ্যাত দেশ । 
ভোজবিদ্যা ; সৎ, স্ত্রীৎ, শ্রত্রজালিকবিদা।, 

ভেম্কী। 
ভোজযিতা (ভোজয়িতৃ* ভূজ-ঞ্ি- 
ভোজি ভোজনকরান+ত. তেন) ক) 
বিং,ত্রিৎ, ভেঃজনকারয়িতা, যে ভোজন 
করায় । শিং-১“কর্তী চ দেহখ ভোক্তা চ 
আত্মা! ভোজধিতা সদা? (পুরাণ )। 

ভোজাধিপ (ভোজ - অধিপ প্র, ৬ষী - বু) 
সৎ, “*, ভোজপুরাধিপতি, কৎস। 

ভোজ্য (ভোজন দেখ, ঘ খ্যণ্)_ শমী) বিৎ, 
ত্রিৎ, ভক্ষ্য । ২। পিতৃগণের তণ্তার্থ দেয় 
অন্নাদি। ৩। (ভোজ +7য(ক্)) -_ ইদমর্থে) 
ভে।জবংশীয | 

ভোজ্যসস্তব (ভোজ্য ভক্ষ্য বস্ত-_ সম্ভব 
উত্পপন্ভি, ৫মী-হিৎ) সৎ, পুং, শরীরশ্থ 
বসধাতু প্রভৃতি । |ভূটান। 

ভোট, ভোটাঙগ ;) সঙ পুহ। দেশবিশেষ, 

ভেডভে।; অং, সম্বোধতচক বাক্য। 
শিৎ- ১ভোভে! বৃক্ষ পর্বত 1”? 

ভোর (দেশজ ) সং, প্রভাত, নিশাবমান । 
ভোরগ্স ; বাদ্যঘন্ত্র বিশেষ, তুরী। 
ভোলি (ভা দখপ্ডতি পাওয়া4 :'1-- ক) 

সৎ, পুৎ, উষ্ী, উট । 

ভোম্ (ভা দীপ্তি পাওয়া+ ওস্(ভোস)- 
ণ) অং, সম্বোধন 1 ২। প্রশ্ন । ৩। বিষাদ । 

ভৌত ভেত পিশাচাদি ইত্যাদি + অ(ফ) 
_ইদমর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, ভূতসন্বন্ধীয়। 
২। সংঃপুৎ,দে বল ব্রাহ্মণ।৩। ভূতযক্জী। শিং 
_৯%হোমাদৈবো বলিভেো ভোবৃযজ্ঞো- 
হুতিধিপুজনৎ ।” তী - স্ত্রীৎ, রজনী,রাত্রি। 

ভৌতিক (01:551021, ভূত পৃথিব্যাদ্ি অথব। 

পিশাচ+ ইকক্িক) - সম্বন্ধার্থে) বিং, 
ত্রিং, ভূতসন্বন্ধীয় ৷ ২। ভূতকৃত। ৩। সং, 
পুং» মহাদেব! 



ভ্রম [ ১২১৭ |] আম 
টির ি 

্ ০১টি রানালারারি 

ভৌতিকনিয়ম--যে নিয়মে ভেঁতিক| ভ্রম, স্থলে জল ভ্রম, অদ্ধারে দ্বার ড্রস, পদার্থের কার্ধ্য নির্বাহ হয়) যেমন 
অগ্নিতে অন্নপাক হয়, জলে নৌকা মগ্ন 
হয়, বৃক্ষাদ্ি হইতে পতিত হইলে হস্ত 
পদাদি ভগ্ন হয় ইত্যাদি । 

ভৌতিকপদার্জল বায়ু স্বর্ণ রৌপ্য 
মৃত্তিক। প্রভৃতি অচেতন পদার্থ । ২। 
যে সকল বস্ত এক প্রাকৃতিক পরমাণুর 
যোগে উৎপন্ন হয়। ২। পৃথিব্যাদি পঞ্চ 
ভুূতোত্পম বা পিশাচার্দি সহযোগ জাত 
বন্ত | 

ভোৌম (ভুমি+অফ্)-_ অপত্যার্থে) সৎ, 
পু, মঙ্গলগ্রহ | ২। শরকাস্ুর। শিৎ-১ 
“ত্বয্ধি ভৌমং গতে জেতুমৃ।” ৩। অন্বর। 
৪। রক্তপুননবা। ৫। (+ষ্-_জাতার্থে) 
বিৎতিৎ, ভূমিসন্বন্ধীয়, ভূমিজাত; যথা 
ভীমকলেবর।” মী-স্্রীং, পখিবী 
হইতে উদ্ভুতা বলিয়া) সীতা, জানকী। 

ভৌমন ; অং, পুৎ, বিশ্বকর্খা । 
ভৌমরত্ব (ভৌম-_রত্ব মনি) অং, ক্লীং, 

প্রবাল, পলা । 
তৌমিক ভেমি 4 ইকফ্চিক)- অধিকারার্থে) 

বিৎ, ত্রিৎ, ভযাধিকারী, ভুম্বামী। ২। 
ভমিশ্থিত | ৩। অং, পুৎ, জাতীয় উপাধি- 
বিশেষ । 

ভোৌরিক (ভুরি স্বর্ণ + ই ক(্ক)-_ অধিকৃ- তাখে ) সং, পুখ, কনকাধ্যক্ষ, কোষাধাক্ষ। | 
285 পতিতহওয়া 7 অল) রী 

ভা) সং, পু, পতন, চ্যুতহ গন । শিৎ-_ 
১ ভ্ংশোধংপতনৎ স্মৃতমৃ 1”? ২। পলা- 
য়ন। ৩। নাশ। [অধংপতিত। 

ব্রংশিত ভ্রেৎশ দেখ, তত্তি)-_ ক) বিং, ত্রিৎ, 
একুশ (ভ্র-কুন্স [শ] দীপ্তি 
পাওয়া+অ(অন্)-ক। রূ-র) সৎ, 

পু, আ্ীবেশধারী নট। 
অকুটি-টা (ভ্র-কুট. কুটিল হওয়া+ 

ই, ঈ--ভা। রূ-র) সং, জ্্রীৎ, ক্রোধাদি 
ঘার। ভ্রার বক্রতা, জ্রকুটি, ভ্রঙ্গী। 

অম (ভ্রম ভ্রমণকরা+ অজজল)- তা) 
সং, পুৎ, মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি; অন্যথাভূত 
বন্তন রূপান্তর জ্ঞান, যেমল--জলে শ্থল- 

ঘারে অদ্বার ভ্রম। ২হ।ভ্রমণ। ৩। (শর 
অল. ধি) জলতভ্রম, ঘুর্ণিত | ৪ । জলনির্গষ 
স্থান, নর্দমা | ৫1 (অল. _ক) কুত্ত- 
কারের চক্র । ৬। কুলযজ, কু্দ। 

অমণ (ভ্রম দেখ, অন(অনট)- ভা) সং, 
র্লীৎ, পর্যটন, বেড়ান। ২। ঘোরা। নী 
স্ত্রীৎ, কারগিক1। 

ভ্রমত্কুটী (ভ্রমৎ_কুটী গৃহ) সৎ, স্ত্রীং, 
তণাদি নির্মিত ছত্র। 

অমমাণ ত্িমু ভ্রমণ করা7 আন(শ।ন)-- ক) 
বিৎ, ভ্রিৎ, যাহা ভ্রমণ করিতেছে । 

ভ্রমর (ভ্রম দ্রেখ, অরতোরনৃ)ট-ক ) সং১পুহ, 
রী-জ্ীৎ, মধুকর, ভূক্গ। ২। কামুক । 

জঅমরক (্রিমর মধুকর 47 ককণ)--তুল্যার্থে) 
সং, পুৎ, ভূঙ্গ । ২। বালমুষিক, নেংটিয়! 
ইছুর। ৩। শূর্ঘ। ৪ | জলভ্রম। ৫। 
(ভ্রমর-ক., কৈধাতুজ 4 অভডে)১_ক) 
ললাটলম্বিত চূর্ণকুস্তল। ২। বেধন যন্ত্র 
বিশেষ তেরমীন)। 

জমরকীট (ভ্রমর মধুকর-কীট পোকা) 
[২, পু, কুমিরে পোক1। শিং -- ১ চ্চি- 

দানন্বধশ্মত্বাদৃত্রমেদ্ ভ্রমরকীটবৎ।” 
ভমরপদক; সং, ক্লীং, দ্বাদশাক্ষর পাদ্ক 

ছন্দোবিশেষ। 
ভ্রমরপ্রিয়; সৎ, পুৎ, ধারাকদম্ব। 
ভ্রমরমারী; অং, জ্রীৎ, মালবদেশ-প্রসিদ্ধ 

পুষ্পবৃন' বিশেষ । 
ভ্রম্প্ববিলসিতা; সৎ স্ত্রীৎ, একাদশাক্ষর 

পাদছন্দোবিশেষ; যাহার প্রথম চারি 
ও শেষ অক্ষর গুরু । , 

ভ্রমরাতিথি (ভ্রমর - অতিথি, ৬ঠী -হিং ) 
সং, পুৎ। চম্পকবৃহ্ষ | 

অমরানন্দ (ভ্রমর- আনন্দ [আ- লন আঁ. 
নন্দ করান], ৭মী- হিং) সং, পুং, বকুল। 
২। অতিমুক্তক। ৩। রক্তায়ান। 

ব্রমরালক (ভ্রমর মধুকর- অলক চপ 
কুম্তল) সৎ, পুৎ, ভ্রমরক, ললাটস্মি তত 
চুর্ণকুস্তল। 

ভ্রমরেষ্ট ; মং, পু, স্টোনা করৃক্ষ | ছা _স্্রীৎ, 
ভার্গী। ২। ভুমিজন্ব । 

১৫৩ 



জাত 

অমরোৎ্সবা ; সং, আ্্রীং, মাধবীলতা । 
ভ্রমাসক্ত (ভ্রম কুন্দযন্ত্র আমন্ড আমু 

রক্ত) সং, পু, শন্্মাজ্জ ক, অন্্রপরি- 
ক্কারক। ২। নিই, তরি, ভ্রমান্িত । 

ভ্রমি (ভ্রম দেখ, ই - ক) মৎ, স্ত্রী, ঘর্ণ- 
জট] ভাল, ভাবর্ত। হ। কুল চপ্রু | ৩ । 
(4+৯- ভালে ) ভ্রমণ । ৪ 1 ভরা । ৫) 
ঘুর্ণন। ৬। মওলাকার সৈন্যরচনা । 
শিং-১বীরান্ সহত্রশো দুষ্ট ভ্রমিভিঃ 
পর্য্যবশ্ছিতামূ ॥? 

ভ্রমী (ভ্রমিন্, ভ্রম+ ইন _অন্তযর্থে) বিৎ, 
ত্রিং, ভরমণকারক। 

ভ্রষ্ট জন্খ পতিতহ-ওযা 1 ত(ত্ত)_ ক)বিঘ, 
ভ্রিং। চলিত । শি" - ১ 

বাত্রাস্থ গচ্ছেহ সত্যাদ্কষ্টো রৌরবৎ বৈ 
ব্রলেচ্চ 1”? ২। চুটুত, অধংঃপতিত। ৩। 
অধরর্সিক। ৪ । দোষনুক্ষ | ৫। নষ্টর। টা 
স্দ্রীঘ, পতিতা | ২ । ব্যভিচ্ারিশী শ্রী । 

দ্রাজক (ভাজ. দীপ্তি পাওয়1+4 অক(পক) 
_ক) মঙ্, শ্ীৎ১ শরীরস্ ধাতুবিশেষ, 
পিস্ত । ২। বিং, ভ্রিৎ, দীপ্তিকারক । 

জ্রাজথ (জাজ দীপ্টি পাওয়া+ অথু- ভা) 
সৎ, পু, দীপ্তি । ২। শোভ]। 

ভ্রাজিযুং (ভ্রাজ দবীপ্তরিপাওয়ান ইষ _ ক, 
শীলার্থে) বিৎ, ভ্িৎ, দঞ্ডিশীল। ২ । 

শোভাযুক্ত । ৩ । উজ্দ্বল। ৪। সং, পু 
বিষ, | শিং _ ১ভ্রাজিক্,ভোজনৎ ভোক্তা 
সাহিষ্ণ, জর্গদাদিজঃ 1?” 

ভ্রাদী (ভ্রাজিন্, ভ্রাজক দেখ, ইন্নণিন্)_ 
ক, শীলার্থে) বিং, বিৎ, দীপ্ডিশশখাল | ২। 
শোভামুক্র ৷ 

ভ্রাতা (ত্রাত, ভ্রাজ দীণ্তিপাওয়া+ তৃতচ) 
-ক। অন্যান্য ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্ট 
দেখ; সংস্কত স্ভ্রাতা ;পারসিকল্ত্রাদর্; 
গ্রীকৃ_ফাটি, যা; লাটিন --ফাটর্,১জশ্মেন 
স্ক্রদের্ ইতরাজি-ব্রনর"; বাঙ্গালা? 
ভাই) সাং, পুহ, একপিতৃজাত, সহোদর, 
ভাই । ২। বৈমাত্রেয়। ৩। দ্বিৎ, ভ্রাত। 
ও ভগিনী । ৪ । ছুই ভাই । 

ল্রাুপ্প,ক্র (্রাতুঃ যষ্ট্যস্ত ভ্রাতৃশব্দ্ - পুঁজ) 
সং, পুং» ভ্রাভার সস্ত।ন। 

৯ 

৪ 

পপি 

পাশ পাশ ১ পপ পসরা 

৩ পপ শশী শট শি শসপেস্পস্স্পসপপ শশা 

অর্থ ই্স্টর্থ- 

৬৮৮৫ 

৷ 

8 দু 

১ তশিশাশীসপ্পীিসসািপপপাপিপিপাপপাপিপাা পা স্পিপাপিপীসাস্পশিকী ১ 

পাপ পপেসাস্পীপ্পিপপীপ্পিাপিশিটিােশাাশাাাাশীাাাটাশসিস্পীী পেশী শশী শশা িাশপাশ্ীীিশাাী 

1 ত্রান্তি 

্রাতৃক € বাত +ক(কপ)- -- বোজারে ) নং, 

ভ্রিং, ভ্রাতষোগ্য। 

ভ্রাতৃজ (ভ্রাত্ত ভাই-জ (জন্ জন্মান+ 
অড)-_ ক] জাত, “মী-ষ) সং, পুং, 
ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপে:। জা- স্ত্রী, ভ্রাতু- 
ক্কন্য।, ভাইকি। 

ভাতজায়! (ভ্রাতৃ- রা 
হি সৎ, ভ্রাড়পঃ্া । শিৎ- ১ 
জায়”পহ টাচ যে মী ভবেন্নর2।? 

ভ্রাভৃন্বিতীরা; সৎ, স্ত্রী ভাইদ্বিভীয়া, 
কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীর! | ইহা ষমদ্বিতীয়! 
বলিয়া উল্ত আছে । এই তিথিতে জ্েস্ত। 
ভগিনী “ভ্রাতস্ত বাগ্রজাতাহৎ ভুতক্র ভক্ত- 
মিদৎ শুভং প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়! 
বিশেষত 1,--এই মন্ত্র পাঠ করিয়াকনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে ঘ্ৃতগণ্ড, ষগ্রাদান করেন। (ভগিনী 
কনিষ্উ। হইলে) “ভাগ বান্থজাত্াহৎ- 

ভ্রাতৃব্য (জাত ভাই +ব্য-_ অপত্যার্থে) 
সৎ, পুং১ জাতৃষ্প,ত্রে, ভ ইপো। ২। শক্র 
“ঘতিপাপৃমানৎ লাহৃব্য* ক্ষপন়তি য এতয়। 
ফ্যতে |? ৩ | আ্্ীীৎ, এ।ঠ কন্যা । 

ভরাত্ৃশ্বশুর (পির ভ্রাতা হইয়াও শ্বশুর 
স্থানীয় ১ সং, পুৎ, স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, 
ভাস্গুর। ২। জাত পত্থীর পিতা । 

ভ্রাত্রীয় ভাত ভাই ঈষ নার) _ আন্বব্ধ্থে) 
বিৎ, ভ্রিৎ। ভ্রোতৃমন্তন্ধীঘ্ । ২! নখ, পুহ। 

ভ্রাতৃপুত্র । য়!-- স্রীৎ, জাতৃকন- ! 

ত্রাস্ত (ভমৃ ভরমণকরা1+তছে . -ক) বিং, 

ত্রিৎ, দূর্ণায়মান। ২ | ভ্রমণ ১1 শিৎ-১ 
“জন্প্মানে ভ্রাস্তমৃ।?? ৩ । প্রান্তিযুক্ত | ৪7 

(4 প্- ভানে) সৎ,কব্রখৎ, ভ্রমণ । শিং -- ১ 
“ভ্রাস্তং দেশমনেব্ছুর্গবিষমৎ প্রাণ্তৎ ন 
কিঝকিত ফলমৃ।?7 ৫। পুং, মত্তহত্তী। ৬। 
রাজধুস্ত,র। 

জাস্তি (আস্ত দেখ, তিত্তি)- ভা) সখ 

স্ত্রী, ভ্রমণ । ২। জম, ভুল। ৩। ঘূর্ণন। 

আাস্থিমান্ তত্রাস্তিমৎত। আাজ্তি+ মত্(মতু)_ 
অ্তযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, ভ্র[ত্িযুক্ত | ২। সং, 
পুং, কাব্যালঙ্কারবিশেষ, সারৃশ্য-ছেতুক 

প্রকৃত বিষয়ে কবিকল্পনাকৃত অন্য বধ্যর 
যে জম। 

পত়ী, ৬্ঠী-ষ) 
আত- 



জণ ্ 

»৮৮ ৮ শশ্ীশীশীগীশীীশ শিপ শীপ্পগিশি পিশীপশীপশ পেশি শাশা সী শশীপপীস্পীশীশীীশিশী। 
শিবা শশজিপ শপ 

জাস্তহর(ভ্রাম্তি ভ্রম- হর ষেহরণ করে) 
বিং, ত্রিৎ অ্রমনাশক। ২ । সৎ, পু 
মন্জী। 

ভ্ামক (ভ্রান্ত দেখ, আকণেক)- ক) সহ, 
পুৎশৃরগাল। ২। পূর্ত ।৩। ৃু র্ধ্যাব্ন্ত। ৪। 
অয়স্কাস্তমণি। ও ।চুন্বক পাখর। ৬ 
বিং, ত্রিৎ, অমজনক। 

ভ্রাম্যমাণ (অযৃ-ঞ্রিিল্ভ্রামি ভ্রমণ করাল 

আনশোন)-্প্ম। ঘ-কআআগম) বিং, ত্রিৎ, 
যাহাকে ঘুনান হহত্েছে। 

ভ্রামর (ভ্রমর মধত্কর ইত্যাদি আয) _ 
সম্ভতার্থে) সৎ, লী, ভ্রমরজ মধ্ু। ২। 
নৃত্যুবিশেষ | ৩। পু, চুক পাগর। ৪1 
বিৎ, জিৎ, ভ্রমরসম্বদ্ধীয়। শিৎ-১ “তদ- 
হং ভ্রামপৎ রূপৎ কুত্বা সংখ্যেয্ব ষট- 
পদমৃ।” রী_ স্্রীৎ পার্বতী, দুর্গ মৈহা- 
হ্থরকে ছলন1 করিতে পান্দতী ভ্রমর রূপ 

ধারণ করিয়াছিলেন)। শ্িং-১ “ভ্রাম- 
রীচ মাহলোকে জদা স্তোষ্যস্তি সন্দিতঃ।” 

ভ্রা্ (্রস্জ ভাজা4+ রর -ধিশগথবা ভি 7 

অফ) _ কৃতার্থে) সং ,গুৎ  বীৎ। ভর্জীন- 

পাত ভাজনাখোলা | ২। ক্লীৎ, আকাশ 1 
ভ্রণস্ঘ ভ্রণ-স্স[হশু বধকর1+4 অটেক্)- 

ক] যে হত্যা করে) বিং, তং, ক্রণহত্যা- 
কারা। 

ক (জরম ভ্রমণ করা+উড়ে)ট-ফ কফ) হাৎ১স্াৎ) 

চহ্ষুর উদ্ধ ও ললাটের নিন রোম- 
বাজি । 

ভ্রন্ংস-শ 7 (ভ্র-কুৎস্ [শন] দীপ্ডি- 
ক্রচখস-শ / পাওয়া ১অ(অন্)- ক)সং, 

পু, স্টীবে ধারী নট । 

জুটি ) (ভ্র- কুট 
ক্রকুটি | -৭) সং, স্ত্রী, ক্রোধাদি 

হ্বার! ভ্রার বক্তা, জ্রভঙ্গী । শিং-- ১ 

“ক্রকুটি ভীষণানাম্ 1? কুর্গাধ্যান)। 
ভরক্ষেপ ভ্ি-ক্ষেপ ক্ষেটনও ৬ষ্ঠী-ষ) মহ) 

পুৎ, লাভঙগ, ভ্রাচালন, সক্ষেত জ্বাপনার্থ 
ভ্রর তির্য্যক্ চালন।” ২। জবিলাস। 

শিৎ-১ “ভ্রক্ষেপমারাহ্থমিতপ্রবেশামূ।” 
ভ্রপ (ভ্রুণ আকাভক্রাকর] + অংক্কাল)_ 

শব) সং, পু, বালক | ২ । গর্ভস্ব সম্তান। 

কুটিলহওয়!+ ই 

১২১৯ ] 

ৰ 
ৰ 

রি 
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| 

্ 

পপ, এ পপ পপি 

মক 

ভ্রণহত্যা (ভ্রেপ- হত্যা বধ) সং, স্্রীৎ। 
গর্ভন্ছ সম্ভানের বিনাশ । 

ভ্রণহা! রি ভ্রণ--হ1 
হয়।_ষ, অথবাত্রণ গর্ভস্থবালক -হন্ 
বধকরা 4 * (প্রিপ) ক, ভূতকাল ) বিঃ 
ভি, ভ্রণহত্যাকারক। 

জভঙগ - পু (ভর- ভঙ্গ ভাঙা, 

ভ্রভঙ্গি,ঙী __ স্্ীৎ ) ৬ঠী _ষ) জং, পু 
জার তকৌটিল্য, ভ্রকুটি। ২। ভ্রবিলাস্। 
শিৎ-১ “কিঞ্চিঘডভ্রঙ্গলীলা নিষ্বমিত 
জলধিৎ রামমক্ষেঘয়ামি 1” কোব্য প্রকাশ) । 

ভ্রেষ -_ পুং (ভ্রেষং গমন করা 
ভ্রেষণ _ ক্রীৎ / (ঘল্), , অননট ১1) 

সং, গমন। ২ । ভ্রমণ । ৩। পতদ্' 

যে নষ্ করে, 

ম 
|[ম ; ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চবিংশ বর্ণ। ইহার 

উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ২। মা পরিমাণ 
করা+ কাডে)- ক) সং, পু, ভ্রচ্মা | হ। 

বিষুত। ৩। শিবা ৪ যম ৫। সময়। 

৬। চন্দ ।৭। (মী লধকরা) বিষ । ৮ মনুষ্য। 
মই দেশজ) সৎ, কাশের সিল্ড়ি। 
মউ মেধুশনদজ) সৎ) মধু । 

মউনালু (দেশজ) সৎ, কম্দতিশেষ। 
মউচাক মেধুচক্ত শব্জ) সং, মধুক্রম ৷ 
মউড় (মুকুট শব্দজ) সং, টুপী। 
মকর (ম মুখশব্জ-কৃু করা+অ(ন্) 

-ক। অথবা ম মনুষ্য-_কু হিংসাকর! 

1+তান্)-_ ক) সং, পু, শৃঙ্গবিশিক্ট 
মত্স্যবিশেষ, গলার বাহন, কামদেবের 

উত্তরাষাঢ়ার ধনজ। ২। দশমরাশি। 

শেষপাদ অয সমগ্র শর- ভাতে 
বণ ও. গত কা - 

রাশির ভোগকাল। 
শ৩। (মক ডুষণ- রর 

'র। ধাতুজ) কুবেরের 
নিধিবিশেষ । | 

মকরকুগুল ; সং ক্লীৎ, মকরাক্ষুতি কর্ণভূষণ। 
“মতাকিরীটকট ক£স্কম্মকরকুণ্ডলহ।' 

মকর (রাশি) 



মক 

'করকেতন (মকর মকরচিহ্চ _- কেন 

ধ্বভা, ৬ভী-হিৎ) সং, পুং, কনর্প, 
মীন *তন। ২ স্ম্দ্র। 

নিরক্ষরেখা হইতে ২৩ ১১41 দক্ষিণে 
যে অক্ষরেখ। আছে। 

মকরদন্ (শকর-ধ্বজ পতাকা, ৬ষী-_ 
হিৎ) সং, পুং১ মদন, কন্দর্প। শি - ১ 

মৃকরণবজ '্সাত্মভূ ।”৯। রসসিন্দুরবিশেষ । 
৩। ওষ্ধবিশেষ । 

মকরদ্দ (মুকর- দে ছেকদনকরা 17 'অডে) 

- ক) সং, পুখ, পুম্পের মধু, পু্পরস । ২। 

কুদফুলের গাছ । ৩। ক্লীৎ, কিস্ক, 
পুস্পের রেপু। [বিং, ত্রিৎ, মনুবিশিষ্টা। 

মকরন্দবতী; সৎ, শ্ীৎ, পাটলাপুস্প। ২। 
মকরন্দিকা ; সং, স্্রীং, ডনবিংশতি অক্ষর 

পাদক ছন্দোবিশেষ। [বিন্যাস 
মকরব্যুহ ; সং, পুৎ, মকরাকার সৈন্য 

মকররি-যাহ] স্বায়ীদ্রূপে বন্দোবস্ত আছে; 
যে জমার খাজানার হার কমবেশী করা 
যাইতে পারে না তাহাকে মকররি জমা 
কহোে। 

মকরাকর €(মকর- আকর আধার । 

মকরালয় মকর আলম গৃহ) সং, 
পু, সমুদ্র । 

মকরকেতু মৈকর _কেতু প্বজ, ৬ - হিৎ) 

মকরাকার 'মকরাকার ফল যাহার, ৬ঠী_ 
হিৎ) সৎ, পুৎ, কাচ] করমৃচা | ২ | মকর- 
মন্স্যাকৃতি । [বিশেষ । 

মকরাক্ষ 7; সং, পু, রাবণপক্ষীয় রাজা- 
মকরাক্ক (মকর-আঙ্ক চিহ্ন, ৬ঠী- হিং) 

সং, পুৎ, মকরর্ধজ, মদন । ২। সমুদ্র। 
৬। মনুবিশেষ। 

মকরাশ €(*কর জলজক্তবিশেষ _ অশ্ব । 

ইনি মকরপুষ্টে আরোহণ করিয়া আছেন 
বলিয়া) সহ, পুত, বকুণ । 

মকরাসন 7; সৎ, ক্ষীৎ, কছরধামলোক্ত পুজাঙ্গ 
আসনবিশেষ 7 যথা--মকরাসনমাবেক্ষ্য 

সস, দু কন্দর্প। 

বাধুনাৎ স্তত্তকারপাৎ পৃ্তে পাদদ্বয়ৎ বন্ধ 

মকরক্রোর্তি (101০1001006 0%1]7100212 ) 

ছতস্তাভ্যাং পু্বন্ষনমৃ।"। | 

১২২ ] মন্ষ্ি 

৬. আপি পিপি পিপি 

মকরিকা মেকর + ইকফ্চিক১- সাদৃশ্যার্থে, 
আপ) সং, স্ত্রী, মকরাকার পত্রাবলী। 

মকরী মেকরিন্, মকর 4 ইন - অস্থ্যর্থে। 
মকর আছে যাহাতে) সৎ, পুৎ১ সমুদ্র । 

মকার €(“ম' এই অক্ষর +কার- স্বার্থে) সং, 
পুৎ, “মা অক্ষর । ২। তশ্ক্রোক্ত মৎস্য 

মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন এই পাচ। 
মকুট (মন্কৃ ভূষিতকর1+ উট - ক, নিপা- 

তন) সং, র্লীৎ, মুকুট, শিরো ভূষণ । 
মকুর মেকুট দেখ, উর-ক, সংজ্ঞার্থেনিপা- 
তন) সৎ, পৃৎ, কুস্তকারের দণ্ড । ২। 
আদর্শ, দর্পণ । ৩ । মুকুল, কুড়ি। ৪7 
বকুলবৃক্ষ । 

মকুল মেকুট দেখ, উল ক,নিপাতন) সৎ, 
পুং_ ক্লীং, মুকুল, কলিকা ২। বকুল। 

ম্ুষ্ঠ (মকু [মন্ক ভূষিত করা+উ- প্রৎ] 
_-শ্থ থাক1+ অকে)- ক,অথবা ম [মা 
পরিমাণকরা1+ অ:ড)- ক]- কুষ্ঠ [কু- 
স্বা থাক।4+ অ(ক)- ক]) বিখত্রিৎ,মন্থর, 

মন্দগামী। ২। সৎ, পুৎ, শহ্তবিশেষ । 
মকল্প ; সং, পু, শুলরোগবিশেষ । 
মকা1€ আরবী ) সৎ, দেশবিশেষ, আরব- 

দেশের রাঁজধানী। মুসলমানধশ্ম প্রবর্তক 
মহম্মন্দের জন্মস্থান । এইজন' উক্ত ধন্মা- 

বলম্বীদিগের মহ তীর্থ । ২। জনার। 
মঞক্ষোল (মন্দ গমনকরা4+৩ওলশ- ক) সৎ, 

পুৎ, কঠিনী, খড়ী। 
মক্ষ মেক্ষ রাশিকরা ইত্যাদি+া গল) 

- ভাবে) সং, পু, অমুহ। ১ তক্রাধ। 

৩। স্বীয়দোষ গোপন করা । 

মৃক্ষিকা। মেক্ষ ক্রুদ্ধ হওয়া, রাশিকর! 

মন্ধীকা! / +অক(ণক)- ক, আপ.) সং, 

মন্ষিবা। 

স্রীৎ, কীটবিশ্রেষ, মাছি । 
মক্ষিকামল ; সং, ক্লীৎ, সিকৃথক, মোম। 
মক্ষিকাসন মেক্ষিকা- আসন [অস্ু থাক! 

+'সনসেনট) _ধি) সং, ক্ীৎ, মধুক্রে ম, 
মৌচাক । 



ম্ঘ 

মন্কু মেক্ষ গমনকরা4-উ _ক) বি, ত্রিৎ, 
শীঘ্র গতিবিশিষ্ । 

মখ (মখ. গমনকরা-4অজেল্)- ধি ) সং, 
পুৎ১ যাগ, যজ্, ক্রুতু । 

মখদ্ধ মেধ যজ্জ-দ্ব(হন্ নাশ করা1+অ 
(টকৃ)- ক]) বিৎ, ত্রিৎ, যজ্ঞনাশক । 

মখত্রাতা মেখ বিশ্বামিত্র যঙ্ত- তরে রক্ষা- 
করা+ তৃতেন্)- ক) সৎ, পুৎ, রামচজ্দ । 

মখদ্বিট ৫-দ্বিষ» মখ-দ্বিষ দ্বেষকরা+০ 
(ক্িপ)- ক) সৎ, পুৎ, রাক্ষল। ২। বি, 
ত্রিং, যজ্ঞদ্বেষী। 

মখমল (আরবী) উর্ণানিন্মিত বন্মবিশেষ। 
মখাপ্রি মখ - অগ্নি, "মী-ষ) সৎ, পুত, 

যজ্জে সংস্কতাপ্নি। 

মখান্ন ; সৎ, কীৎ, যজ্তীয়ান্ন। ২। জলজাত 
ফলবিশেষ। 

মখাস্ক্দ (মখ [দক্ষ] যত অহ্জদূ শত্রু) 
সং, পুৎ, শিব, ক্রতুর্বৎ্সী | 

মগজ (পারস্য) সং, পুৎ, মৃস্তিক্ষ, মঞ্জ1। 
মগধ (মগ [ মন্গ্ গমনকরা + অ(অল্)_ 

ণ) দোষ বাপাপ-ধ [ধা ধারণ কর1+ 

অ(ড)- ক]) সং, পু, দক্ষিণ বেহার 
দেশ। ২। স্তিপাঠক। ৩। বহু, 
মগধদেশীয় লোক । 

মগধেশ্বর (মগধ- ঈশ্বর স্বামী, ৬ঠী-_ষ) 
২,পুৎ, জরাসঙ্গ রাজা । ২। মগধদেশের 

অধিপতি । 
মগধোন্তবা মেগধ-উতৎ্-ভ্ উত্পন্নহাগয়া 

1+অ(অন্)-_ ক, আপ. - স্ত্রী) সং, স্ত্রীৎ, 
পিপপলী। ২। বিং, ম্গধর্দেশজাতা ৷ 

মগ্র (মস্জ্ ডুবা+ ত(ক্)-_ ক) বিং, ত্রিৎ, 
আন্তঃপ্রবিষ্ট, ভোবা। 

মগ্রগিরি (001700091০০) বে পর্বত 

জমুদ্রগর্ভে মগ্ন থাকে। 
মঘ (মহ্ পূজা কর1+ অ(অন্)- কথা) হ 

স্থানে ঘ) সং, পু, দ্বীপবিশেষ। ২। 
মগ্নামক ম্লেক্ছর্দের দেশ। ৩। (1অন্ 
শব) ক্লীৎ, দুখ । ৪1 (+অন্- ভাবে) 
পৃূজ।। ৫। পুস্পবিশেষ। 

মত্বব1 মবন্, মহ পূজা করা অন(ক- 
নিপ শশা? ব_ _ আগম) সৎ, পুৎ, ইন্দ্। 

১২২১ | মক ৩ 

€কম্মকারক ইত্যার্দির বহুবচনে ক্র- 
বর্ণ প্রত্যয়ের পূর্ব্বে ব স্থানে উ হয়, 
পরেও হয়; যথা-মখোনঃ) মঘোনা, 
মঘোনে ইত্যাদি,স্মীলিঙ্গে মযোনী শব্ও 
হয়) ঘোনী- স্ট্রং, শচী), ইজাণী। ২। 
জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবর্তির অস্তর্গত চক্র" 

বর্তিবিশেষ। 

অপ্ববান্ (ম্ঘবৎ্, মত [ত্বর্গেরা সুখ বছ 
বেতু) _ অস্ত্যর্থে) সৎ, পু, ইন্দ্র । বতী- 
স্ীং, ইন্দ্রাণী । 

মঘ! (মঘ দেখ, আপ -স্দীং) সং, শ্্রীৎ, 
দশম নক্ষত্র। ইহা গৃহাকৃতি পঞ্চ 

মঘা (নক্ষত্র) । 

তাঁরকাময় । কাহার মতে লাঙগলাকৃতি। 
মানব এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে 
কঠোরচিত্ত পিতৃমাতভক্ত তীব্রশ্ষভাবৰ ও 
বিদ্্যাসম্পনন হয়। ২। ওঁষধবিশেষ। 

মধাত্রয়োদশী; সং, স্ত্রী, মখানক্ষত্তযুক্ত 
ভাদরুষাত্রয়োদশী। এই দিনে মধুক্ত1- 
যন দ্বারা পিতৃগণের শ্রাঙ্ধ করিবার বিধি 
ঘআআছে। 

মখাভব (মত্ঘ।_ 
সহঃ পৃঃ 

ভূ হওয়া অঅন্)-_ ক) 
| শুক্রাচারধ্য । ২। বিং, ত্রিহ, 

| মত্ানক্ষত্রজাত। [গ্রহ 
৷ মথাভ মেঘা-ভু জা) সং, পুত, শুক্র- 
রঃ মখী ; সং, স্ত্রীং, পান্যবিশেষ, আশুধান্য। 
1 মঙক্জা (মসজ, মগ্র হওয়া+তৃ-তৃন্)- ক) 
| বিৎ।ত্রিৎ, ানকর্তী । 
। মঙ্গি ; সং, পুহ, ধলেচ্ছ, বণিপ্বিশেষ । 
মঙ্গর (মন্কৃ ভূষিত করা+উর- ক) 
ৃ সৎ, পুৎ, মুকুর, দর্পণ | 
মজ্জ, ) মেদজ [ডুবা] পিত্ত হওয়া এ বং 
মন্, মনখ গমন করা1+উ-ক) 

| 
] 



পি 

মগ 

ঘআং, জ্রেত, শীত র। ভূশ, সাতিশয় । ৬। 

আনোহর । 
মজ (মন্গ্ গষন করা+অ(অল)-র্) 

সং, পুং, নৌকার শিরোভাগ, নৌকার: 
গলুই। 

মঙ্গল মেন্গ্ গমন কর1+ অল -শ্ম) সং, 
ক্লীং,ক্ষেম,কুশল, শভ। ২। (+অল _ক) 
পুৎ, কুজগ্রহ্। "উপেন্দ্র বীজাৎ পৃথ্যাল 
মঙ্গলঃ সমজায়তে |” ৩ । বিং, গ্রিৎ, শুভ- 
দায়ক । শি২- ১ম্ঙগলৎ কবচৎ শুভমৃ 1 
লা--ন্ত্রীং, উমা, পার্বাতী, ছুর্গা। ২। 
পতিব্রতা স্ত্রী । ৩। শুরুদুর্নী। ৪1 করঞ্তী। 
৫ । বৃন্তাহ্ম্মীতৃবিশে ৭ ৬ । হরিদ্রা। ৭। 
নীলদুর্বা। 

মঙ্গলগীত ; মাহাত্ম্যকথা। 
মঙগলচগ্ডিকা মেঙ্গলবারে অচ্চনীয়া চ- 

মঙ্গলচণ্ডী খ্িকা) সং, স্ত্রী, দ্বিভূজা 
রক্তপদ্বাসনত্ভা গৌঁরবর্ণা দেবীবিশেষ। 
মঙ্গলবারে ইহার অর্চনা করিলে অভি 
সিদ্ধ হয়। এইজন্য হিন্দুমহিলাগণ উজ 
দিনে মঙলচ্ডিকার আরাধনা করেন। 

মজলচ্ছায় মেঙ্গল প্রশস্ত -_ ছাঁমা, ৬ঠী- 
হিৎ) সং, পুৎ, প্রক্ষবুক্ষ, বট বৃক্ষ । 

মঙ্গলপাঠক (ম্গল কুশল -পাঠক থে 

পাঠ করে, ৪থা-ষ) সৎ, পুং, বন্দী, 
স্তিপাঠক। 

মঙ্গলমন্থিধান- স্বম্তিক এ এাভৃতি, যাহ] 
বরণভালায় দেয়। 

মঙ্গলাগুক ; সং, ক্লীৎ, অগুক্রবিশেষ | 
মঙ্গলাচরণ মেঙ্গল- আচরণ, খং- আস) সৎ, 

ক্লীৎ, কন্ম্ারস্তে শুভজনক ক্রিয়া। 
মল্য (মঙ্গল 1যকঝ্য)-হছিতার্থে) বিৎ, 

ত্রিং, শু'ভকর, শুভজনক | শিৎ-১ “সর্প 
মঙ্গল মনল্যৎ বরেণ্যৎ বরদং শুভমৃ ।)? 

২। সুন্বরৎ । শিং-১ “রোচনৎ চন্দনৎ 

হেম মৃদ্গং দর্পণন্ সণিষৃ ॥ গুক্রমগ্রিৎ 
তথ সৃধ্যৎ প্রাতঃ পশ্যঠেৎ সদা বুধঃ 1 | 

হাধদ। ৪। সং, ক্রীঘ, দধি। ৫1 চন্যন। 
* । ত্বরণ । ৭। মিন্দর। ৮1 পুং, জশ্বখ- 
যুক্ষ । ৯। বিন্ববৃক্ষ । ১ । নারিকেলবৃক্ষ । 
১১। কপিখ। ১২। রীঠ়াকরজ। 

১২২২ ] 

।। 
রঃ 

মজ্জ 
"শা পাপী পপ শটিটিশী পাপা শিপীপিগপিশিশিিিপি শী পিস্পিলিলত 

ক সপ পপসপপিশা 

মঙ্গল্যক ক ( মজল্য-+কণ্_ যোগ) সং, পুৎ, 

মহর, মহুরি কড়াই । 
মঙল্য। (মঙ্গল্য দেখ, আপ) সহ, স্্রীং, 

দুর্গা । শিৎ- ১ *শোভনানি চ ভেঠালি 
য। দেবী দদতে হরে। ভক্তানামার্ত্ি- 

হদ্ণি মসলা তেন সা স্বৃতা।; ২। 
মালিকা গন্গযুক্রাগুরু | ৩। রোদনা। ৪1 

ভধঃপুস্পী 1 ৫1 মিসী । ৬) শুক্রুবচা। ৭। 
প্রিঘস্ু। ৮ মাষপনা। ৯1 শতপুস্পা। 
১০ | জাবস্ভী। ১১। প্রন্ধি উধধ। ১২। 

হরিদ্র।। ১৩। রঙ | 

মজিনী মেস নৌকার শিরোভাগ +ইনৃ- 
আঅন্তযর্থে) সৎ, আ্রীৎ, তরি, নৌকা। 

মচকান (দেশজ) বিং, মোড়ান, ঈষৎ ভগ্ন । 

মচর্চি।(ম শিব চচ্চ অন্ুশখলন করা 
+অকণেক)_ক, ঠা আহ) সতওস্ত্রীং, 
শেকের পরবস্তঁ হইলে) প্রশস্ত, উত্তম। 

মচ্ছ (মদ [জলে] জ্ুষ্ট হওয়া ইত্যাদি +শ 
_প্রৎ, অথব। মদৃ-শী শয়ন করা+ 
(ড)-_ ক) মধ, পুৎ, মঙ্সা, মাছ । 

মজকুরী-_রাজল অন্ন্ধে যে জম আন্য জমি- 
দরের অধীনস্থ হইয়া চিরস্থায়াকপে ভোগ 
হয ও যাহার রাঁজন্গ জমিদারের বা স্থান 
বিশেষে গবর্ণথমেন্টের কম্মটারীর যোগে 
আদায় হয়। 

মজন (মজ্জল শন্দজ) সং, মগ্নহগুন, আসক্ত 
হওন। 

মজবুত ক্মোরবী) শক, কঠিন, দৃঢ় 

ম্জা। টিন মস্জ ধাহুজ) বি গ্রহ 
গলিত । ৩। সং, স্রখ। ও 1 (আরবী) 
বিদ্রেপ, ঠাট্টা, তামাসা। 

মজুমদ।র (পারস্য মতুমাদার শন্দমজ ) বাদ- 
আাহী আমলে যে ব্যপ্তি রাজন্ব সন্বন্ধীয় 
হিসাব পত্র রাখিত। বন্তমান কালে উপ- 
রোক্ত মজুমদার পদবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
বংশানুত্রমে এ উপাধি দ্বারা অভিহিত 
হইয়। আমিতেছেন। 

মজুর (পারস্য মজচুর শব্দের অপত্রংশ ) 
সামান্য শ্রমজীবী, মুটে। 

মজ্জকৃৎ্ মেজ্জন্ খ্সশ্ছি ও মাংসের মধ্চাহ 
স্েহবিশেষসকৃষ [কু করা (কপ, 



মী [ 

-ক,ৎ্-আগম] যে করে) সং, কী 

অন্হি, হাড়। 

মজ্জথু মেজ্জন দেখ, অথূ- ভাবে) সং, পু, 

মতজন। 
মপ্জন (গগজ. ডুবা+অন(অনট)- ভাবে) 

অং, ক্লীৎ। ম্লান, অবগাহন। ২ । মগ্ন 
হ-01৩ 1 মত্জী]। 

মজ্জসমুগ্তৰ মেজ্জন্ মজ্ডজা- সমুস্ভব উৎ- 
গনি, ৬ষ্ঠী - হিৎ) সৎ, ক্লীৎ, শুক্র, রেতঃ। 

মঙ্জা_ পুহ। ) (মজ্জন্, মমজ [অস্থি প্রভৃ- 
মজ্জা_স্মীহ, / তির মধ্যে ]ডুবা + অন্ 

(কুনিন্)ট-ক । ২য় পক্ষে-খঅ (অনু)- 
ক, আপ _ক্ট্রীং) সং, অস্থি ও মাংসের 
মধ্যস্থ স্মেহবিশেষ। শিৎ-১ “অআশ্ছিবৎ 
স্বাগ্রিনা গকৎ তগ্য সারে! দ্রবো ঘন । যঃ 

ন্বেদবৎ পুথগ্ভৃতঃ স মজ্জিত্যভিধীয়তে।” 
২। বুক্ষসার । 

মজ্জারম ; সৎ, পুৎ, শুক্র, রেতহ। 

মজ্জাসার ; সং, ক্লীং, জাতীফল। 
মঞ্চ (মন্চ. উচ্চ হওয়া ইত্যাদি+ 
মঞ্চক এ অঙজেন্)-ক | কণ.- যোগে ম- 

থক) জং, পু, পনযঙ্ক, খটা, খাট | ২। 
মাচা । ৩। টৎ 1৪. | বেশী ।৫। উন্নত 

শ্বান। ৬1 উন্চ মগুপবিশেষ। শিৎ_ 
১এদোলায়মানৎ গোবিন্দৎ মপচন্থং। মধু 
ন্দনৎ রখস্থৎ বামনৎ দৃষ্ট1 পুনজন্ম ন 
বিদ্যতে )” 

মঞ্চকাশ্রয় মেক পধ্যঙ্গ, শধ্যা- আশ্রয় 
বাসম্থান) সং, পুৎ, মত্কুণ, ছারপোকা । 

মঞ্চমণগ্ডপ মেঞ্চ মাঁচা- মণ্ডপ গৃহ) সৎ, 
পু) আস্য রাখিবার স্বান, গোল।া। 

মঞ্জর (মঞ্জু মনোজ্ঞতা- রা দান করা+ 

অ(ডে)-. ক, উ্দ্ঞ, ২য় য) সং, ক্রীৎ, 
মুক্তা । ২। তিলকবৃক্ষ। 

মঞ্জরি € মঞ্জ, মনোজ্ঞতা-খ গমন 

মঙ্জরী করা4+ই-- ক) সংস্্ীং,অন্ুর । 
হ। মুকুল ।৩। বৃত্ত, বোটা। ৪ শীষ; 
যথা -চুতম্্জরী, তৃূলসীমঞ্জরী। ৫ ৷ ঝাড। 
৬ | যুক্ত] | ৭। তিলকবৃক্ষ ! 

গ্জরিত (মঞ্জর+ইত -সংজাতার্থে) বিংঃ 

ত্রিৎ, অন্কুরিত | ২। মুকুলিত। 

১২২৩ ] 
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রঙ 
মঙ, 

মঞ্জরীনভ্্ ; সং, পু, বেত সবৃঙ্ধ | 
মঞ্জা মন্জ, শম্ধ কর1+ অন) ক) সং, 

সী, ছাগী। ২। অগ্ররী। 
মঙ্জি, মজী মেনজ, মার্জন করা+ই -ক) 

সং, স্ত্রীঘ। মগ্জরী। 
মঞ্রিকা; সং, স্্রীং, গণিক1, বেশ্যা । 
অঞ্জিকলা ; সং, শ্বীৎ। কদলী। 

মঞ্জিমা (অঞ্জিমন্, গ্ু+ইমন্_ ভাবে) সং 
পু, মনোজ্ঞতা। 

মণ্রি্টা গেগ্রু মনোহর -শ্থ! থাক17+ 
(ড)- ক, আপ -স্ট্ীং) সং, স্ত্রীৎ, রক্ত- 
বর্ণ লতাবিশেষ। 

মঞ্জীর (মন্জ. শব্দ করা4ঈর-_ক) সৎ, 
পুং_ ক্লীং, চরণাভরণ, নূপুর । শিৎ-১ 

“মনিমন্তীরভূষিতো চরণে |? হ। পুহ, 
মন্থনদণ্ড বঙ্গন শ্তত্ত। 

মঞ্জিল 2 শব্দকর! + ঈর-ধি) 
মঞ্জীল ) সং, পুৎ১ রজকোষিত গ্রাম। 

। মঞ্জু (মন্জ.' মাঞ্ঞন করা+উ- ক) বিং, 
।  ব্রিৎ, মনোজ্ঞ, সুন্দর | ২। মধুর | শিৎ- 
১.৯ “মগ্জুকুগ্তং জগাম 1 
| মঞ্জুকেশী ( মগ্ুকেশিন্, মঞ্ত মনোহর 
| কেশ চুল+ইন্-অস্ত্যর্থে) সং, পুৎ, 
ূ কবুষজ | ২ বিৎ ভিৎ, মনোহর কেশ- 

বিশিষ্ট । 
টা (মগ্ মনোহর-গমন চলন, 

৬চী _ হিৎ) আং) স্ত্রী, হী । 
মগুখোষ € মগ্তু মনোজ্ঞ- ঘোষ রব, 

1 ৬ঠী- হিং) বিং, ত্রিৎ, মনোহর ধ্বনিমুক্ত। 
| ২। জং, পুং, মনোহর শন্দ ।৩। পূর্ব 

জিনবিশেষ। ৪। উপাস্তদেবতাবিশেষ। 
মঞ্জপাঠক ( মগ্চু -পঠ, পাঠ করা, বলা+ 
অক(ণক) -_ ক) সৎ, পুং) শুকপক্ষ্ী 1 ২। 

বিং, ত্রিং, মনোহর পাওঠক। 
মঞ্জুপ্রাণ €মগ্ মনোজ্ঞ - প্রাণ 

অং) পুং, ত্রহ্মা । 
মঞ্চুভাষী (- ভাষিন্, মঞ্জ -ভাষ, বল1+ 
ইন্(পিন্)_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, মধূরতষী 

জীবন ) 

|. মিষ্টভাষী। শী-ভ্্রীৎ, ভ্রয়োদশাক্ষর 
পার্ছক ছম্দোবিশেষ। 

মঞ্জুল মেগ্ু দেখ, উল-ক। অথবা মঞ্জ, 

সিল পপ, ২০ পিরিত উজ ভিত উল ০০ 



যণি 

মনোহর _ল! হওয়া + অ(ড)-ক। 

কিম্বা মগ্ী,1+ ল -- অন্তর্থে ) বিং, ভরি, 
মনোহর, হ্ন্দর ।২ 1 মধুর | ৩। সমীচীন। 

৪। সৎ, ক্লীৎ, নিকৃজজ। ৫1 পু, শৈবাল । 
মঞ্ষা | মেনজ. পরিষ্কার করা + উষ 
মঞ্জষা / ডেষন্), উষ'উষন)-ধি) সং, 

স্্রীৎ, পেড়া, সিন্ধুক | ২। পাষাণ, প্রস্তর । 
৩। অঞ্জিষ্ঠা। 

মঞ্গহাসিনী ; সৎ, স্্রীৎ, ত্রয়োদশাক্ষয় পাদক 
ছন্দোবিশেষ | ২ । বিৎ, মধুরহাম্তবিশিষ্টা । 

মটর দেশজ)সং, কলাইবিশেষ, মটরকলাই। 
মটন্ফটি ; সং, পৃৎ, দর্পারস্ত, দম্তপ্রকাঁশ। 
মট্ক মুকুট শব্দ জ) সৎ, কিরীট, শিরোভ়ষণ। 
মট্ক1 (মুকুট বা মক শব্দজ) সৎ, তৃণময় 

গৃহের অগ্রভাগ । 
মট্রক ; সং, ক্লীৎ, গ্ছের শিরোভাগ, মটকা। 
মঠ মেঠ বাস করা+অ(অল্)-_ধি, যে- 

খানে ছাত্রের বাস করে) সৎ, পু, টোল, 
পাঠশালা ২। আখড়া) যথ।-বাবাজী- 
দিগের মঠ |।৩। মন্দির, দেবালয়। শিং 
_১ “মঠ শ্রতিষ্ঠা কর্তব্য ।১, ৪ । গন্ত্রীরথ, 
গাড়ি । 

মঠর মেন মান্য কর1+ অর- সংজ্জার্থে) 
ন্-ঠ) সং পুৎ মুনিবিশেষ। ২। বিৎ, 
ত্রিং, মত্ত । 

মড়ক (মরক শবজ) সং, মাপীভয্বঃ। বহু 
মন্ুষ্যের মৃত্যুসময়্ । 

মড়ল (মৌল বা মণ্ডল শব্দজ) সৎ, গ্রামের ; 
প্রধান প্রজা মণ্ডল দেখ)। 

মড়। বোঙলা মর শশ্দজ) সং, মৃতদেহ, শব। 

মড্ড, মেম্জ [ডুবা] পবিত্র হওয়17উ - ক) 
সৎ, পুৎ, বাদ্যযন্গবিশেষ। 

অনি-_পুৎ) মে শব্দ করা+ইন্-ক) 
মণী-স্ত্রীং) সং, রত্ববিশেষ, বছমুল্য প্র- 

ভ্তরবিশেষ, মুক্ত। প্রভৃতি । শিৎ--১ “অ- 

কালে শক্রুচাপানামুদক্ত্ত যতোভবেৎ। 

অসৌ ধন্যতরোজ্ঞেক্ো বহুমুল্যো মণি- 
ল্ঘৃতঃ।? ২ । অকালোদিত ইন্্রধন্থ | ৩। 
অলিঞীর, জাল।। ৪ । লিঙাগ্র ।৫। ষো- 
নির অগ্রভাগ । ৬। অনপিবন্ধ, কজ | ৭। 
'অজাপলত্তন। ৮। পুৎ, নাগবিশেষ। 

১২২৪ ] মণি 

মপিক (মণি+ কপ - যো, খন কৈ চি 

করা+ অডে)-ক ৬, ক্রীৎ, অলিঞর, 
মাটার কলসী, জালা । 

মণিকর্ণ ; সং, পুৎ, কামরূপস্থ শিবলিগ্, 
বিশেষ । 

মণিকর্ণিকা মণিকর্ণিকা [শিবের] কণভিষণ। 
বিষ্ণুর তপস্যা দর্শনে বিস্মিত হওয়াতে 
শিবের কর্ণভিষণ এই শ্থণনে পতিত হইয়া- 
ছিল) সৎ, আ্সরীং, কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। 
শিং-১ “বিষণ প্রতি শিববাকণমু ।” 
২ “মম কর্ণাৎ পপান্তেয়ৎ যদা চ মণি. 
কর্ণিকা। তদ। প্রকৃতি লোকেহত্র খ্যা- 
তান্স মণিকর্ণিকা।” ২ | মাণময় কর্ণ- 
ভূষণ। 

মণিকানন মেণি বহুমশারত্র-কানন বন 
এইরূপ ভূষণ প্রচুর থাকে বলিক্কা) সং, 
ক্লীৎ, কঠ, পলা । 

মণিকার মেণি-কার [কু করা7+ অফষেণ) 
-_ ক) যে করে, ২য়াঁ- ষ) সং, পুৎ, মণি- 
পরিক্কারক। ২। মনিপরশক্ষক, জহর । ৩। 
গ্রস্থকারবিশেষ, ন্যাযচিস্তামণিকর্ভ1। 

মণিকৃট (মণি মণিময়-কৃট শিখর) সং, 
পু, পন্নতবিশেষ। শিং -১ “ভম্মকুটস্যা 
বৈশান্যাৎ মণিকুটো মহাগিরিঃ।” 

মণিকেতু ) সৎ পুৎ, কেতুবিশেষ্। 
মণিগ্রীব মেণি রতু_ গীববা)সং, পুৎ, কুবের- 

পুত্র | ২। বিং, ত্রিৎ, রত্বকন্ধর | 
মণিজল। মেণি মণি প্রচুর জল, ৬ঠী- 

হিৎ, মধ্যপত্লোপ)মৎ, স্্রীৎ, নদীবিশেষ। 
মণিত মেণি দেখ, ত ক্তে)-_ ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, 

চুম্বনার্দি ধ্বনি ।২। রতিকৃজিত, রতি- 
কালে স্্ীগণের অব্যক্ত শব্দবিশেষ | 

মণিভারক মেণি-তারকা, ৬্ঠী-হিং। 
যাহার চলর তার মণির ন্যায় শোভমান) 
অং, পুংঃ সারসপন্ষী । 

মণিদ্বীপ মেণি মণিময় বা প্রচুর মণিবিশিষ্ট 
_দ্বীপ। এই দ্বীপে বিস্তর মনি আছে 
বলিয়!) সং, পুহ, আীরসমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপ- 
বিশেষ । [বিশেষ। 

মণিপর্ববত ; সৎ, পু, বহুলমণিষুস্ত পর্বরবত- 
মণিপুষ্পক ; সং, পু, সহদেবের শঙ্খ । 



ম্ণী 

পপি পি পাশপাশি শাটাশীকপিতিপিশশীশশা 

১২২৫ | 

নাভিস্থল। ২। ক্লীৎ, ষট চক্রের অন্তর্গত | 
নাভিম্ধ্যস্থ তৃতীয়চক্রে । নাভিপ্দ্ধ । শিৎ 
_১ “তদৃদ্ধে নাভিদেশে তু মণিপুরৎ 
মহত্প্রভৎ | মেবাভৎ বিদ্যুদ্দাভঞ্চ বহুতে- 
ভোময়ৎ ততঃ । মণিবদ্ভিন্নধ তৎ পদ্ম 
মণিপুরৎ তথোচাতে |”? [বিশেষ । 

মণিব (মণি+ব- অন্ত্যর্থে) সৎ, পুৎ, রাগ- 
মণিবন্ধ মণি কজীা- বন্ধ, যং- স) সৎ, 

পুৎ, গ্রাকোষ্ঠ এবং পাণির মধ্যস্থ করপগ্রস্থি, 
হাতের কজা । শি২-১ “মণিবন্ষৈনিগ- 
টৈশ্চ শুশ্লিষ্টশুভসন্ষিভিঃ 1?” ২। সৈম্ধব 
লবণাকার পন্দতবিশেষ। 

মণিভদ্র ; সৎ, পু, যক্ষবিশেষ । 
মণিমণ্ডপ 3 সৎ, পু, রত্বময় গৃহ । শিং- ১ 

“ মধ্যে স্ধান্দিমণিমণ্ড পরত্রবেদীসিৎহ!- 
সনোপরিগতাৎ পরিপীতবর্ণামূ ১ ২। 
দেবতাপীঠম্ছানবিশেষ । [বিশেষ। 

মণিমধ্য ; সং, ক্লীৎ, নবাক্ষরপাদক ছন্দো- 

মণিমন্থ (মণি রতু-মন্থ ঘে মন্থন করে) 
অৎ,ক্রীৎ, সৈক্গবলবণ। ২। পর্বতবিশেষ। 

মণিমান্ মেণিষৎ্,। মণি রত্ববিশেষ+ মঙ্ 

মেতু)- অস্থ্যর্থে) বিৎ, ভ্রিৎ, মনিবিশিষ্, 
মণিভৃষিত । ২। সৎ) পুত) হুর্য্য। ৩। 
যঙ্ষবিশেষ। ৪ নুপবিশেষ । ৫1 নাগ- 
বিশেষ। ৬। বাক্গসবিশেষ । প 1 দৈত্য- 

বিশেষ । ৮ । পশ্চিমন্থ দেশবিশেষ। 
ম্ণিমাল। মেণি বত্ব-মালা হার ইত্যাদি) 

সং, স্ত্রী, অণিময় হার। ২1 দ্বত্তক্ষত- 
বিশেষ । ৩ । লক্ষী । ৪1 দীপ্তি । ৫। দ্বাদ- 
শান্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ। 

মপিরাগ; সং, ক্লীং, হিস্গুল। ২। পু 
মণির বর্ণ । [পুৎ, দাড়িম্ববৃক্ষ | 

মপিবীজ €(মপি রত্ব-বীজ বিচি) সং, 
মপিসর (মণি-সর ঘষে গমম করে) সং 

পুং মণিমক্» হার, মুক্রীহাঁর, মুক্তার 
মালা । শিৎ--১ “ঘটয়তি সত্ঘনে কুচযুগ- 
শগনে মৃগমদকচিরূষিতে । মণিসরমমলৎ 

তারকপটলৎ নখদশশশিভৃষিতে | 
মণীচক ; সং, ক্রীৎ, চত্দ্রকাস্তমণি। হ। পুত, 

মাছরাল। পাথী। 

। মণ্ডন (মণ্ড 

মণ্ড 
০৮৮ শশীশীশীশীীশিশিশিশিশিশিিশাি শশী শী 1 

স্বিপুর (মনি রত _পুর পুর্ণ ) মৎ, পু, | মণীব্ক (মন শন্দকপা, নিপাতন) সৎ, 
কী, পুস্প১ ফুল । 

মণ্ড (শও. ভূষিত কর!” অ(অআন্)ট-ক। 
অথবা মন্ + অভে)- ক) সং, পু _ কিং 
কফেন। ২! গাছ । ৩ ।মাড়। ৪ মার । 

€্ | পিচ্ছ। ৬। পুৎ, এরগুবৃক্ষ | ৭। 

ভূষণ । ৮ । রীৎ,দধির মাত । গা হত, 
হর!) মুদির) 

মণ্ডক ; সৎ, পুৎ, পিষ্টকবিশেষ । 
দেখ, আন(অন্ট )১--৭) সৎ, 

ক্লীৎ, ভূষণ। ২। €4-অনট _ ভাবে) 
অলক্করণ, ফাজান। শি২-১ ণচতুধণ- 
মণ্ডনৎ বাসোভুষামাল্যান্থলেপনৈহ 15 ৩ ॥ 
€+অন-ক) বিৎ্, ত্রিৎ, 'অলক্ষারব্ 1 
৪1 পণ্ডিতবিশেষ ।শিং-১ “শিষ্য 

প্রশিষোরূপগীয়মানমবেহি তৎ মণ্ডন- 
মিশ্রধাম।?? 

মণ্ডপ €(মণ্ড ,ভুষণ- পা পালনকর1+4-ত্ছ 
ডে)_ ক) সৎ, পুৎ্- ক্রীৎ, গুছ, দালান। 
২। জনাশ্রয়,জনবিশ্রীমপ্থান। ৩। দেবো- 
দেশে প্রস্তত গৃহ; যথা চণ্ডীমণ্ডপ ॥ 
৪ 1(মণ্ড-প ষে পান করে) বিৎ, 

ত্রিৎ্। মগ্ুডপার়ী । পা-জ্ীৎ, শিষ্পাবী। 
মণ্ডয়ন্ত €(মন্ড ভুষিতকরা4+ আস্ত প) 

সৎ, পুখ, ভষণ । ২। শেভআন্ত-_প্ম) নট । 
৩। অন্ন । শী -স্ত্রীৎ, নারী, যোষিৎ। 

মণ্ডরী ; সং, স্মীৎ, ঘুর্ঘুরিয়া পোকা । 
মণ্ডল €(মণ্ড দেখ, আঅলকেল)- ক, কিনব 
মণ্ডল --তাস্তর্থে ) সৎ, স্ীৎ। চত্দ্র- 

শুর্স্যাদির পরিধি, বেইউন। শিৎ-১ “আর্য 
মগ্ডলসংস্থ্স্ত নিত্যৎ কেতুঃ প্রাসর্পতি ১, 
২ । ক্লীৎ,গোল ;বথা-মগুলাকার উপবিষ্ট 
হও ।৩। চক্র ।৪। দেশ । ৫। বিভাীগ। 

৬।স্ছান। শি২- ১ নক্ষত্র যগুলমৃ।” ৭। 
প্রদেশ, রাজ্য। ৮। অরি মিত্রাদি দ্বাদশ- 
বিধ রাজা । ৯। ধনুপরদিগের স্ছান- 
বিশেষ 1১০1 কুত্রিম রেখাদি দ্বারা 
রচিত আসনবিশেষ। ৯১। নখাতাত। 
১২। বিৎ, ত্রৎ। সমূহ । ১৩। হৃধ্যবিল্ন । 

১৪। চক্দ্রবিম্থ। ১৫। পুং,কুক্কর। ১৬। 

সর্পবিশেষ । ৯৭ । (দেশল্স) গ্রামের প্রধান 

৮৫৪ 
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স্পা পপ 

হি নি প্র ১ 

প্রনা বৰ জে২রাইয়ৎ্। তে মহালের সীম।- স্ত্রী ভেক, ব্যাড । ২1 পু, মুনিবিশেষ। 

লাদি জমিদারের প্রতিনিধি স্বরূপে রক্ষণ।- ৩1 গাড়তেজাঃ। ৪ । ক্লীৎ, বন্ধবিশেষ। 
বেক্ষণ করে ও সমস্ত গ্রামের খাজানা ; মণ্ডকপ্লাতনঢায়- ন্যান | ৩৬] দেখ। 

ছমাদায়ের ক্বিধা করিয়া দেয় ও তদ্দন্ধণে ! অপ্ড একদরঃ (মণ্ড,ফকসরম্) সৎ, রীৎ, মণ্ড, কপুর্ণ 
নিক্ষরে বা অলপ করে জমী ভোগ করে। সরোৰরবিশেষ | [লোহার মরিচা । 

মণডলক ( মণ্ডল+কণ্- যোগ) সং, রলীৎ, | মগ্ড,র (মণ্ড দেখ, উর - ক) সৎ, পুৎ-ক্রীং, 
বিশ্ব, চক্র ও হুর্ধ্যের অগ্ডুল। ২1 দর্পণ, ; মণ্ডোদক (মণড_উদক্ক জল) সং, ক্ীং, 
আর্শি। ৩। কুষ্ঠরোগবিশেষ। 51 মণ্ড- নানাবর্ণ । ২। আলিপলা, পিষ্টতওুলমিশ্র- 
লাকারব্যহ । ৫1 পু, কুব্ধ,র। ভল। ৩। স্ুজতোক্ত স্থরাকল্াস্ত ক্কাথ- 

মগ্ুলনৃত্য ; সং, ক্লীৎ, মণ্ডলাকার নৃত্য। বিশেষ। 
মগ্ুলপত্রিকা ; সং, স্ত্রীৎ, রক্তপুনর্নবা। মত (মন বোধ করা7+ত(ক্ঞ)-্) বিং, 
মগুলাগ্র (মণ্ডল গোল- অগ্র অগ্রভাগ ) ত্রিং, জ্বাত। হ। অভিপ্লেত, অন্মত। 

সং, পৃঃ অসি, খঙ্গা। শিৎ-_ ১ “দ্ুরাহ্বানে চ গানে চঈ ভোজনে 
মণ্ডলাধীশ গুল জাআজ্য-_ অধীশ চ প্লিতো মতঃ11) ৩। সম্মানিত। ৪1 
অধিপতি ) সং, পু, মুণগডুলেশ্বর, চতু- কুৎসিত । ৫ | (+ক্ত ভাবে) সং, ক্ীং, 
শতযোজন দেশাধিপ। অভিপ্রায় 1 শ। সম্মতি । 

মগুলায়িত (মণগ্ডল+য _ প্রৎঃ ত- ষোগ ) ; অত (মদ প্রীত হওয়াঁ+'অগ(অজচ)-- 
বিৎ, তিৎ, বর্ত,ল। গোলাকার । ক, নিপ।তন) সং, পুথ, মুনিবিশেষ । ২1 

মগুলা মেগুলিন, মণ্ডল ইন্-_ অস্তাযর্থে) হন্জী। ৩ । মেঘ। ৪ ।রাজধিবিশেষ। ৫1 

সৎ, পুৎ, সর্প 1২ । সুখ) । ৩। বিড়াস। চণ্ডালবিশেষ । ৬। দানববিশেষ । 
৪1 খট্টাশ 1৫ । বটবুক্ষ । ৬1 বিৎ, ত্র । মতঙ্গজ (মতঙ্গ মুনিবিশেষ_জ [জন জ- 
মগ্ডলবিশিষ্ট,চক্রাকারে সমন্কুচিত ব। ঘুর্ণিত, ম্ান+ অ(ড)- ক] ষে জন্মে, ৫মী --ষ) 

“নীলক্ উড়ি ফিরে,মগ্ডলী দিছেন শিরে, সং, পুৎ, হস্ক। 
ঘন পূর্ণ। ক্ষেমঙ্কর হয়ে ।?” জেন্বদা)। | মতল্লিক1 (মত - অল ভূষিত করা+খ্অক 

লী _ স্ত্রীৎ। দূর্ধ্বা । (ণক)-- ক, আপ্) অং, শ্রীঘ শেছের 
সগুলেশ (মগ্ল দেশ-ঈশ ঈশ্বর পরবস্তাঁ হইলে) প্রশস্ত, উত্তম 
মগ্ডলেখর প্র, ৬ষী- ষ) আহঃ পুহঃ ! মতান্ুজ্থা, সং, স্ীৎ) নিগ্রহস্থা  শষ। 

রাজা । ২। সআাট, চত্ঃশত যোজন শ্রদ্দে- | মতি মেন বোধ করা+1+তি )- তাকে) 
শের অধিপতি । শিৎ-১ “চতুর্যোজন সং, জ্ত্রীৎ, বুদ্ধি, জ্জান। স্ি২-১ “ভসৈ- 

পধ্যস্তমধিকারৎ নৃপস্টাচ। ষো রাজা বচ স্থির মৃতি5 17 ২ | আঅভ্তঃকরণ। ৩. 

বহুতগুণঃ স এব মণ্ডলেশখর2 1? (4+স্ত- ৭) আন, খা-যেমন মতি 

মগ্ডহারক (মণ্ড অন্নাদির অগ্ররস-ন্দ। তেমনি গতি। ৪। স্মৃতি । ৫। ইচ্ছা । 
লওয়17(ণক)-_ ক) সৎ, পুং, শোৌত্তিক; শিৎ-১“যস্য যত্র কুলেজন্ম তন্সতি- 
শুড়ি। স্তাদৃশী ভবেৎ |”? [বুদ্ধিভ্রৎংশ, কুমৃতি | 

মণ্ডিত (মণ্ড দেখ, তক্তি)-শ্ব) বিং,ত্রিং, | মতিচ্ছন্ন মেতি- ছন্স) বিৎ, ভ্রিৎ, আঅতিচ্ছ ্নঃ 
ভূষিত, সভ্জিত, মোড়া । ২। বেঙ্গিত। | মতিবিভ্রংশ ; সং, পুৎ, উন্মাদরোগ । 

শশা শ্ীীশীশ শী শশী 

সং, পু, লৌজাধিপত্তিবিশেষ । । মতিত্রংশ, মতিজম _ পুং মেতি বুদ্ধি_ 
মণ্ডক (মগ দেখ, উক-ক) সং, ক্রীৎ, র মতিভাভ্তি- স্্রীং ) অংশ লব 

ঢালের ধর্বার স্থান । জান্তি) সৎ, বুদ্ধিংশ, ভুল। 
মও্ডুকব।দ্য ; সৎ, ক্লীৎ, ষাদাবিশেষ। মতিমান্ (মতিমৎ, মতি 4 মত মু) আঁ 
অণ্ড ক (মণ্ড দেখ, উক _ ক) সং.পৃং, কী- স্র্থে) বিহ তরি, বুদ্ধিমান, সুখী | 



মতা ্ 

টিজিং (সন্তিমনৎ +ইষ্ঠ- অত্যরথে বিৎ, ত্রিং, 
আতিশম সুদ্ধিমান্। 

সৎ (ষঠান্ অমুদ্ শন্দজ, যেমন মত্পুত্র 
ইততাদি) অং, মদীয়, আমার । 

মহক (মম 4 কণ _ ঘেগ) বিৎ,ত্রিৎ। মদীয়, 
মহৎমনন্ধীয়। শি২ং-১ £নৈতম্মতৎ মংক- 
মিতি ক্রুবাণ$ )”(ভেটি)।২। (সম সঙ্গ 
হওয়া+প্কিপ)-ক)] সম্তষ্ট+কণ্_ 
যোগ) সৎ, পৃং, মত্কুণ। 

খ্কুপ (মদ +০ক্িপ)-কশ্মৎয সন্ত্ট_ 
রুণ শন্দ করা 4 অ(তন্)-_-ক, নিপাতন) 
হ)পুং, ছারপোকা । ২। শ্াশ্ুশৃন্য পুরুষ, 

খোসা । ৩। নির্সিষাণ হত্তী। ৪। নারি- 
কেল। ৫ | জজ্বাত্রাণ। পা -স্পীং,অজত- 
লোম সী-চিহ। ঃ 

মৎকুণারি ? সৎ পৃৎ+ ইন্দ্রাশন, সিদ্ধি । 
মহপরায়ণ মেৎ-পরায়ন শ্রেষ্ঠ) বিৎ, তিৎ, 

যেব্যক্ির স্বীয় আত্ম আত্মাতেই সন্তুষ্ট । 
মংলব ('মারবী, তলব শক) ভাব, অর্থ। 

অভিপ্রায় । 
আন্ত (মদূ মত্ত হওয়া ইতাদি-+4+ভ(কু)-_ 

ক) সং, পু, তক্রোধান্ধ হুস্তী। ২। ধৃন্সর। 

৩) কোকিল। ৪ 1 মহিষ । ৫ | বিৎ, জিৎ) 
আনন্দিত । ৬ । বিহ্বল, মাতাল। ৭। 

ক্রুদ্ধ। ৮। উন্মন্ত। তা স্ীৎ, মিরা, 
মদ্য । ২1 ১০ অক্ষর ছন্দোবিশেষ। 

মন্তকাশিনী 37 মেল উন্মত্ত কাশ, স্ 
মন্তকাদসিনী | দীপ্তি পাওয়া+ইন্(পিন্) 

-ক, ঈপ. - স্রীৎ) সৎ, স্্ীৎ, উত্তমা স্ত্রী। 
মন্তকীশ মস্তক [মভ ক্রুদ্ধ+কণ- যোগ) 

_-ঈশ প্রভু) সৎ, পৃৎ, হস্তী, গজ । 
হঅভময়ুর (মত্ত _ ময়ুর। ঘ্ং - স) জং পুত, 

উন্মত্ত ময়ূর । ২। মেঘ । ৩ ভ্রয়োদ্শাক্ষর 

পাদচ্ছন্দোবিশেষ ; যাহার ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১"ম 
ও ১১শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট ওক । 

মন্তবারণ (মন্ত-বারণ হস্তী ) সং, পু, 
মন্তহস্ত্রী। ২। ক্লীৎ, কোঠার বারাণ্ডা। 
৩।গ্রাননাবরণ। ৪1 ঘেরা জায়গা । ৫। 

পুগচুর্ণ । ([পাদক ছন্দোবিশেষ। 
মন্তাক্রীড়া; সং, ক্রীং, ভয়োবিৎশ ত্যক্ষ র- 
ম্জালম্ব মেন্ত উন্মন্ত [শত্রু ইতাদি]- 

১২২৭ 

স্পা পািাপ্পিসশীশিপিিশপ 

___ * শী শী শী শী শী 

শি 

॥ 

৬ পাপী িশাশাশাশী শী শিিশিশাশাাাটটাটি 

] ম্জ 

মেরা জায়গা । ২1 বারেও্ডা। 

মত্তেভগমন] ; সৎ, শ্রীং, স্ীবিশেষ। "হ। 
মন্তপজগামিনী । 

মস্তেভবিক্রীড়িত ;) সৎ, ক্লীং, একবিংশত্য- 
ক্ষরপাদক ছন্দোবিশেঘ। ২ । মস্ত গজের 

জীড়া। 

মত্য মেতি সমীকরণ +ঘংষ্য) _ সাঁধু-অর্থে) 
সৎ, ক্লীৎ) ফলকবিশেষ, মই । ২। দাত্র 
প্রভৃতির বাট । ৩। জ্ঞানানুশীলন । 

মংস (মদ্ (জলে) হৃঙ্ হওয়াস-- ক) সং, 
পুং, যতস্য, মাছ | 

মহসখণ্ট ; সং, পুং, মাছের শ্ঘণ্ট | 
মৎসর (মদ্ [হট টা দ্বেষ করা ইত্যাকফি 

শসর(সরন্)-_ ক) সং, পুং, বৈর। ২1 
দ্বেষব। ৩। ক্রোধ। ৪1 অন্য়া। ৫ । পর” 

শীকাতরতা । ৬। আত্মধিক্কার। শিং- ৬ 

“নিদ্দত্তি মাঘ সদা লোকাধিগ্ মমভীববনং। 
ইত্যাত্মনি ভবেদৃষগ্য ধিকারঃ স চ মৎ- 
সরঃ 1)? ৭1 বিৎ, ত্রিৎ, ক্রুহ্ধ। ৮। কৃপশ। 

৯। পরশ্রীকাতর । বা- স্ুিৎ,। মক্ষিকা। 
২। ভৃঙ্গাশী। 

মত্সরী মেৎসরিন্, মৎ্সর+ইন্-_ অন্তরে) 
বিং, ত্রিৎ, পরজীকাতর | ২7 ছুঙ্ভীন, খল । 
৩। দ্বেষকারী । ৪ । ক্রোধী। ৫। ত্রের। 

মত্ম্য -. পুং (মদ [জলে] জষ্ট হওয়া14 
মহস্তী _ স্্রীৎ স্ত/স্যন্)- ক। আখবা মন্দ 

মুছু1+স্তন্-৭প) অথ, মীন, মাছ। ২ 
পুৎ, বিষ্র প্রথম অবতার ।-- 

শসা (স্বন্চার) । 

লন্ন 1+অ(অল.)-_শ্ম) মং) পৃৎ, আপামর, 

এলাহি নিউ 77055 

সিএস টা -3 পাতি 25০৯০ ৯৩ 

-লখ্ শা 



[ ১২২৮ |] মু 
হ্ 

সপ লী 

মত্স্য 

“নাসভ্যধোরোহিতসম আকণ্ঠশ্চ দরাকৃতি2। 
নশ্যা মশ্তুর্ববাহ্ুং শক্চক্রগদাধ রঃ ॥ 
শৃল্সীমত্সাগিভোনূর্দালন্মীবক্ষোবিরাজিত 
পদ্ঘচিছিত সর্বাজ? সুদ্দরশ্চারলোচনঃ 1), 
হ এপ্রলয়পয়োধিজলে ধতবাস্নাবেদৎ 
বিহিতবহিত্রটারিদ্র মখেদৎ । 
কেশব ধুতমীনশরীর 
জয় জগদীশ হরে ।” (জয়দেব)। 

৩। পুরাণবিশেষ । ৪ 1 বিরাটদেশ, বর্ত- 
মান জয়পুর, রঙ্জপুর, দিনাজপুর, এবং 
কুচবেহারকেও ম্তস্যদেশ বলা যায় । ৫। 

ছাদ্বশরাশি । শিৎ-- ১*মত্স্টো ঘটা নৃমি- 
থুনৎ সগদৎ স্বীণৎ ৮ 

মৎস্যকরশ্ডিকা মেৎস্য মাছ-করণ্ড চু- 

পড়ী4+কণ্-_ যোগ) সৎ স্ত্রীৎ, মজস্য- 
ধানী, মাছ রাখা খালুই। 

মৎস্যগন্ধা! (ম্স্য _শন্ষ, ৬্ঠী-হিৎ। ইনি 
স্যর উদরে জন্মগ্রহণ “করেন বলিয়া 

গাত্রে ম২সাগন্স থাকাতে মত্স্যগন্ধান'মে 
বিখ্যাত হন) সং,স্ীধ,বাাসদেবেজ মাতা । 
২।জলপিপরলী। 

মহস্যজাল ) হা) ক্রীহ, মাছধর1 জাল । 

মত্স্যজীনী (সহসাজীবিন্, মৎস্য মাছ _ 
জীবী যে জীনিক। নিক্বাহ করে ) অসৎ, 
পুৎ, ধীবর, ভোলিযা । 

মৎ্স্যণ্ী 7? মেন্দ মদু_জ্যন্দ, ক্ষরা 
শতৎস্যণ্ডিকা ) +তাতেন্)- ক, ঈপ, কণ 

_- যোগে মহসান্ডিক1) সং, সী, খণ্ড- 

বিকার, দলো চিনি । ২। মিছিরি নবাত ! 
হঠ প্রভৃতি । 

মৎস্যধানী (মৎস্য মাছ - পা 

+ অন(অনট) _ ধি) সং, স্ত্রী, খালুই। 
মত্দ্যনাশক, মহ্স্যনাশন €(মত্স্য- নাশক 

নাশন, নাশকারক, ২য়া- ষ) সং, পুৎ, 
কুক্সরপনক্ষী । 

মত্স্যপুত্রিক ; সৎ, স্পীং, জকবিশেষ। 
মত্স্যবন্ধী মেৎস্যবদ্দিন্, মৎস্য মাছ -- বন্ধ 
বন্ধন + ইন্ _অস্তযর্থে) সৎ, প্ুৎ, খীষস, 
জেলিয়া। শিৎ-১ গকৈবর্তে। দীবরো 
দাসেো মত্ষ্যবন্ধী চ জাঁলিক2।? (হলা- 
যুধ)।ন্ষিনী_ক্ীৎ, মংস্যদ্ধানী, খালই । 

১১ 
10807108554155908৮4,4045এর ৯ 4৪ ৯ াপশপত-5০: ২-257৯-৭ 

ধারণ করা: 

মৎ্স্যরজ (মত্স্য-রঙগ অনুরাগ, €্ঠী_ 
হিং) সং, পুৎ মাছরাঙ্গ। পাখী । 

মত্স্যরাজ (মৎস্য মাছ-রাজ শ্রেষ্ঠ) 
সং, পুৎ» রোহিত মত্দ্য, কইমাছ। ২। 
(মৎস্য দেশবিশেষ-রাজন রাজা, 
৬ষী _ ষ) বিরাটরাজ1। ২। কর্ণরাজ। 

মৎস্যবেধন (মেং্স্য-বিধ বিদ্ধ করা+- 
অন(অআনট)-প) সং, ক্লীৎ, নী--স্ত্রীং, 
বড়িশ, বঁড়শী। ২।নী-স্স্রীং, পর্দি- 
বিশেষ। [বিশেষ । 

মৎ্স্যসস্তানিক ; অং, পুং, মৎস্যব্যগ্জন- 
মত্স্যাশন (মতস্য মাছ শন ভোজন) 

সং, পুৎ, মাছরাঙ্গা পাখী । ২। বিৎ, ভ্রিং, 
ৃ হহস্াযভক্ষক। 

| মৎ্স্যাসন 7; সংক্লীৎ, রুদ্রধামলোক্ত আসন- 
ৰ বিশেষ। শিৎ-১ অথ মত্স্যাসনৎ পুষ্ঠে 

| হাস্তেপরিকরাজ,লি। পাদযুগলমানেন বৃদ্ধা- 
| ক্ষ্টস্য যোজনমূ 1 
ৃ মতস্যোদরট মেৎস্য মাছ-উদর, পম্ী- 

হিৎ। মহাভারতে-_ব্যাসদেবের মাতাকে 
ূ হম্োর উদরে পাওয়াতে, ইনি মৎস্যের 
1 গন্ধ প্রাপ্ত হন, এবৎ সেই অবধি মংস্য- 
ূ গন্ধা নামে খ্যাতা হন, অনস্তর ব্যাস- 
৷ দেবের পিতা পরাশর মুনির বরে পদ্ষের 
| গন্ধ প্রাপ্ত হল) সই» স্ত্রী, সত বতী, 

| ব্যাসদেবের মাতা । ২। কাশীম্থ তীর্থ-' 
| বিশেষ । 
৷ মখন (মথ্ মন্থন করা+আঅন(অন” »ভ1) 
। . জাৎ, ক্লীৎ, মন্থন, বিলোডন)” 91 শিং 

-১ পিম্পীরোদমখনোভূতমশরত্বৎ জমা- 

মরৈঃ ॥৮ দেবীমাহাত্মাণ। ২।বিনাশ। 
৩। কেশ । ৪1 পু, গণিকারিকারুক্ষ | 

মথিত (মথন দেখ, তক্তে)- শ্রী) বিৎ, ত্রিৎ, 
বিলোড়িত, তোটা, নাড়াচাড়া । ২। বি- 
নাশিত। ৩। পীড়িত। ৪ ।হত। ৫। 

সং, বলীৎ, তক্র, নি্জল ঘযোল। 
মধী (ম্ধিন্, মথন দেখ, ইন্- প্রং) সং, 

পুহ, মস্থনদণ্ড। 
কস শপাসিশশীশীশ৭ িশ শাীশীশ্পশটিলিশট শী শপে িশিাশিশশ মখুরা ) মেখ্ বধকরা14 উরসউর _ ধি,আপ। 

মথ্রা ৮ এইস্থানে শক্রুদ্ব মবুনামক অসথরকে 
| মনুরা বধ করেল বলিয়া) সং, স্্রীৎঃ 



আদ [ ১২২৯ ] মদ 

স্পোাীিিশিিশাািস্ীাটশিিটিিিিাটিটাাীীশী শী শি িসিটিমিলপ 

আগরা প্রদেশের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নগরী, | দিগের ভরণপোষণের সাহাধ্যার্থ'ও ধর্খ- 
মধুপুরী | পুর্বে শ্রীকষ্* এই স্থানে লীলা | কার্ধ্য এবং দান করার জন্য নিক্ষরে ব! 
করেন বলিয়া ইহা মোক্ষদায়ক তীর্থ! অলস করেযেভূমি দেওয়াধায়। 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ ।শিৎ _ ১/অযোধ্যা মথুরা | মদধার (মদ অদপ্রধান _ধারা, পমী- হিং) 
মায়া কাশী কাপ্ধী অবস্থিকা। পুরী দ্বার- | সৎ, পুং, পন্দতবিশেষ । 
বতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদ্াায়িকা।” মদন (মদ্-ঞি-মদ্দি মত্ত হওয়া+ অন - 

মখুরেশ মেথ্রা নগরীবিশেষ-ঈশ অধি-; ক।“ঝষয় উচুঃ। মদনাম্মদনাখাভ্বৎ শতো- 
পতি) সং, পুৎ, কৃষ্ণ । দর্পাৎ সদর্পকঃ”) সৎ, পুৎ, কামদেব। 

মথ্যমান মেখ্ মন্থনকর11ক্গান বান) নী, ২। বসম্ভকাল। ৩। বুক্ষবিশেষ। ৪1 ধু" 

য- আগম) বি, ত্রিৎ, যাহা মন্থন করা তুরা গাছ। ৫ | ময়নাগাছ। *৬ । মাষ- 
যাইতেছে । কলায়। ৭। খদিরবৃক্ষ। ৮। অক্ষোটক 

মন (মূ হ্ষ্ট হওয়া, মন্গ হওয়া+ অতল) বৃক্ষ । ৯। বকুলবৃক্ষ । ১০1 ময়নাফল। 
_ ভাবে) সৎ, পুৎ, আনন্দ । ২। আনন্দ- ১১। আলিঙ্গনবিশেষ। ১২ । ভ্রমর । ১৩। 

জনিত সন্মোহ। ৩। মদিরাকৃত মনো- বিং, ত্রিৎ, মন্ততাজনক | না, শী- স্ত্রীং) 
বিকার,মন্ততা। ৪। মদদরাগ। ৫। উন্মাদ । তুরা, মদিরা। 
৬। (+আঅন্ -প) রেতঃ। ৭। অহঙ্কার, : মদনক; সং, পুং, দমনকবৃক্ষা। 

গন্দ ।শিৎ-১ “অহৎ মহাত্মা ধনবান্ : মদনকণ্টক ; সং, পু২, সাত্বিক ভাবের 
মহতুলাযঃ কোহস্সি ভদ্লে । ইতি যজ্জা-! 'আবির্ভাবজন্য রোমাঞ্চ । 
তে চিন্তৎ মদঃ প্রোক্তঃ সম কোবিটৈঃ |” ! মদনকাকুরব (মদন কাকুরব, ৬ঠী- হিৎ) 
১ *বুদ্ধের্মোহ সমতবদহক্কারাদভন্মদঃ 1”? জং, পু, পারাবত, কপোত, পায়রা । 
৮। হুস্তীর গণগুস্থলার্দি হইতে ক্ষরিত ! ম্দনগুহ ; সৎ, কর্লীৎ, স্্রীচিহবিশেষ। হ। 

ঘণ্মবিশেষ। ঈ।উন্মাদঅনিত সুণগণ্ডস্থলাদি। লগ্ হইতে সপ্তমস্থান। 
হইতে নিঃসত স্তেদ ; যথা “চক্ষে জিনি | মর্দনগোপাল (মদন ইব গোপালঃ) সং, পুহ, 

স্পেল পপ পা পপ স্পা 

গ ভালে মুগমদ বিন্দু ।” ১০। মদ্য | ১১। ূ আক | শিহ-১ “বন্দে শদনগোপালং 

কদ্ত রী । কৈশোরাকারমন্ভুতৎ 1? 
মদক যে।বনিক) নিদাকর উফধবিশেষ । মদ্ধনচতুর্দশী ; সৎ) স্টীৎ, চৈত্রমাসের শুক 
মদকট (মদ -_কট গমন করা, পাওয়া + চতুর্দশী এই দিনে সদনমহোত্মবের 
(অন্)- ক) সৎ, পু, ষণ্ড, ষাঁড়। ২। 1 বিধি আছে। 
মন্তহস্ভা । ৩ । লিং, ত্র মদোত্কট । মদনতয়োদশী ; সৎ, স্পীং, চৈত্রমাসের 

মদকল (ম্দ মন্ত্রতাকল শন্দ করা+ শুক্লাত্রয়োদশী। এই দিনে মরদনব্রত 

মপুরান্ফ,ট-শস্বকারী। ২। মদাব্যক্তভাষী । মদনদ্বাদশী ; সং, স্্রীং। চৈত্রমাসের শুক্ষা 
৩ । সং, পুৎ, মত্তহস্তী । মদনপাঠক মদন বসস্তকাল-_পাঠক যে 

মদগন্ধ (মদ মন্তত।-গন্ধ ভ্রাণ) সৎ, পাঠ করে । যে এইকালে রব করে) সং, 
পুৎ,» সপ্চচ্হদবুক্গ, ছাতিমগাছ । হ্ধাঁ_ পুং, কোকিল । 
স্্রীৎ, স্বর, মর্দিরা। ২। অতসা। মদদনমেহন মেদন- মোহন, ২য়া-ষ) সং, 

মদস্ী ; সৎ, জ্ীং, পুতিকা। |. পু আকুষ | শিং-৯ "আ্ীমম্মদনমোহ- 
মদচ্যুৎ্(মদ _চুযাৎ ক্ষরিতহওয়া4+০ (ক্লিপ) | নম 1 ২ 1 বিৎ, ভ্রিৎ, আতিম্যন্নর | 

_ ক) বিৎ১ ত্রিং, মদত্রাবী | ূ মদনললিতা ; সৎ, শ্রী, সোড়শাক্ষারপাদক 

ূ 
। 

অংঅন্)ট_ক) বিৎ, ত্রিং, মন্ততাজন্য করিবার বিধি আছে। দ্বাদশী। 

মৃদৎ (যাবনিক) সাহাষ্য। ছন্দেবিশেষ | 
মদংমাস-বাদসাহী আমলে ধর্দ্যাজক- ) মদললেখ ; সৎঃ পুহ, প্রাণয়স্থচক পত্রিকা । 
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মদনশলাকা (মদদন-_শলাক1 শারিক? বা] মদাঢ্য; সং, পুৎ, তালবৃক্ষ । ২। বিৎ, ত্রিং, 
শল্য ইত্যাদি) সং শ্ীং, কাম্োদ্দীপক | মদযুত্ত । ঢা ভ্ত্রীৎ, লোহিত ঝিন্টী। 
ওষধ। ২ । সারিকা পঙ্গিণী। ৩। কোকিল1। | মদ্ধাতক্ক (মদ্র- আতঙ্ক ভয়) সং, পুংঃ 

মদনসারিকা (মদন- সারিকা শালিক) মন্যপানজনিত রোগবিশেষ। 
সং, শ্দীৎ, শালিকপক্ষিপী । : মদাত্যয় মদ মন্ততা_-'অতায় নাশ) সং, মদলা) সৎ, স্ত্রী, হুর । : পুং, মদ্যপানজনিত পীড়াবিশেষ । 

মদনাক্কুশ (মদন কাষ অঙ্কুশ ডাঁজস) | মদান্ধ (মদ- অন্ধ, "মী_ষ) বিং) তং, 
ফাহ। প্ুহ লিক্ষ । ২। পুই- “চি হ্তৃচ 1৩. মৈথুন মত্ততায় হিতাহিত 5 ॥ ২। ত্তি 

কালে নখাধাত। শিৎ-১"কামান্ছুশান্ছু- | দপাঁ। 
শি কাহিমতজজেলে 1”? শ্রোভবোধ)। | মদাম়্াত (মদ গর্_আগ্নাত [আ-য়া 

স্দনাযুধ (মদন কাম-_আফুধ অন্দম) সং অনুশীলন কর1+ তক্তে)১_-ধি] অভ্যস্ত ১ ঠ 

পৃঃ যোনি, শ্রি-চিহ্ত । সম্মানিত ) সৎ, পু, গজটক্কা, হস্ঠীর 
মঙ্গনাঁলয (সদন কাম-আলয় 'আধার, | উপরিশ্থিত ডক্কা। 

বাঁসস্মান) সহ, পুং) রাজা । ১। পছা।শ। | মদাশ্বর (যদ -অন্ধবর বস্ম, ৬ষ্ঠী - হিং) সৎ, 

যোনি, স্পীচিহ্ন । ৪1 জ্যোতিষোক্ত লগ্মা- পু, মন্তহস্ভী। 
বধিক সপ্তম স্থান। মদ্দার (মদ মত্ত হওয়171 আর(আরন্)-- 

শদনাবশ্থা (মদন কাম - অনন্যা জরা) ক) সং, পু, হস্তী | ২। মন্তহস্তী। ৩। 

২ স্ীৎ, কামদশ!। ৭্সতিমুক্গক | 1 শু কর। ৪ ।নপবিশেষ। ৫ | বিৎ+ ত্রিৎ, 
কামুক । ৬] ধূর্ত, শঠ। 

মদালাপী (মদালপিন্, মদ আনন্দ আ- 
লপ বলা4ইন্।ণিন্)-ক। বমস্তকালে 
এই পক্ষীর গান সর্দ্দদ! শুনা বায়) অং, 
পুৎ, কোকিল। নী- স্টীৎ, কোকিল!। 

মদ্দাহ্ব মেদ কস্ত,বী_- আহ্ব। নাম, ৬ 
_হিহৎ) সং, পুৎঃ মুগনাতি, কস্ রী। 

অদভগ্সিনী ; সং স্্ীঘ, শণ্তমূলী । মির (মদ মত্ত হওয়া+ ইরকিএ)- ক) 

মদযভ্তী (মদৃ-ঞ্রি ুষ্ট হওয়া অতশেত) | সং, পুৎ-_জীৎ, মন্তখগীন্পন্ী | রা ্রীঘ, 

-_ক, ঈপ্) সৎ, স্ত্রীঘ, বনমলিকা। | মেদ্-ডি) বাকণীমদ্যা। ২। দ্বানি শতি 

আদফ্ধিত] (মদঘ্ষিত,। মদ্-ঞি্মদ্দি মক] অক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৩।নিৎ,দ্ি ভভতা- 

অদ্দনী; সং, স্ীৎ, রা । ২। হগনান্ভি। ৩। 
মদ্দনো২সব (মদন কাম, বসস্থ- উত্সব). 

»ঠী _ম) সৎ, পরত বসস্ভোহখসব, হো, 
পাকা বা--সশ্ীৎ, স্বর্গবেশ্টা। 

লদপ্রয়োগ মেদ মন্তত।, হন্তীর গণ্ডুপ্মলার্দি 
জনিত ঘশ্ম প্রয়োগ তোগ, মিলন) সংঃ | 
পু, হস্তীদের ম্দম্মরণ | 

হওযষা+তৃ তন্)- ক) বিং, ত্রিৎ, মদ- ূ জনক । ৪ । পু, রক্তথদির | 
জনক, মাদক । মদির'ক্ষী (- অক্ষিন্, মদির মদিএ1 

মদগিত্ব' মেদয়িত1 দেখ, ইত, ক, শীলার্থে) | মদিরেক্ষণ _ জক্ষি) জঈফ্ষণ, জপ, 
সৎ, পুৎ, কামদেব। ২। শুঁড়ি।৩। মন্ত- আপ, ৬ঠী- হিৎ) সৎ, জ্রীৎ, মন্থলোচন! 

ব্যক্তি । ৪ | মেঘ । €। ক্ুং, মদ্য। ৬। ৃ রমণী । “মম তু মতমনঙ্গস্মোর তারল্যদর্ণ- 

বি, ত্িৎ। মাদক | ৭1 মদযুক্ত। ৰ ্মদকলমদিরাক্ষীনীবিমোঙ্গা হি মোক্ষঃ। 
মদবিক্ষিগ্ত মেদ মন্ততা-বিক্ষিণ্ত মত্ত, । মদিরাগৃহ ;) সৎ, ক্রীৎ, মদ্যসন্ধানার্থ গৃহ। 

মদন্থান ; সৎ, ক্রীৎ, মদ্যপান স্থান। পতিবিশেষ । ২। নুপবিশেষ । 
মদআাবী (মদআ্রাবিন্, ষদ-ক্ ক্ষরিত ! মাদ্রাসখ ; সৎ, পুৎ, আত্রুক্ষ। 

হওয়11ইন্.ণিন্)-ক) বিৎ, ত্রিৎ, মদ-: অদিষ্ঠামদ যেজক্টি বা মত্ত করে+ ইট 
বর্সী, মদ ইণবিশিষ্ট | | অভ্য্েট মত, স্্রীৎ, শুরা, মদিরা। 

৩য়া- ষ) সং, পুং, মস্তহস্টী । ১ সং, পু২, বিরাট-রাজার সেনা 
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মী মেদিন, মদূ-ক্রি-মদি কৃপ্ত কর।+ মদ্রন্কর, মজ্জরকার মেদ্রে হর্ধ, মঙ্গল _ কর, 
ইন্(ণিন্)- ক) বিং, ত্রিং, তর্পক, তৃপ্তি | কার্যে করে, ২য়া-ষ) বিং, ত্রিং, 
কারক। [ত্রিৎ। মত্সম্বন্ধীয়) আমার।; ক্ষেমঙ্কর, মজলকারক। 

মদীয় (অন্মদূ +ঈষ্(নীয়) _ইদমর্থে ) বিং, ] দ্রনাভ ) সং, পুং, নিষাদ্দ ওরসে উৎপন্ন 
মদোত্কট (মদ -স্উতৎ্কট যেমত্তবাক্রতদ্ধ জাতিবিশেষ | 

হর) সুৎ, পুৎ মন্তহত্তী। ২। বিং, ত্রিই, মদ্রহতা (মদদ দেশবিশেষ-_ত্ৃতা কন্যা, 
মদোদ্ধত। ৩. পর্ষবিত। টা-স্্রীং, মদিরা। | ৬ঠী- ষ) সং) জীং, মান্দ্রী, পাগু পত্থী। 

মদেোদগ্র, মপোদ্ধত (সদ-উদগ্র উন্নত। ; মধু (মন বোধ করা+উ-প, ন-ুধ) সং, 
মদদ মন্ততা-উদ্ধত আঘাত প্রাণ্ড,; পুং-ক্রীং, জুরা। ২। মৌ। ৩। পুক্পরস। 
পর!ভত) বিৎ, ত্রিং, টি ॥ শিং-১ ৪। মধুর-রস। শিৎ-১মকরন্দস্য মদাস্ত 
“মকোদগ্রাঃ ককুদ্যন্তঃ।” গ্রা-স্্রীং,নারী |; মাক্ষিকস্যাপি বাচকঃ। অদ্র্চাপিগণে 

মগ, ( মগজ |জলে] জষ্ট সিডি ক) পাঠাৎ পুধনপুংসকয়োম ৫217 ৫1 জ্ীং। 
সংপুৎ, জলচর পক্ষিবিশেষ,পাণিকেৌড়ী। জল । ৬। পুখ্খচৈঘমাস। ৭। বসম্ভকীল। 
২। যুদ্ধজাহাজ সমৃহ। ৮। দৈত্যবিশেষ ; বিষ্ুর কর্ণমল্ হইতে 

মদগ,র) মপগ,রক (মদ জষ্ট হওয়া4উর-_ এই দৈত্যের জন্ম হয়। শিৎ-১ “তত 
ক, গ-আগম। মদগ,র+ কণ্_ যোগ, কর্ণমলচুর্ণভ্যো মধুনামাতুরোহভ বব 
নিপাতন) সং, পুং, মাগুর মাছ। ২। উৎ্পন্নঃ স চ পানার্থৎ যস্মাৎ্ মুগিতবান্ 
সংকীর্ণ জাতিবিশেষ, ভুবুরি । শিং - ১ মধু । অতস্তম্য মহাদেবী মধুনামাকরো- 

৯৮০০৯০০০৯০৯ 

তম্মাদেতে জলে মগ্াঃ মদৃগ্ডরা নামবি-। তর্দা।”? (কালিকাপুরাণ)। ৯ । বিৎ, ত্রিং, 

আতা: । ঘে হ্রস্তি সদাহসংখ্যান্ সমুছ্ো- ] স্বাছু, মিষ্ই। [মধু । 
দচারিণঃ 1 মধুক মেধু1+কণ যোগ) সৎ, কী, যষ্ি- 

মদৃগুরমী ; অংন্দ্রীং, শুঙ্গীম২স্য,সিছ্িমাছ | | মধুকঠ মেধু মিষ্ট_-কঠ কঠর্ধবনি, ৬ঠী- 
মদ্য (মদ মত্ত হওয়া4-ষ- ৭) সং, ক্লীীৎ, হিৎ) সৎ, পু, কে।কিল। 

তুর মিরা । শিৎ-১ "মাধবী কমৈক্ষব | মধুকর (মধু-কর কু কর+অ(ট)-_ক] 
দ্রাক্ষৎ তালখাক্জ,রপানমৎ | মৈরেয়ৎ মা- ূ যে করে, ২য়া_ ষ) সং, পুখ্, ভ্রমর । ২। 
শিকং টাঙ্কৎ মাধুকৎ নারিকেলজং । মুখা- | প্রণয়ী, বল্গভ। ৩। ভূঙ্গরানবৃক্ষ। রী- 
মন্নবিকারোথৎ মদ্যং দ্বাদদশধ। স্মৃতমূ 1)? জমরী ; ঘথা-“মধুকরী কল্পনা |”? 

মদাক্রম ; সং, পুৎ, মাড়বৃক্ষ । মধুকত্ৎ মধু মিঃ-কৃৎ যে করে, ২য়1-, 
মদ্যপ (মদ্য-প পা পান কর।1+ ডা ষ) সৎ, পু, ভমর। 

-ক] যে পান করে) বিৎ,ত্রিং, শুরা | মধুকেশট মেধুকে মধুতে -শট্ গমনকর। 
পায়ী, যে মদ্যপান করে। ২। পুৎ, দানব- 4 অ(অনৃ)-_ ক) সং, পুৎ) ভ্রমর । 
বিশেষ । । অধুটৈটভ 7 সং, পুৎ, স্বনামখ্যাত অনুর" 

মদ্যপন্ধ ; সং, পুৎ, স্থরাকন্ক, মেয় । ! দ্বয়। শিং-১ “দৈনন্দিনে তু প্রলয়ে 
মগ্যমণ্ড ) সং) পুং, মদ্যফেণ। [বীজ। প্রস্থপ্ডে গক্ড়দ্বজে। তস্য শ্রবণ বিড় জাতা- 
মদ্যবীজ; সৎ, ব্রীৎ, নানা দ্রব্যকৃত শুরা- | বন্থুরো মধুটকটভো।” 
মদ্যামোদ ; সং, পু, বকুলবৃক্ষ | । মধ্ুকোষ _ পুৎ মধু- কোষ ভাণ্ডার, 
মদ্র(ম্দ্ হুষ্ট হওয়/+র-ধি) সৎ, পুৎ১ 1 মধুজালক 7 ক্লীৎ | *ষঠী -ষ.কিন্বা মনুসঙ্ষি'ক। 

পঞ্জাবের অন্তর্গত দেশবিশেষ। ২। (+ কৃত কোষ) সং, পু, মৌচাক। 
র- ভা) আহ্নাদ, হর্ষ। ৩। মঙ্ল। ৪ | | মধুক্রম (মধু-ক্রম, পুনঃ পুনঃ মধুপানের 
ভদ্রে। বিৎ, ত্রিং, মদ্রদেশোতপন্ন | ক্রম ষাহাতে, ৭মী-হিৎ) তাং, পু 

মদ্রক (মদ্র দেশবিশেষ+ক কৈধাতুজ) | মৌচাক। 



সা 

মপুগায়ন মেধু মিইউ-গায়ন গায়ক। 
মধুঘোষ ঘেষ রব, *ঠী- হিং) সং, 

পু, কোকিল । 
মধুচক্র ; সং, ক্লীৎ, মৌচাক । 
মধুচ্ছত্র ; মং, ক্লীৎ, মধুচক্র | 
মধুজ (মধু মৌ-জ [জন জন্মান+অ 
(ড)- ক) উত্পন্ন, «মী -_য) সং, ক্লীং, 
শিকৃথ ক, মোম । 

মধুজা (মধু দৈত্যবিশেষ-জ উতপন্ন। 
মধু দৈত্যের মেদ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন 
একূপ পৌরাণিকী বার্তা! আছে, ৫মী- 
ব) সৎ, স্ত্রীৎ, পৃথিবী । 

মধুজিৎ্, মধুভিদৃ মেধু দৈত্যবিশেষ 
মধুদ্দিষ, মধুমথন -জিৎ যেজয় করে, 

ভিদ্ু যেভেদদ করে, দ্বিষধ যেহিৎসা 
করে, মথখন যে বধ করে, ২য়া- ষ) সং, 
পু, বিষুত, নারায়ণ । 

মধুতৃণ মেধ মিষ্ট ত৭) সৎ, র্লীৎ, ইক্ষু । 
মধুত্রক্স মেধু _ত্রয় তিন) সৎ, ক্লীৎ, বত মধু 

শর্করা । পু, মন; কামদেব। 
মধুদীপ মেধু বসম্ভল দীপ প্রজ্জবলন) সং, 
মধুদ্দত (মধু বসম্ত-দৃত বার্তীবহ। বসন্ত 

কালে মুকুলিত হয় বলিয়া) সং, পুৎ, 
'আভ্বৃক্ষ | তী-_ সী, পাটলাবৃক্ষ | 

মধুদ্ে মেধু মৌ -দ্রু লওয়া+ অ(অন্)- 
ক, উ- লোপ) সং, পুৎ, মধুকর, ত্রমর। 

মধুত্রম মেধু_ ক্রম বৃক্ষ) সৎ, পুৎঃ মৌল- 
বৃক্ষ । [খাড় 1 

মধুধুলি মেধু মিষ্ট -ধূলি) সৎ, শ্রীং, খণ্ড, 
মধুধেনু ; সং১স্ত্রীৎ, দানার্থ মধু প্রভৃতি দ্রব্য- 

কৃত কিতা সবৎস। ধেনু । 

মধুনেতা (-নেত, মপ্ু মৌ-নী পাওয়া 
+তৃতেন্)- ক) সং, পুৎ+ মধুকর, ভমর | 

মধুপ অধু-প পা পান করা4+ অডে)- 
ক]যেপান করে, ২য়া-ষ) সৎ, পুৎ, 

জম্র, মধুকর | ২। বিং,ত্রিৎ, অধুপায়ী। 
মধুপটল ; সৎ, রলীৎ, মধুচক্র । 
মধুপর্ক €মধু-পৃচ সম্প্ক্ত হওয়া+অ 

মেঞ)-ম্ম) সঙ পুৎক্রীহ, মধু দি স্বৃত 
শর্করা জল এই পঞ্চমিশ্র ভক্ষ্যবিশেষ। 

শিং-৯ “দধি সর্পির্জলং ক্ষৌদ্রৎ 
চে 

০ 

১২৩২ 

্প্ীশীীশশীশী্ 

র 

] মধু 
শপে স্ি5- 

সিতৈতাভিষ্ত পঞ্চভিঃ । ভ্রোচ্যতে মধু- 

পর্কভ্য সর্বদেবৌঘষ্টয়ে |” | 
মধৃপণী সং, স্ত্রী, হড়চী। ২। গাশ্তারী। 

৩। নীলীরৃক্ষ | ্ 
মধূপায়ী (-পারিনূ, মধু -পা পান করা+ 

ইন্পিন্)-ক, য্_ আগম ) সং, পু, 
ভ্রমর | ২। বিং, ত্রিৎ, মধুপানকারী। 

মধুপুরী মেধু অন্থরবিশেষ- পুরী 
৬ঠী_ষ) সং, স্ত্রী, মথুরা নগরী । 

মধুপুষ্প ; সং, পৃ, মৌলবৃক্ষ | ২। শিরীষ- 
বৃক্ষ । ৩। অশোকবৃক্ষ। ৪ 1 বকুলবৃক্ষ । 
স্পা--ক্্রীৎ, দ্ভীবৃক্ষ । | 

মধুপ্রিয় মেধু মদ্য ইত্যাদ্দি- প্রিয়, ৬ষ্ী_ 
হিং) সং, পুং, বলরাম । ২। ভূমিজন্থু। 

মধুভূৎ্ (মধু-ভূৎ্ [ভৃ+০ক্িপ)১২ক] ষে 

ধারণ করে) সং১পুং,জমর । [মাধবীলতা ৷ 
মধুবহুল1 মেধু _ বহুল, ৭মী _ হিৎ্) সংঃজ্ীৎ, 
মধুমক্ষিকা (মধু মক্ষিকা মাছি) সং, স্ত্রীৎ, 

মৌমাছি । 
মধুমথ্ | 
মধুমথন 

বিধুঃ | 
মধুমান্ মেধুমত্ মধু+মতু _ অস্ত্যর্থে) বিং, 

ত্রিৎ, মাধুষ্যযুক্ত । শিং-১ এমনধুম্জ 
পার্থিবং রজঠ 1” মতী-জ্্রীৎ,নদরীবিশেষ। 
২। দেবীবিশেষ | শিং-_১ “তথা মধুমনী 
সিদ্ধিজণয়তে নারসংশয় ।) ". যাগি- 
দিগের চিন্তবৃত্তিবিশেষ। € শ্াক্ষর- 
পাদছন্দোবিশেষ, যাহার প্রং ৭ ছয় অক্ষর 
লঘু ও শেষ অক্ষর গুরু । 

মধুমাধ্বীক (মধু শৃর'--মারধবীক,মাধবী 
মধুমাধবী মধু হইতে জাত সুর) সং, 

ক্লীং, সুরা, মদ্য। 
মধ্ুমারক মেধু-মারি প্রাণত্যাগ করান+ 

অক(ণক) _ ক) সং১ পু, জমর । 
মধুমূল ; সং, ক্রীৎ, মৌ-আলু ! 
মবুযষ্টি মেধু মিষ্ট _যষ্টি লাঠি) সৎ, স্ত্রী, 

ইক্ষু, আকৃ | ২ যষ্টিমধু। [যষ্টিমধু । 
মধুযষ্টিক। (মধুষ্টি +কণ্ _ স্বার্থে) সং, স্তরীৎ, 
মধুর মেধু-রা গ্রহণ করা+অ(ক)- ক। 

কিম্বা মধুর _ অস্তযর্থে) সং, পু) মিষউ 

নগরী, 

(মধু-মথ, মন্থন করা7+* 

(ক্কিপ), অন- ক) সং, পুত, 



মধু 
_._. শশী টিশিশীশীশীশীশাাতীটি পাকি ৬০. 

১২৩৬ ] মধু 

* শশা াপাশিশাীশিশিিশীীটিপী। পা সা শীশিস্পিসি সাপ শিপ 

রম । ২। মাধুর্য; গুণ। ৩ ধীর র্জ টিন | | মধুরুত মেধু-ত্রভত আসক্কি, নিয়ম, ৬ঠী _ 

৪ বিষ । ৫1 বি, তরি, মিষ্টরসযুক্ত। 
শিং১ “ ম্ুরয়া মধুবোধিতমাধবী |” 
৬। মাবুর্ধ্যযুক | ৭। প্রিয়দর্শন, সৌম্য, 
ডি ৮। প্রোতিজনক। ৯। মনোহর । 

বাস্্রীৎ,মুরনগরী । [লেবু। 
নী সং, পুং, জন্বীরবিশেষ, কমলা- 
মধুরফল ; সৎ, পুৎ, রাজবদূর। 
মধুরস (মর মধুর- রস, ৬ঠী_ হিৎ) সং, 

পু, ইনু । ২। তাল। সা-ক্্রীং, মুন্বা। 
২।দ্রাক্ষা ।৩। হুদ্ধিকাঁ। ৪। গাস্তারী। 

অধুরশ্রব। (মধুর ত্র ক্ষরিত হওয়া + অ 
(অনৃ)- ক) সং, স্ত্রীং, পিগুখর্জ,রী। 

যপুরিপু তযবু-রিপু শক্র, ৬ষঠী-ব) সং, 
পুং, লিযুই। ৰ 

মধুরোদক (নুর যিউ' উদক জল) সং, 
পৃং, লবণেক্ষু প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত 
জল-সমুদ্র। 

মধুল মেরু শদ/ ল। পাওয়া + অ(ড)- 
ক) সৎ, ক্লীং, মদ্য, মদ | 

মধুলিট & (মধুলিহ, যু লিট লিহ, 
মধুলিহ লেহ [লিহ্ আম্মাদন করা+ 
যধুলেহছ | ০(কিপ), অ(ক), অন্-ক] 
খটুলেহী যে আদন্দাদ করে, ২য়া- 

মধুলেহিন্, মবুস্তলেহী |লিহ+ইন্(ণিন্) 
-ক)] যে আঙ্বাদন করে, ২য়া- ষ১ সং, 
পুৎ, মধুকর, ত্রমর । 

মধুবন (যপু ম্-বন মে শন্দ করে) 
সং) পু, কোকিল । ২। ক্রীং, মেধুটৈত্যা- 
ধিষ্টিত বন) বৃন্দাবনস্থ বনবিশেষ | শিৎ- 
১ "তন্তাত গরচ্ছ ভদ্রৎ তে য়মুনাধাস্তটৎ 
শুচি। পুণ্যৎ মধুবনৎ যত্র মান্নিধ্যৎ নিত্য- 
দ্বা হরে২।?(ভাগবত)। ২। ম্থুরার দ্বাস্ত- 

গত ব্নবিশেষ | ৩। কিছ্ছিস্ব্যাস্থ ব্ন- 

বিশেষ। 

মধুবল্পী ; সং, স্ত্রী, যি মধু । 
ম্বার (মধু মদ্য-বার পরিমাণ) সং, 
পি পুনঃপুনঃ অবিশ্রাস্ত মদ্যপান, মধু 

| মধুক্ষীর ; সৎ, পুং, খর্জ,র বৃক্ষ । এন । 

মধুবীজ (মধু মিষ্টউ-বীজ বিচি, ৬ঠী- 
[হৎ) ষৎ, পুৎ। দাড়িম্ববৃক্ষ | 

হিৎ) সৎ, পুৎঃ ভ্রমর । শিং১ “অজি 
পতন লবঙ্গ লতানয়ে মধুনি বিধুয় মধু- 
ব্রতান।” [খও্ড। 

মধুশর্কর] ; সং, স্ত্রী, মধুলাত শর্করা, সিতা- 
মধুশাখ মে শাখা, ৬ঠী হিং) সং, পুত, 

খৌলবৃক্ষ । 
মধুশিগু; সং, পুৎ, রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ । 
মধুশেষ (মধু-শেষ উচ্ছিষ্ট, ৬ঠী -য) সং, 

পুং, মিকৃথ, মোম । 
মধুমথ, মধুসহায় (মধু বসস্ত- 

মখমারখি, মধুস্থহাদ সখ | সখি4ষ] 
বন্ধু, ৬ঠী-হিৎ। মপু-সহায়। *ঠী- 
হিৎ। মধু-সারখি, ৬ঠা-হিৎ। মধু- 
সুহৃদ বন্ধু, ৬ঠী-হিৎ) স্রং, পু, কাম- 
দেব, মদন। ২। কোকিল। 

মধুসিক্থক েধু-সিকৃথক মোম) সং 
পুৎ স্থাবর বিষবিশেষ। 

মধুছ্দন মেধু দৈত্াবিশেষ সুদঘন [হৃদ 
বধ করা4+সন- ক] যে বধ করে, ২য় -- 
ষ। সর্বতত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ ও মধু- 
দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া) 
সৎ, পুং, বিষুত। শিং-১ "হ্দ্বনং মধু- 
দেত্যম্য যম্মাৎ স মধুকদনঃ।ইতি জস্তো 
ব্দস্তীশৎ বেটদৃর্ভিনার্থমীপ্িতৎ। মধু 
ক্লীবঞ্চমার্ধীকে কৃতকম্ন শুভাশুভে॥ 
ভক্তানাৎ কর্ম্মাণাঞ্েব হুদনৎ মধুস্দনৎ। 
পরিণামা শুভৎ কম্ম ভাস্তানাৎ মধুরৎ মধু। 
করোতি হৃদনং যে! হি ম এব মধুহদ ন।” 

মধুঅব (মধুর ক্ষারিত হওয়াৰ অজেন্) 

-ক) সং, পু, মৌলবৃক্ষ । বা-জীৎ 
মোরটলতা। ২।মপুস্রিকা। ৩। জী- 
বশ্তীবৃক্ষ । ৪। মুর্ধ্বালতা। ৫1 হংসপদ্দী। 

মধুক্দর (মধু মধুর-ম্বর কঠধরনি, পান, 
৬ঠী-_ হিৎ) সং, পুখ, কোকিল । 

মনুহা মেধুহন্, মধু মধুনামক অত্র - হও 

[হন ব্ধকরা+4০(ক্কি”)- ক] যে বিনাশ 
করে) সৎ, পু) কৃষ্ণ । 

মধুক-ধূ (অন বোধ কর14উক, উক-৭, 
ন-ধ) সং, পু) গুড়পুষ্প, মবৃক্রষ, 

৯৫৫ 

দিক 2 ৯সহা লিও 

শা শিপ লিপ 



মধ্য [ 
পাচা সপে 

মধুকপুষ্প। [- ব) সংক্রীৎ,মোম। 
মধূচ্ছিষ্ট (সপু- উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশিষ্ট, ৬্ঠী 
মধুখ মেধু-উৎ্ উপরি-স্থা থাক14 অঅ 

(ড)- ক) সং, ক্লীৎ, সিকৃথক, মোম। 
মধুখ্খবর্তিকা মেধুখ মোম - বর্তভিক। বাতি ) 

সৎ, স্ত্রীং, মোমবাতি । 

মধুৎসব মেপু বসম্ত_উৎসন্, ৬ঠ্ী-_-ষ) 
সৎ, পুৎ, বসস্ভোৎ্সব ।২। চৈত্রীপুর্ণিমা। 

মধুপন্থ মেধু দৈত্যবিশেষ-_উপগ্র বিনাশ, 
আশ্রয়, ৬ঠী-_ষ) সৎ, পু২-ক্ীৎ, লবণ- 
রাক্ষসের পুরী, মথ্রা। , 

মধ্য মে সৌন্দর্য -ধ। ধারণ কর1+4অ 
- প্রৎ। নল ধ। অথবা মন্-য(ষক্)-শ্খ, 

নিপাতন ) বিং, ভ্রিং, মধ্যবন্তাঁ। ২। 
মধ্যম | ৩। উপযুক্ত, ভাষ্য । ৪ । পু _ 

আৎ, পশ্চিমদ্িকৃ | ৫ । মধ্যস্থান। ৬। 
দেহমধ্যভাগ। ৭। কটিদেশ, মজা । ৮। 
অভ্যস্তর, অভ্তরাল। ৯।ক্সীংৎ, সংখ্য!- 
বিশেষ । শিৎ--১ “ক্স্ত্যৎ মধ্যৎ পরা- 
দ্বপ্চ |” লৌলানতী)। ১০ । নৃত্যবিশেষ। 
১৯ । ভালাবশেষ। ১২। সাবসান, বিরাম। 

ধ্যাজ্রীৎ, কটিদেশ। ২। নবযৌবনা 
ন-ক্সিকাবিশেষ | ৩। মধাবত্তণ অন্গুল। ৪1 
ছন্দোবিশেষ, ত্র্যক্ষরা, বৃদ্তি। ৫ । গ্রহের 
গতিবিশেষ। 

মধ্যগন্ধ মেধ্য [কল] মধ্যে _গন্ধ, ৭মী- 
হিহ) সাৎ, পুং, আ্মবৃঙ্ষ 

মধ্যতঃ মেধ্যতস, মধ্য + পঞ্চমী সপ্তমী স্থানে 

তদ) অৎ, মধ্যপ্থীন হইতে । ২। মধ্যে। 
অধ্যদেশ (মধ্য -_ দেশ) সং,পুৎ্ প্রয়াগ পশ্চ- 

অস্থ দেশবিশেষ ; ইহার উত্তরে হিমালয়, 
দল্সিণে লিশ্যা পর্বত, পশ্চিমে কুর ক্ষেত্র 
এবং প্রর্গদিতক প্রয়াগ । শি” ১ ঠহিম- 
বদ্ধিন্ধ্যছেএখ্যৎ মহ প্রাগ বিনশনাদপি। 
গ্রুত/তেন শ্রয়াগচ্চি সধ্যদেশঃ প্রকীঃ 
ভিভ5 |?” 

মধ্যদেশ্য (মধ্যদেশ 4 যষ্য্যে)- ভবার্থে) 
বিৎ, ভরি, মধাদেশজাত। শিং-১ 

“শকাট্চব সংসসকা মধ্যদেশ্য] জনা- 
ভ্িমে 1 পৌজাণ)। 
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মহুয়্াগাছ। ২। ক্রীৎ১ বষ্টিমপু। ৩। | মধ্যন্দিন মধ্য -.্রিনস্য) সং 

৯ 

মধা 

স্পেস ২ 
চা ০৮০০০০০রর 

ক্রীৎ, দিনে; 
মধ্য ভাঁগ১ মধ্যাহ্ন । ২ । পুৎ) খদ্ধ করৃক্ষ। 

মধ্যপদলোপী (- লোপিন্, মধ্যপদলোপ+ 
ইন্--অন্ত্যখেি সং, পুহ, বঠাকরণপ্রণিদ 
মধ্যপদলোপযুক্ত সমাস। 

মধ্যম তধ্য 7ম _ ভবার্থে) সৎ, পৃ রলীং 
শরীরের মধ্যভাগ, কটিদেশ। ২। পু 
নিষাদ খষত প্রভৃতি অপ্তস্বরের অন্ত 
ত্রৌঞ্চত্বর তুল্য পঞ্চম স্বর। ৩। প্র 
স্বতৃতীয় শ্রতিসংশ্রিভত অথবা তধবত চট; 
শ্রুতিবিশিষ্ট হইলে মধ্যম গ্রাম ঝ্ছে। 
৪ | মৃপবিশেষ। ৫। রাঁগবিশেষ। ৬। 
মধ্যদেশ । ৭ | উপপতিবিশেষ। ৮। 
গ্রহগণের সাময়িক সংজ্ভাবিশেষ। শিং 
-১ “দশশিরঃপুর মধ্যমভাঙ্চরে ক্ষিতিজ. 
সমিধিগে সতি মধ্যম 1১; মা- জী, নক, 
রজশ্বলা সুবতা। ২। মধ্যবত্তী অন্ুলি। 
৩। মধ্যা ব্ৃত্তি। ৪1 বাড্লিস্পন্ভিবিশেষ। 
৫ । বি, ত্রিৎ, মাঝারি । ৬ । মেঝো। 
৭| মধ্যশ্মিত। 

মধ্যমপাশ্ডৰ €মধাম সপে 1- পাৰ 
প।ঞুপুপ্র) সৎ পু, জী বুক্যোদর। 

মধ্যমত্ৃতক (েধ্যম-তভ. পরিশ্রমী । যে 
স্বীয় ও ভুন্দামীর লা জন্য কম্ম কে 
সং, পু, কৃষীবল , কুষাণ । শিং-১ 
“ভন্তমশ্চাফুধীয়োভ এ মধ্যমস্ কৃষীবল21" 

মধ্যমলোক, মধ্যলোক (মধ্যম - লোক 

ভুবন, যন) সং, পুং, পোতাল ও 
স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী বলিয়1) পৃথিবী, 
মভাযংলাক। 

মধ্যমসংগ্রহ (ধ্যম- সংগ্রহ সম্পর্ক) সং, 
পৃ, ঘন্কের জ্্ীর সহিত গোপনে প্রণয় 

করা, এবং গন্ধমাল্য অলম্কার প্রভৃতি 
দ্বার তাহাকে প্রলোভিত করা । শিং-১ 
“৫প্রষণৎ গন্ধমাল্যানাৎ ধৃপভূষণ বাসনাং, 

প্রলোভনঞ্াক্পপানৈমধ্য মঃ সংগ্রহো মতণ 
মধ্যমসাহস ; সৎ, পুৎ, দগুবিশেষ, পঞ্চশত 

পণরূপ দণ্ড । শিং ১ “পণানাং থে 

শতে সাদ্ধে প্রথমঃ সাহস? স্বৃতঃ। মধাম' 

পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ জহজ্ক্তেব চোত্তমহ 17? ২1 
পুং» বলপুবর্বক পরকায় বস্ত্রাদির তন গে; 



মধ্য [ 

শী দীশিশিীশিতাটিলি রা ৮ পাপা 

পাদিরপ সাহসবিশেষ; যথা__এবাসঃ 
পশ্বন্নপানানাৎ গৃহোপকরণন্য চ। এতে- 

'নৈব প্রকারেণ মধ্যমৎ সাহসৎ স্মৃতং।?? 
মধ্যমান-_ ইহার গতি দ্রুত ত্রিতালীর ন্যায় 
দত ব। শ্রথ ভ্রিতালীর ন্যায় শ্রথ নহে। 
মধাগতি হেতু এই তালের নাঁষ মধ্যমান। 
ইহা আট মাত্রার তাল। 

মধ্যমাহরণ 7 সং, ক্লী*, বীজগণিত প্রসিদ্ধ 
অব্যক্তমানজ্ঞাপক গণনাবিশেষ। 

মধ্যমিক। (মধ্যমা1 কণ-_ যোগ) সং স্ত্রীং, 

নবষৌবনা সরা । 
মধামীয় (মধ্যম ঈয়ণীয়)-স্বার্থে) বিৎ 

ত্রিং, মধ্যম, মাঝার । 

মধামেশ্বর যেদঠম - ঈশ্বর) সং, পুৎ, কাশীস্ছ 
শিবলিঙ্গবিশেষ। 

মধ্যযব (মধ্য ম্ধ্যভাথ-যব শঙ্তবিশেষ। 
কখন কথ যবের পরিমাণ আটটী বীজের 
সাহত সমানান্ুমিত করা হয়) সৎ, পুত, 

€জনবিশেষ, ছয়টী শ্বেত সর্ষপ পরিমাণ । 
মপারাতর (মধ্যৎ _ রাতেই, ১ম ফণা ভীব) 

সঙ, পুৎঃ অদ্দরাত্র, নিশীথ। 
মধ্যলোকেশ (মধ্যলোক পাঁথবী-ঈশ 
অধিপতি) সং, পুং, রাজা, ভূপাত। 

সানী, (মধ্যবত্তিনূ, ম্ধা-বন্তী [বত 

শ্তিতি করা+ইন্ণেন্) -ক)] যে বিদ্য- 
ান থাকে, ৭মী-ষ) বিৎ, ত্রিং। মধ্ো- 

শ্িত। ২ পু, সালেস। 
অধ্যবিন্ু (মধ্য নিক ধন) বিৎ, 

বান্ধিনী নয। 
মধাস্ত মেধ্য _স্ছ [শ্বা থাকা আঅডে)- ক] 

যে থাকে, ৭ম “9 শিখ) িহ, মপ্যবভ্ঞা, 

মধ্যেস্ফিত | ২1 উদ্দাসীন,ষে কোন পক্ষেই 
লিপ্ত নয় । শিৎ-_১ “মাধ্যন্ছসষ্ট্রেহপ্যল- 

দ্নতে (কুমার) | ৩) স্বার্থ|1বিরোধহেতু ঘষে 

ত্রিং, ধনী 

পরার্থখঘটক । শিং-- ১ তে তে সং্লুরুষাঃ | 

"15 আবশর্থস্য বাধেন যে। অধ্যস্ছাঃ 

পরকীয়কাধ্তকুশল।ই স্বার্থীবিরৌধেন ষে। 

তেহুমী মান্বষরাক্ষনাঃ পরহিতৎ খেঃ 

ক্বর্থতো। হখ।তে যে তু স্বম্তি নিরর্থক 

পরহিতৎ তে কে ন জানীমহে।? ত। 

সৎ,পুৎ, সালেস। 

5 ৭1 ৭ 
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মর্ধিবজা ; 

মন, মণ মন্ 

মন (মনন, শন্ 

সন্ঃশিল, মনঃমিল €মনশ 

মনন মন্ 

মধ্ান্থল; সৎ, এ কটিদেশ। শিং-১ 
পকুচৌমরিচ সন্সিভৌ মুরজ মধা মধ্যস্মলী 1৮ 

ম্ধ্যাহ্ মেধ্য _ অহ দিবসার্থ অহন্ শব্জ, 
১ম ষ, প্রাগ্ভাব) সং, পুৎ, দিবসের 
অষ্টম মুই, কুতপকাল । শ্ুতিমতে-_ 
দ্বিবসের তিনভাগের মধাভাগ । শিৎ-১ 
“প্রাতঃকালে মুহৃভাৎ স্্ীন্ সঙ্গবস্তাব- 
দেব তু। মধ্যাহ্চায়ধতুভৎ ম্যাৎ)? ২। 
স্মার্তমতে--দিবমের পঞ্চভাগের তৃতীয়- 
ভাগ। 

মধবালুক মেনু মিই- আলু মুলবিশেষ+ 
কণ - যোগ) সং, ব্লীৎ, মৌ আলু, মিষ্ট 
আলু । 

সণবাসন (মধু - আসব 4 ২) প্ুৃং, 
মধুজনিত মদ্য। 

মপ্বাসবনিক মেধধাসৰ মদ্য-নী গমন 
ক14কণ- ক, নিপাতন) সং, পৃৎ। শো - 
গিক, শু উ | 

ৎ) ক্টীৎ, সুরা, মদ | 

পূজা করা +অ(মল্)-শশ। 

অথবা ম। পরিমাণ কর14 আন. ডন), অপ 
(ডণ) -- 9 ) সাং ঘ বিঃ ৃ্ 

চাল্রশ মের! ॥ পুৎ, পরিমাণ বিশেষ, 

বুবা1+ অম্-ণ ) সং, 
রীৎ, চিল, জস্তঃকরণ। (ন্যায়ঘমতে-- 

সন্েন্দিম-ঞ।বণক অন্তরেন্দিয় । বেদান্ত 
মতে-মঙ্কল্সবিকল্াতাক অন্তঃকরণারুস্তি।) 
২। তৃপ্তি । ৩ ।বুদ্ধ। ৪1 মত্যভিলাষ। 
শিৎ-১ “অনিরূপামদৃশ্যণ্চ জ্ঞানভেদৎ 
মনঃ স্মৃতমৃ। 

মন- শিল! 
পাতর, ইহা অতি মনোহর) সং, পু, 
লা_ স্ত্রীৎ, রক্তবর্ণ পান্বতীয় ধাতুঝিশেষ। 
শিৎ-_ ১'মনঃশিলা বিচ্ছ,রিতা নিষেছুঃ 

বুবা+ অন্সেনট) )- ভা ) সংখ 

ক্লীৎ, অনবরত অনুচিন্তন। ২। অনুমান। 
৩। বোধন। ৪ ধ।রণ। ৫।বুদ্ধি। ৬1 
মানস করা। 

মনসবদার যোবনিক) উপধিবিশেষ; প্রধান 
্থবাদারের অধীনে যাহার] শত সৈন্যের 
নেত। তাহারা উক্ত সম্মানের যোগ্য । 



মন [ 

শপ 

মনসা মেনস্, আপ্ । কশ্যপের মানসীকন্য। 
বলিয়া মনসা) সং, স্ীীৎ, সর্প-বংশীয় 

দেবীবিশেষ্জরত্কারুমুনির পরী । শিৎ_ 

১৭কগ্াা সা চ ভপবতী কশ্ঠপস্ত চ মানঙগী। 
তেনেয়ৎ মনসাদ্ধেবী মনসা যা চ দীব্যতি ৷ 
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীস্বরী। তেন 

সা মনসা দেবা যোগেন তেন দীীব্যতি |” 

সনসি মেনগ, ৭মী _ ১ব) অং, নিশ্চয় । 

মগমসিজ জেনসি মনেতে-জ [জন জ- 

ম্মান+অডে)- ক] ষেজন্মে) সং; পুংঃ 
কামষদেব। 

মনসিশয় মেনসি মনেতে -শয় [শী শ- 
যন কর।1+ অ(অন্)- ক) যে শয়ন করে) 

সং, পুৎ, মনোতব, কন্দর্প। 
মনস্কাম (মনস্_কাষ ইচ্ছা, ৬ঠী-ষ) 

সৎ, পুং, যনের অভিলাষ । 
মনস্কার মেনস্ মনের -কার কার্য, 

করণ) সৎ, পুধ্, চিত্ততভোগ, মনের হুখ 
ঘঅভিলাধ। ২। অনুভব । 

মনস্তাপ (মনস্-তাপ ছুঃখ) সং, পু, 
মনংপীযড়া | »। অনুতাপ । শিং ১“ত্রাঙ্গ- 
ণেঁপ সদা দৈবাহছিন্নং যজ্ঞোপবীতকৎ। মন- 
ত।০শল শী সঃদাপস্তশ্থোহ্ব্রবীন্ম,নিঃ )” 

মনস্তাল মেনস্ মন-তল্ উত্সাহভঙ্গ 
হওয়া+ অ(ঘএ)-_ন্ম) সৎ, পু, হুর্গার 
বাহন সিংহ । 

মনন্ছ মেনস্্_স্থ [শ্ছা খাকা+অ(ড)- ক] 
ষে থাকে) বিং, ত্রিংঃ মনঃশ্হিত, অস্তঃ- 

করণস্থ। শিং-১ “মনম্ছৎ মনমধ্যস্থং 
মধ্যস্থৎ মনবজ্জিতম্ 1) ২। (দেশজ) 

মানস, অভিপ্রায় । 

মনস্ষিতা (মনস্বী দেখ, তা- ভাবে) সং, 
আীীং, সম্মান । ২। প্রশস্তমন। ৩। আশা, 
ভরা । 8 । অধীনতা। ৫। সংবাদ । 

মনস্বী (মনস্ষিন্, মনস্+বিন- প্রশৎসার্থে) 
বিং,ঙঘ, প্রশস্ত অভ্তঃকরণবিশিষ্ট, মহা- 
মুনা, উদ্দায়চিত্ব। শিৎ- ১ “মনস্বী গ- 
হিতপন্থাঃ সমারোড,মসান্প্রতম্ 1৮ ২। 
মানী। শ। ধীর, শ্ছিরচিত্ত । ৪ 1 বীর। 
শ্বিনী জী, প্রশস্ত অস্তঃকরণবিশিষ্টা | 

শিৎ-১ “মনব্বিনীনাৎ প্রতিপত্তিরীদূশী |" 
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নাক (মন জানা কআকৃ-ন্ম) অং, 
ঈষৎ, অল্প । ২। আস্তে আঞ্ে, মন্দং । 

মনাক! মেন জানা+ আক -_ প্র) সৎ, স্্রীং, 
করিণী, হুস্তিনী। 

মনাকর মেনাক-কু কর+অ(অন্)-- ক) 

সং, ক্রীৎ, মল্লিকাগন্ধযুক্ত অগুকচন্দন- 
বিশেষ । ২। বিং, ভ্রিং। ঈষতৎকারক। 

মনায়ী ) (মন্থ সুনিবিশেষ+ইঈপ্ _ স্্রীৎ। 
মনাবী | উ-এ। মনবীও হয়) সং, শ্্রীং, 

মনুর পতী। 
মনিত মেনু জানা 7 তক্ডে)- এ) বিৎত্রিৎ, 

বিদ্িত, জ্বাত। ৎ। (4--্ত-- ভাবে) কীৎ, 

জ্ঞান। ৩। কজিতবিশেষ। 

মনীক (মন্ জান) উপযুক্ত হওঘা1+ ইক - 
সংজ্ঞার্থে) সৎ, ক্রীৎ, অগ্তন, কত্জল। 

মনীব (আরবী, মুনিব) সং, প্রভু, কর্তা, 
মুরবন্দী । 

অনীষ। মেনস্-ঈষা গমন, নিপাতন) সৎ, 
স্্রীৎ, বুস্ধি, প্রজ্ঞা । 

মনদীবিত (মনীষা।+ ইত - সংজাতার্থে। অথবা 
মনস্_জঈষ+ক্ত-শ্ম) বিৎ, তরি মনো- 
ভিল্ফিত, বাধিত । 

মনাষতা (মনাষা+তা- ভাবে) সৎ, শ্রী, 
বুদ্ধিমত্তা । 

মনীষী (ম্নীষিন্, মনীষা 7 উন্ _ অজ্তযর্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ। ধীর, বুদ্ধিমান । ২) পুত 

পণ্ডিত, বিদ্বান । শিৎ-১ “মানোনীয়! 
মনীাষিণীম্ |? 

মনত মেন বদ সকল) জ।না+উ- ক) সং, 
পু, ব্রহ্মার পুত্রঃ মনুষ্য জ ঠর আপি 
পুরুষ । ২। ধন্মশাস্স-প্রণেত। মুন্িবিশেষ ; 
প্রতিকলে স্বায়ভূব,স্বারোচিষ,উত্তম,তামস, 

রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ- 

সাবর্ণি, ব্র্মসাবর্ণি, ধশ্ধসাবর্ণি,কদ্রেসাবর্ণি, 
দেবসাবর্ণি ও ইক্রসাবর্ণি--এই চতুর্দশ 
মনত হইয়া থাকেন, এক্ষণে বৈবস্বতমনু। 
২। মন্ত্র। ৩। কুর্ষ্যপুত্র, পৃথিবীর প্রথম 
রাজা। 

ম্ন্জ মেনন ব্রক্ষার পুত্র-জ [জন্ 
মনুষ্য জন্মান+অ(ড)- ক] যে জম্মে, 

৫মী-ষ।ন্ুন1+য- অপত্যার্থে, ষ-্স- 



মনে! 

মানুষ, মঘ্ুর 'আপত্য, গম) সং, পুহ 
মানব । 

আমুজখণ -খণ দেখ। 

মনুজেন্দ মেনুজ-ইল্স শ্রে্ঠ) সং, পুৎঃ 
নরপতি, রাজা । [পুৎ, মনুষ্য, মানব। 

মন্ুভু নথ মুনিবিশেষ ভূ জাত) সং, 

মনুরাট মেনুরাজও মন মনুষ্য -রাজ্ দীপ্তি 
পাওয়া+০(ক্িপ্) ঝট) সহঃ পুৎঃ কুবের | 

মনুষ্যী (মনুষ্য মানুদব+ঈপ. -স্্রীৎ ) সৎ 
স্্রীং, মানুষী, নারী । 

মনুষ্যত্ব _ক্লী” নি তা- ভাবে) 
মনুষ্য তা স্্ীং / সং, মনুষ্যের ভাব 1২। 

অবশ্যা। ৩ । দয়1, বদানা)তা। 

মনুষ্যধন্্মা ০ ধর্খবন্, মনুষ্য _ ধর্ম +অনৃ,৬্ষ্ঠী 
হিৎ। নরবাহনপ্রমুক্ত কুবেরকে মনুষ্য 

ধরা বলে ) সৎ, পু, কুবের, ধনাধিপ। 

মনুষ্যঘজ্ঞ (মনুষ্ত মানুষ যজ্ঞ যাগ) *২, 

পু) ন্ খশু্, অতিথিপুজন। 

মনোগত মেনস্ মনে-গত প্রপ্ত) বৎ, 
ত্রিৎ, মনম্থ, যাহা মনে রহিয়াছে | ২। 
সৎ, ক্লীৎ, চিস্তা) অনুভব | 

মনোগনী মেনস-_গবী শ্রী-গো) সং, স্বীৎ, 

ইচ্ছা, অভিলাষ। 

মনোগুপ্তা (মনগ গুপ্ত রক্ষিত, পালিত ) 

সহ, সী মন্যাশলা। 

মনোজ (মনন্-জ [জন্ জম্মান4অ(ড)- 
ক] জাত, ৫€মী-ষ) সৎ, পুৎ, কন্দর্প, 
মদন । ২। বিং,ত্রিৎ, মনোজাত। 

মনোজন্মা, মনোভব 178 মনা 

মনোভূ, মনোযোনি -তাম্মন উৎপত্তি, 

৬ঠী-হিৎ।-ভব, ভূ উত্পত্ভি, ৬ঠী- 
হিৎ। যোনি উত্পত্তিস্থান, ৬ঠী ছিং) 
সহ, পুং১কামদেব । বিৎসত্রৎ। মণোজাত। 

মনোজব (মনস্-জু বেগে চলা+ অ(অন্) 
_ক। অথবা মন্ন-জব বেশ, ৬গঠী_ 
হি*) বিৎ, ত্রিৎ, অতিশয় বেগবান । ২ । 

পিততুল্য । ৩। সং, পুং, বিজ্ঞ । শিৎ- ১ 

«“মনোজবস্তীর্ঘকরে] বন্ুবেতা বন্থপ্রদ্নঃ।)? 

৪ | মনের বেগ । বা - জ্ীৎ, অগ্িজিহ্বা 
নামক দেবীবিশেষ। শ্িং-১ “কালী 
*বলালীচ মনোজবা চ।?? 
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সপ শশী শা শা শী শীশাীশাি্্ীীী্ী্রািটিটািশিশীাাা শি লী শী 

মস্ত 

মনোজ্ঞ মেন্স্ মন-জ্ঞ | জ্ঞআা জানা+অ 

ডে)- ক] যে জানে, ২য়া- ষ) বিৎ, ত্রিৎ, 
মনোহর, রমণীয়। জ্ঞা- সী, মনঃশিলা। 
২। রাজপুত্রী। ৩ বন্ধ্যাকক্কোটী। ৪ । 
আবর্তকী। ৫।স্থলজীরক ।৬। জাতী । 
৬। মদিরা। , 

মনোনীত মেনস্-নীত লব্ধ, ৩য়া- ষ) 

বিং,ত্রিৎ, মনোমত মনের অভিলবিত; 
পসশ। 

মনোধায়ী শ্যায়িন্, মনম্-যা গমনকরা 
+ইন্(পিন্)- ক) বিৎ, তরি, মনের ন্যায় 
বেগবান। 

মনোবৃত্তি (মনস্_বুত্তি ব্যাপার, ৬ঠী-ষ) 
সং,ক্ত্রীং, চিববৃত্তি | ২। ইচ্ছা । 

মনোরঞ্জন (মনস্-রগ্ীন সন্তষ্টকরণ ৬্ঠী 
-ষ) সং, ক্লীং, মনের প্রফুল্লতাকরণ, 
মনস্তষ্টি। [পু ইচ্ছা, মনের বাসন] । 

মনোরথ (মনস্-রথ যান, ৬চী - ষ) সং, 
মনোরম (মনস. -রম-ঞ্িঃলরমি আনন্দিত 

কর।+ অ(অন্)-_ ক) বিৎ ত্রিৎ, জুন্দর, 
সম্ভোষদায়ক । মা-স্ত্রীৎ, বৌদ্ধদিগের 
উপাস-দেবতাবিশেষ । ২। ১০ অক্ষর 
ছন্দোবিশেষ | ২ই। গোরোটনা। 

মনোলৌল্য মেনগু -লৌল্য লোলতা, চ্চ- 
লতা ) সৎ) ক্লীীৎ, মনের অশ্মিরতা, স্বেচ্ছা 
চারিত, খেয়াল। 

মনোহত মেনস.-হত আঘাতপ্রাপ্ত ) বিংঃ 
ত্রিৎ, প্রতিহত ভগ্নমন1 | 

মনোহর ] (-হারিন্ঃ মনস্-হা হরণ 
মনোহারী 1 করা অ(অন)-ক। ২য়পক্ষে 

ইহন্(ণিন)- ক)বিং, ত্রিৎ। সুন্দর, রমণীয় | 
রা স্ত্রীঘ, জাতী ।২। পর্ণ ।৩। যুথী। 

মনোহর্ত। (হর, মনস্-জ হরণ কর] 
+তৃড়িন।- ক) বিং, জিৎ, মনোহরণ- 
কর্তা । শ্রিৎ- ১ “ব্যসনৎ তে হপনেষ্যামি 
ত্রিলোক্যাৎ খর্দি ভাব্যতে ৷ তমানেষ্যে 
বরং যস্তে মনোহর্ত] তমাদিশ।” 

হনোহবা (মনম-ত্বে আহ্বান করা1 

(ক)- ক) সং) ক্লীৎ, মনহশিলা। 
মন্তব্য মন জানা তব্য _শ্বা) বিৎ, ত্রিং 

চিন্তনীয় মননীয়। শিং-১ “ন্মাত্সা বা 



শিপ পপ শপ তি 

অরে দ্টব্যঃ শ্রোতব্যো অস্তবে্যো নিদি- 
ধ্যাসিতব্যঃ”? ২। বিচার্ধ্য, বিবেচনীয় । 

মস্ত] মেস্ত, মন্ জানা4তৃ, তৃন্)-- ক) সং, 

পু পরামর্শবাতা, মন্ত্রী । ২। মননকর্তীণ। 
মন্ত (মন জান1+তুন্্_ ক, সৎজ্ঞার্থে) সৎ 

পুৎ, মনুয্য। ২। রাজ! । ৩ প্রজাপতি । 
৪1 (1+তুন্ -ম্ম) অপরাধ। ৫। ঈর্ষা । ৬। 

কোপ। 

মন্ত্র মেনর মন্ত্রণা কর4- অ(অল) _শ্ম) সৎ 
পু, বেদের অৎশবিশেষ, কু যজুষাদি। 

২। দেবতাবিশেষের উপাসনার উপযোগী 

বাক্য বা শ্লোক বা পর্দ ।৩। যে কোন 

জীব্র বশীকরণসাধন তশ্ত্রোক্ত বাক্য। 
৪ | রহস্য । ৫ | (1আঅল্-_ ভাবে) মন্ত্রণা, 

পরামূর্ণ। ৬। বিচার । ৭। জদ্ধিবিগ্র- 
হাদি ষাড় গুণ্যচিস্ত1 । 

মন্কৎৎ € মন্ত্র মন্ত্রণা-কুতৎ [কু করা+০ 

(ক্লিপ) ক] যে করে, ২য়া-- যু) সং, পু, 
মন্ত্রী | ২। মস্ত্রঅষ্ঠী । 

মন্্রগগুক ; সং, পুং, বিদ্যা 
মন্্রগট় মেম্ত্ত মন্্রণ। গড় গুপ্9) সং, গুছ, 

চর, গুগ্ুদৃতি। 

ম্ঙ্গগুহা (অন্ধ মন্রণা_ গুছ, ভবন,৬ঠী _ 

মন্ত্রভব্ন | ») সৎ) ক্রীং, পরামর্শ করিবান 

গুহ । 
মঙ্গজ 1) সং, স্টীৎ, মন্তশক্তি। 

মন্্রজিহব (মন্তর- জিহ্বা আস্বাদন-সাধনল 

৬ষ --হিৎ) সৎ পুং১ অগ্রি। 
মন্বজ্ঞক মেম্তর মন্তণা-জ্ঞ [জবা জানা4+ 
(ড)- ক] যে জনে, ২য়া-_ ষ) অসৎ, পুত, 

চর, গপ্তিদূত | ২। মন্ত্রী । ৩। মন্ত্রজ্ঞাতা। 
মন্ণ_ ক্রীৎ (মন্ত্র মন্ত্রণা করা 4+অন 
মন্ত্রণা_ আীৎ ) (অনট্), অন -- ভাবে,আপ) 

সৎ) গোপনে পরামশ | ২। মন্ত্র। 

মন্্রদাতা (দাত, মঙ্র -দতু [দ। 

+তৃতিন্)- ক] যে দান করে) 
নি 1এৎ১ মন্দানক 1, ওক | 
মশর্দযত । 

মন্্রদীধিতি মেস 
যোগী বাক্য, 
লোক) সং) পুহ। 

দানকরা 
হয্বা- ষ) 
২। পরা- 

(দবাদির উপাসনার উপ- 

শ্লোক বা পদ্দ-দীধিত 
অগ্সি, বহিচ। 

মস্থ 

মন্ত্রপুত মেন্ত্র_পৃত, ওয়া -ষ) বিং) ত্িং, 
মন্ত্র হ্বারা পবিভ্রীকৃত । শিৎ-১ গব্রহ্ষাণী 
মন্ত্রপুতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাই |"? 

মন্ত্রপুতাত্মা (মন্ত্রপুতাত্মন্, মন্ত্র-পুতাত্মন্ 
পবিত্র) সং, পুৎ, গরুড়। 

মন্ত্রবিৎ্, মেশ্রবিদূ, মন্ত্র মন্ত্রণা, বিৎ [বিদ্ 
জানা+০(কিপ)- ক) যে জানে, ২য় 
ষ) সৎ, পু, চর। ২। মৃন্ত্রী। ও । বিৎ 
ত্রিৎ, মন্ত্রজ্ঞ | 

মন্ত্রস্পৃক্ মেস্ুম্পশ মন্ত্র-স্পশ স্পর্শকরা 
+০(কিপ)- ক) বিং, ত্রিৎ, মন্ত্রকরণক 
স্পর্শক্ী। 

মন্ভিত মন্ত্র দেখ, তক্তি)_র্ম) বিৎ, তং, 
যাহ] মন্্রণ। করা হইয়াছে, পরামর্শপুর্বক 
শ্িরীকৃত । ২। মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত । 

| মন্ত্রী মেশ্রিন্, মন্ত্র মন্পণা+ ইন্ _ অস্ত্যর্ে) 
বিৎ, ত্রিৎ, পরামর্শ দাতা । ২। সখ, পুত, 
অমাত্য, সচিব। শিৎ--১মস্তিণামপি নো 

| কুধ্যান্মন্ত্রী মন্ত্প্রকাশনমূ।”? 
মন্ত (মন্থ মৃগ্ধন করা+ অংঅল্)- ণ) অধ, 

পুঙ্) মস্থশদণ্ড। ২। € +1জঅল- ভাবে ) 

বিনাশ । ৩। মন্থন, বিলোড়ন। ৪। 
(+অন্-ক)শুর্য। ৫।€4+আল্-শ্ম) 

নেত্রমল। ৬ | নেত্ররোগ | ৭। শ্রক্ত, মিশ্র 
পেয়বিশেষ | শিৎ-১ “আজিজ, ভিত অর্সিষা 
ভ্যক্তৈ শীতবারপরিপলতৈঃ। নাত্যাচ্ছে। 
নাতিশাশ্বশ্চ মন্থ ইত্যভিধীরতে |” 

মন্থজ (মস্ছ মন্থুণ-জ [জন্ জন্মান+ অঅ 

| ডে)-ক] উৎপন্ন, ৫মী-ষ) আখ ১০২) 
ূ নবনীত, ননী। 
পারে (মন্থ মন্তন-দগ্ডক যাই) সং, 

পু, মন্থনদণ্ড, মউনি। 
মস্থন (মস্থ দেখ, অন(ভআনট)) - ভা) সংরীৎ, 

বিলোড়ন, মওয়া। »*।বিনাশ। 
(4 অনট) - ৭) পুৎ, মস্থনদণ্ড । 

মন্থনখটা ; সং, স্ত্রী, দরধিমন্থনপাতর, খোল- 
মওয়ার হাড়ি । শিৎ-১ “কলসী মন্থন- 
ঘটা মন্থনী চাপি গর্গরী।?, 

মন্থর (মন্থ মন্থন করা+অর(রকৃ)-ক ) 
বিৎ, ত্রিৎ, মন্দগাঁমী। শিৎ - ১ “মদর্থ- 
সন্দেশমূণালমন্থরঃ 1, ২। অলস, জত 

৩। 



৩। অশীঘ্র। ৪। প্রকাণ্ড, বৃহৎ। ৫. পৃধু, 
ভারি। ৬।নত। ৭|স্চক। ৮ বক্র। 

৯। নীচ, নঅ। রা- স্ত্রী, কেকয়ীর দ্রাসী। 
২। পু, মন্দগামী যোদ্ধা। ৩। কোষ।৪। 
ফল । ৫ | কোপ। ৬ (4রকৃ- ৭) মন্থান- 

দ্ড | ৭। বাঁধা । 
মন্থর (মন্থ দেখ, অরু-প্রৎ) সং, পুৎ, 

চামরের বাতাস। 
মন্থশৈল (মন্থ মন্থনদণ্ড- শৈল পর্দত। 

খেপব্বত দ্বারা সমুদ্র মখিত হইয়াছিল) 
সৎ, পুং, মন্দর পন্দত। [মস্থনদণ্ড। 

মন্থান (মন্থ দেখ, আন-ণ) আহ, পু 
মস্থিনী ; সৎ, স্ট্রীৎ, ধিমন্থন পাত্র । 

মন্ী মেস্থিন, মন্থ মন্থন করা+ইন্ণিন্) 
- ক) বিৎ, ত্রিৎ, মগ্ধনকারী। 

মন্দ (মন্দ, জড়ীভত হওয়া4 অ(অন্)-_ ক) 
বিংত্রিৎজড়, অলম। ২ । মু ।৩। মূর্খা। 
শিৎ_১ “মন্দঃ কবিষশঃআথী গমিষ্যা- 
ম্যপহাম্যতাম্ | রেদু)। ৪1 অহ্স্থ। 

৫1 অল্প । ৬1! মন্দ । ৭ ভকন্মত । ৮ 

আত্মস্তরি। ১।নীচ। ১০ । হতভাগ্য, 
ভাগ্য | ১১ । অতক্ষ । ১২। খল! ১৩। 
অপট ৷ ১৪। ্ীণ। ১৫। অপকুই্র। ১৬। 

্াধীন | ৯৭ পু) শনিগ্রহ। ১৮1 যম। 
১৯ । গুলয়। ২০ । কাক । ২৯ । গজ- 

বিশেষ । 

মন্দগ (মন্দ মুছ-গি | গম 
না গমন করা+অ.ড)- 

ক), গামী [গম গমন করা+ইন্(ণিন্) 
-ক)ষে গমন করে) বিৎঃ ত্রিৎ, মুছু- 
গাঁমী, মুছুগমনশীল । 

মন্দজননী (মন্দ শনি-জননী মাতা) 
সং, স্ত্রীং সৃর্ধ্যপত্ী | ২। এনৈশ্চরমাতা । 

মন্দট মন্দ প্রীত হওযা+অট -ক) সং 
পুৎ, প্রবালবৃক্ষ । 

মন্দন (মন্দ প্রীত হওয়া, স্ব করা+ অন 
(অনট)- ভা) সং, ক্লীৎ, স্তোত, স্তব । 

মন্দতা- স্ত্রী) (মন্দ+তা, ত- ভাবে) 

মন্দত্ব_ক্রীৎ / সং, মান্য । ২। মুর্খতা। 

হন্দফল (মন্দ অশুভ-ফল) সং, ক্লীৎ, 
অমনৎ্ফল, গ্রহফল। ১ । জ্যোতিঃশাস্ত- 

প্রসিদ্ধ অন্কবিশেষ । 1009 মিজান 

8026101) 01 ঞ৮ 1)191)96, 

মন্দবুদ্ধি (মন্দ অপকৃষ্ট _বুদ্ধি, ৬ঠী- হিৎ) 
বিং, ত্রিৎ, জড়বুদ্ধি, স্ুলবুদ্ধি, নির্বোধ । 

মন্দর (মন্দ দেখ, অর(অরনৃ)-- ক) সং, পু, 
পর্বতবিশেষ ; এই পন্মতকে মন্থনদণ্ড 
করিয়া দেবাশ্থুরেরা সমুদ্র মন্থন করিয়া- 

ছেন। শিৎ--১ “মন্থানৎ মন্দরৎ কুত্তা”? 
২। মন্দারবৃক্ষা। ৩। মুকুর, আর্শি। ৪। 
বিং,ত্রিং। বুল । ৫। মন্দ, অলস। 

মন্দসান ; সং, পুৎ্ত আঅগ্রি। ২1 প্রাণ। ৩। 
নিদ্রো। 

মন্দসান্ ; সৎ, পুং, স্বপ্ন । ২। জীব । 
নদ]; সৎ, স্টীৎ, সংক্রান্তিবিশেষ | শিৎ-১ 

“মন্দা মন্দাকিনীধ্বাৎক্মী ঘে।রা চৈব মহো- 
দরী । রাক্ষমা মশ্রিতা প্রোক্তা সৎক্রান্তিঃ 
অণ্তধা নৃপ।% ২। গ্রহগতিবিশেষ । 

মন্দাক (মশা স্তব করা+আক-ণ) সং, 
স্বীৎ, স্াত, স্ব । 

মন্দাকিনা শেন্দ মৃছু-অকৃু গমন করা+ 
ইন্ণিন্)- ক, আপ স্ত্রী) অং, আীহ। 
স্ব্গগঙ্গা। ২। সংক্রান্তিবিশেষ। ত। 
১২ অক্ষর ছন্দঃ। 

মন্দাক্রাস্তা (মন্দ _ আক্রান্ত, আপ) সংস্ত্রীৎ, 

সপ্তদশাক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষ,যাহার প্রথম 
৪ আঅন্মর, ১ম, ৯১শ,) ১৩শ, ১৪শ, ১৬শ, 

১৭) বর্ণ গুরু, তণ্ভিন্ন সমুদদায় বর্ণ লঘু। 
মন্দাক্ষ মেন্দ_ অক্ষি ইঞ্জ্রিয়+অ, ৫মী-- 

হিং) সংক্লী,লজ্জ, ত্রপ।। ২। বিৎ, তরি, 
সম্কুচিতনেত্র । 

মন্নাগ্সি মন্দ [পচনে] অজশক্তিক - অগ্ঠি 
অনল) সং, পুৎ, জণরাগ্সি মান্দ্য, ক্ষুধা 
প্রভৃতির অল্পতা। শিং- ১অল্লাপি নৈব 
মন্দাপ্রেবিষমাগ্েস্তদে হিনঃ |”) 

মন্দার মন্দ প্রীত হওয়া+আর(আরন্) 
_৭) সং, পুং, স্বর্গীয় দ্বেবতরুবিশেষ। 
২। পালিতামাদারগাছ। ৩।হ্স্ত। ৪। 

ধূর্ত । ৫1 তীর্ঘবিশেষ ।৬। অর্কবৃক্ষ। 
মন্দাম্য (মন্দ- আস্য মুখ) সৎ, ক্লীং, ত্রপা, 

লঙ্জ। | ২। বিং, ত্রিখ। আঙ্কুচিতসুখ। 
মনির (ন্দ নিদ্রিত হওয়া1+ ইর(কির) _ 



মজ্ঞু ॥ 

ীশিপাতি শশা শশী টিটি টি ০ রি 
১০৯ 

ধি। যেখানে নিদ্রোাগত হওয়া যায়) সং, 

ক্লীং, গৃহ, ভবন। ২। দ্েেবগৃহ। ৩। 
নগর। ৪ ।পুর। ৫1 পৃং১) জমুদ্র। ৬। 

জানুর পশ্চান্ভাগ |. (বিড়াল। 

মন্দিরপশু মেন্দির গৃহ--পশু) সৎ, পু্ঃ 
মন্দিরা--কাংস্যনিশ্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সং" 

অন্দিত1 | 

গীতে তাল দিবার জন্য ইহা ব্যবহার 
হয়।২। মন্দির । “মন্দিরায়।জ্রাবান্ | 

অন্দীভত মেন্দ- ভূ হওয়া4ত(ক্ত)-ক। 

ঈ.চি)-_ আগম) বিৎত্রিৎ, অজীভ়ত, কম 
হইয়া যাওয্া। শিৎং-১ “মন্দীভবতি 
ভাস্করঃ1” ২। জড়ীভৃভ। * 

মন্দুরা (মন্দ, নিদ্রিত হওয়11উর-ধি, 
আপ সং, স্ত্রী, অশ্বশালা। ২। মাছুর। 

মন্দেছ মেন্দ_ঈহা চেষ্টা, ৬ঠী-_ হিং) লং, 
পু, বছৎ, রাক্ষসপখবিশেষ। ইহার সখ্য 
৩১৫০১০০১০০০ তিন কোটি পঞ্চাশৎ লক্ষ । 
শিং-১ “তিশ্রঃ কোট্যোহদ্ধ কোটা ৮ 
অন্দেহা নাষরাক্ষেসাঃ। উদযস্তৎ লহআাংশু 
অতি মুধান্ডি তে সদ্!। গায়ত্র্যা যাভি- 
মঙ্্র্োহর্ধৎ জলং ত্রিঃ সন্ধ্যয়োঃ ক্ষিপে | 
তেন শামান্তি তে দৈত্যা বজ্রভূতেন 
বারিণা 1” ২ । হা স্ত্রী, অন্দচেষ্তী । 

অন্দোদরী মন্দ অল্প উদর গেট, ঈপ, 
৬ঠী _ হিং) বাং, রী, রাবণের শী, মত্ত 
দানবের কন্তা। ২ ।ক্ষ*পোদরী সী! ৩। 
আর । 

অন্দোদ রীশ ; সং পৃ রাবণ । 
অন্দোদরীহুত ; সৎ, পুৎ, ইশ্রজিৎ | 
আন্দোষ্। (মন্দ ঈষ২-উষ্জ গরম) বিৎ, 

ত্রিং, ঈষৎ উষ্ণ, অজ গরম। 
মন্ত্র মন্দ প্রীত হওয়াখর- ক) বিং, 

ত্রিৎ, গভীর । ২। (4র -৭) পুৎ, বাদ্য 
যন্ত্রবিশেষ | ৩। গভীর ধ্বনি (ইহা! উদার 
স্বর নাম্মবে অভিহিত) যখা--জীমুতযন্্র | 

১২৪০ ] মমা 
পিটিশ এপাশ শপপিশ ৮ ৮ শি শপিশীপিপপিশ ০ পিপ্পপসীাল তি 

মন্মথ (মন্স্- মথ্ু মন্থন করা4অজেন্)_ 
ক) সং, পুং, কামদেব, কন্দর্প, মদন। 
শিং-১ “খষয়ঃ উচুঃ। বম্মাৎ গ্রমথ্য 
চেতস্বং জাতোহস্মাকৎ তথা বিধেচ। 
তম্মান্মমথনাম্সা তুৎ লোকে গেয়ে। ভবি- 
ষ্যতি |” 

মন্থালয় মেমখ - আলয়, ৬ঠী-ষ) সং, 
পৃৎ, আত্রবৃক্ষ ৷ ২। স্ত্রী-চিহ্তবিশেষ। 

মন্মন (মনম্- মন বোধ কর, প্রকাশ 
করা1+অন্)- ক) সং, পুং, গদশদ 
ধ্বনি, অস্পষ্ট শব্দ । 

মন্তা (মন বোধ কর1+ য(ক্যপ্)- 
মন্তাক1 / শা, আপ. স্স্ীঘ। মন্যা 47 কণ্_ 
যোগ ) সৎ, জ্ীং, ন্সাযু। ২। গ্রীবার 
পশ্চান্ভাপস্থিত শিরা । ৩। গায়ের শির। 

মন্যু (7ম জানা+যু-ন্ম) আত, পু 
শোক। ২। ক্রোধ। ৩। যজ্ঞ | ৪। দৈন্য। 
€। অহক্ার। ৬। ক্ষত্রিয়বিশেষ। 

মন্বম্তর (মনু ব্রহ্মার পুত্র- অস্তর অব- 

কাশ ব। অবধি, ৭মী_হিৎ) সৎ, ক্লীৎ, 
মনুর রাজ্যশাষন কাল, দেবতাদের ৭১ 
যুগ। 

মবলগ পোরম্য) নগদ টাকা। ২। অধিক । 
মবলগে-সাকল্যে, সযুদযে ! 

মম (বষ্ট্যন্ত অম্মদ্ শব্জ ) আং১ আমার । 
২। মমতা, ময় । 

মমকার--"আমার পুত্র, আমার কলত্র, ঘ1- 

মরন ইত্যা্ি জ্ঞানকে মমকীর ক হ্থু ।” 
মযতা-জ্ীৎ 7 মেষ+তা, ত্ব-তভ :) সং, 

মমত্ব-কর্লীৎ 4 মায়া ২। আমার কালয়া জ্ঞান। 

শিৎ-১ “তথাপি মম্তাবর্তে মোহগতে 

নিপতিত্তা১1” ২ “মমত্বৎ মম রাজ্যস্য 

রাজাজেঘখিলেম্বপি।” (দেবীমাহা সময) । 
২। ্হন্ফার। ৩ । ছেহ। 

মমতাধুক্ত (মমতা  আ্মঘ্তরিতা, পক্ষ- 
পাতিতা -যুক্ত) বিং, ত্রিং, আ'ঙ্মস্তরি। 
২। ্পভিমানাদিবিশিষ্ত । ৩। সং, পুহঃ 
কপণ। 

মমাপভাল মেব্য বদ্ধ করা, সংশ্লিষ্ট হও 
শআল-গণ।ঘ -লোপ। ব-ুম। আপত 

»আগম) ষৎ। পুং, ইন্ছ্রিয়বিষয় | 

মাপ এপি শপে 



নস 
পপ লোনা সিডি বি লহ হাউ ন্ট ভি 

অয় (ময় গমন করা+অ(অন্)-ক ) সং, 
পু, দৈত্যবিশেষ, ফানবগণের শিল্পী। 
উদ্। অশ্বতর। ফ্বা-স্ত্রীৎ, চিকিৎসা । 

_স্দ্রীং, স্ত্ীজাতি ময়। উদ্ত্রী। 
ময়ট (ময় গমন করা অট-_ধি) জং, 

পুৎ, তৃণনির্ষিত কুটার । 
ময়দা পোরস্য) সং, গোধৃমচর্ণ, আটা। 
ময়দান পোরস্য) সং, ক্ষেত্র, মাঠ । 

ময়না (দেশজ) সৎ» পক্ষিবিশেষ। অদন। 
পাখী । [মোদক । 

, ময়রা (দেশজ) সং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, 
ময়ল। (মল শব্ষজ) বিৎ) মলা) অপরিষ্কৃত | 
গয়ান (দেশজ) লুচী প্রস্তত করিবার পুর্থেরে 

ময়দার সহিত দ্বতমিশ্রণ । 

মধু মি [মি শ্বর ইত্যাদি] ক্ষেগপণ কর1+4- 
উ ক) সং, পুৎ, কিন্নর, কিম্পুক্ুষ। মেয়, 
গমন করা) মুগ | অশ্ব | অশ্মেধের অশ্ব । 

নসুরাজ (ময়ু কিন্নর-রাজ শ্রেষ্ঠ) সং, 
পু, কুবের, ধনাধিপ । 

মযুষ্টক ; সং, পুৎ, বনমুদগ । 
মুখ মো [সময়] পরিমাণ করা+উখ-ক, 

মালময়) সৎ, পুহ। কিরণ, দীপ্তি, 
জ্যেতিঃ | জালা । শোভা। কীল। 

য্নুখমালা ; সৎ, স্্ীৎ, দীপ্রিসমুহ, কিরণ- 
জাল। [ক্ষস্ত্যর্থে) সৎ, পুত, সুর্ধ্য 

মঘৃখমালী (-মালিন্, ময়খ _ মালা+ইন্- 
ময়ূর _ পুত (মহী পৃথিবী-রু রব 
মমুরী_ ক্লীৎ / করা,মিপাতন। যে পৃথিবীতে 

রব করে। অখব। নি ক্ষেপণ কর়17+উর 
_ ক) সং, পক্ষিবিশেষ, শিখধী । 

অমূরক (যয়ূর 1+ কণ্ - যোগ) সং। পৃৎঃ ময়ূর | 
এপাযা ৷ তুথ। মমুরশিখা। | ক্লীৎ,তু তিষা। 

1 ১২৪১ ] 

মমুরগ্রীবক মেস্রত্ীবাৰকণ্_ বর্ন সং 
ক্লীং, ভূতে । 

ময়ূরচটক ; সৎ, পৃ, গৃহকুকুট । 
ময়ুরচুড়া ; সং, স্ত্রীং, ময়রশিখা। 
ময়ুরজভ্ব ; সং, পুং, শ্যোনাকবৃক্ষ | 
ময়রতুথ ; দৎ, রীৎ তুঁতে। 
মযুরপদক (ময়ূর -পদ+কণ্্-সাদৃশ্য।র্ঘে) 

সং, ক্রীৎ। নখাঘাত, নখের অআচড়। 
মর (মু মরা+অ(অল্)- ভাবে) সং, পু, 
মরণ । ২।(+অনৃ-ক) রিং, ত্রিং 
মরণাধীন । 

মরক (ম মরা+অক-ভাবে) সং, পু, 
মারী, মড়ক। শিৎ১ গযাবন্মার্ভগসুক্ু- 
বি ধনুষি ঝসে মন্মথে বাস্তি নাধ্যাৎ 
তাবদ্দর্ভিক্ষপীড়া ভবতি চ মরকৎ সংশয্পৎ 
যাস্তি লোকাঃ 1” 

মরকত ] (মরক মারিভয়-তু পারহওয়া 
মরক্ত / +অ(ড)- ক) সং, পুৎ, হরিদ্র্ 

মণিবিশেষ, পাননা। শিং-১ টা 
পদ্মরাগম্যযম্মল্যযুপজায়তে । লভতেহ্ভ। 
ধিকং ত্মাৎ গুণৈম রকতং বুধৈই 1? 

মরণ (মু মরা+অনেনট্)ট- ভা) সৎ, 
ক্লীং, মৃত্য, এদহনাশ, প্রাণবায়ুর উৎ- 
ক্রমণরূপ ব্যাপার, দেহ হইতে আত্মার 
বিচ্ছেদ । শিৎ-১ “মরণৎ প্রক্তিঃ শরী- 
রিণাযু ।” রেছু)। ক্লীৎ, বসন।ভ বিষ। 

মরত (মু মরা+ অত- ভাবে) সং, পুং 
মৃত্যু, দেহবিনাশ, মরণ, মরা । 

যরন্দ (মকরন্দ, দ্বিতীয়বর্ণ লোপ, কণ, 
মরন্দ -যোগে মরন্দক। অগ্ববা মর 

[ভ্রমরাদির] মন্ণ_ দে খণ্ডন করা+-জ্ৰ 
(খ)- ক) সৎঃ পুং, মকরন্দ, পুস্পরস ॥ 

মরঝ (যণ্ধ শন্দজ) শরীরের সন্ধিষ্থান। হু- 
দয়াদি জীবদ্থান; যথা--“যরমে মরস্থ 
যাতনা ।?? 

মরমর গ্রীকৃ ভাব!) সং, শ্বেত প্রস্তর | 

মরা (যরশার্থ মূ ধাতুজ) বিঃ মৃত, গতাতু, 
মড়া। 

মরাই (দেশজ) সং, ধান্যের গোলা । 
মরামর (মর যাহাদের মৃত্যু আছে অর্থাৎ 

মনুষ্যাদি_ অমর যাহাদের মৃত্যু লাই 

১৫৬ 



মরু 

পা পাপিস্পিপীপি পপি 

|] ১২৪২ ] মর 

অর্থাৎ দেবতা, 11060] 21090 1170121) 

মনুষ্য এবং দেবন্তা; বযথা--“ত্রিষ্কিবে, 

পাতালে, মর্ভে্ট, মরাম্র জীব প্রমাদ 
গণিলা আতঙ্কে? (মেখনাদ)। 

মরার ; সং, পুং, শস্যরক্ষণস্থান, মরাই। 
মরাল মু মরা+আল- ক) সং, পুং, 
রক্তব চঞ্চ, চরণ- 
বিশিই্উরাজহংস। 
শিং- ১তত্রা- 

অরালয়মরালম- 
রালকেশী 1 ছি 
প[তিহ্াস। জন্ব। » 2 
মেখ। কত্ত্বল। মর।ল । 

দ্াড়িমীবিপিন | বিৎ) ত্রিৎ, মন্তণ, প্লিপ্ক। 
মরালক (মরাল+4কণ্-ন্বার্থে) সং, পু, 

কলহতংস। 
মরিচ ) ঘ্বে(ব্ষা এখানে নাশ করা 

মরীচ ইচ, ঈচ - পা) সং, কলীৎ, বর্তৎ- 
লাকার কটু দব্যবিশেষ, গোলমরিচ । 

মগীচি (7 [অন্ধকার] এখানে নাশ করা+ 
ঈচি-পা) সং, পু স্ত্রী) কিদুণ, 
রশ্বি। যটন্রসরেপু পরিমাণ। পু, জন্দার 
মানসপুর কষ্টিকর্তী মুনিবিশেষ | 

মরীচিক1| (মরীচি কিরণ + কণ্-ক্বার্থে 
আপ স্ীৎ। অথবা-ক জল, ৭মী-_ 
হিং) সং, শ্রী, মগঠ়ষণা, সুর্ধ্যকিরণে 
জলজঅম। দূরপ্রদেশে প্রচণ্ড স্ধ্যকিরপ 
ঘ্র্শনে পিপাপার্ত মগ জলভ্রমে তদভি- 
মুখে ধাবমান হয়। মগের এইরূপ ভ্রমকে 
মরীচিকা কহে । (মগতৃষ) দেখ)। 

মরীচিপ +॥ মেরবীচি কিরণ-প, পায় 

সরাচিপাষী ] [পা পান করা+অডে), 
ইন্(ণিন্)-_ ক] যে পান করে। বালখিল্য 
মুনিগণ শুর্ধ্যের কিরণমাত্র পান, করেন 

বলিয়া) সং, পুৎ, ুর্ঘ্যকিরণপায়ী বাল- 
খিল্য মুনিগণ। 

মরীচিমালী ( মরীচিমালিন্, মতীচিমালা+ 
ইন্_অন্ত্যর্থে) সং, পুৎ, হুর্ধ্য। বিং, 
ত্রিৎ, কিরণমালাবিশিষ্ট । 

মরু (সবখানে তৃণাদি] মরা+উ-ধি) 
সং পুং, জল ও তৃণাদি শুন্য প্রদেশ। 
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পর্বত । মারওয়ার দেশ। ৃর্ধ্যবংশীয় 
ভাবি নৃপবিশেষ। তগবান্ কন্ধিন্পে 
অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে রাজ্যাভিষিক্ত 
করিবেন একপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শি ১ “মরো ত্বামভিষেক্ষ্যামি নিজা. 
যোধ্যাপুরেহুধুনা। হত্বা শ্লেচ্ছানধন্মিষ্টান্ 
প্রজাভতবিহিংসকান্ |” 

মকুজ ; সং, পুৎ, নখীনামক গন্ধদ্রব্য | 

মরুটা, মকুণ্ড] মে [এইরূপ পীর প্রতি শ্রম) 
মরা অর্থাৎ নষ্ট হওয়া1উট, উ্ড - প্রং) 
সং, শ্দীৎ, উচ্চললাটযুক্তা স্ত্রী, যে স্ত্রীর 
কপাল উচ্চ। 

মক্ুৎ (যু মরা+উত্-পা। ২য়-পক্ষে 

মক্তত ) _মরু২+ফ্ণ। ভ্রদ্ধ হইলেষাহা 
হইতে মরে) সং, পু বাযু। দেবতা । 

মক্ষৎক্রিয়। ; সং, শ্রী, অপানোখসর্ণ, বাত- 
[ কশ্া। 

| মর্ত্ত (মরু- তন বিস্তার কর অ(ড) 

-ক। অথবা মরু*+ত- যোগ ) সং, 
ৰ পৃৎ) বাফু। চক্্রবংশীয় নুপবিশেষ। এই 

রাজ] অতিশয় যাক্দিক ছিলেন। 
মরুম্তক ; সং, পুং, নরুবক। 
মরুৎপতি (মরুৎ দেবতা_-পত্তি শ্রেষ্ঠ? 

সকল ন্দেবতার শ্রেঠ বলিয়া) সং, পুৎ, 

নারায়ণ । 

ষকুৎ্পথ মেরুৎ বাযু-পথ [পখিন্ শব্দ] 
| ঝুজা, ৬ঠী_ষ) সং, পুৎ, আকাশ। 
৷ মকুৎপাল মেকুৎ দেবতা-পাল পালক, 

| ৬ষঠী_ ষ) সং, পুৎঃ ইন্দ্র 
ূ মরুতপুর (মরু বায়ু-পুত সং পুংঃ 

ভীমসেন, পাণু,রাজার দ্বিতায় পুত্ে। 
মরুত্পব (মকুৎ বাফু-খ্ব ষে লাফিয়! 
ূ যায়) সং, পু, সিংহ । 

মকুংফল (মরু বায়ু-ফল) সং, র্লীৎঃ 
করকা, শীল। 

মরুত্বান্ মেকুত্বৎ। মরু বাদ + বতবেতু)- 
পালনার্ধে) সং, পুং» ইন্দ্র। হনুমান। 

মেত্ব। সমুদ্র। 
মরুৎসধ (মরুৎ বাযু-সখি বন্ধু, *ী- 

ষ, অ_-স্বার্থে) সং, পু) বাুদখ, অগ্নি। 
ইন্ত্র। চিত্রকবৃক্ষ । 



মরে! 

টি 

মকুদাশোল মেকু*ং বাযু--আনশোল ক- 
্পন) সং, পু, তালবৃস্ত, পাখা। 

মরুদিষ্ট ; সৎ, পুত, গুগ্গুল। 
মরুদ্ধজ ; সৎ, ক্লীৎ, বাততৃল, বুড়ীর স্তা। 
শিং-১ এগ্রীক্গহাসং বংশকফৎ বাত- 
তুলং মরুদ্ধজম্ ।?? 

মন্তভ্ভবা ; সৎ, স্ত্রীৎ, ভাঅমুল। হুপ, খিরাই । 
মরুদ্রথ (মরুৎ বাসু- রথ) সং, পুং, অশ্ব । 

দেবরধ, বিমান। 

মরুদ্বত্য (মক্ুদ্ত্মন মরুৎ বায়ু-বত্সন্ 
রাস্থা, ৬ঠী-বষ) সং, পুং, আকাশ, 
অস্তরীদ্ষণ। 

মরুদ্বাহ মেরুৎ বাু_বাছ মান, ৬চঠী- 
হিং) সং, পৃহ, ধৃম, ধৃয়া | আগ্রি। 

মরুদ্বিপ, মক্ুপ্রিয় মরু জল ও তৃণাদি- 
শুন্য প্রদেশ-দ্বিপ হত্তী) সৎ, পুধ, 
উষ্টু, উট । 

মকন্মালা ; সৎ, স্ীৎ, পৃন্ধা, পিড়িৎ শাক। 
সন্তু, মরুভূমি (মক বালুকাম্য় তু, ভুমি) 

অং, সী, জল ও তণাদি বিহীন বাশলুকা- 
পূর্ণ ভমি। মারওয়ার দেশ । 

মকুতক্ষহ ; সং, পৃৎ্, করবীর বুক্ষ। 
ত্রিং মক্ভুমিজাত । 

মক্ুল (যু মর1-+ উল -_ ক) সৎ পু, কাঁর- 

গুব, হংসবিশেষ। 

বিং, 

মৃুক্ুবক মেক বানুকাময় বা বারিশুন্য ভূমি; 
-বা।গমন করা ] অন্য হওয়17- অ(ড)-- 
ক। কণ- যোগ) সং, পুৎ, কণ্ট কযুস্ত 
বৃক্ষবিশেষ, ময়না গাছ । পিগুখর্জ,র | 
জন্বীর। ব্যাস্ত । রাহ । 

মকুসম্তব ; সং, ক্লীৎ, চাণক্যমূলক । বিং, 
জিৎ, মরদেশজাত | বা স্ত্রী, মহেক্র- 
বারুণী। শু্রতুরালভা। 

মরূক (মু মরা+উক - সংজ্ঞার্থে) সং, পুত, 
মুগবিশেষ । ময়ূর । শী । 

মরন্তবা; সৎ, স্ত্রাং, কার্পাসী । যবাস। ক্ষ 
খর্দির। 

মরোলি মে [ইহা দ্বারা] মরা+ওগি-ক। 
কণ- ষোহগ মরোলিকও হয়) সং, পুত, 
জলজন্তবিশেষ, মকর । শিৎ--১ “জল- 
*পন্ঘ মকরে। মরোলিরসিদৎ্রকঃ।” 

১২৪৩ ] মক 

মর্ক (মর্ড শব্দ করা অথবা মর্ফ, [ দৌন্র 
ধাতু) গমন করা + আঅ(ক্জন্)_ ক) সং, পুত, 

বানর । দেহ । শরীরন্ছ বাস্ধু। 
মর্কক মের্ক গমন ক- করোত্যর্থেট সং, 

পু, গলগণ্ড পক্ষী, হাড়ণিলা। 
মর্কট মেক |সৌত্র ধাতু) গমন কর14অট 

ছটন্)- ক; সং, পুৎ, বানর । মাকড়স]। 
হাড়গিলা-পক্ষী | বিষবিশেষ। 

মকটঞ্চ ; সৎ, পুং, শস্যবিশেষ। বানর 
জেতা, মাকড়সা । মহ্স্যাবিশেষ। দৈত্- 
বিশেষ । [বানরের প্রীতিজনক। 

মর্কটপ্রিয়; সৎ, পুৎ, ক্ষীপবৃক্ষ । বিৎ, ত্রিৎ, 
মকটব্াস ) ম্রকটবাসস্, মর্কট মাক- 
মর্কটবাসাঃ ডস1- বাস বাসন্ছান। 

-_বাসস্ বস্তা) অং, পুং, লুতাতন্ত, 
মাকড়সার জাল। 

মর্কটশীষ ; সং, ক্রীৎ, হিদুল। 
মর্কটাস্য (মর্ট বানর-আস্য বদন। 

বানরমুখবৎ্ বর্ণ বলিয়া ) সং, ব্লীৎ, কা, 
ভাবা । বিং, ভি, বানরমুখের ন্যায়। 

মক্কর ; সং, পুং, ভূঙ্গরাজ। 
মর্করা ; সং, শীত, দ্দরী, গুহ] । ভাও, পাত্র । 

আরজ] । বন্ধ্যা-স্ী | 
মচ্চ্যা দেশজ) সং, মরিচা, লৌহম্ল। 
মজ, (মৃজ্ শুদ্ধ করা, মারজন কর1+উ-_ 

ভাবে) সৎ আ্রীৎ, শুদ্ধি, শোধন | (+উ- 
ক) পুৎ, রজক । পীঠমদ্দ । 

মত্ত্য, মর্ত মের্ত [মু মরা+ততেন্)-ক] 

মনুষ্য + যংষ্্য) - স্বার্থে) সৎ, পুৎঃ মানুষ । 

€(+তন্ৃ, ফ্য _ ধি) মধ্যমলোক, পুথিবী। 
মর্ভাধন্্ী (- ধর্খমন্) বিং, ভ্রিৎ, মন্ুষ্যধন্মা। 
মর্ত্যলোক মেত্ত্য-লোক ভুবন, ৬»ঠী -ষ) 

সৎ, পুৎ, মনুষ্যলোক, পৃথিবী । 
মর্তযকামমৃত্যু_কাম কামনা, ৬ষ্ঠী _ হিং) 

বিৎ, ত্রিং, মরণেচ্ছ, | 
মন্দ (পশ্চাৎ দেখ, অঞ্জল্)- ভাবে) সৎ, 

২, মর্দন। (+4+অনৃ- ক) বিৎ, ভ্রিং, 
মর্দনশীল। 

মর্দন যেদু মর্দন করা+ অনতনট্)- ভা) 
সং, ক্লীৎ, পেষণ । দলন। চুর্ন অঙমন্ধন, 
গা-টেপা। ংযাহন । 



মর্ষি 1 ১২৪৪ ] মল 
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মর্দল মের্দ, সর্দন_লা গ্রহণ করা+অ ] মর্ধ্যা ম্বে মরা+য_ গ্রৎ) সং, ভ্রীৎ, সীমা 
(ড)- ক)সং, পুৎ্বাদ্যযন্তবিশেষ, মাদল। পর্যত্ত । বিযৎ- ক) পু মনুষ্য। শিং 

মন্দিত মের্দ -্রিল্দমমন্দি মর্দনকর1+- ত(ক্ত) -১ “পেশে। মর্ধা অপশসে 1? 
_শ্স) বিৎঃ ভ্রিং, বদ্ধ। দলিত। শিৎ-১ | মধ্যাদক (ম্ধ্যাদ14-কণ-_- করোত্যর্থে আহ 
“তিস্তিড়ীফলরসেন মর্দিতে! রামবাণপ ইতি অ) বিৎ, ত্রিং, ম্ধ্যাদাকর্তা সম্মানফারী | 
বিশ্রুতে। রসঃ।” চর্ণিত।. মধ্যাদা (পরি-আ1-দা দান করাও 

মর 0 মন্থন, মু মরা+মন্- পা) সৎ, _তা, প-্ম) সং, স্ত্রীঘ, ন্যায়পথে 
রলীৎ, শরীরের জদ্ধিস্থান। হাদয়াদি জীব- | শ্ফিতি। নিয়ম । সদাচার। মান, সন্ত্রম। 
স্থান শিৎ--১ “সন্নিপাতঃ শিরাদ্বায়ু সন্ষি- গৌরব, সম্মান। শিং-১ “মধ্ধ্যাদামনু- 
মাৎসাস্থিসম্তবঃ। মন্মীনি তেষু তিষ্টস্তি; চিত্তক্সন্ 1 মেরধ্যা সীমা দ। দান করা 

প্রাঃ খলু বিশেষতঃ 1১ স্বরূপ, তত্ব। +1+৬- নু) সীমা । কুল, তীর। 
শিৎ-১ “মৃগক্জা ন বিগীদ্গতে নৃপৈরপি | মর্শ মবশ. পরামর্শ কর।+অ(অল)-ন্া, ভা) 
ধন্মাগমমন্্রপারগৈহ1তাৎপপ্য,অভিপ্রায়। সৎ, পু, পরামর্শ যুক্কি, মন্ত্রণা। 
সারতত্ব, খুঢ়কথ, ক্হস্য | আস্তর । মর্শন (ম্শ দেখ, অন(অনট)- ভা) অং, 

মন্মকীল ; সং, পুৎ, ভর্ভা, স্বামী । ক্লীৎ, পরামর্শদান, উপদেশ দেওয়। মন্ত্রণা 
মন্ধরজ্ঞ €( মর্মন শ্বরূপ কিংবা করা। | 
মন্মবিদ্ৃ সন্ধি-স্থান-জ্ঞ, বিদ্ৃ, মধ-- পুত, মৃষ ক্ষমাকরা+ অ(অল্) 

মর্শবেদী দিন) বেদি [জ্ঞা জানা7+ | মর্ষণ_ক্ীৎ, 4 অন(অনট্)-ভা) সং,ক্ষমা, 
অ(ড)-ক।বিদ্ জানা+০কিপ)-ক।| _সহন। নাশন। 

ব্দি জানা+ইন্ণিন্)-ক] যে জানে, | মূর্ধিত মের্য দেখ, তক) ক) বিৎ, ত্রিং, 
হয়া -ষ) বি, তরি তাৎ্পর্ধ্য-গ্রাহক, ক্ষান্ত, ক্ষমাশীল । (7 (ক্র) ম্ম) নাশিত। 

পণ্ডিত । (4+ক্ত- ভা) সং, কু, ক্ষমা । 

মন্রভেদরধ (- চ্ডেদিন্, মেন্মন_ভেদিন্ [ভিদ্ মধিতবান €- বৎ্, মধ দেখ, তবৎ ক্তেবতু) 

ভেদ কর1-ইন্পিন্) -ক]যে ভেদ করে) _ ক) বিৎ, ত্রিং, সহিষ্ু, সহনশীল । বে 

বিংত্রিৎ,মন্্রীড়ক,আাস্তরিকব্যথাদায়ক। শ্মা করিয়াছে ॥ 

মর্্র মু মরা +অরঘরন্)- ক, ম-আ- ; মল (মল [শরীর] ধারণ করা+ আকমল) 

গম)সং,পুৎবম্ব এবং শুক্ষপনাদির অব্যক্ত | শ্ম, অথবা গুল, মার্জন করা ভালংল) 

ধবনি,মড়মড় । বি১ত্রিৎ,মন্্ু রধ্বনিকারক । _ শুট সং, পু ক্রীৎ, বিষ্ত' এ শ্রেম!। 

রী স্ত্রী) দ'$হরিদ্রা । পী তার | রক্ত, পুষ গ্রাভৃতি শরীরের .এল1। গাদ, 

মর্মম্প কৃ তেদশ্, অন্ন অন্তর -স্পৃশ্ কাইট, শিট, মন্ডযা, পচাবস্ত প্রভৃতি। 

[স্পশ্ স্পর্টকরা+” (কিপ১-ক] যে; বাত পিত্ত কফ: শি আন্দেষামের পেশী পপ পাপ 

স্পর্শকরে, যায) বিং ভিৎ, আস্ত" | রোগাণাৎ নিদানং কুপিতা মলাঃ। পাগ, 

রিকব্যথাদাঃক । বিষ্ঠা, কলঙ্ক, স্বেদাদি । শিং-১ “বসা 

মন্্রাস্তিক (মন্ অন্তর-_ অস্তিক  সনি- শুক্রমস্থঙ্মজ্জা মুত্রৎ বিট্কর্ণবিপ্খাঃ। 

হিত, ৬্ঠী -ষ) বিং, ভিং, মন্্পীড়ক। শ্লেম্মাশ্রুদুষিকান্ষেদেো৷ দ্বাদশৈতে নুণাং 

আন্তন্িক। মলা 1” ম্মেতি)। কপুরি। বিৎ, ত্রিৎ, 

মর্খাবিধ (মন্তন্ অন্দিত্ছান - ব্যধ, বিদ্ধকর। | মলযুক্ত । কৃপণ । 

পীড়নকরা-+*(ক্িপ)-ক)বিংত্রিৎ, মন্ত্র | মলদ্ঘ মেল-_হন্ নষ্ট কর14অটেক্)- ক) 

ভেঘী, ম'এব্যথাদায়ক। সং, পু, শান্মলীকদ্দ। বিৎ, ত্রিং, মল- 

মন্তিক মেনন 7+ইক জ্ঞাতার্থে) বিৎঃ ভ্রিৎ, ] নাশক। স্ী-স্ত্রীং, নাগদমনী। 

মন্মরজ্ঞ, তাখ্পধ্যগ্রাহক। মলজ মেল-জ [ জন জন্মান+ অডে)-_ কা 



মল [ 

জাত, «মী-ষ) সৎ, ক্লীৎ, পুয়, পুঁজ 
বিৎ, ব্রিং, মলোভভূত, মল হইতে উতৎপন্ন। 

মলদৃষিত মেল _ দূষিত) বিং, ত্রিং, মলিন । 
মলদ্রাবী (-দ্রাবিন্, মল - দ্রাব পীড়নকরা 
+ইন্তিন্)_ ক) সং, পুৎ, জয়পাল। 

মলন (মল্ ধারণ করা4-অন(অনট্) _ ভা) 
সং, ক্লীৎ, পেষণ, মর্দন । সমালভন । (+ 
অনট ক) পুৎ, পটবাস, তাবু । 

মলভুক্ (-ভুজ্, মল-ভুজ যে ভোজন 
করে) সং, পুৎঃ বায়স,-কাক । 

মূলভেদিনী ; সৎ, স্ত্রী, কটুক!। 
মলম (পারস্য মরহমৃ, 01706)60) সং, 

প্রলেপনীয় ওষধবিশেষ। 
মলমাস মেল- মাস) সং, পু, অধিমাস, 

মাসবৃদ্ধি, অমাবস্যাদ্বযযুক্ত রবিসৎক্রান্তি- 
রহিত মাস | শিৎ- ১ “সামাবস্যাদ্বয়ৎ যত্র 
রবিসংক্রান্তিবর্ঞিতৎ । মলমাসঃ অস বি- 
জ্ঞেয়ে। বিষুঃ স্বপিতি কর্কটে 1১ 

মলম্বী-তাঅপত্রের উপর স্বর্ণপত্রদ্বারা আ।- 
বুত বা গিপ্টী করা; যথা-_“ব্র্করাটকর- 
নাল চকাশিত শৈলশাল, মলম্বাপ্রতিম! 
রাজ শোভে তরু সব 17? ২ “মলম্বা অহ্রে 

তামঅ এত শোভা যদি ধরে, দেবি, ভাবি 
.দখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন কান্তি কত মনোহর ।” 

মলয় (ম্ল্ (চন্দল্বন] ধারণকরা+অয়কেয়ন্)। 
_ ক) সং, পুৎ» পন্বতবিশেষ, চন্দনাজি, 
পশ্িমঘাটপব্বত । দ্বেশবিশেষ, মলবার । 

ছ্বীপবিশেষ । ধষভদেবের পঞ্চমপুত্র । আ- 
রাম, উপবন। ন্দ্দ্রনবন। 

মলয়জ মেলয়-জ [জন্ জন্মান+ অ(ড)- 

ক] যে জন্মে, ৫মী-ষ) সৎ, পুং,-_ ক্রীং, 
গন্ধসার,চন্দন | ব্লীৎ, তত্কাষ্ট | পুরা | 
বিৎ, ত্রিৎ, মলয়জাত । 

মলযক়-পবন--দক্ষিণে বায়ু । বসস্তের প্রার- 
স্তেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে আরশ্ত 
হয়; ইহাকেই দক্ষিণ-পূর্ব (81০708০০977) 
বলে । দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতের উপর ূ 
দিয়! চন্দ নাদি বৃক্ষের সুগন্ধ লইয়া আইসে 
বলিয়। ইহাকে মলয়-পবন বলে। নীল- 
গিরির অন্যতর নাম মলয় পর্বত । কেহ 
ঘাট পর্ধতকেও মলয়াচল বলিয়! খাকে । 

১২৪৫ ] মলী 

এইজন্য তথাকার উপকূলের নাম মলয়- 
বর বা (91107) । 

মলয় ; সৎ, স্তীৎ, ত্রিবৃতা, তেউড়ী। 

মলয়াচল ; সং, পুং, মলয়পর্বত | 
মলয়ানিল €( মলয় পর্বতবিশেষ-_ অনিল 

বায়ু) সং, পুং, বসন্তকালীন বায়ু । 
মলয়োভ্ভব মেলয়- উদ্ভব যে জন্মে ৫মী-: 

ষ) সং, ক্রীং, গন্ধসার, চন্দন। 
মলাকর্ষা (-কধিন্, মল ময়লা, বিষ্টা ই- 

ত্যাদি-আ|-কুষ আকর্ষণ কর4ইন্ 
(ণিন্)-_ ক) সং, পুৎ, হাড়ি, মেতর। 

মূলাক1; সং, স্কীৎ, কামিনী । বেশ্টা | অধমা 
স্্রী। হস্তিনী। দৃতী। 

মলাপহ। (ম্ল-অপ--হন বধ কর।4-অ 

(ড)-_ ক, আপ.) সৎ স্ত্রী, নদীবিশেষ। 
শিৎ-১ “মলাপহা ভীমরখী চ ঘষ্টগা ।” 

মলিন (মলর্শ ইনন্ _ ক, অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
মলযুক্ত, মলদৃষিত ।কৃর্চবর্ণ, ময়ল। । পাপ- 
মুক্ত,পাপিষ্ঠ । স্নান, বিষ্গ। নিত্যনৈমিত্তিক 
ক্রিয়াত্যাগী। ক্লীং, পাপ । কলম্ক। ঘোল। 
টন্কণ। 

মলিনতা-স্ীৎ 7) (মলিন 4+তা, তু-ভা) 
মলিনত্ব-ক্লীৎ / সৎ, মালিন্য। শিৎ-১ 

“অঙ্গার; শতধোৌতেন মলিনত্ব ন্ মুঞ্চতি ।” 
মলিনমুখ মেশিন কুস্বর্ণ  মুখ,»ষী - হিং) 

বিৎ, তরি ক্রের, খল । ম্নান-বদন। অং, 
পু অগ্নি। বানর । প্রেত। 

মলিনান্বু (মলিন মলযুত্ত_ অন্বু জল) 
সৎ, ক্লীৎ, কালী । [সৎ পু, মলিনতা। 

মলিনিম। €(- মন্, মলিন+ ইমন্- ভাবে) 
মলিনী ) মেল অপরিক্ষার +ইন্ - অস্তয- 
মূলিষ্ঠ। থেঁ। মল ইষ্ঠ- অত্যর্থে) মং, 

্রীৎ, রন্বপ্ছলা নারা, ঝতুমতী স্ত্রী। 
মলিম্রচ (মলী মলযুক্ত-_ শ্ন'চ গমন করা 

+ঘআকে)-ক | মূলী বৈদি ককর্ম্বানর্ৃত্েন 
দুষ্টঃ সন্ শ্লোচতি গচ্ছতীতি মলিম্ন,চ:) 
সং, পুঙ১ চোর । অগপ্রি। বায়ু। মলমাস। 
শিং--১  তমতিক্রম্য তু ববিধদ1 গচ্ছেহ 
কথকন। আদ মলিন, চে! জ্ঞেয়ো দ্বিতীয়ঃ 
প্রক্কৃতঃ স্মৃতঃ 1? | ত্রিং,মলযুক্ত । 

মলী (মলিন, মল+ইনৃ_অন্ত্যর্থে) বিং 



ক 

শ শপপশাীশিীি শী 

মল্লি [ 

মলীমস মেল মধ্ল1+জঈমস - ক, নিপাতন্) 
বিং,ত্রিং, মলিন, অপরিষ্কার, মলদ্ষিত। 

সৎ, পুৎ -ক্রীৎ, লৌহ, লোহা । পু মল- 
মাস। পুষ্পকাসীস। 

মল.ক; সৎ, পুৎ, কৃমিবিশেষ । 
মন মন ধারণ করা+অ(অন্)-_ ক) অং, 

পুংবাহুযোদ্ধা,মাল। পাত্রবিশেষ, মালা। 
কপোল, গগুস্বল। দেশবিশেষ। শিৎ- ১ 
“মল্লাঃ শাল1ঃ যুগন্ধরাঃ 1১*বর্ণসঙ্কর জাতি- 
বিশেষ, মালী । বিং,ত্রিৎ, বলিষ্ঠ, অতিশয় 
বলবান্। মলা -স্ত্রীৎ, স্ত্রী, নারী, যোঘিৎ। 
মল্লিকা । 

মল্পক ( মল্প দেখ, কণ্- স্বার্থে) সৎ, পুৎ_ 
স্্রীৎ, পাত্রবিশেষ,নারিকেল মালা । দ্বীপা- 
ধার, পিলহুৃজ । পুৎ, দস্ত। 

লজ মে দেশবিশেষ-জ [জন্ জম্মান 
শ-অ(ড) - ক] উৎপন্ন) সৎ, ক্লীৎ, গোল- 
মরিচ । বিং, ত্রিং, মল্পদেশজাত। 

মল্পনাগ মেল অতিশয় বলবান্্- নাগ হস্তী) 
সং, পুৎ, শরাবতহত্তী। বাৎসায়নমুনি। 
পত্রবাহক । 

মল (মল বাহযোলা -ভূ, ভূমি 
মল্পভূমি স্স্থান ) সৎ, ভ্রীৎ, মলদিগের 

'ক্রীড়াস্থান,কুস্তির আডড] | রণস্থল। দেশ- 
বিশেষ । [যুদ্ধার্থ যাত্রা । 

মল্পযাত্রা;) অং) স্ত্রী, মল্রগণের সহিত 

ম্লযুদ্ধ (মল্প যুদ্ধ, ৬ঠী-ষ) সং? ক্রীৎ, 
মন্লগণের সংগ্রাম । বাহুযুজ্ধ, হাতাহাতি । 

মলা (মল্প-খধ গমন কর অ(অশ্ৃ)- 
সং, পুং১ রাগৰিশেষ । শি২-১ “আদে 
মালবরাগেল্রত্ততো মল্লারসংক্দিতহ । ?? 
ইঈপ) রী-জ্জ্রীৎ, রাগিণীবিশেষ । 

মল্লি, মী মেল ধারণ করা4+ই-ক, সং" 
জ্বার্থে) সৎ, স্ত্রীৎ। মল্লিক, বেলফুল। 

মল্লিক (মলি (অল ধারণ করা+ই- ক] 
মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ+কণ্- স্বার্থে) অখ, 
পু, হাংসবিশেধ, ঈষৎ শৃসরবর্ণ এবং 
'ক্স লোহিতচঞ্চুচরণবিশিই হংস। উ- 
পাধিবিশেষ। (আরবী মালিক শকাজ) 

বাজা। জাঠতিবিশেষ ।কা-স্্রীং,বেলফুল। 
মত্স্যবিশেষ । মুস্তিকার পদব্রবিশেষ । 

১২৪৬ ] মণি 

মললিকাক্ষ 7 (মজিকা বেলফুল হি 
মল্লিকাখ্য / [অন্ষি শন্দ+ অ] চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠা 

_হছিৎ। মল্লিক আখ্যা.৬ঠী - হিৎ) মং, 
পুং/হংসবিশেষ, ঈসৎ ধূসর বর্ণ এবং অলপ 

লোহিতচঞ্চ,চরণবিশিষ্ট হ'স। শুক্লবর্ণ, 
বেষ্টিত চক্ষুত্ব যুক্ত অন্থ। 

মল্লিকাগন্ধ ; সং, কলীৎ) মনত | 
মল্লিগন্ধি (মলি ৪ ম্ধ আন্রাণ) 

সং, ক্লীৎ। অগুক্, 7 -কাঠবিশেষ। 
মল্লিপর ; সং, ্ীৎ, ছক । 
মল্লীকর সং, পুৎ, চৌর, তস্য | 
মু মেল্স। ধারণ করা4+উ -_ ক) সং, পু, 

ভলুক,; ভালুক । 

মবিত (মু বন্ধন কর1+ত(ক্ি)_শ্ঘ) বিৎ, 
ত্রিৎ, বদ্ধ । 

মশ, মশক মশ শন্দ কর1-4 অ(অন্)ঃ আক 

- ক) সং, পুৎ্১ মশা । চন্মময় জলপাত্র- 
বিশেষ । আচিল। 

মশকী ; সৎ, জ্রীৎ, উড়ুম্বর বৃক্ষ । 
মশহরী (মশ মশক-ন্দ হরণ কর14ই 

টিসি ঈপ _ --স্প্রীং ১) অথ, স্ত্রী, মশারি, 

মশকবারণী। 
মশা মশক শব্দজ) সং, দ্ংশক কীটবিশেষ | 
মশান (শ্বাশান শন্দজ) সং, সমাধিস্থান। 

প্রেতভূমি। [প্রাবরণবিশেষ। 
মশারি মেশহরী হে ২, মশক নিবারক, 
মশাল যেবন ভাষা) ৬. , দ্বেউটা, দীপ । 
মশ্ডন ) সং১ পু, কুকক,র, কুকুর | 
মস মেন পরিমাণ করা +আঅস্সেল্)_ ভাবে) 

সং, পুৎ, পরিমাণ । ওজন । ভার। 
মসল। আরবী) উপকরণ । হিন্দী) ওষধ। 
মসার (মস (মন্দ পরিমাণ করা+ অঙঅল্) 

-ভাবে] পরিমাণ-ঞ গমন করা, 
পাওয়া + অ(অন্)-ক। কণ্- যোগে 
মসারকও হয়) সং, পুংঃ ইন্দ্রনীলমণি । 

মসালচী পোরস্য) যে মসাল ধরে । 

মসাহরা যেবনভাষা) সং, মানিক বেতন, 

মাহিয়ানা। 

মসি সী, শি, শী, ষি, ষী (মস,শ, ষ ওজন 
করা+ই -ক) সং, পুৎ--জ্জরীং, লিখিবার 

কালী । শেফালিকাবৃস্ত। 



ম্স্ক 

মসিক ; সৎ, পুৎ, স্বর্গের গর্ভ । কা-স্কীৎ, 
গ্ুদবুক্ষবিশেষ । লিখিবার কালি । 

মপিকৃপী (মনি -কুপ ক্ষুদ্র কুয়া। 
মসিকৃপিকা কণ- যোগে মসিকৃপিকা) 

২, স্দ্ীৎ, মম্যাধার, দোয়াত। 
মসিধান মেমি -ধান যেধারণ করে, ২য়া 

_-ষ) সৎ, ক্রীৎ, নী- স্ত্রী, মস্যাধার, 
দোয়া্ত। [জীবী। 

মসিপণা (মমি পণ্য) সং, পুৎ, লেখনোপ- 

মসিপ্রশ্) মমিমণি মমি-স্প্রহ্ন পিতা বা 
মাতা।--মণি রত) সং, স্ট্রীৎ, মস্যা- 
ধার, দোয়াত। লেখনী । পেন্সিল। 

মসিনদ্ধিন ; সৎ, ক্লীৎ, রসগন্ধ | 

মসীলীবী মেসীজীবিন্, মসী-জীবী যে 
বাঁচে, ওয়া _ ষ) সৎ, পুং১ লেখক, লিপি- 
কর। 

মসীনা মেসি দেখ, ঈল--ক, আপ -ক্্ীৎ) 
সৎ, ক্সীং, শসাবিশেষ, তিসী | 

মুর, মুর _ পুৎ মেসি দেখ, উর, উর 
মন্ররা- জ্ীৎ শ্রী) সৎ, মস্ুরি 

কড়াই । রা স্ীপৎ, বেশ্যা । ধান্যবিশেষ। 
মশ্বরক মেহর 4 কণ _ যোগ) সং, পুং, গোল 

বালিশ । 

মহুরবিদলা ; সৎ, স্রীহ, শ্যামলতা। 
মরি, মহরধ মের দেখ, ই, ঈ - প্রৎ) সৎ, 

স্রীৎ,ইচ্ছাবসস্ত । কুটিনী। বেশ্যা । বালিশ । 
মস্থরিকা (মস্থরা বেশ্যা কণ্_ স্বার্থে) 

সং, স্ত্রীং, কুর্ট্রনী ।ইচ্ছাবসস্ত । মহশরী, 
মশারি । 

সস্গণ (মমি দেখ, খখণ -শ্দধ) বিং,ত্রিং, কো- 
মল, নরম । ন্িপ্ধত চকৃচকিয়া। ষাহার 
উপরিভাগ এরূপ সমান যেস্পর্শ করিলে 
উচ্চনীচ বোধ হয় না। পা স্ত্রীৎ,মসীনা, 
তিসী। 

মস্কর (মস্ক গমন করা অথব1 মন্ক্ ভূষিত 
কর +অর-প।ন্- লোপ, স-_ আপম) 

সং, পুঁধ, বংশ, কাশ। বংশবঘ্টি। (+অর 
- ভাবে) গতি । জ্ঞান। [ভশু | 

মস্করা (দেশজ) সং, গল্পজকারক, পরিহালক, 
মস্করী মেস্করিন্, মস্কর বংশ [দণ্ড] ইন্ 

-আন্তযর্থে) সৎ» পুং, ভিক্ষু, চতুর্থ 

১২৪৭ ] মহ 

আশ্রমী। শিৎ-১ “মা কুনুত কশ্মাণি 
শাস্তিবঃ শ্রেয়পী।” ২ প্ধারয়নূ মক্করি- 
ব্রতমৃ |”? ভেটি)। চন্দ্র । 

মজ (মন পরিমাণ করা 4 ত(ক্ি)-_-ম্ম) সৎ, 

ক্লীং, শিরহ, মাথ। | অগ্রভাগ | বিং, ত্রিৎ 
উচ্চ । 

মস্তক মেস্ত+কণ্-_ যোগ) সং, পুৎ--ক্লীৎ, 
শিরঃ, মাথা । অগ্রভাগ । বিং১ত্রিৎ, উচ্চ । 

মন্তকন্সেহ ; সৎ? পু, শিরঃশ্ছিত ম্জ্জ।। 

মস্তি ।শিৎ-১ “গোদজ্ত মত্তকঙ্গেহো 
মস্তিক্ষো। মস্তলু্গকঃ1) 

মস্তকাখা (মস্তক-- আখ্যা! 

বৃক্ষশির*, গাছের আগা। 
মস্তদারু ; সৎ, পুৎ, দেবদাক্। 
মন্তমূলক (মস্ত মন্তক-মুল+কণ্- যোগ) 

সৎ, ক্লীৎ, মাড় । [সৎ, স্ত্রীৎ, পরিমাণ । 
মপ্তি মস ওজন করা+তি(ক্ডি)-_ ভ1) 
মস্তিক্ষ মেস্+তি(ক্ি)_ ভাবে- মন্তি _ মস্ক, 

গমন করা, পাওয়া + অঅন্)- ক, 

নিপাতন ) সং, ক্লীৎ, মস্তিষ্কের ভিতর 
ঘৃতের মত যে কোমল বন্য আছে, মাথার 

নাম) ফাং, পু, 

শি, মগজ; ইদানীস্তন ইউরোপীয় 
পশ্ডিতেরা মস্তিকে মন ও বুজিন্ছান 
কহেন। 

মস্ত মেস ওজন কর14-তুতেন্)_প্ম) সং, 
ক্লীৎ দ্ধ্যাদির জলীয়াংশ, মাৎ । শিৎ _ 
১মস্তক্রমহরং স্বল্লং লঘৃভূক্তাভিলাষ কৃৎ। 

মন্ডলুঙ্গ ) সৎ, পু, মস্তিক্ষ । 

মন্তাধার ষেসী কালী-_ আধার 
৬ী -ষ) সং, কীৎ, দোয়াত্। 

মহ (মহ্ পুজা কর17অ(অল্)- ভাবে) 

সং, পু, উত্সব । যজ্ঞ । তেজ£ঃ। (+ 

অল্-্) মহিষ । বিৎ, ত্রিৎ, পুজনীয়। 

ফি 

আশ্রয়, 

| মক মেহ্ পুজা করা কণ্- যোগ ) সং» 
পু, মহত্ব্যক্কি কচ্ছপ । বিষু। 

মহকুমা (8৮190531018) উপরিভাগ ॥ 

মহক; বহুস্থানব্যাপী গন্ধ । | 
মহৎ (মহ দেখ, অৎ্--ন্ম ) বিৎ, ত্রিং, 

বৃহ, বড়। প্রবল। অধিক, অনেক? 
প্রধান, শ্রেষ্ট । উদার । শি২-১ “শঙ্ে 
তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে 

পাপসপা পাপী, শি শাশিশী শী 



মহা 

পাপ পাপা পপ দিপা তিশা পপ পাপ পপ পাশস 
১ পাস পা ০ 

দ্বিজে । ষাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াৎ মহত শব্দে 
ন দীয়তে |? সং, ক্লীং, রাজ্য। পুত 
মহত্তত্ব! ভী-ক্ত্রীং, নারদের বীণাষন্ধ। 
শিৎ- ১অবেক্ষমাণৎ মহতীং মুভুমুন্ছ।” 
(মাঘ)। বুহতী। 

মহত্বত্ব; সং, ক্লীৎ, সাঙ্যমতোক্ত চতুর্বরবিৎ- 
শতিতত্বান্তর্গত দ্বিতীয় তত্ব বুদ্ধিত্বরূপ | 
শিৎ-১ “একা মূর্তিক্ষয়ো ভাগা ব্রহ্ম 
বিস্কুমহেশ্বরাঃ। সবিকারাৎ প্রধানাত্ত, 
মহত্ত্ব প্রজায়তে ।?? 

মহত্তর (মহৎ4তর- দুয়ের মধ্যে একের 
নিদ্ধারণার্থে) সং, পু _স্ক্ীং, শুদ্র । বিৎ, 
ত্রিং, অতিশয় মহত । 

মহত্তরিকা মেহৎ- তর, কণ, আপ) সং, 
স্ীৎ, বর্ণসম্করজাতিবিশেষ। 

মহত্ব মেহৎ+তব- ভাবে) সং, ক্লীং, বৃহত্ব। 
প্রাধান্য । প্রকর্ষ। আধিক্য । ওদার্যয। 

মহনীয় মহ দেখ, অনীয় _প্) বি, ত্রিৎ, 
পূজনীয়, মান্য । মহর্লোক | 

মহর (মহ দেখ, অর্-প্রং) অং, উর্থান্থ 
অহলেক (মহস্ যক্র-লোক ভুবন) 

২, পু, ভলোকাদি সপ্পলোকের মধ্যে 
চতুর্থ লোক । শিৎ-১ "চতুর্থে ভু মহ- 
লেকে তিষস্ি কলবাসিনঃ।৮ 

অহধতী ; সং, স্্রীৎ, কপিকচ্ছু । 
মহর্ষি মহা মহৎ শকজ-ঝষি, য্ৎখ-স। 

বেদাস্তাদিতে ঈশ্বরকে মহৎ বলি 
নিদেশ করিয়াছেন । যিনি বুদ্ধিবলে 
বঞ্ধিত হইয়া সমাকৃরূপে সেই মহৎ লাভ 
করিয়াছেন তিনিই মহর্ষি । অথবা ধিনি 
স্বয়ং উত্পন্ন হয়েন তাহার নাম অহর্ষি। 
যরীচি প্রত্ৃতি প্রক্গার মানস হইতে জয়ং 
উদ্পপন্ন হইয়াছেন, এই প্রকার উৎকর্ষ- 
'বশতঃ ইহাদের নাম মহর্ষি) সং, পুহ, 
প্রধান ধষি,ব্যাস প্রভৃতি । শিং- ১«বিব- 
দ্ধমানৈত্তৈবুদ্ধা মহান পরিগতঃ পরমূ। 
ঘন্মদৃষিঃ পরতেন মহাংস্তম্মাম্মহর্ষয়ঃ |?) 

অহল--ঘর, বাসস্থান । প্রকোষ্ঠ। 
মহজভ--অবকাশ বা সময় লওয়া। 
মহলদার--জলকর বনকর ফলকর ইন্ত্যা- 

দিকে সাক়রাৎ মহল যেব্যন্তি বঙ্দোবস্ত 

1 

করিয়া লইন্বা! 
করে। 

মহল্পক ) (মহল্প[যাবনিক] অস্তঃপুর + কণ্ 
মহল্সিক / -যোগ, দ্বিতীয় পক্ষে-:ইক-_ 

রক্ষার্থে) সং, পুৎ, কঞ্চকী, অন্তঃপুর 
রক্ষক। শিং--১ “মুদ্ষশুন্তোহুনুপশ্থো যঃ 
স্্রীস্বভাবো মহল্িকঠ 1? শেবমালা)। 

মহল্লা--নগর বা সহরের এক খণ্ডাৎশ, 
পল্লি, পাড়া । [তত্বাবধায়ক। 

মহল্লাদার--পুলীসের কর্মচারীর অধীনস্থ 
মহশীলদার__কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি 

যে আর্থিক দণ্ড প্রভৃতি হয় তাহ আদ. 

য়ের জন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায় । 
মহস্ € মহ দেখ, আস (অঙ্থন্)-_ম্ম) আৎ, 

ক্লীৎ, তেজঃ । উৎসব । ষজ্্। 
মহস. (মহ্ পুজা করা+অস -র্ম) সঙ, 

ক্লীং, জ্ঞান । প্রকার । প্রভেক্ষ। 
মহা (মহ্ পুজা করা4+আ(তআল)-র্া, 
আপ. -ক্সীং) সং, স্্ীৎ, স্্রীগবী, গাভী । 

মহাকচ্ছ (মহৎ--কচ্ছ তীর) সৎ, পুৎ। 

সমুদ্র । বরুণ । গর্ত । 

মহাকপিখ (মহৎ -কপিখ কএতবেল সঙ, 
পু, বিন্বরুক্ষ, বেলগাছ। |করমৃচা । 

মহাকরঞ্জ ; সৎ, পু, করপ্বিশেষ, কাটা 
মহাকর্ণিকার; সং, পুৎ, আরদধ, সেোদাল। 
মহাকায় (মহৎ -কায়া দেহ, ৬ঠী-_হিৎ) 

২, পুৎ, নন্দী, শিবের দ্বারপাল। হস্তী। 
বিং, ত্রিৎ, বৃহত্শরীরবিশিষ্ট । 

মহাকার্তিকী ; সৎ, ক্মীৎ, রোহিনীনদ দক 
কার্তিবী পৌর্ণমাসী । 

মহাকাল (মহৎ-_কাল ক্ষুষ্ণরর্ণ, সময়! ইনি 
প্রলয়ে জগৎ ভক্ষণ করেন) সৎ, পু, রুদ্র, 
শিব ।শিং-১ “ মহাকালেন চ সমৎ 

বিপরীত রতাতুরামৃ।?? ভৈরববিশেষ | শিৎ 
-১ গমহাকালৎ যজেদ্েব্যা ।” প্রমথণণ- 

বিশেষ।লী -স্ত্রীৎ,মহাকাল-পত্রী,রুদ্রাখী। 
মহাকাবা (মহৎ -কাব্য কবিতা, যৎ- স) 

সং, ক্লীৎ, কোন দ্বেবতার অথবা সদ্বংশ- 
জাত অশেষগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের কিম্বা এক 
বংশোন্ভব বহু ভূপভিদ্দিগের বৃত্তাস্ত লইয়া 
ঘে কাব্য রচিত হয়, যহাকাব্য নান! সর্থে 

রাজস্ব আদ্দায়ে ভোগ 



মহ] 1 
পলাশী শ্্পীপাপাপিপপাাপশাশীাটািাা শী শত? নি 

বিভক্ত, তাহাতে অগ্কাধিক সর্গ থাকা 
আবশ্তক; মহাকাব্য সকল আর্িরস বা 
বীররস প্রধান; মধ্যে মধ্যে অন্যান্য 
রমেরও প্রসঙ্গ থাকে; যথা--কুমারসম্তব, 
রঘুবশ, মেখদূত, ভরি, কিরাতাজ্জনীয়, 
নৈষধীয় চরিত, শিশুপালবধ প্রভৃতি । শিং 
_১ “সর্গবন্ধো মৃহাকাব্যৎ তত্রৈকে। না- 
কো তুরঃ । সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরো- 
দাক্তগুণাথিতঃ॥ একবংশভবা ভূপাঃকুলজা| 
বহনোহপিবা | শুঙ্গারবীরশাস্তানামেকো- 
হঙ্গীরম ঈষ্যতে ॥ অঙ্গানি সর্বেহপি রসাঃ 
সব্ে নাটকজন্ধয়ঃ । ইতিছাসোভ্ভবধ বুত্ত- 
ম্ন্তদ্1া সজ্জনাশ্রয়ম ॥ চত্বারস্তস্য ব্গাঃ 

স্্যস্তেঘেকঞ্চ ফলৎখ ভবেৎ। আদে নম- 
স্থিয়াশীর্ব! বস্যনির্দেশ এব কা ॥ কচিনিন্দা 
খলাদীনাৎ মত্যপ গুণকীর্তনমৃ । একবৃভ- 
মমৈঃ পদ্যোরবমানেহন্যবুত্তকৈঃ ॥ নাতি- 
স্বল। নাতিদীর্ঘ|ঃ সগা অষ্টাধিকা ইহ্। 
নানাবৃন্তময়ঃ কাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্টাতে ॥?, 

শহাকুল (মহৎ কুল বংশ) বিং, ত্রিং 
কুলীন, সত্ক্ুললাত। সং, কীৎ, প্রমিদ্ধ 
বংশ । দ্শপুক্রষাব্ণি বেদাধ্যাষী বংশ । 
শিং-১ “দশপুকুষবিখ্য।তৎ শ্রোত্রিয়।ণাৎ 
মহাকুলমূ।?? 

মৃহাকুলীন ; বিৎ, জরি, মহাকুলোন্ভব। 
স্হাগন্ধ (মহৎ - গন্ধ, ৬ঠী _ হিং) সৎ, কীৎ, 

হরিচন্দন। বোৌল। পুৎ, কুটজবৃক্ষ । জল- 
বেতম। ক্ধ1!আ্ীৎ, নাগবলী। কেবিক]। 

চামুণ্ডা। 

মহাগব (মহৎ - গে! গৌোকু) সৎ, পুৎ, গবয়, 
গলকন্বলশুন্ত গোসদূশ পশু |. 

মহাগুক্ মেহৎ্ - শুরু) অৎ্, পুং, পুরুষের 
পিতা মাতা এবং আচার্য । স্ত্রীদিগের 
পতি । অদন্ত। কন্ত।র পিতা এবং মাতা । 
শিৎ-১ “মহাগুরু নিপাতে চ কাম্যৎ 

কিঞ্চিননচাচরেত্ 1১? 
মহা'দীব (মহৎ __ গ্রীবা,৬চী - হিৎ) সং, পুত, 

উষ্, উট । বি, ত্রিৎ, বৃহত্গ্রীবাবিশিষ্ট । 

(অন্)- প্রৎ, আপ) সং, স্ত্রী, সুরা, 
মদিরা। 

১২৪৯ ] মহা 

পপ পপ 

মহাঘোর ; বিং, ত্রিৎ। অতিভয্বঙ্কর। শিৎ-৯ 
“যমদ্ধারে মহাখোরে তণ্ড| বৈতরণী নব্দী।” 

মহাঘে।ষ মেহৎ- ঘোষ শব্দ ইত্যাদি) সং, 
ক্লীৎ, যেখানে অত্যন্ত কোলাহল হয়, 
যেমন--হাট বাজার গ্রভৃতি। যা-স্ত্রীং, 
কর্কটশৃঙ্গী। কুন্দুক্ুকী। 

মহাঙ্গ মেহতৎ_ অঙ্গ দেহ, ৬ষ্ঠী- হিৎ) সৎ, 
পুৎ, উষ্, উট । গোক্ষুরক। রক্তচিত্রক 1 
বিৎ ত্রিৎ, বিপুলাব্য়বসুক্ত | 

মহাচণ্ড (মহৎ অধিক-চণ্ড উষ্ণ, 'অতি- 
শয় ক্রুদ্ধ) সং, পু, যমভূত্য, খমদৃত। 

বিং, ত্রিৎ। প্রচণ্ড । 
মহাচ্ছদ মেহা--ছদদ পত্র, ৬ঠী-_ হিৎ্) সৎ, 

পৃহ, দেবতা ড়বৃক্ষ | বুহৎ পত্র । 
মহাচ্ছায় (মহৎ্- ছায়া, ৬ষঠী- ছিৎ) জাং, 

পুৎ, বটরৃক্ষ। বিৎ, ত্রিৎ, বৃহচ্ছায়াসুক্ক | 
মহাজন (মহৎ - জন, মং -- স) চা, পু 

গরু, ধাম্মিক) বেদবাক্যে অআদ্ধাবান ও 
খ্যাতাণন্বব্যক্তি । শিং- ১ “বেদ বিভিন্নাঃ 
স্মতয়ো বিভিন। নাসৌ যুনির্ধম্য মতৎ ন্ 
ভিন্নৎ। ধন্মস্য তত্বৎ নিহিতৎ গুহায় 
মহাজনো যেন গত$ঃ আ পন্থ12 17 (ভারত)1 

বাণিজ্যকারা। মন্বাদি । বিখ্যাত । উত্তমর্ণ, 
ষে ব্যক্তি হুদ গ্রহণ করিয়া টাক। কর্জজ 
দেয়। 

মহাজাল (মহৎ - জাল। 

পু, হোমাপ্ি, যজ্জাধি । 
মহাজালা ; সৎ আ্ত্রীঘ, বিদ্যাধরীবিশেষ € 

বৃহদগ্রিশিথ। । [পুপিমা । 
মহাজ্যেঠী ; সং, স্ত্রী, রবিবারস্থ জ্যৈষ্ঠী 
মহাঁঢ্য ; সৎ» পু» কদম্ব। মহাধনী। 
মহাতমঃপ্রভ1 (মহ।- তমঃ অন্ধকার -- শ্রাভা 
আলোক) সৎ, জ্ীৎ, নরকের নিম্ভাগ। 

মহাতরু; সং, পু, ম্ব,হী বৃদ্ধ । বিপুলবৃক্ষ । 
মহাতল মেহতৎ্ - তল অধোভাগ, য়ৎখ- স) 

সং, ক্লীং, সপ্ত পাতালের মধ্যে পঞ্চম 
পাতাল। 

অগ্নিশিখ। ) সং, 

। মহাতারা ; মত, স্ত্রী, তস্তরোক্ত তারিপীদেবী। 
মহাঘুর্ণা (মহৎ 'আধিক--ঘূর্ ঘোর17অ মহাতালী ; সং, স্ত্রী, রাজতালী। 

মুহাতিক্ত; সং, পু, নিম্ব বৃক্ষ । 
জতিশয় তিক্তরসমুক্ত | 

বিং, ত্রিং, 

৯৫৭ 



মহা [ 

মহাতেজাঃ (- তেজস্,মহৎ-তেজস্ দীপ্তি, 
পৌরুষ ইত্যাদি, ৬ী -_হিৎ) সং, পুৎ, 
কার্তিকের ৷ অগ্নি। ক্রীৎ, পারদ, পারা । 
বিৎ, ত্রিং) অতিশয় তেজন্কী। 

মহাক্ঠা মেহাত্সন্ঃ মহৎ - আন্ ক্ষভাবাদি, 
৬ঠী _ হিং) বিৎ, ভ্রিৎ, মহামনাত, মহাশয়, 
বদানায। উদার । 

মহাদণ্ড; সং, পুৎ, ফমদৃতবিশেষ । 
মহাদান ; সৎ ক্লীৎ) বিনারকাদিকুজভাপা- 
ক তুলাপুকষাদি োড়শদান। 

মহাদাক; সৎ, ক্লীৎ, দ্বেবদাক। 
মহাদেব (মহৎ ব্রক্মার্দি-- দেব, ৬ঠী--ষ) 

সৎ, পুৎ। শিব । শিং--১ পত্রক্গার্দীনাং 
হরাপাঞ্চ মুনীনাৎ ত্রহ্মবাদিলাং। তেষা্ট 
মহতাৎ দেবে! মহাদেবহ প্রকীর্তিতঃ ॥ 
মহতী পুজিত। বিশে মুলপ্রকৃতিরীশ্বরী। 
তশ্তা দেবঃ পুর্সিতশ্চ মহাদদেবং স চ 
স্বৃতঃ 1” বী-স্ত্রীৎ-ছুর্গা'। শিৎ- ১৭পুজ্য- 
তে যা হুরৈঃ সট্ধবর্মহাৎশ্চৈব প্রমাণত:। 
ধাতুর্মহেতি পুজায়াং মহাদ্দেবী ততঃ 
স্মৃভা।” রাজ্ৰী, পাটরাপী। 

মহাদেশ ; সং, পুৎ, অনেক রাজ্যাদিবিশিই 
নানাজ।তি লোকের বাসস্থান অতি বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ। [বিশেষ । 

মহাদৈত্য ; সং, পুং, “ভীত্যমন্বস্তরীর দৈত্য- 
মহাদ্বন্ব ) সং,পুং, রণবাদ্য। অতিশয় কলহ । 
মহাদ্রাবক ; সং, পু, গঁধধবিশেষফ । 
মহাক্রম (মহৎ - ক্রম বৃক্ষ) সং, পুহ, 

অখখবৃক্ষ | বৃহত্রুক্ষ, বড়গাছ। | 

মহাধন মেহুৎ ধন, ৬ষী হিং) বিৎ, ত্রিৎ, 
ধনাঢ্য, অতিশয্ষ ধনশালী। বহুমুল্য। সং, 
ক্লীৎ, সুবর্ণ । কৃষিকার্ধ্য। 

মহীধাতু € মহৎ প্রধান-ধাতু আকরিক ) 
লং, পু, কাঞ্চন, স্বর্ণ | 

অহানক ; সং, পুৎ, বাদ্যযস্্রবিশেষ। 
সহানট (মহৎ - ন্ট নর্তক) সং, পু) শিব, 

মহাদেব। 

মহানদী; সং, স্ত্রীং, উড়িষ্যাদেশের মধ্য 
দিয়! প্রবাহিত নদীবিশেষ। বুহত্নদধী। 

শ্হানদ (মহৎ - আনপা তুখ) সৎ, পুং, 

মুক্তি, মোক্ষ ।আতিশয় আনন্দ । বিংত্রিং, 

১২৫০ ] 

মহানীচ (মহন অধিক- লীচ অপ 

সহ 

অতিশষ আনলাধুক্ত। ন্দা-জ্্রীং, শুরা, 
মদ্য। সদীবিশেষ। মাধমাসের শুক্লানবনী 
শিং- ১মাধমাসস্য যা শুরলানবমী লোক- 
পুজিত]। মহানন্দেতি সা প্রোক্ত1 সদানন্দ- 
কর নৃপামূ।” 

মহাননি, সৎ, পুৎ+ নশদিবর্ধন রাজপুত্র । 
মহানরক ; সং, পুং» অতিশয় যাতনাদায়ক 

শ্ছান। 

মহ।নল 7; সং, পুং দেবনল। 
মহানবমী ; সং, ভ্্রীং, আখ্বিনশুক্লানবমী 1 
শিং১ “ততোহুশুনবমী: যা জ্যাৎ সা 
মহানবমী স্মৃত1।” 

মহানস (মহৎ-অনস অন্ন, ৭মী- হিং+ 
'অ-_ স্বার্থে) সং, পুৎ-ক্রীং, রক্নগৃহ । 

মহানাটক : সৎ, রীং, দশ অঙ্কযুক্ত নাঁটক- 
বিশেষ; ধথ। বাঁশরামায়প প্রভৃতি | হনু- 
মদ্রেচিত রামচরিত নাটকবিশেষ। 

মহানড়ী ; সৎ) স্ত্রীং, কণুরা। 

মহানাদ মেহৎ-_নাদ শব্দ) সং, পু, বৃহ 
শন্ব । হস্তী। ব্ষণকারী মেঘ। সিংহ । 
উষ্। শঙ্ঘ। কঠবাদ্য। বি, ত্রিং, মহা 
শব্দবিশিষ্ট। 

মহানিদ্রা (মহৎ _ নিদ্রা, যৎ- ৯) সং» ক ্ীং, 
মৃত্যু, মরণ, নিমীলন । 

মহানিশ। (মহতৎ- নিশা রাত্রি, যৎ- আস) 
সং, স্্রীৎ, মধ্যরাত্র, রাত্রির মধ্যপ্রহরছয় । 
শিং-১ “মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া পাম 
প্রহরদ্বয়মূ ।” [পুৎ্, রজক, « 111 

সং 
মহানীল মেহৎ-- নীল নীলবর্ণ, ৬1 -_ হিং) 

সং, পুৎ, লাগবিশেব। সিংহলঘ্বীপসন্ভুত 
নীলকবস্ত মণি। শিং--১ “"যস্ভ বর্ণস্য ভূয়- 
স্বাৎ ক্ষীবরে শতগুণে স্থিত2। লীলতাধ 

তন্ুয়াৎ সর্ব মহানীল স উচ্যতে।* 
মহানীলী ; সং) স্ত্রীৎ, নীলাপরাজিতা। 
মহানুভব (মহৎ, - অন্ুভষ, অন্থভাব স্ 

যহানুভাব / প্রভাব, মহিমা, ৬ঠী _ হিৎ) 
বিং,ত্রিৎ, উদ্লারস্মভাব, মহাপ্রভাব। শি 
-১ পহুকৃতী পুণ্যবান্ ধন্যে। ধন্মী চ 
ধন্মবানপি । মহাশয়োমহেচ্ছঃ স্যাহ্গহাু” 
ভাব ইত্যপি।” পুং অতিগ্রতাপ। 
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অহানেহি ; মং, পু, ফাক । 
মহাস্ত ; লৎ, পু, নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্তক্ | | 

মহাপক্ষ (মহা বৃহতৎ-_পক্ষ ডানা, পার্শখ 

দেশ, ৬ঠী হিং) সং, পুহ, রাজহৎস- 
বিশেষ। ক্ষী _স্ত্রীং, খেচক, পেঁচা। 

মহাপথ মহৎ প্রধান-পখ. পধিন্শহ্জ) 
সং, পু প্রধানপথ, রাজবন্ত্র। মরণ। 
হিমালয়োত্তরন্থ শ্ারোহণপথ । 

মহাপদ্ধ (মহত্-পদ্ম পঞ্চ ) সং, পুং, 
নাগবিশেষ | কুবেরের নিধিবিশেষ । লক্ষ 
কোটি সংখ্য1 | নৃপবিশেষ। কলীৎ, শুরুপদ্থা। 

মহাপাভক । (মহৎ -পাতক, পাপ, য় - 
মহাপাপ আস) সৎ, ক্লীৎ, অভ্যস্ত পাপ; 

ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের দ্বর্ণচুরী, হুরাপান, 
এবং গুকুভা্যা হরণ ও ইহাদের সংসর্প, 
জন্য_-পঞ্চবিধ পাপ। 

মহাপাতকী (-পাতকিন্, মেহাপাতক +ইন্ 
'অভ্যযর্থে) বিৎ, ভিিং, মহাপাপী। পতিত 

(ব্যেক্তি)। [লক্ষীভিক্ষু। 
মহাপাসক ; সৎ, পুখ, বুদ্ধভিক্ষু, কৌদ্ধধশ্্ীব- 
মহাপুর ; সং, পু তীগবিশেষ । 
মহাপুরাণ ; সং, ক্লীৎ। একাদশ লক্ষণমুক্ক 

ব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ। 
মহাপ্কষ (মহৎ পুরুষ মানুষ) সং, পুং, 

শ্রেষ্ঠপুরুষ, সাধুব্যক্কি | পুক্তষোভম, নারা- 
যণ, শিং-১ “বন্দে মহাপুরুষ তে চর- 
পারবিন্নম্ | 

মহাপ্রভু (মহত, গ্রধান - প্রভু) সং, পুং, 
পরমেশ্বর | শিব। ইলা । রাজা। মুনি । 

শহাপ্রলষ় মেহৎ্- প্রলয় নাশ, য়খ- স) 
সং, পুহঃ অমস্ত বক্গাণ্ডের বিনাশ এবৎ 
ব্রহ্মার বিনাশ, মন্প্ভুতক্ষয়কাল। 

মহাপ্রসাদ (মহৎ প্রসাদ প্রমন্রতা) সৎ, 
পু, দেবোদেেশে নিবেদিত দ্ববা । ভাতি 
গ্রসম্নতা। পাদোদ্দক, নিশ্বীল্য, নৈবেদ্য 
_-এই ত্রিবিধ। শিং-১ “পাদোদকঞ্চ 
নিশ্থাল্যৎনৈবেদযঞচ বিশেষতঃ । মহাপ্রসাদ | 
ইত গ্রাহৎ বিষ্কেঃ প্রযন্থতঃ। 

সহাপ্রাণ ; সংপুৎ, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
বর্ণ এবং শষ সহ।দীাড়কাক। 

শহাফল মেহৎ - ফল, ৬ষী - হিং) সং, পুং) 

[ ১২৫১ ] খহা 

বিশ্ববৃক্ষ । বিং, ত্রিং, মহৎ ফলযুকত। লা 
_স্ত্রীং, ইজবারুণী। মহাফলযুক্তা। শিং -৯ “প্ররত্তিরেষ[ভূতানাৎ লিবৃতিত্য মহা. 
ফলা।? [পত্র যাহার নিকষ্ট থাকে। 

মহাফেজ-মোকদদযার বলিল ও কাগজ 
মহাফেদখানাযে শ্ছানে গহাঁফেজের 

জিন্বায় কাগ্পজ পত্র খাকে। | 
মহাবল (মহৎ ক্মধিক-বল, ৬ী-. হিং) 

বিংঃ তরি, আতিশয় বলবান্। সং 
বাস্থু। বুদ্ধ। ব্লীং, সীসক, 
স্ত্রী, বলাবিশেষ। [পুঙ, বুদ্ধ । 

মহাবোমি (মহুৎ-বোধি শিক্ষক ) সং, 
মহাত্রন্দনৃ, মহাবাক্ৰ €শহৎ্-ক্রাঙ্গণ, য় 

- স) সং» পুং, শীচ ব্রাহ্মণ, অভ্ত্যেটি- 
ক্রিয়াকারফ্দিতা ব্রাহ্মণ, অগ্রদানি ব্রাহছণ। 
বেদবিং, ব্রাহ্মণ । 

মহাভট ; সং, পুং, অতিশয় ষোদ্ধা। 
মহাভদ্রা (মহৎ অধিক - ভদ্রা) মং, শ্ীং, গঙ্গা, ভাগীরঘী। কাশ্বারী। 
মহাভাগ (মহৎ_ভাগ ভাগ্য, ৬ী _ ছিৎ) সং, পুং, অতিশয় সৌভাগ্যশালী । মহা- শয়। বিধ, তিৎ, দয়াদি আষ্টগুণযুক্ত । 

পৃঃ 
মীস1। লা- 

মহাভারত (মহত- ভার +4ত। অথবা ভারত, ভরত+-ফ, যুং-স। মহত্ত ও ভারতবৎশ 
বর্গনহেতুক ইহার নাম মহাভারত। পুর্ব্রে 
দেবতারা একদা মমবেত হইয়া তুলযন্ত্রের 
একদিকে চারিবেদ ও অন্যদিকে এই 
ভারতসংহিত। রাখিলেন, কিন্ত পরিমাণ- 
কালে ভারতসৎছিতা সরহস্য বেদচতুষ্স় 
অপেক্ষা মহত্ব ও ভারবত্তগুণে অধিক হু- 
ওয়ায় দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া 
নির্দেশ করেন) সৎ, ক্লীৎ, বেদব্যাসপ্র্ীত 
ইতিছাদ শাস্ম। আদি, সভা, বন, বিরাট, 
উদ্যোগ, ভীম্ম, দ্রোণ,কর্ণ,শল্য, সৌন্তিক, 
জী, শাস্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রম 
বাস, মুষল, মহাপ্রত্থান, হ্বর্গাকোহণ এই 
অষ্টাদশপর্বযুক্ক । শিং _-১*এ কতশ্চতুরো। 
ব্দো ভারতক্তদেকতং। পুরা কিল 
হরৈঃ জর্দেঃ সমস্ত তৃলঙা তং ॥ চতুর্ভ্যঃ 
সরহসোভো। বেদেভ্যোহভ্যধিকং যদা। 
তদা প্রতি লোকেহস্মিন মহাভারত- 
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মুচাতে 1 মহত্বাভভারতত্বাচ্চ মহাভারত- 
মুচ্যতে ।” (আদিপব্ব)। 

সহাভীতা (স্পর্শমাত্রে যে ভীত হইয়া সন্কু- 
চিত হয়) সং, স্ত্রীধ, লজ্জালুলত1 । বিৎ, 
তাতিভয়শীলা। 

মহাভীম (মহৎ 

সী 

অধিক- ভীম ভয়ঙ্গর ) 
সং, পুৎ, শাস্তনুরাজা। ভঙ্গি নামে শিৰের ! 
দ্বারপাল । বিৎ, ত্রিৎ, অতিশয় ভয়ানক । 

মহাতীম্ম মেহৎ ঘআধিক-ভীম্ম ভয়ঙ্কর) 
সং, পু, শাস্তনুরাজা। 

মহাভূত মেহৎ্-ভূত পুখিব্যাদি, য়খ-জ 
সং, ক্লীৎ, প্রধান ভূত, ক্ষিতি অপ. তেজ: 
মকুৎ ব্যোম-_-এই পঞ্চ । শিৎ_১ *তৎ 
বেধা বিদধে নূনৎ মহাভূতসমাধিনা ?? 
(রবু)। শ্রেষ্টজীব। পরমেশ্বর । 

মহাভৈরব ; সং, পুৎ, শরভরূপী হর । শিৎ 
_-১দযোহুসো মহাভৈরবাধ্যঃ জকায়ঃ 
শারভেো! হারও 1”? 

মহাভোগা ; সং, স্ত্রী, দুর্গা । শিং-১ গম 

হার্থসাধনী দেবী মহাভোগা ততঃ স্মৃতা।” 
মহামণ্ড,ক ) সৎ, পুত, পীতবর্ণ ভেক, সোণা- 

ব্যাঙ । 

মহামতি মেহৎ্-মতি, ৬ঠী-_ হিং) বিৎ, 
ত্রৎ, অতি বুদ্ধিমান । শি২- ১ “কিমেত- 
শ্নাভি জানামি জাননপি মহামতে 17 

মহামদ (মহৎ-মদ মন্ধতা বা হস্তিগণ্ড- 
নিংক্গত জল, ৬ঠী- হিৎ) সৎ, পু, মত্ত- 
হস্তী। অতিশয় হর্ষ । অতিশয় মত্ততা। 
বিৎ, ত্রিৎ। অতি মত্তা যুক্ত । 

মহাঁমনাঃ মেহামনস্, মহৎ 

মন, ৬ঠ্ঠী-হিৎ) বিং, ত্রিৎ, মহাত্মা, 
মনস্বী, উদ্দারচিক্ত । শিং-১ “ততো! 
সুধিষ্িরো রাঁজাধম্মপুজো মহামনাঃ |” 

নহামহিম €(মহামহিমন্, মহৎ - মহিমন্ 
মহিমা, মাহাআ, ৬ঠী_ হিং) ধিৎ ত্রিৎ, 
অতিশয় মাভমাম্থিত, অতি মহত্ববান্ । 

মহামাৎস ; সৎ, ক্লীৎ, নরমাংস | 
মহামাত্র মেহতৎ্- মাত্রা ধন, বা হস্ত্যশ্বীদি 

যাহারদের মেনাপভ্যাদি মধ্যে ধন, বা 
হস্ত্যশ্বাদি আছে, ৬ঠী হিং) সৎ, পু, 
রাজমন্ত্রী। শি২-১ “মন্ত্রে কর্ম্মনি ভুষাম্মাৎ 

১২৫২ ] 

উদ্রার-- মন্ 

মহা 

বিভ্তে মানে পরিচ্ছদ্দে। মাত্রা চ মহতী 
যেষাৎ মহামাত্রাজ্ব তে স্মৃতাঃ।” রাজ্যের 
কর্মকর্তী। প্রধান ব্যক্তি। হস্তিপক, 
মাহুত। ধনাঢ্য ব্যক্তি। ত্রী-শ্্রীং, 
আচার্ধ্যপত্রী | মহামীত্রপত্বী । 

মহামায়। মেহৎ্ - মায়া, যৎ- স) সং, জ্্রীৎ, 
তুর্গী। শিৎ-১ “মহামায়া প্রভাবেন 
সৎসারশ্ফিতিকারিণঃ।” জগত-কারণভূতা 
'বিদ্যা, সংসার-ভ্রম | 

মহামায়ী (মহামায়া দেও) সঙ জ্্রীৎ, ছুর্গা । 
মহামারী €(মহৎ-মারী ) সং, শ্্রীৎ। মহা- 

কালী। শিং-১."সৈবকালে মহামারী 
সৈব স্কির্ভবত্যজা।” অতিশয় মরক। 

মহামাষ ; সৎ, পু) রাজম।ষ, বরবটিকলায়। 
মহামুখ মেহৎ বৃহৎ-মুখ বদন, ৬ঠী- 

হিৎ) ২, পুৎ, কুত্তীর, কুমীর | 
মহামুদ্রা--মন্ত্রের সাধন করিবার যন্ত্র। 
মহাসুনি (মহত মুনি) আৎ, পুৎ, মহর্ধি, 

অগন্ত্য প্রভৃতি | বুদ্ধদেব। কপাচার্ধয। 
কাল । ব্যাস । তুন্তুকতৃক্ষ । র্ীৎ, ওঁষধ- 
বিশেষ । [যুক্ত । 

মহামুর্ধা মেদ্ধন্)ট সংপু২, শিব । বৃহৎ মস্তক- 
মহ্ামূল ; সং, পু, রাজপলাওু । 
মহাযুষিক ; সং, পুং, বৃহদ্ষ উন্দু কু । 
মহানুগ মেহৎ্-মৃগ পশু) সং, পু, হস্তী, 

গজ। শরভ। 
মহামৃত্যুঞ্জয় ; সৎ, পুৎ, শিবমন্ত্রবিশেষ । 
মহামেধ ; সৎ, পুৎ্, শিব। তয়ন্কর জে 
মহামোহ্ ; অৎ। পু২, বিষয়-বা্ না - 

জ্ঞান । সংসার মুলকারণরাগনপ মোহ । 

মেথনাদি স্বখভোগেচ্ছারপ অস্তঃকরণ- 
বৃত্তিবিশেষ। শিৎ--১ “মহামোহভ্ঞ বি- 
জ্েয়ো গ্রামযভে।গ তুখেষণ। 1” 

মহান (মহৎ অধিক- অন্ন টক) সং, 
রূীৎ, তেতুল । 

মহাযজ্ত (মহৎ - যজ্ঞ যাগ) আং, পু, 
বেদাধ্যয়ন, হোম, অতিথিপুজা, তর্পণ ও 
জীব্গণকে খাদ্যদান-_ এই পঞ্চ প্রকার 
যজ্ত। 

মহাযোপী মেহ।ন্ - যোগী) মং, পু, যাহার 
চিত্তবৃন্তি বিরুদ্ধ বাহা বস্তর ছি কোন 



মহ 

সম্পর্ক নাই তিনিই যোগী । তিনি ব্রঙ্গ 
তিনি সচ্চিদানন্দময় প্রকৃতির কার্য হইতে 
সম্পূর্ণরূপে নির্পিপ্ত এইজন্ত তিনি মহা- 
যোগী । 

মহারজত ঘমেহৎ-_রজত রৌপ্য, ম্বৎ-_ স) 
সং, ক্লীৎ, কাঞ্চন । ধস্ত,র, ধুতুরা । 

মহারজন (মহৎ -রন্জ রৎ করা4+ অন 
ছসনট)-_ ভা) সঙ, ক্লীহ, ত্বর্ণ। কুস্থমফ্ুল। 

মহারত্ব ; সং, ক্লীৎ, মণিশ্ত করিচক্রাণি বরা 
স্ত্রী পরিগায়কাঃ। পঞ্চেতানি তু রত্বানি 
মহান্তি গৃহনায়কা2 1”? 

মহারথ মেহৎ- রথ, ৬ঠী-হিৎ) সং, পু, 
দশসহত্র ধন্ুর্ধারিদের সহিত সক্ষম 
যোদ্ধা । শিং-১ “একো দশসহআণি 
যোধয়েৎ যস্ত ধন্বিনাম। শঙ্শাক্সপ্রবী- 
ণ-5 স মহারথ উচ্যতে ॥ আত্মানৎ 
সারখিৎ চাশ্বান্ রক্ষন্ যুধ্যেত যো নরঃ 
স মহারথসতজ্ঃং শ্ঞাদিত্যাহুনশতিকো- 
বিদ1ই 1”? ২ “রথেনৈকেন ষঃ শত্র,ন্ আাহ- 
ক্কারেো ব্রজত্যলম্ । মহারথ সঃ বিজ্ঞেয়ো 
যুদশাস্মবিশারদ্ |? বুহদ্রথ | 

মহারস ; জৎ, পুৎ, খর্জভ্বর | কেশুর | কোষ- 
কারবিশেষ । ইক্ষু । কার্সিক । পারদ । 

মহারাজ (মহত - রাজন রাজা, য়খ-_ জজ, 

অ(য)-শার্থে) সৎ, পু) সমাট,প্রধান 
রাজ|। পুর্বজিনবিশেষ। নখ । 

মহারাজদ্রম ; সং, পুৎ১ আরগবধ সোদাল। 
মহারাজাধিরাজ (মহারাজ -অধিরাজ প্র- 

ধান রাজা) অৎ, পুৎ, জন্বপ্রধান রাজা, 
শার্দধভৌম । 

মহারাজিক ( মহারাজ + ইক(্চিক)- সৎ- 
জ্ঞার্থে) সৎ পুৎ, ২২ সংখ্যক গণদেবতা- 
বিশেষ । 

মহারাত্রি ; সৎ, জীীৎ, মহাপ্রলয়রাত্রি। শিৎ 
- ১পত্রঙ্গণাঞ্চ নিপাতে চ মহাকল ভবে- 
ন্নপঃ । প্রকীর্তিতা মহারাত্রিঃ সা এবচ 
পুরাতনৈঃ।”? অর্দ ব্লাত্রের পর মুহূর্তদ্ধয়। 
শিং-১“অদ্ধ রাত্রাৎ পরৎ যচ্চ মুহূত্ত- 
দ্বয়মূচ্যতে | সা মহারাত্রি রুদ্দিষ্টা তদ্দন্ত- 
মৃক্ষয়ৎ ভবেত্ )” 

৫ মহারাষ্ী মহৎ রাহ রাজ্য ) সৎ, পুহ) 

[ ১২৫৩ | মহা 

মারহাটাদেশ । হ্রী+ভ্্রীৎ, মহারাস্রদেশীয় 
ভাষা । জলপিপ্পলী। | 

মহাকদ্র ; সং, পুৎ,মহাদেব । শিৎ-১মহা- 
রুদ্রঃ স এবাত্ম! মহাবিষুঃঃ স এব হি?) 

মহারূপ মেহৎ - রূপ, ৬ঠী- হিৎ) সং, পুৎঃ 
শিব। বিং, ত্রিং, অতিশয় রূপবান্ । 

মহারূপক মেহতৎ প্রধান- রূপক নাট্য- 
গ্রন্থের অলঙ্কারবিশেষ) সং, ্লীৎ১ নাট্য- 
গ্রন্থবিশেষ। 

মহারোগ (মহৎ- রোগ পীড়া) সৎ, পুৎ, 
রাজধক্ক্া! প্রভৃতি অসাধ্য রোগ। 

মহারোগী (-রোগিন্্, মহারোগ +ইন্- 
অস্ঞযর্থে) বিং, ত্রিৎ, মহারোগগ্রস্ত | 

মহারোমা মেহারোমন্) সং, পুং,শিব । বিৎ, 
ত্রিং, অতি রোমযুক্ত। 

মহারোৌরব (মহৎ -কুক দৈত্যবিশেষ+- 
অব) _ জাতার্থে) সৎ, পু, নরকবিশেষ । 
শিৎ-১ “মহারোৌরব সংজ্ঞন্ত অধোহর্থাৎ 
তাঅসংপুটৎ। ধম্যতে খদিরাঙাবৈও বু 
দীরাপনায়কঃ 1১, 

মহার্থ মেহৎ _ অর্থ মূল্যঃ ৬ঠী-_হিৎ) বিং, 
ত্রিং, মহামূল্য, অতিশয় মুল্যবান । 

মহার্ণব ; সৎ, পুৎ, মহাসমুদ্র | 
মহাব্ব,দ্ব ; সৎ, ব্লীৎ, শত কোটি সংখ্য!। 
মহাহৃ; সৎ, ক্লীঘ। শ্বেতচন্দন। বিৎ, ত্রিৎ, 

মহামূল্য । শিৎ-১  “মহাহণভরণে 
শুভে |? 

মহাল-_ভূমিসম্পত্তি ; যাহার রাজস্ব গবর্ণ- 
মেণট্টকে দেওয়া যায় ও কালেন্টরীর 
তৌজি রেজেষ্টরীভুক্ত থাকে । 

মহাঁলক্ষমী মেহৎ- লক্ষী দেবীবিশেষ) সৎ, 
জ্রীৎ, দ্েবীবিশেষ । শিৎ-১ “ইহ্ মহা- 
লক্ষ্মী সরোজশ্হিতাম্ |”? রাধা । নারায়ণী- 
শক্তি । শিৎ_ ১ “বৈষ্বাস্তাৎ মহালস্ষ্ীৎ 
পরাৎ রাধাৎ বদসত্তিতে 1” 

মহালক় মেহৎ-আলয় আশ্রয়, ৭মী-_ 
হিৎ) সং, পুৎ, তীর্থ । পরমায্বা 1. .আশ্বিন 

মাসের কৃষ্ণপক্ষ, অপরপক্ষ। শিঁৎ- ১ 
“ভতস্যাৎ দরদ্দযাৎ ন চেদ্দত্তং পিতৃণাৎ ৰৈ 
মহালয়ে।”” বৃহদালয়। য়া স্ত্রীং,আশ্বিন 
কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা । 



মহা | ১২৫৪ | মহ! 

মহালিঙ্গ ; সং, পুং, শিব । বিৎত্রিৎ বৃহ | মহাবিল (মহৎ-বিল ছিদ্র+ *চী হিং) 
রিলযুক্ত | 

মহালীলমরস্বতী ; সং, শ্ীং। তারাবিশেষ । 
শিং-১ “লীলয়া বাকৃত্রাঙ্গাচেতি তেন 
লীলাসরস্বতী ।১ 

মহালোল (মহৎ-লোল চঞ্চল) সং, পু, 
কাক । বিং, ত্রিং, অতিশয় চঞ্চল। 

মহালোহ মেহৎ-লোহ লৌহ) সং, ক্লীং, 
অয়স্কাস্তমণি, চুদ্বক পাথর 

মহাবন ; সং, ক্লীৎ, বৃহদ্ধন। বৃদ্দাবনস্থ চতু" 
রশীতি বনাস্তর্গত ষনবিশেষ । 

মহাবর1 মেছৎ-শখ্বর শ্রেষ্ট) সৎ,জ্্রীৎ, তৃণ- 
বিশেষ, দৃর্দ্ঘ]। 

মহাবরাহ মেহৎ বরাহু শুকর) সৎ, পুৎঃ 
বিষুর অবভারবিশেষ । শিৎ-১ “মহা- 
বরাহো গোবিন্দঃ ুসেনং কনকালদণী |” 

মহাৰরোহ ( মছৎ- অবরোহ ) সং, পুত, 
প্রক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। 

মহাবলী ; সং, স্ীং, মাধবী লতা । 
মহাবস মেহৎ -বস্ যে বাস করে। অথবা 

মহৎ -বসা দঃ, ৬ঠী-হিৎ) সৎ, 
পু, ন্নিগুমার, শুশুক। 

মহাবাক্য মেহৎ - বাকা) সং, ক্রীং, বাক্য- 
সমূহ, বৃহৎ বাক্য, আনেক বাক্য। ব্রহ্ষ- 
প্রতিপাদক বাক্য, “ও তঙসৎ?? | 

মহাবাকুণী ; সং, আরীঘ, গঞ্জান্সানের যোগ- 
বিশেষ । চান চৈত্র মাসের শনিবারসুক্তা 

কষ্চাত্রয়োপমশী 1 শিং ১ “শনিবার সমা- 
যুক্তা সা যহাবাকপীশ্্বাতা |”? 

মহাবাহু তিনি বাহুছক্ম ছারা রোদসী 
ধারণ করিতেছেন বলিয়া! মহাবাকছ বলিয়া 
বিখ্াক্ত”) সখ, পুহ। কৃষঃ। 

মহাবিদয। (মহৎ বিদ্যা চুর্গী) সৎ, হ্াখিহ 
দ্বেবীবিশেষ ; কালী, তারা, ষোড়শী, 
ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, হিন্সমস্তা, ধূমাবতী, 
বগল], মাসী, কমলা-_এই দশ । শিং 
-১. “এতা দ্শমহাবিদ্া লিঙ্ষবিদ্য! 
প্রকীর্তিতাহ 'ঃ 

মহাবিরাট ; সৎ, পুং, মহাবিষু।। শিৎ-১ 
“সুবিস্তৃতে জলাধারে শয়ানচ্চ মহানৃ- 
বিরাট্।?? 

সং ক্রীং, আকাশ । বৃহৎ ছিদ্র । অস্ত:- 
করণ, মনঃ | জলের জালা। 

মহাবিষ মেহৎ বিষ, ৬ষী _ হিৎ) সং, পুং, 
ত্বিমুখ সর্প । 

মহাবিষুব (মহৎ -বিষুব মেষসংক্রান্তি, 
মং -- স) সৎ, ক্রীং, রৰির যেষে সংক্রমণ । 

মহাবিষুবচক্রে ; সৎ, ক্লীৎ, নক্ষত্রেতঘটিত নরা- 
কার চক্র । 

মহাবিষ্ণ ; সৎঃ পুং, মহাবিরাট,। 
মহাবীচি মহৎ -বীচি তরম্ষ,৬্ঠী-হিং। 

অথবা মহৎ বীচি) সং, পুৎ, নরক- 
বিশেষ । 

মহাবীক্গ্য (মহৎ প্রধান- বীজ+যকেে) 
স্বার্থে) সংঃ ক্লীৎ, মুক্ষ ও বজষণের 
সধ্যভাগ | 

মহাবীর (মহৎ-বীর শুর) সৎ, পুৎ্গরুড়। 
নিংহ। হন্মান্। যজ্ঞাগ্রি। বজ । শ্বেতাশ্ব। 

পক্ষিবিশেষ । বজ্সাধন মু্মঘ পাত্র । বিৎ, 
র্রিং, অতিশয় পরাক্রমশালী ব্যেক্তি)। 

মহাবীর্্য (মহৎ -বীর্ঘ্য সারাংশ, ৬ঠী-_ 
হিং) বিং, ত্রিং) অতিশদ বলবান্। সং, 
পু২) ব্রহ্মা । বুদ্ধভেদ । বাঁরাহীকন্দ । ধর্য1_ 
সী, সংজ্ঞা, সুষ্যপত্রী। বনকার্প (সী । 
মহাঁশতাবরী । 

মহাবৃহতীী ; সং, জ্্রীং, বার্তীকী। 
মহাবৃক্ষ ; সৎ, পথ) জহীবুক্ষ | 
মহাবেগ মেহৎ _ বেগ, *ঠী-7 সৎ, পুন, 

শিব। অতিবেগ । বিং১ ৯১ অতিশয় 
বেগযুক্ত | 

মহাব্যাধি মেহৎ -ব্যাদ্ি রোগ) সৎ, পুত, 

কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ । শিৎ-১ এসর্বব্যাধি" 
বিনিমুক্তো মহাব্যাধির্বিশেষতঃ 11 

মহাব্যাঙ্গুতি মেহৎ -ব্যাক্রতি উক্তি, য়ং- 

স) সৎ, স্ীৎ, ও'ভূঃ স্বাহা, গ ভূবঃ দ্বাহা, 
ও"স্ব স্বাহা+ এই তিনটা বাক্য । 

মহাব্রণ €( মহৎ ব্রণ স্ফোটক ) সৎ, কী, 
ুষ্টব্রণ, নালী-া। শিং-১ দমহাব্রণ 

বিমোক্ষায় বিৎশাবৃর্তৎ পঠেন্র2 1১ 
মহাত্রত ; সংক্লীং, ছ্বাদ্রশবার্ধিক ব্রতবিশেষ 

| মহাব্রভী মেহাব্রতিন, মহৎ - ব্রত ইন্-. 



মহা 

আগ্তযর্থে) সং, পু, শিব। চক্দ্র। বিং, 
ত্রিৎ, মহত্ব্রতবিশিষ্ট | 

মহাশক্তি মেহতৎ-শক্তি ক্ষমতা, ৬ঠী-_ 
হিৎ) বিং, ত্রিং, অতিশয় পরাক্রমশালী । 
সং, পুৎ, কার্তিকেয়। অতিশয় পরাক্রম। 

মহাশঙ্খ (মহৎ শঙ্খ শাখ, সংখ্যা ই- 
ত্যাদ্ি) সং,পুং,মানুষাশ্থি, মানুষের হাড় । 
শব-কপাল। কর্ণ এবং নেত্রের মধ্যবর্তী 
অন্ছি। শিৎ-- ১«কর্ণনেত্রান্তরালান্থি মহা" 

শঙ্খ: প্রকীর্ভিতঃ1” তশ্ত্রে -বীরাচারপ্র সিদ্ধ 
হৃকপালাশ্মিজ(ত মালাবিশেষ। শিং-১ 
“নৃললাটান্থিখণ্ডেন রচিতা জপমালিক। 
মহাশঙ্খময়ী মালা তারাবিদ্যাজপে প্রিয়ে।” 

ললাট | সংখ্যাবিশেষ | বুহৎ শঙ্ঘ। শিং 
-১*পৌণু,২ দখো। মহাশজৎ ভীম- 
কর্মী বকোদ্রঃ।” কুবেরের নিধিবিশেষ | 
অন্ত্বিশেষ। [অতিশয় ধূর্ত । 

মহাশঠ ; সৎ, পুৎ, রাজবুস্ত,র । বিং, ত্রিৎ, 
মহাশয় মহ২- আশয় মন বা অভিপ্রার, 

৬ষঠী-_ হিং) বিংভ্রি ২,মহামন15 । মহাত্বা 1 

মহেচ্ছ । সৎ, পুৎ, সমুদ্র! 
মহাশষ্যা (মহৎ -শয্যা শয়নীয় খট।) সং, 

পুৎ, সিংহাসন । বৃহৎ শষ্য | 

মহাশক্ক (মহত -শক্ক আইস, *ঠী- হিং) 
সং, পুৎ, চি্রড়ীমাছ। 

মহাশিব ; সংপু্। মহাদেব । শিৎ- ১*মহা- 
শিবৎ শিবকরৎ শিব্বীজৎ শিবাশ্রয়মূ 1? 

মহাশীত। ; সৎ, স্ত্রী*, শতমুলী । বিং, ত্রিং, 
অতি শীতবীর্য্যযুন্ত ৷ 

মৃহাশুক্তি মেহৎ্ প্রীধান-শুক্তি ঝিনুক) 
সৎ, স্ত্ীং, মুক্তাপ্রসবিনী শক্তি । 

মহাশুক্র মেহৎ অধিক, ত্যন্ত শুরু শ্বেত 

বর্ণ) বিৎ, ত্রিৎ, অতিশয় শুতরবর্ণ। ক্লা- 
স্্রীঘ, সরস্বতী । 

মহাশুভ্র মহৎ, অধিক - শুভ্র শাদা) সং, 
কীৎ, রজত, রৌপ্য । বিৎ, ত্রিং,১ অতি 
গুভ্রবর্ণ । 

মহ।শৃদ্র (মহৎ -শুত্র চতুর্থবর্ণ) সং, পুং, 
আভীর, শোপ। ভ্্রী-স্্রীৎ, আভীরী, 
গোয়ালিনী | 

মহাশ্বেতা মেহ অধিক-শ্বেত শুক্লবর্ণ, 

১২৫৫ | মহ 

পাতপাাক্পেশপীপিসপপািপি ৯ নস 

ব্ং-- স) সং, স্ত্রী, সরস্বতী । শ্্রীবিশেষ । 
হুর্গা। প্রমিদ্ধ নগরীবিশেষ । কৃষ্ণ ভূষি- 
কুঙ্গাগু । শ্বেত অপরাজিতা । 

মহাশ্বশান €মহৎ-_শ্রাশান প্রেতভমি। 
লোকে যেখানে মরিতে গমন করে ) সং, 
ক্লীং, বারাপসী, কাশী । [বৃক্ষ । 

মহাশ্যামা 7 সং, স্ত্রী, শাযামালত]। শিংশপা- 

মহাশ্রম ; সং, পুং, তীর্থবিশেষ । 
মহাশ্রসণ (মহৎ অধিক -শ্রমণ [ঈশ্বরের 

উপাসনার] শর) সৎ, পু, মনিরের! 
শাক্য, শাক্যমূনি | | 

মহাষী ; সং, স্ত্রীং, দুর্গ । 
মহাষ্টমী (মহৎ -- অষ্টমী) সং,ক্্রীৎ, আঙ্বিনী 

শুরা ব্সষ্টমী। শিং-১ “আহ্িলে শুর্ু- 
পক্ষস্য ভবেদৃষা! অষ্টমীতিধি: | মহাষ্টমীতি 
সা প্রোক্া দেব্যাঃ প্রীতিকরা পরা ॥১ 

মহাসন্ন ; সং, পুং, কুবের । 

মহাসগর--অতিবিস্তীর্ণ লবণময় যে জল- 
ভাগ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়৷ আছে। 

নাড়ি (মহৎ -সাস্তপন ব্রতবিশেষ) 
২, রীীং, ছয়দিবস কষ্টসাধ্য ব্রতবিশেষ। 

শিং--১ “পৃথথক্সাস্তপনৈত্রত্যৈঃ ষড়হঃ 
সোপ বা! সকঃ। সপগ্ত।হেনৈৰ কৃছ্ছেহয়ৎ 
মহাসাস্তপন্ঃ স্বৃতঃ।” 

মহাসার » সং, পুং, ছুষখদির | 
মহাসিংহ ) সৎ, পৃ, দেবীপাহন। শরভ। 
মহাত্ুখ মেহৎ্-ম্রখ আনদদ) সং, কীৎ, 

অতিশন্প আনন | মৈথুন । পুং, বুদ্ধ । 
মহাহ্ক্মা মেহতৎ্ অত্যন্ত -সৃষ্মা সক) সং, 

স্রীং, বালুক1, বালি । ত্রিং, অতি হুক্ষা। 
মহাসেন মেহৎ _ জেনা,৬ঠী _ হিং) সং,পুৎঃ 

কার্তিকের । শিব বৃহতৎ্সেনাপতি | বৃত্ত 
হতপিতৃবিশেষ । 

মৃহান্ছলী মেহতৎ্ -স্ছলী রাশি, স্থান) সং, 
স্ত্রীং, পৃথিবী । শ্রে্টন্থান। 

মহাস্থান--বগুড়ীর তিন ক্রোশ উত্তরে স্থিত 
প্রদেশ। যেখানে পরশুরামের বালস্থান 
ছিল। 

মহাম্বন মেহতৎ -স্বন শব) সং, পুহ,। রণ 
বাদ্য । মহত্শরক | বিৎ, ত্রিং। বৃহত্শন্দ- 

যুদ্ধ । 



মহি [ ১২৫৬ ] মহ 

পি পিসি 

মহাহন্ু ; সৎ, পুৎ্১ শিব । অহ্রবিশেষ। 
বিং, ত্রিৎ, বৃহদ্ধনুযুক্ত | 

মহাহবিঃ; সং, রীৎ, গব্যদ্বৃত । বিষ্ও, | 
মহাহাস ; সং, পুৎ অট্রহাস্য । 
মহি-০ মহী' দেখ । 
মহিকা মেহিত দেখ, অকপেক)_শ্ম, আপ) 

সং, জ্ীৎ, তুষার, হিম । 
মহিত মেহ পুজ। কর।4 তক্তি) দ্ধ) বিৎ, 

ত্রিৎ, পুজিত,; সম্মানিত, অঙ্চিত । শিৎ-- 
৯ “কলহৎসরামমহিতঃ কৃতবানৃ 17) 

মহিন মেহ্ পূজ1 কর ব। পুজিত হওয়14- 
ইন্_ সৎজ্ঞার্থে) সং, ক্লীৎ, রাজ্য । 

মহিমা! (- মন্, মহত বুহৎ্+ইমন্- ভা) 
সৎ, পু২১ শিবের বিভুতি-বিশেষ, স্বীয় 
শরীরকে স্কুল করিবার ক্ষমতা । শক্তি । 
মাহাত্্য, গৌরব । ত্রশ্বর্ধয । উত্কর্ধ। শিং 
-১ £অধোহ্ধঃ পশ্যতং কস্য মহিম্ 
নোপজায়তে ৷ 

মহির মেহ্ পুঁজিত হওয়া+4ইর-স্ম) অং, 
পুৎ, সৃষ্য । অর্কবুক্ষ | 

মহিলা ₹ মেহ্ পুজাকরা,পুভিত হওয়া 
মহেলা / ইল- মম, আপ) সৎযস্ত্রীং,নারী। 
মহিষ মেহিলা দেখ, হে ৭) সৎ, 
পু২গশুবিশেষ, নিব ১,১১৯ 

লুলাপ; যমের ছি 
বাহন। অত্র 

বিশেষ,মহিযা- 
জর জী জং পর জি 

স্স্রীমহিষ। কৃতা : মহিষ । 
ভিষেকা রাজ্জী। ব্যভিচারিপী স্ত্রী। ওষধ- 

বিশেষ । 
মহিয্্ী; সৎ, জ্ত্ীৎ, মহিষাহ্রত্ঘাতিলী দুর্গা । 
শি" ১"মহিষদ্ষি মহামাকে চামুকে মুণ্ড- 
মালিনি।” ৫৮4 

মহিষর্বজ ট .মেহিষ-ধ্বআা চিহ্চ, প- 
মহিষবাহন তাকা, ৬»ঠী -হিৎ। মহিষ 

বাহন যান, ৬্ঠী-হিং) সৎ, পুত, 
অভ্তক, যম | অহৃদ্বিশেষ। 

মহিষমদ্দিনী (মহিষ আঅন্ুরবিশেষ - মর্দিনী 
স্থিদু মর্দন করা+ইন্পিন্)_ক, ঈপ] 
বিনাশ কত্রণ) সৎ, জ্ত্রীং, মহিবাকুর-বিনা-, 

০০৮০-্প্পািশি শী ীপীশাশী শীত শশা শিপ িশিশী টিটি তত ৮৮টি? রিড 

শিনী দুর্গা । | | আস্্- 7. বিদ্যা । শিং ১. 
ই 1১1৩1 বিদ্যা মহিষ্মদ্ছি, নী” 

মহিষাত্র ; সৎ "২, রস্তাহর পুত্র । 
মহিষ্ঠ (মহৎ + ইষ্ট _ অত্যর্থে) বি, ত্রিং, 
তি বহি । 

মহী, মহি (মহ পুজা কর(4ই _ শ্) সং, 
জ্্রীং, পৃথিবী । ন্দীবিশেষ । গে। 

মহণক্ষিৎ (মহী - ক্ষি প্র তবকর।4+০(কিপ) 

- ক) সং, পুৎ্, ভপতি, রাজা । শ্িং-১ 
“অসীন্মহ্ণক্ষিত মাদযঃ প্রণবশ্ছন্দমামিব।" 

মহীজ মেহী পৃথিবী-জ [জন্ জন্মান4 
অডে)-ক)] জাত) আত, পু, ভন, 
মঙ্গলগ্রহ । নরকাতুর। ক্লীৎ,আদ্র কি | বিং, 
ত্রিৎ, ভূমিজাত ৷ জাঁ- শ্রী, সীতা । 

মহীধর 7 মেহী পুথিবী_-ধর, ধু 1 
মহীধ ) ধরা অ(ফক)-ক]- যে ধারণ 

করে, য়া _ষ) সংসপুং, পর্ব ত,ক্ষিতিধর। 
মহধপ মেহী-প, পাল-্ যে রঙা 
মহীপাল করে, ২য়া-ষ) সহ, পুত, 

ভুূপতি, রাজা । শিৎ--১%স পপাত মহী- 
পৃষ্ঠে শস্ত সংঘসমাহতহ। শীরাক্তশ্চ মৃহী- 
পাল রক্তবীজে। মহান্থরঃ ॥* [নৃপ। 

মহীপতিমেহী _ পভতি,৬ঠী _ষ্) সং,পুৎরালা, 
মহীপ্রাচীর €মহী- প্রাচীর প্রাস্তভাগে 

আবৃতি । পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন 
করিয়া আছে বলিয়।) সৎ, ্লীৎ, সমুদ্র । 

মহীভুক্ | €-ভুজ্ মহী-ভুজ২জুজ থে 
মহীভুজ ভোগ করে) সৎ, পু, রাজা । 

মৃহাভূৎ্ মেহী-স্ভ ধারণ করা, পোষণ করা 
+০(ক্ষিপ)- ক, *- আগম) সং, পুত 
ব্রাজা। শিৎ- ১*অনুবৃত্তিৎ প্বং তেহ্দয 

কুর্বস্ত্যন্যমহীভূতাম্ ।৮ পর্ববত। শিং-১ 
“মহীভূত পুত্রবতোহপি দৃষ্টিস্তশ্মিন্নপত্যে 
ন জগাম তৃপ্তিৎ।'? 

মহীীময় মেহী +ময় -_ প্রাচুর্ধ্যার্থে) বিৎ, ত্রিংঃ 
মগ্ময়, মৃত্তিকানির্মিত। যী __স্ত্রীৎ, সুগ্যী। 
শিৎ-১ “তো তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ 
কৃত্বা যুর্তিৎ মহীমন্ীমূ 1? 

মহীয়ান্ মেহীক্সস্, মহ কৃহৎ+ঈক্হ্থ_ 
অতিশয়ার্ঘে) বিৎ, ভ্রিৎ, অতি মহণ্খ |" 
হাত।। উত্তম ।--য়সী- ক ্রীং,অতিমহত্তী । 



মহছে ॥ 

১০ টস ২০
২২. 

অহীখ্যমান (মহ্. পুজা করা+য ক্যে)+ 
গান(শান) -শ্ম । ম- আগম) বিৎঃ ত্িৎ, 

পুজ্যমান। শিৎ-১ “মহীষ্যমানা ভব- 
তাশ্তিমাতরম্ 1৮(ভডি)। 

মহীরুহ যা রুহ [ক্ুহ 4 
মহীক্লহ 4 কে),০কিপ্)-_কা]লষে জন্মে, 

৭মী -_ষ্) সৎ, পুৎ, বৃক্ষ, গাছ । শাকবৃক্ষ। 

অহীলতা (মহ _ লতা, ৬ঠী _ব) সং, জ্ত্রীৎ, 
কিপ,লুক, কেঁছুয়া । 

মহীশৃত মেহী _কত পুত্র, *চী-ষ) সং, 
পুং, মৃঙগলগ্রাহ । নরকাহুর । 

মহেচ্ছ (মহ্তী- ইচ্ছা, ৬ঠী-_হিৎ) বিৎ, 
ত্রিৎ, মহাশয়, উন্নতেচ্ছ, উদারস্বভাব। 

মহেজ মেহৎ _ ইক, সং -_ স) সং)পুৎ১বিষু। 
মহাবীর্যবান্ ইন্দ্র। জন্ুদ্বীপের পর্ব ত- 
বিশেষ, উড়িষ্যা ও উত্তর সরকার অবধি 
গঞ্ডোয়ানা পর্যন্ত পরিব্যাণ্তড পর্বত শ্রেণী। 

শহেন্দ্রকদলী; সং, স্ত্রীৎ, কদলীবিশেষ। 
মহেজ্নগরী মেহেন্দ্র _ নগরী, ৬ষী _ষ) সৎ, 

স্ত্রীঘ, অমরাবতী । [মাকাল। 
আহেব্দ্রবারুণী ; সৎ, স্ীৎ, লতাবিশেষ, বড় 
মহেন্দ্রানী € মহেজ্জ+ঈপ আন্ -_আণম) 

সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রপত্রী, শচী। 
মহেল। মেছ উৎ্সব-_ ইল! [পৃথিবী] 

মহেলিক। / স্থান, অথবা মহ. পুজা করা 
নশইল_ন্ম 1 কণ-ধোগে মহেলিক। ) 
সৎ, শ্্রীং, নারী, যোষিহ। 

মহেশ (মহৎ -ঈশ, ঈশ্বর, য়ং_ স) 
মহেখর সং, পুত, মহাদেব, শিব। 

শিৎ -১ “বিশ্বস্থানাঞ্চ সব্রেঘাৎ মহতা'- 
মীশ্বরহ স্বয়ৎ। মহেশ্বরঞ্চ : তেনেমৎ প্রব- 
দত্তি মনীষিনঃ 1” 

মহেশবন্ধু ; সৎ, পুৎ, বিস্ববৃক্ষ । 
মহেশী, অহেশ্বরী মেহেশ, মহেশ্বর +জঈপ) 

সৎ, স্ত্রীৎ, পার্বতী, মহেশ্রপত্তী । কাস।। 
শহেত্বান মেহেযু [মহৎ -ইযু বাণ] বৃহৎ 

বাণ- আদ যেনিক্ষেপ করে, ২য়া-ব। 
আথবা শহৎ-ইতাস ধনুর্ধর, ৬ী- 
হিহ) বিং, ত্রিং, অহাধনুধ্র। শিৎ-১ 
“যুষুধুঃ সংযুপে তেহুপি মহেত্বাসা মহা- 
ন্ধল।১ 1, সংখ) বৃহৎ ধনুক । 

১২৫৭ ] মহো 

মহোক্ষ মেহৎ-উক্ষনূ বৃষ, মখ-স, অ 
স্বার্থে) ॥ পু, বৃহৎ বৃষ, মহা 

বৃষভ । শিৎ-১ “মহোক্ষৎ বা মহাজৎ 
ঘা শ্রোত্রিয়ায় প্রকলয়েৎ্ ।?? 

মহোত্কা (মহ | বৃহ, ] পুনঃপুহন | উতৎ্ক 
নুঘোগ, অভ্যন্তরকাল) সৎ, শ্রীৎ বিদ্যুৎ্চ 

মহোত্পল (মৃহৎ-উত্পল জলপুষ্প, যব 
_ স) সৎ, ক্ীৎ, বৃহৎ পছ্ব। আরসপক্ষী। 

মহোৎসব (মহৎ - উত্সব, য় স) সং, 
পুৎ, মহা আনন্দজনক ব্যাপার । শিৎ- 
১ প্রতিসৎবৎসরঞৈব কর্তব্যশ্চ যহোতৎ্" 
সব 1১ 

মহোতৎ্সাহ্ (মহৎ - উৎ্সীহ, ৬ষ্ভী - হিৎ) 
বিৎ,ত্রিৎ, অতি উদ্যমুক্ক । অসৎ, পুত, 
রাজ্যাঙ্গ প্রাপ্ত রাজপুক্রুব । মহৎ চেষ্টা । 

মহে।দধি-ধী (মভৎ-উরধি জমুদ্র, ঘ্বৎ 
-স) সৎ, পুঙ, সমুদ্র মহাসমুদ্র । শিৎ 
১ “লঙ্কা দপ্ধা বনৎ ভগ্রৎ লক্বিতশ্চ মহো- 
দিঃ |?” 

মহোদয় মহৎ-উদয় ভান) জং, রীৎ, 
কান্ততুজদেশ। পু, আধিপত্য, কর্তৃত্ । 
মুক্ধি, মোক্ষ । স্বামী । যোগবিশেষ। বিং, 
ত্রিং, অতিসম্দ্ধ । অত্যুন্নত। 

মহোদরী; সং, আ্ীং, মহাশতাবর । জেমস্ত 
ত্রহ্মাণ্ড উদরমধ্যে আছে বলিয়া) ভগ- 
বতী। বিৎ, বৃহৎ উদরযুক্তা ৷ 

মহোদ্যম ; বি, ভি, মহোত্যাহযুক্ত । সৎ 
পুৎ) অতিশয় উদ্যোগ । 

মহোনত 7 সং, পু, তাল । 'বিৎ, ত্রিৎ, অতুযু- 
নতিযুক্ত। 

মহোনতি ; সং, স্ত্রী, অতিশয় বৃদ্ধি। শিৎ 
১ “ভুষ়্ান্তে মহদৈশ্বর্ঘ্যৎ পুত্রাধীনাৎ 
মহোনতিমৃ।? 

মছোন্মদ (মহত্-উন্দ উন্মত্ত) সৎ, পু, 
মত্স্যবিশেষ) ফলুইমাছ। বিং, ত্র, 
অতিশয় উন্মত্ব। 

মহোরগ্র মেহৎ্-উরগ সর্প) সং, পুৎ। 
সর্পগণবিশেষ । বৃহত্সর্প । ক্রীং, তগরমূল। 

মহো'ক্কা মেহতী _-উক্কা আকাশাগিঃ ক্ং- 
জু) সংযস্্রীং, বৃহৎ উক্ক।। শিৎ-_ ১ বিছ্যু্ঘ- 
স্তনিতনির্ঘ(ত মহোক্কানাঞ্চ জঞ্্রাবে 1? 

৫1. 



মাংস ] 

মহৌজাঃ (_জস্, মহ্- ওজস্, ৬ঠী- 
হিৎ) বিং, ভ্রিৎ। মহাতেজন্বী | মহা 
বল। | 

মহৌষধ (মহৎ - তঁষধ) সং, ক্রীং, রহুন। 
উত্তম ওষধ। শুঠ। পিপুল। 

মহৌবধি-ধী মেহৎ-ওষধি ফল পাকাস্ত 
লতা, য়ং_য) সৎ) জী, দুর্ববা। রাত্রি- 
কালে দীপ্তিশীল তৃণ-লতাদি। মহান্নানীয় 
দ্রব্যবিশেষ । শ্বেতকণ্টকারী। ত্রাঙ্গী। 
কটুকা । অতিবিষা। হিলমোচিকা 

মহাদিব-_ অর্ড্ুনমিশ্রমতে _ দিব্শষ্ের অর্থ 
স্বর্মাধিষ্টাত্রী দেবতা অথবা অদিতি । 

মামা পরিমাণ কর 4০(কিপ)- ভাবে) 
অং, নিন্দা । বিকল্প | নিষেধ । (নিষেধার্থ 
মা শব্দ ক্রিয়াযোগেই প্রসোগ হয়)। শিৎ 
-১"মা নিষাদ প্রতিষ্তাৎ অ্বমগমঃ শাশ্বতাঃ 
সমাঃ1 স্ত্রী, পরিমাণ। জ্ঞান । দীপ্তি । 
(কপ _ক) মাতা । লক্ষ্মী । 

মাই (দেশজ) সং স্তন, পয়োধর। 
মাংস (মন্ বোধ কর14+ স- শুট সং, কীৎ, 

পিশিত, শরীরাধশবিশেষ । পু, কাল। 
কাট। 

মাহসকারি ; সং, ক্লীৎ, রক্ত | 

মাঘসচ্ছদ1 ; সং, প্ৰীৎ, মাৎসরোহিণীবিশেষ। 
মাৎসজ (শা.স-জ | জন্ জন্মান 
মাংসতেজঃ শভাড়)-ক] উতপন্ন। 

মাংসতেজন্, মাংম- তেন দীপ্তি) 
আও ক্রীং, মেদ, ভীড়ি। 

মাংসদলন (মাংস প্রীহাত্মক মাংস -_ দল্ 
দলন করা+অন অনট)-ক) সং, পুৎ, 

প্রীহাধাতক রুক্ষ । 
মাংসদ্রাণা (-াবিন্, মাংস -দ্কে ভ্রিস 

দ্রোবি লীর্ণ করান+ইন্ পিন্)- ক) সৎ 
পু, অযনবেতস | 

মাংসপেশি - শী (101714019) সৎ,স্্রীৎ, যে যর 

বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 
প্লানের সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হয়, মাংস- 

পেশী কেবল মাংসরাশি মাত্র; মাৎস- 
পিও্ডী, মসল্। 

মাংমফলা; সং, স্ত্রীং, বার্তীকু। 
মাংসভক্ষ ৮ মাংস - ভক্ষ যে ভক্ষণ করে, 

রর 

১২৫৮ |] মাক্ছি 

 ২কা-য) বিং, ভ্রিং মাংসাশী, মাংস- 
ভক্ষণকারী । 

মাসল (মাংস +ল _ অভ্যযর্থে/বিদ্যমানার্ে) 
বিং, ব্রিৎ, বলবানৃ। স্থল, মোটা । শিং 
_ ১মাংসলৈশ্চ ধনোপেতৈরবক্রৈর ধটৈ- 
নৃপাঃ1? 

গাংসসার (মাংস-সার সারাংশ । 
মাৎসন্সেহ মাংস-ন্সেহ তৈলাদি রব 

বন্ধ) সং, পুৎ, মেদ, ভুড়ি। 
মাংসহাসা (মাংস- হাস হাস্য) সৎ, স্ত্রীৎ, 

চল্খ, চামড়া । 

মাংসান্ (মাংস-অদ্দ [অদ্ৃ ভোজন করা 
7 এমন্)-_ ক) যে খায়, ২য় ষ) বিৎ, 
ত্রিং, মাৎসভোজী, মাৎসাশী । 

মাৎসাশী (মাৎসাশিন্, মাংস-- আশী [অশ্ 
ভোজন করা+ইনৃ(ণিন্)_-ক) যে খায়, 
২য়|--ষ) বিং, ত্রিৎ) মাংসভক্ষক | 

মাৎসাষ্টকা ; সং, স্ক্ীং, গেইণচাক্স মাঘমাসীস্ত 
কুঝাইমী। 

মাংসিক (মাংস+ ইক (ফ্িকি)- জীবিত্যর্থে) 
বিং, ত্রিং, মাৎসবিক্রয়ী, কসাই। 

মাকড়, মাকড়সা (মকট শব্দজ) সং, 
উর্ণনাভ। 

মাকন্দ (ম। সৌন্দর্য্য, পরিমিত-- কন্দ মূল) 
অং» পুং) আজবৃক্ষ । চন্দনবুক্ষ । কীৎ, 

আম। ন্দী-স্ত্রীং, আমলকী! পীতচন্দন। 
নগরাবিশেষ। 

মাকরী (মকর দশম রাশি+আন -ভ- 
বার্থে, ঈপ.-স্তীৎ) সত, আ্রীং,  খমাসের 
শুরু। অন্তমী। শিং-১ “তন্মে রোগণ্চ 
“শাকক মাকরী হস্ত সপ্তমী ।” বিৎ, ত্রিং, 
মকপরাশিসম্বন্ধীর। [পাটের ডাটা। 

মাকাটা (দেখল) সং, কার্গাসের বীজ। 
মাকাল (মহাকাল শব্ষজ) সং, মৎস্তের 

দেবতা । মহাকাল জতা। ফলবিশেষ; 
ইহা লালবর্ণ হেতু দেখিতে সুন্দর ; ষথা-_- 
“ন্বর্ণকাস্তি মাকাল যেমতি মোহে ক্ষুধাতুর 
প্রাণে ।” [ তরী] 

মাকু (দেশজ) সং, বস্সনিম্(ণের যন্ত্রবিশেষ, 

মান্ষিক, মাক্ষীক মেক্ষিকা মাছি 1 অ(ফ)- 
কৃতার্থে) সং,ক্লীং, মধু । খনিজ স্বর্ণ রৌপ্য 

সুতি [৪ 



সাজ 1. ১২৫৯ ] সাক 

মাক্ষিকজ মোক্ষিক মধু-জ [জন্ জন্মান বলপূর্বক গাজার নিকট আদায় করে, 

শিকুথক, মোম । দু মালিক, মাঙ্গল, মাহ্গল্য (মঙল+ইক 
মাক্ষিকফল 7 সৎ, র্লীং, মধুনারিকেল। (ফিক), অফেঃ), যফ্টে)_ ভবার্থে ) খিৎ, 
মাক্ষিকশর্করা; সং, আ্্রীং, মধুজাত খণ্ড- ত্রিৎ, মঙলকর, শুভুজনক। 

বিশেষ । মাল্য মঙগল+ষংষ্য)-- ভাবে) সৎ, ক্লীৎ 
মাক্ষিকাশ্রয় মোক্ষিক মধু-আশ্রয় আ- মঙ্গল । বিং, ব্রিংঃ শুভজনক, ম্গগলকবর। 

ধার) সং, ক্লীৎ, মৌচাক । মোম। শিং-১ “মাক্গল্যেু বিবাহেষু কপ্্যা সং- 
মাখন (দেশজ) সং, নবনীত, ননী । বরণেষু চ। দশমাসাঃ প্রশসাস্তে চৈত্র- 
মাগধ (মগধ্ [কণ্ড,দি) যাচঞা করা+জঅ ] পৌষবিবঞ্জিতাঃ |”, 

ষেণ্)-ক। কিন্ব। মগধ দেশবিশেষ7- | মাচ; সং, পু, বত্বব পথ । 
অফ্ঃ)--জাতার্থে) অং, পুং, রাজাদের | মাচল (মা ভাগ্য, বন-চল্ [ এইরূপ 
এবং সৈন্যসমূহের ঘঅঞে স্বতিপাঠক, উপায় দ্বারা] গমন করা4 অঙঅন্)-- ক) 

বন্দী। বৈশোযর ওরসে ন্ষত্রিয়াগর্ভজাত সং, পুৎ, চৌর। বন্দী, কয়েদী। রোগ, 

জাতিবিশেষ, ভাট । বিং, ত্রিৎ মগধ- পীড়া। [রচিত উচ্চন্থান। 
দেশোতৎপন্ন, গুজরাটা। ধী _স্্রীৎ, মগধ- মাচা মেধ শরাজ) সং) পু, মাচা, ধখশ- 

দেশজাতা গণিকা। মগধরাজকন্যা। যু- | মাচিকা (মচ কন্ধন করা + অক. ণক) - ক, 

খিক। পুষ্প, যুইফুল। ভাষাবিশেষ, মগধ- আপ) সং,শ্ীৎ, মক্ষিকা, মাছি । অন্বষ্টা | 
দেশীয় ভাষা! । গুজরাটী এলাইচ। মাচির মা নিষেধ, না চির টিরমূ শব্দজ) 

মাপী (দেশজ) সং, বৃদ্ধা স্ত্রী, বুড়া, অধিক আৎ, অবিলম্বে, শীত্র । শি২ৎ-১ “অম্মিন্ 

বয়স্ক স্ম। হিমব্তঃ শুঙ্গে নালৎ বর্পীত মাচিরমূ |” 
মাছ মেচ্ছ শশ্দজ। সঙ, সীল, ঝষ, মচ্ছ। 

| মাছি, মাচি (মাচিকা শন্দজ ) সং, কট- 
বিশেষ, সাঁচি। 

মানল্গ (মধ্য শন্দজ) সৎ, অভ্যন্তর | সার । 

মারা (6)০9811721806) ঘটনা । 

আাজড়াস্থান (1১12569 01 9007277181১09) ঘট ন!1- 

স্মূণ। 
মাজন (মাহ্জন শন্দজ) সৎ, রগড়ান, ঘর্ধণ। 

মাজল; সং, পুৎ, পঙ্গিনিশেষ, চাসপশ্ষী। 
মাজ! (মধ্য শন্দজ) মধ্যন্থান। কটি- 
মাজার )$ দেশ। 
মাজীবৎ (মা নিন্দিত-জীব বাঁচ1+ তত 
(শত)- ক) বিতর ণৎ,গঞ্িতজীবনবিশিষ্ট | 

মাধবন (মন্ঘবন্ ইন্+অ(ষ্*)- ইদম্থ্ে) মাজুম (আরবী-০মাজভজুন) সৎ মাদ কদ্রব্য- 
বিং, ত্রিৎ, ইঞ্সন্বন্ধীয় | বিশেষ । 

মাখা (মাঘ দশমাস+ঘফ্যে)-_ জাতার্থে, | মাজুল যোবনিক) কর্খবচ্যুত। 

মাঘমাসে যাহা জন্মে), সং,ক্লীৎ, কুন্দপুষ্প, | মাঝ (মধ্য শন্দজ) সৎ, মধ্যস্থল, ভিতর । 
কু দফুল। বিৎ, ত্রিং, মাধমাসজাত। মাঝি দেশজ) সৎ, নাবিক । (সাওতাল পর- 

মাঙগন (দেশজ) সং, যাচন, ভিক্ষাকরণ । গণায় পল্লীর প্রধান প্রজা বা চকদার 
।নদ্দিষ্ট খাজানার অতিরিক্ত যাহা জমীদার অথবা প্রধান ব্যক্তিকে মাঝি বলে)। 

মাগ, মাণ্ড (দেশজ) সং, পরী, ভা্যা । 
মাগুর মেদৃগুরঞ্শব্দজ) সং, মংসাবিশেষ। 

মাঘ (মখা4-ষ্) ঈপ.-মাখী মখানক্ষত্র 
সুক্তা পৌর্ণথমাসী + ভাস।)- তদ্যুক্তকা- 
লার্সে) সৎ, পু, দশমমাস। শিশুপাল- 
বধকাব্য । শিশুপাশবধ কাব্যের রচদ্দিতা 
কবি। শিৎ-১ “তাবদ্ধবা ভারবের্ভাতি 

যাবন্মাঘসা লোদয়ঃ । শ্বী--ক্্রীৎ, মাঘ- 
মাসসঙ্থন্ধীয়া। মঘনক্ষত্রমুক্তা পুনিমা, 
মাধমাগেয়। 

মাঘবতা মোখবৎ, মধবন্1+অ, ঈ- 
হাঘোনা ) প্রৎ। দ্বিতায়পক্ষেঃ ব-্উ 

এবং অ+-উ-৮ ও) সং, স্্ীং, পুব্নপিকৃ। 

পিস্টি সপ শপ শপ শীশীাশীশীশী্ী শী 



মাত্রা [ 

মাতৃমুখ  মোতু মাতা _ মুখ প্রধান। 
মাতশাসিত / মাতৃ- শাসিত দমিত) সং, 

পু, মুর্খ, অক্ঞব্যস্ক্ি | 
মাতৃবন্ধু মোত মাতা - বন্ধু, বান্ধব 5 
মাতৃবান্ধব জ্ঞাতি, ৬ঠী-ষ) সৎ, পু, 

মাতার পিস্ততো ভাই, মাতার মাস্্তো৷ 
ভাই এবৎ মাতার মামাতো ভাঁই। শিৎ _ ১ 
“মাতুঃ পিতৃ স্বস্ুঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুঃ স্বন্তুঃ 

ভবতাঃ, মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃ- 
বান্ধব |? 

মাতৃবাহিলী ; সং, স্ত্রীৎ, বন্তলাপক্মী । 
মাতৃদ্বম। €মাতু মাতা -- স্বস্য ভ- 

মাতুহ্ষমা_স্থ ] গিনী,৬চী - ষ) সৎক্্রীৎ, 
মাতৃহশ্বসা _স্ মাতার ভগ্মী, মাসী । 
রে (মাড়ঘন্ধ মাতার ভগিনী + 
মাতৃঘজেয়) ঈয়ণৌয়), এয়(ফেঃয়) - অপ- 

ত্যার্থেট সৎ, পুখ, মী -_ক্সীং, মাতার ভগি- 
নীর পুত্র বা কন্য।। 

মাতোয়ালি--মুনলমানদিগের দাতব্যকাধ্যের 
তত্বাবধায়ক | 

মাত্র মো পরিমাণ কর।+-ত্র- ভাবে) সৎ) 

১২৬২ ] 

ক্লীৎ,কেবল। অবধারণ।সাকল্য,কাৎ্ন্য। | 
মাত্র। মো+ত্র-প, আপ. জ্জীৎ) সৎ, সতী, 

অংশ । অল্প পরিমাণ । ধন। পরিচ্ছদ অ- 
গত হস্তযশ্বা্ি। অন্মারাবয়ব । বর্ণের উচ্চা- 
রণকাল ; ইহা চারি প্রকার হ্ত্ব, দীর্ঘ, 
পন ত এব ব্যঞ্জন। এক মাত্রারনাম হ্ুশ্ব; 

ষেমন-__অ, অর্থাৎ সহজে অবর্ণ উচ্চারণ 
করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে হুক্ব বা 
এক মাত্রা কহে । দ্বিমাত্রার নাম দীর্থ; 
যেমন--অ, অ, সহজে ছুইটী আকার 
উচ্চারণে যে সময় লাগে তাহাকে দীর্ঘ বা 
দ্বিমাত্রকাল কহে । ত্রিমাত্রার নাম প্লত; 
যেমন--অ, অ, অ,তিনটা অর্ণ সহজে 
উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক করে, 

তাহাকে প্লত বাত্রিমাত্রকাল বলে । অন্ধ- 
মাত্রাকে ব্যঞ্জন কহে; যেমন-কৃ খ. 
ইত্যাদি। “কালে ন মাত্রাসাজ্ঞেয়। মুনিভি- 
বেদপারগঃ।” পরিমাণ। কর্ণভূষণ। (ত্র 
- ভা) অবিচ্ছেদ্দ। ইন্্রিয়বৃত্তি। “মাত্রা- 
স্পর্শাস্য কৌন্তেয় শ্ঁতোক তুখছুঃখদাঃ 

মাঁদ 

০০০ জর 

মাত্রাপান মোত্রা অল্প পরিমাণ- পান) সং, 
ক্লীং, অঙ্গপান, পরিমিত পান। 

মাত্রারৃন্ত ; সংক্লীৎ, আধ্যাদি ছদ্দোবিশেষ। 
মাত্রাসংজ্ঞক 7; স”, ক্লীৎ, ছন্দের উপলঙ্গণ। 
মাত্রিক (মাত্রা+ ইক (কি ইদ মর্থে) বিং, 

ত্রিৎ, প্রাকৃতিক, ভু 1 

মাৎ্ (পারস্য) শতরপ য় ব্রাজাকে কিস্তি 
দেওয়ায় রাজার * এরে যাইবার উপাঙ 
না থাকাকে “ম।. এলে । আশ্চধ্যান্বিত। 

হতবুদ্ধি। (দেশ) গুড়ের জলীয় ভাগ । 
মাৎসধ্য মখসর শুজদ্বে্টা+য(ফ্য)-_ ভ) 

সং, ক্লীৎ, অন্যশুভদ্ধেষ, পরশ্রীকাতরতা। 
মাৎসিক মেতস্য+ ইক(ফ্খকি)- জীবত্যর্থে) 

বিৎ, ত্রিৎ, জালিক। [পুরাণবিশেষ। 
মাৎস্য মেৎস্য+য(ফ্য)- প্রৎ) অং, ক্লীং, 
মাথ (মথ্ খ্ধকর] ব। মন্থন করা+ অ.ঘএ) 

-ম্ম) সংসনুৎ, বত্ম? পথ | (4 ঘঞ - ভা) 
মন্থন । বধ; হত্যা । বিলোড়ন। ব্যথা । 

মাথট (দেশজ) সং, চাদ, বহুলোকের দ্বারা 
ঘুর্থমংগ্রহ। 

মাথ! (মস্তক শব্দজ) সং, মস্তক, শির । 
মাথুর (মথুরা1+ অঃ) - ইদমর্থে) বিৎ, ত্রিং, 

মখুরা-সন্বন্ধীয়। কেংসধজ্ক নিমন্ত্রণছলে 
কৃষ্ণের মথুরাপুরি গমন, কৎসর্ধৎ্স,) দেব- 
কীর বন্ধনমোচন, কুক্জা মালিনী মিলন) 
মথুরা হইতে আগত । শেষ ভবার্থে) 
মথুরাদেশজাত। 

মাদ মেদ তুষ্ট হওয়া, গর্ববিত হওয়া, মত্ত 
হওয়14 অংঘএ)- ভাবে) সৎ, পু, হর্ষ । 
অহঙ্কার । মৃন্ততা। 

মাদন মেদ মন্ত তা 
, স্ংর্ীৎ, ল্ব্গ | বিৎ্ভ্রিং, হষোত্পাদক। 

মাদক (মদ্-ঞিত মন্তহ ওয়।+ অক(ণক)- ক) 
বিৎ, ত্রিং, মবতাজনক। 

মাদল (মর্দল শবজ) সং, মৃদজবিশেষ। 



মাঁধু 

০০ নিলি রিসা দি সি সিন 

মাদা, মা্দি পোরজয) স্ত্রী-জাতীয়। 
সার মেন্দার শকজ) সং, বৃক্ষবিশেষ। 
মাদুর মেন্দুরা শকবজ), সং, তৃণনিম্মিত আ- 

সনবিশেষ। 

মাছুলী (মর্দল শন্দঙগ । অথবা আরবী নাদ- 
আলা শব্দের অপত্রৎশ) সং, কবচ, কঠ- 
ভষণবিশেষ । 

মাতা (মার্শ অম্াৎ- ঘৃশ দেখা4 
আরকি 

নাশ 
সক, ০(ল্পি), অ(টক্) _ক্ধ। 

যাহাকে আমার মত দেখা যায়) 

বিং, জিৎ, ম্মদ্রশ, মভ্ল্য। 
মাদ্রী (মদদ দেশবিশেষ+ ভে) নিবা- 

সার্থে, ঈপ) সৎ, স্ত্রীৎ, পাুরাজার ছোট 
স্টী, নকুল সহদেবের মাতা। আঅতিবিষ|। 

মাদ্রেয় (মাদ্রী+এয়ফেয়)- অপত্যার্থে) 
সং, পুধ, মাজ্রীতুত নকুল, সহদেব । 

মাধব (মা লক্ষ্মী-ধব স্বামী, ৬ঠী-ষ। 
মহাভারতে-মা শবের অর্থ বুদ্দিবুন্তি 
তিনি মৌন ধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার 
উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃন্তি দুরীকুত করি- 
যাছেন বলিয়া ভাতার নাম মাপস) সৎ, 
পূ, বিষুত। শি-১ “মা চ বর্গ দ্বরূপা। 
যা মুলপ্রকৃতিরীশ্বরী। নারায়ণীতি শিখ্যাতা 
বিষ্ুণমায়। সনাতনী ॥ মহালক্ষ্ীস্মক্রপা চ 
বেদমাতা সরস্বতী । বাঁধা বসুন্ধরা গঙ্গা 
তাসাৎ স্বামী চ মাধবঃ1” মেধু+ অ(ষ্) 
স্বার্থে) বৈশাখ মাস। বসম্ভকাল। শিং 
-১*স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা 1” বিৎ, 
ত্রিং, মপুসন্বন্ধীয়। বী, বিকা! - স্ত্রীৎ, লতা- 
বিশেষ । মিসি । মধুশর্করা । কুষ্ঠ । মদিরা। 
তুলসী । ছুর্ণা। মাধবের পত্রী । 

মাধুক ; সং, পু, বর্ণ সঙ্করজাতিবিশেষ। 
মাধুকরী; সৎ, জ্ত্রীৎ, ভিক্ষোপজীবীর পঞ্চ 

স্থান হইতে ভিক্ষাহরণ। 
মাধুর ( মধু-রা দান করা4অ(ক)- ক) 

সং, ক্ীং, মল্পিকাপুস্প । (মধুর + অফ্েঃ)- 
ভবার্থে) বিৎ, ব্রিৎ, মধুরসজাত । 

মাধুরী মেধুর মিষ্ট +অ(ষ*)- ভাবে, ঈপ) 
সংসস্মীৎ, অধুরতামিষ্টত1। শোভা, সৌশরধ্য, 
উত্তমত1 ৷ শিৎ-১ “সা বিশ্বাধরমাধুরীভি 
বিষয়াসঙ্গেৎপি চেম্মানসং তস্যাৎ লগ্ন 

১২৬৩ ] মাধবী 

পপ পাপা সি জপ 

সমাধি হাস্ত বিরহব্যাধিঃ কথৎ বর্ধীতে |” 
ধীরতা। মদ্য। হদয়গ্রাহিতা । 

মাধুধ্য (মধুর মিষ্ট + যফ্কয)-- ভাবে ) সং, 
ক্লীং, অধুরতাঁ, মিষ্টতা । সৌন্দর্য । কাঁ- 
ব্যের গুণবিশেষ, যে গুণ গাকিলে কাব্য 
শ্রবণমাত্র চিত্তকে দ্রবীভত করে ) ইহাতে 
রচনা মধুর হইবে এবৎ সমাসরহিত ব! 
অল সমাসযুক্ত পদাদি থাকিবে । শিং-- ১ 
“ চিত্তদ্রবীভাবময়োহহলাদো  মাপুর্ষ্য- 
মুচ্যতে | ২ “মাবুধ্যৎ ভ্রতিকারণমৃ |? 
৩ “মুগ্ধি, বর্গীভ্ত্যবর্ণেন যুক্তাষ্ট ঠ ডভ ঢান্ 
বিনা । রণৌ লঘু চ তদ্যক্কেঠে বর্ণঃ 
কারণতাৎ গতাঃ॥ অবৃত্তিরলবৃত্ির্ধ। 
মধুরা রচনা তথা ॥ 

মাধ্যন্দিন ( মধ্যন্দিন+অফ্ঃ) স্বার্থে) সং, 
রীৎ, মধ্যাহ্ । শুরু যজুব্রেদীয় শাখা" 
বিশেষ । নী স্ত্রীৎ, শুক্লুষজুর্ষেদীয় শাখা 
বিশেষ। 

মাধ্যম্থা (মধ্যশ্থ 1 যঞ্যে)- ভাবে) সং, ক্লীং। 
মধ্যে শ্িতি, মধ্যন্থতা। শি২-১ “অ- 
ভ্যর্থনা ভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেহ- 
প্যবলম্বতেহর্থে।” উদাসীন্য। সালিসি। 

মাধ্যাকর্ষণ ( 97%169805 ) পৃথিবীর ষে 
আকর্ষণ-শক্তি প্রযুক্ত বায়ুতে উত্ক্ষিপ্ত 
বস্ত ভূমিতে নিপতিত হয়, বস্তমাত্রেই 
এ শক্তি বর্তমান আছে এবং তদ্বারা 
সকল বস্ত পরম্পরকে আকধণপ করিতেছে; 
সেই আকর্ষণ মধ্যদিকে হয় বলিয়া! ইহার 
লাম মাধ্যাকষণ। 

মাধ্যাহিতক (মধ্যাহণ7+ ইকফ্িকি)- ইদমর্থে) 
বিং, ত্রিৎ, ম্ধ্যাহৃতকাল-সম্বন্ধীয়, মধ্যাহ৮ 
কালীন ব্যাপার । 

মাধবী ( মধু+ অফ্ট১- নিষ্পন্নার্থে ঈপ-. 
স্ীৎ) সং, জ্্রীং১ মধু ছার! প্রস্তত তুরা। 

দ্রাক্ষা, মহুয়া ফল। মত্স্যবিশেষ। 

মার্ধীক মোপবী দেখ, কণ্_ যোগ) সৎ, ব্লীৎ, 
মধু । মধুজাত হুর । মহুয়ার মদ্য। শিৎ 
_১ “সাধবী মাধবীক চিজ] 1? 

মাধধধীকফল (মাধবীক মধুর -ফল) সং, 
পুৎ, মধুনাব্রিকেল। 

মার্পীকমনুরা; সং, স্ত্রীৎ, মবুর খজ্ভ রিকা। 



হান | 

মান মো পরিমাণ করা 4 অন(অনট)-_ ভা) 
রা রীং, খারী তুল।দি দ্বারা পরিমাণ । 

স্তাদিদ্বারা পরিচ্ছেদ, মাপ । “মানবী ব! 
রে সিদ্ধিঃ |," (4 আঅনট +৭) পরিমাঁণ- 
স।ধনপোত্রদণ্ডাদি)। সঙ্গীতে--কালক্রিয়ার 
তাল বিরামোপলক্ষিত কালবিশেষ ! ক্রিয়- 
য়োরভ্তরৎ যুক্ডর বিশ্রামে! মানমুচ্যতে 
€মন্ গর্বিত হওয়1-4 অ(ঘ.ঞ) _ ভা)পুৎ, 
অআহগ্গার, ধনাদিহেতু চিত্তের উন্নতি, 
আমার সমীন নাই এমত বোধ করা। 
শিৎ-১ দকসতি মানে চ কৌরবাঃ 1” 
ঘআনুরক্ত দম্পতির ভাববিশেষ। শিৎ--১ 

“মু্ময়ি যানমনিদানমূ ॥? কোপ । অভি- 
মান। আশ্রম । (মান পুজাকর।+ অ(ল্ 

- ভা) সম্মান, পুজ1। শিৎ- ১অমানিতাঃ 
্ম যানাহা।” 

মানক ; সৎ, পুৎ্» মানকচু । শিৎ-১ “মা 
নকঃ শোথনুচ্ছীতঃ পিস্তরক্তহরো লঘুঃ 1” 

আানকলি ; সৎ, পুং, অভিমানজ কলহ । 

আনগ্রন্থি মান অহক্ষার- গ্রন্থি, ৫মী_ 
হিং) সৎ, পুৎ, অপরাধ, দোষ । 

আন (শান- 1 দ্বান কর147আড)- ক) 

'বিং, ত্রিৎ, মনম্মানপ্রদ, মানরক্ষক। 
আনদণ্ড (মান পরিমাণ দণ্ড, ৬ঠী-ষ) 

সৎ, পুৎ, পরিম।ণ দণ্ড, মাপবাড়ী। 
আনন ক্রীৎ 7 মোন্ পুজাকর4+ অননট, 
মাননা -স্ত্রীৎ / অন-- ভা,কগপ)সং, সম্মান, 

করণ, পুজ্যকরণ, আদরকরণ। 
মাননীয় মোনন দেখ, অনীয় _ শ্ম) বিং, ত্রিৎ, 

পুজনীয়, মান্য। শিৎ-১ “বৈবস্বতো। 
মনুর্নাম সাননীয়োম নীবিনামৃ।?? (রঘু)। 

আনব (মনু ক্রঙ্ষার পুত্র4+ অফেঃ)-_ 
ত্যার্ে বা উক্তার্থে) সহঃ পুৎ, মনুষ্য, 
পুকুষ। শী -স্তীঘ, লারী । আ্বায়ভুবমন্থ- 
কন্যা । বিৎ, তিৎ, মন্সন্বন্ধীয় । 

মআনবজ্জি তমোন _ ব্জ্জি ত, শয়া _ষ) বিৎ, 
ভ্রিৎ, স'্গান্রহিত, মার মান নাই । নীচ । 

আনবৌঘ ; অং, পু, তাগা বিদ্যার পীঠো- 
স্তরে বায়ব্যাদি ঈশ থধ্যস্ত পুজ্য গুরু- 
পংক্তিবিশেষ। 

মান্ব্য (মানব কিন্বী মাণব বালক যফ্্যে) 

১২৬৪ ] মান 

_ সমৃহার্থে, সং, ক্লীধ, 
(4্জ্য- ভাব) বাল্যাবস্তা। 

মানমন্দির (01১5০৮৮2075) যে স্থান হইটে 

গ্রাহ নক্ষত্রাদির পধ্যবেক্ষণ করা যায়। 
মানরন্ধ] (মান পরিমাণ _ রদ্ধ, ছিদি 

সং, স্ত্রী, সময়্-নিরূপণার্থ যন্ত-বিশেষ 
তামী, ভাবী । শিৎ-১ দ্যামঘোযোহং 
তাত্রী স্যান্মানরদ্ধাবিকালিকা 1১) 

মানম € মনন্, মনঃ4 তা») ক্বার্থে) সং 
ক্লীৎ, চিত্ত, মনঃ, চি নাধ, ইচ্ছা, অভি, 
প্রায় । হিমালয়স্ছ ২. 'লরবিশেষ। শিং 
-১ “কৈলাসপন্লা ম মনসা নিশ্িত' 
পর | ব্রক্ষণা নরশ:.-  তেন্দেৎ মানমং 
সরঃ ॥ ইতি রমা : শেফ _ ভবে) 

বিৎ, ত্রিৎ, মনহস। 1 
মানসজন্ম। মানসজ: গানস চিজ, সধো' 

বালকসমূৃহ 

বর -জন্মন্, ৬ঠী-  ) সং, পুৎ, কনর্প। 
হৎস । বিৎ, ভ্রিং নস সরোবরজাত। 
মনোজাত । 

মানসজপ; সং, পু এ পুর্ধক বর্ণশ্রেণীর 
উচ্চারণ । সন্বকা; ক্বন্থানে এই জপের 
বিধি আছে।শিৎ ০ ন দোষো মানষে 
জাপ্যে স্বদেশে পি সন্নদা।”? 

মান্মতীর্থ ; সং, ক্লী:. রাগাদিশুল্য মন। 
মানসপুজা; সং, জী, মনোরচিত দ্রন্যকরণ 

বিষয়িনী পুজা । 
মানসত্রত 7 সং,ক্রীৎ। অহিৎ্সা, দান, তা, 

ভ্র্ষচধ্য প্রভৃতি । শিৎ-৯ *অহিৎসা 
সত্যনক্ত্যেমৎ ব্রহ্ষমচর্য্যমলুক্ধতা । এতানি 
মানঙ্ান্যাহু ব্রতানি তু ধরাধরে।” 

মানযালয় মোনস তদাখ্য সরোবর আ- 

লয় বাসম্ছান, ৬ঠী-_হিৎ) সং, পুং। 
হংস, হাস । 

মানসিক মেনস্+ই ক(ষ্িক)-_ কৃতার্থে, ভ' 
বার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, আস্তরিক, মনোবতা, 
অনশোগত। 

মানসী ; সৎ, জ্্রীং, বিদ্যাধরীবিশেষ | বিহ? 
মনোভবা। 

মানসুত্র মোন অহঙ্কার _সুত্র) সং, ক্লীৎ 
স্বণ্ণািনিশ্মিত কটিস্ত্র, োট চশ্রহা 

প্রভৃতি । 



মান্ধা [১ 

০০ পির? 

মানসৌকাঃ মোনসৌকস্, মানস সরোধর 
ওকস্ শ্বান, ৬ঠী_ছিং) অং, পুৎ, 
হৎজা, হাঁস । 

মানা (দেশজ) সৎ, পুং, নিষেধ, বারণ । 

মাসিকা ; সৎ,স্ত্রীং,মদ্য । এক সের পরিমাণ । 
মানিত মোন পুজ। করা, গর্কবকর14- ভক্ত) 
মর) বিৎ, ত্রিৎ, পূজিত, সম্মানিত । 

তা-আ্ীৎ, মোনিন্+তা1- ভাবে) মানিত্ব, 
অহদ্কার । 

মানী (মানিন, মান অহঙ্কার+ ইনৃ- অ- 
স্তার্থে) বিৎ, ত্রিং, অভিমানী । মনন্দী, 
প্রশস্তমনাঃ । মান্ত ৷ পৃৎ,সিংহ 1--নিনী _ 
স্্রীং, অভিমানবতী | “অনবিষ্যে শিরস্তস্য 
যস্তে মানিনি পুত্রহা ।” ফলীবৃক্ষ । 

মান্ধষ (মনত [তুক্)+ অফ্জে)- অপত্যার্থে) 
সং, পুৎ। মনুষ্য, নর । শিং-১ “মানুষা 
মন্ুজ ব্যান্ত সাভিলাক্ষঃ হৃতান্ প্রতি |” 
বী--স্্রীং,নারী । চিকিৎসাবিশেষ। যথা, 
“আতুরী মানুধী দৈবী চিকিৎসা স। 
ভ্রিধ! মতা” 

মানুষিক (মনুষ্য +ইকর্জিক)-_ কুতার্থে) 
বিৎতিৎ, মনুষ্যকূত। (+ষ্ণিকি_ ইদ্রমর্থে) 
মনুষ্যমন্বন্ধীয় । 

মানুষ্য মোন্বুষ 4 যয) - ভাবে) সৎ) ক্ীৎ, 
মনুষ্যত্ব, মানুষের ধন্ম। মনুষ্য-শরীর। 
শিং১ “মাহুষ্যে কদলীস্তম্ে নিঃসারে 
সারমার্গণমৃ।” [ক্লীৎ,মন্ুষ্য-সমুহ । 

মানুষ্যক (মনুষ্য 1কণ-জমৃহার্থে) সৎ, 
মানোজ্ঞকক (মনোজ্ঞ +অ(ষ)--ভাবে, কণ্ 

_যোগ) সৎ, ক্লীৎ, মনোজ্ঞতা । 
মান্ত্রক (মন্গ+ইক(ফ্চিক)- জ্ঞাতার্থে )বিৎ, 

ত্রিৎ, মন্ত্রবেতা। । মন্ত্কারক। 
মান্দা (মন্দ অলস -+যষ(ঝ্য)-- ভাবে ) সৎ, 

ক্লীৎ, আলস্য, জড়তা । হানি । অলতা। 
রোগ, পীড়া । মন্দত্ব। বিষাদ । 

মান্ধাত৷ মোন্ধাত, মাম আমাকে -ধে পান 
করা4-ডতৃন্)-ক। যুবনাশ্ব রাজার বাম 
পার্শ হইতে ইহার জন্ম হওয়াতে মুনির! 
ইন্ত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, এই বালক কি পান 
করিবে,তখন ইন্দ্র কহিলেন,ণমাৎ ধাম্যতি" 
অর্থাৎ আমার প্রদেশিনীর অর্থা্ অঙ্গুলির 

্ 

৬৫ ] মায়! 

রস পান করিষে । এই জন্য ওই বালকের 
নাম মান্ধাতা হইল) সং, পুৎ, প্রাচীন নৃপ- 
বিশেষ, সুবনাশ্ব রাজার পত্র! শিং-১ 
“জাতো! নামৈষ কং ধাস্যতীতি তে মুনয়ঃ 
প্রোচুঃ। অথাগম্য দেবরাড়ব্রবীৎ্। মাময়ৎ 
ধাস্যতি। ততোহসৌ মান্ধাতা নামতোহু- 
ভবৎ। বক্তে, চাস্য প্রদেশিনী ছেবেজ্রেপ 
ন্যস্তা তাৎ পপৌ 1” 

মান্য মোন _- যঞ্জ্যে)_ অর্ার্থে বা সাধবর্থে। 
'ঘথবা মান পুজা করা+যঘ্যণ)- শ্রী) 
বিং, ত্রিং, পুজা, মাননীয় । আদরণীয় । 

মান্যন্্ান ; সং, ক্রী”, পুজ্যত্বকারণ । শিং - 
১৫বিজ্বৎ বন্ধুর্যঘ১ কন্ম বিদ্যাভবতি পঞ্চমী 
এতানি মান্তস্থানানি গরীয়ে। ঘদৃষছুত্তরম্।” 

মান্যা ; সং, স্্ীৎ, মরুম্মালা । শিৎ-১ “আ- 
নিমান্য। তু মান্যা চ মকুল্মাল। চ মোহন]।” 
পুজা । 

মাপত্য ; সং, পুৎ, মদন, কন্দর্প । 
মাপন মো-ঞ্রিমাপি পরিমাণ পাওয়ান+ 

অন(অনট্)-- ভা) অং, ক্লীৎ, পরিমাণকরণ, 
তৌলকরণ। 

মাম মেম +অফেে_ ইদ্রমর্থে) মং, পৃ, মা 
তুল । কুপণ। বিংগত্রিৎ, মত-সম্বন্ধীয় । 

মামক (মম + কণ্-_ যোগ) সং, পুৎঃ মাতুল। 

কুপণ | বিৎ, তিৎ, মদীয়, মত্সন্বন্ধীয়। 
মমতা মুক্ত 1 স্বার্থপর । 

মামকীন (মম4ঈনণৌন)- ইদ্বমর্থে, এক- 
বচনে) বিং ত্রিং, মত্-সন্বন্ধীষ্ব, মদরীয়। 

মামা মোম শবঙ্গজ) সং, মাতুল, মায় ভাত । 

মাযুর যোবনিক) শেষ,অস্ত । 
মামুলী (09,002) চিরপ্রচলিভ, প্রথা- 

মত । 

মায় আরবী) সহিত, একত্রে | 
মায়া মো পরিমাণ করা4+য- ৭, আপ্ । যা- 

হাতে বিশ্ব পরিমাণ করে) সংংম্্রী,শঠতা, 
চাতুরী। শিৎ--৯১ “মায়াতু শঠতা শাঠ্যৎ 
কুস্থতির্নিকৃতিশ্চ সা”? ইন্দ্রজাল, কুহুক। 
মমতা, মোহ । ছদ্ববেশ, ভূমিকা প্রকৃতি, 
অবিদ্য1। মিথ্যাবুদ্ধিহেতু অজ্ঞানবিশেষ। 

জাস্তি। লক্ষ্মী । কুপা। দস্ত। বুদ্ধমাতা। 

শিৎ- ১ “বিসদৃশপ্রতীতিসাধনৎ মায়”! 

শশা ০৯, শা পপিপাপপাপাসপী পপ শসা পিপিপি 



মায়! 1 

বলল পন পা পন 

-১ ছুর্গে শিবেহভয়ে মায়ে নারায়ণি 
সনাতনি।” ২ *মাশ্চমোহার্থবচনে। যাশ্চ 
প্রাপণবাচনঃ। তৎ প্রাপয়তি যা নিত্যৎ 
সা মায়! পরিকীর্তিত11 

মায়াকর ) মোয়া- কর, কৃৎ [কু করা+অ 

মায়াকৎ / টে), *ক্িপ্)-ক] যে করে, 
২য়] _- ষ) বিং, ত্রিং, উজ্রজালিক, বাজী- 
কর। মায়াকারী। 

মায়াজীবী (-জীবিন্, মযা-জীব্ জীবিকা 
নির্বাহ করা+ ইনৃ(ণিন্)- ক) সং, পুৎ, 
প্রতিহারিক। 

মায়াতি ; সং, পুংঃ নরবলি। 
মাবাদ €মায়া-দ[দ্। দান করা+ অং) 

ক) যে দেয়, ২য়] _ষ্) সৎ,পুৎ, কুস্তীর । 
মায়াদেবীহ্নত মোয়াদেবী -সুত পুত্র) সৎ 

, গুহঃ বুদ্ধ | 
মায়াপটু মোয়া এঁক্রজাল-পটু দক্ষ, "মী 

-ষ্) বিৎ, 'ত্রিৎ, এরক্রজালিক, কুহকী। 
ভ্রান্তিকর, ভ্রান্তিজনক। 

মায়াফল ; সং, কী, ফলবিশেষ, মাইফল। 
মায়ামোহ ; সং পু, বিষ্ণুর দেহ হইতে 

নির্গত অস্ুরমোহক পুরুষবিশেষ। 
মায়াবতী ; সৎ, স্ত্রীং, কামপন্বী, রতি | হব্র- 

কোপানলে কামদেব ভক্মীভূত হইলে, 
রতি অন্বরাহ্রগৃহে মায়াবতী নাম ধারণ 
করিয়া অবস্থান করেন । শিৎ-১ “মায়া- 
বতী ভার্ধ্যা তনয়স্যাস্য তে অতীঃ 17) 

মায়াবসিক মোঘ। চতুরী-বস্ বাস করা 
এঅক(ণক)- ক) বিং, ত্িৎ্, গ্রতারফ, 
প্রবঞ্ক। 

মায়াবধান্ মোয়াবৎ্, মায়া4+ বৎ্(বতু) - আস্তয- 
থেঁ) বিং, ত্রিখ, কুহকীধ, এক্সজালক। 
কপটাচারী। 

মায়াবী -বিন্) মোয়া+বিনৃ,ইনৃ, ইক(িকি) 
আয়ী-ঘ্মিন্ _-সস্তযর্থে) বিৎত্রিৎ,এন্্র- 
মাসিক জালিক, কুহকী। কপটা- 

ভার । মায়াবিশিষ্ট । সৎ, পুৎ, বিড়াল। 

১২৬৬ ] 

“অখটনঘটন পটায়সী যা মায়।। দুর্গা । শিং 

মারি 

5282-26528.-১৩০১ 

মায়াঙ্গত ; সং, পুৎ, বুদ্ধ । | 
মাযু মি [দেহমধ্য দিয়া] ক্ষেপণ করা4উ - 

ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুৎ, শরীরস্ছ ধাতু- 
বিশেষ, পিত্ত | 

মায়ুরাজ ; সং,পুৎ, কুবেরের পুত্র । 

মায়ুর (ম্মুর 1 অফ্ঃ) _ সমৃহার্থে) সৎ, ক্লীং, 
ময়ুরসমূহ | বিং, তিৎ, মমুরসন্থন্ধীয় | 

মায়রিক মেয়ুর +ইকংফ্কি) - গ্রহণার্থে)বিং, 
ত্রিৎ, ময়ূরগ্রাহী । 

মায়ুরী সৎ, স্ত্রী”, অজলোম। 
মার মু মর।1+খেঞ- ভাবে) সং, পুং, 

ম্বতুযু, মরণ। (মবঞ্জি-মারি মরান+অ 
অেন্)- ক) বন্দর্প। বিপ্প। (+অল.- 
ভাবে) মারণ, বধ। 

মারক (মু-তি-মারি অরান+ অকণেক) 
- ক, অথব| মার 4 কণ- যোগ) সং, পুত, 
মারী, মড়ক। পক্ষিবিশেষ, বাজপন্ষী। 
গ্রহবিশেষ | বিং, ত্রিৎ, হত্যাকারা। 

মারকত (মরকত+ অফ্)_ ইদমর্থে) বিং, 
ত্রিৎ, মরকতসন্বন্ধীয় । 

মারজাতক ; সং, পুৎ, বিড়াল। 
মারজিৎ মোর কাম-জিৎ্ [জি জয় করা 

+০(কিপ)- ক) যে জয় করে, ২য়1- ষ) 
আৎ, পু বুদ্ধদেব । শিব । 

মারণ (মু-ঞিঃলমারি মরন অন(অনট্) 

_-ভ|) সং, ব্লীৎ, হনন, হত্য1, বিনাশ । 
অভিচারনিশেষ । 

মারফদ্ষ যোবনিক) সঙ্গে, দ্বার], নিকট । 

যারা মুধাতুজ) সং প্রহার করা! »ধাত” 
করণ । 

মারাত্মক মার- আত্মন্, কণ্-যোগ, ৬্ঠী 
_হিত্) বিৎ, তিৎ, সা.ধাতিক । প্রাণ- 

নাশক । শিং- ১ “কথৎ মারাত্মকে ত্বয়ি 
বিশ্বাস”? 

মারি, মারী (মব্িল্মারি মরান+ই- 
৬1) মৎ, স্ত্রীৎ, জনক্ষয়, মকর শিং-১ 
“মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্িভয়ে ॥ 
দুর্গার শকিবিশেধষ। 

মাক্সাসীত1) সং, স্তীং, যেগবলে অগ্সিকৃত ) নি (মু-ঞ্ি-মারি মরান+ তক্তে)- শা) 
সীতার প্রতিমর্তি। শিৎ-১ “বহিরধোগেন 
সীত1 যা মায়মীতাৎ চকার সঃ”, 

২, ত্রিৎ, হত, বিনাশিত । ভম্মীকৃত । 
টন মেষ, ক্ষমা করা, নিপাতন। আঅথব। 



মার্স ্ 

মা নিষেধ-রিষ্ হিংসা করা1+4 অ(ক) 
_্)ি সৎ, পু, নাট্যোক্তিতে--মান্য 
ব্যক্তি । শাকবিশেষ | ষা-স্্রীং, দক্ষের 
মাত। 

মারীচ (মরীচ মুনিবিশেষ + অফেে)ে- প্রহ। 
রে মারি চি একত্র করা4 অ(ড) _ ক) 

২, পু, কশ্যপ | তাঁড়কা রাক্ষপীর পৃত্র। 
না গোলম্রীচের গাছ। রাজহস্তী?। 
বিং, ত্রিং, মরীচমন্থন্ধীয়। [ম্যুরাশি। 

মারণ্ড; সং,পুৎ সর্পের ভিশ্ব। পথ। গো- 
মারুত মেক্ৎ [মু মরা+উতৎ্- প্রৎ। ক্রুদ্ধ । 
হইলে যাহার দ্বারা মরে] যু অফে্)_ 
স্বার্থে। অথব1 ইন্দ বজ্র দ্বারা দিতির গর্ভ 
সগ্তণণ্ড করিফ। গর্ভশ্ব বালককে বলিলেন, 
“মারোদীণত?? রোদন করিও না। এই জন্য 
ইহার নাম মারুণ্ত হইল) জং, পুৎ, পবন, 
৪৯ গ্রাকার বায়ু । 

মাতাম্মজ মাকুত বায়ু- আত্ম পুত্র) 
সৎ, পু, হনমান । ভীম। 

মাক্রাতাশন মোরুত লামু-'অশন যে ভক্ষণ 

করে) সং, পূ, সর্প, পবনাশন । বিৎত্রিং 
বাযুমারভোজী । 

মাক্রতি মেক্ুহ বাছু+ ই(স্ি)- অপত্যার্থে) 
সং, পুৎ, হনুমান । ভীম। 

মার্কগ ( কৃণ্ মুশিবিশেষ+ অংক), 
আার্কগেয় এয়কঞ্েযর়)-_ অপতার্থে,উ- 
লোপ) মং, পৃৎ, কলাম্জীবী মুনিবিশেষ। 

মার্ম মোর্গ গমন করা+1+আঅঘেএঞ)- সৎ, 
পৃৎ, পথ, রাস্তা। পায় গুহা । মোর্গ অন্গে- 

ষণ কর14অভেল)_ ভা)অন্বেষণ। মোগা 
সু্রশীরধা নক্ষতযুক্ষা পৌর্ণমাসী + অফ্ষে) 
_তছ্যক্তকালাথে) অগ্রহায়ণ মাস । মুগ- 

শিরা নক্ষত্র। (মগ হরিণ +্মফে)_ 
ইদ্রমর্থে) নৃগমদ, কম্ত,বী। বিৎ, তি, 
মগসন্তন্ধীয়। 

মার্গক (মার্গ7+ কণ্ - যোগ) সৎ, 
হায়ণমাস। 

মার্ঁণ মযোর্গ অন্বেষণ করা7 অন(নট )- 
_ভা )সৎ, ক্লীং, প্রার্থনা, যাচ,ঞ1 1 আন্ষে- 
ষণ,মল্ুপলান। প্রণয় ।(1+ অন - কপুৎ) 
বাণ, শর। বিংও ত্রিং) যাঁচিক। 

রি রখ ঘঞ]- 
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টনি টি 8 

নার্ভ 

মার্গধেহ্ব ;) সৎ) পৃঃ যৌজন-পরিমাণ, চারি 
ক্রোশ । 

মার্গবিদ্যা; সৎ, স্মীৎ, সঙ্গীতে-_ দেবতা ও 
প্রাচীন ঝষি-প্রণীত গীতি বাদ্য ও নৃত্যের 
প্রকরণবিদ্যা। পথনিম্মাণাদ্ি আঙ্কেতিক 
বিদ্য! | 

মার্গশির 5 মার্গশিষাঁ মুগশীর্যা 
মার্গশীর্ষ | নক্ষত্রযুক্তা পুরিমা+ অ.ষ্ণ)-_. 

তছ্যক্তকাঁলার্থে) সং,পৃৎ, অগ্রহায়ণমাস । 
রী, ষাঁস্ট্রীং, মেগপিরা, মুগশিষা +য, 
ঈপ) অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিম!। 

মার্মিক মগ হরিণ 4 ইক্চিক)- হননার্থে 
বিৎ,ত্রিৎ, মৃগহত্যাকারী । (মার্গ পথ+ 
ইক(ফিক)-_ প্রত) পথিক। পান্থু। 

মার্মিত মোর্গ অন্বেষণ করা1ত(ক্ত)- 
বিৎ, ত্রিৎ, অন্বিষ্ট। গবেষিত, অন্বেষিত, 
যাহা পসনুসন্ধান করা গিয়াছে.। 

মাগ্য মেজ, পরিক্ষার করা1ষ-র্্) বিং, 
ত্রিৎ, মাজ্জনীয়। মোর্গ অন্বেষণ কর14+ষ 
_শ্ম)টঅন্বেষণীয়। গব্ষণীয্ব। 

মা্ঞ(মবজ পরিষ্ষারকর1+ ঘঞ _ ভাবে) সং, 
পুং,মার্জন। বে ঘএ _ক)রজক, ধোপা। 
বিষুঃ | (আরবী) ইচ্ছা, বাসনা। 

মাজ্জন - ক্লীৎ (মাজ্জ পরিক্ষার করা + 
মার্ঞানা-স্মীংৎ 4 অন(অনট্)-ভ1) সং, 

পরিক্করণ, প্রন্মালন, মাজা, পৌছ্ধা!। দোষ- 
ক্ষাশন। ধ্বনি। পুৎ, লোধরুক্ষ। নী-স্ট্রীং, 
(7 অনট্_ ৭) ধিষ্করী, খেওরা। বূুষ। 

মাঞ্জনীয় ( মার্জন দেখ, অনীয়_ ক) বিং, 
ত্রিং, মাজ্জ নের যোগ্য । অশ্রি। শোধন। 

মাজ্জার _ পুৎ, ) (মজ | মুখ ] পর়ি- 
মাজ্জারী,রিকা-স্ত্রীৎ /ক্কার কর14+আরন্ 

_ ক) সং, পু, বিড়াল । খট্টাশব। রক্ত- 
চিত্রক, রাংভিতে । রী-স্্রীৎ, বিড়ালী। 
খট্টাসী। কক্রী। 

মার্জারক, মার্লারক; 
শিখী। 

মার্জারক ণর্খ (মার্ভজ।র বিড়ল-কর্ম 
যার্জারকর্ণিকা | কাণ। যাহার কর্ণ বিড়া" 

লের কর্ণের ন্যায়, ৬ঠী- হিং) সং স্ত্রীং* 
দেলীটিশেষ। চাহ গ্াকেশী। 

সং, পৃৎ, অমূর, 



মাল (1 ১২৬৮ ] মাল! 
সপ্পীপশীপি। 

টি সস 

মার্ভজারীয় ] মোর্জন দেখ, আলীয়-সং- [| জুব্য। পণ্যদ্রব্য। গবর্ণমেন্টে রাজস্ব দে. 
মার্জালীয় / জ্ঞার্থেল-র | অথবা মার্জার | ওয়া ভূমি । [কর। 

ঈয়(ণীয়) _ প্রৎ) সং, পুৎ, বিড়াল । শৃদ্র। 
কায়শোধন, শরীরপরিক্ষরণ | 

মার্জিত মবজ্ পরিক্ষার করা4+তক্কে)_ প্র) 
বিৎ, ত্রিৎ, প্রক্ষালিত, পরিষ্কত, মাজিত। 
নির্দোষীকৃত । তা _স্্রীৎ, শর্করা্দিমিশ্রিত 
দ্ধি। শোধিতা। 

মার্ভগড মৃতণ্ড 4 অফ) - অপত্যার্থে অথবা! 
শান্বপুরাণে-_-পুতর দ্বিধাকৃত হইলে পিতা 
বলিতেছেন “ছে অণ্ড ! তৎ আর্তেো মা 
ভব" হে পুত্র তুমি পীড়িত হইও না। 
পিতার এই বচন হেতু মার্তগড নাম হুইল, 
কিম্বা মৃত- অণ্ড+অ- প্রৎ, মৃত অগ্ডে 

জন্ম বলিয়া মার্তও ) সং, পুং, সুর্য । 
শুকর । 'অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। 

মার্তিক (মৃত্তিক1+ অফ্)-জাতার্থে) সং, 
পুত শরাব, শরা। বিং, ত্রিৎ, মৃত্তিকা- 
নির্মিত। 

মার্দঙ মেদজ বাদ্যযসশ্বিশেষ+ষ্ণথ- প্রহ। 
নগরের মধ্যে বাদিত হয় বলিয়া) সং১ব্লীৎ, 
পত্তন, নগর, শহর । (যাহার দ্বার! বাদদিত 
হয়) বিৎ, ত্রিং, মুদলবাদক । 

মার্দনিক (মুদআগ +ইক(্চিক) - বাদনার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, মৃদর্জবাদক। 

মার্দব (মুছু 1 আঅ(ফঃ) - ভাবে) সৎকলীৎ, পরের 
তঃখ দেখিয়া যে মানসিক পীড়া জন্মায়। 
শিৎ-১ «"অভিতগ্তময়োহপি মার্দবৎ ভ- 

জতে কৈব কথা শরীরিণামূ ।” এুুত্ব, 
কোমলত্ব । পুৎ, বর্ণসন্কর জাতিবিশেষ। 

মাধ মেষ ক্ষমা করা7অ- প্রৎ) সৎ্ঃ পু 
মারিষ, মান্তব্যক্ডি । 

গাঙ্ছি (মুজ পরিষ্কার করা +তিক্তি)- ভা ) 
সং, স্ীৎ, মাজ্জন, পরিক্ষরণ। অক্ষণ,মাথ|। 

মাল (মা লক্ষী-লা গ্রহণ কর1+ অডে) 
- ক, কি্বা ম পরিমাণ করা4র (রক) 
-ক। রলল) সৎ, পুহ, বিষু। মনুষ্য। 
(মল-+-ষ) অসভ্য জাতিবিশেষ। মেদিনী- 
পুর প্রদেশে মালভূমি । মো+ ল) পু - 
ক্লীৎ, উন্নত ক্ষেত্রে। রীী*, কাপট্য, ছলন1। 

বন। (আরবী) সম্পন্তিধনস্অর্থ। বানিজ্য 

মালওয়াজিব-__নিট খাজানা বা কেবল ভুমি 
মালক মোল1+কণ্_ প্রৎ। অ-- লোপ) সং, 

পুৎ, নিন্ববৃক্ষ, নিমগাছ। ক্লীৎ, শ্থলপন্ন। 
নারিকেলের মালা। কা, লিকা--স্্রীং, 
মাল্য । [রাগ। 

মালকৌশ ) সং, পুৎ, রাগবিশেষ, কৌশিক- 
মালখানা (আরবী-মাল+পারস্য-থান। ) 

বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিধার খ্বর। 
মালশুজারদার--যে ব্যক্তি মালগুজারি দিয় 

থাকে। 

মালগুজারি (আরবী) ভূনিকর,খাজানা। 
মালচক্রক; সং, ক্লীৎ, উ ৬পন্নসন্ধি, মালাই- 

চাকী। [পুপ্পবাটিকা। 
মালঞ (মালা শবজ কি ?) সৎ, পুষ্পোদ্যান, 
মালতী মোল বিষুঃ- অত গমন করা+- 

অ, ঈ, কিম্বা মা লক্ষী বা শোভ।- লত্ 
বেষ্টন করা4+অ(অন্)-_ক, ঈপ্্) সং, 
স্বীৎ, মালতী পুষ্প, জাতীলতা। দ্বাদশা. 
ক্ষর ছন্দোবিশেষ । নদীবিশেষ। চক্রিকা। 
যুবতী । নিশ।, রাত্রি । কলিকা। 

মালতীপাত্রক! ; সৎ, স্ত্রীঘ, জাতীপ ,জৈী। 
মালতীমাধব; সং, পুৎ, ভবভুতি তলাটক 

বিশেষ। |ধ* যাত্রবানৃ। 
মালদার (আরবধ-মাল+ প্য-্দার) 
মালয় মেলয় পব্বতবিশেষ [,।ই স্থান হইতে 
এই কান্ট আনাত হয়)+ অ(ষ)-_ প্রং) 
সং পুং, চন্দনবূক্ষ | নিং, ভ্রিৎ, আঅলয়সম্ব- 
হ্বীয়ু। 

মালব (মাল- বা গমন কর।4- অডে)-- ক) 

সৎ্পুৎ্অবন্তিদেশ,মালোয়া। রাগবিশেষ। 
ষড় রাগের অন্তর্গত প্রথম রাগ । 

মালমা, মাল্সা (দেশজ ) সং, ম্বম্ময়পাত্র- 
বিশেষ। 

মালসাট (যাঁবনি ক) ম।লকো চা । 
মালা (মা দীপ্তি-লাগ্রহণ করা4অডে) 

_ক, আপ্) সং, স্ত্রী, শ্রেণী, সারি। 
মাল্য । সমূহ । ছন্দোবিশেষ। (মলশবাজ) 
সং, পাত্রবিশেষ। নারিকেলের খোল। 
জাতিবিশেষ! 



মালু 

৯২ পপ্পাপশিশপ সরি 

সৎ, স্ত্রী, মালা, মাল্য। 

মালাকার (মালা-কার [ক করা অেণ) 
-কা যে করে, ২য়া-ষ) সৎ, পৃৎ, বর্ণ- 
সঙ্কর জাতিবিশেষ, মালী | শিৎ-_ ১৭তৈ- 

লিক্যাৎ কথ্মকারাচ্চ মালাকারম্য সম্ভবঃ1” 
বিং, ত্রিং, মাল্য-নিশ্মাণকারী । 

মালাদীপক ; সৎ, লী, অর্থালঙ্কারবিশেষ। 
মালাদূর্বা (মালা মালাকার-_দর্বা) সং, 

স্্রীং, দৃর্র্বাবিশেষ, গেঁটে দৃর্্দা। 
মালাম যোবনিক) মলখেলা ; কুশ্তী। 
মালি ; সংপৃৎ, রাক্ষ সবিশেষ, হাকেশরাক্ষস- 

পৃত্র। ্ 

মালিক (মালা 4ফ্িক - প্রং সৎ, প্ৎঘ,মালা- 
কার জাতি, মালী। রঞ্জীক। পক্ষিবিশেষ। 
বিং, ত্রিং, মাল/কার | কা-_স্দীং, মাল্য। 
নদীবিশেষ । সুরা । গ্রীবাভিষণ। মল্লিকা। 
(আরবী) অধিকারী । 

সালিক-আলা--সম্পত্তির প্রধান অধিকারী । 
মালিকদরজাদৈয়ম-দ্বিতীয় শ্রেণীর মালিক 

অর্থাৎ পাওনাদার প্রভৃতি । 
মালিকদেহা--কোঁন পল্লী ব! সম্পক্ির এক 
অংশের অধিকারী । 

মালিকানা (আরবী-ম্।লিক+পারস্য- 
আনা) রাজন্দ ফি ভূগির কর কিম্বা করের 
পারবর্তে সম্পত্তির অধিকারী গব্ণমেণ্টের 
নিকট যে টাকা পায়। [কার। 

মালিকি (0%1)015])11)) নিব্যঢ় সত্ব বা অধি- 

মালিনা (পারস্যালমালিদন ঘর্ষণ করা) 
ঘষা । [মলিনত1, ময়লা । 

মালিন্য (মলিন +-যঞ্চেয)-_ ভাবে) সৎ, ব্লীৎ। 
মালী মোলিন্, মালা+ইন- অস্তার্থে) সং) 

পু, মালাকার, পুপ্পাজীব । বিং, ভরিৎ 
মালামুক্ত। মাল্যক!র | লিনী_ স্থীৎ, দুর্গা । 
মন্দাকিনী, স্বর্গগঙ্গা। নদীবিশেষ। চম্পা- 
নগরী, ভাগলপুর প্রদেশ । মালাকারপত্থী। 
অগ্রিশিখাবুক্ষ | মাতকাভেদ । পঞ্দশাক্ষর- 

পাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার ৫ম ষ্ঠ ১০ম 
ও ১৩শ বর্ণ লঘু । 

শানু (মল্ ধারণকর1+উ - ক,সংক্ঞার্থেটসং, 
স্তাৎ, পরলত। নারী । 

1 ১২৬৯ ] 

মালাক1? (মালা4কণ্_নিস্রায়োজনার্থে)। 

মাষ 

মালুধান € মালু পত্রলভা- ধান ধারণ) সং, 
পু সর্পবিশেষ, ম।লুয়া সাপ । অই্নাগের 
অন্তর্গত নাগবিশেষ । নী-স্ত্রীং, লতা- 
বিশেষ। [গসবগত হওয়া। 

মালুম (আরবী- ইলম জানা) জানা, বুঝা, 
মালুর (মা লক্ষী লা গ্রহণ কর1+উর- 

প্রং। কিন্বা লু ছেদন করা1+রকৃ-ক) 
সং, পুংঃ বিস্ববৃক্ষ । কপিখবৃক্ষ। কয়েদ- 
বেলের গাছ । ক্লীং, শ্রীফল। 

মালেয় মোল1+ এম্সফেয়) - সম্বন্ধার্থে) বিং, 
ত্রিৎ মালাসন্বন্ধীয় । য়! ভ্রীং, বড় এলা- 

, ইচ। | 
মালো মোল্প শন্দজজ) সং, ধীবর, জেলিয়। 
মালোপমা। মোলা--উপমা) সং স্ীঘ, কাব্যা- 

লঞ্কারবিশেষ, যেখানে এক উপমেয়ের বহু 
উপমান দেখা যায়। 

মাল্য (মালা +যফ্ণ্য)-_ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
পুষ্প । পু্পমালা। মাল।। শিরোমাল।। 

মাল্যবান্ (মাল্যব, মাল্য মালাকাারত1+ 
ব্বেতু)-- অস্থ্যর্থে) সং, পুৎ১ পব্ত- 
বিশেষ। তুকেশ রাক্ষসের পুত্র এবৎ 
রাবণমন্ত্তি রাক্ষমবিশেষ। বিৎ, ত্রিৎ। মালা- 
বিশিষ্ট, হারযুক্ । বতী-স্ত্রীৎ। নদী- 
বিশেষ, জা তিবিশেষ, মাল । 

মাল মেল্স+ অফ্ঃ)- গ্রৎ্) সং, পুৎ, অসভ্য 
মাশন্বিক মে নিষেধ- শব্দ ধ্বনি, বাক্য 

+ইক্চিক)- কৃতার্থে) বিৎভ্রিংনিষেধ- 
কর্তী, প্রতিষেদ্ধা, নিবারক। 

মাশুল ঘোরবী মহল শব্দল) কর। কোন 
চিঠি বা দ্রব্যার্দি বহন জন্য যে শুল্ক 
দেওয়া যায়। 

মাষ 7 মেষ, মস্ বধকরা4 অ(ঘ এ )-- ক, 
মাস | নামার্ে) সং, পুং, মাষকলায়। 

দ্বর্ণা্দির পরিমাণবিশেষ, ৫ বা ১০ কচ 
পরিমাণ, মাষা। শিৎ-১ “শান গুপ্তীৎ 
প্রবদস্তি মাষয্।” মূর্খ । ত্বগ্দোষবিশেষ। 

মাষক মোষ+কণ্--স্বার্থে) সৎ, পুহ+ আবর্ণা- 
দির পরিমাণবিশেষ, পাঁচরতি। 

মাষভক্তবলি ; সং, পুৎ, মাষকলায় মিশ্র- 

ভক্ষ্যোপহার । মাস, দধি, এবং তগণ্ড,ল 

মিশ্রত পুলোপহারবিশেষ। কেহ কেহ 



মাস [ ১২৭৭ ] মাছি 

পাপা পিস সস 
তক কপাট পা পিাদিন 

-হুরিদ্রা দ্বৃত এবৎ মধুমিশ্রিত করিয়া | মাসান্ত মোস-অস্ত শেষ, শীষ) সং, 

্ 

থাকেন। 
সাষবদ্ধক (মাষ ততৎ্পরিমিত দ্বর্ণ_বর্ধ, 
ছেদন কর1+ অকণেক)_ ক) সং, পু) 
স্বর্ণকার, পেকরা। 

মাষশঃ (মাষ+চশল্ _বারার্৫ে) অহ, মাষ 
মাষ, রতি রতি । 

মাষার্ষ (মাস মাসকলায়-অদ যেখায়) 

সং, প্রং, কাছিম্, কচ্ছপ । বিৎ, ত্রিৎ 
মাষকলায় ভক্ষণকারী। 

মাষীণ € মাধ মাষকলাঘ4+ঈন'নীন) 
মাষা ষয_ তৎক্ষেত্রার্থে) অঙ্গ কীঘ, 

মাষকলায়ের ক্ষেত? 
মাস মো দীপ্রি-_'অস্ হওয়1+০ (ক্ষিপ্) 

_ক) সৎ, পু, চল্ত্। ত্রিংশদিনাত্বক 
কাল, মাম। 

মাস মোঁস্ চন্দ +'ম“অন)-_ অয়সর্থে, চাল্দ- 
মাসের এই বাৎপত্তি । সৌরমাস পক্ষে 

মস্ পরিমাণ করা+অ.ঘঞ১-ণ "অথবা 
মা দীপ্তি-'অসু হওয়11 অ(দ্সন)- 
ক।ক্সনান্য ভাষার সহিত সৌবাদুশ্য 

দেখ--সংস্কত- মাস । পারসিক-মাহ। 
হ্ীকলমীন। লাটিনলুমেন্সিদ। ইৎ 
মস্ত ) সং) পুং, শুরু কৃষ্ উদ্ভয় 

পক্ষান্ধক কাল, বৈশাখাদি দ্বাদদশ। (মস 
পরিমাণ করা+ অ-- প্রং) পরিমাণবিশেষ, 
মাষা। মোংস শন্দজ)। পিশিত। 

মাসকাবার (পৌর্ভ,গীজ ভাষায় 11০৪» মাস 
_-4১০০০%৮ শেষ ) মাসের শেষদিন। 

মাসহ্দ (মাস -জ্ক [জ্ঞা জানা4 অড)-- 

ক] যে জানে) বিং, ত্রিং, মাসজ্কাত1 । 
পুৎ। দাতুযুহ পক্ষী । 

মাসপমিত (মাস - প্রমিত পরিমাণকৃত, 
যাহার দ্বারা মাস পরিমাণ করা হয়) সং, 
প্ং১ নবশশী, প্রতিপদের চক্র । 

মামমান মোস- মান পরিমাণ) সং, পুহ, 
সংবৎসর, বছর । ক্রীং, মাসপরিমাণ। 

মাসর (মস পরিমাণ করা+ মর _ প্রহ। 
ঘা) সৎ, পৃৎ, ভক্তমযুদ্ধব মণ্ড, ভাতের 
মাড়। (মলিন চ, আধমাস, মলমাস। 

মৃসবুদ্ধি (মাস বৃদ্ধি, শঠী_ষ) সং, স্ত্রী, ৮ শশা ৮ শালী শীতে পিপাসা পাশা পোপ শিপ টাটোাীাশাশীশাশীটা শীট পিসী সাপ 

পুৎ অমাবস্যা । শিং-১ “পক্ষান্তে নি- 
স্কলা যাত্র। মাসাস্তে মরণৎ গ্রুবং 1” সং- 
ক্রাস্তি। শিং_-১ “মাসাস্তে অিয়তে কন্ত! 
তিথ্যন্তে স্যাদ্পুত্রিনী ।” 

মাসাশ (দেশজ) মাসশ্বাশুড়ী। 
মাসিক মোস+ ইক(ফ্িক)-_ নিবৃত্তার্থে, দে- 

স্বার্থে) বিৎ,ব্রিং, মাসে মাসে কর্তব্য বা 
দেয়। ক্রীৎ, প্রোতের সন্বহসরাভ্যস্তরে 
প্রতিমাসীয় ম্ৃতদ্দজাতীয় তিথিকর্তব্য 
শ্রাদ্ধ । প্রতিমাম কর্তব্য কৃষ্ত পক্ষনিমিন্তক 
আদ, আন্বাহার্য। শি২ং-১ “পিতৃ 
মাদিকৎ শ্রান্ধৎ অন্বাহাধ্যৎ বিছুবুধী2।” 

মাসী মোতৃত্বহ্থ শন্দজ) সৎ, মাতার ভগিনী । 
মানুরী (মস পরিমাণ করা+14র- প্রং) অঙ 

স্্রীৎ, শ্মশ্ী, দাড়ি । 
মাল (যবন ভাষা ) সৎ, রাজন, কর। 

মাস্তল (বোধ হয় পোর্,গীজ ১58০ শন্মজ) 

সং, জাহাজের উপরিস্থ উচ্চস্তস্ত | 
মাস্ম (মা নিষেধ+স্ম_ যোগ) অং, নিষেধ, 

নিবারণ । 
মাহয়ারি (পারস্য ) মাসিক। 
মাহা পোরস্য) মাস। 

মাহাকুল (মহাকুল 7 'অস্ঞ। জীন 
মাহাকুজীন (ণীন )- ভবার্থে) বিং) 

'ত্রিং, মহাকুলপ্রস্থত। 
মাহাতাঁব (পারস্য) চত্মক্রিশ। 

মাহাত্ম্য € মহাতন্ 4 ঘষ্ঞয)-ভ":স) সং, 
র্লীৎ, মহাত্বতা, মহত্ব, মতি * কীন্তি, 
গৌরব । 

মাহিন মেহিন রাজ্য 4 'অঞ্জে)-_ নিশ্রয়ো 

জনার্থে) সং, ক্লীৎ, রাজ্য । 
মাহিনা, মাহিয়ানা পোরম্য) সৎ, মাসিক 

বেতন। 
মাহির ; সং, পুৎ) শত্রু, ইন্দ্র । 
মাহিষ €মহিষী+ অফ্ঞ_ ইদ্দমর্থে) বিৎ, 

ত্রিৎ, মহিষসন্বন্ধীয় (ছুগাছি)। (মহিষী+ 
ফ) মহিষীসন্বঙ্গয়। 

মাহিষক ; সং, পুৎ ক্ষতিক্-নৃপনিশেষ । 
মাহিষিক (মহিষী4ইকংস্ষিক)-_ ২) সং, 
পুৎ, অহিষীপতি, বাভিচারিণীর শ্বামী। 



মিত 

শিৎ-১ “মহিষীত্যুচ্যতে নারী যা 
স্যাদ্বভিচারিণী। তাং হুষ্টাংৎ কাময়তি ঘঃ 
স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ।” যে ব্যক্তি 
ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ধনে জীবিকা নির্বর্বাহ 
করে। মহিষোপজীবী। শিৎ-১ “ম- 
হিষীত্যুচ্যতে নার্ধ্যা ভগেনোপাত্জি তং 
ধনং। উপজীবতি যস্তস্যাঃ স বৈ মাহি- 
বিকঃ স্মৃতঃ।?? 

মাহিম্বতী; সং, স্ত্রী, শিশুপালের পুরী, 
নশ্বানদীতীরন্ছ নগরবিশেষ; ইহার 
বর্তমান নাম চুলিমহেখ্বর । 

মাহিষ্য মেহিষী+যংক্য্য) - ভবার্ধে) সং,পুং, 
বৈশ্যার গর্তে ক্ষত্রিয় ওরসে জাত জাতি । 

মাহত মহামাত্র শন্দজ কি?) হস্ভিচালক। 

মাছতী--গঞ্জনৈন্য বা গজারোহী সৈন্য । 
মাহেন্দ্র মেহের ইন্্র+অ-৬)- ইদ্বমর্থে) 

বিংত্রিৎ, ইন্রসন্বন্ধীয় | সৎ, পুৎ, মহেক্তর- 
সম্বন্ধীয় শুভ দণ্ডবিশেষ। আ্রী- স্ত্রী, 
ইন্দ্রাণী । পুর্বাদিক্। গবী। 

মাহেয় (মহী পৃথিবী +এয়(ফেয়) _অপ- 
ত্যার্থে) সং, পুৎ মঙ্গলগ্রহ । নরকাহর | 
(+্*েয়-সম্বন্ধার্থে) বিৎ, ত্রিং। মহী- 
অন্বন্ধীয়, মৃণ্ময়। যী -স্্রীৎ, গবী। সীতা । 

মাহেশী ; সং, স্ত্রী, দুর্গা । শিৎ-১ “মহা 
দেবাৎ সমুতপন্ন। মহাস্তৈরীক্ষ্যতে যতঃ। 
মাহ্শ্ধ্যা তনুর্ষস্যা মাহেশী তেন স! 
স্নৃতা 2) 

মাহেশখ্বর মেহেখর শিব অফ্ে)- অন্ব- 

হ্বার্থে) বিং, ত্রিৎ, মহেষ্বরসম্বন্ষীয় । সং, 

পুং, শিবোপাসক। রী-স্ত্রীৎ, হুর্গ। 
মাড়বিশেষ। যবতিক্ত1। 

মিছরি, মিলরি (দেশজ) সং, গুড়বিকার- 
বিশেষ । 

মিছা (মিথ্যাশব্দজ) বিং, অসত্য, অন্ত । 
মিঅর[ফ (আরবী জাব আঘাত করা) সে- 

তার বাদনকালীন দক্ষিণ হস্কের তজ্ঞনীর 
অন্গুলিত্র। 

মিনাজ আরবী) মনের ভাব, স্বভাব । 
মিটন (দেশজ) সং, নিষ্পাদন, থামান। 
মিঠাই মিষ্ট শব্বজ) সং, মিষ্টাম, মিষ্টদ্রব্য। 

মিত (ম। পরিম।ণ করা+ত(ক্ষ) -দ্) বিং, 

[ ১২৭১ ] মিত্র 

সপ পাপী শসার 

চ ত্রিং, অল্প । অল্লীকৃত। পরিচ্ছন্ন ॥। পরি- 
মিত। জ্বাত। অনুমিত । অঞ্চিত। শ- 

ক্বিত। (মি ক্ষেপণ করা+ক্ত-শ্ব) 
নিক্ষিপ্ত । 

মিতক্ষম মৈত পরিমিত-গমৃ গমন কর! 
++অ.খশ্)-ক) সং, পুং, মা-স্দ্রীংঃ 
হস্তা, হস্তিনী। বিং, ত্রিং, পরিমিতগা মী, 
মৃছগামী। 

মিতক্র মিত যে [পৃথিবী] পরিমিত ক্রু 
গমন কর1+ উ.কু)-_ ক) সং,পুৎ, সমুদ্র 

মিতভাষী মিতভাবিনৃ, মিত _ ভাষী [ভা 
+ইনৃপিন্)-ক] যে'বলে) বিৎ, ত্রিং, 
যে ব্যক্তি অল কথা কষ। 

মিতম্পচ (মিত পরিমিত-পচ (পচ্ পাক 
করা7+অংখশ)-_ ক) যে পাক করে) বিৎ 
ত্রিং পরিমিত পাককর্ত]। ব্যয়কু$, কৃপণ । 

মিতব্যয়ী মিেতব্)গিন্, মিত পরিমিত -- 

ব্যয্মী যেব্যয় করে, ২য়।-ষ) বিত্ভ্রিং, 
জলব্যয়ী! 

মিত1 মিত্র শবজ) সং, হুহৃৎ; সখা, বন্ধু। 
মিতার্থ (মিত-অর্থ বোধ) সৎ, পুং, 

পরিমিতভাষী কাধ্যনির্বাহক দৃত। 
মিতাশন (মিত পরিমিত-কঅশন [আশ. 
ভোজন করা+অন-ক] যে ভোজন 

করে) বিং, ভর, পরিমিতভোজী । 
মিতাক্ষরা ; সং, স্ত্রীৎ, স্বনামপ্রসিদ্ধ স্মৃতি- 

গ্রন্থবিশেষ। বঙগদেশ ভিন্ন ভারতবধের 
সমস্ত প্রদেশেই এই গ্রন্থের মতানুসারে 
হিন্ুদিগের দায়ভাগ হইয়া থাকে। 

মিতি (ম। পরিমাণ করা+তি(ক্ি)-ভা) 
সৎ, স্ত্রীৎ, পরিমাণ । জ্ঞান। অবচ্ছেদ। 
পরিচ্ছেদ । (মি ক্ষেপণ করা4 তিক্তি) 
- ভা) ক্ষেপণ। 

মিত্র, মিশ্র (মিদু ম্বেহ করা+ত্রক্জে)- ক, 
অথবা মী [গমন কর1] জানা+:ডিত্র, ষে 
সকল জানে ।কিম্বামি ক্ষেপণ কর14- 
ক্ত,-ক) সৎ ক্লীৎ, বন্ধু, সখা, হুহাদৃ, 
মিতা। (মি ক্ষেপণ করা+ত্রক্তে)- ক) 
পুৎ, হৃর্ধ্য | বিৎ, ত্রিংৎ, একক্রিয় | গিদ্ধী। 
ভ্রা-স্ত্রীৎ, হুমি তা, শক্রপ্পজননী। বিশে- 

বণ হইলে স্ত্রী পুংলঙ্গও হয়। 



মিথ্যা 

মিত্রতা - স্্ীং মিত্র +তা, তব- ভারে) 

মিত্রত্ব - ক্লীৎ সৎ, সৌহার্দ, বন্ধুত্ব । 
সঙ্গি । 

মিত্রয়ু মৈত্র বন্ধু-যা পাওয়া+(কু) 
- প্রৎ) বিং, ভ্রিৎ, মিত্রবৎ্সল, মিত্রপ্রিত ৷ 

মিত্রাক্ষর-_পপ্যে চরণে চরণে যে মিল 
থাকে। 

মিত্রাবরূণ ; সং, পুৎ, ছিৎ, আদিত্যবরুণ। 
মিথঃ (মিথস্,মিথ ব্ধ করা4+ অন্- ভা) 

অং, অন্যোন্য, পরস্পর | গোপনে । 
মিথি ; সৎ পুৎ, নিমিরাজপুত্র, জনকরাজ । 
মিথিলা (মিথ + ইল্কিল) প্র, আপ । ভা- 

থবা মিথি+ল-+অস্তযর্থে আপ. । নিমির 
পুত্র মিখিরাজা স্বীয় নামে এই নগরী 
নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া মিথিলা 
নাম হইয়াছে) সং, স্ত্রী, জনকরাজার 
পুরী, ত্রিহত। শিং-১ “নিমেহ পুতজ্ঞ 
তত্রৈব মিথির্নাম মহান্.স্ম তং । প্রথমৎ 
ভূজবলৈর্ধেন তৈরহৃতস্য পার্খবতঃ | নির্ি 
তৎ স্বীয় নাম্সা চ মিথিলাপুরমুভ্তমৎ | 
পুরীজননসামর্থ্যাৎ জনক: স চ কী- 
ভ্িতঃ ১; ভেবিষ্যপুরাণমৃ) । 

মিথুন মিথ বধ করা1+উন(উনক্)- ক) 
সৎ, কৎ, স্প্রীপুক্ুষ্র যুগল, জোড়। 
মেষাদি দ্বাক্ষশ রাশির অন্তর্গত তৃতীয় 
রাশি; ইহার অধি- 
াত্রীর্দেবতা গদাধারী 
পুরুষ। ইহাতে জ- 
ন্মিলে স্বজন-বৎ্সল, ক. ০০ 

ত্যাগী, ভোগী, ধনী, মিথুন (বাঁশি) | 
কামী, দীর্ঘহুত্রী ও অন্িনাশক হয় । স্ত্রী- 
সংসর্ম । মিলন, সংযোগ । 

মিথ্যা (মিথ বধ করা+য(ক্যপ)-_শ্ম, 
আপ্) অং, অসত্য, অন্ত, মিছা । বৃথা, 
নিরর্থক । কালনিক। 

মিথ্যাচার মিথ্যা - আচার) বিৎ, তরি, দা- 
ভিক। শি২ং-১ “কশ্বেক্িয়াণি সত্যম্য 

2 চক 

ষআআত্তে মনসা শ্বারন্। ইন্জরিয়ার্থৎ বিষুড়াত্মা 
মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে |” ভোগবদসীত1) | 

মিধ্যাদৃষ্টি মেথ্যায অসত্য-দৃষ্টি দর্শন, 
জ্ঞান) সঙ, জ্্রীৎ, ঘজ্ভাদি সং্কর্ধ্মানুষ্ঠান- 

| ১২৭২ এ মিয়] 

জনিত হুখভোশ অন্বীকরণ। নাস্তিকতা । 
অসত্যর্শন । 

মিখ্যানিরসন ; সং, রীৎ, শপথ, দিব্য। 
মিথ্যাভিশংসন মিথ্যা অসত্য -- অভি- 

শখসন অপবাদ) সং, ক্লীৎ, অভিশাপ, 
“তুমি স্বর্ণ চুরি করিয়াছ” এইরূপ মিথ্যা 
দোবারোপ। 

মিথ্যামতি মিথ্যা অসত্য-মতি বুদ্ধি) 
সঃ স্্রীৎ অসত্যবুদ্ধিঃ মিথ্যাজ্ঞান, 

ভাস্তি ৷ 

মিথ্যাবাদী মেিখ্যাবাদিন্, মিথ্যা বদ বলা 
+ইন্পিন্)- ক, পৌনংপুন্যার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, যে পুনঃ পুনঃ মিথ্যা? বলে। 

মিথখ্যোত্তর মিিথ্য।- উত্তর) সং, ক্লীৎ, চাগ্রি 
প্রকার উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ। 

চারি প্রকার উত্তর ; যথা_“ইহা। মিথ্যা" 
“আমি জানি নাই” “আমি সে স্বলে 
থাকি নাই” “সেই কালে আমি জন্মাই 
নাই ।”? 

মিদ্ধ ; সংক্লীং, আলস্য । তজদা, নিদ্রালুত!) 
জড়তা । 

মিন্মিন ; বিৎ, ত্রিং, সানুনাসিক বাক্যবিশিষ্ট, 
খোনা । শিং ১ “আবত্য বাযুঃ সকফো 
ধমনীং শন্দবাহিনীহ ; রান করোতক্রির' 
কান্ মুকমিন্সিন গদশগদান্ 

মিমজজ। (মিম্ভক্ [মস্জ ডুবা+সনৃ- 
ইচ্ছার্থে] মজ্জন করিতে ইচ্ছা! করা+ 
উ-- ভা) সং, স্ত্রী, মজ্জন নদ ত হচ্ছা। 

মিমভক্ষ, মিমজক্রা দেখ, উ )/ বি, ভরিং। 
মজ্জন করিতে ইচ্ছ,ক : 

মিমন্িষা (মিযদিষ |মন্থ, মন্থন করা7সথ্ 
_ইচ্ছার্ে] মন্থন করিতে ইচ্ছা করা7 
আ1 _ ভা) সৎ, স্ট্রং, মন্থন করিতে ইচ্ছ।। 
হলনেচ্ছ1 । 

মিমন্থিফু  মিমস্থিষা। দেখ, উ-প্রৎ) লিখ, 
ত্রিৎ, মন্থন করিতে ইচ্ছ,ক। আলো” 

নেচ্ছু । হননেচ্ছ, 
মিমিক্ষা (মিহ সেচন কর1+সনৃ_ই- 

চ্ছার্থে। আ--স্ট্রীলিঙ্গে) সংম্্ীৎ, প্রআব 
করণেচ্ছা, মুত্রত্যাপেচ্ছা । 

মিষ্প। (হিন্দী) মহাশয়, প্রভু । 



মি 
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খ্রিয়ানা হিন্দী) ষানবিশেষ, পাঙ্থী। 
মিলন ঘিল্ সংলগ্ন হওয01আঅন (অনট) 

_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, মিশ্রণ । সংযোগ । শ্ীক্য। 
সন্ধিকরণ। ম্পর্শন। শঘটন। সাদৃশ্য । 
ওপম্য । মিত্রাক্ষর । সাক্ষাৎ । 

মিলিত (মিলন দেখ, তক্তে)_ ক) বিং, ত্রিৎ 
একত্রিত। সংযুক্ত, মিশ্রিত । সন্বন্ধবিশিষ্ট। 
গ্রগু । 

মিলিন্ ; সৎ, পুৎ, ভ্রমর । [করণ । 

মিশন মিশ্রণ শব্দজ) সং, মিলন, এ কত্র- 
মিশ্র মিশ্র মিশ্রিত কর14 অ(অন্) ক) 

বিৎ ত্রিৎঃ মিলিত, সৎযুক্ত। শেব্বের পর- 
বর্ত হইলে) শ্রেষ্ঠ । মান্য, পুজ্য ; যথা 
-%গৌরবিতাস্তবধ্য মিশ্রাঃ।” পুৎউদগ্রাদি 
সপ্ত গণান্তর্গত সণ্ডমগণ। উপাধিবিশেষ। 
গজলাতিবিশেষ। শিং- ১ ভদ্র মো 
মুগে। মিশ্রশ্চতত্রো গজজাতয়ঃ। (+অনৃ 
_ম্ম) মিশ্রিত দ্রব্য । ($115607৩) 1 

মিশ্রক মিশ্র [পুষ্প ইত্যাদি! সংসুক্ত+ কণ্ 
সহন্ঞার্থে) সৎ ক্ীৎ, দেব্যোদ্যাল, 
হি উপবন । ঠাঙ্গীতবিশেষ। 
নি লবণ । বিৎ, রিং মিশ্রকারী । 
মশকাবন (মিশ্বরক আগায় উদ্যান- বন) 

সাথ, ক্লীৎ, ইন্দ্রের উন নন্দনকানন। 
নিশ্রণ (মিশ্র দেখ, আঅন(অনট)-_ ভ1) সং, 

ক্লীৎ, মিলন, যোগ । এীক্য, মিশন | সঙ্ক- 
ল্্ন। [পরম।খুর যোগ্রে উৎপন্ন হয়। 

যিণপদার্থ- যে সকল পদার্থ বিভিন্ন প্রকৃতির 
মিশ্রিত (মিশ্র দেখ, ত(ক্ত)- ক) বিৎ, তরি 

গিলিত, যুক্ত, একত্রিত। _স্্রীৎ 
কৃন্তিকা এবৎ বিশাখা নক্ষত্রযুজ সতক্রান্তি: 
বিশেষ। 

মিশ্রেম্া মিশ্র মিশ্রণ-ই গমন করা+ 
য- প্রৎ) মৎ জী, মপুরিকা, মৌরী। 
শতপুষ্পা, শালুক]। 

দিষ মিষ স্পর্ধা করা+দ্ক)_ক্ক আঙ 
কলীৎ, ছল, কপটতা । ঈর্ষা দর্শন । (মিষ, 
সেচন করা4+অ- ভাবে) পুৎ, মেচন । 
(শিষ, স্পদ্ধা করা) স্পদ্ধন, প্রন্তিযোগিত]। 

মিষ্ট (মিষং জলসেক করা+ত€্তি)_ ম্ম) 
বিৎ, ত্রিৎ মধুর, হুন্দাদ, অুমধুর | সিক্ত | 

১২৭৩ ] 'মীন, 

স্পদ্ধীযুক্ত । সময়োচিত । সং, পুৎ) মধুর 
রস। ক্রীং,মিষ্টানর [মাধুধ্য, মপ্ুরতা। 

মিষ্ইতা মিষ্ট +তা-ভাবে)ট সং, জ্ীং 
মিষ্টান্ন (মিষউ- অন্ন ভঙক্ষণীয় দ্রব্য) সং) 

ক্লীৎ, মধুর ব্য, তুস্বাঢুবন্থা, মিঠাই । 
মিসরদেশ- আফি.কা মহাদেশের অন্তর্গত 

ইজিপ্ট দেশ । 
মিসরী আরবীমিসর অর্থে আফি,কা। মিসর 

দেশজাত বলিয়া) খিষ্টদ্রব্য, গুড়বিকার। 
মিমি (মেস পরিমাণ করা+ ই - প্রাং, 
মিশি লুই) সং, স্্রীং, মৌরী । জটা- 
মিষি মাসী । নিরাশ্রয়। শতপুষ্পা। 

উশীরী । অজমোদ]। (দেশজ) দস্ত-শোধ- 
নার্থ দ্রব্যবিশেষ, মঞ্জন। 

মিহিকা (মিহ্ সেচন কর1+অক--ক, 
আপ জং, স্ত্রী, নীহার, হিম, তুষার। 

মিহির (মিহ কিরণ) সেচন করা1ইর (কির) 
- ক) সৎ; প্রুৎ, শ্ধ্য । অর্করুক্ষ। মেত। 
বাযু। চন্দ্র! মুনিবিশেষ। বররুচিপুত্র | 
বৃদ্ধ। বিক্রমাদিতের নবরত্বান্তর্নত রত্ব- 
বিশেষ, বরাহুমিহির | 

মিহ্রাণ (মিহির শ্ধ্য- অন্ জীবিত 
থ।কা4 অ-_ শ্রৎ) সৎ, পু, শিবু। 

মীঢ় মেহ. সেচন করা+তক্তে)- ক) বিৎ 
তরি, মুত্রিত, কৃতপ্রস্তাব। 

মীচ়ই্টম; সৎ, পু, হুর্ধ্য। শিব। শিং ১ 
“তদ| অর্ব্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢ,ইমো- 
দিত 1১ চৌর। 

মীহোন্ মৌডঢুস্, মিহ্ সেচন করা4 বল্ 
কেহু)- ক) সং পু, শিব। শিৎ- ১ 
“ততো রা সুনামীরাঃ মহ- 
ধিভিঃ 

মীন (মী: ব্ধ কর14 ন(শক্)- মম) আহ, পু» 
মৃন্স্য | বাশিনিশেষ। 

এই রাশিতে জন্মিলে ছু 
“মীনলপ্রে সমুৎপন্নে 
রতুকাকনপুরিতঃ। অল ছা 
লোনা মহাপ্রাজ্ঞো 

দীর্ঘকালপরীক্ষকঃ।” 
বিখুর অবতারবিশেষ । 
(মৎস্য দেখ)। 

মীন €র।শি)। 

৯২৬,০ 



মীমাং 

সপন 

মীনকেতন (মীন মত্স্য-কেতন পতাকা, 
৬ঠী_ হিৎ) সং) পুৎঃ কন্দর্প। সমুদ্র । 

শীনগোধিকা মৌন মৎস্য - গোধিকা. গৌ- 
সাপ) সৎ, স্ত্রী, জলাশয়, সরোবর । 

সীনঘ।তী (মীনঘাতিন্, মীন মত্স্য-হন্ 
বধ কর1+ ইন্ _ ক) সং, পুৎ) বকপক্ষী। 
বিৎ, ত্রিৎ, মত্স্যঘাতক । 

মীনধ্ধজ (মীন মতস্য-র্বজা পতাকা, 
৬ঠী_ হিং) সং, পুৎ, কন্দর্প। সমুদ্র 

মীনর (মীন মৎস্য -রা [গ্রহণ করা) আক্র- | 
মণ করা +অ(ড)- ক) সৎ, পুৎ, জলজক্ত- 
বিশেষ, হাজর। 

মীনরঙ্গ (মীন মত্সা-রন্জ [অনুরক্ত 
হওয়া) বধ কর1+ অ- গ্রাৎ) জাৎ, পু 
মাছরাঙগ। পাথা। (ভাধ্যা ৷ 

মীন; সৎ, স্্রীৎ, উষাকন্যা, ইনি কশ্যপের 
মীনাক্ষী মৌন মৎস্য _ অঙ্গি চন্মুঃ, ৬ঠী 

-_হিহ) সৎ, ক্্ীৎ, কুবেরের কন্যা । গণ্ড- 
দর্্বা। মত্স্যাক্ষী। | 

সীনাণ্তী মৌন মত্স্য- অণ্ড ডিন্ব, মৎ্স্য- 
অগ্ডের ন্যায় বলিয়?) সং, স্ত্রীৎ, শর্করা, 
চিনি। 

মীনাঘাতী (মীনাঘাতিন্, মীন 

বা 

ূ 
] 
ৃ 

মহস্য _ 
আবাতী যে বধ করে) সৎ, পুৎ, বন্মপক্ষী। | 
জেলিষ।। ূ 

মীনাজীণ মৌন মহ্স্য- আজ আম+4 

ঈন- প্রৎ্) সংঃ পু, খঞ্জনপক্ষী! দর্দ,- | 
রাম । (সৎ, পুং, সমুদ্র । ূ 

মীনালয় (মীন মত্স্য-আলয় বাসস্থান) | 
মীমাৎঘসক (মান্ বিচার কর14সন্+অক | 

(ণক)- ক,কিন্বা মীমাৎস11+ক -জাতার্থে) 
সৎ, পুৎ, মীমাংসাশাস্মবেন্তা; যেমন-- 
পুর্বমীমাৎমাকর্তী জৈমিনি, বৃন্তিকর্তী 

কুমারভট্ট, ভাষ্যকর্তী শব্রন্গীমী, উত্তর- 
আীমাৎসাস্গরকর্তী বেদব্যাস। বিৎ, ত্রিৎ, 
নিষ্পভিকারী । 

মীমাংসা মোন বিচার করা+সন্+অ-. 
ভাবে) আৎ, স্ত্রীঘ, ষড় দর্শনের অন্তর্গত 
দৈমিনি মুনিগ্রণীত দর্শনশান্্র । বেদাত্ত- 
শাস্ম। সিদ্দীস্ত, নিম্পন্তি, পূর্রবাপরবিরোধ 
পরিহার । 

| 

[ ১২৭৪ ] 
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চর 

মীর (মি ক্ষেপণ কর14+র- জৎজ্ঞার্থে। 
ই সঈ) সৎ, পুৎ, সমুদ্র । পর্ধত্ের এক. 
দেশ। সীমা । পানীয়। (পারস্য) প্রধান 
ব্যক্তি, সর্দার । মুসলমান সৈয়দদিগের 
উপাধি। 

মীল - পু (মীল্ চক্ষু মুদ্রিতহওয়।+- 
মীলন - স্ত্রী / অ(অল্),অন(অনট)- ভা) 

সৎ, চক্ষু মুদ্রিতকরণ, বুজ।। সঙ্ষোচন। 

মীলিত (মীলন দেখ, তক্তে)-_ শু) বিৎ, ত্রিং, 
অপ্রফুল্প, মুদিত, অবিকাসিত | জঙ্কচিত। 
কীৎ, অর্থালস্কারবিশেষ । 

মীবর মৌ বধ কর1+বর-_ প্রৎ) বিং, ব্রি, 
হিৎঅ, হিৎঅক। পুজ্য । সেনানী। 

মীবা মীবনূ, মী গমন করা+বন্- অং- 
জ্কার্থে) সৎ, পুং, বায়ু। 

মীব: (মী বধ করা4+বা- সংজ্ঞার্ে) অং, 
স্ত্রী, উদরকৃমি । শীকর। সার। 

মু মে বন্ধন কর1+০(ক্ষিপ)-ক। অথব। 
মুচ মোচন করা) সহ, পু, বন্ধন, 

মহেশ্বর । পিঙ্গলবর্ণ। পিও্ড। মুক্তি । 
মুকু (মুচ মোচন করা+কু - ভাবে) সং, 

পু স্ীৎ, মুক্তি, মোক্ষ । শিব । উত্সর্ণ। 
মুকুট (মনৃকৃ ভূষিত করা+4+ উট - ক, নিপা- 
তন ) মং, ক্লীৎ, কিরীট, শিরোডভিষণ। 
(কেহ কেহ পুৎ্লিঙ্গ নির্দিষ্ট করিয়া 
থাকেন)। টটী স্ত্রী, আউল মট্কান। 

মুকুন্দ (মুকুমু যোক্ষ-দ1দ দান কর!+ 
অডে)-ক)]) যে দ্াান করে) সৎ, পুং, 

মুক্তিদাতা, বিষুত | শিৎ- ১ ,ফ্ুমবায়- 
মাস্তণ নিব্বাণমোক্ষবাচক তদ্দদাতি 
চ যে। দেধো মুকুন্দস্তেন কীর্তিতঃ ৷ 
মুক্খ ভক্তিরসপ্রোমবচনৎ বেদসম্মতং 
যস্তদ্দদাতি বিপ্রেভ্যো মুকুন্দভ্ভেন কী- 
ভিত ।কুবেরেরনিধিবিশেষ। পারদ,পারা। 

যুহদাকি ৫ | রস ] স্, পুত, পলাওু । ঘষ্টিকব্রীহি। 

মুকম মেনকৃ ভূষিত করা অথবা মুচ, 
যুক্তিকর্147 উমৃক্মৃ)- ভাবে) অৎনির্্নাণ 
মুক্তি । ভক্তিরস। প্রেম । 

মুকুর (মনৃকৃ ভূষিত করা1উর-_ ক, নিপা, 
তন) সং, পুৎ, দর্পণ, আর্শি। ৰকুলবৃক্ষ 



মুক্তা | [ ১২৭৫ ] মখ 

রি শু টার্লশর্শ্১:7- লু 
কুলালদণ্ড। মুক্ুল। মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ । | মুক্তাফল মুক্ত ফল, য়ং-স) সং, ক্লীধ, 
কুলগাছ। | মৌক্তিক, মুক্তা । শিং _ ১করীন্্র-লীমৃত- 

মুকুল মুচ্ [পুষ্পাদি] মোচন করা অথবা ; বরাহ শঙ্খ মতস্যাহিশুক্ঞ,7দ্ভব-বেণুজানি। 
মন্কৃ ভূষিত করা+উল-ক, চ-ুকৃ)[ ুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাস্ত 
সৎ, পুং- ক্লীৎ, ঈষদ্বিকসিত কলিকা, । শুভ্তুযভ্ভবমেব ভুরি ।” কপুর। বোপদেব- 
কড়ি। শরীর। আত্মা । | কৃত ভক্তিপ্রধান গ্রন্ববিশেষ । শিৎ-৯ 

মুকুলিত (যুকুল+ইত -_প্রৎ) নিৎ, তরি, | « চতুরেণ চতুবর্গচিস্ত।মণিবণিজায়া । 
কলিকাসম্পন্ন, মুকুলযুক্ত । অদ্দিমুদিত, ; হেমান্রিব্রেপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ |” 
টি বিকসিত। ৷ মুক্তালতা ] মুক্ত1- লতা, আবলী শ্রেণী, 

মু - | | ৬ষঠী _ষ) সৎস্্ীত, মুক্তামালা, টহ 1 সং, পুৎ, বনমুদগ, মুগানি । 

মুক্ত (মুচু মোচন করা+ত(ত্তি)_- ক) বিহ, ; মুক্তান্ফোট মুক্_স্কট ভেদ ফরা+অ 
তিৎ, মোক্ষপ্রাণ্ড | কেক্ক শু) বিশ্ষ্ট ।; ঘ্সেল্)_ ভা) অধ, পুৎ, টা _ স্ীৎ, শুক্তি, 
ত্যন্ধ । উন্মুক্ত । উদ্ধত। বিরত । আন- বিনুক। 
ন্বিত। নিম্মল। | মুজ্জি (মুচ মোচন কর17+তিত্ডি)- ভা) 

নন্তক মুক্ত পরিত্যক্ত +কণ্_ যোগ) মং, মধ, সতী, নিত্যহুখপ্রাপ্তি, আত্যস্তিকদুঃখ 
ক্লীৎ, ক্ষেপণীয় অগ্রবিশেষ, বর্ধ বম ই- 1 নিবৃত্তি, অপবর্ণ। সংসারবন্ধনরাহিত্য ॥ 
তযাদি। । ক্রঙ্গব্বরূপপ্রাপ্তি। দেহের ইন্লিয়াৰি 

মুক্তকঞ্চ,ক (মুক্ত-কঞ্ক মাপের খোলস, | হইতে বন্ধনশুস্তত্ব। মোচন । পরিত্রাণ । 
ওয়া -হিৎ) সং, পুত, নিম্মক্ত, খোলস । মুক্তিকা; সৎ, স্মীৎ, মুক্তা । 
ছাড়া সর্দ | ৃ মুক্তিমণ্ডপ মেক্তি মুক্তিপ্রদ - মণ্ডপ) সং, 

মুক্তকচ্ছ ; সৎ, পুৎ বুদ্ধমতাবলম্বী | ৰ পু বিশ্বেশ্বরের দ্শগিণপার্শন্থি মণ্ডপ । 
সুজ্ধকঠ ; ক্রিৎ- বি, উটচিচধরে, গলা | জগন্নাখমন্দিরের দক্ষিণ পার্শন্থ মণ্ডপ । 

ূ 
| 

ূ 
ৰ 

ৃ 
1 

ূ মুক্াহার। 
| 

ূ 

ছাড়িয়া দেওয়া। যুখ খেনু খনন করা+অ€অনল্)-শ্, নিপা- 
ইিচনত 6হ কচ জুতা চুন নন তন, মু আগম) সৎ, কীৎ, আনন, বদন। 

ঝিৎঃ ত্রিথ, উন্মীলিত-নয়ন। আখ, পুত) (শুজাসজবতঃখাতিৎ তম্মাদ্দ।ছমুখৎ বুধা5) 

সিৎহ। গৃহাদির দ্বার । নিঃসরণ । পাহের নিক্ধ মণ 
শুভসস (মুক্ত _-জআঙ্গ বিষরাসক্তি) বিৎ, ত্রিশ, ৪তৎ প্রবেশ পথ । হট্টমগ্ডপাদি গবেশ 

বিষয়[সক্ডিরহিত, বিষয্মসঈত্যাশী। সত্য; নির্থম। গ্রহা্গনাদির নিঃসরণ পথ । আ- 
পু, পরিব্রাজক । রস্ত । আগ্রভাগ । উপায় । নাটকাদির 

এন্তহস্ত মুক্ত দানের নিমিত্ত প্রসারিত _ সন্িবিশেষ। বাকৃ,শব্দ | নাটক । বিংত্রিৎঃ 
হস্ত, ৩য়া-_হিৎ) বিং, ত্রিৎ, দানশীল, আতব্য। প্রধান । পুত, লবুচবৃক্ষ ডেয়ো।, 
ব্দান্য। মুখকোষ ; অহ, পুত শুণাচ্ছা দন, মুকোষ।। 

খু্ত। (মুক্ত দেখ, আপ.- শরৎ) মঙ্, শ্ীৎ, । মুখগন্মক ) (সুখ _গদ্ধক পন্দ। মুখ 
যৌক্তিক,মোতী | পুংশ্চলী । গণিকা,বেশ্যা।। র মুখদৃষণ / দৃষণ দোষ। ইছণ ভন্মণ করিলে 

মুক্তাকলাপ (মুক্ত কলাপ সখুহ,, মুথে অত্যন্ত ছুর্গন্ম হয় বলিয়া ইহার 
মুঙ্ধাপ্রালন্ম / প্রালম্ব ভূষণ, ৬ঠী-ষ) নাম সুখদূষণ) সং, পৃৎ, পলা, পেম়্াজ । 

সৎ, পু, মুক্তার মালা । ৷ মুখঘন্টা ) সৎ, স্্রীং, বিবাহের মঙ্গল আময়ে 
মুক্তাগার _ ক্লীৎ 7) মুক্তা আগার বাঁপ- | হুলু হুলু ধ্বনি । 
মুক্তাপ্রন্থ _স্ীৎ | স্থান। মুক্তা _ প্র মাতা, । মুখচীরী। (যুখ-চীরী) সৎ) শ্রী, রসনা, 
৬ঠী -ষ) সং) যে শক্তিতে মুক্ত জে]. জিছ্ব। 



মুখ ১২৭৬ ] মুচ 
স্পা শিস? ৮ স্টপ পিপাপাতিশাশত 

মুখচোর। (দেশজ) লক্জাশীল »লাজ্ুক,সলজ্জ || মুখসত্তব মুখ বর্গ 2] আনন -জস্তব জা) ৃ 
মুখজ যুেখ- জ [জন্ জন্মান +অ ড)- ক] 

যে জন্মে, €সী-ষ) সং, পুত, ব্রাহ্মণ, 
ব্রচ্মার মুখজাত বর্থ। দশ্্। বিং, ত্রিৎ, 
বদনোৎ্পন । 

মুখনিরীক্ষক ষেখ-নিরীক্ষক যে নিরীক্ষণ 
করে) বিৎ, ত্রিৎ অলস । মুখদশর্খ | পক্ষ 
পাতী। অযথার্থদশর 

মুখপুরণ মেখ- পুরণ পূর্ণ হওয়া) সং, ক্লীৎ 
গণ্য, এককোষ। বিৎ, ত্রিৎ, গ্রাস। 

মুখবন্ধ ; সৎ, পুৎ, কোন গ্রন্থ বা গল্প রচনার 
প্রারস্তে প্রকৃত বিষয় উল্লেখ করিবার 
পুর্বে শত্সন্বন্ধ নানা কথা প্রসঙ্গ, প্রস্তা- 
বনা। (তান্বল, পাণ । 

সুখভূষণ সুখে -ভুষণ আভরণ) জৎ, র্লীৎ, 
মুখযন্ত্রণ (মুখ-যন্ত্রণ বন্ধন) কলীৎ, 

কবিকা, লাগাম । 
মুখর সুখ মুখনির্গত বাক্য 1+র- অক্তযর্থে, 

কিম্বা রা গ্রহণ করা+ অডে)- ক) বিৎ, 
রি, নিরস্তরভাষী,অতিশয় বক্তা) বাচাল। 
হুর্মথ। অপ্রিয়ভাষী। অগ্রভাষী, যে ভাগ্রে 
বলে; ষথ।--““মুখরস্তত্রে হন্যতে |? অগ্র- 

বন্তাঁ। শঙ্গীয়মান। সৎ, পুৎ্, কাক। 
শঙ্খ । 

মুখরিত (মুখর +ইত - প্রৎ। অথবা যুখর+ই 
(ক্ি)4+ক্ত- ক) বিৎ, ভিিৎ, শন্দায়মাঁন, 
ধ্বনিত । 

মুখলাঙ্গল যুখ-লাঙ্গল । যাহার যুখ লাঙ্গ- 

লের ন্যায়) সৎঃ পুৎ, বরাহু, শুকর । 

মুখবাসন (সুখ -বাসন। সুগণ্দীকর৭) সৎ, 
ুৎ, মুখের হুগেন্ষিকার ক ছৰ্য, কপুর্রাদি। 

মুখবিলুঠিক] ; সৎ, জ্রীৎ, জা, ছাগী। 
মুখবিষ্ঠা মুখ _বিষ্টা মল । যাহার মুখস্পর্শে 

দ্রব্যাদি বিষ্টার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হায়) সৎ, 
জ্্রীৎ, তৈলপায্িকা, তেলাপৌকা । 

সুখশফ, যুধীল মুখ - শফ খুর) বিৎ, ত্রিং, 
হুমম থ, কট ভাষী। 

মুখশুদ্ধি (মুখ- শুদ্ধি 
বক ।,শোধন রি 

২, 

শোধন ) সৎ» আ্্রীৎ, 

মুখণাক্ষালন, দস্তধাবন। 

(ভোজনের পর আচমন করিয়া হরীতকী : 

গুবাক প্রভৃতি মুখশোধনীয় জব্যাদি )। 

সং, পুত, ব্রহ্মার যুখজাত বর্ণ, ব্র।্গণ। 
মুখসিদ্ধ ; সৎ, পুৎ, অশ্ববিশেব। 
মুখহ্গুর সুখ-আুরা অদ্য) সং, ্লীৎ, তাল. 

হর], তাড়ী। 

মুখত্রাৰ মুখ -জ্র 7 এ) 
_ ভাবে) সং, পুৎ্১ লালা, থুথু । 

মুখাগ্ি (মুখ রা অগি আগুন । শাপ- 
প্রদানে দাহকত্ব হেতু যাহাদের মুখ অগ্নি 
তুল্য ) সং, পু, ব্রাহ্মণ । (মুখ প্রধান-_ 
অগ্রি) দাবানল । শবমুখে প্রদত্ত অগ্ি, 
শবাপ্রি, শোস্সমতে-শিরঃশ্থীনে অগি প্র- 
দ্বত্ত হইলেও মুখাখি বল? যায়)। 

মুখাপেক্ষা ; সৎ, স্্রীৎ, অন্ু বাধ । পক্ষপাত। 
সুখাস্স মুখ - অস্ত্র। মুখই হার অক্ত) অং, 

পুৎ) কর্কট, কাকড়]। [দাবাঁনল। 
মুখোক্ষা মুখ - উল্কা ও 
মুখ্য মুখ পগ্রধান4+- 

ত্রিৎ, প্রধান, শ্রেষ্ট. 
মুখ্যতর (মুখ্য +তর .য়র মধ্যে একের 

নির্ধারণার্থে) বিৎ, ২, যাহার আপে! 
আর কেহ শ্রেষ্ঠ * হ, সারা্সার । 

মুখ্যসর্গ ; সং, পুৎ, সবর | 
মুগ (মুদগ শন্দমজ) সং, মুগ কলাই । 
মুগডর মুপগর শব্দজ) সং, গদা, য্টি। ব্যায়া- 

মার্থ ব্যবন্গ* কাষ্টনিশ্মিত দব্যবিশেষ। 
মু (যুহু অভচত্তন্য হওয়া+ত(ক্ত)-ক) 

বি, ত্রিৎ,যুট, মোহবশ । হুন্দর,মনোহর। 

নৃতন। মোহিত । প্রা স্্রীং, সরলস্বভাবা 
ন।স্বিকা। নবোঢ়া। মে।(হিতা। 

মুক্ধবোধ মেধ মুড) হুন্দর _বুর্ণ-ঞি-বোধি 

বুঝান 4+ অ(অল্) _ ভাবে) সং»রীৎ্,বোপ 
দেব প্রণীত ব্যাকরণবিশেষ | 

মুচঙ্গ সেংস্কৃত-মু মুখ শবাজ-_ পারস্য 

০ 
মুচঙগ। 

চঙক্গ বীণ?) সং, বাদ্যযস্ত্রবিশেষ। এই£ 
যন্্ দত্ত দ্বা্া কামড়াইয়া বানাইতে হর, 

পৃখা) সৎ, স্্রীং) 
_ইবার্ে) বিং) 

ম। আদিম। 



মুণ্ড 
শপ 

মুভির মমুচ [মোন করা] ধনাংশ করা+ইর 
_ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, দানশীল, 
দান্য । সং, পৃ) ধশ্ব। বায়ু । দেবতা । 

মুচী দেশজ) সৎ, চন্খ্কনর, চামার-। 
মুচুকুন্দ (মুচু!মুচ+উ/কু)- ক)]_ কুন্দ) সং, 

১২৭৭ ] 

হ, পুম্প-বুক্ষবিশেষ। মান্ধাতা রাজার, 

পুত্র । মুনিবিশেষ । দৈত্যবিশেষ। মুচ- 
কুন্দ শন্দও হয়)। 

মুচুটা; জ্, স্ত্রী, অন্গুলিমোটন, আক্ষুল 
মুটকান। মুষ্টি, মুঠ । 

মুচড়ন দেশজ) সৎ, ঈষৎ ভাঙ্গন, অলস ভগ্ন 
হওন। 

মুচ্ছদি (আরবী মুৎসদ্দি শব্দের অপভ্রংশ) 
অসৎ, লেখক । কাধ্যালয়ের তত্বাবধায়ক। 

মুগ (মুগ্ত শব্দ করা+ অ(অন্)- ক ) সখ, 
পু, রজব মাধন তৃণবিশেষ, শর । 

মুকেশ ভ্ঠী- হিৎ) বিং, ত্রিং» যাহার 
কেশ মুগ্ডীতণের ন্যায় । 

মুঙ্জকেশী (-কেশিন্, মুগ শর, তণ কেশ 
চুল+ইন্-অন্ত্পর্থে) সৎ, পু, বিসু) 
শারায়ণ। 

মুগ্তপৃষ্ট;) সৎ ক্লীৎ, হিমাচলের শৃজ- 
বিশেষ । 

মু্জর ; সৎ, ক্লীৎ, শালুক | 
মুগ্জরণ (মুগ্তীর শব্দঘভ) কলিজোপ্াম, গজান। 

মুঞ্জরিত (মুগ্তর+ ইত - জাতার্থে) বি, ত্রিৎ, 

নবপশ্রবোদগম, নুতন পত্রার্দির উৎপত্তি । 
মুগ্তরী ; সৎ, স্ত্রীৎ্, তুলসীপুস্প ; শীষ ; পদ্ম- 

কেশর | 

মুঙ্জাতক ; সং, পু, বুঙ্ষবিশেষ । 
মুটিয়। দেশজ) সং, মোটিবাহক, ভারিক। 
মুঠ, মুঠী সেটটি শব্দজ) সং, কুঞ্চিত করতল। 

খড্গার্দির বাট । 

মুড়কী দেশজ) সং, গুড়মিশ্রিত খে। 

মুড়ন যুগুন শব্ভা) সং, কেশচ্ছেদনণ। শা- 

খাদিচ্ছেদন। 

মুড়ী-তদে শজ) সং, ভৃষ্টতওুল, ভাজ! চাউল। 
মুণ্ড সুণ্ড ছেদন করা7+ অ্জেল্)-_শ্ম, ল।- 

মার্থে) সৎ;পুৎ _ ক্লীৎ, শ্রিরঃ, মস্তক | পুত, 
দৈত্যবিশেষ। স্ছাগুবৃক্ষ। রাহগ্রহ। নাপিত 
কীৎ, মুণ্ডায়স। বিং, ত্রিৎ। সুখডিত । 

মুদগ 
স্পেল? 

সুণ্ডক্ষ (মুণ্ড মুগণ্ডন করা, মুড়া কর1+ কক 

€ণক)- ক। অথবা মুণ্ড+কণ্- নিষ্প্রায়ো- 
জনার্থে) সং, ক্লীৎ, মস্তক । পুৎ, নাপিত । 

মুণ্ডন মেণ্ড দেখ, অন(অনট) _ ভা) অৎ)ক্রীৎ 
মাথা মুড়ন, কামান। 

মুগডফল €(মুণ্ড মস্তক-ফল। মাতার নায় 
যাহার ফল ) সং, পুৎ, নারিকেল বৃক্ষ । 

মুণ্ডায়স (মুণ্ড-অয়স লৌছ) সং, ক্লীৎ, 
লৌহ, লোসহা। 

মুত্ডিত (মুণড দেখ, তক্তে)-শ্ব ) বিৎ, ন্ত্িং 
বাপিত, মুড়ান। সং, ক্লীং, লোহ্। 

মুঝ্ডিতিক1; সং, স্ত্রীৎ, বুক্ষবিশেষ । 
সুণ্ডী মেগ্ডিন্, মুণ্ড-ঞ্ি-মুণ্ডি যুগ্ন করান 
শইব্নিেন্)- ক) সৎ, পুৎ, মুখডনকারী, 

নাপিত । দেশজ) গোলাকৃতি ক্ষুদ্র সন্দেশ- 
বিশেষ। 

মুদ্ | যুদ্ হষ্টহওয়া+০কিপ)- ভাবে, 
মুদ্রা £ আপ) জং, স্ত্রী, আ্ীতি, হর্ধ। 

সস্তোষণ। ভারা । 

মুদ্িত (মুদ্রু দেখ, ত(ক্ত)- ক) বিৎ, ত্রিং, 
প্রীত । কুট, আহ্লাদিত । শিৎ-১ “আ- 
তার্ভে মুদ্বিতা হুষ্টে প্োষিতে মলিন! 
কৃশ। 1” আলিঙনবিশেষ। 

মুদির (মু দেখ, ইর(কির)-- ক, নামার্থে) 
সং) পু, মেঘ । ভেক । বিৎ, ত্রিং, কামুক, 
লম্পট । [সায়ী। 

মুদ্দী দেশজ) সং, দোকানী, নানা-দ্রব্য-ব্যব- 
মুদগ (সুদ দেখ, গ.গকৃ)-- প) সৎ, পুৎ» শস্য" 

বিশেষ, মুগ কলাই। জলবায়স, প।ণি- 
কৌড়ি। 

মুদগপণাঁ (মুগ্গগপর্ণের ন্যায় পত্র ধাহার ) সৎ, 
স্রীৎ, বনমুপগ, মুগানী ॥ 

মুদগভুকু (-ভুজ্, মুগ মুগ কলাই 
মুদগভূজ _ভুজ ভোজন করা4০ 
মুপগতভোজী ) (কিপ)-ক। ২য়-পক্ষে _ 
ভূজ+অ(ক)-ক। শুয়-পক্ষে _ভূুজ4+- 
ইন্(ণিন্)-ক। যে যুদগ ভোজন করে) 
সৎ, পুৎ, অশ্ব, ঘোটক। 

মুপগর (মুদ্ হষ-গু ভক্ষণকর17+ অ(অন্) 
- ক) সং, পুং, যষ্টিবিশেষ, গদ।, মুগুডর 1 
ক্রীৎ, কা্ঠম্প্রিকাফল। কাম্রাদ্গাগাছ । 



মুদ্রো 

যুগল মদে হর্ধ_গু ভক্ষণকর1+ অ(অনৃ) 
- ক) সং, পু গোত্রকারক মুনিবিশেঘ । 
হৃপবিশেষ, হয্যশ্বরাজার পুত্রে। পুষ্পবুঙ্মা- 
বিশেষ । ক্লীং, তৃণবিশেষ, রোহিসভৃণ | 

মুপগঞ্ট (মুগ মুগকলাই -স্তকৃ প্রতী- 
মুদগ্টক / ঘাত করা+অ-_ প্রং) সৎ, পুৎ, 

বনমুদগ) বন্যমুগ্ । 
মুপগষ্ট ) মুগ মুগকলাই-স্ছা। [থাকা] 
মুদ্গষ্টক $ তুলনাকর1+ অ(অন্)-ক।ক-- 

যোগে ুদগন্ঠ ক) সৎ) পুৎ, বন্যমুগ । 
মুদ্দাই (আরবী) বাদী, বিচারাধাঁ। শত্রু; যথা 

-মধ্যক্ছ মুদ্দাই হয়ে দেখ ভূলাইয়া |” 
মুদ্রণ _ কীৎ (মুদ্রা-ঞ্রি মুদ্রিতকরা [রি 
মুদ্রণা _ স্ত্রীৎ _ প্রেরণে]4+ অন(নট) 
..-ভ1) সঙ, মুদ্রিতকরণ। নিয়মন। অন্গুলি 

মুদ্রা, হাতের আংটী। 
মুদ্রা (মুদ |ইহ্ণর দ্বারা] জুষ্ট হওয়।4-র(রকৃ) 

-প, আপ) সৎ, স্ত্রীং, মোহর,ছাপ। 
মোহর টাকা, পয়স| প্রভৃতি ॥ মোহর করা, 
ছাপা। প্রত্যয়করণ। ছাপার অক্ষর । ক্ষো- ৷ 

দিত লিপি । খোর্দিত লিপিযুক্ত অন্গুরীয়। | 
মুদ্রণ। মদ্যপানোপযোগী চাটনি। আকার। 
সীমা গানাদিসময়ে হস্তমুখ।দির ভঙ্গী। ! 
পঞ্চমকারাত্তর্গত জষ্টদ্রব্যবিশেষ। (রকৃ। 
_ভাবে) নিন্যাস। নিয়মন। তৃক্ষীস্তাব।। ূ  
(4+রকৃ ৭) দেবাবাধনকালে অগগুলযাদি ৃ 

সনিবেশবিশেষ । শিৎ- ১মোদনাৎ্ সর্ধ- | 
দেবানাংদ্রাবণা্পাপসত্ততেই। তল্যান্ুদ্ছেতি | ূ 

সা খ্যাত সব্দকামার্থসাধনী ।”কতকগুলি 
প্রচলিত যুদ্রার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল। ; 

১। অঙ্কুশমুদ্জ1-- | 
দ্বক্ষিণহস্তের মধ্যমান্গুলি মিধা করিবে, | 
তর্জীণী অঙ্গলির মধ্য- “1 
পর্ব পর্যন্ত মধ্যমাতে সং- 
যোগ করিয়া তাহার অগ্র- 
ভাগ কিঞ্চিৎ ব।ক। করিবে) 
ইহার নাম অস্কুশমুদ্র।। 
শিৎ-১ “ঝজীঞ্চ মধ্যমাৎ ] 
কৃত্বা তর্জনীম্ধ্যপর্বণি । অঙ্ক নম্র) । ৰ 

অৎযেজ্যাকুঝচর়েখ  কি৫িমুৈষাস্ুশসৎ' | 
জিকা চি টি 
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২। ধেনুমুদ্রা--. 
দ্ক্ষিণহত্থের তর্জানী ও অনামিকা! বাম 
হস্তের মধ্যমা ও & 
কনিষ্ঠাতে এবং দ- 
ক্ষিণ হস্তের মধ্যমা 
ও কনিষ্ঠ বাম হ- 
সতের তর্জনী ও 
অনামিকাতে সং- 
যৌগ করিতে হইবে) ধেনুমুদ্রী । 
ইহার নাম ধেনুমুদ্রা। 

৩। নারাচমুদ্রা- 

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গলির অগ্রভাগে তর্জনী 
অঙ্গ,লি মিলিত ক- 
রিতে হইবে,মধ্যম। 
অন।মিকা কনিষ্ট। 
করতলস্ছ উদ্ধরেখার 
সহিত বাঁকা করিয়। নারাচমুস্র! । 

রাখিতে হইবে, ইহার নাম নারাচমুদ্রা । 

৪ | কুণ্গরমুদ্রা-_- 
বামহস্তের বৃক্ষ অঙ্গ'লিতে দক্ষিণহস্তের 
তর্জনী এবং বাম ৃ 
হস্তের তর্জনীতে 
দক্ষিণ হস্তের 

কনিষ্ঠা যোজনা 
করিবে এব দ্- 

ক্ষিণহস্তের বুদ্ধ।- কুষ্ময্। 

লী উন্নত করিবে এবং মধ্যম! এনা" 
শিকা বামহস্তের বুধ ও তর্তজ ৭ মধ্য 
দিয়। বাকা করিয়া দিবে এবং বামহস্তের 
মধ্যমা ও অনামিকা এবৎ কনি। দর্গিণ- 
হস্তের পৃষ্টে অর্থা , ক্রোড়ে বাকা করিয়া 
রাখিবে এবৎ কুম্মপূষ্ঠের ন্যায় দঙ্গিণ হস্ত 
করিবে । 

৫। অবণুঠনমুদ্রা- 
দৃক্ষিণহস্ত সুঠা করিয়! তর্জনী অঙগ,লা 
সিধা এবং অধোমুখ 

করিয়া দক্ষিণাবর্তে এ 

তজ্জনী অজ,লিকে এক 
বার ঘুরাইবে। অণগুষঠনমুদ্র। | 



ঘুদ্রা [ ১২৭৯ ] মুদ্রো 
পপি লাস পপি ৬০৯ ০০৮শীপিপিশিশািিশপাপশিশ্ীতি 

৬। গালিনীমুদ্রা-- ১০। গদামুদ্রা-_ 
দক্ষিণহস্তের উপরে বামহস্ত এ 
বামহন্তের কনিষ্ঠা ও 
রৃদ্ধাঙ্থুলি দক্ষিণহস্তের 
বৃদ্ধা ও কনিষ্টাতে যোগ 
করিয়া উভয় হস্তের 

তজ্জনী, মধ্যমা এবৎ 
অনামা পরস্পর সং- |) 
মিলিত করিবে এব গালিশীমুঞ্জা | 
উভয় হুস্তের কনিষ্ঠা এবং রদ্ধাঙ্গ,লিকে 

তর্জনী মধ্যমা ও অনাম1 হইতে ব্যবধান 
রাখিবে। 

৭1 মৎ্স্যমুদ্রাঁ- 
দক্ষিণহস্তের পুষ্টদেশে সাম্হস্তের তল 
ঠিক সমভাবে 

হলপ্র করিয়ঠ উ- 
ভয় হুস্তের বুদ্ধা: 
প্লুলিদ্ধয় বিলক্ষাণ- 
বূপে চালনা ক- 

রিবে। তাহার নাম 

মৎ্সমুন্দ । 

৮। চক্রমুদ্।- 

উভয় হুন্ত্র মুঠা করিয়া উড হস্তের বুদ্ধ 
অঙ্গলিদ্বয় হস্ত মধ্যে 
কানষ্ঠা অঙ্গুলিদ্ধর়ের -২ 

সহিত সংলগ্র ক- 

অৎ্স)74। | 

বিবে, হস্ত ভগ্র 
হইবে না, ইহার 
শাম চক্রমুদা। চক্রমুদা। 

৯ | শজ্াযুদা 
দ্র্ষিণ হস্তের দ্বারা নাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ 
মুঠা করিয়া ধরিবে 
এব বাম হস্ভের 
অপর চারিটী অঙ্গলি 
দঙ্গিণ মুদির পৃষ্ঠ 

ংলগ্র করিয়া উন্নত 
করিবে এবৎ দক্ষিণ সার ্রা। 

হস্তের অন্ুষ্ট সিধ। করিয়া বাম হস্তের প্ 
সকল অঙ্গলির আঅগ্রভাগে অগ্রভাগ 
যোজন করিবে । 

| 
ূ 
ৰ 

ূ 
| 

ূ 
ৰ 

১১। 

১২. | 

১৩। 

১৪। 

উভয় হস্ত মুখামুখি করিয়া অসুন সকল 
গ্রথিত করিবে 
এবৎ উভয় হ- &৬৬ 
সতের মধ্যমাদ্বয় । 
সংলগ্ন করিয়া 

সিধা করিয়া উ- 
মনত করিবে । 

পল্মমুদ্রা- 

হস্তদ্বয় মুখামুখি করিয়। 04৪7 সকল 
উন্নত করিয়! কিঞ্চিৎ 
সং্কোচিত করিবে (. 
এবং উভয় হঞ্ের € 

অন্গুষ্ঠদ্বয় তলে জৎ- 
লগ করিবে। ইহার 

নাম পদ্ঘমুদা । 

লেলিহা মুদ্রা 
দক্ষিণ হভ্তের তত্ঞনী মধ্যমা অনামিক] 
আল,লি সমান ক- 
রিয়া অধোমুখ ক- 

রিবে এব অনা- 
মিকার আঅগ্রভাগে 

বৃদ্ধাঙ্গ,লি যোগ ক- লেলি হামু্রী ॥ 
রিবে কনিষ্ট। অঙ্গলি সরল করিবে । 

আবাহনীমুদরী_ 
হুইহস্ত চিতরূপে অগ্রলি করিয়া অনামিকা 
অঙ্গ,লির মুল পর্বে 
অঙ্গ, ঠ।স,লিদ্বয়ের ৯৬৩ ২ 
শিরোভাগ মিলা- ৯ 
ইয়] আৰাহন ক- ০ 
রিতে হইলে ইহার 
নাম আবাহনীমুদ্রা । অখবাহনীমুদ্র! । 

সনিধাপনীমুদ্র1- 
দুই হস্ত মুঠ করিয়া পরস্পর সংলগ্ণ করত 
বন্ধা্,লিদ্ব় উন্নত 
করিবে । ইহাকে 

অগ্বিধাপনীমুদ্রা কহে। 
উচ্চি,তা-উমুক্ট্যো স্ত 
সংযোগান্ সম্নিধাপনী |” সন্িধাপশীমুদ্ত্রা। 



মুদ্রা [ ১২৮০ ] মুনি 

১৫ । হবোধিনীমুদ্রা-- ২০ । অভয়মুদ্রা-- 1 

ছুই হস্ত মুঠ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় মুষ্টির 
মধ্যে প্রবেশ করাইবে। ১৯ 

ইহার নাম সংবোধিনী ১৪ 

মুদ্রা। শিং-_-১ “অস্তঃ 446 
প্রবেশিকাণ্থুষ্ঠা সৈব 

সংযোধিনীমুদ্রা । সংবোধিনী মত1 1”? 

১৬। সম্মুখী করণীমুদ্রাঁ_ 
দুই হুস্ত মুঠ করিয়া পরস্পর চিতভাবে 
সংলগ্ন করিবে । ইহার রত 
নাম সন্মুধীকরণী মুদ্রা । রঃ 
শিৎ-১ “তউত্তানমু্ি 

যুগলা অন্মুধীকরণী রি 

মত1 1; সন্ুখী কল্পণীমুদ্রা । 

১৭। যোনিম্বদ্রো-- 
কনিষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠ বদ্ধ করিবে এবং 
তশ্নীদ্বয়ের দ্বারা অনা- 
মিকদ্বয় বন্ধ করিবে এব 
আনামিকদ্বধয় উন্নত করিবে 
এবৎ অস্গুষ্টদ্ধয়ের অগ্র- 
ভাগ মধ্যমার অগ্র পধ্যস্তু ই 
সিধা করিয়। দিবে । যে।নিমুদ্রা । 

১৮ । জিশিলমুদ্রো- 
দক্ষিণ হুস্তের অন্গৃষ্ট ও কনিষ্টাতে যোগ 
করিবে এবং অপর অঙ্গ,লি- 
ব্রয় ফাক করিয়া সিধা 
করিবে । শিৎ-১“অঙগ,ষ্ঠেন 
কনিষ্টাস্ত বদ্ধাশ্রিষ্টাজ,লি- 
ত্রম্নৎ। প্রসারয়েজিশ্লাখ্য। 

সুটজষা পরিকলিত1।” 
ব্রিশূলমুদ্রা । 

১৯। বরমুদ্দা 
দক্ষিণ হস্ত নিম করিবে প্রসারিত করিতে 

হইবে। ইহাকে বরমুদ্রা 
কহে। শিং-১ “অবস্থিতে। 
দক্ষহন্যঃ প্রহ্ুতো। ব্র- 
আুডিক। 1, 

বর মুদ্রা । 

বাম হস্ত উদ্ধী করিয়| প্রসারিত করিতে 
হইবে। ইহাকে অভঙ়মুদ্রা 74 
কহে। শিৎ ১ “উদ্ধাঁকংতো 
বাষহত্ঃ প্রহ্বতোহ ভয়- 
মুদ্রিক1 |” ভ্েমক্রমে দক্ষিণ- 

হস্ত অস্ষিত হইয়াছে)। 

অভমমুদ্রা। 

২১। ম্বগমুদ্রা-- 
'আনামিক ও অঙ্ষ্ঠ মিলিত করিয়া 
মধ্যমাতে সংযোগ 
করিবে এবৎ তর্ভনী 
ও কনিষ্ঠ সিধা ক- 
রিয়া রাখিবে । 

২২। স্থাপনীমুদ্রী- 
আবাহনীমুদ্রা অধোমুখ করিবে । 

মুদ্রাঙ্কন মুদ্রা 'অন্কন) সং, ক্রীৎ মুদ্রিত- 
করণ, ছাপান। 

মুদ্রান্কিত সদ্র!- অক্গ্িত চিহিনিত, ৩য় _ 
ষ) বিৎঃ ভ্রিৎ, মুদ্রাচিড্িত, ছাপা । মো- 
হরকরা। (কল। 

মুদ্রাধন্ত্র; সৎ, রীৎ, যুদ্রাকরণের যন্ত্র, ছাপার 
মুদ্রিক! (মুদ্র।7 কণ্-_ যোগ, আপ) সংক্পীৎ, 

স্বর্ণরৌপ্যাদিনিন্মিত মুদ্রা, টাকা, পয়সা 

মোহর প্রভৃতি । মুদ্রিতলিপি। 

মুদ্রিত মুদ্রা +ৰইত _ পৎ) বিৎ, 75, আনু 
চিত, নিমীলিত । ত্য ॥ যু চহ্িত। 

যুধা মুহ্ অটৈতন্য হওয়া . একো) ক, 
হ-ধ) অং, বৃথা, নিস্ষল, নিরর্থক । 

মুনফা আরবী নাফ। শব্দ) লাভ। 
মুনসী পোরস্য) লেখক । 
মুনাসীব আরবী) উপ্পঘুক্ত, যোগ্য । স্বিধ]। 
মুনি মেন জানা+ই-শ্ম, আ.-০ুউ। ঘিনি 

ধণ্মাদি জানেন। কাহার মতে যাহারা 
মৌনব্রতী) সং, পৃ, খষি, তপন্বী। শিৎ 
১ ছিউখেষনুদ্ধি্মনাঃ হাখেযু বিগত- 
স্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ শ্হিরধীমুনিরু- 
চ্যতে ।” সণ ষংখ্য। । বগাসেনতরু । নিন। 
পিয়ালবৃক্ষ । পলাশবৃক্ষ | বিং, ব্রিৎ, মনন" 
যুক্ত । জ্ঞানী। 



মুর | 

যুনিক্রম €যুনি অগতভ্যয-_দ্রম বৃক্ষ ) সং, 
পৃৎঃবক পুষস্পবৃক্ষ। শ্যোনাকরৃক্ষ। শ্যোনাক- 
বিশেষ। [তা তাবা!। 

মুনিপিত্তল (মুনি তপস্বী-পিন্ল) সং, কীৎ, 
সুনিপুক্গব মনি _ পুবাবৃষভ] শ্রেষ্ঠ, রি 

স) সং, পুৎ, মুনিশ্রেষ্ঠ 1 
মুনিপুত্রক (মুনি ধবি_ পুত্র শিশু 1+কণ্ 

_তুলনার্৫ধে ) সং; পুৎ, খগ্জন্পক্ষী । দ্বম- 
নকরৃক্ষ | ভেঠী- _ফ্) ধষিপুত্র । 

যুনিপুষ্প ; সৎ, পু বকপুষ্প। শিৎ--১ 
“কহুলারং তুলসীপুষ্পৎ পদ্ঘাঞ্ট মুনিপুস্পকৎ |” 
মনিভেষজ (মুনি খষি-ভেষজ ওষধ) 

আৎ, ক্লীৎ, হরীতকী । লঙ্মন। অগস্ত্য। 
মুনীন্দ্র মনি - ইন্দ্র |[দেধরাজা শ্রেষ্ঠ, ৬্চী_ 

ব) সং, পুৎ, বুদ্ধদেব । খযিশ্রেষ্ঠ। 
সুমুক্ষু ঘমুছ ত্যাগ করা4+-মন্ - ইচ্ছার্থে4 
উ - ক) বিৎ, রি মোক্ষেচ্ছু ৷ সংসারবন্ধ 
হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছ, 1 সং, পু, 
যতি, ভিক্ষু | 

ম্মুচান €মুচ মোচন কর14 অন শোন) 
ক) সৎ, পু মেঘ । বিৎং, ভ্রিৎ, মুক্ত । 
শিং--১ “ভ্রপদ্ধাদিব মুমুচানঃ 1” 

মুমূর্ধা (মম মরা+সন্ _ ইচ্ছার্থে+স-ভা) 
সহঃ ২১ মরণেচ্ছা। 

যুমূ্ধ, (স্ব মরা+সন্-_ ইচ্ছার্থে+উ-ক) 
বিৎ,ত্রিং, আজন্নমৃত্যু । মৃতপ্রায় । মরিতে 
ইচ্চ্, ক। 

ত্র (মুর বেষ্টন করা4 অ.ক)-_ ক, নামার্থে) 
সৎ পু, দৈত্যবিশেষ। শিৎ-১ “পার্থে 
নাখদ্বিষনূ মুরমৃ।?? রা- শ্্রীৎ,। গপ্ধদ্রব্য- 
বিশেষ । নন্দরাজার দাসীবিশেষ। চত্্র- 
গুপ্তের মাতা । (4 অকে)- ভা বেষন। 

মুরগী পোরস্য) কুকুট । 
মুরজ (মুর [কাষ্ঠাদির] বেষ্টন-জ [জন্ 
জন্মান+অ()-ক]যে জন্মে, ৩য়া_ ষ) 

সং, পুৎ, সু । জা-শ্তীৎ্, কুবেরের 
ভাধ্য। | 

মুরজকল ; সৎ, পু, কাঠালগছ। 
যুরন্দলা ) সৎ, স্ত্রীঘ, নম্র] নদী । 
মুত্রমর্দন (মুর দৈত্যবিশেষ- মর্দন যে 

বধ করে, ২য়1- ষ) সৎ, পুৎ কৃষ্ও, বিষুঃ। 

১২৮১1. 

| মুশল 
মুসল 

মুষ 

৷ মুররিপু (যুর দৈত্যবিশেষ-রিপু 
মুরমথন শত্রু, মধন যে.মঘিত করে, 

৬ঠী _য) সংপুৎ, কৃষঃ। বিজ্ঞ । 
মুরলী মুর -লা গ্রহণ করা+অ(ড)-_ক, 

আপ্-জ্জীং) অং, জ্ত্রী, কেরলদেশের নদ্ষী- 
বিশেষ। শিৎ- ১ “মুরলামারুতোুতমৃ 1?” 

মুরলী ফেরে বেষ্টন-লা গ্রহণ করা+অ 
ডে)-ক, ঈপ্) অত, স্্রীৎ, বংশী, বাশী। 
কেরলদেশের নর্দীবিশেষ । 

মুরলীধর মেরলী--ধর [ধু ধারণ করা1+ 
ছন্)- ক] ঘে ধরে, ২য়া-ষ) সৎ, পু 
কৃষ্ণ । [অ(অন্)- ক) সৎ, পুৎ১ কুষজ ॥ 

মুরহর (ষুর দৈত্যবিশেষ-হ হরণকরা4- 
মুরহা (মুরহন্, মুর দৈত্যবিশেষ -হন্ যে 

বধ করে, ২য় ষ) সং, পুৎ, কুম্গঃ । 
মুরারি (মুর দৈত্য ইত্যাদি- অরি শক্রু, 

৬ঠী_য) সং, পুৎ, কৃষ্ণ । শিৎ--১ “মুরঃ 
ক্লেশে চ সম্ভাপে কর্মভোগে চ কর্্িণামূ। 
দৈত্যভেদেহপ্যরিস্তেষাৎ মুরারিস্তেন কই- 
ভিতহঃ |? [পরীখা, গড়খাই। 

মুরুচা (পারস্য, মোরচাল শবজ ) ছুর্গের 
মুর্ভিণী; সং, স্ত্রী, অক্গারধানিক, আট] । 
মুশ্মীর (মুর বেষ্টন করা+০€কিপ্)- কন 

মুর মুর +অ(ক)- ক) সৎ, পু, তুহা নল, 

তুষের আগুন । শ্ধ্যের অন্ধ । কাঁমদেব। 

মূলতান ; সং, দেশবিশেষ। রাপিণীবিশেষ । 
(মুষ বধ করা, মুস ছেদন 

কর1-+ অলকেলন্)-- ক) সৎ, পুৎ 

_ক্লীৎ, অয়োগ্র কা্ঠখণ্ড, টে- 
কীর মোনা প্রভৃতি । মুদগর | 

মুষলামুষলি (মুষল _ মুল, ই- প্রাৎ সুষল- 
দ্বারা ২ প্রহার করিয়া এই যুদ্ধপ্রবৃত্ত ) 
কা, পদানুদ, লাঠালাঠি । 

মুষল 

বষলী ) মেষ, যুস+অল(কলন্)ক, জঈপ্) 

ঘুশলী ৮ সং, স্তীৎ গৃহগোধিকী। তাল- 

মুমলী [ মলিক]। 
মুবলী মুষ্লিন্, মুষল+ইন্-- অন্তযর্থে। বল- 

রাষম্র মুষল অন্র বলিয়া! ইহার নাম 

মুষলী হইরাছে ) সৎ, পু, বলরাম । 

মুষস্য-স (মুষল4+য-প্রৎ) বিৎ ভি, 

মুষল ছারা বধা। 

১৬৯ 



বসা 

মুখ [ ১২৮২ ] যুক 

ঘুষা (যুষ টুরি করা1+অ.ক)-ক, আপ্) 
সৎ, স্তরীং, ধাতুঙ্জব্য গঙ্জাইবার পাত্র, মুচী। 

মুখিত (মুষ চুরি করা+4 ভ(ক)- শ্দ) বিং 
ত্রিং। চোরিত অপল্গত, বঞ্চিত। 

মুক্ষ (মুষ [রেতঃ, বীর্য) চুরি কর14+ককৃ- 
ক) সৎ, পুৎ, অগুকোষ। তস্কর । মোক্ষ ক- 

বুক্ষ। মাংসল। সংহাত। 

মুক্ষর (মুক্ষ+ র- প্রত সৎ, পুং, প্রলম্বাণড, 
লন্গবান অগুকোষ। 

মুষ্ট মু, চুরিকরা+ ভক্ে)- এয নিপাতন) 
বিৎ, ত্রিৎ, চোরিত । 

মুষ্টি মুখ চুরি করা+ক্ষিচ- প) সহ, পু 
_ সী, কুঞ্চিতপাণি, মুঠা। খড়গাদির 
কাট । পক্ষিমাণ-বিশেষ, চারি তোলা । পল- 
গরিমাপণ। কাল, ঘুখি। (+ক্তি_ ভাবে) 
স্কট, মোষণ, চুরি। 

মু্টিক (হুট্টি মোষণ-ক্ু করা7অ- প্রৎ্) 
সং, পু, দ্বর্ণকার, সেকৃরা। মেখ্টি-কৈ 
অন্ন কর1-+ অআঅ.ভ)-- ক) কংসরাজের মল্প- 
বিশেষ । 

মুগ্টিক্ষান্তক মেষ্টিক অন্ুরবিশেষ _ আস্তক 
লাশকারী ) সৎ, পু, বলরাম । প্রাথত 
আছে যে বলরাম কংসরাজের মল্গ 
মু্টিককে বিনাশ করিয়াছিলেন । 

সুষ্টিদ্যুত; সং, ক্রীৎ, ভ্ৃত্যক্রীড়াবিশেষ, পর- 
মুটখেল।। 

মুণিদ্বয় সুি মু31-ধে [ভ্তনা] পান কক 
'আ-_ গৎ) সং, পু যালক, শিশু । 

মুটামেত্ব মেট্ি_ মেয় পরিমেয়) বিং, ত্রিৎ, 
মুঙ্ি ছারা পরিমেত্র, অজপরিমাণ, অন্প- 
সংখ্যক । 

মুষ্টিবন্ধ (সুষ্টি_-বন্ধ অন্স.লিবিন্যাস, ৭মী_ 
ষ) সং, পু, সহ । ভ্ঠী-_ষ) মুটা- 
বাধা? 

মুগ্গিমং গ্রহ 
মুিসং গ্রাহ ) সৎ, পুত, মুগ্িবন্ধ । 

মুষ্টীমু্তি (মুষ্টি -মুী+চি, সুষ্ি দ্বার] 
মুষ্টামু প্রহার করিয়া এই যুদ্ধ প্রবৃত্ত, 

১মা_ হিং) অৎ, কীলাকীলি, ঘুষোঘুষি। 
মুত (মযুষ লুঠন করা+ অতৎশত)- ক) 

বি, ভ্রিং, চৌধ্যকারী। বক্তকারা। 

পপ 

মুসলমান (আরবী সলম শবাজ) সং, ম্হশ্ম- 
ঈীয় ধশ্্াবলশ্বী জাতিবিশেষ। 

সুসব্বর বরকী) ্্দত্রব্যবিশেষ । 
মুসাফৈর আরবী -সর্কর ভ্রমণ করা) সং, 

পথিক, জমণকারী | বিদ্বেশীয়। 

মুস্কিল (আরবী) কঠিন। দবরস্থ। কষ্টজনক। 
মুস্ত - পৃ (মুস্ত, সংহত হওয়া 
সুস্টা _ স্্রীৎ - অংঅন্)_ ক। কণ 
মুস্তক -পুং-ক্রীৎ এ -যোগ) সং, মুল 

বিশেষ, মুতে1। পৃৎ, স্থাধরবিষবিশেষ। 
মুক্ঞাদ (মুত্ত - আদ "[অদূু ভক্ষণ করা1+ম 

(অন্)-_ ক) যে খার, ২য় য) সৎ, পুং, 
শৃকর, বরাহ। 

মুস্তাভ (যুস্তা ভা দীপ্তি পাওয়া? অ(ড) 
_ক) সং, ক্লীৎ, মুস্তকবিশেষ, নাগর- 
যুডো।। 

মুদ্য ঘসে ছেদন করা+4ত- প্র) সং, গৃং, 

মুষ্টি, মুঠা। ক্ষীৎ, মুযগ। 
মুত্র তমুস ছেদন করা ষরকৃ- প্রং) সৎ 

মুহির মহ্ মুগ্ধ হওয়।1 ইরং(কির)- ক, 
সংন্র্থে) সং, পুং, কামদেব। মুর্খ । 

মুহুরী আরবী মুহর্বির শব্দ) লেখক । 
মুহুঃ (মুছুন, মুহ. মুগ্ধ হওয়া+/উস্-ক) 

অং, পুনঃপুনত, বারন্মার ' অত্যন্ত | সৎ5। 

স্দমণাখি। 

মুহূর্ত হেচ্ছ বক্র হওয়াঁ+তক্তে)_ ক, মু 
_ আগম, অথবা মুচ্্ছ) সং, পুত ক্লীং, 

দিবারাত্রের ৩০ ভাগের এক "”, প্রায় ছুই 

দণ্ডু। পুৎজোযাতিঃশাঙ্তদে ১, জ্যোতিজ্ঞ। 

মুহের মহ মুগ্ধ হওয়।া1+ এর _ প্রৎ) অং, 
পু, মুর্খ । 

মুহ্যমান €মুহ্ চিত্তবিকৃত হওয়া! + আন 
শোন) -শ্ম)বিং,ত্রিং১ষাহার চিন্ত বি- 
কৃত হইয়াছে । 

মুমু বন্ধন কর14 *(কি”)- ভা) সং, স্ত্রীংঃ 
বন্ধন । 

যুক (ফু বন্ধন করা+ককৃ- ক) বিং, ত্রিং, 
বাকৃশকি-রহিত, বোবা । সং, পু, মহন্ত | 
দৈত্যবিশেষ। দীন, দরিদ্র । 

মুকতা (মুক+তা ভাবে) সং, শ্রী বাকু- 
শক্তিরাহিত্য । 



হচ্ছ. [ 
মুঢ় (মুহু মুগ্ধ হওয়া+ ত(ত্ত:)- ক) বিৎ, 

ভ্রিৎ, মূর্খ, নির্ধরিবেক, অনভিজ্ঞ । অসভ্য । 
ভ্রাস্ত। অব্যাপূত। জড়। বালক'। 

মুঢগর্ভ মে গর্ভ গর্ভন্ব শিশু ) সং, পুত, 
সৃতভ্রণ। ম্বৃত গর্ভস্থ শিশু। অলক্ষণ। 
শিশুসস্তানের জন্ম । 

মুত মু বন্ধন কর।+ত(ক্ত)-ম্ম) বিং. ত্রিৎ, 
বন্ধ । সং, পুং, পুটবন্ধ। পটবন্ধ। (মুত্র 
শবজ) প্রতআাব। 

সুত্র মুত্র, প্রআ্রাব করা4 অ(অল্)- ভাবে) 
সং, রীৎ, উপস্থনির্গজল, প্রআ্রাব, মুত । 

মত্রকচ্ছ, (মুত্র-কচ্ছ, কষ্ট, ৫মী- হিং) 
সং, ক্লীং, রোগ-বিশেষ, মুত্ররোধ। পাথরি, 
মুঘা প্রভৃতি রোগ। 

মুদ্গ্র্থি (মুত্র _ গ্রন্থি গাঁইট) সৎ, পু, 
সুত্রাশয়ের মুখপ্রদেশে মুত্র নিরোধ, 
ক্লোম। 

মূজদোষ (01000770769, মুত্র- দোষ) সং, 

পু, মেহ। মুত্রের সহিত রেভঃহ্ষারণ। 
মুত্রপথ (07911)7%, মুত্র প্রত্রাব - পথ) সৎ, 

রীৎ, মুত্রপ্রণালী। 
মুত্রপুট -ক্রাৎ। (মুত্র-পুট পাত্র, আ- 
খুত্রাশয় _ পুৎ / শয় আদার, ৬ঠী-ষ) 

সং, পুৎ্১ তলপেট, নাভির আধো ভাগ, 
মুত্রস্থান। 

মুত্রফল। ; সং, স্ত্রী, শশা । ককেোটী। 

মুত্রল (মূত্র +ল -_ প্রৎ) সং, ক্লীৎ, রঙ্গ, রাং। 
বি, ত্রিৎ মুত্রবদ্ধক । ল1_ স্ত্রী, ককক'চী। 
বালুকী। 

মৃত্রিত মুত্র দেখ, ভক্তে)-শ্) বিৎ, ত্রিং, 
কতমুত্রোৎ্সর্গ, যোতা। 

১২৮৩ ] মর 

সৎ,মৃচ্ছ্যা, অচৈতন্য ৷ দক্সীতে-শীস্মানছু- 
মারে সপুস্বরের আয়োহণ বা অবরোহণ। 
আধুনিক জঙ্গীঘ্তজ্ের অতে কোন হুর 
হইতে অবিচ্ছেদ গন্তিতে জুরাস্তত্স প্রকাশ 
করাকে মুজ্ছনিণ বলিয়া ব্যবহার করেন। 
শিৎ-১ "ন্ফুটাতঘৎ্গ্রামবিশেষ মুজ্ছ- 
লামৃ।” (মাঘ)। প্রতিফলন ওঁষধের 
সংস্কারবিশেষ । মিশ্রণ । সাক্ষাৎকরণ। 

মুচ্ছ (মুচ্ছনি দেখ, ও- ডা) সৎ, স্্রীৎ। 
মোহ, অচৈতন্য । বৃদ্ধি । প্রসার । ব্যাণ্ডি, 
বিস্তার। প্রতিফলন । 

মুচ্ছাল (মুচ্ছণীব্। যুস্হ14-ল, বত. 
মুচ্ছর্ণবান্ | - অন্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, মুচ্ছ1- 

বিশিই, মোহপ্রাণ্ত। 
মুচ্ছিতভ মেচ্ছন দেখ, তত্তে)-_শ্, কিম্বা 

মৃচ্ছ+ইত-প্রং বিৎ, ভ্রিং) মুচ্ছ 1- 
গত। বর্ধিত, প্রবৃদ্ধ। উদ্নত। ব্যাণ্ড। 
প্রতিফলিত । দীর্ঘ । 

মূর্ত মেঙ্্ছ মুচ্ছিতি হওয়া1+ ত(ক্ত)- ক, 
নিপান্তন) বিং, ত্রিৎ, সাকার, মুভ্ভিমামূ। 
কঠিন। মুচ্ছ্তি। ভুতচন্দক্ষ । কানন। 
ন্যায়মতে-_পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্য । পৃথিবী, 
জল, তেজ, বায়ু এবং মম । 

মুর্তি মেচ্ মুচ্ছি তত হওয়1+তি(ক্তি)_ 
ক, নিপাত্তন) সহ, স্ত্রী, আকুতি, কায়।। 
অঙ্গ, অবয়ব । প্রতিমা। শরীর । হাযপ। 
শিৎ-১ “আচার্ষ্যো অ্রক্ষণো মুর্তিঃ পিতা 
নুর্তিঃ প্রজাপতেহ |”? (ক্তি_তা) কা- 

ঠিনা । দ্ুব্য। পঞ্চভুন্ত। 
মুর্তিমান্ (মুর্তিমত্ মুর্তি 4 ম্ধমতু)-_ আ- 

স্তযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, মূর্ত, মুর্ভিবিশিষ্উ, 
শরীরী | কঠিন । সৎ, ফ্রী, শরীর | ুর্খ (মুহু মুঞ্ধ হওয়1+কআ.খ)-পাঁ। মুহ্ 

স্থানে মুর্খ) বিৎ, ভি, জজ, মুঢ়, অবোধ, খালে র মুদ্ধীক (যুর্গন্ মন্তক+কণ্-_ ফোগণ) আঅৎ১পুং, 

নির্বোধ | সং, পুধঃ মাষ। গায়ত্রীরহিত, ূ 

ৃ 

্ 
ৃ 

ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় বর্ণ । 

মুর্দকপ্পরী _জীৎ 1 €মুদ্ধন্ মন্তক-_ক- 
মুর্দধোল _ ক্রীৎ পলির ব্যজনবিশেষ 

এব্ধ থোল টোপরু) সং, অধ্লভপত্র, ছত্র। 

মুর্ধজ (মূর্দনূ মস্তক -জজ [জন্ জন্মান+ 

অ(ড)- ক) যে জন্মে, €মী-ব) সং 

পুং, শিরোরুহ, কেশ, চুল। বিৎ, দিরাৎঃ 

মন্তজকজাত। 

স্বার্থগায়ত্রীরহিত্ত ।শিং-১ “ক্রীয়াহীনস্য 
মূর্খস্য মহারোগিন্ এব চ।” 

মুর্খতা (ঘুর্থ+তা - ভাবে) সৎ, স্ত্রীঘ, মুত, 
অবিবেকতা, নির্ব,ছ্িতা। শিৎ_১ “উ- 
শ্মা্দো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মুর্খ তা” 

মুচ্চন - ক্লীৎ (মুচ্ছ মুচ্ছিতি হওয়া 
সু নাস্ত্রীৎ + অম(অনট্)” ভা) 



মুল 

সুপ্ধন্য মুদ্ধন্ মস্তক য/ষ্য)- ভবার্ঘে ) 
২, পুধ, মস্তক হইতে উচ্চাধ্যমাণ বর্ণ; 

যথা পক ট ঠভ ঢ৭ রষ। বিৎ ত্রিং, 
মুদ্ধী হইতে উচ্চারিত, । মুদ্ধজ, মন্তকোৎ- 
পম । 

মুদ্ধপুষ্প মেদ্ধনূ . মস্তক-_ পুষ্প, ড্চী_ হিৎ) 
সৎ, পু, শিরীষ্বৃক্ষ | | 

মুর্ধরল (মৃর্ধান্ (বস্তক] উপরিভাগ -- রজ) সং, 
_পুধ) ভাতের মাড়। কেশ। 

মুর্ধীবেষ্টন মেদ্ধন্ মস্তক -বেউন) সৎ, রীৎ, 
শিরোবেষ্উটন, উদ্ধীষ। 

মুদ্ধা, মুস্ধা। (মুদ্ধনূ, মুর্ব বন্ধন কর1+ অনু 
, কেনিন্)-_ধি। ব-ধ্) সৎ, পুৎ, মস্তক । 

(73289) জ্যামিতিতে কোন ক্ষেত্রের ভূমি। 
মুর্ধাভিষিক্ত মুদ্ধনূ মস্তক - অভিষিক্ত, ৭মী 

_ষ। পুর্বে ক্ষত্রিয়দিগের এই কপ প্রথা 
ছিল যে রাজসিংহাসনে উপবেশন করি- 
বার পুরে মন্তরপুত অগুনদীর জল, মণূ, 
নবন?ত, মদ্যদ্বারা নাও হইতে হয় 9 সৎ, 
পু ক্ষত্রিয় । মন্ত্রী । রাজা । ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয়াজাত জাতিবিশেষ। 

মুগ্ধাবসিক্ত ; সৎ, পুৎ, ক্ষত্রিয়ার গর্ডে ব্র।ক্ষণ- 
ওরসে উৎপন্ন জাতিবিশেষ। 

মুর্বা। (মুব্ব বমন কর1+অঞেল্) ৭) 
মুব্বী £ সঞ্, মূরগা। গাছ, যাহার সুত্রে ধনু 

কের গুণহয়। 
রঃ মুল স্থিতিকরা+ অ(ক)+ ক,সং১ক্রীৎ, 

গাছের গোড়া, শিকড়। মুল । মুূল। আলু 

পলাও প্রভৃতি। নিদাীন, আদিকারণ। আদ্য, 
প্রথম । পুজি, আনল । প্রধান । । শবাস- 
বাটা। স্বনগর | নিকুঞ্জ ।চরণ। টিকিট । 
প্রথম গ্রন্থঃ যে গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়! 
টাকাদি প্রস্তত করা হয়। (1১০০) €কোন 
রাশি আপনার দ্বার একবার বা বহুবার 
গুণিত হইলে একটা রাশি উত্পন্ন হয়, 
শ্রথমোৌজ্ঞ রাঁশিটী মেই উত্পাদিত রাশির 
মূল । পিঞ্সলীমুল ৷ পুক্ষরমল । ত্রিৎনক্ষত্র- 
বিশেষ । (মুল্য শন্দঅ) দাম। 

মূলক (বুল খোড়ানকণ- খোগি) সহঃ পু 
॥ ক্লীৎ, কঙশদবিশেধ। মুলা । দুখ শ্বাবর- 
বিষবিশেষ। 

১২৮৪ ] মূল 
সিসি 

মুলকম্্ন (- কর্ম, ন্) সং্র্ীং,অভিচারার্থ ম, 
তন্ত্রাদির যোজন । মন্ত্রোষধি দ্বারা ব 
করণ, যাহ কর। । উপপাতকবিশেষ। 

মুলকার (মূল প্রথম গ্রন্থ-কার [কু ক; 
-শীঅধেণ্)- ক) যে করে, হয়া ষ) সং 
পুৎ, মুলগ্রন্থকর্ত]। শিং-- ১ “নায়ৎ গণ 
কারঃ কিন্তু মুলকারঃ 1১, 

মুলকাগ্সিকা (মুল প্রথম [কাধ্য]- কারিক 
কম্ম্মচারী) সংওজ্জীৎ, মুল গ্রন্থের অথপ্রকা* 
পদ্য । চুল্লী, উন্ন। মুলধনের বৃদ্ধি 
বিশেষ। ্ 

মূলকৃচ্ছ, (মুল গোড়া _ 
অং, ক্লাৎ ব্রতবিশেষ, 
মূল ভক্ষণ 

হয়॥ 
মূলজ (মুল গোঁড়া-জ [জন্ জন্মীন+অ 
(ড)-- ক] জ1ভ) বিং, ব্রিং, মুল হইতে 
উৎপন্ন (পদ্ব প্রত্ৃতি)। দুল নক্ষত্র হইতে 
উত্দপন্ন । সং, পু২, আরকি, আদ।। 

মূলত্রিকোণ ; সং, রং, স্বধ্যার্দি গ্রহদ্দিগের 
রাশিন্ূপ গৃহবিশেখ। শিং-১ “মিৎহো 
বুষশ্ড মেষশ্চ কন্য। ধন্বী ঘটোঘটঃ । 
অর্কাপীনাং ত্রিকোণ।নি মুলানি রাশয়ঃ 
ক্রমাত্চ।”" 

সর (মূল আদি-দেব দেবতা। 
মুলভদ্র ) মুল আদ্য- ভদ্র ভা) সৎ) 

পুং, কথ্সরাজ, কংসাহ্ুর 

কৃচ্ছ, ব্রতবিশেষ 
যাহাতে কেবজ 

করিয়া জীবন ধারণ কৰিছে 

তা! 
শ$। 

মুলদ্রব্য 7 (হুল আসল ব্য, ধন) সং, 
মূলধন ক, আসলধ', পাজি । 
মুলপ্রকতি ; সং, স্ীং,আৎখ্যমতে-জকলের 

করণীভূত,.মাম)া” গ্বাপন সত্বরজগ্তমোরপ 
ভ্রিগুণাস্িকা। আদ্য। শক, যাহ] হইতে 
মহত্তত্ত এভূতি সমুদ্ায্স জগৎ উৎ্পন্ন হুই- 
যাছে। 

মুলফলদ (মুল- ফল-- দাদা দান কর1+ 
অ(ড)-- ক] যেদান করে।সুলেও যে ফল 

প্রসব করে, ৬ঠী --হিৎ ) সৎ, পু, গনস- 
বুচ্ম 

মুলশাকট 7) (য্ল গোড়1-+4 শাকট,শাকিন 
সুলশাকিন / -তঙক্ষেত্রার্থে) সৎ) পুংমুল- 
নে, মূল! প্রভৃতির ক্ষেত | | 



মূ 
সাপটা 

মুলা; সৎ, ৬ শতাব্রী, 1. ূ নক্ষত্রবিশেষ । 
০০ পেশীর স্পা 

ৃ মূলা € নক্ষত্র )। 

একাদশ নক্ষত্রেযুক্ত, সিংহপুচ্ছের ন্যায় 

আকার! ইহার জাতফল--“মুলৎ বিরুদ্ধা- 
বয়বৎ সমুলৎ কুলংদহত্যেব বদস্তি সম্তঃ। 

" চেদ্দন্যথধতঃ পুরুষ! বিশেষাৎ সৌভাগ্য মা- 
যুশ্চ কুলানুবৃক্ধিঃ 12) 

মূলাধার (মুল --আধার ) সৎ) পুং, গুহা ও 
লিঙ্গের মধ্যবস্ত অঙ্গ দি পরিমিত স্থান । 

মূলিক (মূল গোড়া+ইক- প্রৎ ) বিহ, 
ত্রিং, মুলভোজী । 

মুলী মেলিন্, মুল +ইন্ _ অজ্ত্যর্থে) বিং১ত্রিৎ, 
মূলবিশি। জং, পুং, বৃক্ষ, গাহ। স্্রীৎ, 
জৈচী। 

মুলীভূত (মুল- ভূত হইয়াছে, ঈচি,)_ 
আগম ) বিৎ, ভ্রিৎ, হেতুদভত। নিদান- 
স্বরূপ । [সৎ, পু, জটা, বৃক্ষের ঝুরি । 

সুলেয় মুশ রোপণ করা 4 এয়(ক্য়ু)- প্রৎ) 

মুল্য (মুল. বস্স্াদির উৎপত্তির কারণ 4 
(ফ্য)-_ প্রৎ | মুলদ্বারা ক্রযবিক্রয়ার্থ যাহ) 
সৎ, রীং, দ্রব্যের পণ, দ্বাম। ভাড়া । বে- 
তন। বিং, ত্রিং, রোপণযোগ্য | প্রৃতিষ্টা- 
যেগ্য। 

মুষ পু মুষ লুঠ কর14 অ.ক)- ক, 
মুষা_ন্ত্রীৎ আপ) সৎ মুষিক। ্র্ণাদি- 

দ্রাবণপাত্র, মুডী। গবাক্ষ । শিং _ ১এক- 
দবিত্র্যা্দি মুষাবহনমিতিমহো। ব্রাহি মে ৮ 

মৃষক ): 'মুষ +অক(ণক)_ক। ২য়-পক্ষে 

মুষিক ইকক্িকনৃ)। তয়-পক্ষে-ঈক 
টা কৌকন্)_ ক ) সং, পুৎ- স্ত্রীৎ, 

নুর । 
টা € মুষক, মূৃষিক ইন্দুর_ 
মুষিকারান্তি ) অরাতি শত্রু, ৬্ঠী-ষ) 

সং, পুং, বিড়াল । 
মুষা, সু (মুষ লুঠিয়া লওয়া+অ _ প্রৎ, 
আপ ঈপ.) সৎ» স্তরীৎ, দ্বর্ণাদি গলাইবার 
পাত্র, ষুটী । মহামুষিক । 

১২৮৫ ] যুগ 

মুবিকপণণাী ; সৎ, স্ত্রী, ইন্দুরকানী-পান1 । 
মুষিকাঙ্ক 7 €যুষিক ইন্দর-অস্ক চিহচ, 
মৃষিকাঞ্চন / ৬্ভী-হিৎ। মৃষিক ইন্দুর _ 

অঞ্চন গমন, ৬ঠী-হিং) জং, পুত 
গণেশ। 

মুধষিকাদ ; সৎ, পুৎ, নাগবিশেষ | 
মুষ্যায়ণ অম্ফ্যায়ণ কোন ব্যক্তির পুত্র, অ 

- লোপ) বিং, ত্রিৎ, অজ্ঞাতপিতৃক) গু- 

ঢোত্পন্ন, যাহার জন্মের বিষয় জান। 
যায় ন।। 

মকণ্ড ; সৎ, পুৎ, মার্কগডেয় মুনির পিতা । | 
মুগ (মৃগ্ যাচঞএলা করা+ অকে)-দ্ম) সং, 

পুৎ১ হরিণ। পশু । কপোলদেশে শ্বেত- 

চিহ্ুযুক্ত গজবিশেষ । বৈষ্ব্দিগের তিল- 
কের প্রকারভেদ । হরিণ-শিংএর ন্যায় 
ডালপাল! যুক্ত অর্থাৎ মাথা চেরা হাড়- 
কাঠের ন্যায় যে তিলক । অথবা মগের 
বর্ণের ন্যায় তিন চারি প্রকার স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র রংএর  তলক । নক্ষত্রবিশেষ । মৃগ- 
নাভি। শিকার । অগ্রহায়ণ মাস। যজ্ঞ- 
বিশেষ । চতুর্বিধ পুকুষমধ্যে প্ুরুষবিশেষ। 
শিৎ-১ “শশকে পদ্দিনী মৃগে তুষ্টা চ 
চিত্রণী।” মকররাশি । গী -জ্ীং,হরিণী। 
পুলহভাধ্যা। ত্র্যক্ষরছন্দেবিশেষ। 'অআপ- 
স্মার ঘ্োগ। (+ল্- ভাবে) অদ্বেষণ। 
যাচ্ঞ! ] 

হৃগগামিনী (মুগ -গম্ গমনকরা1+ ইন পিন) 
-_ ক, ঈপ্) সং, স্্ীঘ, বিড়ক্জা। বিৎ, ত্রিৎ 
মুগতুল্যগমনবতী | 

মৃগচেটক ; সং, পুং, খট্টাস, খাটাস। 
সগজালিকা মুগ হরিণ-_জালিকা জাল) 

সৎ, স্ত্রীঘ, বাওুরা, মুগবন্ধনার্থ যন্ত্র ॥ 
মুগজীবন (মুগ হরিণ-জীবন জীবিকা) 

সং, পুৎ, ব্যাধ, শিকারী । 
মৃগণা (মৃগ্ অন্বেষণ করা+ অন(জঅনট্)- 

ভা) সৎ, স্তর নষ্ইদ্েষ্যের অন্বেষণ । 
মুগত়ট-তৃষ্ ১ (মুগ হরিণ--তৃষ্, তৃষা, 
মুগতৃষা তৃঙ্গা, তৃষ্ষিিকা । জলাভাস- 

মুগতঝ্া হেতু মৃগদিগের তৃষ্ণা যাহা- 
মগতৃষি'কা। তে বর্তে, ৭মী-হিৎ। 

আ্ীষ্মকালে উত্কট রবিরশ্মি সিকতাভুমে 



স্্গ [ ১২৮৬ | স্গ! 

পন্ডিত হইলে বালুকা প্রতিফলিত হইয়া 
জলবত, প্রতীয়মান হয় । মৃগগণ দ্র হইতে 
জল্তমে ধাবিত হইয়! ভগ্পমনোরথ হইয়! 
ফিরিঘা আইসে; এই ভ্রান্তিকে মৃপতষণ। 
বলে। কেহ তীক্ষ সুর্ধ্যকিরণজন্য উদ্ভূত 
বাস্পরাশিকে মুগতৃষ্তজ বলে) সৎ, সাত, 
মরীচি কা, হর্মকিরণে জলভ্রম। 

মুগদৎশক (মুগ হরিণ-দৎংশক ঘে শন 
করে, ২য় _ ষ) অৎ, পুৎ, কুকুর, শা । 

হৃগছ্য মেশ দিব ক্রীড়া করা+০(কিপ) 
--ক) বিৎ, ত্রিৎ, মৃগয়াকারী। 

মুপধূর্ত, মৃগধূর্তক মেগ ধূর্ত, ধুর্তক বঞ্চক, 
মী _ষ) সৎ, পু, শৃগাল। 

মুপনাভি মগ হরিণ - নাভি, ৬ঠী-_ ষ) সৎ, 
পুৎ-_ স্্রীৎ, মৃগমদ, কম্ত,রী । 

মুগনান্ডিজ (মুগ হরিণ_নাভি-জ [জন্ 
2015 ক) উৎপন্ন ) সৎ, কত 

_স্ত্রীৎ, মৃগনান্তি | 
ও মগ মুগশিরা নক্ষত্র নী পাওয়া 

শতৃন্- ক, আপ.। মুগশিরানক্ষত্র প্রায় 
যাহার সম্বন্ধে, ৬ঠী-_হিৎ। অথব! মগ 
হরিপ- নেত্র চক্ষুঃঃ ভষ্ঠী_হিৎ) সৎ, 
জ্রীৎ, মুগশিরা-নক্ষন্তযুক্ত রাত্রি । মৃগ- 
নয়নী স্তর । 

ম্বগপতি মগ পশু -পতি স্বামী, ৬ষ্ঠী_ 
ব) সৎ, পুৎ, সিংহ । সিৎহর।শি। 

মৃগপিরু, (মগ হরিণ-পিলি, চিহচ, ৬ঠী 
- হিৎ) সং, পুৎ, চন্্, শশাঙ্ক । 

মুগবধাজীব € মগ হরিণ-বধ হুনন- 
আজীব যে জীবিক! নির্বাহ করে) সং, 
পুত) মুগয়াজীবী, ব্যাধ। 

যুগবন্ধনী মুগ হরিণ বন্ধনী বদ্ধন) সং, 
স্ত্রী, বাগুরা, মুগ বন্ধনার্৫ঘ জাশ। 

ম্বগমদ (মগ হরিণ-ম্দ গর্ব, ৫মী- 
হিৎ) সং, পুৎ, মুগনাভি, মগের নাভিতে 

উত্পন্থ স্থগন্ধ ভ্রব্যবিশেষ, কস্ত রী । 
ম্বপ্নয়া মগ অন্বেষণ কর1+ ক - -খি কিনা 

তা, নিপাতন, যাহাতে মগদিককে অঙ্বেষণ 
করা যাক । অথবা মুগ+ষা গমন করা + 
০(ক্কিপ)- ভাবে) সৎ, স্ত্রী, বন পর্যটন 
পুর্নৃক ম্বগবধ, শিকার । লক্ষে শরক্ষেপ 1 

মৃগস্ু মপ হরিণডযা পমন করা+উ ্্) 
- ক) সৎ, পু, ব্যাধ। শিৎ-_১৭গয়ুদিব 
মুগোহথ দক্ষণে 1” জেটি)। ব্রহ্গা। 
শৃগাল। 

ম্গরাজ 7 € মৃগরাচ, শুগ পশু রাজ, 

মুগরাট / রাজ ৫ দীপ্তি পায়, ৬ষ্ঠী -ষ) 
সং, পুৎ, মৃগেআ, মিৎ্হ । চক্র । দিংহ- 
বাশি । মুগশিরাননত্র । 

মুগরোমজ (মুগ পশু-রোমন্ লোম-অ 

[জন্য জন্মীন+4অ.ড)- ক উ২পন্ন) বিৎ, 

ত্িৎ,। পঞগ্লোমজ।ত বস্াদি, পশমি 
কাপড় । 

মুগলাঙল মেগ হরিণ-লান্থন চিহ্চ, ৬্ঠী 
_ হিং) সং, প্ুং। ুগাক্ক, চন্দ্র । সগশিরা 
নক্ষত্র । [স্তরীৎ, মুপাকতি চিহ | 

ম্গলেখ। (মুগ-_ লেখ। চিহ্চ, ৬্ঠী-_ ষ) সং, 
মুগবাহন (ম্বপ হরিণ -বাহন খান) সৎ, 

পুৎ, বাসু। শিৎ- ১ “ধাবন্ হরিণ পুষ্টন্ছ ।”? 
মৃগব্য ম্বগে পশু-ব্যথখ বাখিত হওয়া+ 

আ(ড)-_ ভাবে) সং বীীৎ, মুগয়া, শিকার । 
সুগশিরস্ - ক্লীৎ (মুগশিরস, ম্বগ 
মগশিরা১- পুৎ হরিণ- শিরস্,শীধ 
মুগশিরা _ আীৎ | মস্তক, ক্স) 
সবগশীধ - পু ক্লীৎ 7 সৎ)' সপ্তবিংশতি 

নক্ষত্রাস্তর্গত পঞ্চম | কি 
নক্ষত্র । ইহার আ- | 
কার মুগশিরার মায়, 
পদাকৃতি বিড়ালের (| 
ন্যায়,তিনটা তারকা 
দ্বারা শোতিত। চল্দ 

ইহার ধিদেবতা। 
ইহার জাতফল। শিৎ-১ «“শরাসনা- 
জ্য/সরতো বিনীভঃ সদাজ্ত্ুরক্তে]। গুণিনাং 
গুণেষু। ভক্তামন্থপন্সেহভরেণ পূর্ণ ঃ সম্মার্স” 
বস্তখ সুগজন্মভাগী |”, 

ম্গহা (মুগছুন্, স্বগ হুরিপ-হুন্ 
করে) সং পু ব্যাধ। 

মুগাক্ষী ম্বেগে হরিণ- অক্ষি চশুঃ, ৬ভী- 
হিং) সং, স্ত্রী মবগনয়জী শ্রী । 

মুগাঙ্কষ মগ হরিণ- অঙ্ক চিহ্ত, ৬্ী_ 
হিৎ) সং, পুত মুগচিহ্ত | শিৎ- ১০লোক- 

মগ নেক্ষত্)। 

যে বধ 



গে | 

চছায়াময়ৎ লম্তঘ তবান্ষে শশসংস্থিতং 
ন বিছঃ সোমদেবাপি ষে চ নক্ষত্রযো- 
গিনঃ ॥ (মহাভারতে হরিবংশে ) ষখ। 
দর্পণৎ প্রাপ্য পরাবৃদ্তা নয়নরশ্বায়ে গ্রীবা- 
স্থমেব মুখৎ দর্পশগতমিব পশ্তস্তি এবং 
চন্নমণগ্ডলৎ প্রাপ্য পরাবৃস্তাস্তে দুরত্ব" 
দোষাৎ পৃথিবীমব্যক্তব্ূপামিব চক্দ্রমণ্ডল- 
গতাৎ পশ্টান্তি স এব চক্রে কলক্গ ইত্যু- 
পচর্ধযতে 1”? ইত্তি তট্টীক।”? চঙ্র্র । বাসু। 
কপূর । ঘক্ষ রোগের শুঁষধবিশেষ। 

সবগাঙ্কশেখর মৃগান্ধ চক্সর- শেখর ললাট, 
ঠী _ হিং) সৎ, পুং, উল্্রচড়, শিব । 

মুগাজীব মুগ পঙও-আজীব জীবিকা, 
৬ষী - হিং) সং, পুত, মৃগয়াজীবী ব্যাধ। 

ম্গাগুজ! মেগ- জঅণ্ড অগুকোষ, মুক্ষ _ 

জ [জন্ জনম্মান+ অডে)১- ক] জাত) 
সৎ, স্্রীং, কন্ত,রী। 

মুগ মেগাছ। মৃগ - ছাদ ভক্ষণ কর147০ 

ক্রিপ)- ক) সং, পু) ব্যাত্র। 
ম্ৃপা্ষন (মুগ হরিণ-অদ্বন [জাদু তক্ষণ 
করা1+জআঅন- ক] যে ভক্ষণ করে) সহ, 

পু, তরল, নেকড়িযা। বা । নী--স্্রীৎ, 
ইজ্্বারুণী। সহদেবী। মৃগেরর্বাক। শু 
ব্যাস্্রী। 

নৃগাস্তক (মুগ্ধ হরিণ-বঅস্তক নাশকারী) 
. সং, পু, চিত্রব্যাস্র, চিতাবাখ্ব। 
মৃগারাতি ম্বেগ হরিণ- অরাতি, জরি 
মৃগারি -শরক্রে, ৬ঞী _ষ) সং, পুৎ, 

সিংহ ।ব্যাদ্র ।কুক্ধর। শিং--১ “মার্গৎ 
 মার্গৎ মুগযতি মুপারাদ্সিরাষে বিরামে 
শোকৎ শৌকৎ গতবতিগতে লক্ষণে 
লক্ষমপেন।” রক্তশিগু। 

স্বগাবিৎ (মৃগাবিধৃ, ম্বগ-ব্যধ্ তাড়না করা! 
+*(ক্িপ)- ক) সৎ, পৃ, ব্যাধ | 

মৃগিত (মৃগ্ অন্বেষণ করা1+ত()_ নম) 
বিং, ত্রিং, অন্থিষ্ট । যাচিত। 

সবগেক্ষণা (মৃপ-ইক্ষপ। মুগ্ধার ইক্ষপণের 
ন্যায় পুষ্প ষাহার) সং, জ্ত্রীৎ, মৃগেবর্বার | 
বিৎ, মৃগতুল্য নেত্র! । 

মুগেজ্র মেগ পশড- ইন্্ [দেবরাজ] শ্বামী, 
৬ঠী -ব) সৎ পু, সিৎহ্। 

১২৮৭ ] মৃত 

মুগেব্বার মগ মুগপ্রিয় - ইর্বার ককেিডী) 
সং,পুৎ,শ্বেতেত্রবারুণী, শাদা রাখালশশ!। 

মৃগ্য (মুগ্ অন্বেষণ করা+য(ক্যপ)-স্) 
বিৎ, ত্রিং, অনুসন্বেয়, অন্বেষণীয়, অন্বে- 
উব্য। শিৎ_১“ন রত্বমন্থিষ্যতে সৃগ্যতে 
হি তৎ্।?ঃ 

মুন (হজ শব্দ কর11+অ- ভাবে) সং, পুৎ 
বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মাদল। 

মজা €মুজ পরিষ্কার করা14+ঙ-ভা) সৎ, 
স্ত্রীং, মার্ভন, পরিক্ষার । শুদ্ধি । শিৎ-১ 
“শিরা চ সৃজাবত। ৭”? ভেটি)। 

মৃজান্বয় (মুজা _ অনয়) বিং, ত্রিৎ১ মুজা যুক্ত, 
পরিনত । 

মূড় (মৃড় হট হওয়া7 অ(ক)-_ ক) সৎ, 
পু, শিব, মহার্দেব। ড়ানী-জ্জ্রীৎ, হুর্গা। 

মুড়ক্ষণ মেড় দেখ, অস্কণ-- প্রং) সং, পুৎ, 

বালক, শিশু । 
মৃ়্ীক (মুড় দেখ, ঈক(কৌকন্) _ অংজ্ঞার্থে) 

জং, পুৎ, মুগ, হরিণ। 
মণাল -ত্রিৎ মণ বধ করা4+ আল 
মুণালী _ স্ীৎ (কালন্)-ম্ম, যাহা 

ভক্গপাদির অন্য হিংসিত হয়) সৎ, পদ্ম 
পুতৃতির নাল, ডাট।। পক্ষাস্তদততি বিস ॥ 
শিং ১ “লাজ্দৎ চন্দনম্ঙ্গকে বলয়িতাঃ 

পাণৌ মৃণালীলত11”? ক্রীৎ, বেণার মুল.) 
শিং--১ “ম্বণ।লহুত্রাস্তরমপ্যলভ্যৎ |?” 

মণালী (ষ্বণালিন্, মৃণাল +ইন্ - অস্তযর্থেঠ 
সৎ, পুং, পদ্য । লিনী--স্ত্রীৎ, পদ্ঘিনী । 

সপ্ন মৃদু মৃত্তিকা+ ময়(ময়ট)- বিকারার্ে? 
বিং,ন্দ্রিং,মৃন্বিকার, মুত্তিকানিশ্মিত, মেটে ॥ 

মৃত মে মরা14- তত্তি)-- ক) বিৎ, ত্রিং, যৃতূঃ- 
প্রাণ্ত, গতণ্রাণ। যাচিত। শেক্ত- ভা) 
সৎ ক্লীৎ, মরপ। যাচঞার বৃত্তি । শিৎ-_ ৯ 
“ঘাচনবৃন্ধিম্্রণমিব ছঃখজনকত্তাৎ সৃতং। 
অযাচিতৎ অমুক্তমিব অম্তৎ।” 

মৃতক (ফযৃত-+কপণ্-_ যোগ) সং, ক্লীৎ, শর, 
মুতশরীর । মরণাশেঁচ। শিৎ-১ “যদি- 
স্যাৎ সুতকে স্তিমৃতিকে চ মৃতিস্তথা |” 

মৃতকল (সৃত+কস-ঈষদৃনার্থে) বিং, তরি 
স্বৃতপ্রাপ্র, মৃততুল্য । 

মু-কাস্তক। মৃতমত্ত (মুত মরা-কান্তুক 



তু [ 

সৎ, পুৎ্, শৃগাল। ৃ 
মৃতণ্ড ; সৎ) পুং, সুর্ধযপিতা। : 
নৃতপ ম্বেত--পা পালন করা+ ডে) -.ক) 

সং, পুধ। ষে ব্যক্তি শবের বস্মাি দ্বারা, 
নদ্দীতীরে দাহনের নিমিত্ত শরবহনাদি 
দ্বারা এবং জ্সপরাধীক্ষিগকে দণ্ড দিয়া 
মাপন জীবিকা নির্বাহ করে । শবভক্ষক। 

মৃতবত্সা (মৃত-ব্স: জত্ভান) সৎ) স্ত্রীৎ, 
মৃতাপত্যা, যে স্ত্রীর .সম্ভান জীবিত 
থাকে না। - ১) | | 

স্বতসঞ্রীবনী যেত--জপ্ীবনী জীবিতকারী) 
জং, জ্বী, ষে বিদ্যাবলে মুত ব্যক্তি 
জীবনপ্রাপ্ত হয়। গোরক্ষচুদ্ধা 

মৃতন্গাত ম্বেত-_ ্াত) বিৎ, ত্রিৎ+ মুতোদের- 
€শেন দ্াত। মৃত উদ্দেশ করিয়া কৃতন্নান 
ব্যক্তি । সংস্কারার্থে লাপিত মুতদেহ। 

মৃতাণ্ড ( মৃত- অগ্ড ভিম্ব ) জং, পুং১ সৃুর্ধ্য। 
মৃতি (মৃত দেখ, তিক্কি)- ভা) সৎ, স্ত্রীৎ 

মরণ, মৃত্যু । বিনাশ । ্ 
মকর (মদ মৃত্তিকা-কর [কু করা+অ 

(অন্)- ক] যে কাধ্য করে)সৎ, পুৎ, কুত্ত- 
কার, কুমার । 

স্বৎকাৎস্য ম্বদূ শুত্তিকা--কাৎস্য 
স্পাত্র) সৎ, ক্লীং, শরাব, শরা। 

স্বখকিরা মেদ মস্তিক- কির শৃকর) সৎ, 
জ্রীৎ, ঘুঘুরিয়া পোকা। 

আত্িকা (যুদ্ মৃদ্তিকা+ তিক(তিকনৃ) - শন, 
স্বার্থে, আপ._স্ত্রীৎ ) সৎ স্ত্রীৎ, মাটি। 
শন্ধমাটি। ভূমি । 

স্বৃত মে মরা+ত্যুত্যেক্)-- ভা) সং, ত্রিৎ, 
প্রাণবিয়োগ, মরণ (+ভুযুক্_পা) গুহ 
ষম। কৎস। 

সৃহ্যজয় (মৃত্াম্ মৃত্যুকে-জয় [জি জয় 
করা+অ(খশ)- ক] যে জয় করে) সং, 
পু, শিব। শিৎ- ১কতিধা মৃত্যুকন্যানাং 
ব্রহ্মণাৎ কোটিশোলয়ে। কালেন লীনঃ 
শম্ভুশ্চ অত্বরূপী চ নিগুণে॥ মৃত্যুকন্য। 
জিতা শশ্বং শিবেন গুকণামম ।ন শ্ৃত্যুন! 
জিত: শঙ্ুঃ করে কজে শ্রুতৌ শ্রুতহ ॥” 

মৃত্যুনাশক মৃত্যু মরণ-নাশক নাশ- 

পান- 

১২৮৮] 

 মৃত্যুফলা --স্ত্রীৎ 

যদ 

প্রিয় । যত শব-মন্ত উন্মত্ত, প্রিষ্) ৪ কারী) অং, পু) পারদ, পারা । মৃত্যু- 
নাশক মাত্র । র 

মৃত্যুপু্প মেত্যু- পুষ্প, ফুল হইয়াই যে 
মরিয়া যাষ)-সৎ, পুৎ, ইক্ষু, আক । 

মৃত্যুফল _ক্লীৎ ) মহাকালফল। 
ফল | 

মৃতাভক্ষকুরক (মৃত্যু মরণ- ভঙ্গুর বক্রু+- 
কণ্-_ প্রং) সৎ, পুং প্রেতপট হু, মৃত্যু- 
কালে বাদনীয় বাদ্য। . 

মৃত্যুতূত্য (মৃত্যু 'মরণ -ভূত্য দাস) সং, 
পথ, রোগ, পীড়া। 
মৃত্যুব্চন (মৃত্যু মরণ-ব্ঞ্চন প্রতারণ ) 

সং, পুৎ১শিব। বিন্বরুক্ষ । দাড়কাক। 

কদলী- 

মৃৎ্স! ] €মুদ্ মৃত্তিকা, দ্দ-_ প্রশ- 
মৃুৎল্া 4 স্তার্থে) সং, স্ত্রীং,প্রশস্ত মৃত্তিকা, 

উত্তম মাটী। 
মদ) (মৃদূ চূর্ণ হওয়1+1০কিপ)- ক, ৬ 
মৃদ। | - ভাবে) সং স্্রীৎ, মৃত্তিকা, মাটি। 

মুদন্কুর ; সৎ, পুৎঃ হারীত পক্ষী । পারা- 
বতবিশেষ । 

ম্দজজ (মুত মৃত্তিকা অনস্গ, ৬ঠী-_হিং। 
অথবা হুদ+অজচ্-ম্ম। শিং-১ “ম্ব 

হৃদ | ৰ 

স্তিকানিশ্মিতাশ্চৈর মুদঙ্গত প রকীর্ভিতঃ 1” 
পুরাণে বর্ণিত আছে, ত্রিপুরাস্থর বধের, 

পর দেই রুপিরে ঞথিবীমণ্ডল 'আদ 
হইয়া কর্দম উৎপন্তি হয়। ভগবান্ ব্রঙ্গা 
সেই শোণিতাক্ত মৃত্তিকা হইতে মুদ্ঙ্গ 
প্রন্থত করেন এবং মেই অহ্রের চশ্ব 
লইয়া উক্ত মন্ত্রের আচ্ছাদনী, শিরাঁনিচক্ষে 
বেষ্কনীও রজ্জব এবৎ অশ্হিতে গুলা প্রজ্ত 
করিয়াছিলেন । ত্রিপুরারি মহাদেব ইক্াদি 
বেষ্টিত হইয়া] আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন 
এবং গজানশকে নৃত্যের সহিত তাল 
দিতে তনুমতি করেন। সেই অববি 
হৃদঙ্গের কৃষ্টি হয়। প্রাচীন ম্বদন্গ সকল 



স্ব | ১২৮৯ ] মেন 

০ লস 
পপ সস পাপাশীসী পা সেসপাপা পপ পিপা সস পপ পাপ 

আধুনাতন মর্দল অথব দেশীয় খোলের 

মত দেখিতেছিল। অনেকে খোলকেও 

মুদঙ্গ বলিয়া থাকেন, কালক্রমে সভ্যতার 

সঙ্গে সঙ্গে অপুনাতন মৃদঙ্গের নির্াণ- 

কৌশল ও অঙ্গসৌষ্ঠৰ অনেক পরিমাণে 
পরিবর্তিত হইয়াছে । সঙ্গীতদর্পণকর্ত1 
কহেন মুক্তিকানির্ষ্মিত যন্ত্র অতি ভঙ্গপ্রবণ 

বলিয়া দ্বাপরযুগে কৃষ্ঘনীলার সময়াবধি 
উহা? কাষ্ঠে নির্মিত হইতে আরভ্ত হয়) 
সৎ, পুৎ, মুরজ, পাখোয়াজ | পটছ। শব, 
গোলমাল । বংশ, বাশ। 

মৃপদগফল যৃদঙ্গ মুরজ- ফল, মৃদলাকৃতি 
ফল ধাহার, ৬ঠী - হিং) সং, পুং, কাটাল 

গাছ। 
যৃদজার ; সৎ, পুৎ- ক্লীৎ, পাথবিয়া কয়ল]। 

মৃদঙ্গী; সং, আ্রীং, ঘোষাতকী। জং, পুৎ, 

খিনি মুদজ বাজাইতে পারেন । 
ম্ব্ধাকার (মৃদ। মৃত্তিকা- কার [কু করা+অ 

ষেণ্)_ ক] ষে করে) সৎ, পুৎ, অশনি,বজ। 

মুদিত (মৃদৃ চূর্ণ করা+তক্তে)-ন্ম) বিৎ, 

ত্রিৎ, মদ্দিত, চুর্ণিত, গু ড়া করা । 
সৃ্দিনী মেদ! মৃত্তিকা+ইন্ _ প্রশত্তার্থে) 

7*, স্ত্রী, প্রশস্ত মুক্তি কা, উত্তম মাটা। 

মছ €মৃদূ চুর্ণ হওয়া উক)-শ্ম ) বিৎ্, 
ত্রিৎ, কোমল, নরম । আর্র। অতীক্ষ । 

মন্দ । নক্ষত্রবিশেষ | স্রীৎ, গৃহকন্তা ।- 
মুদুগণ ; সৎ, পুত, চিত্রা অনুরাধা নৃগশির! 

এবং রেবতী নক্ষত্র ৷ 
মুদুগমনা মৃদু কোমণ, মন্দ গমন গতি) 

সং, স্ট্রীৎ, হৎপী। মন্দগামিনী স্ত্রী। 

মৃছুচন্মী, মৃহচ্ছদ ) (মৃছৃচর্টমিন্,। মু 
মৃহুত্বকৃ, শ্বৃহ্ত্বচ কোমল - চশ্ম ছাল 

1+ইনৃ-অন্থযর্থে। মৃদু কোমল-ছদ 

[আচ্ছাদন] বন্ধল। মৃছুত্বচ, মু কোমল 

_ত্বচ্, তচ-০ছ।ল) সং পু, ভূঙ্জ বৃক্ষ, 
ভোজপাতাঁর গাছ। গিরিজপীলুবৃক্ষ। 
কুকুরক্র। শ্রীতাল। 

মৃদুন্নক ; সং, ক্লীৎ, স্বর্ণ, সোনা । 

মুল মৃহু+ল- গ্রৎ। অথবা মুদ্+উল- 

কব) বিং, ত্রিৎ্ত কোমল, নরম। সং, 
ক্লীহ, জল। 

সৃছলোমক হে কোমল-লোমন্ রোম 
+কণ্- যোগ) সংপুং, শশক, খরগোস ॥ 
বিং, ত্রিং, কোমললোমবিশিষ্ট । 

মদূত্পল (ম্ছু কোমল_উতৎ্পল পদ্ব) 
সং, ক্লীৎ, নীলপদ্ম। 

মৃহ্বী (মছু কোমল +ঈপ. _স্ত্রীলিজে) যত, 
স্রীং, কোমলাঙ্গী স্ত্রী; যথা-“শিরীষ- 

মুম্বী সীত1।” কপিলদ্রাক্ষ। ৃ 
মদ্বীক যে চূর্ণ করা+ঈকছঈকন্)--র, 
আপ) সং, স্ত্রীৎ, দ্রাক্ষা, আঙুর । কপিল 
দ্রান্ষা। 

মৃধ স্বেধ্ [আর হওয়া] বধ করা1+অ(ক)-_ 
ধি) সং, রীৎ, যুদ্ধ, রণ, লড়াই । 

মু মৃষ সহা করা7 আকো)- ক) অংঃ 

মিথ্যা, অসত্য । বৃখা, বিফল, অনর্থক । 
ম্বযাধ্যায়ী (-য়িন্) সং, পুৎ$ বক। 
মৃষার্থক (মৃষা_ অর্থ+কণ্- যোগ) সৎ, 

কীৎ, অত্যন্ত অপস্ভব বাক্য। 
মুধাবাদী (মুষাবদিন্, মৃযা মিথ্যাবাদী 

যে বলে) বিং, প্রিৎ, মিথ্যাবাদী । 
মুষোদ্য মুষা মিথ্য।-বদু বলা? 

ক্যেপ)- ভাবে) সৎ, রীৎ, মিথ্যাকখন। 

(+ক্যপ শট) বিৎ, ত্রিৎ, মিথ্যাউক্ত। 
মিথ্যাবাদী । 

মুক্ত মেজ পরিষ্কার করা+4তক্ে)-শ্ম) 

ধিৎ, ত্রিৎ, মাজ্জি ত,নিত্ধলীকৃত। শোধিত, 

পরিষ্কত। (মৃষ সহা করা+ক্ম-শ্ম) 
ঘট | ক্লীৎ, মরিচ । 

ৃষ্টেক্ুক ; সং, পুৎ, বদান্য, দাতা। মিষ্ট 

দ্রব্যভোজী। অতিথিদ্ধে্টা। কপণ। 

মেওয়া (পারস্য) ফল। 

মেকৃ-খোট।, পেরেকু। পোরস্য-_ মেখ)। 

মেকল (মি ক্ষেপণ করা14+কলন্, থলন্ 

মেখল - ক) সৎ, পুৎ, পর্বষতবিশেষ । 

মেকলকন্যক। (মেকল, মেখল হৃহার 

মেখলকন্যকা কলিত পিতা খষিবিশেষ, 

মেকলাদ্রিজ। অথবা পর্নতবিশেষ _ 

কন্যকা কন্যা । মেকলান্দ্ি, মেকল্ 

পর্বত -জ [জন্ জন্মান+ অডে)_ ক] 

জাত) সং, স্্রীৎ। নন্দ! নী । 

মেক্ষণ; সং, ক্রীৎ, ষজ্ীয় পাত্রবিশেব | 

৯৬৯, 



মেঘ | 

শিং -- ১ মূ 

মেক্ষণৎ ভবেত্। বৃন্তং বাক্ষঞ্ পৃথ্গ্রম- 

ব্দানক্রিয়াক্ষ মৎ ।” 

মেখলা মে ক্ষেপণ করা17 খল, আপ. গ্রং) 
সং, স্ত্রী, কটিহ্ত্র । শিং -:১একধষ্টি- 
ভবেৎ কারী মেখলা তৃষ্টয্টিক1 1” হস্তি- 
বন্ধন । কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট প্রভৃতি | 
শরপত্রাদি নিশ্মিত উপবীত । শিং--১ 
“মৌজী ত্রিবৃৎসমা শ্রক্ষা কাধ্য। বিপ্রস্য 
মেখল| | ক্ষত্রিয়ুম্য চ মৌব্বী যা বৈশ্তাস্ত 
শণতাভ্ভবী।” পর্ধতের নিতশ্ব দেশ। 
হস্ত দ্বার! দৃঢুক্ধপে ধরিবার নিমিত্ত খন্ডগা- 
দির মুখশ্হিত চণ্মার্দিবন্ধন, খড়গাঁ-বন্ধ | 
নম্দানদী। পুন্সিপর্ণীলতা। হোমক্ণ্ডের 
উপরিশ্থ মৃকৃত বেষ্টনবিশেষ । 

মেঘ (মিহ জলসিক্ত কর14- অ(অন্)_- ক) 
সৎ, পুং, জলধর, বারিবাহ। দৈতাযবি-শষ। 
রাসবিশেষ। রাগবিশেষ । মুজ্জক, মুতে! । 

মেবকফ ; সং, পুৎ, করকা, শিল। 
মেখঘচিন্তক (মেঘ--চিস্তক যে চিস্তা 
মেতজীবন করে। মনেঘ-জীবন প্রাণ, 

৬ষী-হিৎ। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই 
পক্ষির বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্ত কোন জল 
পান করে না, এই নিমিত্ত ইহারা ব্রা 
কালের নিমিত্ত শ্বভাবভঃ চিন্তিত থাকে) 

সং, পৃং, চাতকপক্ষী। 
মেঘজ্যোতি৪ (মেঘজ্যোতিস্, মেঘ -জে]া- 

তিস্ দীপ্তি) সং, পুৎ, ইরম্মদ, বজ্রাগি। 
মেঘডম্নর (মেঘ-ডম্বর আড়ম্বর, ৬ঠী- 

ষ) সং, পুৎঃ মেঘাড়ম্বর। মেখগর্জন। 
শিং- ১অজানুদ্ধে ঝষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে ৷ 
মেখডন্বরে 1? সৎ, পুৎ, তড়িৎ্, বিছ্যুং। 

মেঘদীপ (মেখ-দ্ষীপ যে উজ্জ্বল করে): 
মেখনাদ (মেখ-নাদ শন্দ, ৬ঠা- হিৎ+ 
৬ঠা-ষ) সৎ, পুৎ, ইক্রুজিৎৎ রাবণের 
পুত্র | বকণদেব | মেঘর্বনি । পলাশবৃ্ষ। 
তওুলীয় শাক। 

মেখনাদানুলসক ) € ০মঘনাদানুলাসিন্, 

মেঘনাদানুলাসী মেষনাদ মেখের 
শন্দ-_ অন্ুলম্ উল্লামিত হওয়া+ অক 
বেক), ইন্নিন্) সি ক) সহঃ গুহ মধুর 1 
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০ লি 

₹মপঃ 

পপ 

“ইধাজাতীয়মিত্বার্ধাপ্রমাণৎ | মেঘনামা (মেঘনামন্, মেঘ নামন্ নাম। 
মেঘের নামে নাম যাহার, ৬ঠী-- হিং) 
সং, পু*, সুস্তক, মুতে।। | 

মেখপুস্প_ক্সীৎ 7 মেঘ_পুস্প ফুল। 

মেঘপ্রলব-পুৎ এ) মেঘ - প্রসব পিতা বা 
মাত ) সং, ঘনরস,; জল। 

মেশ্বভূতি মেঘ-ভূতি হওন) সৎ, পুত, 
অশনি, বজ। [পুত্র। 

মেঘমাল ; সং, পুং, রমাগর্তজাত কক্ষিদেব- 
মেষযোনি (মেঘ- যোনি উৎপত্তি স্থান) 

শখ, পু, পূষ। ধুয়া 
মেখবত্মস-_তআন্ 7 তমেষ-বত্ঝ পথ। 
মেখবধেশখা -শ্ন্ মেখ- বেশান বাস- 

স্থান) সৎ, কীৎ, আকাশ, আস্তরীক্ষ। 
মেখবহিছি (মেঘ শর্ধণ হেতু জাত- বহিঃ) 

বজাগি। ্ 
মেঘবাহন (মেঘ -বাহন খান, ৬ঠী-_হিং) 

সং, পুৎ, ইন্দ্র, দেবরাজ । 
মেখস্ুহদ্ (মেষ -শুহদ্ বন্ধু । মেখা- 

মেখঘানন্দী নন্দিন্, মেঘ-আনন্দিন যে 
আনন্দিত হয়) সং, পুৎ মর়র । 

মেতবাগম মেঘ -আগম আগমন, মী --, 
হিৎ) সং, পুৎ) বধাকাল। মেঘাগমন। 

মেখাত্যয়। মেষ - ত্য নাশ, অস্ত 

মেখান্ত ) শেষ, ৭শী-_হিৎ) সৎ, পু, 
শ্ররকাল। [করক1, শিল। 

মেখাশ্থি তেঘ-_ অস্থি হাড়) সং, ক্লীৎ্, 
মেখাস্পদ (মঘ- আম্পদ শ্থান) - রীৎ, 
আকাশ, গমন। 

মেচক মেড মিশ্রিত করা+অ-“ণক)- ক, 
অ -এ) সৎ,পুৎ) মসুত্রপুচ্ছচ্ছ চক্রক | পূম্। 
মেধ । শ্যামবর্ণ । ক্ীৎ, অন্ধকার । অঞ্জন। 
নীলাঞ্জন | বিৎ, ত্রিং, কৃষ্ণবর্ণ, কাল। 

মেজিয়া, মেঝ (মধ্যশন্ষজ) সং, গৃহের মধ্য" 
শ্ছল, ঘরের মাঝ । 

মেড়1 (ভেড় শব্দজ) সৎ, ভেড়া, মেষ । 
মেড, মেণ্ট, মেড; সং, পুৎ, হস্তিপক, 

মাহুত। 
মেঢ় (মিহ্ সেচন্ম করা+ই্রন্-ক) সং, 

পুং, শিশ্ন, পুরুষোপস্থ । মেষ, ভেড়া। 
মেণ (মিহ [মেষ দেখ] প্রআবত্যাগ কর 



্ 

+অ- গ্রহ । হ- আগম। হু নি স্ৎঃ 

পুহঃ মেষ, ভেড়া । 
মেতর, মেথর পোরস্য-ুমেহতর | সংস্কৃত 

মহন্ধর) সং, পায়খানা পরিক্কারক, নীচ- 
জাতি । 

মেথি (মেথ্ মনে রাখা,সৎসর্গ করা+-ই 
মেধি -- ৭) সৎ্পুৎ,ধান্য মাড়িবার সময় 

যে কাষ্ঠটদণ্ডে গো মহিষাদ্দি বদ্ধ থাকে, 
মেই কাঠ। 

মেঘিক1; সং, শ্তীৎ, ক্ষপবিশেষ, মেখিশীক । 

মেধা 

মেদ -- পুং মেদ িপ্ধহওয়া4+ অ(ল্), 
মেদস্_ ক্লীৎ. --৭) সৎ, অশ্ফির মজ্জী 

বসা । চল্দি। 
মেদজ (মেদ-জ [জন্ জন্মান-+ অ£ড)- 

ক] যে জন্মায়) সৎ পুং, ভুমিগুগ ওুলু। 

বিৎ, তরি, মেদজাত । 
মেদক্কৎ (মেদস অস্থির মজ্জা- কৃত [ক্রু 
করা4০কিপ)- কা ষে করে) মং ক্লীৎ 
মাংস । 

মেদিত (মিদ্ নিক হওয়া+ত(ক্ত)- ক) 
বিৎ, তিতিখ১ ন্তিপ্চ | 

মেদিনী মেদ+ইন্-অস্থ্যর্থে, ঈপ। মধু 
কৈটভ দৈত)দ্ঘয়ের মেদে পরিপ্রা,ত হও- 
যাতে ইহার নাম মেদিনী ) সৎ, ভ্ীৎ, 
পৃথিবী । শিৎ-১ “মনুকৈটভয়োরাসী- 
ম্মেদসৈৰ পরিপ্লতা। তেনেয়ৎ মেদিনী 
দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্গবাদিভিরিতি ।?? 

মেদিনীদ্রব মেদিনী পৃথিবী -ক্র পাওস! 
+অ(অল্)- ভা) সৎ, পু, পুলি, ধূলা। 

মেছুর (মি লি হওয়া1 উর (ঘুর) _ 
স্ীলার্থে) বিৎ, গ্রিহ, সি | শিৎ-১ 
“মেদৈমেছুরম মূ 0? চিকণ। কোমল 
মছ। উদ্ভট । পূর্ণ । রা স্মীৎ, কাকোলী। 

মেদেজ (মেদস মত্ঞা-জ [জন্ জন্মান 
+আঅডে)-_ ক] জাত) সং, ক্লীৎ, আন্ত । 

মেধ ৫েমধ্ সঙ্গ কর1+ অ(অল্)- ধি) আহঃ 
পু, যর, যাগ । 

মেধা মেধ অঙ্গ কর1+6-৭। ইহাতে 
রা বছুশ্ত সঙ্গ অর্থাৎ বিষয় করে) 

* স্্রীঘ, ধারণাবতী বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি । 

সু । মেধাকর ওঘপ। 

| 
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মেধাঃ মেধসও পুর্বে দেখ) অস.-_ রং) সং 
পুৎ, দ্বায়স্তব মনুপুত্র । 

মেধাজিৎ মেধা বুদ্ধি_- জিৎ, [ছি জয়; 
কর1+০কিপ৩- ক] যে জয় করে) সং» 
পুং, কাত্যায়ন মুনি । 

মেধাতিথি (মেধা - অতিথি) সং, পুৎ, প্রক্ষ- 

দ্বীপপতি । মন্ু-টীকাকার-বিশেষ। সুনি- 
বিশেষ । মেধাবী । 

মেধাবতী মেধাবান্4+ঈপ) সৎ, স্ত্রী, মহা- 
জ্যোতিম্বতী। বি, ব্রি, মেধাবিশিক্ট। 1. 

মেধাবান্ (মেধাবত্,। মেধা + বৎ্(বতু)- অ- 
স্ত্যর্থে) বিৎ, ভ্রিৎ। মেধাবিশিষ্ট। জ্ঞানী, 
বুদ্ধিমান্ । স্মরণশক্কিবিশিষ্ট | 

মেধাবী (মেধাবিন্, মেধা 1 বিন্_ আস্তযর্থে) 
বিৎ, ত্রিং, মেদাবিশিষ্ট | জ্ঞানী । পশ্ডিত। 
সৎ, পুং, শুকপক্গী । মদিরা । বিনী - 
শারিকা ৷ [মেধাবিশিস্ট, মেধ।বী । 

মেধির মেধ1+4+ইর - অন্তযর্থে) লিখ, জিৎ 
মেধিষ্ট 1) (মেধীয়স,, মেধাবৎ+ইষ্টি। ঈ- 
মেধীয়ান্ 1 য় অত্যর্ে) বিৎ, জিৎ, 

অতিশয় মেধাযুক্ত | 
মেধ্য মেধ চার্স করা4+য্যণ্)- কম) বিৎ, 

ত্রিং, শুদ্ধ, পবিত্র । মেধ যজ্ঞ4য--ম্ম, 

হিতীর্থে) যজ্জীয় । সৎ, পুৎ১ ছাগ । খর্দির,. 
খষ়ের। যব । ধ্যা-জ্রীৎ, নাঁড়ীবিশেষ |. 
কেতকী । শঙ্খপুষ্পী । ত্রাঙ্ষগী । শ্বেতবচা | 
শমী । মণ্ড,কী | শিৎ- ১৫ত্বচৎ স মেধ্যাৎ 
পরিধায় রোৌরবীমশিক্ষিতা স্তর পিতুরের 
মন্ত্র বৃ 1” 

মেনকা! (মে কামার -ন না-কা কোন 

মেনা ্দী, আমার তুল্য কোন জী নাই 
এমত যে বোধ করে । ভাখব। মি শেপণ 
করা+ন-ক, আপ, কণ) সৎ, আ্ত্রীৎ, 
ক্মালয়পন্রী ।শিৎ _ ১«মেনাহ মুনীনামপি 
মাননীয়ামাস্ম কৃপা বিধিমোপধেমে |) 

(মি ক্ষেপণ করা +নক- ক, আপ) 

স্বর্ণেশ্যাবিশেষ । | |] 
মেনকাআ্জজা 8 ডমনকা -আত্মজা কন্যা, 
মেনজ! | ৬ঠা-য। মেনা-জ [জন্ 
জন্মান+ অ.স্ড)-_ ক] জাত,৫মী -যষ) মং» 

স্্রীং, পার্সমতী, উমা । 



মেল 

মেনাদ মে অনুকরণ শা, মিউ২ং-- নাদ 
শব্দ, ৬ী _ হিৎ) সৎপুৎ, বিড়াল। ছাগ। 
ময়ূর । 

মেনে দেশজ) কিন্ত। তবু ; ষথা-. 
“আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়, 
ভুয়েসের গাড়। এট! এ কথা নিশ্চয়”? 

মেন্ধী মো লক্ষমী-_ইন্ধ, দীপ্তি পাওয়া4 অ 
(অল্)-_-প, ঈপ) সং, স্ত্রীৎ, মেধী বৃক্ষ, 
মেহদিগাছ । 

মেয় (মা পরিমাণ কর1+4+য পম) বিৎ,ত্রিৎ, 
পরিমেয়। পরিমাণযোগ্য । জ্বেয়। অনু 
মেয়। 

মেষ়ে, মেয়্যা মায়! শন্দজ) সং, স্ীলোক। 
কন্যা। 

মের মি ক্ষেপণ করা4+রু-ক। উচ্চত্ব 
হেতু ইহাতে কিরণ সকল ক্ষেপণ করে) 
সং, পু, হেমাদ্রি, হুমেরু-পর্বত। পৃথি- 
বীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত; উত্তর প্রান্ত 
উন্রমের,আর দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণ-মের। 

খড়গাদির মুষ্টিপ্রদেশ, সরু । পৃষ্টবংশ, 
পিঠের দ্দাড়া। জপমালার উপরিস্থ প্রধান 
বীজ। করমালার অগ্গুলিপর্ববিশেষ। শিং 
-১ তিজোহুল,ল্যস্ত্রিপর্বাণো মধ্যমা 
চৈকপর্ব্বিক। । পর্করদ্য়ৎ মধ্যমায়৷ মেরুতে 
নোপকল্পয়েস।?? 

মেরুক মেরু পব্বতবিশেষ+কণ্ -ইবার্থে) 
সৎ, পুৎ১ যক্রধূপ, ধূনা। 

মেরুদণ্ড (419) ভূগোলের অন্তর্গত উভয় 
কেক্রভেদী কাল্পনিক সরলরেখা; এই 
রেখা প্রবলম্বন করিয়া পৃথিবী পশ্চিম 
হইতে পৃর্বাভিমুখে দৈনন্দিন পরিভ্রমণ 
করিতেছে ।পিখের শিরদাড়া। 

মেরুমাবর্ণ ; সৎ, পুৎ্, চতুর্দশ মনু । 
মেল (মিল মিলিত হওয়।+ অ(অল্)- 

ভ।বে) সৎ পু, লা _ স্্ীং, মিলন,এ্ক্য। 
ল্লনতা, উৎ্সবন্ছানে বা আপণে লোকা- 
রণ্য। (এঅল্-ধি) মসী। অঞ্জন। 
মহানীলী। 

মেলক (মেল 4 কণ--যোৌগ) সং, পুৎ, সঙ্গ, 
সহবাস । সমূহ । (মিল্-ঞি.মেলি 

মিলন করান+ অক(ণক) _ ক) বি, ব্রিং, 

১২৯২ ] তমেহ 

যে ব্যক্তি মিলিত হয়,্ক্যকারক, মিলন- 
কারক । 

মেলন ( মেল দেখ, অন(অনট্)_ তা) সং 
ক্লীংঃ একত্রিত হওন, মিলিত হওয়া । 

মেলা (দেশজ) অনেক, প্রশত্ত। ভীর্থাদি- 
স্ছলে বহলোকের সমাগম! সমাজ,সভা। 

মেলানন্দা-স্ত্রীৎ ) (মেলা মসী- আনন্দ। 
মেলান্ধু_পুং | মেলা _ অন্থু কৃপ। মেলা 
মেলান্তু_পুৎং - অনু জল) সং,মস্তা- 

ধার, দোয়াত। | 
মেলনী (দেশজ) উপহার, ভেট, তত্ব; 
যথা--মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে 
কিৰিৎ 1? 

মেষ (মিষ, স্পর্ধা করা+অ(অনু)_-ক) 
সং, পুৎ১ মেড়া, ভেড়া । দ্বাদদশরাশির 
পা, দর পে এরপরের যারা পার টা 

মেল (রাশি) । ৃ 
মেষ । 

অন্তর্গত প্রথম রাশি ; ইহাতে জন্মিলে _ 
“মেষলপ্নে সমুদ্পন্নশ্চণ্ডো মানী ধনী 
শুভঃ । ক্রোধী স্বজনহস্তা চ বিক্রম পর- 
বঞ্সলহ |” লপ্মবিশেষ । ওউষধবিশেষ, চক্রু- 
মদবৃক্ষ । ষাঁস্তীং, গুজরাটী এল'শচ। 

€মষলোচন (মষলোচনের ন্যায় পা হার) 
সৎ, পুৎ, চক্রম্ । বিৎ, ত্রিৎ, .বচক্ষু- 
তুল্য চক্ষু । [স্জ্রীৎ। এজাশুজী। 

মেষবল্পী মেষশৃঙ্গাকার ফলযুক্তা লতা) সং, 
মেষশৃজ ; সং, পুং, শ্থাবরকিদ্বিশেষ | জী - 

স্্রীৎ, অজ শৃঙগীবৃদ্ম:। | মং, পুৎ, ইন । 
মেষাণ্ড (মেষ ভেড়া অণ্ড অগওকোষ) 
মেধিকা, মেষী (মেষী ভেড়ী+কণ্_ প্রৎ। 

মেষ ভেড়17+ই _ প্রৎ্) সৎ, পু, মু- 
রোগবিশেষ,ধাতুচালা, প্রত্রাবদোষ । মূ, 
প্রআাব। মেষ-ম্ত্রী, ভেড়ী। তিনিশবৃক্ষ । 
জটামাৎসী। 

মেহ (মিহ্ সেচন করা7+অজেল্)-শ্) 
ছাং, পৃৎ১ মুত্র । (17 জল.- ৭) মুত্ররোগ- 
বিশেষ । 



মৈথু ] 

মেহছন (মিহ দেচন করা+আঅন- 
-ক) সৎ ক্লীৎ, শিশ্প। (+অন-শ্ব) 

মূত্র । (1 অনট্ ভা) মুরত্যাগ । 

মেহনৎ (আরবী) সং, আয়াস, পরিশ্রম । 

কষ্ট । (- আনা) বেতন, পারিশ্রমিক 

মেহনৎ-আনা1! (আরবী-মেহনৎ+পারস্য 

মেছেরবাণী পোরস্য) দয়া, অনুগ্রহ । 

মৈত্র (মিত্র বন্ধু+অফ্)- ভাবে) সহঃ 

ক্লীং মিত্রতা, সৌহার্দ। সংসর্গ। অনুরাধা 
নক্ষত্র । শিং-১ “মৈত্রাদ্যপাদে স্বপিতী- 

হবিফুরর্বফবামধ্যে পরিবর্ততে চ)।” 
পুরীযোতৎসর্গ, মলত্যাগ । শিং-১ “ততঃ 
কল্যৎ সমুখায় কুর্ষযানমৈত্র্যৎ নরেশ্বর |? 

(মৈত্রৎ -ুমিত্রদেবতাকপীয়ু সম্বন্ধাৎ পুরী- 
ষোৎসর্গ)। ২*শরীরচিস্তাং নিন্দর্ভয মৈত্রং 
কর্ম সমাচরেৎ।১(মৈত্র-মলমুত্রোতসর্গ)। 

পু, ব্রাঙগাণ। মিত্র । বারেক ব্রাহ্মণের 
উপাধিবিশেষ। বিৎ) ত্রিৎ, মিত্রসন্ন্ধীয়। 

মৈত্রাবকুণ ) (মিত্র কর্ধ্য-বরণ+অ 

মৈত্রাবরূণি | (ং), ই(ফ্ঃ)-_ অপত্যার্থে) 
সৎ, পুৎ, অগস্ত্য, ুত্তসস্তব ৷ বশিষ্টমুনি | 

মৈত্রী-হ্দীং 7 মিত্র বন্ধু1 অ(ষ্+),য(ফ্য) 
মৈত্য - ক্লীৎ | - ভাবে) সৎ, মিত্রতা, সৌ- 

হার্দ। সংসর্গ, সহযোগ। 
মৈরেয় (মিত্রা, মিত্র +এয়(ফ্েয়)-আঅপ- 

ত্যার্থে) সং, পু, মুনিবিশেষ । বুদ্ধদেব | 
(মির4+ফ্জেয়) বিৎ, ত্রিৎ, মিত্রসন্থন্ধীয়। 

মৈত্রেয়িকা। (মৈত্রেয় মিত্রসন্বন্ধীয়+ইক 
_ বৈরিতার্থেণ সৎ) স্ত্রীৎ, মিত্রযুদ্ধ) বন্ধু- 
গণের পরম্পর সংগ্রাম 

মৈথিল (মিথিলা + অ(্ঃ) _ গ্রৎ) সং, পু 
মিথিলারাজ। | বিং১ত্রিৎ মিথিলী সম্বন্ধীয় । 

মৈথিলী (মিথিলা দেশবিশেষ+ অ- 
নিবাসার্থে, ঈপ) সং, স্তীৎ, সীতা । 

মৈথ্ন (মিথুন ীপুরষ+( (ষঃ)-_ ইদ- 
মর্ধে) সং, ক্রীৎ, অগ্যাধানাদি বিবাহ 
কম্ম। শি২ং-১স! প্রশস্ত! দ্বিজাতীনাং 
ধরকশ্্বশি টমথুনে |” (মৈথুনে- মিথুন 
শব্ববাচ্যে শ্ী- -পুৎসসাধ্যে অগ্্যাধান 

পুত্রোখপন্ত্যাদো)। শ্্রীপুকষের আমরণ 
কীর্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহৃভাষণ মক 

১২৯৩ ]. মোঁগ 

অধ্যবসায় ক্রিয়ানিষ্পতি এই অস্ীঙ্গ- 
যুক্ত ব্যাপার । হৃরত, রতিক্রিয়! ৷ 

মৈনাক মমেনক14 অ(ষ)-- অপত্যার্থে) সং, 
 পুখ, মেনকাপুত্র, হিমালয়ের জোরটপুর, 
 পর্বতবিশেষ। 

মৈনিক (মীন মত্সা +ইকফিক) _ জীব- 
ত্যর্থে) সং, পুং, জালিক, ধীবর। 

মৈন্দ) সং, পৃঃ অন্রবিশেষ। বানরবিশেষ। 
মৈদ্গহা (মৈন্দহন্, মৈন্দ অভ্ুরবিশেষ- 

হন্যে বধ করে, ২য়া-ষ) সং, পুং, 
বিষুও। 

মৈরেয় (মিরা নগরবিশেষ +এয়ফেয়) _ 
ভবার্থে। থকা মার কাম+ এয়(ফেঃয়ট _ 
- জননার্৫থে)ট সৎ, ক্লীৎ, মিসরদেশ-জাত 
মদ্যবিশেষ। শিৎ- ১ “মৈরেয়ং ধতকী- 
পৃষ্প গুড়ধানায্স সংহিতং 1”? 

মৈরেয়ক ; সৎ, পৃৎ, সৈরিষ্ধীর গর্ভে বৈদে- 
হের ওরসে উৎপন্ন জাতিবিশেষ। 

মৈলন্দ ; সং, পুং, ভ্রমর । 
মৈশ্মরতত্ব (01057701180) কোন ব্যকি 

অন্যের শরীর স্পর্শ করিয়া বা তাহাতে 
হস্ত বুলাইয়! তাহার চিত্তকে স্বাভিমত 
পথের অনুবস্তঠ করিতে সমর্থ হয়, ষে 
শাস্ম দ্বারা এই কার্য করাযায় তাহার 
নাম মেম্মরতত্। 

মোনা (মোক্ত, মু, মোচন করা+তৃনৃ-- 
ক) বিং ত্রিং, মোচন কর্তা, ত্রাণকর্তী। 

মোক্তার (আরবী) আদালতের কোন কার্ধ্য 

সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্ব- 
চার। 

মোক্ষ মোক্ষ (ক্ষেপণ করা] মুক্ত হওয়া+ 
অ(অল্)-_ ভাবে) সং, পু, মুক্তি, নিত্য- 
তুখপ্রাপ্তি, অপবর্গ। পরিত্রাণ । মোচন। 
মৃত্যু, মরণ। পাটলিবুক্ষ। 

মোমণ (মোক্ষ দেখ, অন(অনট)- ভা) সং, 
কী, মোচন উদ্ধারকরণ। 

মোঙ্ধাম; সং, পুৎ, কৈনল্যপাম, নির্বাপা- 
গ্রাম । 

মোগল পোরস্য) জাতিবিশেষ, মোঙ্গোলিয় 

দেশীয় লোক) এক্ষণে ইহার মুসলমান- 
ধন্মাবলম্থী। 



মোট্ট। [ 

ঘসেহে মুগ্ধ হস) - ক) বিৎ্, 
ও বন্ধ্য, ব্যর্থ» বিফল । শি২-- ১ 
“যাচঞা মোঘা ববমধিগুণে নাধমে 
লব্কামা 1” (শকু)। হীন। ১ পুত 
প্রাচীর । ঘা-স্মীৎ+ পাটলাবৃক্ষ । বিড় । 

মোখোলি ; সং১পুৎ, প্রাচীর, বেষ্টন। 
মোচ মু. ত্যাগ করা+অ(অল্)-__শ্ম) 

সং, রি কদ্লীফল । পুৎ্, শোভাগন 
বৃক্ষ । স্ত্রী, কদলীরুক্ষ। শাল্মলী 
বৃক্ষ । 

মোচক (পুর্বে দেখ, অক(ণক)- ক) সং, 
পু, কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ । শোভাঞ্জন । 
বৃুক্ষ। মোক্ষক । বিত১ত্রিৎ। মুক্ত । বৈরাগ্য- 

মোদক যুক্ত । (মুচি মোচি মুক্ত করান+ 
অক(েক)-- ক) মুক্তিকারক । 

মোচন মেচ, ত্যাগ করা4+ অন(অনট)-- 
ভা) সং, রীৎ, মুক্তি । ম্েচ করিল মোচি 
+ অনট:-_ ভাবে) পরিত্রাণকরণ | মুক্তি- 
করণ। ত্যাগকরণ। দল্ভ। শাঠয । নী- 
স্রীং, কণ্টকারী। [মোচনারহ | 

মোচ্য মেচ মুক্তকরা1+য-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ 
মোজা পোরস্য) চরণাব্রণ। 

মোট (দেশজ) সৎ, মস্তক দ্বারা বহনীস্ব 
বত ভাব । একুন, সমুদায় । 

মোটক ফমোটন দেখ, অকনৈক)০ শুট সং. 
ক্রীৎ, শ্রাদ্ধ।দিকালে প্রয়োজনীয় ভগ্র কুশ- 
পত্রন্বয়) ষথা--“ইতি দ্বিগুণভুগ্রদ্ভমোট কং 
পিত্ত্রাক্ষাণ বামপার্খ্ে দা? 

মেটিকী ; সৎ, স্ত্রী, রাগিণীবিশেষ । 
মোটন (ষুট্ চুর্ণ কর11+অন(অনট্)- ভ1) 

২, ্লীং, পেষণ। চুর্ণন, গুড়া করা। মোচ- 
ডাঁন। মটকান। (4 অন - ক) পুৎ, বায়ু । 

মোটনকক মোটন-4কণ) সৎ, ক্লীৎ, একা- 
দশাক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহাতে ১, 
২য়, ৫ম, ৮ম ৩১১শ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট 
সুতায় বর্ণ লঘঘু। 

মে।টা (দেশজ) বিৎ, স্ুল, মাংসল, পীবর। 
স্ত্রী, বলা । 

মোট্টায়িত ; সং, ক্লীৎ, নাধিকার ভাববিশেষ 
সখীমুখে নায়কবিষ্যক কথাদ্ি উপস্থিত 
হইলে তাহাতে অবহিতচিস্তে দৃত্তকর্ণ 

১২৯৪ ] মোঁষ 
*০ শিস্পশীপীশ্পশ্িিশশশা শশী 

০, 

হইয়! নাবিক কর্ণক কণ্ডয়ন ও বিিিন 
জস্তিত প্রভৃতি করণ। 

মোড়ন দেশজ) সৎ, আদ্দ্রদ্ল! বক্রকরণ। 
মোড়া (দেশজ) সঃ 7 "ও বেত্রনির্্িত 
আসনবিশেষ ! কচ] 

মোপ (মুণ্ প্রতি] র14অে ঞ)- গ্রৎ) 
সং, পুৎ১ শু “লে কুস্তীর। ম্ক্গিকা। 
সর্গকরণ্ড । 

মোতায়েন আরবী) নিযুক্ত । শ্ছিরবীকৃত । 
মোতািক আরবী) সম্বন্ধীয়, আংশ্রিষট, 

মিলিত | 
যোদ টেদে জষ্ট হওয়া+অ(দসল্)-ভা) 

সৎ, পু, আমে ।দ, হধ, আহ্নাদ । 
মুদৃ-ঞ্িঃমোর্ষি হুট করান 

অকপণেক)- ক) সং, পুৎ-ক্লীৎ, মোয়া 
নাড়।। পুঙঃ ময্ষরা, ক্ষত্রিয়ের ওরে 
শুদ্রাগর্ডে জাত । বিং, ত্রিৎঃ হধকারক 
আহ্লাদ্দজনক। 

মোধন-€মোদ দেখ, অন(অনট) - ভা) সং 
ক্লীৎ, হব আহ্লাদ । 

মোদযুস্তী (মোদক দেখ, অজ্ত-প্রৎ, ঈগ 
সহ, ক্্রীং, বনম্লিকা, কাটমগ্সিকা। শি 
-১ “মদয়স্তী গন্ধবতদ মোদয়স্তী খর 
স্বর ।?? ২ “তৃণশুন্যা মোদয়স্তী ভূগ। 
মদয়ভ্তিক! 1; 

ঘোকিকস্মুদ্-ড্িঃলিমোদি হর্ষ করান- 

তক্তি)-_প্ম) বিৎ, ত্রিৎঃ হধিত, আ" 

ন্দিত। শেঁক্ত-- ভাবে) কীৎ, হর্য । 

মোদী (মোদিন্, ঘমোদ4+ইন্(ণিন্)-_ 

বি ত্রিৎঃ হধযুন্ডঃ আমোদকারী। 

মোনা (দেশজ) ঢেকির মুষলের অগ্রভাগ 

লৌহদণ্ | [মৌঁচ।ক- তো বঙ্গ 

মোম মেপু শকজ কি) সং, শিকুণ। 

মোরট ম্র্বেষ্টন করা4অট- প্র) ম 
ক্লীৎ, অন্কোটপুষ্প । ইক্ষুমূল, আবে 

গোড়া । সাতদিনের দোওয়া দুর্ধ। পু 

ল্তাবিশেষ । ট1-স্্রীৎ। মৃস্নালতা। 

মোল্লা তোরবী, মৌল! শন্দের অগল* 
শিক্ষক । বিদ্বান্। 

মৌয -_ পুৎ (মুষ চুরি ভে 

মোষণ-ক্লীৎ / মেলা, ক্যুল(আনট৩- 



মোহী 

শশা শি 

| তাং গ্রত্যাহরণ। চুরি, চৌধ্য। ল্ঠন। 

ছেক্ধন। বধ, শাশ। আচ্ছেদ। প্রতারণা । 

মোষক 7 মোস্ট, মোষ দেখ, অক(ণক), 

মোটা / তৃতেন্)-ক) সং, পুং, তশ্কর, 
চৌর। 

মোস্সায়েদ (আবী) প্রস্তত, উদ্যত | 
মোহ মহ মুগ্ধ হওয়14(অল্)- ভা) সং) 

পৃৎ, সুস্্, অটৈতন্য। অজ্ঞান। মূর্খতা) 
ভাজ্কতা। বেপাস্মোক_ অব্দ্যাবৃত্তি- 
বিশেষ। দেহাদিতে আত্মাভিমান । 

বুদ্দি। শিং-১ “বুদ্ধেখোহঃ অমভবদব- 
হক্গারাদভন্মৰঃ।” ছুঃখ। শিহ-১ “মম 
মাত! মম পিতা মমেয়ৎ গৃহিণী গৃহৎ। 
এতদন্যৎ মমত্ব য ম মোহ ইতি কী- 
ততঃ 17) 

মোহন (মুহ-ডিমোহি মুগ্ধ হওয়ান+ 
অন-- ক) সৎ, পু, কন্দর্পের বাণবিশেষ। 
ক্র বৃক্ষ । বিৎ, ত্রিং, মোহজনক, মুগ্ধ- 

কারক। (+অনট ভা) ক্লীৎ, মুগ্ধকরণ। 
(+আনট _৭) সুরত । না-স্্রীৎ, ত্রিপুর- 
মালিপুষ্প। মরনমাল]। না -স্্রীৎ, উপো- 
দকী। বটপত্ী [মিষ্টারবিশেষ | 

মোহনভোগ ; সং, পু, শকরা ঘৃতমিশ্রিত 
মোহর (পারস্য) মুদ্রা, ছাপ। স্বর্ণমুদ্রা। 
মোহরাত্রি ; সৎ, ক্্ীৎ, গ্রলয়রাত্রি। 
মোহান! (দেশজ) পুক্ষরিণীর জলনিঃসরণ 

পথ। 

মোহিত (মোহ+ইত-ঞ্াণ্ার্থে) বিং,ত্রিৎ, 
মোহপ্রাণ্ত। (মোহি মুগ্ধ হওয়া+ত-_ 
শু) মোহপ্রাপিত, মোহজন্মন। 

মোহিনী (মোহ+ইনৃ--অস্ত্যর্থে অথবা 
মোহি মুগ্ধ হওয়ান+ ইন্(ণিনৃ)- ক) 
সং, জীং, সমুদ্র মহ্ছনকালে অহ্থরগণকে 
বিমোহিত করিবার নিমিত্ত নারায়ণের 
অবতারবিশেষ। স্বন্দেষ্টাবিশেষ। তক্ত্রোক্ত 
বিদ্যাবিশেষ, ইহার প্রভাবে সকল লো- 
কেই মোহিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। 
মোহকারিণী, যে মন মুগ্ধ করে। 

মাহী (মোহিন্, মহ্ মুগ্ধ করা+ইন্(ণিন্) 
ক) বিং, প্রিং, মোহপ্রাপ্ত। (মুহ-ঞ্রি 
মোহি) মোহকারক। 

[ ১২৯৫ | 
স্পা সপ শিাশিশিপী্টীিিশিি ভিপি শি শিল ১3:০০ ৃ 

মৌ মেকু শব্দ) সং, পৃ্পরস, মকরম্দ। 
মৌকুলি মুকুল+ই(ফি)- প্রং) সং, পুত, 

বায়ম, কাক। 
মৌক্তিক (মুক্ত14+ইক(ফিকি)_দ্বার্থে) সং, 

ক্লীং, মুক্তা, মতি । শিং- ১"জীমুত-করি- 
মত্ষ্যাহি-বংশশঙ্খ-বরাহজাঃ। শুক্তান্ত 

৫২ বাশ্চ বিজ্ঞয়া অষ্টোৌ৷ মৌক্তিকযোনয়ঃ১ 
মৌক্তিকমর ; অং, পুৎ-ক্রীং, মুক্তাহার। 
মৌথ (মুখ +অ(ক)_ প্রং) বিৎ, রিং, মুখ- 

সম্বন্ধীয় মুখসম্বদ্ধাধীন পাপ। 
মৌখধ্য মুখর +যফ্চয)- ভাবে) সং, ক্রীং, 

মুখরতা, বাচালতা। 
মৌখিক (মুখ+ইকফ্কি)_ স্বার্থে) বিং, 

তরি মুখনন্বন্ধীয়। কাগ্রনিক। বাহা, যাহ! 
আস্তরিক নয়। [ মুগ্ধতা । 

মৌগ্য (মুগ্ধ +যক্কে)-ভাবে ) সং, ক্রীং, 
মৌচাক (মৌ মধু শব্দজ- চাক 

শবজ) সং, মধুক্রেম, মধুচক্র | 
মৌজ। যোবনিক) কোন একটী গ্রামকে 

মৌজা কহে। [মুগ্ুতৃণনির্শিত ফেখলা। 
মৌত্বী (মুগ শর+অফেট,ঈপ) সং, শ্রী, 
মৌ্জীবন্ধ._ পুৎ, ] (মৌপ্তী-বন্ধ ব- 
মৌন্রীবন্ধন_ক্লীৎ, | দ্ধন) সং, পুং। উপ- 

নয়কালে মুগ্ধময়ী মেখলাবন্ধন । শিং _১ 
“মৌদ্বীবন্ধঃ শুভঃ প্রোক্শ্চৈত্রে মীন- 
গতে রবৌ।? 

মৌঢা (মুড়যফ্ে১_ভাবে) সং, ক্রীং, 
মুঢতা, মূর্খতা । বাল্য । [কাক, বায়স। 

মৌদগলি ফব্দগেল+ই(ি)- প্রং) সং, পুৎ, 
মৌদগল্য মুপগল 4 যফ্যে) _ অপত্যার্থে) সং, 

পুৎ, মুদগল। মুনিপুর, গোত্রকারক খষি- 
বিশেষ । 

মৌদগীন (মুগ মুগ কলাই+4-ঈন -তৎ- 
ক্ষেত্রার্থে) সৎ» ক্লীৎ, মুগকলাই জঙ্গিবার 
উপমুক্ত ক্ষেত্র । 

মৌন মেনি+অ(ফ)-- ভাবে, কর্মুণি) সং, 
ক্লীৎ, অভাষণ, তৃষ্ণীন্তাব, চুপ । শিৎ- ১ 
“উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রত্রাবে দত্ত- 
ধাবনে। ন্নানে ভোজনকালে চ ষটস্ু 
যৌনৎ সমাচরেৎ 1 

। মৌনতু ।-হেটুখ। 

চে 



মৌভু ্ 

নিস 
পাপী 

মৌনব্রত মৌন _ ব্রত 
নীরব থাকিবার নিয়ম । 

মৌনী (মৌনিন্, মৌন +ইন্ _ অস্তরযর্থেণ সং, 
পু, তপস্বী, মুনি । বিৎ, ত্রিং, মৌলব্রত- 
ধারী । 

মৌরজিক মুরজ+ ইক'ফ্থিক) _ শিল্প-অর্থে) 
সৎ, পুৎ, মুরজা-বাদ্যকারী, মুদ্জবাদক। 

মৌরী (মধুরিকা শব্দজ ) সং, বণিকদ্রব্য- 
বিশেষ, মউরী । 

মৌর্ধ্য (মুর্খ +যফ)-_ ভাবে ) সং, ক্লীৎ, 
অুর্খতা, মুড়তা.. [চক্র গুপ্ত রাজ! । 

মৌধ্য মুর1+যফ্ণে) _ অপত্যার্থে) সৎ, পু, 
মৌবব্ণ মেরা মুরগা গাছ + আফেং) _ ইদ্দ- 

মর্থে ঈপ ) সং, স্্ীৎ, ধনুগুণি, ধন্থুকের 
ছিলা। অজশ্ৃজী | মুর্বাতৃণসন্দন্ধীয়া । 

মৌল (€ মুল + অ(ষ্*) _জ্জাতার্থে ) বিৎ, ভ্রিৎঃ 
আগত । ভুম্যাদির মুলজ্ঞাতা, মোড়ল । 
শিং -১ণধযে তত্র পুর্ব সামভ্তাঃ পশ্চা- 
দেশাস্তরহ গতা2। তন্মুলত্বাত্ত, তে মৌল! 

খধষিভিঃ পরিকীর্তভিতাঃ 1”? মুলাগত । সৎ, 
পু) সচিব । | 

মৌলি - পুৎ » মু বন্ধন করা+লি 
মৌলি-লী _স্ত্রী২ / - প্রৎ, উস । অ- 

থবা মূল+ই্ফি)-_ প্রৎ)সৎ, শিখা,চুড়া। 
কিরীট, মুকুট । মস্তক। ধোপা, সৎযত- 
কেশ। অগ্রভাগ | পুৎ, অশোকবৃক্ষ । স্্রীৎ, 
ভূমি, পৃথিবী । 

মৌলিক (মূল+ ইকফ্জিক) _ ভবার্থে ) বিৎ, 
ত্রিৎ, মুলীভূত, প্রধানস্বরূপ । মুলসম্বন্ধীয় । 
সৎ, পুৎ, কুলীন নয়, বংশজ। 

মৌষল মেষল+ অ(ষঃ)-_ ইদমর্থে) বিৎ,জিৎ, 
সুষলসদূশ । শিৎ-_১ “গঙ্গায়াৎ মৌষলৎ 
বান, মহাঁপাতকনাশনং | 7? মুষলসন্- 

ক্বীয়। সং, ক্ীৎ, মহাভারতান্তর্গত “মুষলৎ 
কুলনাশনমৃ” ইত্যাদি প্রতিপার্দক ষোড়শ 
পব্ব । 

মৌসষ্টা (মুক্টি+ অফ), আপ.) সৎ, স্ত্রী, 
মুষ্টি প্রহরণক্রীড়া, খেলায় কীলোকীলি। 

মৌহ্র্ত ) (মুহূর্ত + অক), ইক(্জিক)_ 

ব্রেত্ত।, দৈব । 

১২৯৬ ] 

নিম) সৎ, পুৎ 

সেচ্ছ 

22845545 

ই € বি দেখ, অক্সেল্) ৮ ) সৎ, গুহ, 

নিজদোষ গোপন! অক্ষণ। 

অক্ষণ অ্রক্ষ ম।খা 7 অন(অআনট) - ভা) সং, 

ক্লীৎ, লেপন, মাখা । এক দ্রব্যের সহিত 

অন্য দ্রব্যের সংযোজন । মিশ্রণ, মিশান। 

(+ অন্ট_ণ) তৈল। 

আদিমা (-মনূ, মু কোমল +ইমন্ _ভা) 

সৎ, পুং, কোমলতা, মৃছুত্ব। নম্রতা । 

অিষ্ঠ ) (মু কোমল
 ইষ্ট _ অতিশ- 

অদ্িয়ানৃ/ ফ্ার্থে। অদিষস, মুছ+ঈয়স,- 

অতিশদ্ষার্থে) বিৎ, ত্র, অতিমৃদু | 

অিয়মাপ (মু মরা+ আনান) _ ক) বিং, 

ত্রিং, মৃতকল্প, মৃতপ্রায়, অবসন্ন, ছুঃখিত | 

মান কনে কাস্তিক্ষপ্প পাঁওয়1- তক্ডি)- ক) 

ত্রিৎ, ক্রাস্তিহীন, মলিন । বিবিধ, আপ্র- 

সন্র। বিশীর্ণ। শ্রান্ত, ক্রাস্ত । ছুর্ববল। নি- 

লরজ্জ, লঙ্জাশুন্ত ৷ 
ক্নানি ক্লোন দেখ, তিংক্তি)-_-ভ। ) সৎ, স্ত্ীং 

বিষাদ । মালিন্য, কাস্তিক্ষয় । প্রানি। 

লিষ্ট [ম্নেচ্ছ. অস্পষ্ট কথ। বল14 তক) 

ক) বিৎ, ত্রিৎ, অস্পষ্ট, অ-,ট১ অব্যক্ত। 

মান। (47্ত -ন্ম) অপনী 1 সখ, ক্ীং, 

স্পষ্ট বাক্য। 

শ্নেচ্ছ (ক্লেচ্ছ, আঅসংস্কুত হ শা+অ(অন্) 

_ক) সৎ, পুত আআ" জাতিবিশেষ, 

কিরাত শবর পুলিন্দন এনাদ্ি । শিং-১ 

গোমাঘসখার্দকো য ও বিরুদ্ধ বহুভাষতে, 

পর্রবাচরণবিহীনশ্চ প্লেচ্ছ ইত্যভিথধীয়তে ।' 

বিৎ, তং, পাঁপি্, পাপরত | (খঅল্_ 

রা) অপশব্দ | ক্লীৎ, হিন্গুল 

ম্পেচ্ছকন্দ [শ্লেক্ছ অসভ্যজাতি _ কন্দ মুল) 

সৎ, পুৎ, লশুন, রশুন । 

প্লেচ্ছদেশ (ক্লেচ্ছ শিষ্টাচারহীন _ দেশ, য়ং 

_স।কিন্বা ম্লেচ্ছ [যাহারা অসং্্ত 

বলে এবৎ শিষ্টাচারহীন] নীচজাতি- 

দেশ,৬ঠী _- ষ) সৎ, পু, চাতুব্ণ্য-ব্যব" 

শ্ঘা্ি-রহিভ দেশ,ম্নেচ্ছবসতিন্ছান। ঞ্চাতু' 

বর্বনযব্যবস্থানৎ বশ্মিন দেশে ন বিদ্যতে। 

ক্পেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয়ঃ 'আর্ধ্যাবর্তত্ততঃ 

পরমিতি 1” [স) সৎ, ক্লীঘ শ্নলেচ্ছদেশ। 

ক্লেচ্ছমণ্ডল পেরে দেখ - মণ্ডল দেশ, ইনি 



যক্ষ [ 

মেচ্ছমুখ €(শ্লেচ্ছ অসভ্যজাতি-- মুখ, 

শ্নেচ্ছাস্য | আস্য-বদন। এইরূপ প্রসিদ্ধি 
আছে ষে, গ্রীক বা মুসলমান আক্রমণ- 
কারিগপের মুখের ভাব তাআ্রের ন্যায় ব- 
লিয়া) সৎ, ব্লীৎ, তাত, তাব।। 

শ্লেচ্ছিত ( ম্লেচ্ছ+ইত- প্রং, অখব! ম্নেচ্ছ 
দেখ, ভক্তে)-_শ্) সং, রীৎ, ম্লেচ্ছভা যা, 
ঘঅপশব্দ। অসংস্কত বাক্য। |] 

য 
হা? ব্যঞ্জনবর্ণের ষড়বিংশবর্ণ ; ইহার উচ্চা- 

রণস্থান তালু | (যা যাওয়া+ অ(ড)-- 

ক) সৎ, পুৎ» বাসু। ষশ$। স্ত্রী, গতি। 
খাত্রা। ত্যাগ । যোগ । প্রাপ্তি । বিং, ত্রিৎ, 
শমনকর্তী । (ড-- ৭) ষান। যেষ্ নিবৃদ্ত 
হওয়া +অ(ড)-- ভ1) পু সংযমন | (+ 
ড- ক) ষযম। 

যক্তৎ (ষ [ শরীরের দক্ষিণভাগে )যোগ- কৃ 
করা1+০(ক্কিপ)- ক) সৎ, ক্লীৎ, কুক্ষিমধ্যে 
দক্ষিণভাগন্ছ মাৎসখগ্ডবিশেষ, পিততশিয়। 
তহ্বদ্ধীকরোগবিশেষ । 

যকৃদাত্মসিকা (যকৎ-আঁত্মন আপনি কণ্ 
- যোগ, আপ্। যককতের ন্যায় বর্ণ বলিয়া) 
সং, স্ত্রীৎ, তৈলপাগ়িকা, তেলাপোকা । 

যকৃদ্ৈরী ; সং,পুং,যকৃৎ্নাশক রোহিতকবৃক্ষ। 
বক্ষ যেক্ষ, পুজা কর1+ অঞ্মেল্)-_ ক্র) সৎ 

পুৎ, দেবযোনিবিশেব, কুবেরের অনুচর। 
কুব্র। কুবেরের ধন। ধনরক্ষক। ইন্জ- 
ভবন। ঁঅল্_ভাবে)পুজ]। ্ষী-স্ত্রীৎ, 
কুবেরের পত্তী। যক্ষের পত্রী । পিশাচী। 

ষক্ষকর্দম যেক্ষ দেবষোনি-_কর্দম কাদা । 
ইহারা ইহার গ্রন্ধপ্রিয় বলিয়া) সং» পুত, 
কুষ্কৃুম, অগুরু, কম্ত,রী, কপুর, চন্দন 
এবং ককোল কেুল্ছুম) মিশ্রিত পদার্থ । 

যক্ষতরু 

বক্ষাবাস »ঠী-ষ। যক্ষ-_ আবাস বাস- 
স্থান, ৬ষী _ষ) সং, পুৎ) ব্টবৃক্ষ । 

যক্ষধূপ যেক্ষ দেবযোনিবিশেষ -ধুপ, তা- 
পিত করা+ অঅনৃ) _ ক) সং, পুৎ, ধূনা। 
টারপিন্তৈল। 
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যেক্ষ দেবযানি-তক্ বৃক্ষ 

যজ 

যক্ষরস ফেক্ষ-রস আস্বা, প্রে য়) মং, পু, 
মধ্বাসব, পুপ্পমদ্য । 

ষক্ষরাট) (রাজ, যক্ষ-রাজ্ যে দীপ্তি 
যক্ষরাজ 1 পায়, ৭মী-ব। যক্ষ-রাজ রা- 

জন্ শব্দজ, ৬ঠীা-ষ) সং, পুৎ, কুবের । 
রঙগমণ্ডপ। 

যক্ষরাট্পুরী ষেক্ষরাজ কুবের _পুরী ভূবন) 
সৎ, শ্ত্রীং, কৈলামপব্বতোপরি কুবেরের 
রাজধানী, অলকা। 

যক্ষরাত্রি ষেক্ষ দেবষোনি- রাত্রি । ইহার! 
এই সময়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া! বেড়ায় 
বলিয়া) অসৎ, জীৎ, কার্ভিকী-পুর্ণিমার 

রাত । 
যক্ষসাধন ; সৎ, ব্লীৎ, ঘক্ষোপাসন! । 
ষক্ষণী (যক্ষিন কুবের+উঈপ.-স্্রীলিজে ) 

সৎ, আ্্রীং, কৃবেরের পত্বী। যক্ষভার্ধ্যা। 

পিশাচী | বিদ্যাধরী। [সং পুৎ। কুষের | 
যক্ষেত্্, যক্ষেশ ( যক্ষ_ ইন্জ, ঈশ- প্রভু) 
যক্ষোড়ম্বর ; সৎ, ক্লীং, অশ্বখফল। 
যক্ক্থী (যন্মন ক্ষয়রোগভ-ঘ্ঘ নাশকারী) 

সৎ, স্ীৎ, ড্রাক্ষা, আডঙ,র | 
যক্ষ্মা (যক্ষন্। ক্ষ, পুজা করা4মন্-_ধি) 

অং, পৃ, ক্ষয়রোগ, কাসবিশেষ | শিৎ ১ 
“ৈ্দা! ব্যাধিমতাৎ যম্মাৎ ব্যাধেষত্বেন 

যক্ষ্যতে । স য্ধা। প্রোচ্যতে লোকে শব্ব- 
শাস্সবিশারদৈঠ ॥ যক্ক্্যতে পুজ্যতে | 

যখন €্দ1া শবজ কি?) ক্রিৎ-বিং, ষে 
সময়ে, যৎ্কালে । 

যচ্ছন্ দে! দান কর] অথবা বম্+অত(শতৃ) 
- ক, দ1-ষচ্ছ) বিৎ, ভ্রিং, দ্ানকর্তী॥ 

যজত (যজন দেখ, অভ - গ্রৎ ) সং, পুৎ 
খত্িকৃ, পুরোহিত । 

যজতি €যজ্ পুজা করা4+অতিচ্- প্রৎ) 
সং, পু, যাগ । শিৎ- ১ “যজতিযু ষে 
যজামহে কুয্যান্নানুধাজেযু । 

যজত্র (যজন দেখ, অত্র_ সংজ্ঝার্থে) সৎ, 
পুৎ, অগ্নিহোত্রী, নিত্যহোমকর্ভ। | 

যজন যেজ্ পুজা কর1+"অন(অনট) _ ভা) 
সৎ, ক্লী, যঙ্ঞকরণ, যাগকরণ। শিৎ-১ 

এধ্যাপনৎ অধ্যয়নৎ যজনৎং যাঁজনং 

তথা |”? পুজন। 

১৯৬৩ 



যর ॥ 

যজমান যেজন দেখ, আনশোন)- ক, ম- 
আগম) সৎ, পুৎ, যষ্টা, ঘজ্ঞকারক, যজ্ঞা- 
দির অনুষ্টাপক, ব্রতী । যেব্যক্তি দক্ষিণ। 
দিয়া কম্প্র করায়। মহাদেবের আষ্টমূর্তি- 
মধ্যে প্রধান মুর্তি । শিৎ-১ “পশুপতয়ে 
যজমানূর্তয়ে নমঃ 7 

ষযজাক €(যজ্ দান কর1+আাক- ক) বিং,! 
ত্রিৎ, দাতা, দানকারী । 

জি যেজন দেখ, ই - ক) সং, পু, যাজক । 
যজ্ঞকর্তী। যাগ। 

যজ্জুং (যজুম্, ঘজ পুজা করা+উস্-_প) 
মে কীৎ, বেদবিশেষ, দ্বিতীয়বেদ, ত্রই 

ছুই ভাগে বিভক্ত-কৃষ্ণবজ্জুঃ ও 
রা | [যুক্ত বেদবিশেষ। 

যজুব্বেদ (যজুস্-_ বেদ) সং, পুং+ শতশাখা- 
যজুর্ষেদী ষেজুর্ষেদিন্, যজুস-বিদু জানা 
+ইন্- ক) সং, পুখ, যজুর্বেদবেস্ত]। 
যজুর্ধেদানুসারে কর্খমকারী। 

যত্ত যজন দেখ, ন- ভা) সং, পু, ফাগ, 

ক্রতু, ঘর্দবর | হোম । 
যজ্ঞকৃত্ যেজ্ঞ কৃত [কু করা7০ 

-ক)] যে করে, ২য়।-ষ্) 
কর্তী, যাজক । হোম্কর্তা। 

যজ্দদত্ত যেজ্ঞ- দত্ত যাহা দেওয়। 
যাছে) সৎ, পৃৎ, একজনের নাম । 

যজ্ঞপশ্ড যেজ্ঞ ষাগ-_পশু জন্ত, ৪খাঁ-ষ) 
সং, পুৎ, ঘোটক, অশ্ব । ছাগ। 

যজ্ঞপুকুষ ষেজ্ _. পুরুষ, ৬ঠী _ষ) সং পুত, 
বিষুঃ। নারায়ণ। শিৎ-১ “ যজ্ঞপুরুষায় 
বিষ্ণবে নমঃ)? 

যজ্ঞভূষণ ; সং, পু, শ্বেতদর্ভ | 

যুজ্তযোগ্য যেজ্ঞ _ যোগ্য উপযুক্ত) বিৎ, ত্রিৎ 
যজ্ঞাহ্ । সৎ, পুং, উড়, বর বৃক্ষ । 

যজ্ঞবণী ; ১) সং, স্্ীৎ, সোমবল্রী ও 

যক্বাট যেজ্ত-বাট আবৃতস্থান, ৬ঠী -_ 
ষ) সৎ, পু, বজ্ঞশ্থান, যক্ভূমি | 

যঙ্ঞসার (যজ্ঞ যাগ- সার সারাংশ) সং, 
পুহঃ ষক্রভূম্কুর গাছ, 

যজ্ঞহত্র ধেজ্ -হ্ত্র শ্তা, ৬্ঠভী- 

ক্লীৎ, ঘজ্ঞোপবীত, পৈতা। 
গদ্ধন্ত ত্রিবৃতৎ হুত্রৎ 

(কপ) 

হই- 

ষ) সৎ, 
শিৎ- ১ 

.স্ধবানির্মিতৎ 

১২৯৮ ] 

ৎ» পু» বাগ- 

যত 

সপ সপ পপ 

শটনঃ | তন্ত্রয়মধোবৃত্তৎ ফজ্বশৃত্রৎ বিছু 
বুধাঃ1% [ক্রপদরাজ!। 

যজ্ঞসেন (েজ্ৰ-- জেলা, ৬ষ্ঠী-ষ) অং, পু, 
ষজ্ঞাৎশতুক্ যেজ্ভাশভুজ,যজ্ঞ বাগ - অংশ 
ভাগ-ভুজ, [ভুজ. তোজন কর14-০ 
(ক্কিপ১)-ক ) বষেভোজন করে) সৎ) 
দেবতা । 

ষজ্ঞাঙ্গ যজ্ঞ যাঁগ- আঙ্র অবষব)ট সং, 
পুখ১ ষজ্তসাধন তোমলতার্দি। উড্ভুশ্বর- 
বৃক্ষ । খদিরবৃক্ষ । ব্রাহ্মপয্রিক। র্লীৎ, 
যজ্ঞের অবয়ব । আা-স্ত্রীৎ, সোমবনী । 

ষজ্জারি (যজ্ঞ ষাগ- অরি শত্রু) সং, পুং» 
শিব। রাক্ষস । 

যজ্রাস্ত েক্তর-- অস্ত শেষ) সং, পুৎ১ ষত্ত- 
শেষ । অবভৃথ । দরীক্ষাস্ত। 

যক্তিয় যেজ্ঞ+ইয়_হিতার্থে, অহ্বর্থে) বিৎ, 
ভ্রিং, যজ্তকর্্মের যোগ্য । যজ্ঞের হিত- 
কারী। কৃষ্কচসার মগের বিচরণযোগ্য। 
সং, পু২, দ্বাপরধুগ । 

যজ্তিয়দেশ যেজ্কিয়_ দেশ) সং, পুত, যাগ" 
করণে পযুক্ত দেশ । শিৎ- ১ “কৃঙ্মারজ্ত 
চরতি মৃগো ত্র খভাবতঃ ৷ স জ্ঞেছে। 
যভ্িয়ে। দেশে ম্রেছদেশক্বত পর? 1)? 

যজ্জীয্ (যক্ঞজ+ঈয়ণৌয়)- ইং রে) বিৎ, 
ভ্রিৎ, যক্দ্সন্থন্ধীয় | সু পু. হুশ্বরবৃক্ষ। 

যজ্ঞেশ্বর যেজ্ঞ- ঈশ্বর, ৬ ২) সং, পু 
বিষু্ নারায়ণ । 

যক্ডোড়,ম্বর (ষজ্ত- উড়ম্ব ; দৎ্পুৎ, স্বনাম- 
প্রমিদ্ধ বৃক্ষ, যজ্ঞ মুর । 

ষক্জোপবীত (য্জ্ঞ-উপবীত স্তত্র, যজ্ছের 
দ্বারা সংহ্গত উপ্বীত, ৬্ঠী-ষ) সং, 
কীং, যজ্তশ্থত্র, পৈতা। 

যজুযু যেজ পুজা করা+ যু প্র) সৎ পুশ, 
যজুব্রেদবেত্ত! ব্রাহ্মণ । ষজমান। 

যজন্বা ষেজন্, ষফজ. পূজা করা4বন্বেনিপ) 
_ ক) সং, পু বাজ্তিক, বেদবিধি অনু" 

সারে যাগকর্তী। 

যৎ্যেমু নিবৃত্ত করা+০(কিপ)-্ম) অহ 
যেমন। যেহেতু । ঘাহাতে। যেদ্ শব্দজ? 
বিং, ত্রিৎ যে। 

যুত [যম নিবৃত্ত করা7তক্ডে)-শ্্র) বিং, 
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ত্রিৎ, সংযত, বন্ধ । নিয়ুমিত। নিগৃহীত । 
'অনুষ্ঠিত। €+ক্ত- ভাবে) সং ক্ীৎ। 
সংযম । পদ ছার। গজতাড়ন। 

খতঃ যেতস্, যদ্-৮[পঞ্চমী স্থানে] তস্) অত, 

যেহেতু । যখন । যেমন । যাহাতে | ষাহ। 
হইতে। 

ঘতন ষেৎ যত্ব করা+অন- ভা) সংক্লীৎ, 
যত, চেষ্টা, উদৃযোগ । 

ঘতম (ঘ+তম.ডতম)- বনহুর মধ্যে একের 

নিদ্ধারণার্থে) বি, ইহাদের মধ্যে ষে। 
ষতমান পুব্বে দেখ, আনশোন)-- ক, ম- 

আপম) বিৎ, ত্রিৎ, ষত্বকারী, হতুবিশিষ্ট। 
তর (ষ4+তর:ডতর)- ছুদ্লের মধ্যে একের 

নির্দারণার্থে) বিৎ, ইহাদের ছুই জনের 
মধ্যে ষে। 

যতক্রত যেত _ ব্রত) বিং, ত্রিৎ, ঘ্বৃঢুত্রত১ ঘখা- 

নিমমে নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনাদি 
কণ্মের অনুষ্ঠানকারী । 

তাত্মা (যতাত্মন্, যত-আত্মন আপনি, 
৬ _ হিৎ্টবিৎ, ত্রিং, জধ্যতচিত্ত, নিষ্ব- 
মৈিতাস্তঃকরণবিশিষ্ট । ঘাহাঁর মনোবুৃদ্তি 
বশীভূত আছে। 

সৃতি যেত তব করা+ই-ক, যে যম নিয়- 
মাদিতে যত্বু করে) সৎ, পুৎ্ততপন্বী, মুনি । 
ভিক্ষু, পরিক্রাজক | যেমু নিবৃত্ত করা4- 

কি-ধি। যাহাতে জিহ্বা নিবৃদ্ত হয়) 
সৎ, শ্লোকাদির স্বর বিচ্ছেদ স্থান, শ্লোকা- 
দর উচ্চারণে জিহ্বার ইঞ্টবিচ্ছেদ-স্বান । 

পাঠবিচ্ছেদ। জন্ধি। ক্রোধ। অনুভূতি । 
বিধবা । (ঘৎ1+ভতি -প্রৎ) বিৎ্, ত্রিৎ, 
বহুৎ, খতগুলিন, য পরিমিত । 

যতিচাক্ারণ ; সং, ক্লীৎ, ভ্রতবিশেষ। শিৎ 
- ১ আষ্টাবঞ্টৌসমন্ীয়াৎ পিগুান্ মধো- 
দিনে শ্থিতে | নিয়তাত্মস। হবিষ্যাশী। ঘতি- 
চান্দ্রায়ণৎ চরন্্ 1? 

তী। (যতিনৃ, ষৎ্ [যম নিবৃত্ত করা4 ত(ক্ডি) 
- ভ1174+ইন্্-_আস্ত্যর্থে। অথবা যত+ 
ণিন্- ক) সৎ, পু, (জিতেজ্রিয়। মনি । 

সন্ন্যাসী । তিনী_জ্ীৎ, বিধবা । 
বৎ্কিঞ্চিৎ ষৎ্খ যে--কিঞ্চিৎ কিছু) অৎ, 

কিয্ৎ্পরিমাণ, (কিছু । 

1 ১২৯৯ ] ঘা 

য্ত যেত্ব দেখ, তক্তে)১-ক) বিং, ত্রিং» 
প্রষতুবিশিষ্ট । শিংৎ-১ “ইহ ঘত্তৈর্নিরা- 
কারৈব্বস্তব্যমিতি রোচয়ে 1” 

ষত্বু (যৎ যত্ব করা1+ল-ভা) সৎ, পৃ, 
প্রবৃত্তি । রূপাদি চতুব্রিংশতি খুণাস্তরগত 
গুণবিশেষ। পরিশ্রম। উদ্যম। অধ্য- 

বসায় । চেষ্টা, উদৃযোগ । প্রয়াণ । 
ঘত্র(যদু যে+[সণ্তমী স্থানে] ভ্র- প্রত) 

ঘৎ, মেখানে, ষথায়। ঘে বিষয়ে। 
যত্রসায়ংগৃহ-_যেখানে সায়ংকাল উপস্ছিতি 

হয় সেইথানে যাহার! অবশ্থিতি করে। 
যথা মেদূ ঘে+থাচ.- প্রকারার্থে) অৎ, যে- 

মন। ষৎ্পরিমাণ। সাদৃশ্য। যোগ্যতা । 
বীনা । সত্য । স্বার্থ । অনতিক্রম। 

যথাৎশতদ্ (ঘথা-_ অংশ-4-তস্) অত, উচিত 
অংশ অনুসারে । 

যথাকথপ্চিৎ--যে কোনরূপে, কষ্টন্যণ্টে। 
| যথাকাম (ঘথা-কাম ইচ্ছা । কাম অতি- 

ক্রম করে না, ব্যৎ- স) ক্লীৎ, ত্রিৎ - বিৎ, 
সেচ্ছানুসারে, ষেমন ইচ্ছা] । 

ষথাকাল (যথা-কাল সময় । কাশ অতি- 
ক্রম করে না, ব্যৎ- স) ক্লীৎ, অং, যথা- 
সময়ে, উপঘুক্ত সমস্বে। দ্বিবমের শেষ- 
ভাগ । 

যথাক্রম ঘষেথা যেমন -ত্রেষ পধ্যায়। ক্রেন 
অতিক্রম করে না, ব্যৎ- স) ক্লীৎ, অত, 

ক্রেমানুরূপ, ক্রেমকে অতিক্রম না করিয়া । 

যথাগত যেখা- আগত আসিয়াছে, ব্যৎ, 
_জ) বিৎ, ত্রিৎ যেখান দিয়া আসি- 
যাছে, ষেক্ূপে আগত । ভত্পন্ন। যেথা - 

গত) ক্লীৎ, অং, যেরপে গত । 
বখাজাত € যথা যেমন” জাত উদ্ভুত) 

বিৎ, ত্রিৎ, মুর্খ । নীচ, অসভ্য । 
যেখা ষে- 
মন-- তথা 

যথাতথম্ _ ক্লীৎ, ভ্রিৎ- নি, 

যথাতথ - বিৎ, ত্রিৎ, ) 
তেমন অর্থাৎ ষথা স্বরূপ, ব্যৎ- স) যথা- 
যোগ্য, যথার্থ । ইতিহাস । পুরাবৃত্ত। 

যখাতথা- যেখানে সেখানে । 
যথাপুবর্ব (যথ। যেমন -পুকাঁ, ব্যং-স) 

ক্লীৎ, ক্রিৎ- বিৎ, পুর্বান্থরূপ, পুর্ব্ত। 
পুর্বদিকৃদেশকালান্ুরূপ। 



1 ৬৩১৩৩ ] যথে যস্ত! 

বথাধথস্ _ক্রীং, ক্রিৎ-বিৎ, টু যেখা- থা, | বাঞ্ধিত, ব্যৎ-স) ক্লীৎ, ইচ্ছানুরঞ্প, 
বথাযথ - বিৎ» ত্রিধ, ব্যৎ.-স) বাঞামুমায়ী। 

যেমন, পুর্ববানুযায়ী, যথাযোগ্য । 
যথার্থ (যথা যথাভূত- অর্থ সত্য, ৭মী-_ 

হিৎ। মধ্যপদলোপ ) বিৎ ত্রিৎ, সত্য । 
যোগ্য । 

বখার্থমূ _ রীৎ, ক্রিৎ- বিৎ 
ষথার্থ-_ বিৎ, ব্রিৎ 

ব্যৎ-স) সত্য । যোগ্য, উপযুক্ত । 
যথার্য্ _ক্লীৎ, ভ্রিৎ- বিৎ 
যথাহ্ বিঃ ত্রিৎ 

_ স) যথোচিত, যথখ!যোগ্য | 

যথাবৎ ষেখ14-ব্ চৎ্)_ প্রং) অত, বিধি- 
বৎ, বিধানানুসারে | যথার্থ, ঠিক। 

যথাবসশ্ছিত যেথ। - অবশ্ফিত) বিৎ্১ত্রিৎ, প্রকৃত, 
যেমনটা আছে। 

যথাবিধি যেখা _ বিধি) অং, বিধানানুসারে। 

ষথাশক্তি যেথা - শক্তি । শক্তিকে অতিক্রম 
করে না, ব/ৎ- স) ক্লীং, ক্রেৎ - বিৎ, শক্তি 
অনুসারে, যথাসাধ্য । 

যথাশান্স (যথা যেমন-শান্স, ব্যৎ-স) 

অৎ, রীৎ, শাস্স জন্কুসারে । শাস্ত্রসম্মত । 
শিৎ- ১ “যথাশাস্ত্রঞ্চ নিণণীতো। যথাব্যাঁধি 
চিকিৎসিতহ ॥* 

যখাসংস্কারকারিতা ; সৎ, স্ত্রীৎ, ষেমন সৎ- 
স্যার আছে তদন্ুরূপ কাধ্য করা। 

বথান্থখ (যথা _তুথ ) ব্লীং১ অৎ) হুথ অনু- 
সারে । 

যথাস্থিত (যথা ঘেমন-শ্থিত নিণীত, 
স্থাপিত) বিৎ, ত্রিৎঃ প্রন্তত, সত্য । যোগ্য, 
উপযুক্ত | অৎ, যথার্থরূপে । 

যথাস্ব ষেখা যেমন-ত্ব নিজ) র্লীৎ, অং, 
ষথাযোগ্যরূপে । বিৎ, ত্রিৎ, যথার্থ । 

যথাস্বম (যথ। যেমন--স্ক নিজ, ব্যৎ- স) 
ক্লীৎ, ক্রেৎ-বিৎ, যখাযথমৃ, যথাযোগ্য । 

ষযথেচ্ছাচীর যেখা যেমন -- ইচ্ছা- আচার 
আচরণ ) সৎ, পুৎ, দ্েচ্ছাচার, আপনার 
ইচ্ছানুস।রে আচরণ । 

যথেপ্দিতম্ _ক্ষীৎ, ক্রিৎ-খিৎ | 

যথেপ্সিত _ বিৎ, ভ্রিং 
(ষথ।-- 

ঈপ্দিত 

] যেখা যে- 

মন- অর্থ 
দ্বর্ূপ অর্থাৎ স্বরূপকে 'অঅতিক্রুম করে না, 

যেখা-- অহ 

যথেষ্ট (থা যেমন ইস্ট - শ্ত, ব্যৎ-_স) 
ক্লীৎ, অতগত্রিৎ, যথা... দত, ইচ্ছানুরূপ। 
প্রচুর, বহুতর, সু. 4 । 

যথেষ্ট।চারী €- চান, যথা যেমন -হষ্ট 
বান্িত-চারিন্ যে গমন করে) সং, 
পু» পক্ষী । বিৎ, ত্রিৎ, হ্বেচ্ছণচারী | 

যথোচিত (মথা যেমন_উচিত উপযুক্ত) 
ক্লীৎ, অৎ, যথাযোগ্য, ্খোপযুক্ত, উপ- 
যুজবরপে। 

যখোদ্দিত যেখা যেমন-উদ্দিত [বদ বলা 
+তক্তি১-ম্ম ) কথিত) র্ীৎ, অং, ষ- 
থোক্ত, যেমনটি বলা হইয়াছে । শিৎ-_-১ 
“সখোপ্দিতৎতে পিতৃভিঃকুরূধ্ারপরি গ্রহৎ।” 

যদ যেজ, পূজ।কর147+ অদৃভেদ্)_ শ্ম) সর্ব, 
ভ্রিৎ, যে, যিনি, যাহা । অৎ, যেহেতু । 

যর্দ। যেদ্ যে+দা--কালার্থে)ট অৎ্, যখন, 
যত্কালে, ঘে সময্নে। যেহেতু । 

যদ্দি যত যত্ব কর1+ই-ভা, সুদ) অৎ, 
একক্রিয়াতে অন্যের অপেক্ষাহুচক জজ্জ।- 
বনা, সংশয় । পক্ষাসম্তর। অবধারণ। 

বদিবা €যদি সংশয়-বা বিকলে) অং, 
আঅথব।, পক্ষাম্তর । 

যছু; সং, পু, দেবযানির গর্ভজাত যযাতি 
রাজার জ্যেষ্টপুত্র । পু বহুৎ, যছুর বংশ । 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ । দশারহদেশ । 

ঘহুনাথ, যছুপতি যেছু _ নাথ, পতি, ৬ী _ ষ) 
সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ 

যৃচ্ছা (যদ যে-খচ্ছ পমন কর1-4অ 
_ভা, আপ) সৎ, স্্রীৎ, স্বাতস্তয, স্বেচ্ছা! । 
অনায়াস। দৈবাৎ। স্বৈরবৃত্তি। শিৎ-১ 
“যদৃচ্ছালাভ সম্ভুষ্টহ ।১” 

যন্তবিষ্য যেদ্ যে-ভবিষ্য ভবিষ্যৎ) বিং, 
ত্রিং, দৈষ্টিক, ভাগ্যাপেক্ষী । 

যদ্যপি যেদ্ি-আঅপি নিশ্চিতরূপে) ক্রিৎ- 
বিং১ যদিও । 

যন্বা (যদ যে--ব! বিকল্পে, ছ্ৎ- স) অত, 
পক্ষান্তর | “যদ্বাভ্যদ্দয়যোগ্যত1 |”? বুদ্ধি। 

যস্ত। যেস্ত, যম্ নিবৃন্তি করা+তৃ(তিন্)- ক) 
সৎ, পু২, সারখি । হস্ভিপক, মাছত। নিৎ, 



বন 

ভ্রিৎ, দ্রমনকারুক। নিয়ামক । বিরত্তি- 

কারক । 

যন্ত্র তন্ত্র সঙ্কুচিত করা4-অজঅল্)-৭ণ ) 
সং, রিং, কল । কল-কৌশলে যে কোন 
কম্ম নির্ধ্বাহার্থ নিশ্ধিত পদার্থ । ষাতা। 
অগ্নিষন্ত্র, কৰমান বন্দুক প্রস্বতি । পদার্থ- 

নিরূপণ সামগ্রী । শৃত্রধারের কাষ্ঠপ্রভেদদক 
অস্থা, তুরবিন্, অমর ইতাদি। যদ্বারা এক 
প্যানে প্রযুক্ত বল শ্ছানাস্তরে ভিনরূপে 

কার্ধাযকারী হয় তাহাকে যন্ত্র বলে। তন্ত্রে 
-দেবাদির অধিষ্টানচক্র | বাদ্য । পাত্র- 
বিশেষ । আধারদাকু | (4-অল্- ভাবে) 
নিমন্ত্রণ । 

যস্তক তন্ত্র কল, দমন ইত্যাদি+ কণ্- 
দ্ার্থে) সৎঃক্রীৎ, ষন্্কাষ্ট, কু'দ। খাতা 

যস্্রগৃহ যেশ্ত্ এখানে তৈলযন্ত্র- গৃহ শ্বর) 
সৎ, ক্লীৎ, তৈলিশালা, খানিধর 1. 

যন্ত্রগোল (যন্গ যাতা- গোল) সৎ, পুৎ, 
মটর কলাই। 

যন্ত্রণ (যণ্ত্র, পীড়া! দ্েওয়! ইত্যাদি+-ত্সন 
ক্সেনট্)-_ ভ1) সং, ক্লীৎঃ বন্ধন । [বোধ । 
ধারণ । রক্ষণ | সন্গটতা । দমন, শাসন । 

সঙ্ষোচন । ণ1-স্্রীৎ। যাতনা, ক্লেশ। শর- 
পত্ররচনা । 

বন্ত্রপেষণী যেম্্র কল-পেষণী হাতা) সৎ, 
স্্রীং, পেষণার্থ যন্ত্রষাতা। 

যন্তরভৃত্য--কাপড় প্রভৃতির কলে কাধ্য করি- 
বার নিমিত্ত নিয়োজিত তত্য ৷ 

যন্ত্রিকা যেস্ত্র+কন্্-_ যোগ, আপ্) সং, স্ত্রী 
ফাতি। পত্বীর কনিউ। ভগ্ী, শ্যালী। 

যঙ্সিত (ল্্র+ইত-- প্রথ্, অথবা যন্ত্র +তক্তি) 
ক্র) বিৎত্রিৎ, বদ্ধ । প্রতিক্দ্ধ। শাসিত, 
দমিত । সংযমিত। 

যন্ত্রী যেস্ত্রিন্, যন্ত্র +ইন্ _অভ্তযর্থে) বিৎ১ত্রিৎ, 
যস্ত্রবিশিক্ট, যন্ত্রযুক্ত । সং, পুৎ, শিকার । 
যাহার! যন্ত্র বাদন করে, বাদ্যকর | গুণী । 

ষড়যন্ত্রকারী ।ধূর্ত। 
যম যেযৃ-ঞ্রিল্ষমি নিবৃত্ত করান+অ(অন্) 

_ ক) জং, পুৎ, দক্ষিণদিকৃপাল, ধশ্মরাজ, 
শমন। শনি । (ষ্ম যাহার ম্বামী) কাক। 
বিৎ্ ত্রিৎ। দ্বিং), যমজ, যুগ্ধাজাত। (যস্গ 
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নিবুত্ত করা+অ্অেস্১- ভাবে ) সংঘমন, 
অস্তঃকরণের বহির্ত্তি নিবৃ্তি করিয়া কে- 
বল ঈশ্বরে নিয়োগ । শরীরসাধনাপেক্ষ 
নিত্যকম্্র, অহিৎ্সা সতভ্যাদি। শিৎ-১ 
“অহিৎসা সত্যবচনং ব্রহ্ষচর্ধ্যৎমকক্কন্তা । 
অস্ভেয়মিতিপঞ্চেতে যমাশ্চৈব ব্রতানি 
চ।” (মনু) । সহিষ্ুত1। মৃত্যু । উৎ্সব- 
বিশেষ । যোগ । মী-_জ্জ্রীঘ, যমুনানদী । 
শিং--১ ণ“যতস্ততঃ সরোষোহর্কঃ সংজ্ঞাং 
বচনমব্রবীৎ্ । মঘষি দু সদ] বস্মাৎ কুরুষে 
নেত্রমং্যমৎ ॥ তস্মাজনিষ্যসে মৃঢে প্রজা 
সংযঘমন্ৎ যম্ৎ |”? 

ঘমক (যম দেখ, কণ্--যষোগ) সং, র্লীৎ, 

শন্দানস্কার-বিশেষ, ভিন্ার্থক্ স্বরব্যঞ্জন- 
সমুহের তাদৃশত্রমে পুনরাবৃত্তি । পু, 
সংযম । ত্রিং, দ্বিৎ, একগর্ডভে একদ1 উৎ-. 
পন্ন সম্ভানদ্বয়, যুগ্মজাত । 

ঘমকীট (যম--কীট পোকা) সং, পুত, ঘুর্ঘ্ু 
রিয়া পোকা ॥ 

যমজ যেম-অ [জন্ জন্মান+ অডে)- ক] 
জাত) ত্রিৎ, দ্বিৎ, একগর্ভে একদ। উত্পন্র 
সন্তানদ্বয়। সহজাত । তুল্য । 

যম্তাযেম+ তা- ভাবে) সংক্্রীং,যমের ভাব 
অর্থাৎ মৃত্যু ; খা 
“যদ্দি কর মমতা, হত হয মতা, 
দিবি ভুবি সমতা গুহ হেরন্ে।? 

যমদ্ণি ; সং, পু পরশুরামের পিতা । 
যমদৃূতক (যম _দৃত, ৬ষী-ষ, কণ-যোগ । 

অথবা! কৈ শব করা। যে যমদৃতের ন্যায় 
শব করে) সৎ, পু, কাক । যমকিস্কর। 
তিক _ স্ীৎ্, তিভ্িড়ী, তেতুল । 

যমক্রম যেম ক্রম বৃক্ষ) সং, পু, শান্সলী 
বৃক্ষ, শিমুলগাছ । 

যমদ্বিতীয়1; সং,স্ত্রং)কার্তি কী-শুরু!-দ্বিতীয়া, 
ভ্রাতৃদ্থিতীয়। । 

যম্ধার যেম- ধারা অস্থ্ের তীক্ষভাগ) সং, 
পুৎ, যে অস্ত্রাদির ছুই পার্খে ধার আছে, 
কিরীচ প্রভৃতি ; যথ1__ 
«কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাপে। 
্ুরধার তলবার যমধার দাপে।?? 

যমন যেমু নিবৃত্তি করা4 অন(অনট্) _ ভা) 
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সৎ, রলীৎঃ সংযমন | ৰন্ধন। ছেত্বন। উপ- 
রম । বিনাশ । (+অন-_ ক) পুঘ১ যম। 

যমনিকা যেম [সিরৃন্ত করা] থাম1+ অন - ৭, 
কণ্-_ যোগ, আপ) জং, আ্সীৎ, যবনিকা, 
কানাৎ, পর্দা । 

বমপ্রিক ; সৎ, পুৎ, বট বৃক্ষ । 
বযমভগিনী ; সংঃ স্ত্রীৎ, ষমুন। | 
যমরাট,॥ (-রাজ১ ষম-রাজ যে ছণ্ডি 
যমরাজ 1 পায়, রাজ রাজন্ শব্দজ ) সৎ, 

পুত, যম, শমন, কৃতাস্ত। 
যমল যেম স্বুগ্ম_ল লাধাতুজ, অথব! যম 

দেখ, অলকেল)-_ন্প্) সং, ক্লীৎ, যুগ, 
জোড়া । পুৎঃ বুন্দাবনস্ছ বুক্ষবিশেষ । লী 
-স্রীং, পরিচ্ছদাদিবিশেষ। 

বমলার্জভুন যেমল _ অঞ্জন) সৎ, পু, কুনের 
পুত্র নলকৃবর ও মণিগ্রীব; ইহারা এক 
দিন মদমত্ত হইয্স1, রমণী লইয়া জলক্রীড়। 
করিতেছিল; এমন সম্য় দেব্ধি নারদ 
দেই স্থান দিয়া যাইতোঁছিলেন। কিন্ত 
ইহার1 তাস্থার জম্মাননা না করায়, তিনি 
এই অভিস্ম্পাৎ্ৎ দেন যে, “তোমরা বৃক্ষ- 
ব্ূপধারণ করিয়া ভূমগুলে জন্মগ্রহণ কর।” 
পরে তাহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়) পুনরায় 
এই বর দ্বিলেন যে, “গোকুলে যাইয়া 
থাক, জে স্থানে বিক্ুর স্পর্শে মুক্তি পা- 
ইবে।? একদিন যশোমতি চঞ্চলমতি 
কৃষ্ণকে উদৃখলে অর্থাৎ উথলে বন্ধন 
করিয়। রাখিয়া গ্ুহকাধ্য্ে ব্যাপৃতা আছেন, 
এমন সময় কৃষ্ণ সেই উখলি সমেত ছুটিয়া 
নিকটস্থ যমল অর্জন বৃক্ষের গায়ে গিয়া 
পড়েন। এই অত্ভ্বনবৃক্ষই শাপভষ্ট্র বুক্ষ- 
রূপী কুবেরের পুত্রদ্ধয় । তাহারা কুষ্ণ্রে 
স্পর্শে তৎক্ষণাৎ, শাপমুক্ত হইয়া লকা- 
পুরীতে গমন করিল । 

যমলাজ্ভনহ। (_ হন, ষমলাজ্জ,ন বৃন্দাবনস্ছ 
বৃক্ষরূপী দৈত্য -হুন্ যে বধ করে, ২য় 
- ষ) জৎ+ পুহ্, কৃষ্ত | 

যমবান্ (- বণ) যম আংযম +বতৎ্বেতু)-- 
 প্সন্তযর্থে) বিৎ, ভরি, সংযন্বিশি ই, জিতে- 

জ্িয়। সতযমী । [লুলাপ, মহিষ । 
মাবাহন যেম বাহন, ৬চী- ষ) সং, পুৎ, 

পাশ 

ষমস্বস। যেমস্বস্ক, যম-_ন্বস্তয ভগিনী) অং, 
আীৎ, যমুনানদী । ছূর্গা । 

যমানী (যম-আ-নী পাওয়া4+. 
ষমানিকা দ্িপ)-ক। যমানী +কণ্_ 

যোগ) সৎ, স্ত্ীৎ, যবানী, যোয়ান । 
যমাস্তক যেম-অস্তক নাশকারী) সং, পুং, 

শিব, মহাদেব । [পুৎ, ষমের বাড়া । 

যমালয় যেম- আলয় গৃহ, ৬ঠী-ষ) অং, 
যমিত (যমৃ-ঞ্িঃ-্ষমী নিবৃত্ত করান+4ত 

ক্ে)-"্ম) বিৎ ত্রিৎ, বন্ধ। ছে্দিত। 
খণ্ডিত । সংযমিত । 

ষমী যেমিন্, যম + ইন _ অজ্ত্যর্থে) বিৎ্, ত্রিৎ, 
জিতেন্দ্রিয়, সংযমবিশিষ্ট । শি২-১ “অব 
হিৎসা আত্যমস্ভেয়ৎ ব্রক্ষচধ্যম কলুষ। 

ইতি পঞ্চ যম যেষাৎ সম্ভীতি যমিনঃ 
স্মৃতাঃ রি 

যমুনা যেমু বিরত হওয়া4 উলনৃ- ক,আপ) 
সং স্রীং, যমভদ্দী ।কা নদী নদশ। শিং 

-১ ঘিমম্য ভগিনী : 1 ষষ্ুনা তেন 
সা মতা | ইতি দে 'ণম্।” দুর্গা । 

ষ্মুনাজনক (ষ্মুনা ক 1 নদ্রী-জনক 
জন্মদত1) অসৎ» পু, | 

যমুনাভিদ্ যেমুলাটি  খণ্ডকারী । ঘিনি 

লাক্গলফলক দ্বারা ।সুনা নদীকে দ্বিখওড 
করিয়াছিলেন) সৎ, পু বলরাম । 

যমুনাজাত। (যমুনাভ্রাতৃ, ষমুনা _ ত্রাস ভাই) 
সৎ, পু, যম । 

যমেকুকা ; সঃ টশৎ, দণ্ডঢক্কা | 

যযাতি ষয বায়ুর ন্যায়-যাতি [যা গমণ 

করা+তিচ্- ক] গমন, ৬ঠা- হিং) অং, 

পুৎ, নহষ রাজার পুত্র; তিনি শুক্রশাগে 

জরাগ্রস্ত হইয্াছিলেন। 

ষষী যো গমন করা4উঈ _ সহজ্ঞার্থে, দিত) 
সং, পুৎ্, শিব, মহার্দেব। পথ, বাস্তা। 

যু যো গমন করা1উ--ক, দ্বিত্বঃ নিপা" 

তন) সৎ, পুথ্, অশ্বমেধীয় অশ্ব । ঘোটক। 

যহি যেদু_ হি) অং, যখন। যেহেতু । 

যব যু মিশ্রিত কর1-৮অ(অল্) _ ক) সং, 

পুং, শস্যবিশেষ । পরিমাণবিশেষ, চার" 

ধান-পরিমাণ। অন্কুলিস্ছ ষবাকার রেখা” 

বিশেষ । (+অল্্ _ ভাবে) বেগ। 



যব [ 

যবক যেব+ কণ্ স্বার্থে) সং, পুৎ, শৃকধান্ত- 
বিশেষ, যব। 

ফবক্য যেবক1+য-তত্ক্ষেত্রার্থে) সৎ, ক্লীং, 
যব শশ্ত জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র । 

যবক্ষার (যব ক্ষার লব্ণরল) বৃ পুহ, 

ক্ধারবিশেষ, সোরা। 

যনক্রীত ) সৎ, পুৎ, মুনিবিশেষ। 
যবগণ্ড (ঘুবন্ মুবা-গণ্ড যে বদনৈক 

দেশ হয়। যুবন্-ষব ) সৎ, পু, যবগণ্ড। 

যবজ (যব-জ(জন্য জনম্মান+অ(ড)-- ক] 
জাত) সং, পুং, যবক্ষার ৷ যবানী। 

যবদ্বীপ ; সৎ, পু, উপদ্বীপবিশেষ, যাঁবা। 
যবন যু মিশ্রিত কর1+ অন - ধি) সং, পুৎ, 
আরবদেশ। তুরক্ষদেশ। €(7+খঅন-_ক) 
মুসলমান। €জ্ঞু বেগে চলা) বেগবান্ 

অশ্ব। বেগ। (যোনি +ষ্-জাতার্থে) 
জাতিবিশেষ। মুসলমান বা শ্লেচ্ছজাতি। 
বিধন্দা, অসদাচারী। প্রখিত আছে ষে 
বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পরাভব করিবার 
মানসে বশিষ্টের গাভীর যোনিদ্বার হইতে 
কতকগুলি লোক নিত হয্স। পরে তাহা- 
রাই যবন নামে খ্যান হইয়াছিল। 
বিষুপুরাণে যবনজাতির উত্পত্তিবিষয় 
অন্যপ্রকার বর্ণিত আছে । সগর রাজ! 
বিশেষ অপরাধ নিবন্ধন কতকগুলি 
লোককে তাহার্দিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়। 

ভারতবধ হইতে বহিক্ষুত করিয়া দেন। 
তাহারাই পরে যবননাষে খ্যাত হইয়াছে। 
উইলসন সাহেব অনুমান করেন যে 
বাকুটি,য়া হইতে আয়োন। ব৷ গ্রীস পর্য্যন্ত 
সমস্ত গ্রাক উপনিবেশের অধিবাসী গ্রীকৃ- 
দিগকে হিন্দুরা যবন বলিতেন। বিৎ, 
ত্রিৎ, বেগধান্ 1 নী-স্ত্রীৎ, যুবনজ্জরী। 
(+অনট-ণ, আপ.) পর্দ।। যবানী 
ওষধ। শি২- ১ “সগররাজনৈষায়াৎ সর্ধব- 
শিরোমওনৎ জর্বধন্মরাহিত্যণ্চ কৃতৎ তে 
চাত্বধম্মপরিতযাগৎ্ শ্নেচ্ছত্বৎ যযুরিতি 
বিষ্পুরাণোকজত্বাৎ । যবনঃ মোমলমানে- 
নরেজোভয্বজাতিবাচকঃ |” 

যবনাচাধ্য (যবন-আচাধ্য শিক্ষার্ুক্ত ) 

সৎ পুং, তাজকগ্রন্থকার পিতবিশেষ। 

১৩০৩ ] যশঃ 

যবনানী (যৰন+ঈপ.) সং, স্ত্রীৎঃ ববনের 
লিপিবিশেষ আবি, পাসাঁ । 

যবনাল ষেব যবসদৃশ--নালা নাড়া, ৬্ঠী 
-- হিৎ) সং, পুং, ধান্ত বিশেষ, দেধান। 

যবনিক1 জু. বেগে চল14+অনট্-ণ,অ!প, 
অ-্য। অথবা যবনী+ কণ, আপ) সং, 
স্্রী,তিরক্গরিণী, কাঁনাৎ, । যবনস্ত্রী। 

যবনেষ্ট (ষবন- ইষ্ট বাঞ্িত) সং, ক্লীং, 
সীসক, সীসা। মরিচ। গৃঞ্তন ।.পুং, নিশ্ব। 
পলাওু । লশ্ডন। ই স্ত্রীৎ, খর্জ,রী। 

যবফল ; অৎ, পু, বংশ । কুটজ। জটা- 
মাংশী | 

যবমধ্য ; সং,ক্লীৎ, চাক্রায়ণবিশেষ। 
যবময় (যব+ময়-_বিকারার্থে) বিং, প্রিং, 

যবদ্বার। প্রস্তত । 
যবলাসট; যেব-লস্ ইচ্ছা করাশ-অ-- 
ববশৃক ২। যব-শৃক শশ্তাদির শুক্র 

অগ্রভাগ) সৎ, পুৎ, যবক্ষার । 
যবস (যু মিশ্রিত করা+ঘঅম- ক) সং, পু২, 

_ক্রীৎ,;৭, বাস । বিৎ, তরি, ক্ষ | 
ঘবাগু যু মিশ্রিত করা+আগ্ন-্ম, যাহ! 

মিশ্রিত করা যায়) সৎ, জ্ত্রীং, যব্মণ্ড, 
যাউ । 

যধাগ্রজ ধেব-অগ্র [অগ্রভাগ] শীষ-জ 
[জন জন্মন+অ(ড)- ক] জাত) সং, 
পুৎ, যবক্ষার, সোরা। 

যবান খেব ঞুগ-আ-নী পাগুয়+অ 
প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, বেগবান, দ্রুতগামী । 

যবানী যেব- আআ -নী পাওয়+অ, 
যবানিকা 1 ঈ। যবানী+কণ_ প্রং) সং, 

স্রীৎ, ওষধবিশেষ, যোয়ান। 
ঘবিষ্ঠ (যবীরস্, যুবন্ যুবা+ইষ্ঠ, 
টব ঈয়স্ু-_অত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 

অন্থিযুবা। কনিষ্ঠ । শি২-১ “অংশমংশৎ 
যবীয়াংসঃ 1” (স্মৃতি)। 

যব্য (যব+য-তৎক্ষেত্রার্থে) সং, রীং, 
যবশস্ত জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র । পুৎ, 
চান্রমাস। শিৎ-১ “যব্যদ্বয়ৎ শ্রাবণ|দি 
সর্ব। নদ্যেো। রজত্বল1১ 1” 

হশঃ যশস্) আশ. ব্যাপ।+ অস্- ক, য-. 
আগম) সং, ক্লীৎ, সুখ্যাতি, কীর্তি । 



যণ্ভি খ্ 

জীবিতের খ্যাত্তি। শিং-১ “দানাদি- 
প্রভব! কীর্তিঃ শৌধ্যাদিপ্রভবৎ যশঠ। 
ইতিমাধবী, অতএব মশ:কীর্ভোর্ডেদ- 
স্ত'পি দর্শনাৎ ১ ঘশঃকীর্তিপরিভ্রষ্ট। জীব- 
পি নজীবতি। জীবতঃ খ্যাতিধশো 
মৃতস্য খ্যাতিঃ কীর্তিঃ 1” ইতি কস্যচিৎ, 
প্রয়োগহ । [সৎ, পু, টকা, ঢাক । 

যশঃপটহু যেশস্ যশব্যাপক -পটহ্ টাক) 

যশঃশেষ (ষশন্-শেষ অন্ত, ৬ঠী- ষ) 
সং) পুৎ, মৃত্যু । কীর্তিবিশেষ । বিং, ভ্রিৎ, 
মৃন্ত। 

ঘশদ ; সৎ, ক্লীৎ, ধাতুবিশেষ, দস্তা । 

ঘশস্কর যেশস্-কু করা4+ অ(ট)-- ক) বিং, 
ত্রিৎ, ঘশংসাধন। 

যশস্য (বশস্1+য(ফ্যে)-. প্রং) বিং, ত্িৎ, 
বশস্কর, হুখ্যাতিজনক । শিৎ- ১ “ধন্যৎ 
যশস্যমায়ু্যমূ।? 

বশন্বান্ যেশস্বৎ যশস 4+বতু _ অস্তযর্থে)বিৎ, 
ত্রিৎ, কীর্তিমান্, যাহার 'খশঃ আছে। 
স্বিনী-স্ট্রীৎ, বনকার্পাসী। যবতিক্তা । 
মহাজ্যোতিক্মতী। 

যশদ্বী (যশখ্িন্, যশস বিন _ অজ্ত্যর্থে) 
বিঃ ত্রিৎ, কীর্ভিমানৃ, বিখ্যাত । 

বষশোদ যেশস- 1 দান্করা+ অ(ড)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, কীর্তিদাতা। সং, পৃৎ, পারদ । 

»শোদ। (যশস-দ1 দান করা+1 অ(ড)- 
ক, আপ.) সৎ, স্ত্রীৎ, নন্দগোপ-পত্বী । 

ষশোধন যেশস. _ ধন, ৬চী _ হিৎ) বিৎ্ত্রিৎ, 
যশস্বী | 

যষ্টব্য (যজ দেবপুজা করা4তব্য_ম্ম) 
বিং, ত্রিৎ, যাগার্্, ষজ্জছের উপযোগী । 

ষষ্টা (যই, যজ পুজা করা7+ ভৃত্ন্)- ক) 
সৎ, পুৎ, যাগকর্তী। ষজমান, ঘাজ্কিক। 

যি যন্ধ. পুজা কর1+ তি(ক্ডি)-শ্, ক- 
লোপ) সং, পুৎ, স্্ীৎ, লাঠী। ধ্বজা্দি- 
ঘণ্ড। তত্ত। শাখা । ছড়া, নর। ভাগ । 
মধুকা, যিমধু । পুৎ, ভূজদণ্ড । শিং-১ 
* চুতবষ্টিরিবাভ্যাসেবভৌপরভূতোম্মুখী।” 

যষ্টিক। যেড্টি+ কণ.- যোগ, আপ) সং, স্ত্রীৎ। 
বষ্টি, লাঠি। একনর হার। দীর্থিকা, সরো- 
বর। যষ্টিমধু। 

৮৮১ ক শাীশাশশিপাস্পীশাপাপপাাপপাস পপি শশি শী শিপ পাসে স্পা 

ষাঁজ 

বষ্িগ্রহ যেষ্টি লাঠি_ গ্রহ ষে গ্রহণ করে) 
সৎ, পু লগুড়ধারী, বষ্টিধারী। 

যষ্টিমধু (বাট- মধু মৌ) সং, কীং, মি 
মুূলবিশেষ। 

যস্ক ; সৎ, পুৎ মুনিবিশেষ । 
যহব (যা গমন করা+ব--প্রথ। হ-আ!- 

গম) সৎ, পুং, বজমান, যাজ্িক। 
যা (যাত শব্দজ) সৎ, পতি জাতৃজায়া। 
যাউ (যবাণু শব্দজ) সং, ফ*মওড । মাড়। 
যাওন, যাওয়া (গমনার্থ ষ::1তুজ) সৎ, গমন, 

চলন । 
বাতা (যন্ত্র শকজ) সৎ, পেধণযন্তর, ভক্ত! । 
ধাতি যেস্ত্র শব্ঘজ) সং, ওবাকাদি ছেদনার্থ 

আন্্রবিশেষ । ৃ 
যাগ যেজ পুজা কর1+4-অ(ঘঞ) -- তা) সৎ, 

পু) যজ্ব) হোল । 

যাচক (যাচ্ যাচ.ঞ1 করা41অক(ণক)- ক) 
বিং, ত্রিং ভিক্ষু, যাচ ঞাকারী। প্রার্থী । 

যাঁচন-_ ক্লীৎ, ট (যোঁচ্ যাচ 1 করা+ অনট, 
যাঁচন1 স্ত্রী,  - ভা) সং, যাঁচ এা,ভিগ্ষা, 

প্রার্থন1। 
যাঁচনক (যাচ+ অন - ক, কণণ ) বিৎ, ভ্রিং, 

যাচক। (+'আনট_-ভাবে, কণ.) ক্লীং, 
প্রার্থনা । [ভিক্ষণ"য়, প্রার্থনীয়। 

যাচনীয় যোচ্ক দেখ, অনীক - “) বিং, ত্রিং, 
ষাচমান যোচক দেখ, আন(. .--ক) বিং) 

ত্রিং, প্রার্থয়মীন, খাচঞ 7১ যে ব্যক্তি 
যাচঞ1| করিতেছে । 

যাচিত (যাচ যাঁচ এ 7 রা+-তক্তে) প্র) 
বিৎ ভ্তিৎ, প্রার্থিত, ভিক্ষিত। মৃত। (+ 
ক্ত- ভাবে) সং, কীৎ, প্রার্থনা । শিৎ-১ 
“যাঁচনবৃত্তিম রণমিব ছুঃখজনকত্বাৎ মৃতৎ। 
অধাচিতৎ অমৃতমিব অমৃতম।» 

যাচিতক (বাচিত দেখ, কপ -নিবৃত্তর্থে) 
সং ক্ীৎ, প্রর্থিতবন্ত । হাগলাৎ। 

-ষাচ ঞা যোচিত দেখ, নঙ্- ভা, আপ) সঃ, 
্ত্রীং, ভিক্ষা» প্রার্থনা । 

যাচ্য যোচিত দেখ, যঘ্যেপ)-প্) বিৎঃ ত্রিংঃ 
প্রার্থনীক্র, ষাচিতব্য। 

যাজ যেজ. দ্বান করা1+ অব্বেঞ)- ভা)সং 
পু) ভক্ত, জন্ন, ভাত। 
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] যাদঃ 

পপ পিপিপি পি ২ 

বাজক তযভ পুজা কর17অকণেক)-ক)| পরিত্যক্ত । পর্যযধিত; যথা_-"যাতযাম 
সং, পুৎ, ষাজ্জিক। রাজার গজ । খন্ড, 
পুরোহিত । মন্তৃহস্তী। 

যাজন ফেজ -লযাজি যাগ করান +4্মন 
(অনট)-- ভ1) সং, ক্লীৎ, যত্তরক্রিয়া করান, 
যাগ করান। পৌরোহিতা । শিং-১ 
“আধ্যাপনমধ্যয়নৎ যষজনৎ যাজনৎ তথা ।” 

যাজি (যাজিন্, ষজ. যাগ কর14+ই 
যাজী (ইঞ৪), ইন্(িন্)-_ ক) সৎ, পুৎ, 

যাগকর্তী, যাজক । যত । 

যাজুষ (যজুন বেদ+অ(ষ)- ইদমর্থে ) 
বিৎ, ভি, যতুর্বেদ সম্বন্ধীয় । 

ঘাজ্কবন্ধ্য (ষজ্বন্ক ইচ্ছার পিতা যষ্জ্য)_ 
অপত্যার্থেট সৎ, পুৎঃ ধর্শশাস্প্রণেতা 
ফজুর্দেদপ্রবন্তা মুনিবিশেষ। শিৎ- ১ 
“মন্বত্রিবিষ্জহারীতযাজ্ক্যবন্ক্যোশনোদি রাঃ 
-_ধর্শান্প্রযোজ কা 1১ 

বাজ্ঞমেনী (ষজ্জসেন ভ্রপদরাজা4 অ(ষ) 
অপত্যার্থে, ঈপ) সং, স্ত্রীৎ, দ্রৌপদী । 

ঘাক্সিক (যজ্ত+ ইক ফিক) _ প্রৎ ) সৎ, পু, 
যন্তকর্তী। যাজক,পুরোছিত । দর্তবিশেষ। 
রক্রখর্দির। পলাশ । অশ্বগবৃক্ষ | বিৎ, ত্রিৎ 
যজ্জীয় । [চক্র । 

খাজ্জিকান্ন যোত্রিক _ অন্ন) সং, কীৎ, যজ্ঞের 
যাজ্য যজ পুজা কর1+ঘ(খ্যণ)-_ শ্ম)বিৎ, 

ত্রিৎ, যাজনযোগ্য । যজনীয়, যক্ষক্রিষাব্র 
যোগ্য। যাহার জন্য যাগ করা যায়। 
জ্যাস্বীৎ, হ্োতৃপাঠ্য খকু যাগমন্ত। 
(4ঘ্যণ._ ধি) সৎ, ক্রীৎ, যক্ত্থান । দে- 
বতা। প্রতিমা । ষথা--“যাজ্যৎ ক্ষেত্রমল- 
ক্কারমূ 1)? 

বাত (যা গমন করা+1+তকক্তি)১-ক) বিধ, 
ভ্রিং গত, অতীত । (+ক্- শব) লঙ্গা। 
জ্বাত। (4+ক্ত-_ ভাবে) ক্লীৎ, গমন । প্রো 
পণ। জ্ঞান । অঙ্চুশাঘাত দ্বার তাড়ন। 

বাতন।া (ফত-ঞিল্যাতি যস্্রণা দেওয়া 

অন- ভাবে, আপ.) জং, স্ট্রীং, তীত্র- : 
যাদঃ (যাদস, যা শীত্র) গমন করা+ অগ- বেদনা, যত্রণা । 

খাতযাম যোত গত-যাম ক্ষাম্তি, সহ্ন, 

উচিত ময়, ৬ঠা_হিৎ) বিৎ, ত্রিং, 
জীর্ণ। ভ্রাসপ্রাপ্ত । পরিভুল্ত । উচ্চিষ্ট। 

১ 
০ 

1 যাথার্থিক 

গতরমমূ ।”? শীর্ণ । পুনঃপুন প্রমুজ্যমান । 
। যাতব্য (ঘা যাওয়া+1তব্য-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 

অভিগস্তব্য । আক্রমণীয় । 
ঘাতা (ঘাত,ষা গমন করা+তৃচ -ফ, অ 

- আ) সং, স্ত্রী, পতির ভ্রাতপত্বী, যা। 
যো গমন কর1+তন্- ক) বিৎ, ত্রিৎ, 

গ্রমনকর্তী। (যত গমন করা+খ-_ ক) 
রথচালক, সারথি । মাতলি। 

যাতায়াত (যাত গমন- আযমাত ঘআগমন, 

দ্বং-স্) সং, কী, গমনাগমন | 
ঘাতিক, যাতৃক ; সং, পুং, পান্থ, পথিক । 

যাতু €ষা গমন কর1+তুন্-_ ক) সৎ, পু 

পথিক । সময়। রাক্ষস । বায়ু। বিৎ, ত্রিৎ, 
গমনকর্তী । 

যাতুধান (যাতু র্াক্ষম-ধা ধারণ কর! 
+ অন - প্রৎ ) সৎ, পুং, রাক্ষস, নিশা- 
চর। 

ঘাত্রা (ঘা গমন করা+ত্র- ভাবে, আপ ) | 

ৰ সৎ, স্ত্রীৎ, প্রস্থান, গমন । অভিনির্যাণ, 
যুদ্ধার্থ নির্গমন। যাপন । দেবতার উত্জব- 
বিশেষ ) যেমন-_-রথযাত্রা, দোলযাত্রা ইী- 
ত্যার্দি। ভীর্থগমন । নির্বাহ । (4+ত্র-ণ) 
উপাঁয়। 

যাত্রিক (যাত্রা ইক(ফ্িক)-আঅহ্ার্থে) বিৎ, 
ত্র, যাত্রাসন্বন্ধীয় । যথায বা ষাহাভে 
য্বওয়া যাইতে পারে । যাদ্বাযোগ্য, যাত্রার 
উপযুক্ত । সং, ক্রীৎ, গাখেয়, পথখরচ। 

| পু, উত্সব । উপায়। পথিক । 
৷ যাত্রী যোত্রিন্, যাত্রা + ইন - অস্ত্যর্থে) বিৎ, 
ৃ ত্রিৎ, যাত্রাকারী। 

যাথাতথ্য যেখা -_ তথা য.্য্য)-_ ভাবে) সং, 
ক্লীং, যথার্থতা, প্রক্ততত্বত্ব, সত্যতা । 

( যথার্থ+ ইক(ফিকি)- ভবার্থে) 
বিৎ, ত্রেৎ, বাস্তবিক, সত্য । 

যাথার্থ (ষথার্থ4ঘংক্ধ্য)- ভাবে) আঙ, ক্লীহ। 
ষ্থার্থ তা, জত্যতা', প্রকৃততত্ত্ব ৷ 

কাঠ দু আগম) সহ, কহ, জলচর জন্ত) 

জলচর জীব। শিং১ অপুষ্যাস্চাভি- 
গম্যশ্ড ম্বাদোরউ্রিরিবার্ণব2 1” 

৬৪ 
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যাদঃপতি যোদস্ জলজন্ত পতি, 
ব) সং, পুৎ+ সমুদ্রে । বরুণ । 

ঘাদব খেত ইহার পূর্ণব পুকুষ 1 অফ) - 
বখশার্থে) সং, পথ, কৃষ্ণ, যছুনন্দন । বিৎ, 
ত্রিৎ, বছুবশীয় | যদুসম্বন্ধীয় | ক্লীং, গো- 
মহিষার্দিরূপ ধন । পুৎ, বছুৎ, যছুবৎশীয় 
ব্যক্তি । বী-স্ক্রীৎ, বাস্ভী দেবী । ছুর্গী। 
মদ্দিরা। কুট্টনী। গোধন। 

যাদলাৎ-পতি ; সৎ, পুৎ, সমুদ্রে 
যাছু দেশজ) সৎ বশীকরণ বিদ্যা, যোহিনী। 
যাদুকর (দেশজ) যাহারা মায়। দ্বারা ভোজ- 

ক্রীড়া করে । 
যাদৃক্ষ ) (যদ যে-দৃশ দেখা+সকৃ-_ 
যাদৃশ ৮ ম্ম। ২য়_পক্ষে + খকিপ)-শ্ম। 

যাদশ ) ৩য়-পক্ষে+টক্ শ্ম) বিৎ্) ভি, 
যেপ্প, যেমন। 

যাদৃঙ্ছিক যেদৃচ্ছ।+ ইক ফিক) -- গর) বিৎ, 
ত্রিৎ, যদৃচ্ছাপ্রাণ্ত, শ্রেচ্ছাকুত, দ্বেচ্ছা- 
নুয়ায়ী। রঃ | 

যাদোনাথ যোদস্ জলচর জল্ত_নাথ, ৬ষ্ঠা 
_ ষ) সৎ, পুহ, সমুদ্র । বরুণ । 

ষাদোনিবাসঃ যৌদে নিবাস, যাস জল- 
চর জন্ত-নিবাসপ্ বামস্থীন) সৎ) কী 
জল, বারি । 

যান (যা গমন করা+ অনট -*৭) সহ, কহ, 
বাহন, হস্ত্যশ্বশকটনোৌকাদি বাহন । €(+ 
অনট্-_ ভাবে) গমন। আক্রমণ । শত্রুর 
প্রতিকুলে যাত্রা। 

যান্পাত্র যান (জল দ্বারা] গমন-- পাত । 

কণ-- যোগে যানপাত্রকও হয়) সং, ক্রাং, 

অর্নবপোত, জাহাজ । 

যানী। যো গমন করা4ইন্,সষ্য)- পচ) 
যান্য 5 বিং,ত্রিৎ, যানবাহক। 

যাপন (€যাডি১-যাপি যাওয়ান+ অনট: 
_ ভাবে ১ জৎ, ক্রীৎ, কালক্ষেপণ, সময় 

ক।টান। বর্তন, অবস্থান । নিরসন । আঅপ- 
আরশ । 

বাপিত যে।-ড-যাসি +কক্জি _ শ্মু)ট বিৎ, ভ্রিৎ, 
আতিবহিত, কাটান । আপমারিত। 

ফাপ্য (যা তিও-যাপি +ধ-শ্ম) বিৎ, ত্রিহ, 
নিন্দনীয়, অধম । যাপনীয়। ক্ষেপনীয় । 

৩০ 
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গোপনীয়। আবরণীয়। নিঃহশেষে অপ্রর্তী- 
কার্য । সৎ, পু, রোগবিশেষ। 

যাপ্যযান (যাপ্য নিন্দনীয়, ক্ষেপণীয়--যান 
বাহন) সং, কীৎ, শিবিকা, মহাপায়া । 

যাভ যেভ্ স্ত্রীসঙ্গ কর1+-অ(ঘএঃ)- ভাবে) 
সৎ, ক্লীৎ, জন্তন, মৈথুন । 

যাম (যা [দিনের মধ্য দিয়া] যাওয়11ম্-_ 

গ্রাৎ কিন্ধা যম শিবুত্ত কর1+ অ(ঞ) 
_শ্ম) সং, পুং, দিিবারাত্রির চতুর্থভাটগক- 
কাল । প্রহরপরিমিত কাল । সংখম। 

জম্য়। (যম 7) বিং, ত্রিৎ, যমসন্বন্ধীয়। 
যাষঘোযষ যোম প্রহর - তায শন্দ) সং, 

পুৎ, কুক্ট, কুকুড়।। শৃগ্াল। পটহ” 

বিশেষ। ঘটিকাযন্্র। ষা- স্ট্রীঘ, ঘটিকা- 
যন্ত্র, ঘ্বড়া । 

ঘামনেমি ; সং, পুখ, ইন্দ্র, দেবরাজ । 
যামল (বমল সুপা 7 অফ) স্বার্থে) সং, 

ক্লীৎ, যুদা, যোড়া । তন্ত্রশাস্মবিশেষ, ইহ 
যড়বিধ; ষ্থা--আ।দ, ত্র, বিষ, 

বুদ, গণেশ এবৎ আদিত্যঘামল। 

যামদত্তী (যাম শ্রহর+বতু- অস্তযর্থেঈপ) 
২, স্বীৎ, যামিনী, বাতি । হরিদো । 

যামাতা (জায়া- মা গিমাণ করা4ডুচ্ 
_ ক) সৎ গুহ, ছুহিত।র পতি । 

খানি (যা গমন করান মি-ক, আঅথব! 
জাশি দেখ, জল) সহ, স্পীঘ, ভগিনী । 
দুহিতা । কুলব্ব্। রাত্রি; ঘম্মপত্রী। 
দক্ষিণদিকূ । কুল রা । 

য[খিকভট 7 সঙ, পু, শাহ চৌকিদান্র। 
শিৎ-১ “শ্রদরগদিডমত লে কালে জাগ্র- 
ছুদগ্র যামিকভটগ্রারন্কোলাহলে ৷? 

যামিক(যাম প্রহর +হক(ঝিংক)-- অস্তার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ। যামসন্দন্ধীয় । যামনিযুক্ত | কা 
_স্পরীৎ, রাত্রি 

যামিত্র (যামি-ব্রত্রে আণ করা4+অডে) 

_ক] যে গ্রাণ করে) সতক্রীৎ, লগ্ হইতে 
অপ্তম জাশি। 

যাশিত্রবেধ ; সং, পু, লগ্রস্প্তমশ্থাপে গ্রাতি- 

কুলগ্রহ্স্থিতি । 
যামিনখ যাম প্রহর+ইন্_ অন্ত্যর্থে ঈপও 

গং, স্দীৎ, রাত্রি, যামবাতী । হরিদ্রা ॥ 
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যামিনীপতি (যোমিনী _ পতি, ৬্চী -ফ) সং, 
পুং, চন্দ, নিশাপতি । 

যামী যেম অ(ষ্ঃ)- জন্বন্ধার্থে। ঈপ. ) সৎ) 
শ্রীৎ, ধমসন্বন্ধীধা! দিকৃ, দক্ষিণাদিকৃ। যম- 
সম্বন্ধীয় ষাতন৷ প্রভৃতি। ভরণীনক্ষত্র। 
(যামি কুলবধু+ঈ -_ প্রহ) কুলস্্রী। 

যামুন (ষমুন1 + অ(্)- সম্বন্ধার্থে) বিং, ভ্রিৎ, 

যমুনাসন্বক্ষীয় । সৎ, রী", রসাঞ্জন। 
সীসক । 

যাযুনেষ্টক ; সং, র্লীৎ, সীসক, সীসা। 
ষামেয় (ষামি ভাগিনী+এয়(ফ্েয়)- ভপ-. 

ত্যার্থে) সং, পুৎ, ভাগিনেম়, ভগিনীপুত্র । 

যাম্য যোমী দক্ষিণদ্িক্1+ যয) _ প্রৎ) সৎ, 
পু, চন্দনবুঙ্গ । অগস্তযযুনি । (বি, ত্রিং, | 
দক্ষিণদেশীয় । মেম4ষ্য্য) যমসন্বক্গীয়। | 

যামা|। (যম ধর্ম্টরাজ,.+ য.স্কা)_ সলন্ধার্থে, 
আপ) আৎ, স্্রীৎ, দক্ষিণদিকৃ। ভরণী- 
নক্ষত্র । 

যাম্যায়ন (ধ্াম্যা দক্ষিণদিকৃ আমন গ- 

মন, ৭মী_য) সং, ক্লীৎ, দক্ষিণাধুন, 
শর্ধ্যের দক্ষিণদিকে গমন। শি-১ 
“যাম্যায়নে হাল আপ্তে সর্বকম্মাণি 
নিয়েছ । ৰ 

যাখভক (যাযজ [যডল্গন্ত) পুশ পুনঃ ঘাগ, 
করা+উক--ক, 

অর্বদ যজ্ঞকারক । 

বাষাবর যোষা [ষডস্রগন্ত] পুলঃ পুনঃ যাওয়া, 
+বর- ক, শীলার্থে) সহঃ পুহ। আশ 
মেধের অশ্ব । জরত্কাকু মুনি । যে তপপ্পা- 
ধিগের নিয়মিত বাসন্তান নাই, শিক্পত; 
প্ানে স্থানে পরিদমণ করেন । ত্রাণ । 

পর্যটক । সন্বাংপী। বিৎ, ত্রিৎ, সদা ভ্রমণ 

কারী । শিৎ-১ "বাযানরাঃ পু'পাফলেন 
চান্যে প্রান রর্চা। জগক্চ্চনীয়ৎ। 

যাব (যু মিশ্রিত করা+অ(ঘ এ) _ন্ম) সৎ, 
পুৎ অলকজ্ক, আন্ত । 

যাবক (যাব দেখ, কণ- যোগ) সং, 
'লত্ক । 
সে যবক+ভ-দার্খে) কুল্মাস। আদ 
পরু যব । বোগোধান। 

ধাবজ্জীশন (যানৎ 'অবপি-- জীবন ) ৯১ 

১৩০৭" ] 

শীলার্থে) 5১ দন. ৃ  

5 
১৯১১) 

(খপ দ্বারা যবের ন্যায় যে। 

যুক্ত 

পতি শী শীশীশীাটাশিভিসি সিল 
্পাশাশিি৮০৩৮০শীশিত শপ 

রী জীবিতকাল পর্ধয্, ষতকাল জীবিত 
থাকা ধায়। 

যাবৎ, (দু যে+বৎবেডৃ)-- পরিমাণার্থে) 
বিৎ, ত্রিং ঘৎ্ পরিমাণ, বত, ঘত্সঙ্ঘ্যক 1 
যতটুকু। (€ষা গমন কর।+বতি 
_-ভাবে) জং, সাকল্য। যথা--“ঘাব- 
দত্তৎ তাবদূু ভুঙন্তে 1 অবাধি। পধ্যন্ত 

| হেতু । অবধারণ। প্রশংসা । সীমা। পরি- 
চ্ছেদ। অধিকার। জন্রম। সমুহ । পরি- 
মাণ। পক্ষাস্তর। 

যাবতিথ যোবৎ ষত পরিষাণ+তিথট_ 
২) বিং, ত্রিৎ, যাবৎ পরিমিত, যত 

পরিমাপ । [' রথ, সমুদয়), যত আছে। 

যাবতীয় যোব২+ইঈয়পীয়) _ প্র) শিৎ, 
যাবন ধেবনদেশ্+অ(ফ)- ভবার্থেট সৎ, 

পু) গন্ধব্যবিশেষ। বিং, তরি, যবন 
সম্বন্ধীয় । [পু শস্যবিশেষ, দেধান। 

। যাবনাল (যবনাল+ অ(ফ)-_পার্থে) সং, 
যাবশুক (যবশৃক+ অক) - স্বার্থে) সৎ পু, 

য্বঙ্গার, সোরা। 

যাব্য (সু মিশ্রিক্চ করা4য-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
মিশনীয়ব, মিশান, যোজনীয়। 

২ টিসি 

। যা্ীক (য্টি লাঠি+ ঈকজস্টীক)-_ গ্রহর- 
শার্পে) সৎ, পু, যিধারী যোদ্ধা, লাঠি- 
সাল। |লোক। 

ূ যিনি (যদৃ শন্দজ) সর্ধৎ, যে ব্যক্তি, যে 
বিষশ্ু (যু পুজা করা+ সন 

৷ যিষ্ষমাণ _হচ্ছা!থে, উ, আন(শান) 

_ ক) বিহ ভিত, ষজ্করপেষ্ছু । 
। বিষবিষা (যু মিআিত করা+সন্- ইচ্ছার্সে 

আ-ভ1) সং, আ্ত্রীহ, মিশিত করিতে 
ইচ্ছা] । 

| যিষবিমু প্ুন্বে দেখ, উ- 

|. মিশ্রিত করিতে ইচ্ছুক । 
। খিষান্থ (যা গমন করা+জন্- ইচ্ছার্থে, উ 

_ ক) বি, ব্রিৎ গমন করিতে ইচ্ছুক । 
। যুক্ত (যুল যোগ করা717 ত্র) ক) বিৎ, 

| ত্রিং, ন্যাযা, উপযুক্ত । মিলিত, সংলগ। 

| নিমুক্ত । অবশিষ্ট । আস্ত । ব্যাপুত। 

র 
] 

কু) বিৎ। খ্রি 

পু, যে মোগীর শোগাভ্যাস হইয়াছে । 
শিৎ-১ “জ্বানবিক্ছান তগ্ায়। কুটস্ছে 
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বিজিতেক্দছ্রিয়ঃ ।” সখ) ক্লাৎ, হস্তচতুষ্টয়, | যুগ্য (যুগ 4+যস্্য) সুজ স্্ | ভথব। সুজ 

চারিহাত। 

মুক্তি হুক্ত দেখ, তি(ক্তি) _ ভা) সং স্ত্রী, 
ন্যায়।মিলন। রীতি | অনুমান। লোকব্যব- 

হার। কারণ । নাট্যাঙ্গবিশেষ। যথা _ “যি 
সমরমপাম্য নাস্তিযতেণার্ভষমিতি ঘুক্ত- 

: 
র 

মিতোহন্যতঃ প্রযাতুৎ। অথ মরণমবশ্য 

মেব জন্তোঃ কিমিতি মুধা মলিনৎ যশঃ | 
কুক্তর্ধবৎ 1৮ মন্ত্রণা। উপায়। সিদ্ধান্ত । 

যুগ (ফু মিলন কর1+4গকৃ-ক) সং, ক্লীৎ, 

যুগ্ম, ঘোড়া । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, 
এই চারিকাল। চারিহাত পরিমাপ । পু, 
ধূ্যস্ন্ধগত যানাঙ্গ, রথ শকট লাঙ্গল 
প্রভৃতির অঙগবিশেষ, যোয়ালি । 

যুগকীলক; সং, পু, যোয়ালের খিল । 
সুগন্ধর (যুগ 

_ ক) সং, পু কৃবর, যুগকাষ্টে যে কাষ্ঠ 
খলগ্র থাকে, লাঙ্গলের ঈষ,, গাড়ির 

বোম প্রভৃতি ! পর্বত বিশেষ । শিং - ১ 
“নিষধেো। মালবান্ব বিদ্ধ্যো হেমকুটো 
যুগন্ধর2 ॥ 

যুগপদ্দ ফু যোগ করাগপতকৃ -ধি, কিন্বী । 

মুগ যোড়া- পদ গমন করা 
- ক) অং, একছ 1, এককালে। 

যুগপত্র 1 
সুগপত্রক যুগ্মপর্ণ বৃক্ষ । 
মুগপার্খগ (যুগ যোয়ালি _পার্খ পাশ-গ 

[গম্ গমন করা অ(ড)- কব যে গমন 

করে) স্ৎ, পুৎ, কর্ষণ অভ্যাসার্থ লাঙ্গলা- 
পির পার্শবদ্ধ গোরু |. [ষুগ্া, যোড়া। 

যুগল (দুগ ষোড়া4+ল - অজ্ত্যর্থে) সৎ, ক্লীং, 
যুগলমন্ত্র ; সৎ) পু, লক্ষ্মী নারায়ণা্দি মন্ত্র। 
যুগলাখ্য ; সৎ» পু, বর্র্ব,র বৃক্ষ । যুগ্মনামক। 

যুগাৎ্শক ুগ-অৎশক বিভাজক) সং, 
পুং১ বৎসর । যুগের বিভাজক । 

যুগাদ্্য। ; সৎ, স্ত্রী, যুগারভ্ত তিথি । 
যুগান্ত (মুগ অস্ত শেষ, ৬গী-ষ) সৎ, 

পু, প্রলয়কাল, 5 যুগের অবসান । 
যুগখ। যেজ. ষোগ করা+4মমেক্) _ প্র) সৎ, 

ক্রীৎ, যুগল, যো! ছুই ক্লোকের সম্বন্ধ । 
নিথুনরাশি । মেলন। 

ক্ষিপ) 

যোয়ালি- ধু ধরা-4 অ(খ) 

ৃ 
| 

] 

যোগ করা41+য'ল -ম্ম)ট সং, ক্রীৎ, 
বাহন, যান। 7 1এহ, যুগবাহীপেশু)। 

ষুঙ(মুজ, যোগ করা+০(ক্িপ)- ক) সং, 
পু, ষোগকর্ত।। মেলন কর্তা । 

যুঞ্জান (ফুড যোশ করা4+ আন(শ[ন)- ক, 

ন- আগম) অং, পুং, সারথি। বিগ্র। 
বিৎ, ত্রিৎ, যোগাভ্যাসকারী। 

যুত (যুযোগ করা+ ত(ক্ত)-_ ক) বিৎ, ভ্রিৎ, 

যুক্ত ! সংপৃক্ত । মিলিত | অমিলিত । (+ 

স্ত _ ভাবে) সং, পুৎ্, হস্তীকে পদাঘাত। 
চারিহস্ত পরিমাণ । 

যুতক (যুত দেখ, কণ- যোগ) সং, রীহ 
সন্দেহ । যুগ্ম? যৌতুক ৮ আলোকের 
বস্থাঞ্চল। শুর্পাগ্র। মৈত্রীকরণ। বিৎ, ত্রিৎ, 
মুক্ু, মিলিত । 

যুতি যু মুক্ত করা+4তি(ক্তি)-_ ভা) অং, 
স্্রীৎ, যোগ । মিলন । 

যুদ্ধ (যুধ যুদ্ধ কর14+ তক্তে)- ভা) সৎ, ক্লীৎ, 
সংগ্রাম, রণ, সমর, লড়াই, বিবাদ । 
গ্রহের গতিবিশেষ, শ্রহদিগের পরস্পর 
মিলন। 

যুদ্ধবীর ; অং, পুৎ, যে ব্যক্তির যুদ্ধবিষয়ে 
সাতিশয় উত্সাহ আছে। 

সং, পু, কোবিদার বৃক্ষ । | যুদ্ধর্স (যুদ্ধ_ রঙ্গ আনদ্দ) সং, পুৎ১ কার্তি- 
কেয়, ষড়ানন। সেনানী, স্বন্দ । 

যুদ্ধসার (যুদ্ধ -স্ক গমন করা1অ(দন্)-_ 

ক) সং, পু২, অশ্ব, ঘেটক। [যোদ্ধা । 
যুদ্ধাজীব যুদ্ধ _ আজীব জীবিকা) বিৎ) ত্রিৎ, 

যুধ, (যুধ যুদ্ধ করা+4০€কিপ), ৬ 
যুধা / ভা) সং, স্ত্রী, যুদ্ধ, সংগ্রাম । 
যুধাজিৎ মেধা যুদ্ধ_জিৎ জি জয় করা 
+০(কিপ)-_ ক] যে জয় করে) সৎ, পুৎ, 
ভরতের মাতুল। 

যুধান (যুধ। যুদ্। করা4 আন(কান)- ক) 
সং,পুৎ, ক্ষত্রিয় । যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। 

যুধিষটির (সুধি যুদ্ধে_শ্যির, শ্ছলুষ্ট ) সং, 
পুং,পঞ্চপাণুবের জ্যেষ্ট, ধন্মপুত্র । 

যুধা (যুধ যুদ্ধ করা1+ম- সজ্ঞার্থে) সং, 
পুৎ, জহ্গ্রাম। ধনুক । বাণ । যোদা। 

শেষ যুদ্ধ শরভ। 



€ যুব 

মুধামান (সুধু, 

বিং, তি, মুদ্ধকারী, যে যুদ্ধ করিতেছে । 
যুনানা (10101:11)) গমের পশ্চিমপা সু্থ সপ্ত 

দাপান্থর্ত অধিনাসীগণ | 
সুসু ; সৎ, পুৎ, অশ্ব, ঘ্বোটক। 

নুমুক্খুর (ঘুম যুক্ত _খুর) সৎ, পুহ 
ব্যাস্ত । ৃ 

যুমুক্গমাণ (পুজ, যুক্ত করা, সমাধিস্থ হওয়া । 
মন্ _ ইচ্ছার্থে, টির ক) বিৎ 
ভিৎ, যোগ করিতে ইচ্ছুক, মুন্ষিকামুক। | 

খুমুৎহ মেধ ইচ্ছা কর1+ সন - ইচ্ছার্থেনউ 
_ক) বিৎ, ত্রিৎ, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। | 
পু, ধুতরাষ্ট্রের ওরসে নৈশ্যার গর্ডে | 
জাত পুতেবিশেষ। ূ 

যুযুধান (মুধ মুদ্ধ কর14-আন(কোন) _ ক) ূ 

সং, পুং, যোদ্ধা, যুদ্ধকারী । সাত্যকি। 
ইক্দর ।ক্ষত্রিয়। [তরুণ, প্রাগুযৌবন। | 

যুবক (যুবন্+কণ্-যোগ) সৎ) পুৎ, যুবা। 

হুবগণ্ড যুব যুবা-গণ্ড যে বদনৈকদেশ | 
হয়) সৎ, পুৎ, মুবা ব্যক্কিয় গণ্ডষ্থ ব্রশ- ূ 
বিশেষ, বয়সঙ্ষো ড়া । 

মুবজানি যুবতী -জায়া, ৬ঠী - হিং, রা 

-জানি) সং, পু, যুবতীর পতি, যাহার | 
জায় পুবতী । শিৎ- ১ “যুবজানিধনুস্পাণি- 

রাজ্যের | 

ভূমিষ্ঠঃ থবিচারিণঃ | রামে। যক্ঞক্রহো। 
হত্তি কালকলশিলীমুখঃ ।?? 
“অদ্ধেক বয়দ্ রাজ। এক পাটরাণী, 
পাঁচ পুত্র নুপতির সবে যুবজানি।” 

যুবতি, যুবতী (ষুবন্ সুবা+তি _প্রং, ঈপ, 
-স্টীং) সৎ, স্ত্ীৎ, প্রাপ্ত যৌবনা, তরুণী) 
ষাড়শব্ধ অবধি ভ্রিংশদ্বব বয়স্কা। শিৎ 
_ ১আমোড়শান্তবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা 
মতা ।” নবযৌবন1। স্ত্রীমাত্র | হরিডরা । 

সুবনাশ্ব ; সং, পুৎ, সুর্ধ্যবংশীয় নৃপবিশেষ, 
মান্ধাতার পিতা । 

মুপনা্ব (যুবনাখ ইহার পিতা-জ [জন্ 
জন্মান+অ(ড)- ক] জাত, ৫মী হিং) 
সং, পুহ»মুর্্যবংশীত্র নূপবিশেষ,মান্ধাতা। 

গববাজ (মুন যুব।-রাজন্ রাজা4 ষ, 

ঘৎ- স) সৎ, পু, ভাবিবুদ্ধবিশেষ | আ- 
জিত। রাজপুত্র । রাজুমার, 

১৩০৯১ 

যুদ্ধকর1+ আন(শান) - ক) | 

। খুখপ 

হ্প 

উত্তরাধিকারী এবং রাতকাধ্যের সাহাযা- 
কারী রাজপুত্র । 

মুবা (যুবন্, মু যোগ কর1+4 অনকেনিন্)-_ 
ক) বিৎ, ভ্রিং, তরুণ, ১৬ অবধি ৩০ বর্ষ 
পধ্যস্ত বয়ক্ক । হুন্দর। বলবান্। 

যুষ সেবা করা+ মদৃ_ ক) আর্ববৎ, 
ত্রিৎ, তুমি, মধ্যমপুকষ। 

যুম্মদীয় (মুক্সক্ তুমি +ঈঘণীয়)- ইদ মে) 
বিৎ, শ্রিৎ, তোমাদের সম্বন্ধীয়, তোমা- 
দের । 

| ধুই (সথিকা শন্মজ) সৎ, মৃখিকা পুষ্প । 

| সুক্ষ (মু! কেশের সহিৎ্ ] মুক্ত হওয়17০ 
(ক্িপ)-ক, কখ- যোগ, উ-উ) সৎ, 
পুত, বণ সী, কেশকীণট, উকুণ। 

যুতি (যু মিশ্রিত করা+তি(ভি)- ভা, উ 

সউ, নিপাতন ) মং, স্্রীৎ, মিশ্রণ । 
যুখ (ধু যুক্ত হওয়া17থক্ -ক, উ-উ) সং, 

পু -ক্লীৎ, পশুপশ্শীর জাতীয় পাল, 
সমূহ । 
টা (সখ পাল-নাথ, ৬ঠী-_য। 

যুধ পাল-প পা পান করা 

+অ(ড)-_ ক) যে পালন করে, ওয়া ষ) 
সহ, পু, বন্য গজপালের প্রধান। 

মুখিকা ) মুখী যু ইফুল4+ ইক(শিঃক), আপ, 

যুখীকা বিণ ঈীপ ও সংন্ত্রীৎ, মাগধীকুস্থম 1 

যুইফুল। 

ুখীন (সুখ + ঈন - প্রাং) সং, পুৎঃ যুখপ, বন্ধ 
গজমমুহের প্রধান । [মিশ্রণ | 

যুনি (মুতি দেখ, ত-ন) সৎ, আীৎ) সংযোগ, 

যনধ মেবন্, ঈপ) সং, আীৎ, যুবতী, তরুণী । 

সুপ (যুবলি| বন্ধন করা+প(পক্)-ধি) 
সংপুং-ক্লীং, ষক্খীয় পশুবঙ্গনার্৫থ সংস্কৃত 
কাষ্ঠস্তভ । যজ্জন্ডভত | জয়ন্তত্ত | 

মুপকটক ম্লেপ কাষ্টন্তম্ত-কটক বলম 
ইত্যাদি ) সৎ, পু - ক্লীৎ, সুপের মস্তক- 
শ্থিত বলযাকার বা ডমকুর অ।কুতিবিশিষ্ট 
কাষ্টখণ্ড, চষাল। 

মুপক্র ] (সুপ যজ্স্তত দ্র, দ্রম_বুছ। 
খপক্রম | এই বুক্ষের কাই ঘপের যোগ্য) 

সং, পু», খদির বৃক্ষ । রক্তখ [পির । 

মুপলক্ষ্য (সুপ [মজ্স্ততু অন্য কোন স্তত্ত 



যোগ ] 

লক্ষ্য | জল-বেন্টিত উরি পক্ষীরা 
'সিয়। বসে বলিয়1) সৎ, পু বিহঙ্গ, 
পক্ষী | 

যুপোচ্ছ য় ঘেপ যজ্রস্তত্ত _ উচ্ছ য় উন্নতি, 
উত্তোলন) সৎ পুৎ, যজ্ঞস্তত্স্থীপন উত- 
সববিশেষ । 

যুবান যুবন্ শবজ) যুবক, জোয়ান। 
যুষ (যুষ বধ কর11+অকে)- ক) সৎ, পু 

_ক্রীৎ। দ্বিদলাদির কাথ, ঝোল । পু, 
তুতগাছ । ত্রহ্ষদাক্ুবৃক্ষ | [বস্ক । 

যে ষেদ্ শন্দজ) সর্ব, বিশেষ্য ব্যক্তি বা 
যেখানে ষে-খানে স্থানে এই পর্দ হইতে 

হইম্মাছে) ক্রিৎ- বিং, ষে স্বানে, যত্র। 
যেন (দেশজ) ক্রিৎ-বিৎ, যথা, যেক্ধপ, 

অন্রমত্যর্থ। (যদ্ধপ, যথ।। 

যেমন দেশজ) ভ্রিং- শিং, যেমত, যেরূপ, 
যে (ষোত্র শন্দমজ) সং, উপায়, টা গ। 

মুলধন। | 
যোআলি-য়! (দেশজ) সং, যুড়িবার কাষ্ঠ। 
যষোক্তা (যো, যুজ যোগ করা7+ তিন্ _ 

ক) বিং, জিৎ, যোগকর্তী । 
যোক্ত, যুস, যোগ করা17ত্র-ণ) সং, 

ক্রী২,হলবন্ধন রজ্জ,,যোতদড়ি । যোয়ালি। 
যোগ (যুজ. যাগ করা7+ অ.ঘ.ঞ)- ভা) 

সৎ পু, ন্িলন, এঁক্য। 
পরমাত্মার সংযোগ । মুক্তি । আশ্পন্ধ। স- 

স্তাব। প্রয়োগ । উপায়। সাশাদি চতুব্ধি। 
উপান্। চিভুবুভিনিরোধ, মনের ন্ষ- 
যান্তরনিবৃন্তি। ধ্যান। বিক্ষত মাহেজ 
প্রভৃতি সময়াংশ । বদ্মবন্ধন। সুতি | ধন- 
সম্পন্তির উপার্জন ও বদ্ধন। লভ। 
দেহন্ছৈর্য্য। অপূর্ব অর্থপ্রপ্তি। শুভ- 
কাল। ম্মায়িক । প্রণিধি, চর । বিশ্বাস- 

তক । শকট। নৌকাদি যান। কৌশল। 
বশ্ম, সাজোয়া। অন্কশাস্ত্রে-ছুই ব! 
ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ । জ্যোতিহ- 
শাস্সে- প্রধান নক্ষত পরিণাম । নিয়ম।, 

উপযুজ্তা। (4-ঘঞ_ণ) উপায়, সা- 
মাদি চতুর্িরধ উপায়। বশীকরণোপায় । 
বিফ,ভাদি । ছল, প্রতারণা । গঁষধ । পত- 
গলিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ | 

৬৩৬০ ] 
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[যোক্ত, 1] 

ভীবাত্মা ও. 

যোগ 
সপ িস। 
১১ 

যোগজ্েম্ বেদি অআলনফলপুস্পারন্দধ সাধন 
-ক্ষেম লব্ধশবীরাদির পালন, দ্বং,- স) 
সৎ, ক্লীৎ, অলন্দ বসার লাভ ও লব্দ বস্থার 
রক্ষ1। শিং - ১%যোগনক্ষেমৎ বহাম্যহৎ।” 
২“যোগক্ষেমেহুন্যথ। চেত্ত, পালো বক্ত- 
ব্যতামিয়াৎ ॥” বাণিজ্য দ্রেব্যের ভাটক ও 
খরিদ বিবেচন] করিয়া উপযুক্ত মূল্য 
নির্ণয় । শরীরের শ্মিতিপালন । শিং ১ 

“যোগক্ষেমকরৎ কৃত্বা সীতায়া লক্ষ্মণং 
ততঃ 17? ভেটি)। লভ্য । মঙ্গল । উত্তরা- 
ধিকারীর অবিভাজ7 ধন। 

যোগচর যোগ অলৌকিক শন্তির অধি- 
কার-চর [গমন) বধিকারকরণ) সং, 
পু হনুমান । 

যোগজ োগ-জ জন্ জন্মীন-+ াড) 
_- ক] জাত) বিৎ, ত্রিং, যোগ দ্বারা জাত, 
যৌগিক। সৎ, পুৎ, যোগ।ভ ভ্যাপজনিত 
ধন্মবিশেষ। ন্যায়মতে-প্রত্যক্ষমাধন। 
ক্ষলৌকিক সন্নিকর্ষবিশেষ । র্লীৎ্অ গুরু! 

যোগদান মোগ ছল বা উপাধি-দ।ন, 
অসৎ, ক্লীৎ, ছলের দ্বারা দ্ান। “যাগা 

ধূমন্বিক্রীতৎ যোগদান প্রতিগ্রহম ।?? 
যোগনিদ্রা যোগ আনেক বিম্য়াস্থরনিরঠি 

_ নিদ্রা) সহ, আদ, বাগরূপ নিদ্রা, চি 
ত্র বিষক্াস্তরনিবৃস্তিক্প নিদ্রা । শুালয, 

কালে পরমেশ্বরের সর্দজণীব সংহার ইচ্ছ 
হেতু যোগপব্যাপার। যথা -যোপশিজামু 
যুষ্ 17? ভুর্গী । শিৎ- গা িমাস্তিশ্থলা 
ধস্থ। জগদগুকপালতহঃ ; ণভজ্য পুঞ্ষ 

যতি য্গগনিদ্রেতি ০চ্যতে ॥ ৃ 

যোগপানট্রকা € যোগ, যোগাভ্যামার্থপঃ 
বস্ত্র +ক৭- যোগ) আৎঃ আীং, যোগীদে। 
বস্পবিশেষ। শিৎ-১ গপাদুকে যোগ 
পট্টঞ্চ তঙ্জন্যাৎ রৌপ্যধারণৎ ॥?  . 

যোগপদক; সৎ, ব্লীৎ, পুজাদিকালে ধারণী 

উন্তরীয়বিশেষ, যোগপাটা । ্ 
যোগপীঠ (যাগ - পীঠ আসন) সং, কলা 

যোগালন । 

যোগমায়। ; সং, জ্ীৎ, ছুগ্গী। শি২-১ যা? 
| বহির্ণস্তমিদ্বেষ তহজ্যা যা যোগমায়াজ 

| নলন্দজাময়।।” সৎসারমায়!। 

সি 



মোগী [ 
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যোগরূঢ ; সং) পুৎ, রদ ও চিনি 
শক্তি দ্বারা অর্থবোধক, যৌগিক অথচ 
রূঢ় শব্ধ; যেমন পঙ্কজাদি। 

যোগবাহ (যোগ -বহ্ বহন করা” অ(ঘ এ) 

-ণ) সং, পু অনুন্বার । বিসর্গ । জিহ্রা- 
মূলীয়। উপাধ্মানীয়। 

যোখবাহী (যোগবাহিনৃ, যোগ -বাহিন্ন বা- 
হক) বিংত্রিৎ, যোগদ্বার বহনশীল । সং, 
পুৎ,পারদ,পারা | ক্ষারবিশেষ। ভেষজাল। 

যোগবাহা (যোগ ধাতুর সংযোগ -বাহা 

বহনীয়) সং, স্ত্রীং, পারদ । ক্ষার। 

যোগবিদি (যোগ -বিদু [বিদু জানা 
(ক্িপ)-ক] যে জানে) সং, পু, যোগী, 
তপশ্ী। 

যোগমার ; সং,পৃৎ,সর্বরে।গাপহারক উপায়। 
যোগ্বাকধণ ( 69170৯10৮) যোগ - আকখণ) 

যে গুণ দ্বারা একাধিক পরমাণু একত্রিত 
হইয়া থাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, পর- 
মাখু সমস্তের মম্গ্গীকরণ, বন্ধন । 

ষোগাড়( যোগ শব্দ) সং, কম্মনিন্বাহের 
উপায়, কম্ষের উদৃযোগ । 

যেমগাচার ) সৎ, পুখ, বৌদ্ধ পর্ডিতবিশেষ । 
যোগাধমন যাগ হল - আধমন বন্ধক 

দেওয়া) আত, ক্রীৎ, ৃ 

দেওয়া । শিং-১ “যোশাধমনবিক্রৌোতৎ 

যোগদান প্রতিগ্রহম্।?? 
খোগার্ট (যোগ - আরূঢ) বিৎ, তি, দা । 

তু নেন্রিয়া্খেঘু ন কর্মন্দন্ুযষ্জতে । অন্ব- 
কষ্ধজমৎন্যাসী যোগাবূঢ় শুদোচ্যতে?। 
এইরূপ যোগীবিশেষ । 

যেগামন (বোগ- আসন বসিবার স্থান) 
সৎ, কলীৎ, ধ্যানাক্জন, ঘোগগাধনার্ণ উপ- 
বেশনবিশেষ। ব্রহ্মান। 

যোগী (যোগিন্, যুজ যোগ করা4ইন্ 
(খিনুণ)- ক, শীলার্থে, অথবা যোগ 4 | 
ইন্_ অস্ত্যর্থে) মং, পুং, তপস্বী। শিৎ। 
--১ *ম্বর্ণে লোষ্ট্রে গৃহেহরণ্যে হুঙ্সিদে 
চন্দনে তথা । মমতাভাবনা যম্য স যোগী 
পরিকীর্তিতঃ |” দরণ্ী,সন্ত্যাপী । ব্রহ্মবিদৃ। 
গিনী স্ত্রী, যোগকারিণণ নারী । ৬৪ 

ৰ 
| 

ূ 

৷ 
ূ 

ৃ 
ছল দ্বারা 

র 
| 

ৃ 

ূ 

সঙ্্যক দেবীবিশেষ। তিথিবিশেষ। ৃ 

যোগ্যতা (যোগ্য 4 ত1- 

] যোজি 

যোগীশ ) ষোনিন্_ ঈশ, ঈশ্বর, ৬ ৬্চী 
যোগীশ্বর _ষ) সং, পুং, শিব । যাজ্ঞ- 

বন্ধ্য। 
যোগেশ ₹ যোগ-_ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী- 
যোগেশ্বর | ষ) সং, পু) বিষু । শিব। 

যাজ্ঞবন্্য মুনি । 
যোগে যোগ [ধাতুর] জন্বন্ধ, সংঘোগ, বা 

যোজনার্থ-ইস্ট বাস্ছিত) সৎ, ক্রীৎ, 
সীনক, সীসা। 

যোগ্য (যুজ, যোগকর1+ যঘ্যেণ্) - প্র, ব1 
যোগ+4-য়ফ্যে)_ প্রতবার্থে) বিং, ত্রিং, 
শক্ত, গ্রবীণ | সমর্থ । উপযুক্ত । পবিত্র । 
নিপুণ। প্রত্যক্ষ । যোগার । সৎ, পুং) 
পুষ্যানক্ষত্র ৷ গ্য1- স্রীৎ,অভ্যাস, অনুশী- 
ল্ন। সর্ধাপত্রী। সং, ক্লীৎ, ঝদ্ধিনামক 
ওষধ। পিষ্টকবিশেষ। শকটাদির বাঁহন। 
চন্দন । 

-ভাবে) সৎ স্ত্রীৎ, 
ক্ষমতা । পবিত্রতা । উপযুক্ততা । পদার্থ 

সমুহের পরস্পর অন্বন্ধে বাধ না থাকা; 
“বহ্ছিদ্বারা সেক করিতেছে,” এস্থলে 

বহ্ছি দ্বারা সেকের অসম্ভব প্রযুস্ত পর- 
স্পর সম্বন্ধে হি হইল, সুতরাং এম্থলে 
যোগ্যতা হইল না। 

যোগ্যানুপলনব্ধি ( যোগ্য - অনুপলব্ধি ) মং, 
স্্রীঘ, অভাব-জ্ঞান-সাধনবিশেষ। 

যেজক (যুজ-িঃলযোজি যোগ করান-- 
অক(ণক)- ক) বিংত্তিং, সংযোগকারক, 

মেলক | (1561)17)89) যে সংকার্ণ ভুভাগ 

ছুই বৃহৎ ভুভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে । 
যোজন (যুজ. যোগ করা7অন(অনট)-__ 

ভাবে) সৎ, ক্রীৎ, চারিক্রোশ পরিমাণ । 
পরমা । যোগ। ক্লীৎ, না- স্ত্রীৎ, একত্র- 
করণ, মেলন। সংখঘটন। 

যোজনগন্ধ! (যোজন চারিক্রোশ পরিমাণ 
-গন্ধ,ষাহার গন্ধ যোজন পধ্যস্তুও বোধ- 

গম্য হইয়া থাকে,৬চী _ হিং) সংংস্্ীৎ, ক- 
স্তরী। সীতা। অত্যবতী,ব্যাসদেবের মাত1। 

যোজিত ফুজ-ঞিঃ-যোজি যোগ করান+ 
ত(ক্ত) মু) বিং, ত্রিং, যুক্তকৃত, মেলিত। 
নিয়মিত । রচিত। 



যৌগি 

মোট সং, পু যোটন, মেলন। সৎ, 
| ঘটনাকারক, টক । 
যোড় (দেশজ) সং, যুগ্ম । মিলন। 
যোত্র যে যোগ করা+তর-ণ। যুজ, 
যোক্ত, / যোগ কর14+ত্র-ণ) সং, ক্লীৎ 

শাসলার্দিবাহী বুষাদির স্ষক্ষস্ছ কাষ্ঠ- 
বিশেষ, যোযাল। যুগাদিবন্ধন রজ্জ,১ঘোত- 
দড়ি । সম্পত্তি । (সৎ, পুৎ, মুদ্ধরকারক । 

যোদ্ধা যোছ্ধ, যুধ যুদ্ধ করা+তৃতেন্)- ক) 
€ঘাধ (যুধু যুদ্ধ করা 1+অ(দ্মন্)-_ ক) বধ, 

গং, যোদ্ধা | (4 জ(অল্্) - ভাবে) যুদ্দী । 
যোধন যুধ্ু যুদ্ধ করা+অনট--ভ1) সৎ 

ক্লীৎ, যুদ্ধ । (+অনট -৭) সুদ্ধান্ত্র। (47 
মন _ ক) পুৎ্, যোদ্ধা । 

যাধসংরার যোধ যোদ্ধা স্রাব শব, 

জয়র্পবনি, ৪খা _ষ) সৎ, পুৎ, ঘোদ্ধাদের 
পবস্পর যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান। পরস্পর 
স্পর্ধা করা । 

যোধী ) ফোধিন্, যুধ যুদ্ধ করা+ইন্_ 
ঘযোধেয় ১৮ ক। £যাঁধ + এয কয়), অ অআ.ফ)-- 

যৌধেয় ) স্বার্থে) সং,পুৎ, যোদ্ধা,যুদ্ধকারী | 
যোনল যেব-নল নাড়া, ৬ষ্ঠী-হিৎ। বৰ 

-ুউ, অ+উ--৩) সৎ, পুৎ, য্বনাল, 
দেধান। 

যোনি (যু যোঁগ করা নি _ ক) জা, পুৎ- 

্ীৎ, আকর, উৎ্পভ্ভিদ্ছান ;? ষথা--“বীর- 
যে।নি স্ব্ণলঙ্কা |” কারণ। স্ী-চিহ্ৃ বিশেষ । 

জল। 
ঘে।নিজ যোনি-_-জ [জন্ জন্মীন+ অডে) 

- ক] জাত) বিৎ,- ত্রিং, যোনি হইতে 

জাত ; জরামুজ এবং অগুজ প্রাণিসমুহু। 
€ঘোয়ান__যুবান্ শব্দ দেখু। 

যোষা (যুব বা করা অ(অন্)-ক, 

আপ) সৎ, স্ীৎ, নারী । 
যোধিৎ, (সুষ সেবা করা+ইৎ-ক, 
যেবিতা আপ) সং, স্্ীৎ, ী | 
€ষাঁ (যাবক শব্দজ কি %. জং, লাকা, লা। 

যৌন্তিক ( যুন্ধি+ইক্চিক)-_ গ্রাৎ ) বিৎ, 
ত্রিৎ, যুক্িসিদ্ধ । শ্রাযাণিক | যুক্তিকারী । 
সং, পু২, নম্মমচিব। 

যৌগিক (যোগ + ইক ফিক) -. ভবার্থে) বিৎ, 

১৬১২ ] 

পি প্পীলাাপিশপীশিশীশি শা শিশপ্পপ্পী শিলা সপ ভাল ০ রর 

স্াশিস্পিাশিতাস্পিতপ্ীপা পাশা শিশিশা্পীপাস্পীপশী পিপিপি তল এ, শী শীশািাশ্ীীশী। 

পি, টাটা টিিিিিাা শী পাশ িীাশীশশ্পীা শশী শশা শিপীশীতা 

(যৌহ্ছ। 

পপি দ 

জিৎ, যোগজাত । পু প্রকৃতি পিতা 
দ্বারা অর্থবাচক শন্দ; যথা প্রিয় হুখদর 
ইত্যাদি। 

ঘৌঁজনিক (যোজন-+ ইকফ্চিক)-_ প্রৎ) বিং, 
ত্রিৎ, যোজন পরিমিত পথ গমন করিতে 
পারে। 

যৌতক?। (ুতক যোনিসন্বন্ধ 4 অফে)_ 
যৌতুক / ভবার্ধে, কিম্বা যুত বধৃবর 4 

(স্ক)- ইদমর্থে, কণ্- যোগ । ২য-পরক্ষ-_ 
যু যোগ করাশ-তু- ভাবে, কণ্) সং, 

ক্রীৎ, উদ্ধাহিক, বিবাহকালে দম্পতীর 
লন্ধধন। অন্প্রাশনাদি সংস্কারকালে দত্ত- 
ধলকেও যৌতুক বল যাইতে পারে। 

যৌতব (যোতু+অফ্)- প্রৎ ) সং ক্লীৎ, 
পরিমাণ । | ষেদ্া। যোদ্ধার পুত্র। 

যৌধেয় (যোধ +-এয়(ফেয়) _ প্রাৎ) আহ, পু, 
যৌন খোনি+ অফ) - ইদ্মর্থে) বিৎ, ত্রিং, 

যোনিসম্বন্ধীয়। যোনিজাত । বিবাহস্ 
স্বীয় | 

যৌবত (যুবতী + অস্দে)- সমুহার্পে) আহ, 
ক্রীৎ, যুবতীমমহ । সঙ্গীতে-_ উত্তম পরি- 

চ্ছদ ও ভূষণাদি পরিধান পুকরক নটাদের 
'আি মধুর নুত্য করাল শাম যৌবত । 

যৌবন সেবন 4). ভবে) অহ) ক্রীং, 
তানুণ্য, তব্ুণাবস্থ1, ১৬ বহসর হুইতে 

৩০ বৎ্জর পণ্যস্ত । শ্িৎ- ১ “আফষোড়” 
শা ভবেদ্বালস্ভকুণস্তত উচ্যতে । বুদ: 

স্যাৎ সপ্ততেরদ্রৎ বযীয়ানন 'তঃপরশু! 
যৌবনকণ্টক (ফষৌবন *ণ্য _ কণ্টক 

কাটা) সং,পুং-- ক্লীৎ, এুবগণ্ড,বয়সফোড়া 
যৌবনাশ্ব বুবনবশ্ব সৃুপবিশেষ 4 অযু)- 

অপত্যাথে। সৎ, পু» যুবনাশ্ব-রাজপুএ, 

মান্ধাতা।। 

যৌবরাজ্য (যুবরাজ 4 যষ্ব্যে) _ ভাবে ) সখ, 
ব্লাৎ, যুবরাজের পদ, পিতৃসত্বে পুতের 
রাজাপদ। 

যৌম্মাক ) সরেক্মাক যুহ্মদ্ শব্দজ+ আঅ(ফ) 
যৌম্মাকীণ 1 ঙননৌন)-_ ইদমর্থে) বিৎঃতিৎ। 

যুগ্থাৎ্জান্থব্ষীয়, ভ বৎ্সশ্বন্ধীঘ। 
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পন 

রও 

উচ্চারপন্ছান মুগ্ধী। (রো ফান কর।+ 
ভ(ড)ট-_ক। 'আথবা রমৃ ক্রীড়া করা) 
২) পুং, আগি। কামাপ্রি। রঙ্গ, বর্ণ। 

বেগ। স্বর্ণ । উত্তাপ । বিং, ত্রিৎ, তীক্ষ্ণ । 
ব্গযীনা পোরম্য) যাত্রা, গমন |: 

রওব (আরবী) ভয়। 
রং (রে শব্দজ) সৎ, বর্ণ, রজ । 
রং্হঃ (রখ্হস্, রমৃ ক্রীড়া কর14অস্_ 

ভাবে, হু-_আগম) সং, ক্লীঘ, বেগ, 
শী ত1। [রীতি । অঙ্করাশি। 

রকম (আরবী ) সং, প্রকার, মত । ধরণ, 
বন্ড (রন্জ্ রৎ করা ইত্যাদি + তক্তে)-_ 

ক) বিৎ, ত্রিৎ) রপ্সিত) রৎ করা । অনুরক্ত, 

'আসক্ত | মধুর, ভুশ্রাব্য। লোহিত, 
রাঙা । ক্রীড়াসক্ত । (4-ক্ত-৭) সং, পুৎ, 

কুন্তুস্ত। হিগ্ল। লোহিন্তবর্ণ। রলীৎ, 
শোণিত, রুধির । কুস্কৃম । তাত, ভাবা । 
প্রাচীনামলক । পদ্মক। সিন্দ,র। হিন্গুল। 
জা স্রীৎ, গুঞী1, কুচ। লাক্ষা, লা। 

রক্তক (রন্তু 4+কণ্- যোগ অথবা কৈ প্র- 
কাশ পাওয়া । যে রক্তের ন্যায় গ্রকাশ 

পায় ) সৎ, পু ভাম্নানবৃক্ষ । বন্ধক বৃক্ষ | 

বুক্তশোভাঞ্জন | রক্তৈরণড | ক্লীং, কুধির | 
রক্তবন্ম । বিৎ, ত্রিৎ, আনুরাপী, আনুরক্ত | 

রক্তকঠঠ (রন্তু মধুর, তুশ্রাবা -কঠ ক 

ধবনি, ৬ষ্ঠী _হিৎ) বিৎ, ভ্রিৎ, হুন্বরকঠ, 
ঘাহার কণ্ঠস্বর উৎকুষ্ট। 

রছ্তকন্দ 3 রেল্ত লালবর্ণ_কন্দ মুল। 
রক্তকন্দল ) রল্তকন্দ+ল-_ প্রৎ্) সং, পুত 

বিদ্রম, প্রবাল, পল|। 
রক্তকমল ) রেক্ত লালবর্ণ _-কমল পদ্ধ) 
রক্তকন্মধল | সৎ, র্লীৎ, রক্তবর্ণ পনর । 
রক্তকার্কন; সং, পুৎ্, ত্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ। 

মিচ 
রক্তকৈরব্ কৈরব, কোকুনদ পদ্ম) 
রক্তকোকমদ এ সং, ক্লীৎ, রক্তবর্ণ পদ্া। 

রক্তপ্ব ; সং, পুৎ, রোহিতকরৃক্ষ | দ্বী_্্ীৎ, | রন্তপাযী (সিন, রজত 
দৃন্না। 
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(রক্ত লালবর্ণ _কুযুদ, | রক্তপ:তা (রক্ত 

| 

র্ঞ 

রক্তচদ্দন ; সৎ, ক্লীৎ, রক্তবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ। 
এ | রক্তচিত্রক ; সং, পুং, রাংচিতার গাছ। 

বর; ব্যঞ্নবর্ণের সপ্ডবিংশ বর্ণ। ইহার রক্তচুর্ণ রেক্ত লালবর্ণ-চুর্ণ গুঁড়া) সৎ 
ক্ীৎ, ফিন্দর। রক্ষবর্ণ গুড়া। | 

রক্জিহর (রক্ত লালব্ণ জিহ্বা জিভ, 
৬ঠী _ হিৎ) সং, পুৎ, সিংহ । বিং, ভ্রিৎঃ 
রক্তবর্ণ দিহ্বাবিশিষ্ট। 

রক্ততুণ্ড (রস্ত লালবর্ণ -তুণ্ড মুখ, চঞ্চু ) 
সং, পুহ, শুকপন্ষী । বিৎ ত্রিৎ, লোহিত 
মুধ। 

রক্তদস্তী ২ (রস্ত  লালবর্ণ _ দত্ত, 
রক্তদস্তিকা $ ঈপত৬ঠী-হিৎ, রক্তদত্তী 

+কণ.- যোগ, আপ) সৎ জং ভগ- 
বৃতীর ূপবিশেষ । শিং -১ “ভক্ষযস্ত্যাশ্ 
তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্ান্ মহাজুরানূ। রক্ত 
দ্ব€] ভবিষ্যন্তি দ্।ড়িমীকুত্মোপমা |? 

রদ (- দৃশ্, রক্ত দশ, চক্ষুঃ ) সঙ 
পু _ স্ত্রী, কপোত, কপোতী । বিৎ, তরি 
রক্ত বর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। 

রক্তধাভু রেস্ত লালবর্ণ ধাতু আকরিক) 
সৎ, পুৎ, গৈরিক, গিরিমাটী। তাবা। 
রক্তবর্ণ ধাতু । দেহজাত রক্তুবর্ণ ধাতু । 

রক্তনীসিক রেক্ত লালবর্ণ _-নামিকা লাক, 
৬ষ্ঠী _ হিৎ) সৎ, পু পেচক, পৌঁচা। বি, 
ত্রিৎ, বক্তবর্ণনাসিকা মুক্ত । 

রক্তপ (রক্ত শোণিত-প [পা পান করা 
+অড)--ক) যেপাঁন করে) সৎ, পু 

রাক্ষস । বি তিং, রক্তপাশকর্তী। পা. 
হৎ, জেঁক | ভাকিশী, রাক্ষসী। 

রক্তপত্রিকা ; সৎ স্ত্রীং, নাকুলী। রক্তপুন- 
নব । লোহিতপত্র । 

রন্তপদী ; সৎ, স্ীৎ, আুুদ্রবুক্ষ বিশেষ । 
বুন্তদল্লব ১ সৎ, পু, অশোকবৃক্ষ। 

রক্তপাদ (রক্ত লালবর্ণ-পাদ পা) সৎ, 
পু, শুকপন্ষী। বিৎ, ভিৎ, যাহার প1 
নক্তবর্ণ। দ্ী--স্ীৎ, লত্জালু। হৎসপাদী। 

শোণিত-পাত প্রতি- 

পালিত, ৩য় _ হিৎ ) জৎ, শ্রী, জলোৌকা, 
জোক। 

শোণিত-পায়িন্ 

যে পান করে) সৎ, পুৎঃ যে সকল কাট 

১৬৫ 



[ইতে অকম্মাৎ রক্তবমন। 

রক্তপুগ্প ১ সৎ, পুঙঃ করবীন্ব । রোহিতরক্ষ । 
লিশেষ | মুখ হ বরক্তবদ্ধন € রক্ত 

সং, পুৎ, বাঁভ 
বস্তি বদ্ধীন বুদ্ধি) 

৮৫০ বকল ॥ 

রক্ত [ ১৩১৪ ] বক্তা 

রল্গ পান করে, মত্কুণ, ছারপোকা । রক্ত (কর লালবর্ণ- বা, বর 
বিনা _ ক্ীৎ, অলৌকা, জৌক। রক্তবরটা --সুক্ষ)ড়ি, ভ্রণ ) অৎ, সং 

রক্তপিগ্ড (রক্ত লালবর্ণ-পিশ্ড গোলা ; মস্রী, ইচ্ছা সম্ত । 
কৃতি ক্ষুদ রাশি) সৎ, জ্ীৎ্, জবাপুস্প । রক্তবর্ণ; সং, পুৎ, দাড়িম। কিংশুক, 

রক্তপিক্ত (রক্ত শোণিতল পিত্ত শরীরস্ছ শাক্ষা বন্দ,ক। লিশাদয়।॥ ইসাস্তপু্প। 
ধাতুবিশেষ ) সৎ, পুৎ১ বক্জাধিক্য রোগ- ৰ ম্জিষ্টা। 

| 

: রক্তকাঝনবুল্ । দ্াড়িমরুক্ষ । বকবু্ষ । 
বন্ধ, কবৃদ্ষ । পুনাগরুক্ | পাল শীত এ।ল- 
নি । শী স্ত্রী, পাউিবিক্ষ। জবা। 
এ 
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রন সৎ, সী, লজ্জা | 

সৎ, কীহ, বুক্ষাক্ । 
রজ্ফল রেল্ত লালবর্ণ_ ফল) সং, 

বটবুক্ষ । লা-ক্জ্রাৎ, হিশ্দিকা, তেলাকুচার 
গাছ,। স্বর্ণবন্পী । 

রক্তফেনজ রক্ত শোণিত-ফেন ফেণা 
-জ [জন জন্মান+অ(ড)-- 
সৎ, পু, বামপার্খ্্ছ রোম, ফুসকুম। 

রক্তবালুক (েক্ত লালব্্ণ দারা বাতি। 
সং, ক্লীৎ _স্ত্রীৎ, দিন্দ্র, সিদৃর | 

রক্তবাহী (-_বাহিন্ )বিৎ্,ভ্রিৎ, শোণিতঃ 
বাহক । 

»ক্তবীজ (রক্ত শোণিত- বীজ 
৬্ঠী-হিৎ) সং, পুত, 
উভিনিতির সেনাপতি । শ্িৎ-১ 
£ োদ্ধমত্যাঘযৌ ক্রুদ্ধ রক্তবীজে। 
মহাুর2। রক্জবিন্দুর্ধদা ভূমে পতত্যস্য 
শরীরতঃ। সমুতপততি মেদিল্যাস্তষ্প্রম।ণ- 
অদত্ৃর2 1” দাড়িম। 

পক্তশোক্ণ (রক্ত -_-মোক্ষণ মোচন ) সৎ, 

পুং, শে ণিতআাব, ফম্ত খোল । 
রন্তু রেনু রেল্ত লালবর্ণ রেণু ধুলি) সং, 

ক্লাং১ামন্দ,ন । পলাশপুম্পকলিকা। পুন্নাগ- 
বুছক | 

রকজলো চন (র_ লোচন নেত্র) সং, পু, 
কপোত, পায়রা! বিৎ্ ভ্রিৎ, যাহার চক্ষুঃ 
ব্রাা । 

অতুরবিশেষ, 

পুত | 

ক) জাত) | 

বীচি, 

শন এতা | শাগদমণী | ককণীবুক্ষ । 

(পুননবা। ভুপাটলি। 
রক্ত- 

রক্তপুরক যোহার সেবনে রক্ত পুরণ করে) । রভসন্ধতক (রক্ত লালবর্ণ_ যা 
| 

ূ 
ৃ 

র্তলাসন (রশ লালব্ণ - শাসন বাজ 

ভাজ] এই পরদ্দণর্থ এত্যত-সময়ে আজ, 
"5৭ হা মোহর ও হাক্ষার কর। হয় 

বল. সহঃ ক্লাৎ। শিন্দ র, সিঁদুর | 
ব্রল্তজহগ (রক্ত লাল বর্ণ ব। রঃ নহি 

জন নাম ) সঙ, কীৎ, কুঙ্ছু 

আয়ং' 
কাল 1 কণ-সাদৃশ্যার্ধে) সৎ, ক্লীহ। 
রল্তকহলারু, রাঙা শ্দি। 

রক্তসার ; খৎ্, ক্রীৎ, রক্তচন্দন। রক্তথদির। 
রক্তাক্ত রেক্ত -'্মক্ত বা আক্ত লেপিত) মং. 

ক্লীৎরক্তচন্দন। বিংত্রিৎ,শোণিত মিশ্রিত, 
রঙ্ভিত ॥ 

রক্রান্স (রক্ত লালবর্ণ_ অক্কি নেত্র, ৬ 
-_ হিহ্ঃঅআফষে) - প্রৎ) সং,পু২১মহিষ। পারা 
বত। সারদ। চকোরপক্ষী । ক্রের ব্যন্তি। 
বিৎ, ভ্রিৎ, রক্তচক্ষুঃ, রক্ষবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট । 
ক্রুর। 

রক্ত রেস লালবর্ণ_-অঙ্গ দেহ, ৬ঠী- 
হিৎ) সৎ, পু) মজলগ্রহ । কম্পিল্প। মধ 
কুণ । মণ্ডল। রীং, প্রবাল, পলা । কুম্ধুম 
বিৎ,ত্রিং, রক্'দেহ্। জী _ভ্রীৎ, জীবন্ত 
মিষ্ট । 

রক্তাতিজার (রক্ত -অতিসার উদ্র।ময় 
সৎ, পুৎ, রোগবিশেষ। | 

রক্তাধার (রক্ত (শোণিত- আধার আলম্ব 

সং, পুৎ, শরীরের চম্ম। 
রক্তাপহ (রক্ত -অপ-হনু নাশ কর।7ত 

(ড)-- ক) সং, ক্রীৎ, ঝোল, গন্ধরস | 
রক্কান্বর রেক্ত -অন্বর পরিধেয়) জৎ, ক্রীৎ। 

কাষায়বস্থ্রণ শিৎখ-১ «“ শবোপরি সমা' 
সীনাৎ রক্তীন্বরপরিচ্ছ দা ।?? 

রক্তাত্্র ১ সৎ। পুৎ১ কোষাঅ 



রক্ষা ] 

রক্তাশ্ব রেক্তান্মন) সং, ক্লীৎ, নেত্ররোগ- 
বিশেষ । শিৎ-১ “পদ্বাভৎ মৃদুরক্তাশ্ম 
যন্সাসৎ চীয়তে সিতে।” 

রক্দার্ররদ ; সং, পুং, রোগবিশেষ । 
রক্ত[লর ; সৎ, পু, শকরকন্দ আলু। 
রক্জাশয় (11921, রক্ত -কসশয় আধার- 

স্নান) সং, রক্তের আধার-স্থান,হাৎপিণ্ড | 
রক্সিকা (রক্ত লালবণ+4কণ - প্রং) সং, 

পিং, রত্তিক।, গুঞা। রাজিকা। 

ণভিমা (রক্ত শোনিত+ইমনৃ- ভাবে) 
সং, পুৎ, শোণিতবর্ণ, রাঙা রঙ্। 

রতেশতৎ্পল (রক্ত লাশবর্ণ_-উৎ্পল পদ্ধ) 
২ ক্লীৎ, কোকন্দ । পুৎ, শালুলীবৃক্ষ । 

রক্ষোপল রেজ্জ লালবর্ণ _-উপল [প্রস্তর] 
খড়ীমাটী ইন্ত্যাদি) সৎ, ক্লীৎ, গিরিমাটা, 
গৈরিক। 

রক্ষ রেক্ষ, রক্ষা করা4- অ(অন্)- ক) বিৎ, 
ত্রিং, রক্ষাকর্তী। (+অ(অল)-- ভাবে ) 
রক্ষা । 

রঙ্গক (রক্ষ দেখ, আক(ণক)- ক) বিং, ত্রিং, 
রক্ষা বর্তী, পালনকর্ত।। ত্রাণকত্তা। 

রক্ষণ (ক্ষ দেখ,অন.অনট): ভ|) সং, রীৎ, 
পালন, পরিত্রাণ । (4+অন- ক বি১ত্রিং, 
রক্ষক | 

রক্ষণীয় (রক্ষ দেখ, অনীয়_্ম) বিং, ত্রিৎ, ;, 

১৩১৫ 

স্পা পিত্ত পা ৯ পপ 

রক্ষা! করিবার ষোগ্য,রক্ষণাহ্হ। আশ্রম্বাহ্ | 

রক্ষঃ (রক্ষল, রক্ষ [কুবেরের ধন] রক্ষা কর] 

+অন্্-পা। যাহা হইতে যজ্জীয় হবি 
রক্ষিত হয়) অৎ্, পুৎ রাক্ষম। 

রক্ষঃসভ (রক্ষস. রাক্ষস সভা জনন্তা১৬া 
- য) সং, ক্লীৎ্ রাক্ষম-সমুহ। 

রক্ষা রেক্ষ, রক্ষা করা+স্স- ভারে, আপ্) 
সং,স্ত্রীঘ, পালন । (+আঅ-_৭) রাখী। 
ভস্ম। লাক্ষ!। 

রক্ষাকাণ্ড (রক্ষা- কাণ্ড) সৎ, পুৎ- ক্লীৎ, 
রক্ষণার্থ দৃক্পাদি গুচ্ছ । 

রক্ষাগৃহ রেক্ষা_ গৃহ, ৬ঠী-ষ) সৎ, ক্লীৎ, 
সতিকাগার। 

রক্ষািকৃত রেক্ষা “অধিকৃত) বিং, ত্রিং। 
রক্ষার্থ রাজনিযুক্ত । [ত্বকৃ। 

সক্গাপত্র ; সং, পুত) ভূর্জবৃক্ষ। ্লীৎ, ভূর্জ- 

]. রদ 
শশীিশিাশীপাঁশিিশীিশিিিটিিি এট শত শি শিশির 

রক্ষিক! (রক্ষা +কণ _ প্র, আপ) সৎ, স্ত্রীং, 
রক্ষা রাখি । শিং-১ “অনেন বিধিন। 
যন্ত রক্ষিকাবন্ধমাচরেৎ্ 1? 

রক্ষিত (রক্ষ, রক্ষা কর17+ তকে) _ দ্ধ) বিৎ, 
ত্রিৎ পরিত্রাত, পালি । সংপুৎ, উপাধি- 
বিশেষ । বৈদ্যক গ্রন্থনািশষ | 

রক্ষিতা- রক্ষিত ? রেক্ষিত দেখ, ত(তিনৃ), 

রঙ্গী _রক্ষিন্ / ইন্-ক) বিং, ত্রিখ, 
রক্ষাকর্তী।। 

রক্ষিমৈনা (097৫5) কোন স্থান বাব্যক্রিকে 
শত্রপক্ষেত্র আক্রমণ বা অনা শ্রফাল তল. 
কার হইতে রক্ষা করিবার |দশিত্ত নিয়ো - 
জিত সৈন্য | 

রক্ষোস্ব (রক্ষম রাক্ষপ হন লাশ 

রক্ষোহ। করা+অ(টকৃ)” ক।২য়পক্ষে 
»ক্িপ্)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, রাক্ষসনাশক, 
রাক্ষমঘাতক (বন্ত)। সৎ, ক্লীং, কাঞজিক, 
কাজি । হিঙ্গু, হিহ। পুৎ, শ্বেত-সধপ। 
ভল্লাতক বৃদ্ধ । স্রী_ক্্ীং, বচা। 

রক্ষোজননী (রক্ষণ রাক্ষম-জননী মাতা) 
সৎ, স্ত্রীং, রাত্তি । রাগ্গসমাতা। 

রক্ষ রেক্ষিত দেখ; নও -ভাবে) সৎ, পুং 
ত্রাণ, রক্ষণ, পলন । আশ্রয়দান্। 

রক্ষ্য রক্ষিত দেখ, য-শ্ম) বি, ত্রিৎ। রক্ষ- 
ণীয়, রক্ষা করিবার যোগ্য | বাঁরণীয়। 

রগ পোরস্য) সৎ, কপালের পা্ন্থায়ের শির । 
পুগড় (দ্রগড় শব্দ কি?) বাদ্যোর শশ্দ। 

ঢক্কার্দিতে আঘাতের উপক্রম। মদন, 
ডল, পেষণ। রহস্য, কৌতুক। 

বঘু বেঘ গমন করা+ উ(কু) _ ক) সং, পুত, 
সুর্য বত্শ্রীয় দিশীপ রাজার পুন,বাম্চ 21 
প্রপিতামহ । শিং ১৯ “্ুতস্য যায়াদম- 
যুম্তমর্তকস্তথ] পরেষাৎ যুধি চেতি পার্থিবঃ। 
অবেক্ষ্য ধাতোগমনার্থমর্থবিচ্চকার নায়! 
রঘুমাত্ম সম্ভব |” কালিদাজ-প্রণীত কাব্য- 
গ্রন্থবিশেষ । পুত, বহুৎ। রূদুবংশীয় অজ 
প্রস্ৃতি ক্ষত্রিয়। 

রঘুকার (রঘু রঘুবংশ [যাহার বর্ণনাত্মক কাব্য 
এই লেখক কর্তৃক রচিত হইয়াছে] কার 
[কু করা+ অফেণ)- ক] যে রচনা করে) 

সৎ পু, র্ঘুবশ-কাব্যকর্তী, ক!লিদাস। 

টি 



রঙ [ 

রঘুনন্দন রেঘু- নন্দন পুত্র, ৬ঠী- ব) সৎ 
পুৎ, রামচক্্র ॥ স্বৃতি-সৎগ্রাহক পণ্ডিত- 
বিশেষ। 

রঘুনাথ, সঘুপতি ব্বু- নাথ, পতি, বর, 
পঘুবরঃ বঘৃদ্ধহ উদ্বহ, তিলকন্ন শ্রেষ্ঠ, 

রখুবৎশতিলক ৬ষ্ঠী-ষ)ট সহঃ পু, 
বামচক্দ্র। 

রঘুবৎশ রেঘু_ বংশ, ৬ঠী- ষ+৭মী- হিং) 
সৎ, পুৎ১ রঘুরাজবৎশ | ক্লীৎ, রঘুর পিতা 
দিলীপ রব্বাজ। অবধি অগ্নিবণ পধ্যস্তের 
ব্ণনাত্সমক কালিদাস-প্রণীত মহাকাব্য । 

বন্ধ €রন্ক্ত গমম করা4অ-প্রৎ্ত অথব। 
রম্ৃ ক্রীড়া করা-+ অকে)- ক) বিৎ, ভ্রিৎ্, 
কৃপণ । দরিদ্র । নীচ, ক্ষুদ্র | 

রঙ্্ু (রম্ ক্রীড়া করা উকু)_ ক, নিপা 
তন ) সৎ, পুত, মুগবিশেষত যে হরিণের 
পৃষ্টদেশ কর্বব,পবর্ণ। 

রঙ্গ (রেন্জ্ রংকর1 47 অঘ.2৩- প) সৎ, পুৎ 

রঙ কদ্রব্য, রাড | বর্ণ, রড়। টক্ষণ। থদির- 
সার । নাট্য নৃত্য গীত অভিনয়াদি । 
'আমোদপুর্সবক হেলিতে ছুলিতে ভাবভঙগি 
প্রকাশ করা । (-৮দ্বএঞ্- ম্ম) নাট্যশাল।। 
রণভূমি । (্ষঞ.- ৭) পু - ক্লীৎ। রাও 
ধাতু । (পারস্য) তামাস। । 

রঙগচিজ1 দেশজ) ০চঙলগড়া ছেলে, ষাহার1 রঙ্গ 
দেখিতে ভাল বাসে । 

রজজ রেক্স রাঙ৬ রড্৮জ [জন্ উৎপন্ন 
হওয়া 4 অফ) ক] ভত্পন) 'ৎ, ক্লীৎ, 
জিন্দ,র, সিদূর । 

বঙগজীবক (রঙ্গ নাট্যশ।লা, রঙ্- জীবক 
যে জীবিকা নিব্বাহ করে) সং, পু, 
নাট্যকারক, চিত্রকর । অভিনেতৃব্র্ণ। 

রন রেন্জ রৎ করা4+আনট -_ ভাবে) সৎ, 
ক্লীৎ, চিত্র কসণ । পুস্পবৃক্ষবিশেষ ; যথা 

“গড়িল পারুলফুলে তৃণ মনোহর । 
বোটা সহ রঙ্গনে পুরিয়া দিল শর |? 

রজভূতি €েঙ্দগ নৃত্যগীত 'ভিনয়াদি _ ভভূতি 
হওন। যে রাত্রি দৃযৃতার্দি ক্রীড়া ত্বারা 
অতিবাহিত হয় ) সৎ, জ্খং, কোজাগর 
পুর্ণিমা। 

র্জভুমি (রঙ নৃত্যগীত আঅভিনযাপি 

১৩১৬ ] র্জ 

2 282-4-28 
ভূমি স্ছান) সৎস্্রীঘ্,। লাট্যশালা। বং 
স্থল । মল্লিভনি,কুস্তির আডড। । 

রঙ্গমলী রে খীতাদি-_মন্ল, 
1, ঈ ) সং, স্্রীৎ, 
বীণা । 

রজমাতা (রমাত, রঙ্গ অনুরাগ, বর্ণ- 
মাতৃ মাতা । কণ যোগে রজমাতকা 
হয়) সং১স্্ীৎ্, দৃতী, হট নী । লাম, ল 

রলপীজ রেক্স রাঙ-- .. বীচি] সারাং, 
সং, ক্লীং, রৌপায 71 

রঙ্গাজীব রেঙ্গ ক নাট্যশালা _ আজী 
যে জীবিকা শি... করে) সৎ পু, শিপ 
বিশেষ । চিতকর । নট, নাটাযকারক। 

রঙ্গাবতারক (রেল্গাবতািন্, রঙ্গ না? 
রঙ্গাবতারী _-অবতারক, অবতা 
|অব-ত পার হওয়া 4 অআক(€ণক), ই 
(ণিন্)- ক] যে অবতীর্ণ হয়, এমী-; 
সৎ, পু, নট, নাটযকারক ।-রিকা, রি 
_ক্স্রীৎ, নটী। 

রী (রজিন্, রঙ্গ রঙ, অনুরাগ+ইন্, 
অস্পর্থে) বিৎ, ভ্রিৎ, রঙবিশিউ, রঞ্জিত 
অনুরাগী ।-জিনী--স্ট্রীৎ, রঙ্গ বিশিষ্টা 

রঈগীন পোরস্ত রঙ্গ শব্দজ) বর্ণযুক্ত, রংদার 
রভ্যঃ (রভ্যস্, রন্্ গমন কর14 অনস্-ভ 

সৎ, ক্লীৎ, বেগ, শীভ্ঘতা । 
রচক রেচ, সুষ্টি করা, রচন! করা+ 

ণেক)- ক) বিং, ত্রিৎ, রচনাকারক। 
রচন- ক্লীৎ ) রেচ-ঞিএ-রচি কুষ্টি কর 
রচনা _ স্ীৎ রচনা কর।4 অনট.-ও 

সৎ, শ্রেণী পুর্বক বিন্যাস, সাজান, « 
পণ । কেশবিন্যাস । মাল্যাদি গ্রন্থ 
গদ্য বা পদ্যন্সয় বাক্যবিন্যাস। নিন্মা 
গঠন, শ্রস্ততকরণ। স্থাপন । ভূষণ। 

রচয়িতা] € বচয়িতৃ, রচ-টঞ-নরচি রচ 

করা+4+তুন্ন ক) বিৎ্ঞ ত্রিং, রচনাকর্ত 
নিম্মাতা । 

রচিত (রচ-ঞিএ-রচি 4+ক্ত -_ প্র) বিৎ১ ভি 
কৃত। নিশ্মিত, গঠিত । গ্রথিত, গুম্ফিত 

বিন্যস্ত, অর্পিত । শোভিত । পরিক্ষুত। 
রজ-পুহ (রন্জ রং কর! ইত) 
রজঃ _ রীীৎ + অল) । হয়, 

ধারণ ক; 
বাদ্যযন্ত্র বিশে, 



পেপে শিপপিশীন 7 ি্পিপপিপশপাশত 

রজ 1 

পক্ষে +আঅস্-৭) সৎ) ধুলি। পুস্পরেণু, 
পরাগ । জ্রীলোকের মাসে মাসে যোনি- 
নিঃস্ষত রক্ত, আ্্রীকুতুম, খতু। ইচ্ছ1। 
দ্বেষ অহঙ্কারাদির কারণ গুণবিশেষ। 
শি২-১ “রজোজুষে জন্মনি সত্তবৃত্তয়ে 
শ্িতো প্রজানাৎ প্রলয়ে তমঃস্পু শে 1? 

রজঃশয় (রজস্ ধূুলি- শয় যে শয়ন 
করে) সৎ, পুৎ, কুকুর, কুকুর । 

রজঃসারথি রেজস্ ধূলি-_ সারথি 
চালক) সং, পুৎ, বাফু। 

রক রেন্জ্ [বশ্ম রৎ করা7 অক েক)-- 
ক, শিলী অর্থে) সং, পু, ধোপা, তীবর- 
পত্বীগর্ডে ধীবরের গরমে জাত জাতি- 
বিশেষ । রঙ্কারক | কী- স্ত্রী,ধোপানী। 
রঙ্গকারিণী। 

রজত (রন্জ রঙ করা অতকৃ-৭) সং, 
ক্লীৎ, রৌপ্য । দ্বর্ণ। হস্তিদস্ত। হার 
শোণিত । হ্রদ । | বি, রিং শুভ্রবর্ণ । 
পা (রজত রৌপ্য - গিরি, অচল, 

রথাদি 

রজত1চল ১ অদ্রি-পন্দভ) সৎ পুং, তক- 
রজতাড্ডি লাস পন্দত । শিং-_- ১ধ্যায়ে- 

মিত্যৎ মহেশৎখ রজতগিরিনিভৎ্ চাকু 
চক্জীবতংসমূ |) [সং পু, হনুমান 

রজতছ্যতি রেজত কৌপ্য-ছুযুতি দপ্ডি) 
রজতপ্রস্থ (রজত শুভ্রবর্ণ | বা রোৌপ্য)- 

প্রস্থ পর্ধতের উপরিষ্ছ সমানভূমি ১) অৎ্ 
পুৎঃ কৈলাসপর্বত ৷ 

রজন (রন্জ রং করা+ 'অন(অনট )- ভা) 
সৎ, ক্রীৎ, রং করা ।(দেশজ) বণিকৃদ্রব্য- 
বিশেষ। 

রজনি $₹ (ন্জ রৎ কর14+অনি-_শ্ 
রজনী $ সৎ, স্ট্রীৎ, নিশা, রাত্রি । (4 

অনি - ৭) হরিদ্রো। লাক্ষা,লা। নীলীরৃক্ষ | 
রজনিকর $ (রজনী রাত্রি-কর কিরণ, 
রজনীকর $ ৬্ঠী-_হিৎ। অথবা রজনী-কৃ 

কর1+ অংট)-_ ক, হয়া-ষ) সং, পু, 

নিশাকর, চন্দ্র । [পুষ্প। 
রজনীগন্ধা ; সং, আ্্রীৎ, স্বনামখ্যাত শ্বেতব্ণ 
রজনিচর না রাত্রি- চর [চর গমন 
রজনীচর ./ কর14+ অটেকৃ)- ক] যে চরে) 

সংপুৎ, রাত্রিচর,রাক্ষস। তস্কর। প্রহরী । 

১৩১৭ ] রট 

রজনীজল (রজনী রাত্রি-জল। রাত্রিতে 
পতন হয় বলিয়া) সং, র্লীৎ, নীহার, 
শিশির । 

রজনীপুস্প ; সং, পুং, পুতিকঞ্জর । 
রজনিমুখ 8 রেজনী রাত্রি_মুখ আদ্য, 
রজনীমুখ $ ৬ঠী-ষ) সৎ, ক্লীৎ শুর্য্যের 

অস্তকাল হইতে চারিদগ্ডকাল, প্রদ্দোষ, 
অন্ধ্যাকাল, নিশামুখ। ূ 

রজনীহাম ; সৎ, স্মীৎ, শেফালিকা। 

রজপুত (রাজপুত্র শব্দজ)সৎ১বর্ণ সম্কর জাতি- 
বিশেষ । 

রজসানু রেন্জ অনুরাক্ত হওয়া, রৎ করা4- 
সানু _ সৎজ্ঞার্থে) সং, পুঙ্। মেঘ । চিত্ত । 

রজন্বল (রজস্ ধূলি ইত্যাদি +বল- অ- 
স্ঞযর্থে) সৎ, পু, মহিষ । বিৎত্রিং,রজো।- 
যুক্ত । লা- স্ট্রীৎ, ধতুমতী । 

রজোবল ৯ রেজম্ ধুলি-বল, রস 
রজোরস.$ আর) সং, ক্লীৎ, অন্ধকার । 
রজোহর (রজন্ ধুলি ময়লা-হ্র যে 

হরণ করে) সং, পুত রজক, ধোপা। 

রজ্ড, তেজ সৃষ্টি করা1+উ-ম্, লিপাতন) 
সং, স্ত্রীৎ, বন্ধনী, দড়ি। বেণী, চুলের 
বিউনি । 

রঞ্জক (রন্জ্-ঞ-রঞ্ি রং করা4 অক 
(পক) - ক) সৎ, পুৎ, বস্প্রার্দির রংকারক । 
অনুরাগজনক,প্রীতিকারক । ক্রীৎহিনুল। 

রন রেন্জ্ঞি-্রঞ্ি রৎ করা, অনুরক্ত 
হওয়14 অনট- ভাবে ) সং, ক্লীৎ, রৎ 
করা। অস্তঃকরণে অনুরাগ উত্পাদন, 
সস্তকরণ । রক্তচন্দন। (+অিন- ক) 
বিৎ, ভরি, প্রীতি বারাগজনক। নী- 
সতী, নীলী। মঞ্জিষ্ঠা। হবিদ্রা। শেফা- 
লিক । হরিডো পর্সটী। 

রীনক্র ; সং, পুখ্) অচ্ছ,কবৃক্ষ, আচ্গাছ। 

রঞ্জিত € রন্জ্-ঞ্ি-রঞজি 4 _ম্ম) বিৎ, 

ত্রিৎ, রঙ্জান, যাহা রৎ করা হইয়াছে 
ছোঁবান। তর্পিত। সস্ভোষিত, যাহার 
অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 

রটন-_ র্লীৎ, রেট বল1-+ অনট্ ভা, 
রটনা স্ত্রীৎ £ আপ)মং, ঘোষণা, প্রচার | 

বিবরণ | কথন। খ্যাতি। 



রণ্ড [ 

রটস্ভী রেট বলা+অত্শেতু)১-ক, ঈপ)9 
সৎ, জ্রীং, মাতমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী | 
শিৎ-১ “মাখে মাস্য সিতেপক্ষে রট- 

স্তাধ্য চতুর্দশী । তস্যামুঙ্নয়বেলায়াৎগ্গাতা 
নাধেক্ষতে যমহ।)? 

রটিত রেটন দেখ,- তক্তে)-- ক) বৎ, ত্রিৎ, 
ঘোখিত, প্রচারিত । খ্যাত | কথিত। 

রড়-বথ কিম্বা শকটাদ্ির ক্রুতগমন-শব্ব। 
দ্রেতগমন। 

রণ (রণ শব্দ করা+ অ(অল্)-ধি) সং, 
পুৎ,” ক্লীৎ, যুদ্ধ, সংগ্রাম, সমর, লড়াই । 
(4 অল্- ভাবে) পুং, শব । গমন । 

রণৎ রেণ দেখ, অং(শতৃ)- ক) বৎ ত্রিৎ, 
শব্বায়মান। [যুঙ্গজাহাজ। 

রণতরি রেণ যুদ্ধ-তরি পোত) সৎ, স্ত্রীৎ, 
রণরস্ক (রণ যুদ্ধ- রঙ্ক লীচ) সৎ পুত, 

রণকাতর হুম্ভী। 
রণরণ (রণ যুদ্ধ, শবা, দ্বিত্ব) সং, ক্লীৎ, 

অপন্হত বানষ্ট বস্তর নিমিত্ত অনুশো- 
চনা । পু) মশক, মশা । 

রণরণক-_পুঙখ 8 রেণ শব্দ কা [দ্বিত্ব) 
রণরণিকা _ জ্্রীঘ.$ +কণ্ _ প্রৎ্) অং, পু 

উতৎকঠা, ছুর্ভাবনা। অতিশয়। শিং - ১ 
“অয্ি সৈবেয়ৎ রণরণকদাগিনী চিত্র- 
দশনাৎ বিরহভাবনা দ্েব্য।ঃ স্বপ্লোদ্বেগৎ 

করোতি 1” 
রণসদ্কধল রেশ যুদ্ধ-সন্কুল মিশ্রিত) 

জং, ক্লীৎ। ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল যুদ্ধ, হুড়া- 
হুড়ি। 

রণাঙ্ন 7 রেণ- অঙ্গন, অজির--উঠান) 
রণাজির $ সং, রীৎ সমরক্ষেত্র, যুদ্ধ- 

ভুমি। 
রণালম্ককষণ ; সৎ, পুৎ, কম্কপক্ষী। 
রণিত (রণ দেখ, তক্তেি)-ম্প) বিং, ত্রিৎ। 

শব্দিত, শব্দ করা । (+স্ত-_ ভাবে) শব্দ । 

রণ্ড (রমূ ক্রীড়। করা4+ড- ক) বিষ্ত্রিৎ, 

ধূর্তী। অদ্ধচম্মাবচ্ছিন্ন অবয়ব । আশ্রম- 
হীন । বন্মবিহীন । বন্ধ, যে ব্যক্তির 
সন্তান হয় নাই । বন্ধ্যবৃক্ষাদি,যে বৃক্ষের 
বা লতার ফল ব! পুষ্প হয় না। 

রণ্ডক রেণ্ডা রাড়+ক-প্রং) সৎ পুং, 

১৩১৮ ] পূর্ত 

ফলহীন বৃক্ষ, রাড়া গাছ। লতাবিশের, 
মুষিকপর্ণা। দ্বনামপ্রসিন্ধ ছন্দোধিশেষ । 

রও (রমূ ক্রীড়া করা+ভ, আ প্রৎ) সং, 
স্ত্রী, দ্বিধবা, রাড়। বেশ্যা। 

রণ্ডাশ্রমী রেণ্ডাশ্রমিন্, রড বিফল-- আশ্রম 
+ইন্ _অস্ত্যর্থে) সৎ, পু, ৪৮ বৎসর 
বয়দের পর যেব্যক্তির স্ত্রীবিয়োগ হয়। 
শিৎ-১ *চত্বারিৎশহৃৎসরাণাৎ সাষ্টীনাঞচ 
পরে যদি ।স্স্িয়/ বিযুজ্যতে কশ্চিৎ সত 
রগ্ডাশ্রমীম'তহ 1? 

রত (রমৃ ক্রীড়া করখ+ তক্ত)- ভা) অং, 
ক্লীৎ, রতি, রমণ 1 (+ক্ত - ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
অআনুরক্ত, আসক্ত । | 

রতকাল । (রত রমণ-কীল [শঙ্কু] 
রতব্রণ বন্ধন। রত রমণ - ব্রণ 
রতশায়ী ) খাঁ। রতশায়িন, রত রণ 

শায়িন যে শয়ন করে) সৎ, পুৎ। কুকুর ॥ 
রতকুজিত (রত রমণ-কুজিত অব্যন্ত- 

ধ্বনি) সৎ, ক্লীৎ, আ্ী-সংসর্ণকালীন সুখ- 
ব্যঞ্জক অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ, শীৎকার, 
মণিত (পুৎ্, পতি, সামী । 

রতগুনু রেত রমণ- গুরু শিক্ষক) সং, 
রতজর রেত রতি-জ্বর১ সং, পুং, কাক, 

বায়স । 
রততালী € রততালিন্, রত রমণ- তল 

প্রতিঠিত হওয়া, উন্নত হওয়া+ইন্-_ 
প্রৎ) সং, পুৎ্, কামুক, লম্পট! লী-- 

জ্্ীৎ, দূতী, কুট্নী। 
রতনারীচ (রত রতি--নারী লোক - 

চি একত্র করা বাচর্ গমন করা+ 
_ প্র) সং, পু) রতিকালে স্ত্রীলে।ক- 
দ্িগের শীত্কার শব্দ । কন্দর্প। কুকুর। 
ল্ম্পট । 

বতনিধি রেত রমণ- নিধি ধন) সং, পুত, 

খগ্জনপক্ষী ৷ 
রতদ্ধিক (রত রমণ-খার্ধী বৃদ্ধি, কণ্_ 

যোগ ) সং, পু, দিবস। সুখন্নান। অষ্- 
মঙ্গল । 

রতহিগুক (রত রতি-হিনৃভ্ গমন কর! 
+অকণেক)- ক) সহ, পুৎ, আ্্রী-চৌর। 
লম্পট, লোচ্চ। 



রতি [ ১৩১৯ ] রত 

রতান্দুক $? (েত রমণ-অন্দুক শৃঙ্খল।| রত্ব (রমূ ক্রীড়া! কর1+ন-ক, ম-ৎ) সঃ. 
রতামর্দ $ রত রতি_আ-মৃদ্ মর্দন 

কর14+ অ(অনৃ)-_ ক) সং, পুৎ) কুকুর । 
রতান্ী) সং, স্ত্রীৎ, কুজ ঝটিকা, কোয়াসা। 
রতায়নী (রত রমণ-_ অয়ন গমন ) সৎ, 

স্ীং, বেশ্যা, গণিক।। 
রতার্থিনী ; সৎ, স্ত্রী, মৈথুনাভিলাষিনী । 
রতি (রত দেখ, তি(দ্রিচ)-_ ক) সং, স্তীৎ, 

'্মরপ্রিয়া, কামপত্বী | (+ক্তি ভা) অনু- 
রাগ, আসক্তি । ক্রীড়া । ব্মণ । প্রীতি, স- 
স্তোষ। শিং ১"আময়জ্ত রতিরাগসভ্তবঃ।” 

রতিকুহর (রতি রমণ-কুহর গহ্বর 
রতিগৃহ | রতি রমণ- গুহ, মন্দির- 

রতিমন্দির / ঘর, স্থান) জং, ক্রীৎ। যোনি, 
স্্রী-চিহ্ন । [দশ বন্ধ। 

রতিনাগ ; সৎ, পুৎ, ষোড়শবন্ধাস্তরগত পঞ্চ- 
বুতিপতি (রতি-পতি স্বামী, ৬ঠী- 

রতিশ্রিয় য। রতি-প্রিয়,। ৬ঠা_ষ। 
ব্রতিরষণ র্তি-রমণ যেরমণ করে, 

২য়া - ষ) সং, পুৎ, কন্দর্প, মদন । 
রৃতিমদদ| (রতি রমণ-_ মদ হষ্ই হওয়া+- 
অ- প্রং, আপ) সৎ, স্ত্রীৎ, শ্বর্গবিদ্যাধরী, 
অগ্দর!। 

রতিলক্ষ ; সং, ক্লীৎ) নিপুবন, রমণ 
রৃতিবন্ধ (রতি রমণ- বন্ধ) সং,পুং, ষোড়শ 

প্রকার রমণবন্ধবিশেষ। শিং-১ন ভবস্তি 
যদ। নাধ্যস্কষ্ট। বাদ্যরতে মতা নানাবিধৈ 
সথ। বন্ধৈ রভ্তব্যাঃ কামিভিঃ শ্সিয়ঃ | ১ 
পদ্বাসনেো ২ নাগপাশো ৩ লতাবেষ্টো! ৪ 
হদ্ধসৎপুটৎ | ৫ কুলিশৎ ৬হুশ্দরশৈচৈব তরী 
৭€কেশনব এব চ।৮ হিপ্পোলো ৯ নরসিং- 
হোহপি ১০ বিগরীতস্তথাপরঃ | ১১ লুন্ধো 
বৈ ১২ ধেন্ুুকশ্চৈব ১৩ উত্কণঠস্ত ততঃ 
পরমৃ । ১৪ মিংহাসনো ১৫ রতিনাগঃ ১৬ 
বিদ্যাধরস্ত ষোড়শঠ।?? 

রতিসত্বরা ; সং, স্্রীং, পিড়িশ শাক। 
রতোদ্হু রেত রম্ণ-_উদ্বু  উষ্কাইয়া 

দেওয়া) সং, পু, কোকিল । 
রত্তি (রম্ ক্রীড়া করা4+তিক্তি)--৭, 
বত্তিকা / কণ- যোগ, ম-ৎ্) সৎ, আত, 

পরিমাণবিশেষ, গুপ্তা, রতি | গুঞ্কাফল। 

কীৎ, মণি মুক্তা সববর্ণাদি বহুমুল্য উৎকৃষ্ট 
বন্ধ । মাপিক্য। বজ্স। শ্রেষ্বস্থ। যে 
কোন বনস্ধর মধ্যে উৎকৃষ্ট । শ্রেষ্ঠ । শিং 

-১হ] বিদদ্ধস্ভাস্তররতু 1” 
রত্বকদলী-রামরস্ত। | 
রত্বকন্দল (রত্ব--কনদল অস্কুর) সং, পুখ, 

প্রবাল, পল1। [পুৎ, পর্বতবিশেষ। 
রত্বকুট (রত্ব রত্বময়-কুট শিখর) সৎ, 
রত্ুগজ (বত্ব শ্রেষ্ঠ -গজ) সৎ, পুং, যে 
সকল হস্তীর মস্তকে রত্ব জন্মে। 

রত্বগর্ভ (রত্ব গর্ভ, ৬ঠী-হিৎ) সং, পুৎ, 
কুবের । সমুদ্র । ভ1- স্ত্রীঘ, পৃথিবী । সৎ" 
পুত্রবতী নারী । 

রত্বজীবী ) (-জজীবিনৃ, রত্ব-জীবী যে 
রত্ববণিক্ জীবিকানির্ধবাহ করে । রত্ব_ 
রত্ববণিজ, 1 বণিজ. ক্রয়বিক্রয়কারী) সৎ, 

পু, রত্ববিক্রেতা, মণিকার, জরি । 
রত্রত্রিতয় সৎ, কলীৎ সদ্দ টি জ্ঞান ও চরিত্র 
-এই তিন। | 

রত্বধেন্ ; সৎ, স্ত্রীৎ, মহাদাানবিশেষ। 
রত্বনিধি ; সৎ, পুৎ খগ্জনপক্ষী । 
রত্বপারায়ণ ; সং, ক্লীৎ। সর্ববরতের আধার । 
শিৎ_১ “সমুদ্রোপত্যক। হৈমী পর্বতা- 
ধিত্যক। পুরী। রত্বপারায়ণৎ নায়। লক্ষেতি 

/ মম মৈখিলী 1? 
রত্বময রেতব+ময়ট-বিকারার্ধে) বিৎ, ত্রিৎ, 

মণিময়, অণিনিশ্ষিত। 
রত্বমুখ্য (রেত্র _মুখ্য প্রধান, ৬ঠী- ব) সং, 

ক্রীৎ, হীরক, হীরা । 
রত্ররাট (রাজ, রত্ব-রাজ যে দীপ্তি 

পায়) সং, ক্লীৎ, মাপণিক্য । বিৎ, ত্রিৎ, রত্ব- 
শ্রেঠট। [পৃথিবী । বিৎ, ত্রিৎ) রত্বযুক্ত । 

রত্ববতী (তব + বৎ বহু) অস্তযর্থে) সং১ক্রীৎ, 
রত্ববধূক (রত্ব_বধুক বর্ষণশীল) সৎ, ক্লীৎ, 

পুস্পকরথ | বিং, ত্রিৎ। রত্ববর্ধণশীল। 
রত্বসান্ু রেতু- সানু পব্ধতের উপরিস্থ স- 

মান ভূমি) সৎ, পুৎ, সুমেক পর্বত | 
রত্বহ রেত্ব সস প্রসব করা+০€িপ্) 

_-ক] যে প্রসব করে, ২য়া-- ষ) সংঃক্ত্রীৎ, 
পুথী, বন্দুন্ধরা। রত্ুপ্রবিনী। 



বল ০ পপি কা বাশি শিশিশিশাশিসপীপাসাপপী শশা শীশিীলপাশিশশী। 

--ষ) সং,পুৎ, সমুদ্রে । রত্বখনি । বাশ্মীকির 
পুর্ব নাম । 

রত্বাঙ্ক রেতু _ অন্ক চিহ?) সৎ, পুৎ, বিষ্ণুর 
রথ। রক্তচিহ। 

রত্বাচল রেত্ব রত্বনিশ্মিত- অচল পর্দাত) 
সৎপুং১ দ্ানার্থ মণিময় পল্বত্ত | শিৎ ১ 
“অতহ্পরৎ প্রবক্ষ্যামি রত্বাচলমন্ুুত্তমমৃ।” 

রত্বাভিরণ রেত্ব -আভরণ) সং, রীৎ, মণিময় 
অলম্কার, জড়াও গহনা । 

রদ্রাবলী (রত্ব_আবলী শ্রেণী) সৎ, স্্রীৎ, 
রত্রহার। রত্বশ্রেণী। বৎসরাজপত্বী | শ্রীহ্ধ 
কৃত চতুরন্বান্বিত নাট্/গ্রচ্থবিশেষ ৷ কাব্য- 
লস্কারবিশেষ। 

রত্বি খে গমন করা অত্বি(কত্তি) - ক,আর- 
ত্বিও হয়) সৎ, পুং-স্ট্রীৎ, কনুই অবধি 
বদ্ধমুগ্টিহস্তাগ্র পর্ধ্যস্ত পরিমাণ, মুটমৃহাত । 

রত্যজ (রতি রমণ- অঙ্গ আবষযব ) সং, 
কীৎ, যোনি, স্্রী-চিহ্চ | 

রথ রেম্ু ক্রীড়া কর+থকেথন্)-৭) জং, 
সপুৎ১ চক্রুমুক্ত যুদ্ধযান। জ্যন্দন। শকটাদি। 

বাহন। চরণ । শরীর । শিৎ--১"কাওআ্মানৎ 
ব্রথিনৎ বিদ্ধি শরীরৎ রথমেব চ।” বেতস 
বৃক্ষ । বগ্ুললতা। বানীর । তিনিশবৃক্ষ। 

ব্রথকট্য। (রখ + কট্য, কড্য- সমুহার্থে) 
ব্রথকড্য। সৎ,ক্ত্রীৎ, রথসমূহ, রথশ্রেণী। 
রথক ; সং, পুং, মন্দিরাবয়ববিশেষ। 
বখকর (রেখ-কু করা+ অ.উ),অ€ষণ) 
রথকার - ক) সৎ, পুহ, শ্ত্রধর জাতি- 

বিশেষ। মাহিষ্য হইতে করণীতে জাত 
জাতিবিশেষ । 

রখকুটুম্বম (_কুটুশ্িন্, রথ-কুটুশ্ষিন যে 
পোষ্যবর্গের কিয্দৎশ €পোষে) সং, পু 
জারখি, রথপরিচালক। 

রথগর্ভক (রথ-_গর্ভ জণ+ কণ্ - প্রং) জৎ, 
পু, মনুষ্য-বাহ্য-যান, শিবিকা, ডুলি 
প্রভৃতি । 

বথগগ্ডি রেখ-গুণ্তি গোপন, রক্ষণ) সৎ, 
স্্রীৎ, শরীর রক্ষার্থ অথবা শক্রপ্রহারজন্য 
শস্সাদি রাখিবার জন্য রথস্ক ওগ্তস্থান- 

বিশেষ, বরখ | ্ 

৬২০ ] রথ্য 

রথচরণ ) রেখ - চর্ণ, পাদ-পা, ৬ঠী-_ ষ) 
রথপাদদ | সৎ, পুৎ, চক্র । চক্রবাক পক্ষী । 

রথচক্র | 
রথক্র রেখ- দ্র বৃক্ষ । এই বৃক্ষের কাঠ 

চক্রাির নিমিত্ত ব্যবন্গ; 3) সং, পু, 
তিনিশবৃক্ষ । 

রথস্তর (রথ রথ! দ্বারার ন্যায়]- ত 
জগৎ] পার হ1+অখ)-ক) সৎ, 
কলীৎ, সামবেদ । ত্রিং, রথসারথি। 

বখপধ্যায়, রথাভ রেখ-পধ্যায় ক্রম। 

_ঘ্ভ্র মেঘ বা জল) 

বৃক্ষ, দেতগাছ। 

রখবাত্রা (রথ যাত্রা! গমন) অথ, স্ত্রীৎ, 
আষাঢ়-শুক্র দ্বিতীয়াতে কর্তব্য উত্দসব- 
বিশেষ । 

রখযুক (-যুজ১ রথ -যুজ. [মুজ. যোগকরা! 
+০(কিপ্)-ক] যে যোগ করে,২যা _ ষ) 
সং, পু, সারথি, রথচালক। 

রথাঙ্গ রেখ _ অঙ্গ; ৬ঠী _ ষ) সৎ, র্লীৎ, চক্ত, 
চাকা । পুৎ, চক্রবাক পক্ষী । 

বথাঙনানা (-নামন্, রথাঙ্গ চক্র নামন্ 
নাম, ৬ঠী-_ ষ) সৎ, পুৎ, চক্রবাকপন্গী। 
শিৎ- ১“অব্রাবিষুক্তানি রথাঙ্গনামামন্থে।- 
ন্যদকন্তোপলকেশরাণি দ্বন্বানি |? 

রথান্গপাণি রেখা চক্র -_-পাণি হস্য,৬ঠী 
_হিৎ) সৎ, পুৎ, চক্রপাণি, বিষুত। 

রথালী রেখাজিন্, রথাঙ্গ চক্র 4 ইন্-অ- 
স্তযর্থে) সৎ, পুৎ, চক্রধর, হরি | 

রথারোহী €(-অ।:রাহিনৃ, রথ- আরোহী 
যে আরোহণ করে) বিৎ, ত্রিৎ, রথারূঢ। 
সং, পুৎ, বথস্হ যোদ্ধা । 

রখিক, দখিন 1 রেখিন্,রখ+ ইকঞ্চিক),ইন, 
রথির, রখী 4 ইর, ইন্-সঞ্চরণীর্ঘে) সং 

পু, রথস্বামী। রথানঢ় ব্যক্তি । রথস্থ 

যোদ্ধা । 

রথোদ্ধত। ; সৎ, স্ত্রী, একাদশাক্ষর পাদচ্ছ- 
ন্দোবিশেষ, যাহাতে ১ম, তয়, ৭ম, ৯ম, ও 
১১শ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন সমুদায় বর্ণ লঘু । 

রথ্য (রথ-+ষঘ-যোগ্যার্থে) সৎ, পুঙ। রখ- 
বাহক অশ্ব । ক্লীৎ, চক্র, চাকা । (পয 
ইনমর্থে) বিং,ত্রিং, রখসম্বন্ধীয়। শিৎ-. 

রথ 

২» পু, বেতস 
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১ «যদ্রধ্যৎ স্যাদ্ধীয়োরিতি চশ্বণ্যৎ পরি- | 

1 
শাাাপাশীশীপাসপাপস্পাসদাপপাি পাপ পপীপ্পিসশ 

গৃহ্ীয়াৎ।” খ্য।_ক্মীৎ, বক্স পথ, রাস্ত। 
রথসমৃহ । আবর্তনী। চতুর | 

রখ্যাবাহী 0-বাহিন্, রথ পথ -বহ বহন 
করা+ইন্ ণিন্)ট-_ ক) বিং, রিং, পথিক । 

পদ (রদৃ ভেদ করা4অ(অল)-ণ) অৎ, 

পুৎ, দ্প্, দাত। (+অন- ভাবে) উৎ- 
থাত, খনন । ( আরবী) প্রতিবাদ করা । 
রহিত । খারিজ। 

অদচ্ছদ, বদনচ্ছদ (রদ, রদন দাত-চছদ 
আচ্ছাদন, ৬ঠী-ষ) সঙ, পৃৎ, দত্তচ্ছদ, 
ওষ্ঠ, ধর ৷ (কাভার মতে ক্লীবলিজ )। 

দন (পূর্ষে দেখ, অন(অনট)--ণ) সং, পু 
দন্ত, দাত। (+অনট্_ভা) ক্লীৎ, খনন । 
ছেদন। 

রদনা রেদনিন, রদিন, রদন, রদ-দত্ত 
র্দী +ইন্_অস্ত্যর্থে) সৎ, পু, 

দন্ত, গদ | 
দশ (আত্রবী রী শন্দগজ) অপ৯ই দ্রবা। 
রদ্ধ রেধ আঘাত করা+4তক্তি)- ন্ট বিৎ 

ভি*১ আহত, আঘাতপ্রাপ্ত । ক্ষতিগ্রস্ত । 

রদ্ধা (রদ্ধ, বধ আঘাত করা+ তিন ক) 

বিং, ত্রিং, আম্াতকারী । শ্তিকারক। 
রন্ভিদেব রেস্তি |রমূ রমণ কবা7+তিক্- কা] 

রম্ণ- দেব দেবতা, ৬ঠী-ষ) সৎ, প্র, 
বিশ! চঞ্জবংশীয্ রাজাবিশেষ; ইনি সাক্ষু- 
তির পুন । বার । 

বন্ধ রেমূ ভ্রীড়! করা প্রৎ) আন স্্ীৎ, 
আঃ পথ । নদী । 

রন্ধকক (রধ্ আঘাত কপ14+অক(ণক)- ক) 
বি, ডিৎ, আত্বাতকারী, ্তিকারক। 

স্ধন (রধ পাক করা4+অনট-ভা1) সৎ, 
ক্লীৎ, পাক, রান্না । 

রন্ধিত (রন্ধন দেখ, ত(ক্ত)- শ্ম ) বিৎ, ত্রিং 

কৃতরম্ধন, যাহ। রন্ধন করা হইযাছে। 
রঙ্ধ। (রমূ ক্রীড়া কর1+০(রিপৃ)- ভাবে 

+দ্ধ ধারণ কর1+4 অ(ক)-- ক) সং, ক্লীৎ, 
ছিত্র, বিবর, গর্ত । কুক্ষি । অন্যায় আল- 
স্যার্দি দোষ, ছল। শিং ১“আবুণোদা- 

ত্মনো রন্ধ,ৎ রন্ধে যু প্রহরন্ রিপুন্।”” 

জ্যোতিষে _ লগ ইহতে অষ্টমস্থান। 

১৮৬২৯ 

র 
] স্ত্রী । শোভা । 

] রমা 

রন্ধ,কণ্ট ; সং, পৃৎ, জালবর্ধব ,রক। 
রদ্ধ বক্র রেহ্ধ, ছিদ্র-বত্র নকুল) সৎ, 

পুত, মৃষিক, ই ছর | 
রফা (আরবী) শান্তি; বাগড়া] মিটান। শেষ। 
রভস (রভ্ উত্স্থৃক হওয়া +অসমচ্)_ 

্র) সং, পু, বেগ, শীস্রতা । হর্ষ । উৎ- 
হুক্য। শোক। পুর্বাপর বিবেচনা । অভি- 

ধানবিশেষ। কাধ্যাকারণগবেযণা। অনু- 
তাপ। বলাহকাঁর। 

রম রেঘৃঞ্ছিনরমি আপড়া করা+অ(আনু) 
-ক) সৎ, পৃং, কান্ত, স্বামী । কামদেব। 
রলশশো বৃষ | রুমণ । বিখ ত্রিৎও আনন্দ 
জনক । রমণীয়। 

রমক (রমৃ ক্লীড়। করা+অকণক)-_ ক) 
সৎ, পুৎ, উপপতি, জার । 

রমঠ (রমূ ক্রীড়া করা+অঠ- প্রৎ ) সং, 
রাত, হিচ্কু, হিহ। 

রমঠধ্বনি ; সং, পু, হিচ্ছু । 
রমণ রেমৃ-ঞ্িিল্রমি ক্রীড়া] করা4 আন --. 

ক) সৎ, পু, কন্দর্প। পতি । গন্ধ । 
বুষণ । মছাবিষ। বিৎ ত্রিৎ, প্রিয় । পা, 
নী-ক্্রীৎ (থা বপুঞ্খণোপঢারেণ সৌভা- 

গ্যেন কাস্তৎ রম্ধতি আ) সুন্দরী স্রী। 
ূ শ্রয়া। পত্ী। অঙ্গন মনুখখবিশেক। বাল।খ্য- 
| বৃক্ষ। শিৎ-১ “বাল চ রমণী রাম 

বন্ধ্যা কামকলাপি চ।” (রমূ ক্রোড়া কর! 
+অনট-ধি) জঘন। (4 নট ভাবে) 
রতি, স্বরত, মৈথুন । ক্রৌড়া। 

রখণক রেমণ+ কণ্_ প্রং) আধ, ক্লীৎ৮ জন্বু- 
ছখপাস্তরগত বধবিশেষ, রম্যকবধ। 

রমণীয় 7) (রম্ঞ্িলরমি+অলীয়, ষ- 
রমণা ক) বিৎ, ত্রিৎ, রমা, তুশ্দর, 

মনোরম । শিৎ- ১৮কণে ক্ষণে যন়ধতামু 

পৈতি তদেবরূপৎ রমণীয়তাম্মাঃ 1” 
রমতি রেমূ ক্রীড়া করা বা নিবৃত্তি হওয়1+ 

অতি-প্রৎ) অৎ্, পু, নায়ক। স্বর্ণ। 
কাম । কাক । ক্ধাল। 

রম! রেম্-ঞ্িঃ্রমি ভ্রীড়া করা+- অ(অন্) 
-ক, আপ) সৎ, জীৎ, লক্ষ্মী । প্রিয়া। 
উপপত্থী। শশিধ্বজরাজকন্তা, কন্তিদে বের 

৯৬৬ 
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রমাধৰ । রেমা- ধব, নাথ, পতি, ৬্চী 
রমানাথ - ষ) সং, পুং, বিধুঃ, লক্ষীশ, 
রমাপতি নারায়ণ। 

রমাপ্রিয় (রমা! লক্ষ্মী _প্রিয) সং, ক্লীৎ, 
পন্প | পুং, বিষ্ু্ড। 

রমাবেষ্ট, সং, পুৎ, শ্রীবাস। 
ত্রমিত রেমি ক্রীড়া কর1--ক্তন্তশ্ম) বিং 

ত্রিৎ রতিপ্রাপিতা। শি২-১ “মুররিপুণা 
বতিগুরুণ। পরিরমিত। প্রমদ্ মিতা ।” 

রমেশ + রেমা লক্ষ্মী _ঈশ, ঈশ্বর, *ঠী 
রমেশ্বর  --ষ) সং) পু) রমাপতি, বি 
রস্ড (রন্ভ শব্দ কর।+ অ(অন্)- ক) সৎ, 
পু বংশ, বাশ । বানরবিশেষ। মহিষা- 
ৃরের পিতা, রস্ভাহৃর। 

রস্তা রেল্ভূ শব্দকরা-7- অ(অন্)- ক, আপ্ 
_স্ট্রীঘ) সৎ, শ্ীৎ, কদলী, কল । অপ্নরাঁ- 
বিশেষ । দেবীবিশেষ, গৌরী। বেশ্যা। 
(+অল্্- ভাবে) গোর্ধবনি। ভত্তরদিকৃ। 

রস্তোর (রম্তা-উন্ু ) সং, স্ত্রীং, ষে স্ত্রীর 
বত্তার ন্যায় জঘনদেশ। 

রম্য রেম্ ক্রীড়া কর1+য -_ ধি) বিৎ, ভ্রিং, 
বমণীয়, মনোরম, শুন্দর। বলকর। সৎ, 
পৃ, চম্পক । বকরৃক্ষ । কলীৎ, পটোলমুল। 
প্রধান্ধাতু । ম্যা-্ীৎ) রাত্রি । স্ছল- 
পদ্ঘিনী। 

রম্যক (রম্য রমণীয়+কপ্্- যোগ ) জং) 
ক্লীৎ, জন্বুকন্ধীপের বর্ধবিশেষ। 

রআ রেমূু হুট হওয়।+ র-- প্রং) সং, পুত, 
আরূণবর্ণ । শোভা। 

বয় রে গমন করা+ অল) মম) সৎ 
পুং» বেগ । নঙ্দীপ্রবাহ, আোতঃ ৷ শ্রিং--১ 
“প্রবাহঃং পুনরোতধঃ জ্যান্বেণী ধারা 
বযুশ্চ আহ, 

রল্পক রেল |রৎ “রম্ জপ হওযা4০(কিপ) 
ভাবে, *-আগম, ম- লোপা সুখ, 

আনন্দম-লা দেওযখা/অ(ভ)-ক1+ 
কণ্-যেগ) সং, পুং) কম্বল। পক, 
মেত্রলোম । ম্বগবিশেষ। 

রব কে শক করা+অ(অল্)-শ্প) সং, পুৎঃ 
শব্ধ, ধ্বনি । গোলমাল । 

রষপ রে শব্বকর11.অন-_ ক) সং, পুৎ, উষ্ট, | 

১৩২২ ] রবি 
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উট । কোকিল। পদ্দভ। ক্লীৎ, কাংস্য, 
কাসা। বিৎ, ভিৎ, শব্াাযমান। তীক্ষ। 
চঞ্চল। (+অনট-_ ভাবে) শব্দকরণ। 

রবথ রেব দেখ, অথ-- সংজ্ঞার্থে) সং, পুত 
কোকিল। 

রবাব (পারস্য ) ভারতবর্ষে যবনাধিকারের 
পুর্ব্বে এই যন্তরটী রুদ্র-বীণ। বলিয়াই প্রসিদ্ধ 
ছিল। তত্পরে বি রবাৰ 

. রম গা 

১] 

রবান। 
নামে বিখ্যাত। রবাব যন্ত্রও জেতারাদির 
ন্যায় একটা খোল ও দণ্ড দ্বার] প্রত্যাত 
হইয়া] থাকে; বিশেষের মধ্যে এই যে, 
ক খোল ও দণ্ড এ উভয়ই একখানি 
অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা :নম্ম্িত এবৎ খোলটা 
গোধাচন্ম অথবা ছ্াগাদির পাতল। চম্ম 
দ্বারা আচ্ছাদিত । সহ বৎসর অতীত 
হইল বন্থদৃগ্রামনিবাসপী আবছুল্প। এই 
যন্জের প্রথম সৃষ্টি করিয়া “কুবেব?? এই 
নামকরণ করেন । উইল[ড সাহেব বলেন 
স্পেনিস গীটারের অবযুবের সহিত রবা- 
বের অনেকাধশ সমতা আছে। (যগ্তরকোব)। 

রবি (ক শব্দ করা+ই-ক স্চ পুৎ, 
শুর্ধ্য । আকন্দবুক্ষা। নায়ন ক অশোক 

বৃক্ষ । 
রবিকাস্ত রেবি ুধ্য-ব্াম্ত কমনীয়, ১ম। 

_হিৎ্, কিম্বা ৬ঠী-_ষ) সৎ, পু, কুখ্য- 
কাম্তমণি' 

রখিজ, রবিতনয়, $রেবি-জ [জন্ জন্মান্ 

রবিনন্দন, রবিস্তাত 4 4+অ(ড)-- ক] জাত। 
রবি _ তনয়, নন্দন, সুত-্লপুত্র, ৬ী -ষ) 
সৎ, পুৎ,সুর্ধ্যপুত্র -শনি । শিৎ- ১"উরগ 
শতভিষাদ্রাত্বাতিসূলাত্রিপৃর্ববা রবিরব্জি 
কুজাহে ভূতষষ্ঠীনবম্যাৎ 1? হুপ্রীব। 
যম। জাবর্ণিও বৈবস্থত মনু ।- জা, য়া. 
দ্দিনী, তা--স্্রীৎ, যমুনা । 

রবিনীখ €েবি সৃূর্ধ্য-_নাথ প্রভু) সং» ক্লীৎ, 
পন্ব | পুং বন্ুক পু । 
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রবিদ্দ (রবি হুধ্য-দা দান করা1+অ- ; রসজ্জ (রস-জ্ঞ[জ্ত জান1+অডে)- ক] 
প্রৎ ) সৎ, ক্লীৎ, পদ্ঘ। 

রবিত্রিষ রেবি হুর্ধ্য প্রিয়) সৎ, ক্লীৎ, রক্ত 
কম্বল । তাজ । পুং, করবীর | 

রবিলোহ রেবি তূর্য -লোহ লৌহ। 
রবিমৎশযক | রবি ক্বর্ধ্য- সংজ্ঞকক নাম) 

জং) কীৎ, তাজ, তাব! । 
রশনা (রশ শব করা+ অন, আ- প্রৎ) 

সং, স্ত্রীৎ, স্্ীলোকের কটিভূষ্ণ, চন্দ্রহার 
গোট প্রভৃতি । জিহ্রা। 

রশ্মি ( অশ. ব্যাপ14মি- ক,অ-র ) সং, 
পুং, কিরপ। রঙ | লাগাম। পক্ষম। 

রস (রম্ আন্বাদন করা+অ(অল্)- পম ) 
সং, পুং, রসনেক্জ্রিষগ্রাহ্া বস্ক, আঁঙ্বাদ; 

কটু ভিক্ত কষাগ্প লবণ অন্ন মধুর-_ এই 
ছয় প্রকার। কাব্যশাস্ত্রের সারতৃত 

আঙ্গাদদন, মনঃপ্রীতিবিশেষ, সঙ্গদয় জন- 
গণের চিত্তে রতি প্রভৃতি স্মায়িভাব বি- 
ভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দ 

জনক হইলে তাহাকে রস বলে; যথা-_ 
শ্ঙ্গার বীর করুণ অন্ভুত হাস্ত ভয়ানক 
বীভৎস বৌদু শাস্ত- এই নয় প্রকার। 
কেহ কেহ বাৎসল্যকেও রম বলিয়! 

থাকেন, তন্মতে রম দশপ্রকীর। অভি- 

প্রায় । অনুরাগ । ভোগ্াবস্থ্য | যুষ। দ্রুব- 

বন্ত । জল। ব্ষি। সুবর্ণ । পার্দ। মাধু- 

ধ্যাদি গুণ দেহস্থ ধাতুনিশেষ। শুক্র- 

ধাতু । [সিদ্ধ মাংস। 

রসক রেস-+ঁ কপ - প্রৎ্) সং, পুং, মুষরহিত 

রসকল। রেস - কলা স্বর) সৎ স্ত্রী) মৃদু 

মিষ্ স্বর । মদমক্ের গীত। 

রসকেশর (রেস- কেশর কিগ্ক) সৎ, ক্রীৎ্, 

কপূর । 
রসগন্ধ ; সৎ, পুৎ, গন্মরস | 
রসগর্ড রেদ পারদ _-গর্ভ জণ) সং, রীৎ, । 

রসাঞ্জন। হিক্গুল। 
রসস্ম (রস-_দ্ব নাশক) সৎ, পৃংও টক্কণ, 

সোহাগ । বিৎ। রিং রসনাশক । 

রসজ (রস-জ [জন্ জন্মান+ অ(ড) টুর 
জাত ) সং, ক্লীং, রক্ত । পুং) মদ্যকীট ।! 
গুড় । 

যে জানে, ২য়! _ ষ) বিং, ত্রিৎ, স্বাদ গ্রা হী, 
রমিক, ভাবুক, সামাজিক । জ্ঞা -স্ত্রীৎ 
জিহ্বা, রসন1। 

রসজ্যেষ্ট (রস আশঙ্বাদ, ভাব_ জ্যেষ্ঠ 
অগ্রজ, উৎকৃষ্ট) সং,পুং, মধুর রস, শৃঙ্গার 
রল। 

রসতেজঃ রেসতেজস্, রস-_ তেজন্ দীপ্তি, 
শক্তি) জং, কীীং, কুধির, রক্ত | 

রসক্ষ পোরস্য) সৈন্তপ্দিগের আহারীয় দ্রব্য । 
রসদালিক। (রম রসের নিমিত্ত -ল্ মাড় 

+অ, ঈ, ক- প্রং) সং, জ্্রীং, ইক্ষুবিশেষ, 
পুরি আউক। 

রমদ্রাবী রেসদ্রাবিন্) সৎ পু, অধুরজন্্ীর । 
রসধাতৃ, রসনাথ (রস-ধাতু আকরিক, 

নাথ প্রধান ) সং, পুং, পারদ, পার] । 

রমধেনু ) সৎ, স্ত্রীৎ, দরানার্থ কল্পিত ইন্ষুরস- 
নির্মিত ধেনু। 

রসন (রস আব্বাদন করা, শব্দ করা1 ঘন 

(অনট)-- ভা) জং, ক্লীৎ, রসগ্রহণ, আ্বা- 
দন । শব, ধবনি। ধ্বনন। (1আঅনট _ 
প) জিহ্বা । -শনা, সনা- স্ত্রী, জিহ্বা । 
(1 অনট্ _ ক) কাঞ্চি, মেখল]। রজ্জ, ॥ 
পাশ । রান্সা। গন্ধভদ্রা। 

রসনায়ক (রস পারদ -_নায়ক যেলইয়া 
যায়) সং, পু, শিব, মহাদেব। 

রসনালিট (রেসনালিহ্, রসনা জিহ্বা লিহ্ 
আস্বাদন করা, চাট।1+০(ক্রিপ)- ক) সৎ 
পুং১ রমনালেহনকারী, কুনুর। 

রসনেক্ত্রিয় রেস পারা-নেত্র চক্ষুঃ1+ কণ্ 
-_ যোগ, আপ) সৎ, স্ত্রীং১ মনঃশিল।। 

রসপাকজ (রসন আস্বাদন _ ইন্দ্রিয়, ৬ঠী 
-_ ষ) সৎ, রীং, রসনা, জিহ্বা । 

রসপাকজ (রসপাকে যে জম্মা্ধ ) সং, পুত, 
গুড়। কধির ধাতু । 

রসফল (েস--ফল, ইহার ফলে রদ আছে 
বলিয়া) সং, পুৎ নারিকেল বৃক্ষ। 

রসভব রেস উদ্দরস্থ বস্যর রস- ভব উৎ- 
পন্ন) সং, ক্লীৎ, কুধির, রক্ত | 

রলমঞ্জরী ; সৎ, শ্ত্রীৎ, নায়ক নয়িকাতেদক 
গ্রন্থবিশেষ। শিং-১ “বিদ্বজ্জনমনোতৃ- 



সা ॥ 

রসব্যাপঙ্গহেতবে। এষাপ্রকাশ্যতে আমদৃ- 
ভানুনা রসমঞ্জরী |? 

রসময় (রস+-ময়ট্_ প্রাচুধ্যার্থে) বিৎ, রিং 
বসস্বরপ। রসাস্মক। 

রসরাজ (রেস 'আকরিক--রাজ' 
শব্দ ) সং, পুৎ। পারদ । 

রসিকশ্রেষঠ । 
রসবান্ রেসবত্, রস+বৎ্বেতু)- অস্ত্যর্থে) 

বিংত্রিৎ রসবিশিষ্ট । সতৎকাব্য । সরস। 
মধুর । বতী - স্ত্রীৎ, রন্ধনগৃহ, রালাঘর । 

রসশ্োোধন 3 সংঃ কী, টন্কণ | পারদশুদ্ধি। 

রসগিন্দ,র ) সং, ক্লীৎ১ ওষধবিশেষ, পারদ- 
জ।ত “সিন্দ রবিশেষ। 

রস। রেস +অ_ অন্ত্যর্থে, আপ) সং আ্রীৎ, 

রাজন 

রসাঞ্জন। 

পৃথিবী! রসনা । দ্রাক্ষা। শল্লকী। কঙ্ছু। | 
কাকে লী । 

রসাখন রেসা পধিবী-খন 
সং, পু কুট, ক,কুড়া। 

ব্সাঞ্তীন রেস পারা - অন্ন 
_ষ্) সং» ক্রীং, রসজাত 
অশ্া। ধাতুবিশেষ | 

রসাতল (রমা পুথিবী-তল অধং্ধাভাগ, 
৬ঠী-ষ) জআৎঃ ক্লাৎ, পাতাল, সপ্পবিধ 
অধোক্বণের মধ্যে সন্দনিয়স্থ ভুবন। 
ভতল 1 

প্রলানার রেস জল - আপার) সহ, 

রস্ধিক ) অন্ত, গুহ, ১ক্বণ । 
কোলা ড্রাক্ষা। 

রসান ;সৎ, ক্লাৎ, আদগ্রকরণ,ভিজান। শ্র্ণাদি 
'মাজ্জন, উজ্জ্বলকরণ। 

রমাভাস (রস-আভাস সদৃশ, ৬ঠী-ষ) 
সৎ, পুধ, রসতুল্য, অনুচিত বিষয়ে রস- 
বর্ণন, লীচরস, নীচপ্রকৃতিগত রস। 

রসাম্ ; সৎ, রীৎ, বৃক্ষান্। পু অমবেতস । 
রমাধন €রস জছববস্ত, পারা- অয়ন পথ, 

গমন) সৎ, ক্রীৎ। বিষবিশেষ । জরা ও 
ব্যাধিনাশক দ্রীর্থজীবীকর ওবববিশেষ। 
পট । জরা । বোগবিশেষ । তক্র, খোল । 
দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর সংযুজ্গ হইলে 
এক বস্ততে পরিণত এবং গুণাস্তর বা 

বস্ান্তর প্রাপ্ত হয়; যাহা দ্বারা এই বিষ- 

ষে খনন করে) 

কত্গ্বল, শয়া 
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কম্জ্বলবিশেষ, ৷ 

কা- | 

রশ্থন 

। রস্থুন 
র্সোন 

রম 

য়ের জ্ঞান জন্মে তাহাকে রসায়ন কহে । 
পুং, গরুড়। বিড় । রসস্ান। 

রসায়নবিদ্যা (0109505975) যে বিদ্যা অধ্য- 

যন করিলে রূঢ পদার্থ সমুদ্বায়ের €প 
এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগ ও বিষো- 
পের ব্ষিয় জানিতে পারা স্বায়। 

রসায়নফল রেসায়ন রস, বাসকরণ 
সৎ, স্ট্রীৎ, হরীত কী । 

রসায়নী ; সৎ, স্বীৎ, গুড়,চী। কাকমাচী। 
মহাকরগ্ । গোরক্ষুদগ্ধা । মাৎসচ্ছদ]। 

রসাল (রস-- আলা গ্রহণ কর1-+ অডে) 
_ ক) সৎ, পুং, ইক্ষু । আজবুক্ষ । শিৎ_ 
১রমালঃ সালঃ সমদৃশাতাহমুনা ।” পনস 
বৃক্ষ । বিৎ্, ভ্রিৎ, ররসমুক্ত | কী 
রমনা । দুবনা ।পুক্পবিশেষ । ভ্রাক্ষা । পেয়- 
| শেষ । 

রমালসা ; সৎ, স্বীং, ধমনী, নাড়ী। 
রসান্বাদা (দিন, রস-_আন্পাদিন ষে 

আ।পাদন করে) বিৎ, ব্রিখ, বসের আগ।- 
দনকারী । সং, পু, ভুমর | 

রসিক (রস+4 ইক(ন্ি'ক)_ জ্ঞানার্পে) বিছ, 
তিৎঃ রমজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্, স্বাদ গ্রাহশ। 
সৎ, পু২, অশ্ব । হুস্তী। সারসপশ্ণী। কা 
সরা, রসনা । কার্ধী। শুড়। 

রমসিকেশ্বর ; সং, পূ, আাকুষণ। 
রমিত (রম শন্দ কর17 তক্তে)- ভা) সৎ, 

ক্লীৎ, মেঘের শব্দ । এরবনি, শন্দ। রেণ 

আপাদন করা _ ভা) আশাদ । (4 
জম্ম) বিৎ, ভিত, খাদিত | স্ “দি ঘ্বারা 
খচিত । শর্দিত । 

(রম আন্দাদন করা+উন, ওন্ 
_ প্রহ) সঙ, পুত মুলবিশেষ, রো- 
সৃনা, রছুন ॥ 

রসেত্দর রেস আকরিক--ইক্ঞ্র 
পুত, পারদ, পারা 

রসোত্তম ; সৎ, পুহ, মুদগ | 

রসোচ্ছৰব (রস-উদ্ভব জাত) সং, জীৎ, 
হিঙ্গ,. ল। বি, তি, রসজাত। 

রসোপল (রস জল- উপল প্রস্তর) সৎ 
র্ীৎ, মৌক্তিক, মুক্তা । [ব্। 

রন্ম (রস দেখ, ন- সংন্ডার্থে) সং,ক্লীৎ, ড্রব্য, 

_ফল) 

শ্রে্ঠ) অং, 



রাল্ঃ . 

_.. শপি্পাীিািটটাটাাাাাীাশীশীশাীীশিশী 

রস্য বেস দেখ, য-প্দ) সৎ, ক্রীৎ,। কধির, 
রক্ত । (রস আন্বাদন করা+য-র্্) 
বিৎ, ব্রিং, আম্বাদয। 

১৩২৫ 1] 

রহ--পুৎ ] রেহ[সমাজাি] ত্যাগ করা 
রহস্-ক্লীৎ  অক্সেল্)-প্। অথবা রম্ 

ক্রীড়া কর!+অস্-ধি) গোপনীয় । গোপ- 
নীয় ধশ্মতত্ব। রেমূ ক্রীড়া করা+4 অস্- 
ভা) সুরত, শৃঙ্গার+ (+ অস্_ ধি) অং, 
নিজ্জনে। 

রহস্য রেহস্ গোপন+ষফ্ট্ে)- ভবার্থে) 
বিৎ,ত্রিৎ মর । গুগুবিষ্। গোপনীয় । 
শিং ১ প“রহস্যমস্যাঃ স মহদ্িতি।?? 

নির্জনভব । সৎ, ক্লীং, গৃঢ়তত্ব, যাহার 
মন্দ বুঝিতে পারা যায় না; রহস্য ভ্রিবিধ 
-ধর্মরহস্য, আর্থরহস্য, কাঁমরহস্য । পরি- 
হাস, কৌতুক । শিৎ-১“অরসিকেমু রহ- 
স্যশিবেদ্নৎ শিরসি মা লিখ মালিখম।! 
লিখ | স্য।_শ্রীৎ, জঅরঙ্গতী নদী । রাস্সা। 

রহিত্ত (রহ্ ত্যাগ করা+ত(্ি)_শ্ম) বিৎ, 
তং, বঞ্জিত, ত্যক্ষ, বিহীন । 

নারে দান করা, গ্রহণ কর1+4-০(ক্িপ)_ 
ভা) জাৎ, স্্রীৎ, দাঁন। গ্রহণ। বিদ্রম | 

(1কিপ._শ্মু) গুহ, ধন, আর্ণ। শন্দ। 
নং রেঙ্গ শুদদজ) হাথ, ধাতুবিশেষ, রা । 

রাড় রেও্ডা শন্দজ) সৎ, রণ্ডা, বিধবা। 
€বশা । 

বাধন রেক্ধন শন্দজ) মং, রন্ধনঃ পাককরণ। 

বাকা রো [পরম শোভা] দান করা+ আক) 

_শ্ম আপ.) আঞ, স্ত্রী, পূর্ণিমা তিথি। 
নবপুমতী জী । নদীবিশেষ | কচ্ছ,রোগ। 
আঙন্গিরসের কন্যাবিশেষ । 

রাক্ষস (রহম ইহাদের হইতে] রক্ষা করা4 
অস- প্র, কিন্ব। রক্ষস্+অ(ষ্)- স্বার্থে) 
সৎ, পু, নিশাচর, যাতৃধান। কুবেরের ধন- 
রক্ষক। বিবাহবিশেষ, বলপুন্দক বিবাহ। 
বিং,ভ্রিৎ, রক্ষঃসন্বন্ধীর়। সী -স্্রীৎ, রাক্ষস- 
পত্ভী। দগ্রাঁ। আয়াহৃবেলা। শিং-১ 
“সায্াক্ুপ্িমহর্ঃ স্যা্ শ্রাদ্ধং তত্র ন 
কারষ়ে। রাক্ষসী নাম সা বেলা গহিতা 
সন্বকম্মন্ত | চোরনামক গন্ধদ্রব্য । ক্রীহ, 
অস্মচিকিৎসা। 

পাপী 

রাগী ৃ 

রাক্ষসেজ্জ রোক্ষস- ইন্দ্র [দেবরাজ] রাজা, 
৬ঠী _ষ) সৎ, পুৎ, রাবণ । 

রাক্ষা রেক্ষ [রঙ] রক্ষা করা+অ(অন্)-- ক, 
আপ নিপাতন, অ-51) সং, স্ত্রীৎ, লা, 
লাকা । 

রাখন (রক্ষণ শবজ) সং, রক্ষণ, স্থাপন । 

রাখাল রেক্ষক শব্দজ কি?) সৎ, গোরক্ষক। 
রাগ রেনজ. রৎকর1 ইত্যাদি 4 অ(ঘঞ)-- 

৭) সং, পুঙ, রক্তবর্ণ। শিং -১ “ধোত- 
রাগপরিপাটলাধটরঃ 1” অনুরাগ । সসম্তোষ। 
“বীতরাগভয়ক্রোধস্থিতধীর্শ্ব নিরুচ্যত্তে | ” 
ইচ্ছা । বিষয়েচ্ছ1। “তৎ রাগবন্থিঘবিতৃপ্ত- 
মেব।'? রঞ্জকন্রব্য । (4ঘএ _ ভাবে) 
রপঞ্রীন। উত্সাহ । মাৎসর্যয | দ্বেষ। রেন্জ- 
ভি১লরপ্ডি 1 ঘঞ্ _ ক) চন্দ্র |নৃপ। স্বর, 
যে খরের ধবনিবিশেষে লোকের চিভরঞ্জন 
কর্ধে তাহ!কেই রাগ কহে। (এ _ 
ধি) আরেন শ্রকারবিশেষ ; ভৈরব মালব 
সারঙ্গ হিন্দোল দীপক মেঘ এই ছয় স্বর । 

রাগচুর্ণ (রাগ রক্বর্ণ_ চূর্ণ, য় স) সৎ, 
পুৎ, রক্তবর্ণ চূর্ণ, ফাপ। স্মর, কন্দর্স। 
খিরবৃক্ষ । লাক্ষারস। 

রাঁগচছন্ন (রাগ-ছন্ন আর্ত । রাগ অ- 
রাগরজ্জ, ( নুরাগ, ইচ্ছা! রজ্জ, দড়ি.। 
রাগবৃস্ত রাগ-বৃস্ত বেটা, আধার ) 

সং, পুৎ, কাঁমদেব, মদন। 
 রাগমালা- যে কোন বিষয় বর্ণিত হউক ন।! 

কেন তাহা কতকগুলি রাগে আবদ্ধ করিয়া 

পর্যায়ক্রমে তালযোগে গান করার নাম 

রাগমালা। [স্টীং, রতি, কামপত্থী | 
রাগলত] (রাগ অনুরাগ, ইচ্ছা লত1) সং, 
রাগষাড়ব ) সং, পুৎ, গুড় এৰৎ তৈলে পাক 

করা অপক আমের আচার । 

রাগঙত্র (রাগ রঞ্জন - সুত্র হাতা) সৎ, 
ক্লীৎ, তুলাহৃত্র, নিক্তি বাঁ ভাড়ির হৃত]। 
পটসবে। রৎ করা হৃতামাত্র ৷ 

রাগাক ; সং, পুৎ, যে ব্যক্তি আশ দিয় 
দানে বিমুখ হয়। 

রাগার্হ রোগ-অহ্য যোগ্য ) বিৎ, ত্রিৎ, 
যে ব্যক্তি অ।শ। দিয়া আশা পুর্ণ করে না। 

রাগী (রোগিন্, রাগ অনুরাগ +ইন_ অ- 



রাজ 
পং 

ব্ডার্থে, কিস্বা বুনৃজ রং কর! ইত্যাদি 
ইন্(ছিন্থন্)-ক, শীলার্পছে) বিৎ, ভ্রিৎ, 
রাগধুক্ষ, অনুরত্ত । কামুক । রঞ্জনকারী। 
গিপী--ভ্রীৎ, স্বরবিশেষধ, ৬ রাগের পত্বী- 
রূপ ৩৬ প্বর | অনুরক্কা আর । যেনকার 
€জাষ্ঠা কন্যা | 

পাব (রঘু রছ্ৃুবংশ1আঅক্ঃ)- বপত্যার্থে) 
সংপুৎ রামচজ্ ।রঘুবংশীষ নৃপ । সমুদ্র ) 
অৎ্স্যবিশেষ, রাষববোদ্ধাল। বিৎ, ত্রিৎ, 
রঘুবৎশীয় । [রামায়ণ । 

রাখবাস্ন রোখব--অয্সন স্ছান) সৎ, পুৎ, 
রাঙ্কল; সৎ পু, বৃক্ষের কণ্টক, গাছের 

কাটা । 
রাস্কব রেক্ষ, মৃগবিশেষ 7 '্সফ্ে-ইদমর্থে9 

সং, জী, পশুরোমনির্মিত বক্তা বিৎ, 
ত্রিৎ, রক্ষ, সম্বদ্বীয়। 

রাঙণ ; সং, ক্লীৎ, পুষ্পবিশেষ, রঙণফুল। 
রাজ! রেজ শব্দজ) বিৎ, রক্তবর্ণ, লালবর্ণ। 
রাজ €রাঁজ্ দীপ্তি পাওয়া4০€কিপ্)_ 

ক) সং, পুখঃ রাজা, প্রভু ॥ বিৎ, জিৎ, 
শোভমান । 

রাজক (রাজন্-+কণ্্_ সমূহার্থে) সৎ, ক্রীৎ, 
রাজসমুহ । পু, রাজা । (রাজ দীপ্তি 

. পাওয়া ৮ অক ণেক) - ক) বিং, ত্রিৎ, শামন 
কর্তা । দ্বীপ্তিশালী। 

রাজকদন্দ (কদম্ব_রাজ শ্রেষ্ঠ) সং, পুৎঃ 
8878 [ভুত । 

রাজকন্যা; সৎ, জ্পীৎ, কেবিকাপুস্প । 
রাজকীয় (রাজক শাসনকর্তী+4ঈয়ণৌয়) _ 

সন্বন্ধ।র্ে) বিং, ত্রিৎ, রাজ সন্থন্ধীয় । 
রাজকুমার ; ছপ্রাপুবয়স্ক যুবরাজ কাধ্যের 

অনুপযুক্ত রাজপুত্র | 
রাজগামী (-মিন্ ) বিৎ, ত্রিং, রাজ সন্বন্ধি | 
শিং ১ “তানতঞ্চ সমুৎ্কষে রাজগামি চ 
পৈশ্তনৎ 1৮ [শাকবিশেষ । 

র।জগিরি ; সং, পু, মগধস্থ পর্বতবিশেষ | 
রাজগ্রীৰ (বাজ দীপ্তি _প্রীবা) সং» পুখ, 

অৎ্স্যবিশেষ, অয | 
নাজ (রাজন রাজ।-ঘ্ঘ [হন বধ করা4 
আ(ক)-ক ] যে নধ করে) বি ব্রিখ, 
তীন্ম, উগ্র । রাজহস্তা, রাজার নাশক। 

[ ১৩২৬ | 

ঝাজতকু 7 সৎ, পুৎ, কর্ণিকার বৃক্ষ । 

ন্প- 

রাজ 

শিৎ--১ প্প্রদক্ষিণীকৃত্য জয়ার হষ্টয়া 
ক্সরাজ নীরাজনয়! স রাজগ্ছঃ।” রাজ- 

শ্রেষ্ঠ । 
রাজচিহক্ষ (রাজ প্রধান - -_চিহচ +কণ্_. 

প্রৎ) সৎ, কত, উপস্থ, স্্রীপুহচিহ 1 
রাজস্ব, ; সৎ, পু,» গোলাবজাম। খর্জ,র- 

বিশেষ । 
রাজত (রজত রৌপ্য +ব্সফে)-_ ইদমর্থে) 

বিং, ত্রিৎ, রজতনিশ্মিত, রৌপ্যম্য় । শিং 
_১ “সৌবর্ণৎঘ রাজতৎ তাঅৎ পিত্ৃণাং 
পাত্রমুচাতে 17 

রাজতন্ত্র ; সৎ, ক্লীৎ, রাজার হস্তগত রাজ্য- 
শাসন। [গ্রধ। 

আর- 
রাজতালশ (রাজ শোভমান- তাল) সং, 

পুৎ, লী--স্্রীৎ, গুবাকবৃক্ষ, সুপারিগাছ। 
শিং-১ “রাজতালী বলধ্বনি।” বৃহৎ 
তালবৃক্ষ । 

রাজতিনিশ (রাজ রাজকীয়- তিনিশ কু- 
মুড়া) সৎ, পু, আশ: কাকু, ফুটা । 

রাজত্ব রোজন্ 14 - ভ'বে) সৎ, ক্রীৎ, রাজা, 
রাজপদ । 

রাজদণ্ড; অসৎ, ক্লীৎ, রাজদ-্ দণ্ড । রাজার 
হস্তশ্হিত লগুড়। 

রাজদত্ত (রাজ শোভমান- দন্ত) অৎ, পুৎ 
উপরিশ্রেণীস্থ সম্মুখ বন্ডী দশ্তদ্বয়। সম্মুধী" 
দম্তভচতুপ্টয় | 

রাজদেশীয় (রাজন্+ দেশ ইষদুনার্থে। 
সং, পুৎ» রাজদেশ্য ।- ল্ল। 

রাজধন্ম (রাজন রাজ! -ধম্ম ) সং, পুং 
ব্রাজার কত্ব্যকশ্ম, প্রজাপালনাদ কম্পন । 

রাজধান (জন রাজা7+ধা ধারণ ৭ 

+ অনট্_ধি) সং, ক্লীৎ, নী-জ্্রীৎ,প্রধা। 
নগরী, থে স্থানে রাজা বাস করেন। 

রাজধানক - র্লীৎ রোজধান, রাজধান 

রাজধানিকা-স্দ্রীৎ / +কণ্- যোগ) সং 
রাজাতর প্রধান নগরী, যে স্থানে রাজা বা 
করেন । 

রাজনীতি (রাজন রাজা_- নীতি হিত 
হিত বিবেচনার শান) সৎ, স্্রীৎ, রাজ্দা 

শস্ন্নীতিশান্। যে নীতি-শখম্্র ঘা 



রাজ [ 

রাজকাধ্য নির্বাহ হয়। সামদানাদি চতু- 
বির্ধ উপায় । শিৎ-১ “ইতিক্রমা প্রযু- 
গানঃ রাজনীতিৎ চতুর্বিধাৎ 1”) 

রাজনীল (রাজ শোভমান-নীল নীল- 
বর্ণ) সৎ, ক্লীৎ, মরকত মণি। ইন্দ্রনীল- 
মণি ॥ 

পাজন্য রোজ, দীপ্তি পাওয়1+অন্য- প্রৎ, 
কিন্বা রাজন রাজ1+1যঝ্য)--সাধবর্থে) 
সংপুংক্ষত্রিয় | রাজপুত্র | অগি। ক্ষীরিকা 
বৃক্ষ । শিং ১রাজন্যে।পনিমন্ত্রণ।য় রসতি 
স্ীতং যশোছুন্ভিঃ 1”? 

রাজন্যক (রাজন্য4কণ্-_জমুহার্থে) সং 
ক্লীৎ, ক্ষত্রিয়নমূহ, রাজক। 

রাজন্বান্ (রাজন্বৎ, রাজন +বত(বতু)- অ- 

স্তযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, আুরাজযুজ দেশ, যে 
দেশে উত্তম রাজ! আছে। ন্বতী- স্ত্রীং, 

ভুরাজযুক্ড]1। 
রাজপটোল ; সৎ, পুৎ, এক প্রকার কাকুড়। 
পাজপট্ট (রাজন রাজা -পষ্ট পাগ্ড়ি) 

সৎ, পুৎ, কৃষ্ণবর্ণ মণিবিশেষ। মুকুট । 
রাজসনন্দ । 

রাজপটিকা; সং, স্ত্রীৎ, চাতকপক্ষিণী। 
রাজপথ রোজন্ রাজা, প্রধান -পথ[পখিন্ 

শবাজ] রাস্তা, ৬ঠী- ষ) সৎ) পু, রাঁজ- 
মার্স, অতি প্রশস্ত রাস্তা । ৪০ হত্ত বিস্তাত 
পথ । শিং-১ “ধনৃৎষি দশ বিস্তীর্ণঃ 
শ্রীমানাজপথ কৃতঃ । নৃবাজিরথনাগা নাম 
সন্বাধঃ স্ুস্ধর$ 7? 

রাজপরিচ্ছদ (রাজন রাজ1-₹পরিচ্ছদ) সং, 
ক্লীৎ, রাজপোষাকক । 

রাজপুত্র রোজন্ রাজা বা চক্র পুত্র স- 
জান) সং, পু, যুবপাজ, রাজকুমার । বুধ- 
গ্রহ। অন্বষ্ঠ কন্যাতে ক্ষত্র-জাত জাতি- 
বিশেষ, রজপুত । 

রাজপুত্রিকা রোজন্ রাজা - পুত্র সম্তান 
কণ্-_ প্রৎ) সৎ, স্ত্রীৎ, রাজকন্যা । শরারি- 
পক্ষিণী, শরালি পাখী । তিন্ত অলাবু: 
বিশেষ । 

রাজপুত্রী ; সৎ, স্ত্রীং, রাজকন্যা ৷ কুটুতুম্বী। 
রেধুকা। জাতী । রাজরীতি। ডুছুশরী। 
মালতী । 

১৩২৭ ] রাজ 

রাজপুরপ্রবেশ ল্যায়-ন্যান ২৬) দেখ। 
রাজপুরুষ রোজন্ রাজা-পুরুষ মানুষ) 

সং, পু, রাজকম্্রচারী । শাস্তিরক্ষষক। 
রাজপুস্প ; সং, পুংঃ নাগকেখর পুস্পবৃক্ষ । 

স্পী-স্ত্রীৎ, ককুণীবৃক্ষ । 
রাজফল ; সৎ, রীং, পটোল। 
রাজফণিজ ঝক ; সং, পু, নাগরজ বৃক্ষ । 
রাজভুয় (রাজন রাজা হওয়া+ঘ 

কোযপ)-_ ভাবে) সং, ক্লীৎ, রাজ। হর ৃ 
এত রাজত্। 
জভুষা রোজন্ রাঁজা-_ডূষ!) সং, স্ত্রীৎ, 
১১:৮৬ | 
রাজভোগ্য রোজ - ভোগ্য) বিৎ, ত্রিৎ, নৃপ- 

ভোগ্য বগ্ভমাত্র | রীৎ, জাতীকোষ। পি- 
য়ালবুক্ষ। মি 

রাজমণ্ডল রোজনু রাজা-মগুল সমুহ, 

ঠী-_ ষ) বি, ত্রিৎ, দ্বাদশবিধ রাজ; 
অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, 
অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষুর পুরঃসর এই 
পাচ এবং পাঞ্চি গ্রাহ, আক্রন্দ, পা 
গ্রাহাসার, আক্রন্দাসার, এই চারি-__- 
বিজিপীষুর পশ্চান্বত্তী এবং বিজিগীষু, 
মধ্যম ও উদ্দাসীন, এই ভিন--সমুদায়ে 
ছাদশ। 

রাজমার্ (রাজন রাজা-মার্ঁগ পথ, ষ্চী 
--ষ) জং, পুৎঃ অতি প্রশস্ত রাস্ত। 
রোজপথ দেখ)। 

রাজমাষ (রাজ দগডিশীল-মাষ মাঘ" 
কলাই) সং, পুৎ, বর্ট, বরবটী কলাই। 

রাজধক্ষমা (রাজঘক্মন্, রাজন রাজ।--যস্! 
ক্ষয়রোগ, ৬ঠী-ষ কিন্বা রাজন্ - বক্ষ, 
পুজা কর14 মনূ _ প্রৎ, রোগ রাজত্ব হেতু 
যে পুজিত) সং, পু) বক্ষ, ক্ষয়রোগ 1 
শিৎ-১ “রাজ্ঞশচআমসো যস্মাদভ্তদেব 
কিলালয়ঃ। তস্মাস্তং রাজধশ্মেতি কেচি- 
দ্বাহুশ্মনীধিণং 1)” 

রাজরঙদ রোজ দীপ্তিশীল- রঙ্গ রাং) সং, 
ক্লীৎ্, রজক, রৌপ্য । 

রাজরাজ বোজন্ বাজ, যজ্ঞ রা রাজন 

শব্দজ, ভঠী-ব) সং, পুং। কুবের। 
একচ্ছত্ররাজ।। চত্দ্র। সম্ট্ । | 



পপি 

রাজ [ 

রাজরাজেখরী--দশমহাবিদযার 
দ্বেবীবিশেষ | অন্রদ্ামঙলে ইহার রূপ; 

৯ সপ পট ১ বি 

“ রি ্ 508 
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রাজব্বাজেঙ্বরী ॥ 

“দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি, 
রাজরাজেশ্ররী হয়ে দেখা দ্িল। সতা। 
রক্তব্র্ণ। ত্রিনয়না ভালে সুধাকর, 
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্ছুশ ধনুঃশর | 

বিধি বিষু ঈশ্বর মহেশ কুদ্র পণ, 
পঞ্চ প্রেত নিয়মিত বমিবার মঞ্চ 1), 

রাঁজরীতি ; সৎ, স্ত্রী, পিস্তলবিশেষ । 

রাজধি রোজ রাজন্ শস্দজ-_ঞ্বি, য়ৎ- 
-" স) সৎ,পুৎ্, রাজ। অথচ ঝষি, যে রাজা 

ধাষিবত্ আচরণ করে | রাজঝ্রেষ্ঠ | 
রাজলক্ষমা রোজলক্ষান্, র।জ রাজকীয়- 

লক্ষন চিহু) সৎ, পু২, রাঁজ। যুধিষ্ঠির | 
রাজলক্ষী রোজ - লক্ষ্মী, ৬ঠী _ ষ) সৎ, স্্রংৎ 

রাজশো ভা, রাজী । 
রাজবংশ্য রোজন্ -বংশ +যষ্য)-- ভবার্থে) 

বি, ত্রিৎ, রাজবৎশোন্তভব । সৎ» পুৎ 
জাতিবিশেষ। 

রাজবত্স (রাজবক্মন্, রাজন রাজা -বত্বন্ 
পথ, ৬চী- ষ) সৎ, ক্রীৎ, রাজপথ ॥ 

রাজবলা রোজন্ রাঁজা-ব্ল বেষ্টন) সং, 
স্্রীং, গন্ধভাদালিয়! লতা । গাধাল। 

রাজবল্ী (রাজ ক্বীপ্তিশীল-বল্লী লতা) 
সং, স্ত্রীৎ, তিক্ত ফলবিশেষ, উচ্ছে। 

১৬২৮ ] রাজ 

শিট শীল লট 

অন্তর্গত | রাজবান্ (রাজবৎ, রাজন্ 4 বন্(বতু)-_ অ- 
স্ত্য্থে বিৎ, ব্রিৎ, রাজমাত্রযুক্তদেশ, যে 
দেশে রাজা আছে। 

রাজবাহ (রাজন রাজ1- বাহ বাহন) সং, 
পুৎ, অশ্ব, খোটক। 

রাজবাহ (রাজন রাজা--বাহ্য 7 বহনীয়) 
সং, পুখ, রাজার বহুনকারী হস্তী। বিং, 
ত্রিং, রাজার বহন যোগ; । 

রাজবিপ্নীব €(4১9৮০199।,) রাজ্যশামনের 

প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্তন ।'রাজদ্রোহ। 
রাজবীজী (রাজবীজিন্, রাজন রাজা_ 

বীজিন্ [বীজ+-হনৃ- প্রৎ) কারণ, ৬ষা _ 
হিৎ) বি, ত্রিৎ১ রাজবংশ্য, রাজবতশীম । 

র'শসবুক্ষ (রাজ দীণ্ডিশালী _ বৃক্ষ ) সং, 
পুৎ, সোদালির গাছ। পিয়ালবৃক্ষ । লঙ্কা- 
সিজের গাছ । 

রাজবৃত্ত (রাজন্-_বৃত্ত চরিত্র, শ্ঠী--ষ) 
সৎ, ক্রীৎ, রাজার চরিত্র, ন্যায়পব্বক অ- 

খের উপার্জন বৃদ্ধি রক্ষা! এবৎ অৎপাত্রে 
দান। 

রাজশণ রোজ দীপ্তিশ!ল' _ শণ) সং) পু; 
পট, পাট। 

রাজশফর রোজন্ রাজা1- ফর পুঁটিমাছ) 
আহ, পু, ইব্সিশমাছ ; 

রাজশব্য। (রাজ - শষ্য।, ৬ঠী_ ষ) সং, জ্ট্রীৎ, 
সিংহাসন । 

রাজশুঙ্গ - বলীৎ 3 (রোজ রাজবটীর- শৃঙ্গ 
রাজছত্র- পুঙ 4 শিৎ) সৎ. ওরমাছ। 
রাজস (রজস্1+অ(৮ তকধ্ধিক)_ 
রাজসিক ইদমর্থে) হিং,টিৎ, রজোগুণ- 

প্রধান । মান পুজা সশ্রমার্থ দত্ত বশতঃ 
যে কার্য কর! হয়, খ্যাতিজনক কম্ম। 

শিং-১৫নাম্মিন কম্মণ। লোকে খ্যাতি 

মাপ্পোতি পুক্ষলাম্ । ন চ শোচ্ত্যসম্প্ডে। 
তদ্বিজ্ঞেয়ন্ত রাজসমৃ 17, 

রাজসদন ; সং, ক্লীং, বাজভবন। প্রাসাদ । 
রাজবাড়ী । 

রাজসধপ রোজ রাজকীয়- সর্প সরিষা) 
সং, পুং রাইসরিষা। পরিমাণবিশেষ । 

রাজসাযুজ্য রোজন্ রাজা -সাধুজ্য বিষয়) 
সং, ক্লীৎ, রাজত্ব, রাজ্য । 



তাঁজ। 

[জসারস (রাজ রাজকীয়-সারস পক্ষি- 
বিশেষ) সং, পুৎ, ময়ূর । 

[জসী রেজন্্+ষ, ঈপ.) সৎ) স্্রীৎ, রজো- 
শুণময়ী দুর্গা । রাজোগুণসন্বদ্ধিনী। 

[জহ্গয় (রাজ রাছন্ শন্দঅ-_স্য প্রসব 

কর1+যষ(ক্যপ) -ধ্ি, নিপাতন) অহ, পু, 
_ক্লীৎ, সআজের সম্পাদ্য সামবেদবিহিত 
যক্দরবিশেষ, অধীনস্থ রাজগণ কতক স- 
স্পাদ্য | পথ । পর্মতবিশেষ । ধান্যবিশেষ । 

[জন্বন্ধ (রাজন রাজা -স্ন্দধ কাধ) স্থ 
পুৎ, অশ্ব, ঘোটক। 

জন্দ (রাজন রাজা -স্ব 

দেয় করন্নূপ ধন) সং, ক্রীৎ, রাজপ্রাপ্য- 
ধন, রাজকর। 

জাহৎ্স (রাজন রাজ1-_ হতস, ৬ঠী-_ষ) 
সং, পুৎ, রক্তবর্ণ চণ্টু ও চরণবিশিষ্ট শুকু- 
বর্ণহংস। কদন্প। কলহৎস। (যেরাজা 

হৎসের নাস সারগ্রহণ করে ) রাজশ্রেষ্। 
শিং-১ “রাঁজহততা তব সৈব শুভ্রতা 
চীয়তে ন চ ন চাবচীয়তে |”? 
দঙ্থার্থণ ; সৎ, ক্লীৎ, তগ্রপুস্প। 
দহাসক (রাজন রাজা-হাসক হাস- 
নীয়) সং,পুৎ, কাতলমত্স্য, কাতলামাছ। 
সা (রাজন, রন্জ [প্রজাদিপকে) পীতিকরা 
কেবা রাজ, দীপ্তি পাওয়া +আঅন(কনিন্) 

- ক) সং, পুৎ, প্রকৃতিরঞক দীপ্তিশীল 
নৃপতি । ক্ত্রিয়। প্রভু । চন্দ । ইন্দ্র । যক্ষ ! 
(শব্দের পুন্দে বা পরে খাকিলে) শ্রেষ্ট। 
আদিতে প্রখুরই রাজ1 নাম ছিল । শিৎ- 
১ “পুথোরেবাদে রাজা ইতি সংজ্ঞা আ- 
সৎ। ষথাদেবৈশিবিপ্রৈস্তথ। সর্ব্বৈরভি- 
ঘিক্কে মহামনাঃ। রাজ্ঞশ্ৈবাধিকারে বৈ 
পৃথব্ৈণ্যঃ প্রতাপবান্। তদা পিরা প্রজাঃ 
অব্ব1ঃ কদা নৈবানুরঞ্জি তাঃ তেনানুরগ্রি তা; 

সন্ধাঃ সখৈমুদ্দিরে তদা ॥ অনুরাগাততস্য 
বীরম্য নাম রাজেত্যভাষতঃ 1” 
জাদন (রাজন রাজ1- অদন তক্ষণ) 

সৎ, পু ক্লীং, পিষালবৃক্ষ । পলাশগাছ। 
কিৎশুকবৃক্ষ । ক্ষীরিণী । 
শাধিরাজ (রাজন রাজা-অধিরাজ জ- 
আট) সৎ) পুং, সার্কভৌম, সআট । 

[ ১৩২৯ ] 

ধন । রাজাকে 

কাজী 

রাজান্ন (রাজ অন্ন আহার্ধয) সং, পুধ 
অন্ধ,দেশজাত উৎকৃষ্ট ধান্যবিশ্েৰ । বৈ- 
ফ্বশান্ত্রে এই অন্ন খাইতে নিষেধ আছে। 
নৃপস্থামির অন্ন। 

রাজার্ক ; সং, পুং) শ্বেত আকন্দ । 
রাজার্থ (রাজন রাজা-অর্হ খোগ্া) সং, 

ক্লীৎ, অগুরু । বিৎ, তরি, রাজযোগ্য । হু! 
_স্্রীৎ, জঙ্গু। 

রাজালুক (রাজ রাজকীয়- আলু মুল, 

কণ্-_ ঘোগ ) সৎ, পু মুলবিশেষ । জন্দু- 
বিশেষ । ্ 

রাজাবর্ত (রাজন রাজা-আবর্ ঘূর্ণন) 
সং, পুৎ, রত্ব-বিশেষ। বিবাটদেশ-জাতত 
হীরক । 

রাজাছি (রাজন্-অহি সর্প) সং, পু 
দ্বিমুখ সর্প, ছই মুখ মাপ, রাজগাপ। 

রাজি, রাজী (রাজ দীণ্ডি পাওরা+ই- ক) 
সং, স্ত্ীৎ, শ্রেপা, মারি । রেখ!। আরীরস্ছ 
ল্দ্র আধারবিশেষ। (আরবী) সন্তষ্ট। 
সম্মত, অনুমোদন । 

রাজিক! (রাজ দীন্তি পাওয়া +আঅক(ণক) 
- প্র অথবা রাজি+কণ্্- যোগ ) সং, 
স্্রীৎ, শ্রেনী । রেখা । রাইসর্ষা। ক্ষেত্র । 

রাজিত রোজ দীপ্তি পাওয়!4 ত(ত্ত) ক) 
সং, স্ট্রীং, শে।ভিত, প্রদীপিভ | 

রাজিল (রাজি শ্রেণী4+ল-- গ্রৎ্) সৎ, পুং, 
জলব্যাল, ঢে'ড়াসাপ। 

| ভাব (রাজী[দল] শ্রেণী +ব- অন্তার্থে) 
সং, রীৎ, পদ্ম । পু, বৃহণ মহস্য | হারিণ- 
বিশেষ । হস্তী। পক্ষিবিশেষ, মার | 1শৎ 

-১ “রাজীবসিংহ তুণ্ডাৎশ্চ |? বিং, ত্রিৎ, 

রাজোপজাীবী। বাজান্ুগ। 
রাজেজ (রাজন রাজা- ইন্দ্র প্রধান) সং, 

পু, প্রধানর জা, শ্রে্রাজা, সম্রাট | শিৎ 
-১ গিতুধোজনপধ্যস্তমধিকার নৃপস্য 
চ। যে! রাজ] তচ্ছতগুণঃ স এব মগুলে- 
শ্বরঃ। তম্মাদশগুপণে। রাজা রাজেক্রঃ পরি- 

কবর্তিতিঃ।?? | 

রাজ্ৰী (রাজন্+ঈপ -স্ত্রীলিজে ) সং, স্তাঁংঃ 
রাঁজমহিষী, রাণী । সুর্ধ্যপত্ী । কাৎস্য । 
নীলী। | 

৯৬৭ 
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আপার িপিসপিপশিপপপ পাপ পিল পিপিপি শিপ িশিশিশিপিলা 

রাজা রোজন্ 7 ষষ্যযে) -. ভাবে, কর্মমনি) সং, | রাত্রিসট রোত্রি-অট. গমন কর1+অ- 

ক্রীং, রাজত্ব । রাজকাধ্য । দেশ । লক্ষ-।  গ্রৎ। মৃ-আগম) সং, পু, রাত্রিচ 
গ্রামের আধিপত্য। শিং-১ “লক্ষাধি- রাক্ষন। বিং, ত্রিৎ, রাত্রিতে গমনকর্তী। 
পত্যৎ রাজ্যৎ স্যাৎ্ সাআজ্যৎ দ্শলক্ষকে। | রাত্রিমণি রোত্ি-মণি রত্ব, ৬ঠী-ষ)স 
শতলক্ষে মহেশ্বানি মহাসাআজ্যমুচ্যতে 1” | পুং, চক্র, নিশাকর । 

রাজ্যতন্ত্র; সৎ, রীৎ, রাজাশাসনপ্রণালী। | রাত্রিবাসঃ (রাত্রিবাসস্, রাত্রিতে _বাস' 
রাজ্যসংশ্িতি ; সং, কীং, রাজ্যের স্ুশৃ- | বঙ্গ) সৎ, ক্লীং, অন্ধকার । রাত্রিতে পা 
লা । ধেয় বস্ত। 

রাজ্য (বাজ্য -তাজ, ৬ঠী-_যষ) সং, ক্ীং, | রাছিবিখেষণামী রোত্রি_বিশ্লেষ বিচ্চে 
রাজের আবশ্যক অঙ্গ; আগামী, মন্ত্রী, _গামী যে গমন করে) অথ, পু 
সুক্দৎ, ধন, দেশ, দুর্গ, সৈন্য- এই সাত; চঞ্জবাক। 
প্রকৃন্মি সমেত অস্ট ; তপপী লইয়া নব। | রাতিবে 7 (রাত্রিবেদিন, রাত্রি-হে 

রাটি (কট বলা, শব্দ কর147ই _ প্রৎ) সং, রাত্রিবেদী / বেদিন-যেজানে। যেরা| 
কীৎ, যুদ্ধ, সংগ্রাম । শরালি পাখী । পরিমাণ জানে, আথবা যে রবের দ্ধ 

রাট রি ত্াগ করা17+ভা-- গাঁ হল) রাত্রির শেষ জানায়) ২যা- ষ) সংখ ? 
২, পু, ট্ী-স্ত্রীৎ, দেশবিশেষ, বাঙ্গালার; কুট, কুকুড়া। 
সে গঙ্গার পশ্চিম্বিস্ছ দেশ। সৌন্দর্য্য ।| রাত্রিহাস (রাত্রি-হাস ষে হাস্য ক 

_ক্্রীৎ। পক্ষ 1 শোভা । পুরীবিশেষ | যে রাত্রিতে প্রন্টিত হয়) সং, ' 
হর (বাড দেশবিশেষ+উয় _সন্বন্ধা৫ে) শ্বেতোঙ্পল, হদি। 

বিৎ, ত্রিৎ, রাঢদেশীয়। রাত্রিহিশুক (রাত্রি _হিনৃভ গমন কর 
রাঁণ (রণ শব্দ কর1-+অ- প্রৎ) সং, ক্লীৎ, অক(ণক) _ ক) সৎ, পুৎ, আন্তঃপুররক্ষ 

পত্রবিশেষ। ময়ূরপিচ্ছ । রাব্র্যট রোত্রি-ক্সট. গমন কর1+4আঅ( 
বাণী রোজ্জীশব্দজ) সৎ, স্মীৎ, মহিষী, রাজ্দরী। - ক) অঙ। প্র, নশাচর । ভতঙে 

কাত, রাত্রী (রা [বিশ্রাম] দান করা+ত্রিপ্ | চৌর। রাত্রিভ্রমণকারী । 
-_ক) সং, স্্রীৎ, রজনী, নিশা। রাত্র্হ্ম রোত্রি- অন্ধ, ৭মী- ষ) বিং1 

রাত্রিক (রাত্রি ক-প্র২থ) সং, কী, রাতিকাণ। | কাকাদি। 
পর্ঝরাত্র | পুৎ্ঃ এক বন্সর বেশ্যাপূৃহ- | রাদ্ধ রোধ নিষ্পন করা ব' নিষ্গন্ন হও 
বাসী ব্যেক্তি)। তর্তি)- ক) বিৎ) £ "১ সিদ্ধ, মল 

বাত্রিকর রোত্রি-কর যে করে, ২য়া- ষ, প্র, ফলিত | 
অথবা রাত্রি-কর কিরণ, ৬ঠী-হিং) রাদ্ধান্ত (রাদ্ধ জিদ্ধ, নিম্পনন _ অস্ত । 

সৎ, পুৎ, নিশাকর, চন্দ্র । নির্ণয়, ৬ঠা-_হিৎ) জৎ, পুৎ পি 
বাত্রিচর ) (রাত্রি-চর যে চরে, ৭মী মীমাংস] 1 ফলশ্ছিতি । 

_ষ) অং, পু, নিশাচর, ; রাধ (রাধী বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা পুর্ণিম। ঝাত্রিগর 

রাক্ষন। চৌর। রী- স্ত্রী, নিশাচর, রা- | ফে)-_তছ্যক্রমাসার্থে) সৎ, পুং॥ বৈ 
ক্ষনী । বিৎ, তং, রাত্রিতে গমনকর্ভা । মাস। ধা জ্ত্রীৎ,নক্ষরবিশেষ। কৃষ্ণগ্ডে 

রাবিল রোত্র-জ [জন জন্বনি+অড) গোপীবিশেষ | কর্ণমাতা। বিদ্যু্চ | ' 
_ ক]জাত; লিং, ৯ রাতে উৎপন্ন । লব্কী। বিস্চক্রান্তা। বাণমোক্ষণক 
ক্রীঘ, নক্ষত্র, তারা। ভঙ্গীবিশেষ ; ছুইপদ পরস্পর এক 1 

রাত্রিজল রোত্রি জল) সং, ক্লীৎ, কুয়াসা। |] অন্তরে থাকে। ধা,ধিকা- বৃষভান্ নর 
শিশির । কুজ্নটিকা। গোপীবিশেষ । ধী-স্্ীং, রোধ্ সি 

রাত্রিলাগর ; সং, পুৎ, কুকুর । 1 অন্বেঞ)-শ্,ঈপ) বৈশাখী পু 



রাম [ 
পা পপি 7 5 

শিং-১ “রাধেত্যেবঞ্চ সংসিন্কা রাকারো 
দ্ানবাচকঃ। স্বয়ং নির্বাণধাত্রী খা সা 
রাধা পরিকীর্তিত] ॥ রাচরাসে চ ভব্- 
নাদ্ধা এব ধারণাদ্হো] । হরেরালিক্গ নাধা- 
রাস্তেন রাধ। প্রকীত্তিত1 1১? গু 

রাধন- ক্লীৎ রোধ সিদ্ধ করা+ অন 

রাধনা-জ্জীৎ / (অনট), অন--ভা, আপ্) 
২, ক্লীৎ। সাধন। প্রাপ্তি । সম্ভোষণ। 

পুজী]। ভাষণ, কথন । [শিলা বৃষ্টি। 

রাধরস্ক ; সৎ,পুং, লাঙ্গল । গুড়ি গুড়ি বু্টি। 
রাধাকাস্ত (রাধা- কান্ত প্প্িয়। রাধ। 
রাধানাথ _নাথ প্রভু, ৬্চঠী-ষ। 
রাধাবল্লভ ) রাধা-বলপভ প্রিয়) সং, পুৎ, 

শ্রীকৃষ্ণ | 
রাধাতনয় (রাধা ধৃতরাষ্ট্রের সারথি- 

রাধা পুত্র | পত্বী_ তনয়, পুত্র, স্তন 
রাধাতুত ছেলিয়া। ইস্থার স্বীয় মাত! 

কুস্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, রাধা এই 
যুবরাজকে পাইয়া প্রতিপালন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া) সং, পুৎ, কর্ণ, অঙ্গরাজ। 

রাধাভেদী 7 (রাধাভেদিনৃ, রাধা কৃষ্ণ- 
রাধাবেধী / প্রেযসী-ভেদিন্ ভেদ্কারী, 

কৃষ্ণের উপর রাধার ভাধিপত্য থাকাতে, 
যিনি ইহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন । রাধা- 
বেধিনৃ, রাধা কুক্প্রেয়পী -বেধিন্ যে 
|ন্ধ] আতাত করে) সৎ, পুৎ, অজ্জুন। 

রাধেয় রোধা 4 এয়ঞেঃয়)-_ অপত্যার্থে) সৎ, 
পুৎ রাঁধানান্নী স্ুত্রধরী-পালিত পুত্র, কর্ণ। 

রাম (রন্ধন শব্দজ) সৎ, অন্নাদি পাককরণ। 
রাপ্য রেপ বলা+য.ঘ্যণ্)-ম্ম) বিৎ্ত্রিং, 

কথনীয়। 

রাভসিক (রভস+ ইকঞ্চিক)-_ প্রৎ ) বিৎ 
ত্রিৎ,যে অকস্মাৎ কে!ন কর্খ্ব করিয়া বঙ্গে, 
গোয়ার | 

রাম (রম্-ঞ্রিি-রমি ক্রীড়া করা+৭ণ-ক। 
খিনি রমার সহিত রমণ করেন । অথবা 
রা বিশ্ব-ম ঈশখ্বর,ঠী - ষ। শিৎখ-১ 

“রা শব্দে! বিশ্ববচনে। মুশ্চাপীশ্বরবাঁচকঃ | 
বিশ্বানামীশ্বরেো যো হি তেন রামঃ শ্রকী- 
ত্িতঃ ॥ রমতে রময়া সার্দৎ তেন রামৎ 

বিছুবুধাঃ। রগাণাৎ রমণস্থানৎ রামং 
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স্পা পিসী িিোশিশীীিীী শশা ীপিশপ শী 

ূ 
! 

ূ | 
| 

ৃ 
| 

| 

রাম 
৭ শ্গাজ ষ্ আগর & রর. পা 

রামবিদো বিছুঃ1।-রা চেতি লক্ষমীবচনো! 
মশ্চাপীঙ্বরবাচকঃ। লক্ষমীপতিৎ গতিং 
রাম প্রবদস্তি মনীষিপঃ 1?) সৎ, পুৎ, 
বিষ্ুর তিন অবতার - পরশুরাম, রামচক্, 

রাম (অবতার) । 

বলরাম । শিৎ-১ “কালাভ্তোধর কাস্তি- 
কাত্তমনিশৎ বীরাসনাধ্যাসিনৎ। মুদ্রাৎ জ্ঞান- 
ময়ীৎ দধানমপরৎ হস্তাম্থুজৎ জান্ুনি। সীতা 
পার্খগতাৎসরোকুহুকরা নিদ্যুন্নিভাংরাঘবৎ। 
পশ্যন্তৎ মুক্ুটাঙদাদিবিবিধাকলে।জ্ভ্বলাজ 
ভজে 11) 

২«বিতরসি দিক্ষু রণে দিকৃপতি কমনীয়ৎ 
দশমুখমৌলিবলিৎ রমণীয়ৎ । 
কেশব ধুতরামশরীর 
জয় জগদীশ হরে।” (জয়ুদেব)। 

বরুণ। ঘ্বোটক । পশুবিশেষ । বিং, ত্রিৎ, 
মনোহর, রমণীয় । শুভ্র । কুষ্। হরিণ- 
বিশেষ । মা - স্ট্রীৎ, ীতকলাভিজ্ঞ নারী । 
্ুন্দরী নারী । শ্রিয়া। নদী |হিঙ্কুল। 

রামকরী রোম রমণীয়_ কর যে করে) সৎ, 

স্্রীৎ, রাগিনীবিশেষ, রাগকেলী রাগিণী । 

রামকপৃর (রাম মনোহর -কপুর ) সহ, 
পৃৎ, সদ্গছযুক্ত তণবিশেষ | 

রামগিরি রেম_গিরি পর্বত, ৬্ঠী-ষ। 
বন যাত্রাকালে এই পর্বত রামের বিশ্রাম 
স্থান) সং, পুৎ, বন্দেলখগুন্ছ চিত্রকুট- 

পর্বত । শি২-১ “য্ক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া- 

ন্বানপুণ্যোদকেসু জিপ্ধচ্ছায়াতকুমু বসতিৎ 
রাঁমগিধ্যাঅ্রমেযু।”? 

রামচত্ ] (রাম - চত্ত, 

রামভগ্র / ন্যায় আহ্লাদক। 

যেনি চন্দ্রের 

রাম - ভে 



রায় [ ১৩৩২ ] রাশি 

বত ্প্পসসপসসসসসপসপস্্প 

ভাগ্য বস্ত, ঘৎ-_ স) সং, পুৎ১ দ্ধশরথের 

পুত্র, আরাম । শিৎ-.৯ গরামেতি ক্লাম- 
চক্দ্রেতি রামভদ্রেতি বা স্মরন ।?? 

রামজননী রোম - জননী) সৎ, স্ত্রী, বল. 
দেবমাতা। কৌশল্যা ৷ রেণুক1। 

রামঠ রে ক্রীড়া! করা7+অঠ-সৎজ্ঞার্থে। 
অঅ.) সৎ, ক্রীৎ হিক্ষু, হিৎ । পুধ» আ- 
কোঠগাছ । ঠী-জীৎ, নাড়ীহিঙ্ষু । 

রামণ (রমি+আঅন- ক) সৎ, ক্রীৎ। গিরি- 
নিতম্ব । তিন্দুক, তু'ত। 

রামনীয়ক ধেমণীঘ+কণ্-_প্রৎ) সং, ক্লীৎ, 
শোভা, রম্ণীয্ত্ব। “মনিহারাবলীরামণীয়- 
কম্।” [নবমী, আরামের জন্মদিন। 

রামনবমী ; সং» আীৎ, চৈত্রমাসের শুক 
রাম্বল্পভ রোম -ব্ল্ুভ প্রির) সৎ, ক্লীৎ, 

ভূজ পত্র । বিৎ, তিৎ, রামত্রিছ। 
রামশিঙ্গা রোৌমশুগ শন্দমজ) সৎ, যন্ঘবিশেষ ; 

ইহা মাগল্যকার্ধ্যে 
ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । কীর্তন 
সময়ে বৈষ্ব- 
গণ এই যন্ত্রের বামশিক্গা । 
ব্যবহার করিয়া থাকেন । ইহা তামে ব! 
কাংস্যে নিশ্মিত হইয়া থাকে ।, 

রামসখ রোম সখ সখি শব্দজ] বন্ধু, ৬্ঠী 
-ষ। ইনি বানরশ্রেষ্ঠ বালিরাজ ডা 
তাড়িত হইলে রাম ইহাকে উক্ত মিংহা! 
সপে আরোহণ করান) সৎ, পুং, স্ুগ্রীব। 

রামায়ণ রোম+ আয়ন-_ অধিকুত্য কুতার্থে, 
রামকে অধিকার করিয়া যে গ্রস্থ কৃত 

হইয়াছে, অথবা রাম _ অয়ন বাসস্থান, 

রায়বেশে- লাঠিয়াল । [আও 
রায়ভাটী ; সৎ, রী, নদীর তআতোবিজে 
রাবার (খাবনিক) যশোবার্ভী। 
রারস্যমান রেস [যঙ্লুগত্ত) পুনঃপুনঃ ২ 
» করা 1+ আনংশান্)-ক। মৃ- আগ, 

বিৎ, ত্রিৎ শব্বায়মান । 
রাল €র দান করা বা পাওয়14 আল --ও 

সং, পুৎ, সর্জরস, ধূনা। [পু শব, র 
বাব কে শব্দকরা + অ(ঘ৬এ১-- ভাবে) 
বাবণ কে-ঞ্িল্রাবি শব্দ করান + অন 

ক) মৎ, পুখ, লঙ্কাধিপতি, দশানন। 

রাবণগঙ্গা--জিংহলদ্বীপস্ছ নদ্দীবিশেষ। 
রাবণারি রাবণ - রি শত্রু, ৬্ঠী- 

পু, পামচক্র,রাবণহাস্ত]। “বন্দে লোকা 
রামৎ রঘ্বকুলতিলকৎ রাতখবৎ রাঁবণারিং 

রাবণি (রাবণ-ই(ফিঃ)- অপত্যার্থে): 
পুং, রাঁবণপুত্র, ইজ্জখজিৎ্১ মেঘনাদ । 

বাঁশি (অশ. ব্যাপা+ইণ্- ক, নিপাত 
সৎ, পু, পুজজ, ভ্তপ, শাদা । নক্ষএ্রপু 

স্বরূপ মেষাদি দ্বাদশ। 
রাশিচক্র রোশি চিহ্চ “চক্র চাকা 

বত্ত) সৎ, ক্ীৎ, মেধা দ্বাদশ রাশি 

স্পা 

৪১১৯:1৮ আশ্রয়, ৬ঠী _ ষ) সং১ক্লীৎ, বান্ীকিপ্রণীত | 
রামচজ্দের উপাখ্যানশ্বট'ত মহাকাব্য । | 

রামিল (রাম রমণীয় +ইল- প্র ১ সৎ, | 

পু, কামদেব। রমণ । স্বামী। নাক্সক। 
নাম্ত প্রেম বেণু+অ(ষ্ঞ)- বিকারার্থে) সৎ, 

পুৎ, ব্রতভার্থ ধৃত লখশযষ্টি। 
রায় আরবা) মত, উপদেশ। 

রায়ণ (বৈ শব্দ কর1+ অন-- ভাঁ) সৎ, 

ক্লীৎ, পীড়া, ক্লেশ । শব্দকরণ। 
রায়বাশ- লশ্বা লাঠী। 

পু ৮.4 এ 9 ক, টি. টি ৰট 
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রাস। [ ১৩৩৩ | রিস্ত 

চক্র, জ্যোতিশ্চক্র ৷ অস্কশাস্ত্রেরর সথখ্যা। 
ভাজ্য বা ভাজক। 

রাশীকৃত (রাশি-কত করা হইয়াছে, 
ঈ(চি)- অভূততত্তাবে) বিৎ, ত্রিখ, পুঞ্জী- 
কৃত, জ্তপাকার কর]। 

রাষ্ট্র (রাজ্ দীপ্তি পাওয়।+্রন-ক) সৎ, 
পু - _ক্রীৎ, রাজ্য, জনপদ, দেশ । শিৎ__ 
১*গোঁড়ৎ রাষ্ট্রমনুত্তমম্ 1” উপদ্রব । মড়ক 
প্রস্ততি ৷ প্রচার, প্রকাশ । 

রাষ্ট্রবিপ্রীব (19৬০1560) রাজ্য 

প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্তন । 
রাষ্ট্রিক (রাষ্ট্র জনপদ+ ইকক্জিক) 

শাসনের 

_ ই 
মর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, রাষ্ট্রসম্বদ্ধীয়। কা--স্্রীৎ' 
কণ্টকারী। 

রাষ্ট্রিয় ) রোষ্্র রাজ্য +ইয়, ঈয্ব-_জম্ব- 
রাহ্রীয় 4 ন্ধার্থে) সৎ,পুৎ, নাটে)াক্তিতে-- 

রাজশ্যালক। বিৎ, ব্রি, রাজ্যসম্বন্ধীয়। 
রাম রেস্ শব্দ করা+ অত এঞ)- ধি) সং, 

পু, কার্তিকী পূর্ণিমায় কৃষ্ণের লীলা- 
বিশেষ । (ঁঘএ৪- ভাবে) কোলাহল, 
গোলমাল । শব্দ । শৃঙ্খলাবন্ধন ন্যায় ক্রৌড়। 
বিশেষ। 

রাসক ; সৎ, ক্রীৎ, নাট্যগ্রস্থবিশেষ । 
রাসন রেসন।+ (কঃ) ইদমর্থে) সৎ, ক্লীৎ, 

রসনেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান । বি, ভিৎ্, রসনা - 
তান্বন্ধীয়। 

রাসভ -__ পুৎ (রাম দেখ, অভ- ক) সৎ, 
রাসভী -স্্রীৎ / পু, গদ্দভ | 
রাসমণ্ডপ 7 সৎ রাঘ, কৃষ্ণের রাসঞ্রীড়ার 
রামমগুল ক্ছান। 
রাসায়নিক (015077১101) রসায়ন 4 ইক(ফিংব) 

_ ইদমর্থে) শি ভরি) রসায়ন বিদ্যা 
সম্বন্ধীয় । 
রাসায়নি ক-আ কর্থণ (017072706108] 26675092) 

যে গুণ দ্বার পরস্পর বিভিন্ন প্রকার পর- 
মাণু সকল মিলিত হুইয্সা একটা স্বতন্ত্র- 
গুণবিশিইউ পদার্থে পরিণত হয় । 

রামায়নিক-সন্বদ্ধ (097)677৮1020] 4১ 007)015 ) 

যে গুণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণু 
সকল সংযুক্ত হইয়া গুণাভ্তর প্রাপ্ত হয় 

তাহার নাম রাসায়নিক সম্বন্ধ । 

রাসেরস (রাস কোলাহল ইত্যাকি_রস 
স্বাদ, খস্বাদ ) সৎ, পু, গোষ্ঠীসভ1 । 
উতৎ্সব। শূর্জার। পরিহাস । মণ্ডলী । 
রসায়নবিদ্য।। প্রসবদিন হইতে ষষ্ঠ দিবস। 
ক্রীড়1। [রাধিকা । 

রাসেশখরী রোস--ঈশ্বরী) সৎ, স্্রীং, রাধা, 
রাস্তা (দেশজ) সং, পথ, মার্স, বর্্ব। 
রাঙ্গা (রাস দেখ, নণ্- ক; আ-- প্রৎ) সৎ, 

স্ত্রী, উষধবিশেষ, লতাবিশেষ । গন্ধদ্রব্য- 
বিশেষ। 

রাহ! (পারস্য) রাস্তা, পথ । 

রাহাখরচ (পারস্য) পথখরচ। 
রাহাজানী পোরস্য রাহ।4+জরন মারা) 

পথে দস্তা, ভাকাইতী। 
রাহিন আরবী) যে ব্যক্তি সম্পত্তি বাধ! 

দেয়। 
রাহু রেহ্ ত্যাগ কর14+উণ্-ক) সহ, পুৎ 

সিংহিকার পুত্র, অষ্টম গ্রহ । (4+উণ৭্_ 
ভাবে) ত্যাগ । 

রাহ্গ্রস্ত (রাহ - গ্রস্ত ভক্ষিত, ৩য়1- 
বিং, ভ্রিং, চত্্রশ্ধ্যের গ্রহণ । 

রাহুগ্রাহ রোহু--গ্রাহ গ্রহণ) সং» পু 
চন্দ জ্ষ্যের গ্রহণ । 

রাঁঁভেদী (বাহুভেদিন্, রাহ জেই দৈত্য 
_ভেদিন্ খণ্ডকার?) সৎ, প্ুৎ। বিষুঃ | 

রাহুমুদ্দভিদ্ (রাহ দৈত্যবিশেষ _ মুর্দন্ 
মস্তক-ভিদৃ খগুকারী। যিনি রাহুর 
শিরশ্ছেদদন করিয়াছিলেন, ৬ঠী-য+২য়া 
_ যু) আহ পু, বিধু । 

াহুহা রোহুহন্, রা দৈত্যবিশেষ_ হ্শ 

মে বধ করে, ২য়] ষ) সহঃ পু, বিষুও। 
রাছসংস্পর্শ (রাহ - সংস্পর্শ স্পর্শ ) সঞ্চ পু) 

| উপরাগ, চল স্থধ্য গ্রহণ । 
| রাহুচ্ছিষ্ট (রানু দৈত্য- উচ্ছিষ্ট উ- 

ূ 
] 

ঝ) 

রাহ্তস্থষ্ট পীর্ণ ।--উত্ৃষ্র জিত) সৎ, 
পু, রশুন, লশুন। 

রিকান, রিকাবী পোরস্য) ছোট থাল। 
রিস্ত (রিচ্ বিষুক্ত হওয়া ত(ভ)- শ্ম) 

বিৎ, ভ্রিৎ, শুন্য, খালি । নিষ্কল। দরিদ্র। 

সং ক্লীৎ, বন। অবকাশ । শুন্য । তা. 
স্্ীৎ, চতুখর্খ নবমী চতুর্দশী তিখি। 



রিশয 

রিক্তহস্ত রিক্ত শুন্য হস্ত) বিৎ, ত্রিৎ, 
শৃন্যহত্ত । নিধন । অকিঞন। 

রিকৃথ (রিচ সম্পৃক্ত হওয়।+থকৃ-_শ্া) 
সং, ক্লীৎ, ধন, স্থাবর অস্থাবর জম্পত্তি, 
যোত্র। শি.-১ “ম্বামী রিকৃথক্রয় অং- 
বিভাগ 1? 

রিকৃথহারী রিকৃথহারিন, রিকৃখ ধন- 
হারিন্ যে হরণ করে) বিৎ, ত্রিৎ দ্বায়াদঃ 
উত্তরাধিকারী । মাতুল । ডুম্ুরবীজ । 

রিকৃথী (রিকৃধিন্, রিকৃথ ধন+ইন্ - অ- 
স্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, উত্তরাধিকারী । ধনী। 

রিক্ষা লক্ষ, চিহ্ত কর1+ অ - প্রং। অন্ন 
ই। ল-্র) সৎ, পুৎ, লিক্ষা, নিকি। 
তুর্ঘ্যকিরণগত অণু । 

রিজ্খণ (রিন্খ, রিন্গ্_গমন কর14 
রিক্গণ / অনট্--ভা) সৎ, ক্লীৎ, "্ঘলন, 
পতন । গমন। ভ্রৎশ। সন্মার্গচ্যুতি। 
বালকের হস্তপদাদিদ্বারা চলন,হামাগুড়ি । 

রিজিত (রিন্গ্ গমন করা+ক্ত- ভাবে) 
সং, ক্লীৎ, গমন । (ক্ত- ক) গত। 

রিধম ; সৎ, পুৎ, কন্দর্প | বজন্ত। 
রিপু ("প্ বলা+উ-ক, অ-ই) সং, 

পু, শক্রু, বিপক্ষ । কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, ম্দ, মাৎ্সধ্য _ এই ছয়টা শরীরস্থ 
রিপু। লগ্পষষ্ঠ স্বান। (আরবী, রকু শব্দজ) 
বস্সাদি মেরামত করা । 

রিপ্র রৌ বধ করা+র--প্রথ। প- আগম) 
বিৎ,ভ্রিৎ, নীচ, অধম । 

রিগ্রবাহ রিপ্র পাপ-বাহ যে বহন 
করে) সৎ, পুৎ, ক্রব্যাদাগ্রি । 

রিম্ফ (রিম্ফ আখাত কর1+ অ- প্র২) স্ৎ, 
ক্লাৎ, রাশিচক্র । 

রিরৎসা রেমূু রমণ করা+সন্-_ইচ্ছার্থে, 
অ- ভাবে, আপ্) সৎ, স্ত্রীৎ, রমণেচ্ছ।। 
ক্রীড়ার ইচ্ছা । 

রিরংস্ পুর্বে দেখ, উ- ক) বিং, তরি, 
রমণেচ্ছ, । ক্রীড়া করিতে ইচ্ছ,ক। 

রিরী তরি গমন করা4রী - প্রা) জং, স্ত্রী, 
পিভল, পিতল। 

রিশ্য 8 (রিষ, রিশ্-ব্ধ কর17-য-__ 
রিষ্য $ প্রৎ) সৎ) পুং» সব, হরিণ । 
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সপ. 
পাপ 

রিথ্ি খেষ গমন করা+ই--প্রং, যিনি 
জ্ঞান এবং সংসারের পারে গমন করেন) 
সৎ, পুৎ, মুনিঃ খষি, তপস্বী। শিৎ_ ১ 
“বিদ্যাবিদদ্ধ মতয়ে। রিষয়ঃ গ্রসিদ্ধাঃ1?? 

রিষ্ট (রিষ বধ করা+4+তক্তে)১_-ণ) জৎ, 
ক্লীং, কল্যাণ, শুভ। অশুভ । পাপ। 
€(+স্ত- ভাবে) নাশ। অভাব । পারদ। 

(4 _৭) পু, খড়শি | বৃক্ষবিশেষ। (+- 
স্ত-ম্ম) দৈত্যবিশেষ। €(4+- ক) 
বিং, ত্রিং, পাপজনক। অশুভদায়ক। 
অশুভযুক্ত । 

রিষ্টি ররিষ্ট দেখ, ক্তি- ৭) সং, স্তীণৎ, অশুভ, 
অসৌভাগ্য। শুভ। (+ক্কিচ্) পুৎ, খড়াঁ। 
অমল । | স্্ীৎ, গতি | রোদন। 

রী ত্রীগমন করা+০(কিপ)- ভাবে) সং, 
রীজ্যা ত্রী লভ্জিত হওয়া, নিপাতন) সৎ, 

স্্রীৎ, লঙ্জ1। ঘৃণা । 
রীটক (িহ্ বধ করাত - প্রৎ, কণ-_ 

যোগ । ই -ঈ) সং, পুৎ, পৃষ্ঠবংশ, পিঠের 
শিরর্দাড়া। 

রঠঠা ; সৎ, স্ত্রীৎ, বীঠ।করগ । 
যা (রহ রণ করা+্ত- ভাবে, আপ 

-ঈ) অৎ, স্ট্রীৎ, অবজ্ঞা, গুণ] । 
রদ (রা ক্ষরিতহওযা, গমনকরা 4 তক্তে) - 

ক্র) বিৎ, ত্রিৎ, ক্ষরিত, চোয়ান। বিগত । 

রীতি (রী গমন করা+ক্তি_ ভাবে ) আহ, 
স্ত্রী) ভ্রম । ধারা । পদ্ধতি সভাব। 
ক্ষরণ । লেৌহমল । দেশবিং য় আচার 
ব্যবহার । ছাক1। লোহান পচা । ধাতু- 
মাত্রের মরিচা । আম! । গমন, গতি । 
স্বাভাবিক ধন্ম। গুণ বা প্রবৃত্তি । কাব্যের 
রসাদির উপকাসক পদসংঘটপাবিশেষ; 
তাহ! চারি প্রকার_-বৈদভাঁ, গৌড়ী, 
পাঞ্চালী, লাটিক1 । (+ক্তি- ক) পিস্তল । 

রীতিক (রীতি পিস্তল + কণ্ _ প্রৎ ) সং, 
কীৎ, কা-_ স্ত্রীৎ, পুষ্পাগ্তন। ক্লীৎ, পিত্তল। 

কুঘশিত (েন্শ, দীপ্তিপাওয়17 তক্তে) _ শ্্) 
বিৎ, তরি, চচ্চি ত, ছুরিত, রঞ্জিত । 

কুক ; বিং, ত্রিৎ, বহুপ্রদ, অতিশয় দাতা। 
রুকু (রুচও কুচ দীপ্তি পাওয়া, রোচক 

হওয়া 1০ (ক্কিপ)- -ভাবে) সং, জীৎঃ 



কপিল 

ক্ুক্মী 

পপ পাপী? পি 

কান্তি, দীপ্তি, শোভা। স্পৃহা, ইচ্ছা । 
কেজ্, রুজ্ পীড়িত হওয়া+* _ প্র) 
রোগ, পীড়া । ময়নাপাখীর কপচান। 
বিছ্যুৎৎ | খথেদ। 

কুক্প্রতিক্রিয়া কেজ রোগ- প্রতিক্রিয়া 
প্রতিকার, ৬ঠী-_ষ) সং, স্ত্রীঘৎ, রোগের 
প্রতীকার, চিকিৎসা । 

কুব্ম কেচ. দীপ্তি পাওয়।+4 মকৃ _ক) সৎ, 
ক্লীৎ, ্র্ণ। ধুত্তর। লৌহ; যথা -_রুকা- 
দণ্ড । নাগকেশর । 

কুবকারক রেক স্বর্ণ _কারক [কু করা+- 
৮ অকণেক)- ক] যে করে) সং, পুৎ, 
স্বর্ণকার। 

কুক্ান্তী ; সং, স্্রীৎ, ১০ অক্ষর ছন্দোবিশেষ। 
কুষ্দাঙ্গদ ; সং, পুং, কলিঙগদেশের নুপতি- 

বিশেষ । 
রুক্মিণী ক্রেঝ্ী দেখ,ঈপ) সং,স্ত্রীৎ, বিদর্ভরাজ 

ভীম্মক-ছুহিতা; স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশে অব- 
তীর্ণ। লোকপরম্পরায় কৃষ্ণের দরপ গুণের 
কথ। শুনিয়া, তিনি মনে মনে তাহাকে 

(ববাহ করেন। কুক্মিণীর ব্ক্রীপ্রভৃতি পাচ 
ভ্রাতা ছিল, তাহারা সকলেই কৃষ্ণদ্বেষী। 
তাহার1 চেদীশ্বর দামুঘোষের পুত্র শিশু- 
পালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ ক- 
রেন। তখন ক্রক্সিণী অনন্যোপায় হইয়া! 
কৃষ্ণের নিকট সমস্ত সংবাদ দিয়া এক দূত 
পাঠান । তদনুসারে বিবাহ-রাত্রিতে কৃষ্ণ 
বিদর্ভে আনিয়া কুক্সিণীকে হরণ করেন 
এবৎ সমাগত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণকে 

পরাস্ত করিয়া রুক্সিণীকে দ্বারিকায় লইয! 
যান। এইরূপে কৃষ্ধের সহিত কব্মিণীর 
রাক্ষস-বিবাহ হয়। 

কক্স (ককান্ নৃপবিশেষ _ দর্প 
কব্সিদারী আহ্ঙ্কার। যিনি কুক্সিণী পরা- 

কব্মিভিদৃ জয়ের অহক্কারী। কুঝ্সিদারিন্, 
কুক্সিন _-দ্রারিন নাশকারী। করুঝ্সিন্ কু- 
বক্মিণীর জ্যেষ্টভ্রাতা-ভিদ্ ভেদকারী, 
জমী) সং, পু, বলরাম । 

কক্ী কেক্সিন্, কুষ্ম স্বর্ণ 4 ইন্- অভ্তর্যর্থে) 
সৎ, পুৎ, নৃপবিশেধ, ভীম্মকরাজের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র । বিৎ, ত্রিৎ, স্বর্ণস্বামী, স্বর্ণযুক্ত । 

১৩৩৫ ] র্জা 

রুক্ষ (রুহ উত্পন্ন হওয়1+ সক্- ক) বিৎ, 
ত্রিং, কর্কশ। কঠিন। অচিব্ণ, খসখসে । 
নিষ্ঠর ৷ উগ্র, তীব্র । 

কপ কেজ্ পীড়িত হওয়171 তক্তে)-ক। 
মু্ধন্য ৭) বি, ত্রিৎ, রোগান্বিত, পীড়িত। 
ভগ্ন । বনু । আহত । 

কুচ, (রুচক দেখ,০(ক্বিপ)-ভা,আপ) 
কুচ সং, স্ত্রীৎ, কাস্তি । শোভ1। ইচ্ছ1 | 
রুচক রেচ রোচক হওয়া, দীন্তি পাওয়! 

অকপণেক)- ক) সৎ, পুং-ক্রীৎ, অশ্বা- 
ভরণ। মাল্য। মাঙগল্যদ্রব্য। লবণ । গন্ধ- 
দ্রব্য । আস্বাদ্যরস। দর্ণ-পাত্র-বিশেষ । 
গোরোচনা। বলকারক ওষধ। বিড়ক্ষ। 
পুৎ, দস্ত । বীজপুর। কপোত। কঠভূষণ। 
বিং, ত্রিৎ, তীব্র, উৎ্কট । 

রুচি $& কেচক দেখ, ই(কি)- ভা) সৎ, জীৎ, 
রুচী $ প্রীতি, অনুরাগ । স্প্ হা, অভিলাষ । 

শোভা । দীপ্তি, কিরণ, যথা --“মুখরুচি 
কতশুচি করিয়াছে শোভা 1” বুভুক্ষা । 
আস্বাদ। গোরোচনা। আলিঙগনবিশেষ । 
পু, প্রজাপতি । 

রুচিত কেচক দেখ, ইত- প্রং) বিৎ্, ভি, 
মিষ্ট, সুন্গাতু | উত্তজ্বল। পরিপক্ষ । 

কচির (কুচক দেখ, ইরির)- ক) বিৎ, 
ত্রিং, মনোজ্ঞ, সুন্দর । মধুর, মিষ্ট । উ- 
জ্বল; ষথা-“রূচির কিরীট ।” ক্লীং, 
মূলক | কুস্ক,ম। লবঙ্গ । রা-স্ত্রীৎ, ১৩ 
অক্ষর ছন্দোবিশেষ। 

কুচিরাঞ্ন; সৎ, পুৎ, শোভাঞগন । 

কচিরাশ্ব ; সৎ, পুৎ, নুপতিবিশেষ। 

কুচিষ্য কেচক দেখ, ইব্য - প্রং) বিং, তরি, 
মদুর, মিষ্ট । অভিপ্রেভ। 

রুচ্য রেচ +য(ক্যপ)১- ক) বিৎ্ত্রিৎ, ক্ষচিরঃ 
অন্দর | (কুচি$+য্ত্য)- ভা) ক্চিকারক। 
সৎ, পুৎ, কাস্ত, পতি । কতকবৃক্ষ । শালি- 
ধান্য । চন্দ্র । ক্লীৎ, সৌবচ্চল । 

কচ্যকন্দ ; সং, পু, শৃরণ, ওল । 
রুজ $ কেজ. পীড়িত হওয়া7+*(কিপ,) 
কুজ। $ -ভাবে। ২য়-পক্ষে-ঙ _ ভা, আপ) 

সৎ, স্্রীহ, ব্যাধি পীড়া । ভঙ্গ । ক্ষতি, 
হানি। মেবী। কুষ্ঠ । 



রুদ্র ] 

স্পা, 

রুজাকর; সং, পু, ব্যাধি । ক্রীৎঃ কম্মরজ- 
ফল। 

ক্ুজাসহ্ ; সৎ, পুৎ, ধন্বনবুক্ষ । 

রুটী (রোটি' বা রোটিক1 শব্দজ) সৎ, পিষ্টক- 
বিশেষ। 

কুণস্করা ; সৎ, স্ত্রী, ঘে গাভীর ছুদ্ধ দোহন 

করিতে কিছুই কষ্ট হয় না । 
কুণ্ড কুন্ট লুণ্ঠন করা, চুরিকর14+অ(অন্) 

_ক, টলড) সং, পু, কবন্ধ, শিরোহীন 

কলেবর। 

রুপ্ডিক! কেণ্ড +কণ্ _ প্রৎ, আপ) সৎ, স্্ীৎ, 
রণস্থল। দ্বারের সম্মুখ । বিভূতি। চৌকাঠ। 
কু্টিনী । দৈবশক্কি। 

রুত $ রে রব করা, কীদ1+ তক), ০ 
রুত $ (িপ)- ভাবে) সৎ, ক্লীৎ,। পণ্ড 

গক্ষীর শব । রোদন । রব, শন্দ। বি, 

ত্রিৎ, রোদনকারী। শি২-১ "আকর্ণয 

জন্প্রতি রুতৎ চরণামুধানাৎ ।?? 

কদথ কেদৃ ক্রন্দন কর1+ অথচ. প্রৎ) সৎ, 

পুৎ, কুকুর । বিদ্যার্ঘা, ছাত্র । 
কুদিত (দূ ক্রন্দন করা+ তক্তে)- ভা) 

সৎ) র্লীৎ, ক্রন্দন, রোদ্বন। (1ক্ত- ক) 

বিৎ তরি, রোদ্দনকারী । 

কুদ্ধ কেধ আবরণ কর1+তক্তে)_শ্ম) বিখ, 

ত্রিৎ, আবৃত, বেষ্টিত । প্রতিবদ্ধ, বাধিত । 

ব্যাপ্ত । নিবারিত । 

কুদ্র (কুদৃ-ঞ্ি-রোর্দি রোদন করা+রকৃ 

- ক) সৎ) পুৎ, শিব। অজ, একপাদ, 

'আহিত্রধু, প্রিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যন্ব ক, 

মহেশ্বর, বুষাকপি, শস্তু, হর, ঈগ্রর_ এই 

একাদশবি্ধ গণদেব্তাবিশেষ । অন্যমতে 

_ অইজকপাদ্ অহিত্রপ্ন বিরূপাক্ষ সুরেশ্বর 

জয়ন্ত বছন্ধপ ত্র্যন্বক অপরাজিত বৈবস্বত 

জাবিত্র হর-এই একাদশ গ্রণ । শিৎ-_ ১ 
“রুরোদ সন্বরৎ শোর দেবদেবঃ স্বয়ং 

শিবঃ রোদমানৎ যদা ব্রহ্মা মারোদীরি- 

ত্যভাষত । রোদনীদ্রদ্র ইত্যেবং লোকে 

খ্যাতিৎ গমিষ্যতি 1? একাদশ সংখ্য। 

আরদ্রানক্ষত্র। আদিত্যপত্র বৃক্ষ । 

ক্ষুদ্র রেদে শিঁব-জ [জন্ জন্মান+অ 

ডে)_ক] জাত। ইহা শিববাধ্য হইতে 

১৩৩৬ ] কমা 

জন্সিয়াছে, এইরূপ প্রামিদ্ধি আছে) সং, 
পারদ, পার । কার্তিকাদি। 

কুদ্রজটা কেদে শিব-জটা। শিবজটার 
ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বলিগ্পা) সৎ, ক্্রীৎ, লতা. 
বিশেষ । 

রুদ্রপত্তী ; সৎ, স্্রীং, অতসী । ছুর্গ।। 
কুড্রপ্রিয্া ক্রেদ্র শিব ইত্যা্ষি - প্রিষ্ণ) অং, 

স্ত্রী) হরীতকীী । পার্বতী । 
কুদ্রবিৎশতি ; সং, স্্রীযৎ, প্রভবাদি ষঠিবর্ধাস্ত- 

দত শেষ বিংশতিবর্ষ। : 
কদ্রসাবর্ণি;) সৎ, পুৎ, দ্বাদশ মন্ু। 
কুদ্রন্গ ; সৎ, স্ত্রী, একাদশপুব-জনমী । 
কুদ্রাক্রাড় কেদ্র শিব- আক্রীড় ক্রীড়া 

"থান । সায়ৎ্কালে শিব এইপ ম্মানে 
নৃত্য এবং ক্রীড়া করেন, এই দপ শ্রসিদ্ধি 
আছে) সৎ, পুৎ, প্রেতভুমি। শান। 

। কুদ্রাক্ষ কেদ্র-_ অক্ষি 1) ২. পু, বৃক্ষ- 

বিশেষ । ক্লীৎ, কুদ্রাক্ষ বৃ. কল এই 

ফলে জপমাল। প্রস্তত | শিৎখ-১ 

এত্রিপুরস্য বধে কালে স্যাক্ষোহপ- 

তস্য ষে। অশ্রুণোবি প্র তু কুদ্রাঙ্মা 
'অভবন্ ভুবি।” 

কুদ্রোণী কেড্র শিব ঈ স্ত্রী, আন্ 

আগম) মন, স্ত্রীৎ, রুদ্র” হ্বী, ছুর্থী । শিৎ_ 
২ *কুদ্রস্যেয়ন্ত কুদ্রাণী বৌদ্রৎ হস্তি ক- 

রোতি যা”? [মদন, কামদেব। 

বুদ্রারি (রুদ্র শিব- অরি শত্রু) সং, পুঙ, 

কুদ্রাবাস কেদে শি1- আবাস বাসম্ছান, 

৬ষী-ষ) সৎ, পুৎ, বারাণমী, কাশী। 
কৈলাস। শ্মশান। 

কুধির করেধ আবরণ কর1-৮ ইর(কির)- ক) 

সং, ক্লীৎঃ শোণিত, রুক্ত । কুক্ক,ম। পুৎ, 

মঙ্জলগ্রহ। রক্তবর্ণ। মণিবিশেষ। বি, 

ত্রিৎ রক্তবর্ণ বিশিষ্ট । 

রুধিরাখ্য ; সৎ, ক্লীৎ, মণিবিশেষ। 
রুমা করে রব করা+ম- প্রৎ, নিপাতন) 

সৎ, স্ত্রীৎ, সুগ্রীবের ভার্ধ্যা । রাজপুতানার 

অন্তর্গত সাম্বর প্রদেশের লবণের থনি। 

কুমাল (পারস্য, রু যুখ-মালিদন্ ঘর্ষণ 

করা) সং, ব্যবহার দ্বারা মুখ মুছ। যায় । 

গামছা, গাত্রমার্জনী | 



বক্ষ 

পে পাপা শী শপ পিপাসা ৬০ ০ শাপলার পপ পল 

কম (রম ক্রীড়া! করা+4র -প্রৎ, রুরু) 
সং, পুথ্ঃ জকুণ, হ্র্্যসারথি । 

রুরু (ক্তু রব করা+করুক্রেট-ক) সং, 
পু মহাকৃষ্খসার, মৃগবিশেষ। দৈত্য- 
বিশেষ । 

ঝকুদিষু রেদ্ ক্রন্দনকরা+ সন - ইচ্ছার্থে, 
উ--ক)বিং১ত্রিৎ, রোদন করিতে ইচ্ছুক । 

কুবৎ কে শব্দ করা+ অত্(শতৃ)_ ক) বিৎ 

তি, শকায়মান। 

কুবাই পোরস।) সঙ্গীতবিশেষ, ইহাতে নায়ক 
নায়িকার এবৎ নিরহাদ্দির বিষম বর্ণিত 
হইয়া খাকে। 

বূবু, কুবুক, রুবুক কে শব্দকরা+ উ - প্রৎ, 
উ-উব। কণ-যোগে রুবুক। ১ম ও 
২য় বর্ণের স্বর দীর্ঘ হয়, যথা-_রূবুক, 
ক্ুবুক) সং পুৎ১ এরগুবৃক্ষ, ভেরেগুাগাছ। 

রটজরগ্ড | 
রুষ ট (রুষ্ ক্রুদ্ধ হওয়া+০(কিপ)- 

কুষা 5 ভাবে, আপ.) সৎ, স্ত্রী রোষ, 
ক্রোধ । 

কুষিত ₹ (রুষ দেখ, তক্কে)-_ক ) বিৎ, 
কুষ্ট ত্রিৎ, ক্র,ঙ্গ, কৃপিত। 
কুষ্টি (কুষ দেখ, তি(ক্ডি)_ভা) সৎ, স্্রীৎ, 

রোধ, ক্রোঘ। 

কুছ (কুহু উৎপন্ন হওয়14অ(ক)- ক) 
বিৎত্রিৎ, জাত । শেবের পরবন্থর হইলে) 
তহৎ্পনন, ঘথা--ভরুহ, মহীকৃহ ইত্যাদি। 
'্সরূঢ় | ছ1-স্ী্। দর্ন্বা | মৃহাসমঙগা। 

কহক (রুহ [কীট পতজাদি| গমন করা বা 
উপরে উঠ14 অক -- প্রৎ) সংক্লীৎ, ছিন্দ্র, 
গর্ত, গহ্বর । 

কুহ্ক্িহিক্া ; সৎ, স্্রীঘ, উৎ্কঠ!1। 
কুহবা (কুহবন্, কুহু ভত্পন্ন হওয়া + বন্ 
কেনিপ)- ক) সৎ, পুৎ, বৃক্ষ, গাছ । 

রূংষিত রেষ, ভূষিতকরা +তক্ত)_ ২ 
আগম) বিৎ,ত্রিৎ, চচ্চি শি,ছুরিত, রংকরা। 

রুক্ষ (রুক্ষ কর্কশ হওয়া+ অঅন্)- ক) 
বিংওত্রিৎ, কর্কশ । কঠিন । নির্দয় । কঠোর 
ব্রতধারী। বন্ধুত্ব। অনন্ুকূল। ন্েহশুন্য। 
অচিকণ । সং) পুৎ, বৃক্ষ । ক্ষাস্দ্রীৎ। 

দৃস্তীবৃক্ষ । সপ শাশিপীিশীপশাাশাো্িশিািশীী 

রূপ 

পাপী ীিিশ্পী শাশিশীাটিিটিটিট শশা শিশীপ্পীপী শশা শাপলা পিপািশাতিপপিপাটিিশপিি। 
এল সপ৯০ গা? এপ শর 

রূক্ষপত্র ; সং, পুৎ, শাখোটবৃক্ষ, শেওড়! 
গাচছ। 

রূঢ় কেহ উতপন্নহওয়া+ তকে) ক) বিৎ, 
ত্রিং, উৎপন্ন, জাত । প্রসিদ্ধ । প্রবৃদ্ধ ! 
ব্যুৎ্পন্তিলভ্য অর্থের অর্গাৎৎ প্রকৃতি 
প্রত্যয়ের ভার্থ অপেন্না না করিয়া আন্যার্থ- 
প্রকাশক (শব্দ); যখা_-গো বৃক্ষার্দি। শিৎ 

১ “মুখো। লাক্ষণিকো গেণঃ শন্গঃ 
াদৌপচারিকঃ। যৌগিকো যোগরূটে। 
বা রূটো বা মুখ্য এব সঃ।+; ইতি 
আকিকা) । 

রূঢপদার্থ (1016790065) যে সকল বন্য ভান্য 
পদার্থের পরমাণু যোগে উত্পন্ন না হয়; 
যথ।--্বর্ণ বৌপ্য গন্ধক প্রভৃতি । 

রূঢধূল ; বিং, ভ্রিৎ, বদ্ধমূল, যাহার মূল বদ্ধ 
হইয়াছে। 

রূড়ি (রুহ উৎপন্ন হওয়া4+ক্তি_- ভাবে) 
সৎ, সী. উত্পন্তি। প্রসিদ্ধি । (ে-ক্তি- 
ণ) প্রকতি প্রত্যয়ের অর্থ অপেক্ষা না 
করিয়া শন্দের অর্থবোধকশত্তি। শন্দ শক্তি" 
বিশেষ। শিং-১ “ শব্গাত্বিকা সতী 
বট়িত্ভব্ক্যোগাপহাবিনী। কল্পনীয়া তু 
লভতে নাস্বানং যোপবাধতঃ |? 

কূপ (কপ. রূপযুল্ করা4 অল) নম্র) 

২, ক্রীৎ, আক্দরপ, ব্বাভান। শরীর । আ- 
কৃতি । প্রকার । সৌন্দর্য । শুক্লা্দি বর্ণ, 
রং । বিভক্তিযুক্ত শন্দ বাধাতু। গ্রশ্থাদির 

আবুত্তি। নাম। পশু। শ্লোক । দ্শা- 
কাব্য । বিং,ব্রিৎ, শেন্দের পরবস্তীঁ হইলে) 
তৎসদৃশ, তুল্য । ক্ষীৎ, এক সখখ্যান্বিত ॥ 
শিৎ- ১ “নূপৎ ভজেঙ জ্যাৎ পরিপূর্তি" 
কালঃ 1”? 

রূপক (বরপ-ঞ্িল্কিপি4+অকণক)- ক) 
সৎ, ক্লীৎঃ আকৃতি, গঠন । নাট্য গ্রন্থের 
অলঙ্গারবিশেষ ৷ কাব্যের অশফ্কারবিশেষ, 

উপমানের সহিত উপমেয়ের ্সভেদজ্ঞান। 

শুরুাদিবর্ণ। আকার । সংখ্যাবিশেষ। 
গুঞ্ঠাজষ পরিমাণ | শিৎ-১ “জঞ্চালী 

প্রোচ্যতে গুপ্তা সা তিআ্রো রূপক ভবে ।” 

রৌপ্য । (ক্রপ+কণ্_ যোগ ) বিৎ, ত্রিৎ 
মুত । শিৎ-১ “অভেদে ভামতে ব- 

১৬৮ 



পূব | 

ম্মি্নপমানোপমেয়য়োঃ । রূপকৎ কথ্যতে 

সন্িরলক্কারোত্তমৎ যথা । তন্বি যুল্সান্মখা- 
শ্তোজৎ লীলালকমধুব্রতৎ। ন কস্য হ- 
রতে চেতো লসদ্দশনকেশরৎ |”? 

রূপণ (রূপ-ঞ্িএল্দরপি + অনট-_ ভাবে) 
সৎ, ক্লীৎ, বর্ণন। অভিনয় । নিরূপণ । 

রূপতত্ব রেপ- তত্ব নিশ্ঢুভাব) সৎ, ক্লীৎ, 
শীল । যথা--“স্যাজ্রপৎ লক্ষণৎ ভাব- 
শ্চাত্প্রকতিরীতয়ঃ। সহজে! রূপতত্বঞ্চ 
ধন্মসর্গো নিসর্গবৎ্ষ |” 

রূপধারী (- ধারিনৃ) বিংত্রিৎ, সৌন্দর্য্যাম্িত। 
বেশান্তরগ্র।হী নেট)। 

রূপধেষ্ ; সং, ক্ীৎ, সৌন্দর্ঘ্য | 
ক্রপনাশন (রূপ আকুতি -নাঁশন বিনা 

শন) সৎ, পুৎ, পেচক,; পেঁচ।। বিৎ, ব্রি 
সৌন্দর্যের নাশক। 

ক্দপ'ভাগ (00409001072) লঘুকরণ দেখ। 

রূপরাশি--যে রাশির ঠিক মূল বাহির হইতে 
পারে। 

রূপবান্ রেপবৎ, কপ 4 ব্বেতু)_ অস্তার্থে) 
বিৎ,ভ্রৎ, সৌন্দর্ধযশালী, সুন্দর । ভাকার- 
বিশিষ্ট, সাকার । শুরা দিব্র্ণযুক্ত | 

ব্ূপস ; বি, ত্রিৎ, রূপবান । 
রূপাক্জীবা (রূপ সৌন্দর্য্য -_'আজীব জী- 

বিকা, ৬ঠী _ হিৎ) সং, স্ট্রীৎঘ, বেশ্যা । 
বূপাস্তর কেপ - অন্তর) সং, ক্লীৎ, ভিনরূপ, 

বিভিন্ন আকার | অবস্থান্তর । [কন্দর্স। 
বূপান্্ম (রূপ সৌন্দর্ধ্য অস্ত্র) সং, পুৎ, 
কূপিকা ; সং, স্্রীং, শ্বেত আকন্দ। 
রূপী রেপিন্, রূপ+ইন্- অস্তনর্থে) বি”, 

ত্রিং,ূপবিশিষ্ট। সাকার । সৌন্দর্ধযশ্বালী | 
রূপ্য (কূপ 4 যক্ট্যে)ট_ আহতার্ে। অশ্ব- 

বরাহুপুরুষাদিরূপ প্রকাশ করিবার জন্য 
ঘে তাড়িত হুয়) সৎ, ক্লীং, রৌপ্য, রজত । 
স্বর্ণ । অলঙ্কারাদি নিশ্মীণার্থ আহত স্বর্ণ 
বা রেইপ্য । বিৎ, তিং, রূপবান্, জন্দর : 

রূপ্যাধ্যক্ষ রেপ্য রৌপ্য - অধ্যন্  তত্বা- 
বধায়ক) সং, পুং, ট।কশালের অধ্যক্ষ । 

অশ্বাদ্রিরপ গঠিত রজতের অধ্যক্ষ। 
রূবুক (কুনু দেখ) সং, পুৎ, এরগু বৃক্ষ, ভে- 

রেন্দাগাছ। 
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২ সপ পপ পাপা পাস পসপপসপ্ পপ সপ পপ 

গেছি 

রূষণ (ূষ, ভূষিত করা ইত্যাদি +আনট_ 
ভাবে) সং, ক্লীৎ, লেপন । ছুরন। 

রূষিত বেষ ভূষিতকর। ইত্যাদি 4ত(ক্র)_. 
শু) বিৎত্রিৎ, ভূষিত । চুর্ণিত। অচিন্ধণী- 
কৃত । ছুরিত। অক্ষিত। লেপিত। 

রে (কু শব কর14 এডে)- ভাবে) অং, 
নীচ সম্বোধন । (অস্বিশেষ। 

রেদা (দেশজ) জং, কাষ্ঠ পরিক্ষার করণার্থ 
রেক (রেকু শহ্ক1 কর।1 অ(অল্)-_ ভাবে) 

সং, পুৎ্, সংশয়, সন্দেহ । পুং, শক্ষ]। 
নীচ, ইতর। ভেক, ব্যাঙ। (রিচ 
নিঃসরণ করা 4 অ(এ৪)-- ভাবে ) বিরে- 
চনঃ ভেদ । (দেশজ) সং, বেত্র-নিশ্মিত 
পরিমাণ পাত্রবিশেষ । 

রেক্জা (পারস্য ) জঙ্গীতবিশেষ ; ইহাতে 
নায়ক নায়িক! এবৎ বিরহার্দি বিষয় বর্ণত 
হইয়া থাকে। 

রেখ। লিখ, লেখা47+-৭ম _ শা, আপ,- জং 
ল-ুর) সৎ, স্তরীৎ, বিস্তৃতিহীন দীর্ঘধরা- 
তল । লন্বাকৃতি চিহ্,1”7--দাড়ী,কসী 
প্রভৃতি । রাজি, শ্রেণী, স।রি । আভো। 
অলমাত্র । সম্পূর্ণ তা । ছল, কপট । শরী- 
রস্থ শুভাশুভ লক্ষণচিহ্ন ৷ 

রেখ।গনণিত (09০919,961) ক্ষেত্রতত্ব । জগ" 

নাখ পশ্ডিতকুত গণিতগ্রহ্থবিশেষ। 

রেচক পিিচ-ভিলু রেচি নিলা ' কর।ন+ 

অকণনেক)-_ ক) বিভ্রিৎ১ ছে বক, 

ল।প। পু, প্রাণায়।মকাশে গতর হইতে 
প্রাণবাধুর নিঃসারণ। শি” -১ “কুস্তকে! 
নিশ্চলশ্ব।সে। মুচ্যমানস্ত রেচকঃ 1?” ষব- 

- ম্ষার। জয়পাজের গাছ। তিলকবৃক্ষ॥ 

পিচকারী । শিৎ- ১ “ সিচ্যমানোহচ্যু 
তস্তাভি মহিষীভিঃ ম্মঃ রেচকে 1 

রেচন (রেচক দেখ, অনট-_ ভ1) সং, র্লীৎ, 
বিরেচন, ভেদ্ব | (রিচ-ডি- রেচি 4৭ 
-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, ভেদক। 

রেচনক - পু কাম্পিলল। নী-জরীৎ, 
রেচন1 -_ স্ত্রী ) কালাগনী। দভীবৃক্ষ । 

শ্বেতত্রিবৃত1 । 

রেচিত (রিচ-ডি-রেচি বিষুদ্ত করান+ 
তক্ে)১-শ্ম) বিৎ, ভ্রিং, ত্যক্ত | বিব- 



রেয়? [ 

তি ত। শিং-১ “স্যাদ ক্রবোললিতা, 
ক্ষেপাদেকস্য! এ্রব রেচিতম্ । তয়োমুল- 

সমুতৎক্ষেপৎ কৌটি ল্যাদৃত্রকূটাৎ বিদু 
রেণু €রি বধ করা+নু-ক) সং, পুৎ 

-_জ্জীৎ, ধূলি, পাৎশু । পরাগ, গু ড়া। 
রেণুকা (রেণু +কণ - আ।, প্রৎ) সং, স্্রীৎ, 

মরিচাকতি তুগদ্ষি দ্রব্যবিশেষ। পরশু- 

ব্রামের মাতা । 

রেণুকাস্ুত; সৎ, পুৎ, পরশুরাম । 
রেণুবাস (রেণু পৃষ্পরেণু-বাস বাসশ্ছান) 

জৎ, পুৎ, অলি, ভ্রমর | 
রেণুরধষিত রেণু ধূলি-_রূষিত অচিকণী- 

ক্রুত) বিৎ, জিৎ, ধূলিয়ক্ষিত, ধূলামাখা। 
সৎ, পুৎ, গর্দভ। [পৃৎ, কপূরি। 

বেণুসার (রেণু পুলি-সার সারাৎশ) সৎ, 
রেতঃ (রেতনস, রী ক্ষরিত হওয়া + অস- 

ক, ৎ--আগম) সং, ক্লীং, শুক্র, বীর্য । 
শিববীর্ঘা, পারদ; পার1। 

€েতৃজা ; সৎ, ক্লীং, বালুকা, বালি । 
“পতন 7; সৎ, রখীৎ,। শুক্ত, বীর্ধয | 
রেতা রৌে গমন করাঁ+য- প্রৎ, 

গম) সৎ, ক্লীৎ, পিন্বল, পিতল। 
পেন রৌ গমন করা4 র-_গ্ৎ,ৎ - আগম) 

সৎ, ক্লীহ) রেত?, শুক্র । পীসুঘ, আনুত । 
পটবাস। পারদ । স্তক। 

রেপ (রি ব্দকরা+প-ক। আথনপা রেপ, 
শন্দ করাঁ$ক(আন)-ক) বি, দ্রিৎ 

নিন্দিত । নীচ ' নিদ্দষ। কুপণ । 

রেফ রে+-ইফ. - প্র) সং, পু) বত । শিৎ 
_ ১৭সাম্মুখ বত পিশুনহ প্রতততি পাদয়ে! 
নিঘ্তৎ । স পুন্রসন্মুখবপ্টী রেটৈনাঁয়ৎ 

শিরোবভ্তাঁ।”? (রিফ নিন্দা করা 
(অআন্)_ ক) বি, তিৎ, ক্রুর | কৃপণ । 

নীচ । কুৎসিত | পুৎ, রবর্ণ। রাগ, স্সেছ। 
সমাজ পরিত্যক্ত । 

রেকফ1ঃ (রেফস, রিফ নিন্দা করা অস- 
ক" বিৎ, ব্রি, নীচ, অধম । ক্রুর | ছৃষ্ট। 
কপণ। 

€রেভিণ €বেভ শস্দকরা + অন(ঘ্সলট) _ 
সৎ, ক্লীৎ, গোধবনি, গোক্র শন্দ | 

রেয়াৎ (আরবী) দয়া, অনুগ্রহ । 

২ -- আঁ- 
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রেব 

সপ 

রেরিহাণ ; সং, পৃৎ, শিব । 'অস্থর। চৌর। 
রাক্ষস । অধিনায়ক । 

রেবট রেব্ গমন করা+অট- প্রৎ) সৎ, 
ক্লীৎ। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ । প্ুৎ, শূকর । বেণু। 

বাতুল। বিষবৈদ্য । মোরঙ্গ তৈল। কদলী- 
বৃক্ষ । ধূশি। বাত্যা। এ্রত্রজাল। সর্প- 
ক্রীড়ক, মাল । 

রেবত (রেব+ অত _ ক) সং, পু, জন্বীর। 
'আরপধ বৃক্ষ । রেবতীর পিতা, বলরামের, 
শশুর । 

রেবতক ; সৎ, ক্লীৎ, পারাবত । 
রেবতি ; সৎ, স্ত্রী, কামপত্বী, রতি । 

রেবতী (রেবত এক রাজ, বলরামের শ্বশুর 
+অ.ফ) _ অপত্যার্থে, ঈ--প্রৎ) সৎ» 
স্্রীৎ, রেবত রাজার কন্য1,বলরামের পতী। 
(রেব+ অত- ক, ঈপ) 5881188 সপ্ত- 
বিংশতি চে 

নক্ষতোম ছা 

শতি শেষ ভা 

নকগতরে। ছু 

ইশ্ার 
ভক্তি 

মর্জলের রেল-ী নেক্ষরে) । 

আয় এবহ দাতিৎশ তাঝকাসুক্ষ ॥ ইভা 

াপধিটাটি দেবতা পুষাখ্য স্র্ধ্য । ইহার 
জাত ফল--“চাক্রশশলবিভনো জিকে- 
ভিষুঃ সত্কুলৎ জ্ভবনৈকমানসঃ । মানলো! 
নন্মু জনেন্নাহীপত্তী বেবত্তী ভনতি ঘসা 
জল্মভৎ 1” স্মীগোনু, গান । চুর্ণা। শিং 
_ ৯৫রেবা তু ন্দাদেবী নদী বা রেবতী 
মতা । অতিখগুন বন্দী বা লোকে দেবী 
প্রকীন্দিতা ।'মাতৃকাবিশেষ | নদীবিশেষ 1. 
বালগ্রহবিশেষ । 

রেবতধভন (রেবতী নক্ষত্রবিশেষ- ভব 
জানত) সং, পু, শনৈশ্র, শনিগ্রহ | 

রেনতভীরমণ (রেবতী বলরামপত্রী_ 

রেসতীশ রমণ পতি ।-ঈশ প্রা 

রেবতীজানি ) বান্সামী) সৎ, পুত, বল- 

রাম। চত্দ। [বিশেষ । 

রেনজ্ত ; সৎ, পৃ, গুশ্কাকাধিপতি র্যা পুর 
রেলম্থমনুল্ট 7 আহঃ শ্রী, সংক্তা | 



রোগ , 

রেবা রেৰ্ গমনকরা + অ(.অন্)_ ক,আপও 

_ সৎ, জং, নগ্্রালদী। শিং ১ “রেবাৎ 

জক্ষ্যস্্যপলবি মে বিন্ধ্যপাক্ষে বিশীর্থাৎ |"? 

রতি, কামপত্ী। নীলীগাছ । দুর্গা । 

রেষণ রেষ আশ্ব কর্তৃক ধ্বনি করা, বৃক 

কর্তৃক্ষ ধ্বনি কর17-অন(অনট্) _ ভাবে) 
সৎ) ক্লীৎ১ হেষারব 1 বৃকের গজ্ভন। 

রেসম পোরস্য) সৎ, উর্ণ1, পশম । 

রেসবৎ "্োরবী) উত্কোচ । 

রেহন্ আরবী) বন্ধক দেওয়া । 

'রৈ(রা দান কর1+ ডে) _শ্ম) সৎ, পু, 

ধন। ত্বর্ণ । শব্ধ । 

'ৈথিক (90921, রেখা। + ই ক(ঞ্চিক) _ প্রৎ) 
বিৎ, ত্রিৎ, রেখাসন্বন্ধীয় । 

ত্য রীতি পিত্তল + য.ষ্্য) _ প্রৎ) বিৎ, 

ভ্রিং,রীতি হইতে উদ্পন্ন । শিন্ুলনিত্রিহ 

বরৈব্তরেবা+ অ(ষঃ)- প্রত - যোগ,অথবা 

রেবতী: -+ষ্) সৎ, পুৎ, বিদ্ধায পর্বতের 

পশ্চিমদিকৃষ্থ পর্বাতবিশেষ। দৈত্যবিশেষ। 

শিব । চতুদ্দীশমন্ুর পঞ্চমমন্ । সর্ণালুবুক্ষ | 

'রৈবতক ; সৎ, পুৎ, পর্বত-বিশেষ। ক্লীৎ, 

পারেবত বৃক্ষ । 

রৈবত্তিক(রেবতী 4 ইকর্জিক) - অপত্যার্থে) 

সৎ, পুৎ, রেবতী পুত্র । 
রোক রেচ্ দণ্ডি পাঁওয়11 অ(ঘ এ) -- ভা) 

সৎ, পুৎ, দ্বীপ্তি | ক্রয়বিশেষ। (ক +কন্ 

_ ক) সং, ক্লীৎ্, নৌকা । (4+কন্্-ধি) 

গর্ত, ছিদ্র । 

রোৌক্সোদ (আরবী) অনুমতি । বিদায়। 

রোগ (করুজ. রুগ্ন হওয়া 1 অ(ঘ ঞ- ক) 

সৎ, পু) ব্যাধি, পীড়া । 
রোপদ্প রোগ -ঘ্ব যেনাশ কসে) বিৎভ্িৎ্, 

রোগন্াাশক । সৎ, ক্রীৎ্, গঁষধ । পুৎ্,বৈদ্য | 

রোগভ্ (রোগ ভূমি) মহ, ক্ীৎ, দেহ, 

শগীর | |রাজবক্ষা, ক্ষয়রোগ । 

রোগরাজ রোসি-_বাজ প্রধ।ন) সৎ, পু, 

রোগশাম্তক 37 রোগ-শাস্তক যে উপ- 

রোগহারী / শন করে ।-হারিনৃ, রোগ 
_হারিন যে হরণ করে) বিৎ ভ্রিৎ 

রোগনাশক । সৎ্পুৎ, বৈদ্য, চিকিৎসক । 

রেগিশিলা1 7 স্ৎ, আ্ত্রীঘ, মনহশিলা। 

১৩৪ ৩ ] রোজ 

রোগশিলী ; সৎ। পুংঃ বৃক্ষবিশেষ, শরালু। 
তা (ে1গহন্, রোগ হন (হন ব্ধ 
রোগহা/ কর1অঅডে), ০(ক্রিপ)- ক] যে 

নাশ করে) সৎ, পুৎ, বৈদ্য, চিকিৎসক । 

বিৎ, ভ্রিৎ, রোগনাশক । 
রোগী (রোগিনৃ,রোগ +ইন্্ _ অস্তযর্থে) বিং, 

ত্রিৎ কুপন, পীড়িত, ব্যাধিত ॥ 
রোগ্য রোগ +ঘ _ প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎঃ অপথা, 

অহিত । রোগসন্বন্ধীয় । 

রোচক কেচ-ডি৪লরোচি রোচক হওয়া4- 
অক(ণক) _ ক) বিৎ, ত্র্িং,। কুচিকারক। 
দ্ীপ্তিপ্রদ। দং,পুৎ,ক্কুধা । কদলা। পলাও- 

বিশেষ। অবদৎশ, চাটনি। গ্রন্থিপর্ণ- 
বিশেষ । 

রোচন কেচ-ঞ্িলরোচি দীণ্তি পাওয়া, 
রোৌোচক হওয়া1+অন- ক) বিং, ত্রিংঃ 
রোচিক, কুচিকারক ।॥ দশপ্তিপ্রদ । বল- 

কারক । কেচ4 অন - ক) সৎ,পুৎ,কার্পাস 
বৃর্ষবিশেষ। পলাওড,। আরথধ। করগু। 
দ্াড়িন্ব । কলম্বলেবু । বায়ুরেচক ওঁষধ। 

রোচনা কচ দীপ্তিপাওয়1+ অন _ ক,আপ)) 
২ জ্্রীৎ, গোরো চিনা, বর্ণ দ্রব্যবিশেষ । 

গন্ধদ্ূব্য ॥ রলুকহুনার । উত্তমা স্ত্রী । 

রোচনিকা ১ সং, প্ীৎ১ বখশরোচনা । শুণ্া- 

রোচনী। 
রোচনী ; সৎ, স্্রীৎ, আমলকী । গোরোচন]। 

মন্ঃশিলা । খেতবিবুতা। 

রোচমান রেচে দীপ্তিপাগদ৮' আন(শান) 
-ক। ম-কআগম) 7 পুহ, অঙ্বের 

কঠন্যলস্থ রোমাবর্ত-বিশেষ । বিৎ, ভ্রিৎ, 
দীপ্যমান। 

রোচিঃ (রোচিস, কচ দীপ্তি পাওয়14ইস, 
-__ ভাবে) সৎ) ক্লীৎ, দীপ্তি, ছবি, কাস্যি। 

রোচিষু্। রোচী (রে।চিন্, রোচমান দেখ, 

ইধু২, ইন - ক, শীলার্থে) বিৎ, জিৎ, অল- 

স্ারাক্ছি দ্বার! দীপ্ডিশীল, কাসিযুক্ত১ শো” 
ভিত কী -ম্্রীঘৎ হিলমে।চিকা। 

রোচ্য কেক দেখ, ঘ- ম্ম) বিৎ, ত্রিথ, কুচি- 

কর, আীতিকর বিষয়। দীপ্তিযষোগায । 
রোজ পোরস্য) সৎ, তারিখ, দিবস । 

রোজগার (পারম্য) আয়, উপাজ্জন । 



রোজনাযা পোরস্য) দৈনিক হিসাবের বহি, 
যে বহিতে দৈনিক বিবরণ লেখা যায়। 

রোজ যোবনিক) মুসলমানদিগের উপবাস- 
ধাপ বরতবিশেষ। 

রোটি, রোটিক। কেট দীপ্তি পাওয়াই - 
প্রৎ । ২য়-পক্ষে অকণেক)- ক,.আপ )সং, 

স্ব, গোধৃমচুর্ণদ্বার! প্রস্তাত পিষ্টকবিশেষ, 
রুটী। “শুক্ষগোধুমচুর্ণেন কিঞিছ পুষ্টা্চ 
পোলিকাম্ । তণ্তকে সেদষেছ্ কৃত্া ভুয়ো 
হুলারেহুপি তাৎ পচেৎ। সিদ্ধৈষা রোটিকা 
প্রোজা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষমহে |?) 

রোদঃ (রোদল,ক্দ রোদন করা4 অস্-- 
ধি) সং. ক্রীৎ, স্বর্গ । পথিবী। আকাশ । 
দ্িৎ, পৃথিবী আকাশ উভয়। 

রোদ ) (কুদ্ রোদন করা+ অ(ছল), 

রোদন / অন(অনট)- ভাবে ) সং, ক্লীৎ, 
ক্রন্দন । মুতমুদ্দিশ্য রোদননিষেধো যথ।, 
*শ্রেম্বাশ্র বান্ধটবমুন্তৎ প্রেতো ভূঙজে 
ঘযতোহবর্শঃ। ঘআতো। ন রোদিতব্যৎ হি 

ক্রিয়া কাধ্যা বিধানত2।” 

রোৌদসী €(রোদস+ঈপ - প্রৎ ) সৎ, জী, 
পৃথিবী । স্বর্ণ । দ্বিৎ, স্বর্ণ ও পৃথিবী উভয় । 
“রবগ্এ্বণউভৈরব্ঃ স্থগিত রোদ্সীকন্দর |? 

রোদ্ধা (রোদ, রুধ রোধ কর1+তৃ(তৃন্)_ 
-ক)বিং,তিৎ, রোধকর্ত। | 

রোধ (ক্ুধ আবরণ কর1-+ অ(অল্)- ভ1) 

২,পুৎ,বাধা। অবরোধন । (+ অল - ৭) 

তীর, কূল । 

রোধঃ (রোধন, রধ আবরণ করা+ অঙ্ক _ 

৭) সং, ক্রীৎ, তীর, কুল, রোধ । 

রোধক (রোধ দেখ, অক(ণক)- ক) বিৎ, 

ভিৎ, নিবারণকত1। 

রোধন €( রোধ দেখ, অন্মনট্)- ভা) সং, 

ক্রীৎ, অবরোধ, বাধা, আটক । (4+ঘঅন- 

ক) বিৎ, ত্রিৎ, রোধকর্তা । 
রোধবক্রা (রোধ, রোধস্ তীর--বক্রু 
রোৌধোবক্রা +নদীর বাক । রোধ তর 

রোধবতা + বৎবেতৃ) - অস্ত্যর্থে) সৎ 
ট্রীৎ, তটিনী, নদী। 'নিম্গ! রোধবক্রা চ 
অবস্থা সিন্ধ্রাপগ। 17? [বিৎ,ত্রিং, রোদ] । 

১৩৪১ ] 
স্পস্ট সপস 

রোম 

রোধ। (রোধ দেখ, র-- ৭) সং,ক্রীৎ,অপরাধ। 
পাপ। র+ ক) পুং, লোধ বৃক্ষ । 

রোধ্ পুষ্প, সৎ) পুৎ মধূকবৃক্ষ 1 
রোধ, পুষ্পিবী ; সৎ, স্ত্রীৎ, ধাতবীবৃন্ম' । 
রোপ রেপ, মুচ্ছি ত হওয়া+ অ(অল)--৭) 

সং, পুৎ, বাণ, শর । (কুহ-ডি-€রাপি + 
অল. - ভাবে) রোপণ । ক্লীৎ, ছিদ্র, গর্ভ । 

রোপণ (কুহ্-ঞিঃলরোপি জশ্নান+'অন 
(অনট্)--ভা) সং, ক্লীং, বীজার্দিবগন, 
বুনন, উত্পাদন, জনন । স্থাপন, অর্পণ । 
(রুপ. মুগ্ধহ ওয়।+ অনট্ - ভা) আরোপ । 
বিমোহন, মুগ্ধকরণ । অঞ্জনবিশেষ। 

রোপণাবর্তি ; সৎ, স্ত্রীৎ, নেত্রাঞ্জনবিশেষ। 
রোপিত ( কুহ-ভঞ-রোপি+ ত(ক্ত)-ম্ম) 

বিৎ, ত্রিৎ, অর্পিত। প্রোত। উপ্ত, বপন 
করা। প্রোথিত, পোতা। নিমোহিত। 
কেপ +ক্ত-ম্ম) আরোপিত। 

রোপ্য।তিরোপ্য ; সৎ, পুৎ, ধান্যবিশেষ। 

রোম (রোমন, ক শন্দ করা+মন্-ক) 
সং, ক্লীৎ, লে।ম, রোয়া। জল। 

রোমক (রোমন্-ক কৈধাতুজ) সং ক্লীৎ, 
কুমনগর । পাৎ গুলবণ,পাঙ্গালুণ। অয়স্থাস্ত 
মণিবিশেষ । পু, বহুৎ, কুমনগরবাসী । 

রোমকপন্তন ; সং, ক্লীৎ্, রোমরাজ্য | 
রোমকুপ (রোমন্ লোম-কুপ কুয়া» বি- 

বর) সং, পুৎ, রোমবিবর । 
রোমকেশর ॥ (োমণ্ চমরীর] লোম -_ 

. রোমগুচ্ছ কেশর তক্ত-সরশ পদার্থ। 
- গুচ্ছ গোছা) সং, ক্লীৎ, চামর। 

রোমজ ( রোমন্ লোম -জ জন্ জন্মান 

+অডে)- ক) উৎপন্ন ) বিং, ভ্বিং, রোম- 
দ্বারা প্রস্তত, পশমি। 

রোমন্ (রোগ-মস্ বধ করাঁ+অ 

রোমস্থন | (অন্), অন(সনট)- ক,নিপা- 
তন) সৎ, পুৃৎ, উপগীর্ধ্যচর্দণ,জাও রকাটা। 

রোমন্তক (10100110807, রো মন্থ + কণ্, 

রোম্ন্িক | ইক-_-প্রুৎ) সং, পু, যে সক্ধল 

পশু ভুক্ত ব্স্থ উদগার কগিয়) তাহা পুন- 
ব্বার চব্বণ করে ; যথা--উষ্ট, জিরাফ, 
হরিণ, মেষ, ছাগ, গো, মহিষাদি । 

কোঁধী (রোধিন্, রোধ দেখ, ইন্(নিন্)- ক) রোসভূমি (রোম _ ভূমি স্থল) সৎস্মীৎ চর্ম 



রোক 

রোমরাজি (রোমন্ - রাজিরেখা,শ্রেণী। 
রোমলত। রোমনৃ-লতা) সংজ্ত্রীং,রোমা- 

বলা । | এ 
রোমবান ৫-ব্,রোমষন্ লোম+বৎ(বভু) 

-আন্তযর্থে) বিৎ, ভ্রিৎ, রোমবিশিষ্ট, 
লোমযুক্ত ৷ | | 

রোমবিকার -- পুহ (রোমন্-_বিকার,বি- 
রোমবিক্রিয়। _স্ব্ীৎ | ক্রিয়া বিকৃতি)সৎ, 

রোমাঞ্চ । বোমোপগাম । রোমভঙ্গ । 

রোমবির্ধঘস (রোম - বিধবৎস ) সং) পুৎ, 

পাত্র-উকুণবিশেষ । 

রোমশ (বোমন্, রোৌমন্+শ _ অস্যযর্থে-বিৎ, 
ত্রিৎ, আধিক বোমযুক্ | মৎঃ পু, মেষ । 

শুকর। পিগুালু। কুত্তী। শা-জ্ীৎ, 
দঞ্ধবৃক্ষ। 

রোমশফল ; সং,পুৎ, টিগিশবুক্ষ । 

রোমহধ _ পুৎ (রোমন্ লোম - 

রোমহর্ষণ _ক্রীৎ 1 হর্য, হর্ধণ, ৬ঠি-_ষ। 

কোমবিক্রিয়া - স্ত্রী ) সৎ, লোমন্ফ,রণ, গায়ে 

কাটা ফেওয়।। 

€রাম্হর্ষণ € বোম _হর্ধপ) সৎ, পুহ, হত, 

লোম্হর্ধণ মুনিবিশেষ । শিং-১ “অস্য 

তে সর্পমারোমাণি বচসা জুধিতাঁনি ঘৎ। 

দ্বৈপাক়নস্য ভগবৎস্ততো। বৈ রোমহধণঃ। 

ভবস্তমেব ভগবান্ ব্যাজছার স্বযহণ্রাভুহ | 

যোমাঞ্চ রোমন্ _অন্চ গমন করা+অ 

(অল )- ভা) সংপু২পুলক,বেো মোদগম । 

রোমাঞ্ি কা ; সং, স্ত্রীৎ, কুদস্তী বুঙ্ষ। 

রোমাঞ্চিত (রোমাঞ্চ + ইত - সংজাতার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, রোমাঝ্যুক্, পুলকিত । 

রোম লি, বোমালী (রোমন্- আবলী, 

রোমাবলি)রোমাবলী (| আলি, আ'লী- 

শ্রেণী, ৬ষ্ঠী _ষ) সৎ, স্ত্রীঘ, নাভির উদ্ধী- 
ভাগে উদরমপ্যস্থ রোমশ্রেণী। 

রোমানু ; সৎ, পু, পিগালু। 
রোমীম়লনগ্রদা য় (0১0101917 01901:01)) রোম্- 

 লগরীয় ধর্দালয্মের মতানুষায়ী থৃষ্টধণ্থা- 
বলন্বী লোক । ্ 

রোমোপাম $ (রোমন্ _উপগম, উদ্ভেদ, 

রোমোন্ডেদ & ৬ষঠী-_ ষ্) সৎ, পুৎ, রোৌমাক | 

রোকদ1 (রেদ্ [ষঙ লুগম্ত] পুন্ঃপুনঃ রোর্দন 

|. ১৩৪২ ] রোছি 

করা4অ-- ভাবে, আপ) জংঃম্্রীং,অতি, 
এয় রোদন। 

রোরুদ্যমান কেদৃ [যঙলুগস্ত] পুনঃপুনঃ রো 
দন কর1+ আন(শান)- ক) বিং, ত্রিং 
'মতিশয় রোদনশীল। 

রোল; সৎ, পু, ফলবিশেষ । আর্ক 
অব্যক্ত শব্দ; যথা--“কিস্কিনীর বোং 
ঘোর বোলে ।; | 

রোলম্দ (রোড উন্মত্ত হওয়া আন্মচ্-ক 
ডল্ল । অথবা রে (রু শব্দ করা+. 

(কিপ)-ক) শব্কারী -লন্ব গরমনকর 

+অ(অন্)-ক। যে শন্দ করিতে করিতে 
গমন করে) সং, পুৎঃ ভ্রমর । শুক্ষভূমি 
বিৎ, ত্রিং, অবিশ্বাসী । 

রোশন (পারস্য) আলোক । 

রোশনচৌকী পোরস্য) বাদ্যযন্জবিশেষ। 
রোশনাই, রোশনি পোরস্য) আলোক । 

রোষ (কষ ক্রোধ কর147 অ(খ্সল)-ভ 

সং, পু, ক্রোধ, রাগ। 

রোষণ রোষ দেখ, অন-_ ক) বিং,ত্ি 

ক্রোধশীল, রাগী, ক্রোধন। সৎঃ পু 

পারদ । ক্টিপাথর । উষ্র ভূমি । 

রোধিত (রোষ+ইত-সংজাতার্থে ভাথ' 
কুষ-রিল রোষি+ক্ত -"1) বিঃ তি 

রেষপ্রাপিত, কোপিত, ান। 

রোহ্ (রুহ. উৎপন্ন * ৮: ইত্যাদি+" 
গেল)- ভাবে) সং ২,আরোহপ। 

অন্সেন্ট_-ক) প্র রাহ, অন্কুর। বি 

ত্রিৎ, আরোহী । 
রোহুক কেহ উট11+অকপণেক)- ক ) বি 

ত্রিৎ, আরোহণকর্তী। সৎ পুহঃ প্রো 

বিশেষ। 

রোহণ কেহ উতৎ্পপন্ন হওয়া ইত্যাদি 
(অনট)--তা।) সৎ, ক্লীৎঃ উৎপত্তি, জ 
উদ্ভব, প্রাহুর্ভাব । ্আারোহণ । (7 

_ ৭) শুক্র, রেতঃ ৷ (7জনট _ শব) * 
বিদুরাদ্রি। শৈল। 

রোছস্ত রোহণ দেখ, আস্ত _ প্রং) সৎ 

বৃক্ষ । সতী -স্টীৎ, লতা । 
রোহি (রুহ আরোহণ কর1+ইন্্-ব 

সং) পু, বীজ । বৃক্ষ । ধান্মিক । 

রঙ 



রোহি ॥ 

শ্জপপক্পাপাা পপ 

রোহিণ 7 (রোহিণী+ অঃ) দেবভার্থে) 
রৌহিণ / সৎ, পুত, ন্যগ্রোধ, বটগাছ। 
রোহিতক বৃক্ষ | রেহ্ ' আরোহণ করা+ 

ইন্ - ক, ₹) ক্লীৎ, দিবসের নবম মুহূর্ত । 
রে/হিণিকা (রোহিত রক্তবর্ণ 4 কণ্ 

রোহিতিকা -যষোগ। রোহিত শব্দের 
স্কীলিঙ্গে রোহিণী হয়) সং, স্ত্রী, ক্রো- 
ধাদ্বি হেতুক যেন্ট্রীর শরীর লোহিতর্ণ 
হয়। 

রোহিবী কেহ উত্পন্ন হওয়া1+ইন্-ক, 
ঈপ.) মং হব, নক্ষত্রবিশেষ ; ইহা 

রোহিশী নক্ষত)। 

শকুলাকৃতি পঞ্চতারাত্মক। ইহার অধি- 
াত্রী দেবতা ব্রঙ্মা। ইহার জাতফল-_ 
“স্যান্ধন্্বকাধ্যে কুশলঃ কুলীনঃ তুচাকু- 
দেহে? বিলসৎ কলেবরঃ ।স্মরাগ্নিনাকুলি- 
ভাখিলাশয়ো ষে! রোহিণীজঃ স ধনী স 

মানী।" চন্দ্রপত্বী, দক্ষ প্রজাপতির এক 
কন্তা। বলরামের মাত1। বিধ্যাধরীবিশেষ। 
নববর্ষবয়স্কা কন্যা । শিৎ-১ “অআষ্টবর্ষা 
ভবে গৌরী নববর্ষ চ রোহিনী।” স্ত্রী” 
গবী, গ্রাভী । বিছ্যুৎ্ত। কটুত্তরা। সোম- 
বন্ধ । লোহিতাঁ। জিনদ্িগের বিদ্যার্দে বী- 
বিশেষ। হরীতকী। মঞ্জিষ্টা। গলরোগ- 

বিশেষ। হরিতাল। রক্তবর্ণ।। 

১৩৪৩ ] রোর 
সী সাপ 0৭ 

রোহিণীকুও্ড--্রীক্ষেত্রস্থ কুণ্ডবিশেষ। কজ- 
বটের পশ্চিমদ্িকে উঠা অবস্থিত । 

রোহিণীপতি 7 (রোহিণী-পতি স্বামী। 
রোহিণীবল্পভ / রোহিণী-বল্লভ প্রিয়) 

সৎ, পৃ, চত্দ্র। বসুদেব। 
রোহিত (কুহু আক্বোহণ কর1+ইতন্ 
রোহিতক / -ক) সং, পুং, কইমাছ। 

হরিণবিশেষ। রক্তবর্ণ। পদ্মরাগমণি। বৃক্ষ- 
বিশেষ । ক্লীৎ, কুম্ছুম। খজু ইন্দ্রধনুঃ। 
শোণিত। বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণবিশিষ্ট । তা 
স্ত্রী, রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। শিৎ-১ 
“রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিত! 
চ সা); 

রোহিতাশ্ব রোহিত রক্তবর্ণ- অশ্ব, *ঠী 
- হিৎ) সং, পুং, অগ্নি। হরিশ্চন্্রপুত্র | 

রোহিতেয় ; সং, পুং, রোহিতক বৃক্ষ / 
রোহিত রেহ্ গমন করা বা উৎপন্ন হওয়া 
+ইতৎ _ প্রং) সৎ, পুত, সূর্য্য । বর্ণবিশেষ। 
মত্স্যবিশেষ । স্ত্রী, মুগীবিশেষ । লতা- 
বিশেষ। 

রোহী (রোহিন্, রুহ উৎপন্ন হওয়া ই- 
ত্যাদি+ইনৃ(পিন্)ট-_ ক) বিং, ত্রিং উৎ- 
প্িশীল । আরোহী । সং, পুং, রোহি* 
তকবৃক্ষ । অশ্বখৃবৃক্ষ । বটবৃক্ষ। 

বৌক্স কেক ছর্ণ 7 অ(ফ)- ইদ্মর্থে) বিৎ, 
ত্রিও, ম্বর্ণময়। 

রৌক্ষ্য (কক্ষ +ঘফ্য্ে)- ভাবে) সং, ক্লীৎ 
রুক্ষতা, কার্কশ্য, কাঠিন্য । 

রেঁচ্য ; সং, পুৎ, মন্থুবিশেষ । 
রৌদ্র কেদ্র শিব ইত্যাদি+ অ(ষ্*)- প্রং) 

সংক্রীৎ, ক্রোধ । সর্ধ্যকিরণ, আতপ । পুৎ, 
যম। হেমস্ত ধু । শৃঙ্ারাদি নয় রসের 
মধ্যে এক রস; এই রমে ক্রোধ স্াযি- 
ভাব, শত্রু আলন্দন বিভাব, শত্রুর চেষ্টা, 
এবং প্রহারাদ্দি উদ্দীপন বিভাব | বিং, 
ত্রিৎ, উগ্র, প্রচণ্ড। ভক্মানক। তীত্র। 
রুূদ্রন্বন্ধীয়। ভ্রী-স্ত্রীৎ, চত্ডী, হূর্ণা। 
কূদ্রজট]1। 

রৌপ্য (রূপ্য +অফ্ণে স্বার্থে) সৎ, ক্লীৎ, 
খনিজলবণবিশেষ ৷ শম্বরলবণ। 

রৌরব রেদু রোদন করা, নিপাতন কিন্বা 



লক্ষ 

টিমিরানিরা রিকি 

কু [যঙপুগন্ত] রোকুত্প +০(ক্কিপ)- ধিল্ 

রোর এখানে চেতন পদার্ধ+ অঃ) -- 

প্রং) সৎ, পুৎ্$ নরকবিশেষ, যে নরকে 

গো, স্ত্রী, ভিক্ষুক, ভ্রণ, ব্রক্গহত্যাকারী, 

অগম্যগামী, তীর্থপ্রতিগ্রাহীর] গমন করে। 

বিং, ত্রিৎ, ভয়ঙ্কর । চঞ্চল । ধূর্ত ॥ (ক্গ, 

1) করু-সন্বন্ধীয় । 

রৌছিণ (রোহিণ + অক) - প্রং) সৎ, পু 
চন্দন বৃক্ষণ। ক্লীৎ, দিবসের নবম মুহুর্ত। 

রৌহিপেষ় (রোহিনী ইহার মাত1+ এয 

(চেয়) _বঅপত্যার্থে) সং+ পুং১ রোহিণী- 

নন্দন, বলরাম । বুধগ্রহ। ক্লীৎ, মরকত- 

মণি । পু২ জী, গোবস। 

রৌহিষ কেহ উত্পণ হওয1+ ইষ(টিষচ) 
_ ক।উ- ও) সং, পুৎ-স্ক্রী, কুইমাছ। 

সগবিশেষ | তৃশ । বী_জ্জীৎ, মৃগী । দূর্বা | 

তে] 

ল;ব্যগনবর্ণের আষ্টাবিৎশ বর্ণ। ইহার 

উচ্চারণস্্ান দন্ত। (লা দান করা+অ 

ডে)- ক) সৎ, পুৎ, শত্রু, ইন্দ্র, দেবরাজ । 

রখ, পূৃর্থীবীজ । লা-স্তীৎ, (1 - ভা) 

দ্বান। গ্রহণ । লী _ক্সীৎ, আন্লেষ' 

লওন নেষন শন্দজ) সং, গ্রহণ, ধারণ , 

লকচ লেক আস্বাদন কর1- আচ, 

লকুচ উচ -শ্ম) সৎ, পুং, বৃক্ষবিশেষ, 

ডেহয়া কিন্দা মাদ্বারগাছ। 

ববক্তক (লকু [হীনলোক কর্তৃক] আস্বাদন 

করা+ত(ক্তি)_ন্, কণ-স্বার্থে ) সৎ 

পুৎ, জীর্ণ বস্মথণড, নেকড়া । আল্তা। 

লক্ষ (লক্ষ দর্শন করা, চিহ্ন কর1+ 

(অল্)_ন্ম) সৎ, ক্রীঘ। ক্বাস্প্রীঘ১ শত- 

সহত্র সংখ্যা । ক্লীৎ, চাতুরী, প্রবঞ্চনা। 

শরব্য, লক্ষ্য । দৃষ্টি। 

লক্ষক (লেক্ষ-ঠিও4+ অক (পক) ক) বি, ত্র, 

লক্ষণ! দ্বারা অর্থবোধক । 

লক্ষণ লেক্ষ, দর্শন করা চিহ্ন কর1+ঘঅন 

জঅনট)_ম্মম) সং, ক্রীৎ, স্বরূপ । ব্যাকরণ- 

হৃত্র । (অনট্-৭) লাম । চি্ু । (4 

[ ১৩৪৪ ] লম্ঘ্ম 

অনট ভাবে) পরিচ্ছেদকরণ। পরিচয় 

সজাতীয় ব্যবচ্ছেদ । ( লক্ষ +জঅন-ক) 

সং, পৃৎ, শ্রীরামের ভ্রাতা । (+অনট 

শট বিৎ, ত্রিৎ, আীীমান্ । ) 

লক্ষণ] (লক্ষ দেখ, অন _ ক, আপ) সৎ্,জ্্রী, 

সারসী । হৎসী । (4 অন - ৭) শক্যসম্গন্ধ, 
আধ্যাহশর ; শব্দের শক্তি-বিশেষ, গ্রক্তত 

অর্থের বোধ হইলে যে শক্কিদ্বারা প্রয়ো- 

জনব। বহু প্রয়োগবশতঃ প্রকৃত অর্থ 

জন্বদ্ীয় অনয অর্থের বৌধ হয়; যথা-- 

এছুর্বাস! ভিশন দুর্মাখ ছিবোন এস্ছতে 

মুখ শব্দের বদন রূপ প্রকৃত অর্থ ন 

বুঝাইয় দুষ্ট হইয়াছে, মুখ অর্থাৎ মং 

সম্বন্বীয্ বাক্য যার_-এই অর্থ বুঝ।ই 

তেছে। শিৎ- ১ “লক্ষণা শক্যসন্বন্ধস্তাৎ 

পর্বযানুপপত্তিতঃ ৷ গঙ্গায় ঘোষ ইত্য।দে 

গ্গাপদস্য শক্যার্থে প্রকাহবূপে ঘোবমা 

স্বয়ানুপপত্তিস্তাৎপর্ম্যান্ুপপন্জির্ব ৷ ঘত্র এ 

তিসম্বশ্বীয়তে তত্র লক্ষণয়া তীরন্ত নোৌধঃ 

লক্ষণীয় (লক্ষ দেখ, অনীয় _শ্ম) বিংত্রি 

অনুভবনীয়, অনু'ভন্যোগ্য । দ্র্শনীয়ু। 

লক্ষিত ( লক্ষ দেখ, তকে) প্র) বিৎপ্রি 

দুষ্ট । উদ্দিষ্ট। জ্ঞাত। লক্ষণাবুত্তি দ্ধ 

জ্বাত। অনুমতি । অনুভূত | লক্ষ্টীক 

বেধনার৫থ চিহ । তা স্ত্রীৎ, পরকীয্াস্? 

নায্িকাবিশেষ। 

লক্ষিতলক্ষণা ; সহ জ্্রীং পক্ষণাবিশে 

যথা_-« দ্বিরেফপদে বহ্ুত্রীহিলক্ষণ। 

পশ্থাপিতাদ্রেফদ্বঘযু +দমরূপদ [্দভিধট
 

ভঙ্গোপশ্দিতিই ১? 

লক্ষ (জক্ষবন্, লন্চ চিহ্ন কর11+ মন 

সৎ, ক্লীখ, চিহ্ু । প্রধান । 

লক্ষণ ( লঙগমী + 'আস(ষঃ) - অস্তযর্থে, ন প্রৎ 

- ঈীল্অ। আআথবা লন্ম্যন্ 1 আ(ষঃ)-স্ত. 

সৎ, পুৎ্, রামের জাত, শ্মিতার « 

সরসপন্গী । ক্রীহ, চিহ্চ । স্বরূপ । রঃ 

বিৎত্রিৎ, সৌভাগ্যশালী । শীমান্ ।' 

রং, সারসী | দুর্যোধনের কন্যা, ক 

শান্দের ভাধ্যা । শ্বেতকণ্টকারী । 

লক্ষণপ্রস্থ লেশ্ষ্ণ _ প্রন্থ জননী) সখ, 

লম্মণের মাতা, সুমিত্রা। ওষধধবিশেষ 



লক্ষ্য 

লক্ষী (লক্ষ দর্শন করা ইত্যাদি+ঈ-র্া, 
মূ আগম) সংযম্মীৎ, বিষ্ণুর পত্বী,কমল!। 
সীতা । চুর্গা । রাজন্রী। সম্পত্তি। শ্রী, 
শোভ। । সৌন্দর্য্য । ধদ্ধিনামৌষধ। মোক্ষ 
প্রাপ্তি । ফলিনীবৃক্ষ । স্থলপদ্থিনী। শমী । 
ভ্রব্য। মুক্তা । রোগদ্ মুল-বিশেষ । প্রিয়ঙ্গু 
বৃক্ষ । বীরপত্বী। হরিদা। 

শণ্ীকানস্ত (লক্ষ্ী_কান্ত স্বামী) সংঃ পু, 
নারায়ণঃবিক্ুঃ । শি--১"জগতঃ পালস্িত্রে 
চ লক্মীকাস্ত নমোহস্ত তে ।” রাজা। 

লক্ষ্ষীগৃহ ; সং, কীৎ, বক্তোষ্পল। লক্ষ্মীর 
বেশ্বা। 

শম্ত্জনার্দন; সং, পুৎ, শালগ্রামবিশেষ। 
শিৎ-১একদ্বারে চতুশ্ক্রৎ ন্বীননীর- 
দোপমৎ । লম্ম্মীজনার্দনৎ জ্বেয়ং রহিতৎ 
বনষালম্না |? 

লক্মীপতি (লক্ষ্মী - পতি অ্রভু, স্বামী, ৬ষ্ঠী 
_ ষ) সং, পুৎ, বিজু | শিৎ-১ "বিহায় 

লক্ষ্পীপতি লক্ষ্ষকাম্মকম্ 1? নরপতি । লব- 
লতা । গুবাকবৃষ্ষ । 

লক্ষীপুত্র (লক্ষী দেবীবিশেষ বা আতা 
পুত্র, ৬ঠী _ষ) মং, পুৎ্ কামদেব। অশ্ব । 

রাশ বা সীতার পুত্র-কুশ ও লব। গন্ধর্্ব- 
বিশেষ । [মণি। 

শক্ষা পু্প লেক্ষী - পুঙ্প) সৎঃ পুত পদ্মরাগ- 

লশ্মীফল; সৎ, পুৎ, নিন্ববৃক্ষম | 
লক্ষীবান্ (লক্ষ্মীবৎ, লক্ষ্মী 1+বৎ, বেহু)-আ- 

স্তযর্ছে) বিৎ, ভ্রিৎ, আম।ন্। সৌভাগ্য- 

শাণী। জম্পত্তিশালী। সৎ, পুৎ, পনস- 
বৃক্ষ । রোহিতবৃক্ষ। 

শস্্ীশ লেক্মী -ঈশ প্র, পতি ৬্ঠী-ষ) 
সং, পু, বিষ, রমাপতি । আঅবৃক্ষ। 
মৌইভাগ্যশালা ব্যজি। 

লক্মীসমাহরয়া ; সৎ, স্ত্রীৎ, সীতা, জানকা। 

লম্মীনহজ (লক্ষ্মী সহ সহিত-জ[অজন্ 
জন্মান4+ঘঅ(ড)-ক। দেবতা ও অন্র 
কতৃঁক সমুদ্র মথিত হইবার আময়। সমুদ্র 
হইতে লক্ষ্ষশার সৃহিত চন্দ্র উখিত হইয়া" 
ছিলেন বলিয়া) সৎ, পু, চক্র । উচ্চিঃ- 
শ্রবাঃ ৷ কপুর্র। 

লক্ষ্য (লক্ষ দেখ, ঘ.্ঘ্যণ্)_ন্্ব) সং, রীৎ, 

নিম ] লঘি 

শরব্য, বেধ্য, বেধনার্থ লক্ষিত। ছল। 
চিহু | চাতুরী । শতসহজ সংখ্যা।। বিং, 
ত্রিৎ, দ্রষ্টব্য, দর্শনযোগ্য | উদ্দেশ্য । লক্ষ- 
পাশক্তি দ্বারা বোধা | জ্ঞেয়। অন্ুমেষ । 

লক্ষ্যাসন; সং, ক্লীৎ, কুদ্রযামলোক্ত আসন- 
বিশেষ । শিৎ- ১ “সথ লক্ষ্যসনৎ বক্ষে 
লিঙ্গাগ্রেহভ্যি, তলদ্বয়মূ। গুহাদেশে হস্ত- 
যুগ্মৎ তলাভ্যান্বন্ষয়ে ভুবি |”? 

লগড় ; বিং, ত্রিৎ, ছুন্দর, মনোহর । 

লগিত (লগ্ লাগিয়া যাওয়। 4 ত(ক্) - ক) 
নিৎ, ত্রিৎ, সংলপ্র, লাগা । যুক্ত | 

নগুড় (লগিত দেখ, উল--ক, ল--্ড) 
২, পু» ঘংশময় যষ্টি, লাঠি, ঠেল।। 

লৌহযয় মুপ্গর । শিৎ-১ “ লগুড়ে। 
লৌহময়ী যষ্টিঃ।” গদা1। 

লগ্ন (লসজ লজ্জিত হওয়া+তক্তে)--ঘধি) 
ফং, ক্লীৎ, হুধ্যের রাশি-সতক্রমণ মুতর্ভ । 

. মেষদি রাশ্শির উদ্য়কাল। (4্ত- ক) 
বিৎ্ত্রিৎ। লত্জিত। (লগ্ সংঘুক্ত হওয়! 

+ক্ত- ক) সংযুক্ত। পুৎ, ভ্ততিপাঠক। 
লপ্নক (লপ্র দেখ, কণ্- যোগ ) সং, পু, 

প্রতিভূ, জামীন। 
লগ্নদণ্ড--যেমন কতকগুলি বকুলুল খুব 

ঠাস করিস্বা একটী সকু কাটিতে গাথিলে 
তাহার কোথাও একটু ফাক থাকে না; 
তেমনি কোন স্ুগায়ক বাতুবাদক কতৃক 

এন অথবা বাদনকালে তুরের স্ক্মা্শ 

অথবা শ্রুতিগুলি পরস্পর একটুও বিচ্ছিন্ন 
না হুইম্সাষে একটা চমৎকার খুরদণ্ডের 
ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই লগ্মদণ্ড 
অথব। হিন্দী ভাষায় লাগণ্ডাট কহে। 

শ্রগ্রপত্র বিবাহের স্যয়নিরূপক কাগজ, যা- 
হাতে কোন দ্িন কোন সময়ে বিবাহ শ্হির 

তাহার শ্িরীকৃত পয । 

লগ্িকা ( লগ্ন +কণ্ _ শরৎ, আপ, নিপাতন) 
২, সী, নপ্রিকা, অপ্রাপ্তবয়স্কা, অনৃষ্ট- 

রজস্া স্ত্রী । দশবধদেশীয়! । 
লুট (লন গমন কর1+4অট - প্র নৃ- 

লোপ) সং, পুৎ, বায়ু, অনিল । 
লহ্িম। (- মন, লঘু হাস্কা+ইমন্-ভা) 

সৎ, পু, লঘুত্, ভারহীনতা। অগৌরব। 

১৬৯১ 



1] 
লী [ ১৩৪৬ ]]  লগ্জ 

সী 
পিপিপি 

রশ্বর্ধ্যবিশেষ, স্বীয় শরীরকে লঘু করিবার | লঙ্কা ( লক্ [হুখ) পাওয়া+অ(অল্্)-_ধি 
ক্ষুমত। | : ৃ আপ নিপাতন) সৎ, জ্্ীৎ, রাবণের পুরী 

লৃঘ্িষ্ঠ ) লেঘু হাক্কা+ইষ্ঠ- অত্যর্থে। মিংহলছ্বীপ । কুলটা। শাখা। শাঁকিনী 
লবীয়ান্ / লব্ীয়ন্, লঘু হাক্কা+ঈয়ন্জ- | স্ত্রী-ভূঁত। : 

অত্যর্থে) বিং,ত্রিৎ, আঅভিলঘু । 'অতিক্ষু্র | ; লঙ্কার্দাহী €-দাহিন্, লক্ষ। নগরীবিশে 
লঘু লেনৃত উপবাস করা, শুক্ক হওয়া+উ _দাহিন্ যে দ্ধ করে। জলস্ত লেঃ 

কু)_ক) বিং, ত্রিং, ভারহীন, হাক্কা। | দ্বারা যে এই নগরী দঞ্চ করে, ২য়া-য 
অসার । নিস্তেজ । নিস্পৌরুষ। শুক্ষ। | সং, পুত, লঙ্ষ্াদাহকারী, হন্মান্। 
শীঘ্র । ক্ষুদ্র । অভ । ভর । জক্ষিপ্ত । সু । লঙ্কাধিপতি (লঙ্কা অধিপতি, পতি- 
নর, মনোজ্ঞ । ইষ্ট, বাহিত | সৃম্ষ্ম | জাৎ। | লঙ্কাপতি প্রভু, শাসন কর্তা, ৬ঠী -.. 

পুৎ, কুঞ্। অগুরু | পুষ্যাদি নক্ষত্র । ব্যাক- সৎ, পু, রাবণ, দশানন। 
রণে-জুস্ববর্ণ। বক্ষে শ (লক্কা-ঈশ, ঈখর প্রধ। 

শঘুকায় লেঘু ক্ষুদ্রকায় দেহ) সৎ, পু, লঙ্গেশ্বর »ঠী-ষ) আহ) পু, রাবণ 

ছগল। বিং, ত্রিং, ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট | রীৎ, ৷ লঙ্স (লন্গ্ লাগিয়া যাওয়।+ অ(ল্) 
ক্কুদ্রদেহ | | ভাবে ) সং, পুৎ» সঙ্গ, মিলন । উগপর্ি 

লদুকা শ্বর্ধ্য ; সং, পুৎ্) কটফলবৃক্ষ । ূ খঞ্জতা । 

লঘুগণ 7 সং, পুৎ, অশ্বিনী পুষ্যা হস্তা নক্ষত্র । | লঙ্গ,ল (লম্গ্গমন করা4+উল- প্রং) 
লদুচির্িটা ; সৎ, স্ত্রী, অগের্রবাক | কলীৎ, লাঙ্গ,ল, লেজ । 
লঘুতা--স্মীৎ 7 লেঘৃ+তা, ত্ব_ ভ&বে) সৎ লঙ্ঘন ( লন্ঘ্ উপব্!স করা গমন কর! 

লঘুত্ব _ব্লীৎ / লাঘব, ভারহুশনতা। অনংগ্সনট)- ভ। ' সৎ, ক্লীৎ, উপবা 
লঘুদ্রাক্ষা ১ সৎঃ স্রীৎ, কাকলীদ্রাক্ষা । | অতিবাহ্ন, যাপন । অতিক্রম | আক্রম 

লঘুপঞমল ; জঙ্, ক্লীৎ, শালপর্ণী, পৃশ্রিপণীঁ, ।. অভিবাত । লাফান, ভিঙ্গান। আ্ 
বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর সংযুক্ত পঞ্চমূল : তৃতীয় গতি । 
পাচন। । লঙ্জমান লেহন দেখ, আন(শান)_ ক) 

লদুলয় লেবু হাক্কা_লয় সংশ্রেষ, অথবা | ত্রিং, লজ্জাশীল, লাজুক । 
লঘু ও লয় ধাতুর একার্থ) সং,ক্লীৎ, বেণার  লজ্জী (লম্জ্ লঙ্জিত হ "যা ৬-ভ 
মূল; খশখশিতা ৷ | আপ) সং শ্তীঘ) - ঠা অন্তঃকর 

লঘৃহস্ত লঘু শীত্র_হস্ত হাত, ৬ঠী_ 1] ব্ুন্িবিশেষ। আম এ কম্মাি কা 
হিৎ) বি, ত্রিৎ, ক্ষিপ্রহ্ত্ত, শীম্বক'রী। | পর-প্রিজ্ঞান-ভয়, লাজ । 

শীভ্রবাণত্যাগী। পটু । লজ্জার € লজ্জা লাভা আলু অথ 

ৰ লঘুকরণ (1১5৭,০61০,)) যে উপায়ে লিক্স- | বিৎ, ত্রিং, লঙ্জাশীল। সঙ, শ্তীং » 

শ্রেণীক্ক রাশিকে উচ্চশ্রেনীতে ও উচ্চ- বিশেষ। 

শ্রেণীশ্ছ রাশিকে নিগ্মশ্রেণীতে পরিবর্তন ! লঙ্জ।পানৃ€- বঙ্যলঙভ্সা1 ব্(বেতু)_ অং 
করা যায় । শ্র(সকরণ, কমান । বিং, ভ্রিং, লঙ্জশীল, লজ্জাযুক্ত। 

লঘুক্ত লেপু-কৃত করা হইয়াছে, উ- | লভ্জিত লেভ্জা1ইত _ ক) লিখ, তরি? 

'আগম) বিৎ ত্রিৎ, যাহা লঘু করা যায়, মুক্ত, লভ্জাশীল । |লজ্জা, ; 

যাহা কমান যায়। লজ্জা ( লজ্জ! দেখ, য- প্র) সং, 

ল্বী। লেদু+ঈপ. _ প্র) সৎ স্ত্ীৎ, লাখব- | জঞ্জ (লন্জ্ বলিষ্ট হওয়া +অ _ গ্রাৎ 
লঘু / মুক্তা । রথাবশেঘ। স্ীবাহন শকট- পু, পাদ, চরণ। কচ্ছ, কাছা? । 

এ বিশেষ। অতি কোমল-প্রকৃতি কৃশাঙগী লেজ। অনিদ্রা। লাম্পট্য। 

কামিনী । ;. আত । 



নত [১৩৪৭ ] লা 

লঞ্জিকা লেন্জ্ ভর্খলন! ক্র1+অক-_ | লতাজিহ্ব লৈতা _ জিহ্বা, রসনা _জিভট ৃ 
. প্রং) সং, স্ত্রী, গণিকা, বেশ্যা । লতারসন | সং,.পুং, ভুজগ, সর্প সাপ। 
লট (লট. চপলার্দি বালভাব প্রকাশ করা, 

বল।+অ(ত্ল্)-ভ1) সং, পু, প্রমাদ্দ- 
বচন, কনবহিত হইয়া বাক্য কথন। দোষ। 

পাগল। নির্ব্বোধ। চৌর। 
লটক, লষ্ট, লড্ড (লট দেখ, অকর্ণেক)-_ 

ক) সৎ, পুৎ, ছুজ্জন, অসাধু ব্যক্তি। 
লটপর্ণ; সং, ক্লীৎ, ত্বচ | 
লট (লট্ চপলাদি বালভাব প্রকাশ কর! 

+ব-াগ্রৎ) সৎ্ঃ পু) 

বিশেষ, েটুয়া। অশ্ব। রাগবিশেষ। 
_শ্মীৎ, নাটাকরঞ্া । গ্রাম্যচট কপক্ষী । 

দুশ্চরিত্রা সী । চুর্ণকুম্ভল। কুসুমফুল। 
মিষ্টখাদ্যদ্রব্যবিশেষ ।ভ্রমর। বাদযবিশেষ। 

লড়ন (স্পন্দনার্থ জড় ধাতুজ) সং, রীৎ, 

স্পন্দন, দোলন । 
লড়হ (লড় বিলাসকর14+ অহ - ক) বিৎ১ত্রিৎ, 

সুন্দর, মনোজ্ঞ। বিলাসবানৃ। লোল। 
লড়াই (দেশজ) সৎ, সুদ্, রণ, সংগ্রাম । 
লডড, ; সং, পুই, হতভাগ্য, ছুণ্রিত্র । শীচ- 

ব্যপ্ডতি 
লড্ড, (লড্্1ডু -ক। লড্ড,4 কণ)ম?) 

শঙণ্ুক ) পুহ১- স্ীঘ। মোদক, লাড়, | 
লড়ক ; সৎ, পুৎ পশ্িবিশেষ । 
ল্গ (লন্ড উতৎক্ষেপ করা+ অ(অল্) 

লণ্ড)। | ন্ট আপ) সং, স্্ীং, কঠিন 
লন্ব।কৃতি বিষ্টা, ল্যাড়, ।শি২-১ ণগ্র- 
পিশগাত্রঃ পরিবৃন্তলোচনহঃ পপাত লও 
17কজন্ ক্ষিতো ব্যস?) 

লণ্ডভণ্ড (দেশজ) সং উচ্ছিন্ন প্রচ্ছিন্ন। 
ব্যতিব্যস্ত । 

লণ্ডজ; বিৎ, ত্রিং, লগুনপেশজাত। 
লতা (লু নেষ্টন করা4 অ.জঅন্) 
ই -ক, আপ লতা+কণ_ 

স্বার্থে আকারের পূর্বে ইক- প্রৎ) সং 
আ্ীঘ, ব্রততা, তানিয়া গাছ শাখা- 

রহিত মুছ্বল্লী। শ্ত্র। শাখ।। প্রিযস্র। | 

পুকা। অশনপর্ণী। জ্যোতিয্মতী। লতা 
কম্তরিকা। মাধবী । দৃর্দা। কৈবপ্তিকা। 

সারিকা | মারী। 

বণসম্কর জাতি- 

। লন্তিক1 (সৎ (শৌত্র ধা হর 

লতাতরু (লতা-তরু। যাহাতে লতাসমুহ 

বেষ্টন করিবার উপযোগী) সৎ, পু, 
কমলালেবুর গ্রাছ ৷ তালবৃল্ষা । শালগাছ। 

লতাস্ত (লতা- অন্ত শেধভাগ) সং, রীং, 
গুজ্গ | 

লতাপনস (লতা-পনস কাটাল। ইহার 
সহিত তুলনা করা যাইতে পারে) সৎ, 
পু, তরমুজ গাছ । 

লতাপৃক্কা ; সং, স্ত্রী, পিড়িৎ শাক। 
লতাপ্রতানিনী লেতা- প্রতানিনী বিস্তৃত 

হওন) সং, স্ত্রী, গুল্িনী, শাখাদি দ্বারা 
বিস্তৃত লতা । 

লতাফল; সং, ক্লীৎ, পটোল। 
লতাভদ্রা; সং, স্ত্রী, ভদ্রালীবৃক্ষ। 
লতামণি - পুৎ লেতা-মণি রত্বু। 

লঙ।খাবক স্ত্রী লুতা-যাবক যন 
বাত ল্য শস্য । তুল্য আকৃতি বলিয়া) 
হত, প্রবাল, পলা। 

লন্তাযষ্টি ; সৎ, স্ত্রী মঞ্জি্ঠ1। 
লতার্ক (লেতা1--ভর্ক উপতপ্ত কর14+অ-- 

প্রংৎ) সং, পুৎ, হরি্র্ণ পলা । 
লতালক (লতা অলক চুণকুস্তল) সৎ, 

পুৎ, হস্তরী, গজ । 
লতাবেষ্ট; সঃ) পু, ষৌড়শ রতিবন্ধান্তর্গত 

তৃতীয় বন্ধ। দেশবিশেষ। 
লম্তাবেছিতক ; সং, রীঘ, আলিঙগনবিশেষ। 
শৃতাশজ্। : সং, পুৎ, শালবুক্ষ, শালগ।ছ। 
লতাসাধন; সণ ক্লীৎ) ইইদেবতার আরাধন। 

আঘাত করা 4- 

তিক - প্রৎ) সং, জী, টিটিকী। গির- 
গিটা। 

লপন (লপ. বল1+ভনট-_৭) সং, ক্লীৎ, 
বদন, মুখ । (4 অন্ট - ভাবে) কথন। 

লপিত (লগন দেখ, ত(ক্)-- ভাব) সৎ, 

|. ক্লীৎ, কথন, বচন। (লপ +ত্ত-- গম) বিৎ, 

| ভিৎ, কথিত । 

লব্ধ লুভ পাওয়া 1 তক্ডি)-শ্ম) বিৎ, ত্রিং 

লোপ্র | উপার্ভিত। গৃহীত । ভ্ধা-স্্রীৎ, 
নায়িকাবিশেষ। 



॥ 

ল্য 

পাস 
আশপাশ 

লব্দবর্ণ, লেন্গ প্রাপ্ত বর্ণ যশহ, প্রশংসা, 
৩য়।- ছিৎ) বিং, ত্রিৎ, বিচক্ষণ, পণ্ডিত । 
প্রসিস্ধপ্রাগু। 

লব্ধি লে দেখ, তি(ক্তি)-_ ভা) সং, স্ত্রীং, 
লাভ। প্রাপ্তি । গ্রহণ । 

লন্ষোদয় লেন্ধ-উদয় উৎপত্তি ওয়া 
হিং) বিৎ, ত্রিৎ, জাত, উৎপন্ন ॥ 

লভস (লব্ধ দেখ, অস- প্র) সং পুধ+ অ- 

শ্বের পাদবন্ধন রঙ্ভু । যাঁচক ! ধন। 

লভ্য (লব্ধ দেখ, য-শ্ম) বিৎ, তরি, প্রাপ্য, 
লাঁভষোগ্য । ন্যাস্স, উপযুক্ত । 

লমক (রম্ ক্রীড়া কর1+ঘকণেক)১-ক। র 
লুল) সৎ, পুৎ, জার, উপপতি । 

লম্পট রেম্ অনুরক্ঞ হওয়14 অটন্_ ক, 
প--ক্আাগম, র স্থানে ল) সৎ, পুৎ, কামুক, 
লোচ্চা। লোলুপ । আসক্ত। শিং- ১ 

“য্টথহিকামুক্মিককামলম্পটঃ তুতেযু দারেষু 
ধনেষু চিত্তযুন্ |”? 

লম্পাক ; সং, পু, লম্পট । কাবুলের অন্ত- 
তি দেশবিশেষ। 

লম্পাটহ ; সং, পুৎ, পটহবাদ্য । 
লম্ফ (রন্ফ, লাফ দেওয়া 'অ(জআল্)-_ ভ1, 

র স্থানে ল) সৎ, পু, উল্লম্কন, লাফান। 
লম্ব (লম্ব লন্বিত হওয়া অংঅন্)-_ ক9 

বি, ভ্রিৎ১ দোলায়মান 1 অস্ত, ঝোলান। 
দশর্থ, লশ্বা, বিস্তৃত, প্রসারিত । সৎ, পু 

নর্ভক। কাম্ত। উৎকোচ, ঘুন। ঘন্ষ- 
বিশেষ । দীর্থ রেখা । (১71)03010012) 

[এভুজ ক্ষেত্রের লম্বমান রেখা, সরল 
রেখার উপরে ঠিক খাঁড়া হইয়া যে সরল 
রেখা থাকে । (- ভাবে) অআবলম্থন। 

লঙ্গকর্ণ লেম্দশ দীর্ঘ, দোলায়মান _ কর্ণ, 
৬ঠী-হিং)ট সং, পুৎ, ছাগল। হপ্তী। 
রাক্ষস । শ্যেনপক্ষী। দীর্থশ্রোত্র | বৃক্ষ- 
বিশেষ । শশক । গনেশ । অক্কোট বৃক্ষ । 

লম্মকেশ ; সৎং১পুৎ, দীর্থাগ্রমুক্ত কুশময়বিষ্টর। 
শিং - ১ “উদ্ধীকেশে। ভবেক ব্রহ্মা লম্ব- 
কেশক্ক বিষ্টরঃ 1)? 

লশ্বদন্ত। ; সৎ+ স্্রীং, সৈৎহলাপিপ্পল । বি 
বং, বৃহদ্দশনবিশিষ্ট। 

লন্বন (লন্গ দেখ, অনট্- ভা) সং) জীৎ, 

[ ১৩৪৮ ] লয়া 

শপ শা পাখি । শি 

অবলম্বন, বশর । ঝোলান। দোঁলন। 

ব্াশ্রয়গ্রহণ । (+অন- ক) মাল্যবিশেষ 
নাভিলন্যিত হার । পুং, কফ । 

লহ্বমান €লম্ব দেখ, আনশান)- ক, ম- 
আগম) বিৎ, ত্রিৎ, দোলায়মান, ঝোলান 

লন্যা '(লন্ব্ লন্বিত হওয়া, শব্দ কর14 
(অন্)- ক, আপ) সং, স্্রীৎ, লক্ষ্মী । হ্র্গা 
গৌরী, হিমালয়ের কন্যা। দ্ক্ষকন্তা 
তিক্ত অলাবু। 

লশ্বিকা €লেন্ব দেখ, অক - প্র) স্ৎ, স্ত্রী 
অলিজিহ্ব1, আল্জিভ্। 

লহ্থিত ( লম্ব দেখ, ত(ক্ত)-_ ক) বিৎ, গ্রিং 

অবলস্বিত, আশ্রিত । ঢদোলিত । ঝুলি 

যাহ) ঝোলান হইয়াছে । পতমান । শন্দিং 
পঙ্দোদর (লন্ব বিস্তৃত - উদর, ৬ঠি-হিং 

সৎ, পুখ্। গণেশ । শিং-১ খন 
তনুৎ গজেজাবদনৎ লঙ্দোদর২।?' বি 

ত্রিং, দীর্খের । ওদিক, পেটুক । 
লন্বে্ট লেশ্ব দীর্ঘ _-ওষ্ট, ৬ঠা- হিং) ম 

পু, উষ্টী, উট। 

লস্তন (লন্ভ্ শন্দকর1 ইত্যাি 4 অমন 
- ভা) সৎ, ক্লীৎ, প্রতিলস্ত। দানি । প্রাপ 
লাধুনা। 

লন্তিত (লভি পাওখ। বা লন্ভ্ শস্মকরা 
তক্তে)-_ রব) বি২ি৩, প্রাপিত । শন্দি 
উল্ত। নিষেজিত । বদ্দিত । নিন্দি 

উচ্চশকুত ৷ পোষিত । অপমানিত । 

লম্ম €লী সধগ্লিষ্ট হওয়1-7 ভি.ভল) _ ভা 
যেখানে গীতি আমা গায়। আ২১। 

গীতবাদ্য।ির তাল , মমান আম 

«কালের অবিচ্ছেদ গতির লাম লগ 

অভিনযু। জুখন হওয়া, মিশিয়া যাও, 

বিনাশ । প্রলয় । আবাস । ক্রীড়া। বিল 

সংশ্রেষ । (7+আল -ধি) ঈশ্বর । 
লয়ুন (লদ্ধ দেখ, অনট্ _ধি) সং১রীৎ) ভব 

লয়ুপুত্রী লেয় গীতবাদ্যার্দির তালবা, 

মান আময়- পত্রী কন্যা) আ১ উ 

নত্তকী, নটী । 
লয়ারস্ত (লয় সমান সময় ইত্যা? 

লয়ালস্ত ক রস্ত, আলভ্ত, ষেগমন ব 

জং, পু) লর্তক, নট | 



কা! [ ১৩৪৯ ] লব 
পপি শ্পাপীস্পিশসীি পিপিপি িীশিপিপিপ্পাশী সি পা পপ 

ললজ্জিহব (লেলৎ দোলায়মান, লেহনকারী বা বৃষের ললাটম্ছ রপ্ভতিত চিহ্রু। নাম। 
জিহ্বা, *ঠী_হিৎ) সং, পুৎ, উষ্র। শ্রেণী । ভূষা। রম্য । ঞ 
কুকুর । বিৎ, ত্রিং, হিৎশ্র | ললামক (ললাম ললাট বা চিহঃ4+.কণ্ -.' 

ললৎ (লড় উতকঠিত হওয়া ইত্যাদি + তুল্যার্থে) সৎ, ক্লীৎ, ললাটোপরি লম্বমান 
অৎ্ংেতৃ)- ক) বি, ত্রিৎ, কম্পমান। মাল্য । ললাম। 

দোলায়মান । লেহনকারী । বিলাসযুন্ত । | ললামী; সং, স্বীং, কর্ণভষণবিশেষ। 
বীপ্নাবিশিষ্ট । উৎ্ক্ষেপবিশিষ্ট'। উন্মস্থন- ; ললিত (লল্ ইচ্ছা করা ইত্যাদি, কিন্না ল্ 
বিশিষ্ট। বিলাস করা+তক্তে)- ভাবে) সৎ, পুৎ _ 

ললন লেল্ বা লভ্ কটাক্ষাদ্ি ভঙ্গী প্রদ- | র্লীৎ, বিলাস, স্পীজাতির শৃঙ্গারভাবজ- 
শনি করা4+অনট্)-_ভা, ভ-ল) সংক্রীৎ, ক্রিয়াবিশেষ । শিৎ -১ “জ্রনেত্রাদি ক্রিয়া- 
ক্রীড়।, কেলি। চালন, কম্পন । শিৎ- ১ শালিক্কুমারবিধনাতঃ। হস্তপাদাঙগবিন্যাস- 
“আঅতিবিস্তারবদ্দনা টিহ্বাললনভীষণ1 1৮ শ্তরুণ্যাৎ ললিতৎ বিছুঃ ॥” ২অনাচাধ্যে- 
পুৎ বাল । শালবৃক্ষ। পিয়ালবৃক্ষ । পদিষ্টৎ স্যাক্রলিতৎ রতিচেষ্টিতৎ 1” ৬ ৭"বি- 

ল্লনা লেল্ কটাক্ষাদি ভর্গী প্রদর্শন করা ন্যাস ভঙ্গিরঙ্গানাৎ জ্রবিলাসমনোহর1। 
+ন- ক, আপ্) সৎ, স্ত্রীৎ, কান্ত? ল্গকুমারা ভবেদৃযত্র ললিতৎ তহুদ্বীরি ত২ 1৮ 
পত্বী, স্ত্রী । জিহবা । ূ চলন। স্্রীনৃত্য । ক্রীড়া । (কত _ম্ম) 

বলনাশ্রির; সৎ, পুং, কদন্ব। রীৎ, ভীবের । হারবিশেষ। শ্ত্রীগৃহ । পুৎ, রাগবিশেষ। 
ললস্তিকা (ললঙ কম্পমান 4 কণ -_ যোগ, বি, ত্রিৎ, কোমল । হুন্দর,। মনোজ্ঞ, 
আপ.) সং, স্ত্রী, নাভিলনশ্বিত হার। প্রিয়। চঞ্চল। ঈপ্সদিত, বাস্তিত। 

গোধা । গিরগিটা । ললিতকান্ত ; সং, জ্ীৎ, মল লচণ্ডিকা। 

শাক ; মৎ, গং) মেহন | ললিতা লেন্ ইচ্ছা কর1+ক্ত_- ক, আপ) 

ললাট (লল[লল্ ইচ্ছা কর14 অ(অন্)- সৎ, জী, গোপীবিশেষ | নদ্বীবিশেষ | 
ভ1বে]ইচ্ছ1-_ক্ঘট গমনকর14 (অন্) কস্ত,রী। নারী । ছুরা। শিৎ-১ “য! 
-- ক) আহঃ রীীৎ, ভাল, কপাল । দুর্গ সৈব ললিতা। ললিতা সৈব রাধিক1।৮ 

ললাটক ( ললাট+কণ্-প্রশস্তার্থে) সৎ, ললিতামগ্তমী ; সৎ, স্ত্রী, ভাদ্র মাসের শুরু! 
ক্লীৎ, প্রশস্ত ললাট । ললাট। সপ্ুমী । তদ্দিন কত্তব্য ব্রত । 

শলাটন্তপ (ললাট-_তপ. উত্তপ্ত করা, : লব (লু ছেদ্বন করা অ.সঅল্)- তাবে ) 
দাহ কর14 অ(.খ)- ক) অং, পুৎ, স্যন্য। ২, পুৎ) ছেদন । উচ্ছেদ। বিলাস। 

বিং, তিৎ, ললাটতাপকারী। শিৎ- ১ বিনাশ । (4 আঅল-ম্ম) পুষ্পরেখু । গো” 

“লিপিললাটস্তপ নিষ্উরাক্ষরা।?, (নে্ষ্ধ)। পুচ্ছের লোম । কণ]। লেশ, অলমাত্র। 

লল।টপট্ট ; সৎ, পুৎ, প্রশস্ত ললাট । শ্দ্ষ সম্য়ুবিশেষ। শিং-১ “ছষ্ঠাদশ 

নলাটিকা লেলাট 1+কণ্-_ আপ্) জং, স্গীং, নিমেবা্ত কাষ্টাকাষ্টাদ্বয়ৎ লব্ঃ 1” রাম্- 

ললাটের ভষণবিশেষ, টিকা1। চন্দনাদি | চক্রের দ্বিতীয় পুত্র । পক্ষ । লবণ । তব 

তিলক । 1))6)+:৮601-) বিভাজ্য অঙ্ক, ভগ্মাৎশে সমান 

ললাম _ পুৎক্লীৎ, (লল [লল্ ভ্রীড়। অৎশে বিভক্ত রাশির যে কয়েক অৎ্শ প্র- 
ললামন্ - ক্লীৎ, কর] + অ.অন্)_- ূ হীত হয়। লাবানামক পক্ষী । ক্লীৎ। জায়- 

ভাবে ] ব্রীড়া_অন্ গমন করা4'অ ফল । লবঙ্গ । শিৎ- ১আচামতি স্েদ্র- 

(অন্)-_ক। সয় পক্ষে-কনিন্-_ প্রৎ) ল্বান্ মুখেতে )” 

সং, ভূষণ | ললাটের ভূষণ । চিহ্। ললা- ; শব্দ লেব দেখ, অজ মম) সং পুৎ) বক্ষ" 

টন্ চিহ্ন । শুস্ত। শৃঙ্গ । পুচ্ছ। শ্রেষ্ট। ূ বিশেষ । জার, উপপতি । ক্লীৎ, দেব" 

প্রধান। ধ্বজ। পুণগু)। প্রভাব। অশ্ব কুঝ্ুম, লগ । 



লঘ [ ১৩৫৭ ]  লাক্ষ 

শবঙ্গক-ক্লীৎ ] লি” সৎ (লস. ক্রীড়া করা+-অত্(শেতৃ)- ক) 
লবঙ্গ কলিকা""- শ্ত্রীৎ বিং, ত্রিৎ, শোভমান, ভল্লদমান, উজ্জ্বল। 
লবঙগলত1 ; সংঃস্ত্রীং,পুপ্পবিশেষ । চেষ্টমান। 

লবণ লু] ময়লা! ] ছেদন করা+অন-ক, ! লসা (লস. ক্রীড়া+অ-- আ প্রৎ) অং, 
কিম্বা লবণ+-অফ্ঃ)-- অন্তযর্থে) সৎ, রীৎ।! স্ত্রীৎ, হরিদ্রা, হলুদ । 
স্লাাররসমুক্ত দ্রব্যবিশেষ, লুণ ; ইহা! পঞ্চ- ; লমিক1 (রস. আস্বাদন করা ইত্যাদি + ইক 
বিধ-_ পৌবচ্চল, সৈদ্ধব, বিট, উদ্ভিদ, | --প্রৎ, রুল) সৎ, স্ত্রী, লালা, মুখ- 
সামুদ্র। পু, ক্ষীররস । লবণসমুদ্র ৷ কুস্তী- জাত রেদ, জল। শি২-১ “লালায়াং 
নসীরাক্ষসের পুত্র; সে শক্রদ্ঘ কর্তৃক পিচ্ছল। খাতা লসিকা লাসিকা1 তথা ।” 
নিহত হুইয়াছিল। বিং, ত্র্িং,ক্ষাররস- ! লমসিত লেস! দেখ, ত(ভ*)-- ভাবে) সং,ক্লীৎ, 
যুক্ত, লোণা। লাবণ্যযুন্ত । ণী- স্্রীৎ, বিলাস । উল্লাস । চেষ্টা । (4 -ক) 

নদীবিশেষ । দীপ্তি, উজ্জ্বলতা 1 শিৎ-- ১ বিং, ত্রিৎ, শোভিত । চেট্টিত | 
“আাভাতিবেলা লবণান্থুরাশের্ধারানিবদ্ধেব ; লীক। (1,771), লিক দেখ, ঈক _ গ্রৎ) 
কলঙ্করেখা 1? সৎ, স্ত্রী, বর্ণহীন ও জর্জশরীর ব্যাপী 

লবণকিৎশুক1; সং, স্্ীৎ, মহাজ্যোতিক্মতীশ | জট্'র ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ; 

লবণধেনু ; সং, স্ত্রীৎ, দানার্থ কলিত লবণ- : বার পুর্ধে এই পদার্থের সহিত মিলিত 
নিন্ঝিত। ধেনু। হয়। ইন্ম্ুরস। 

লস্কর যেবন ভাষা) সং, সেনা, ফৌজ । 
লস্ত (লস. আলিঙ্গন করাতে ৮) _- শু) 

বিৎ, ভ্রিং, আলিনিত। ক্রীড়িত। শিল- 

নৈপুণ্য-প্রদর্শিতি | 
লম্তক (লস্ত আলিঙ্গিত+কণ _ প্রৎ ) সং, 

পুৎ) ধনুকের মধ্যভাগ । ৃ 
লম্তকী (লস্তকিন্, লস্তক+ইন্- অন্ত্যর্থে) 

লবণোত্তম লেবণ+4 উত্তম) সৎ, ক্লীং, সৈ- 
স্ধবলবণ । সিন্ধুদেশজাত খনিজলবণ। 

লবণোদক লেবণ-উদক জল, ৬ঠী_ হিৎ, 
উদক স্থানে উদ) সং, পুৎ, লবণ-সমুদ্র । 

লবন (লু ছেত্বন করা+ অননট)-_ ভা), ল 
সৎ, ক্লীৎ, ছেদন, কর্তন । 

লবলী লেব লেশ-লা পাওয়া অডে) 
_ক,ঈপ) সৎ, স্স্রীঘ। বুক্ষবিশেষ, নো- সৎ, পু, ধন্থুক। 

লবণত্রয় ; সৎ, কী সৈদ্ষব বিট কুচক। দূষিত রক্ত শিরাপথে জদয়ে প্রাবিষ্ট হুই- 

| 
ূ 

ূ ল্হ্রি (ল ইন্দ্রিয় হা হরণ করা+ 
] 
] 

যাড়িগাছ । 
লবাণক (লু ছেদন কর1+আপক- প্র) । লহরী ই - ক) সৎ, ভ্রীৎ, তরঙ্গ, ঢেউ । 

অসৎ পু, ছেনাস্ত্, দাত্র, প্রভৃতি । লা, লাহ] (লাক্ষা শন্দজ) সং, লাল, এতু। 

শবি লে ছেদন কর+ই--প্র্) বিং, ত্রিৎ, | লাউ লোবু শব্দজ) সং, তত্মী, ৎ. বু কছু- 
ছিদুর, ছিন্ন, ছেড়া । 1 ফল । 

লবিত্র লু ছেদন কর1+-ইত্র--৭) সংওক্লীৎ,| লাক লেক্ষ শব্দজ) বিৎ, *তসহজ্র সংখ্যা, 
'অগ্কবিশেষ, দাত্র,দ্। কাটারি। বিৎ, দশ অযুত। 
ত্রিং, ছেদনকারক। লাক্ষকী ; সং, স্্রীৎ, সীতা, জানকী। শিৎ 

লশুন ) (আস. ভোজন করা+উন, উন -১ “ল্ক্ষশঃ কমল দ্বাস্যো যস্য1ঃ সা 
লশুন _ম্ম, নিপাতন) সৎ, পু, মুল- লাক্ষকীণী মতা।?? 

বিশেষ, রশুন। লাক্গণিক €( লক্ষণ+ইক(্চিক)- জ্ঞানার্থে ) 
লম্িত (লস অভিলাষ করা1তংক্ত) _ শর) বিৎ, ত্রিং, লক্ষণজ্ঞ, দৈবজ্ঞ | লক্ষণযুক্ত | 

বিং, ত্রিৎ, অভিলবফিত, বাণ্তিত। লক্ষণ সন্বন্ধীয়। লক্ষণজ্ঞেয়। ( লক্ষণ1+ 
লব (লষ নৃত্যবিষয়ে পটুত্ব প্রদর্শন কর17- ইক(ফ্কি)- প্রৎ্) লক্ষণ দ্বারা ৭প্রতি- 

ব- প্রৎ) সং, পুৎ, নর্তক, নট্। পাদক। 



লজ, | ১৩৫৬ ] লাভ 

সপ শা প৯০০৯৯কা 
শপ 

লাক্ষণ্য €( লক্ষণ+য্যে)- জ্ঞানার্থে ) বিৎ, ্যর্থে সং, পু, বানর । খষভ নামক 
ত্রিৎ। শুভাণ্ডভ লক্ষণজ্ঞ । লক্ষণযুক্ত । ওষধ । বিং, ত্রিৎ, পুচ্ছবিশিষ্ট 
লক্ষণ সম্বন্ধীয় । লাজ-পুৎ-বহুৎ 7) লোজ ভজর্ন করা 

লাক্ষা (লক্ষ চিহ্চ করা4-অ(ফ), আপ.) ; লাজ _ জ্রীং + অ(অল)-ম্ম) 
সং, স্তীং, লোহিতবর্ণক বৃক্ষনির্যাসবিশেষ, | ভৃষ্ট ধান্য, খৈ। শস্য। আতপতগ্,ল। 
জৌ, ল1। পুং, আর্দ্রতগু,ল, ভিজাচাউল। ক্লীৎ, 

শাক্ষাতরু 7 সং, পুৎ১ পলাশবৃক্ষ । কো- উত্মীর, বেণার মুল । € লজ্জা! শব্দজ ) সৎ, 
লাক্ষাবৃক্ষ / শাঅ। লঙ্জা। 
লাক্ষাপ্রসাদ্দ ; সৎ, পুৎ, পট্রিকালোধ্। লাজাবন্ধনন্যায-ন্যায় (8) দেখ । 
লাক্ষারন ; সৎ, পু, অলত করস । আলতা। লাজক (লাজ শব্দজ) বিং, লত্জাশীল, লঙ্জা- 
লাক্ষিক লেক্ষ বা লাক্ষা+4্িক - গ্ৎ) বি, ূ যুদ্ত | মুখচেো রা । 

ত্রিং,লক্ষসৎখ্য। পরিমিত । লাক্ষানিশন্মিত। ৷! লান্বন শান চিহ্ করা! অননট্)- ৭) 
লাগন (লগ্ ধাতুজ) সং, সংযোগ হওন। সং, রীৎ, চিহুত । ধর্বজ। কলক্ক। নাম। 

কেশন । বেদনা পাওষ়]। (4 অনট্- ভাবে) আঙ্কন। পুৎ, রাশী- 
লাগি (দেশজ) মত্ততা, নেশা । ধান্য । 
লাঘব (লঘ+অফষ্ক)১_ ভাবে ) সং, র্লীৎ | লাঞ্জিত (লাঞ্রন দেখ, তক্তে)-_্ম) বিং, ত্রিৎ, 

লঘুক্ক, ভাররাহিত্য । ই ক্লেব্য। | চিহ্িত। কলক্ষিত। ধরবজযুক্ত। নাম। 
আরোগ্য, শাস্থ্য । শীত | যু। 
৪ (লন্গ্ গমন রা কল) - ক) ৃ লাট (লট্ বল! ইত্যার্দি+ অধ, এঃ) _ ধি) 

২, ক্লীৎ, ভূমিকরধণ যন্পবিশেষ, হল। | সৎ, পু, দেশবিশেষ | দোষ । বৃথাবাক্য । 
গৃহদার | লি্চ | পুষ্সবিশেষ । তালবুক্ষ । !  (লাট 4%) বস্ম। জীর্ণবন্মাদি। বিদদ্দ 

লাঙ্গলগ্রহ লোক্গল-_ গ্রহ ষে গ্রহণ করে) ব্যক্তি । বিং, ভ্রিৎ, ব্যবহৃত, পুরাতন, 

লাঙ্গলদণ্ড ; সং, লাঙ্গলের মধ্যস্য কাষ্ঠ, লাটানুপ্রাম (লাট_অনুপ্রাস তৃল্যবর্ণ- 
লাঙ্গলের ঈশ । বিন্যাস) সং, পুৎ শন্দালন্ারবিশেষ ; 

লাঙ্গলপদ্ীতি লোঙ্গল-_পদ্ধতি রেখ!) সং) ত।্পধ্যমাত্রে তেদ থাকিয়া যদি শব্দা- 
সী, লাজলের রেখ! । থেঁর পৌনরুজ্ঞ্য হয়। 

লাঙ্গলিক লোনল+4 ইক(ফ্িক)- প্রা, ছাখবা] লশাটিম (দেশজ) সং, বর্তলাকার খেলিবার 

লাঙ্গলী কতকগুলি বুক্ষের মধ্যে একট 4 ব্ত্যা। 

কণ _. প্রং) সং, পু, বিষবিশেষ। লাঙ্গশ- | লাঠি, লাঠী লেগুড় শন্দজ কি ?) সং» যষ্টি, 
ধারী, লাজলা। [মমুরশিখ।। | দণ্ড, বাড়ি।, 

লাঙ্গলিক1 ; সৎ, আ্ীং, ফলিলী। রক্তিকা। ; লাড়ন (ক্ষেপণ।থ লাড়, ধাতুজ) সং স্ছানা 
লাঙ্গল" (লাঙ্গলিন্, লাম্মল4ইন্_অন্ত্যর্থে) | ভ্তরকরণ, চঞ্চলকরণ। 

সৎ, পু, বলরাম । জর্প। কৃষক । লারি- ূ লাড়, (লভ্ডুক শব্গস) সৎ, মিষ্দ্রব্যবিশেষ । 

কেলবুক্ষ। স্্ীহ, লা সাকা হপুাাচাশুশাত ূ ল্ খা (দেশজ) সং, পর্দথাাত, পদ্প্রহার। 

| 
র 

] 
] 

ৃ 

অং, পু, লান্গলপারী, কৃষক । ূ মলিন, বিশ্রী, জীর্ণ । 

ূ 
| 

| 

বিশেষ । লপ(€লপ, বল14+ অ(ঘএঞ)- ভাবে ) সং, 

লান্গুল লেন্গ্. আসক্ত হওয়া+উল,। পু, ভাষণ, কথন। 
লাজ,ল উল _ ক) সংক্লীং,বালধি,পুচ্ছ, ৷ লাপ্য (লপ্ বলা+যঘ্যেণ)-ম্ ) বিৎ, 

লেজ। ত্রিং, কথনীয়ু। 
লাঙ্গলিকা; সৎ, স্্ীৎ, পৃশ্রিপণাঁ। লাফ লেম্ফ শব্দজ) সৎ, উত্প্াব, লম্ফ। 

লাঙ্গলী (লাঙ্গলিন্, লাঙগ,ল+ইন-_অ- | লাভ (লভ্ পাওয়া+ অঘেএ২- ভাবে ) 



ল!নলি [ 
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সং, পু, প্রাপ্তি । উপাজ্জন। (7 ঘি, 
_ক্ৰ) উপসতু । ধন । 

লামজক (লা যে [উত্তাপ ইত্যাদি) গ্রহণ 

করে বাসরাইয়া দেয় _মর্জা সাঁর+ 
ক - যোগ) জং, ক্লীৎ) বেণার মুল, খস্- 

খসিয়া। [লশ্পটতা, কামুকতা। 
লাম্পট্য (লম্পট + যা) _ ভাবে) সৎ, ক্লীখৎও 
লাল (লালা শন্দজ) সঙ, থুথু, মুখা মুত । 

লালন (লাড়ি যত্বে পালন করা+4সন(অ- 

নট্)_ভা, ডল) সং, ক্লীৎ, সন্ষেহ 
পালন, অতিশয় যত্বের সহিত পালন। 

শিৎ- ১ ৭লালয়ে পঞ্চব্ধীণি দশবধাপি 

তাড়য়েৎ ।?? 
লাশপ্যমান (লপ [যঙলুগন্ত | পুনঃপুন 

বল1+4 আন(শান) _ল্ম) বিং, ত্রিৎ, যাঁহ। 

পুন্চপুনহ কথিত হয়। 
লাঁলস (লালস1 41৭৯) বিৎ, তিৎ, লোলুপ । 

81 (লস [যঙ্লুগস্ত)+ অ _ভাবে,আপ) 
₹, সৎ, লিপ্ন।, স্পৃহা । আশা। ওঁৎ- 

কায । চঞ্চলতা। গর্ভিণীর্দোহদ । শিং 

১ “দবোহদৎ দৌহৃদৎ শ্রদ্ধা লালসা 
হৃতিমাঁসি তু? 

লালসীক ; সৎ, ক্লীং, পিচ্ছল । 
লালা (লল -ডি৪-লালি +অন্, আপ) সং) 

্ীঘ। এুখাশিদা।5 জব বস্থ, মুখজাত জল, 

লাল। শিৎ- ১ “মুখখ লালা ক্রিম পিবতি 

চষকৎ সামবমিব |? 

লালাটিক (লেলাট +ইক(ঝ্িক)- জন্থন্ধার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ,। ললাটসন্থন্ধীঘ়। শিং- 

তপ্রাপ্তিষ্ব লালাটি'কী।” ভাগ্যলন্গা। 
ললাটভূষণ। কাখ্যক্ষম, অলস । দৈষ্টিক, 
ভাগ্যাপেক্ষী । পুং, অশ্লেষণবিশেষ । 

লালবিষ (লালা লাল-বিষ। লালা. 

লালাআ্রাব ) লাল-_ ক্র ক্ষরিত হুওয়া+ 
আঅ্বএ)- ভাবে ।যাহাদের লালে বিষ 
ক্ষরিত হয়) সং, পুৎ, মাকড়সা! প্রতৃতি । 

লালিক (লালা4+ইক - প্রৎ, অথবা কণ্, 
আপও সৎ, পুৎ, শুলাপ, মহিষ । 

লালিক। (লালা+কণ্, আপ.) সং, জীৎ 
সোপহাস উন্তর।. ।প্রতিপালিত। 

লালিত (লালন দেখ, ত(ক্ত) -শ্ম) বিৎ্১ত্রিৎ, | 

১৩৫, 

.. শশী উস শাশীিসপ্প শািশিপীপাপাত পিপিপি শীত টাপীশিিশিিিিতি 

] লাপি 

স্্পীীিপীপিিসিশালিপাপিশক পাশ দিিলশাত 

[লিত্য লেলিত কোমল +য ফ্য)- ভাবে) 

সং, ক্রীং, কোমলতা, জ্ুরমতা, রম্যতা। 
সৌন্দরধ্য। মধুরতাঁ। মনোহারিত্ব । শিং 

১«নৈষধে পদলালিত্যমৃ।” 
লাব - পুৎ ] লোবি (শস্য ছেদন করা, 
লাবা _ স্্ীখৎ ভক্ষণ কর1+7+ অ(ঘঞ)- 

ক। কণ-যোগে লাবকও হয়) সং, 
পক্ষিবিশেষ, লাওয়া পাখী । লু ছেদন 
কর।4 অ( এ৪৩ ভাবে) পুঘ ছেদদন। 

াবণ (লবণ+ অ(ফঃ)- ইদমর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
ল্বণসংস্কৃত। লবণমিশ্রিত, লব্ণযুক্ত | 
লবণপন্বদ্ধীয় , সং, ক্লীৎ নস্য । ৭, ণক - 
পুং লক্গাদি দেশ । 

লাবণিক (লেবণ1ইকফ্িক)-_ ইদমর্থে) সৎ, 
পু, শবণনিক্রেতা । বি) ভ্রিৎ, লবণ- 

অংস্কত । লব্ণমিশ্রিত। লবণসন্ম গ্ীয়। 

লাবণ্য (লবণ লুণ+যস্ক্য)- প্রং) সংকর, 
ল্বণত্ব। সৌন্দধ্য, কান্তি, চ।ক্চিক্য | শিৎ 
১৫ মুক্তাকলেু ছায়ায়ান্তরলত্বমিবাস্তরা। 

প্রতিভাতি যদলেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে |” 

লাবণ্যার্জঞিত লোবণ্য মৌন্দদ্য- অঙ্জিত 
উপাজ্জি ত, লব্ধ) সৎ, ক্রীৎ, বিবাহকালীন 
শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রীত হইয্সা বধুকে যে 
ধন দান করেন। 

লাবিক (শব ছেদন করা4+ই.ক(স্িক)_ 
₹) সং, পু, জুলীপ, মৃহিষ। 

লাবু, লাবু জু |পীড়া]) ছেদন করা1+উ _ 
প্রৎ ) ল।ল, তুন্বী। 

লাব্য (লু ছেদন করা+ঘ- ») বিৎ, ত্রিৎ, 
ছেদ্বনযোগ্য, কাটিবার উপযুক্ত 

লাস (লস্ ক্রীড়া করা +আঅ(ঘ এ) _ ভাবেও 

সৎ, পুং, নৃত্য । জ্ীলোকের নৃত্য । যুষ। 
। লাক (লোসিক। দেখ, অকণেক)- ক) সং 

পুৎ, নৃত্যকারী, নত্তক। ময়ূর । ক্লীংস্ঘরের 
মট কা। 

ল।সিক(লম, 1+অ.্এ) - ভাবে +ফ্ক)জৎঃ 
পু নরক । 

 লাসিকা 7 (লস.ঞ্ি-্লাসি নৃত্যে নৈ- 
লাসিকী 4 পুণ্য প্রদর্শন করা+অক(ণক) 

_-ক, আপ, ঈপ.) সঙ, স্ত্রীৎ, নর্তকী, 
ল।ষ্যকারিণ্বী। 



পীর 

লির্গ ][ 

পাপ 

শস্ফেটনী লেলন গমন -আস্ফোটন ভে- 
দন, নিপাতন) সংস্্রীৎ, বেধনী, হুচাদি । 

শাস্য লেস্ ক্রীড়া করা+যঘ্যেপ্)-- ভাবে) 
সৎ) র্ীৎ, নৃত্য, নাচ । স্তীলোকের নৃত্য । 
শিৎ--১৭পুং-নৃত্যতাগুবৎপ্রাহুঃ জ্্রীনৃত্যৎ 
লাসামুচ্যতে ।7? ইতি নারদ্রসংহিতা । 
তৌর্ধ্যত্রিক। ভবাশ্রয় নৃত্য । তাললম্বা- 
শয় নৃত্য। পুং, নর্ভক। স্য1- স্ত্রীৎ, 
নর্তকী । 

লিকুচ (লকুচ দেখ, অ-? নিপাতন ) সং, 

পুৎ্১ লকুচণুক্ষ, ডেহুযম়াগাছ । 

লিক্কা (লক্ষ, চিহ্ন কর1+ অ- প্রহ। 
[লক্ষ আই, নিপাতন । ক্ষলুকও 

হয়) সং, স্মীৎ, স্কুদ্র উক্ঠুন, নিকি | পরি- 
মাণবিশেষ। শিৎ-১ «“ জালাম্তরগতে 

ভানো যচ্চাণু দৃপ্যতে রজঃ। তৈশ্তুর্ভি 
ভবেল্িক্ষা রি সধপ5 1? 

লিখন (লিখ. লেখা আনট _ ভা) সতক্লীৎ, 
লেখন, অক্ষরবিল্যাস । চিত্রকরণ। 'আচ- 
ডান । (4 অনট-_ন্ম) লিপি, পত্র । 

লিখিত (লিখন দেখ, তক্তি)-্) ক্লীহ, 
লেখ্য পত্রাদ্দি। শিৎ- ৯“প্রমাণৎ লিখি তং 

ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ভিতৎ |? বিং, 
ত্রিং, চিত্রিত অস্থিত | ঘাহা লেখা হই- 
ঝাছে। সৎ, পু২, ধন্মশাক্সপ্রণেতা সুনি- 
বিশেষ । (+ক্ত- ভাবে) রীং, লিখন । 

লিক্ষ লিন্গ্ গমন করা ইত্যাদি + অন্) 
_ ক) সৎ, ক্লীৎ, চিহ্ন ৷ পুতআ্বাদি । হেতু, 
কারণ। শুচন। শিশ্ন, উপস্থ। শিসের 
মুক্তিবিশেষ। অন্নযান। অন্ুযানসাধন। 
সাংখ্যোক্ত প্রক্কতি । সামর্থ্য । অর্থপ্রকাশক 
সামর্থ্য শিৎ-১ “যাবতামেব ধাতৃনাৎ 
লিঙগগৎ রূটিগতৎ ভবেৎ্ 1? 

লিঙগক ; সং, পু, ফপিখবুক্ষ । 
লিজপুরাঁণ; সং, পুৎ্ঃ ব্যাসপ্রণীত মহা" 

পুরাণবিশেষ। 
লিজ্ব্দ্ধ ; সং, পু, কৃপিশ্যবৃষ্ষ । 
লিঙ্গ বদ্ধিন্ ; সৎ, স্তীৎ, অপামার্শ। 

লিবৃত্তি (লিঙ্গ সন্যাসী প্রভৃতির বেশ- 
ধারণ-বৃত্তি জীবিকা, ৬ঠী-_ হিৎ) সং, 

পুং, জীবিকার্ জটাদ্ি-চিহৃধা রী, 

১৩৫৩ |] 

সপে 

ধর্্ম- 

১৭০ 

লিম্প 

০ ্প্প্পস পপ 

ধ্বজী। কপটসন্ব্যাড়ী। শিৎ-১ “জীবি- 
কাদনিমিত্তস্ত যো বিভর্তি জটার্দিকং। 
ধঙ্মধবজ্জী লিঙ্গবুত্তিদ্ব ক তত্র নিগদযতে 1”? 

লিঙ্গালিক] 3 সং, স্ত্রীৎ স্মুদ্র মুষিক, নেৎটি়া 
ইদুর । 

লি্ী (লিছিন্, লিঙ্গ চিহ্+ইন্-_ 
স্ার্থে) বিং, ত্রিং, জীবিকার্থ জটাদিধারখ, 
লিজবৃত্তি, ভেকধারী, ধর্মমপ্বজী । শিৎ-৯ 
£“অলিঙী লিঙ্গবেশেন যো লি্ঙ্গিমুপজাবতি $ 
স লিমিনাং হরেদেনস্তিধ্যগ বোনৌ চ 
গচ্ছতি |”? সং, পুৎ, হস্তী। ন্িনী- ভ্রীৎ, 
লতাবিশেষ। 

লিপি, লিপী, লিবি, লিবী (লিপ [কাঁলি- 
দিয়া) লেপন কর1+ই-শ্ম) সৎ, স্তীৎ, 
পঞ্চাশদ্র্ণাত্মিক মাতকা। লিখিত পত্রাি $ 
(4+ই- ভাবে) লেখন, হ্াদাববিলাম। 
চিত্রকরণ। 

লিপিকর (িপি-কর, কার [ক কর! 
লিপিকান ) +ত(ট), অ(ষণ)-ক] হে 

করে, ২য়া--ষ্) সৎ, পুৎ, লেখক | চিত্র" 

কর। 
লিপিবদ্ধ জিপি _ বদ্ধ, ৩য় ষ) বিৎ, ত্রিংঃ 

'্সক্ষর দ্বারা বিন্যস্ত, লিখিত | 
। লিপু শিপ. লেপন করা14তক্তে)- শ্ম) বিৎ, 

ত্রিৎ, চর্চিত, চন্দনাদি দ্বার বোপিত। 
বিষাক্ত । মিলিত, সংযুক্ত । ভঙ্ষিত । সংঃ 
পুৎ, হ্ক্কালবিশেষ। 

লিগুক লিপ্ত বিষাক্ত 4+ কণ- কুত্নি- 
তার্থে ) সৎ, পু, বিষাক্ত বাণ । 

লিগুপা্ ; বিং, ত্রিং,। যে সকল জীবের 
অঙ্গুলি চন্দ্বারা লিপ্ত । 

লিণ্তিকা; বিৎ, ত্রিৎ, দণ্ড ; যখা--“বৈশৃগ্য 
চতুর্ণোহহশহ শরবণাদো লিপ্তিকীচতুক্ষৎ 
অভিজিৎ |)? 

| লিগ্মা লেভ পাওয়া সন্ _ ইচ্ছার্থে+অ-_ 

ভাবে, আপ. । লভ্-লিপ্) সৎ, সৎ, লা 
. ভচ্ছ।, স্পৃহা, বাসা । কামনা । লোভ । 

লিপ্ন, (লিপ্দ। দেখ, ভ ক) বি, তরি, লুক্ধ, 
লাভেচ্ছ,, পুর্ব, লোভী । 
মি (লিম্প লেপন করা+ অ(শ)- ক) 

২১ গুহ) লেপনৃকূর্তী। 

টড 
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লীলো [ 

লিম্পট (লিপ্ প্রলেপ দ্বারা লেপন করা 4 
অট - প্রং) সৎ, পুৎ, লম্পট, কাঁমুক | 

লিম্পাক (লিপ লেপন করা+আক -- প্রৎ) 
সৎ, পথ, লেবুগ1ছ ॥ গর্দীভ | ক্লীৎ, নিশ্ব.ক- 

বিশেষ | | 

লিষ লেষ নৃ্যবিশষে পটুত্ব প্রদর্শন করা 
+বকিধ্) - শরৎ, অ-ুই) সং পু, নট, 
নর্ভক। নৃত্যব্যবসায়ী। 

লীনা, জীক্ষা (লক্ষ চিহ্ন কর17 অ--গাৎ। | 
(নী ৰ, নিপাতন | দল নও ছয়) 

হ্ীখং, শিক্ষা, নিকি ! 
আহ, 

বড় (হিহ আপ্রাদন করা4৩()-ম্ম ) 
বিং, বিৎ১ লেহন করা, চাটা আপাদিত। 
ভঙ্গি পন পি! 

লীন 1 আন হওয়া 4 ত)-) অল 
ন) নিহ, ত্রিং১ লঞ়প্রাপণ্ত, মিলিত | আমৎজ ভর । 

শত্িত। শিখ - ১ “দিবাকর।ক্ষতি যো 
কান্ত লবন দিবাভীতমিবা রে টি 

লীলা (শী অ.লি্জন ক ০ ০5 
ভাবে লা শহণ চা 
তাপ) মং, স্ীৎ, শুঙ্গার-ভ!বজাত রিয়া: 
বিশেষ । মি বেশ আজঙ্গার গীতি বাঁ 
ক্যাদি ঘাগা টিখতষেব অটকরণ। শিং 

দর পাপুবযিডঙহামাগিনশায়িকায়াঃ 

আখ্যা পুজ্াহন্তর শিজচিনুবিনোদ বুদ্ধয।। 

'আলাপবেশগতিহাশ্তবিলোকনাদ্যৈঃ প্রা- 
ণেশরানুকৃতি মা কথয়ভ্তি লীলামৃ 

বিলাস । শোভা । ভলী । ক্রীড়।। কেলি। 
শিৎ- ১লীলাতাম্রসাহতোহুস্তা বিনিতী- 
নিঃশদ্দেষ্টরীধর 1” 

লীলাখেল; সং, 

শ্শ্প 

পুং১ ১৫ অক্ষর ছন্দো- 

১৩৫৪ ] 

বিশেষ । বিঘ, ভ্রিৎ, বিলামহভগ। ভ্রীড়া- 

সীল | 
লীলাবদী লৌলান ব্বেহু) _ অস্ত্যর্থে ঈপ্) 

সং১২,বিলাসবতী স্ত্রী, কেলিমুক্তা| শৃঙ্সার- 
ভাবচেষ্রীন্বিভা। খেলাবিশিষ্টা। ভাস্করা 

চাধ্যের কন্তা। এ আচারধ্যকৃত অক্ষ গ্রন্থ 
বিশেষ ।ন্যাম়শাছের গ্রহ্থবিশেষ। বেশ্টা- 
বিশেষ । 

লালোদ্যান ; সং, ক্লী*, দেববান । ক্ৰীড়ার্থ 
ভপবন। এ 

লুক শরেন্ঠ্ চেরি করা, লুটিয়া 

/ 

লুকায়িত লুকায় 

হা 

71 এত্ত 

লুঠ1 

লুই (লোমন্ শন্বজ) সং, পশুলোমনিশ্মিত 
শীতবন্বিশেষ। [থাকন। 

লুকন (লুক্কায়ন শব্দ ) সং, প্রচ্ছন্নভাবে 
[লুক্ক লোপ-কায় শ- 

রীর, ৬ঠা-হিং। লুপ্ত শরীরের ভ্তায় 
আচরণ করা4 ত(ক্ত)--শ্ব। অথবা! লুন্চ 

অপনয়নকরা+০(ক্িপ)-ক-লুকৃ-কায় 

+ কি ক) বিৎ্, ত্রিং) শপ, অস্ত- 
হিত। অদুষ্ট। এ্রচ্ছন্ন। 

পুচি (দেশজ) জং, ঘঙপক্ক গোধুমচণের 
দিই্টকবিশেন | 

পপি (বুন্চ, ছিডিযা ফেলা, ত্যাগ করা, 
দরগালরণ করা1 তকে) প্র) বি, ভরি, 
ছিন্ন,ছিড়িয়া ফেলা । পরিত্যন্ত । দুবী- 
কত। জপমাবিত। পুন । ভিম। 

আই € চৌয/।থ তট্ধানুজ ) সৎ, বলপৃর্বক 
ভপহগশ ॥ 

পুঠন লু গড়াগড়ি দেওয়1+ অনংঅনট) 
 ভ।)যাহ) রীীহ। ভধ্যাদিতে অঙ্গ পরি 
বহন । ভূমিতে লে।ট, গড়াগড়ি দেওয়া । 

পতি, 49. গড়াগডি দেওয়া4 
তন্ত১)- ক) বিৎ, ত্রিখ, ভূমিতে 

ঘণিত) গড়াগড়ি দেওয়া পথিঝাতে 
পরিবৃন্ত | জাশা1ধগের শমশান্তির জন্য পুনঃ 
পুনঃ জমিতে গড়াগড়ি দেওয়া । 

লু্টক (পুনট্ গড়াগড়ি দেওয়া ইত্য।দি + 
অক - শরৎ) সং, পু২, শাকবিশের, দটিয়া 
শাক। 

লুণ্টন (সুন্ট্ লুট কর1+ অনট.-ভা” 
সং) রু)২, অপহরণ । 

লুণ্ট(ক্ পুন্ট্ লুটিয়। লওয়া, হবণ করা 4 
আকষোক)- ক) সং, পু_ স্্রীৎ, চৌর, 
তশ্কর । 

লওয়147 

আক.ণক)-_ ক) বিখ, ত্রিৎ, স্তেয়কারক, 
লুঠকারী। দম্য। চোর । 

লুগন (লুক দেখ, অন্অনট)-- ভা) সং, 

অপহরণ, লুঠ । (লুন্ঠ গড়াগড়ি দেওয়] 
+ লট _ ভা) ভূমিতে লোটা,লুঠন। 

লুগাক লেন্ঠি গড়াগড়ি দেওয়1+ অক". 
প্রৎ্) সং, পুৎ। বায়স, কাক। 



শোসীপপপাসপশ্পিলা 

লু্ঠিত লুন্ঠ্ চোরি করা+ক্ত-- ক) বিৎ, 

ল্ন ৃ 

ত্রিৎ,অপঙ্ত। লুঠিত। বলপুর্ববক গৃহী'ত। 
(লুন্ঠ গড়াগড়ি দেওয়া) ভূমিতে 
লোটিত। 

লু (লুঠ, গড়াগড়ি দেওয়া +অ- ঈ, 
২) সঙ, স্্রীৎ্, লুঠন, গড়াগড়ি দেওয়া । 

লুপ্ লুপ্ত দেখ, *(ক্িপ্)_ ভাবে) সং) পু, 
লোপ, অভাব, নাশ । 

লুপ্ত লেপ লোপ করা4+তক্তি)_শ্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ, আচ্ছিনন। অপহৃত । (+ক্ঞ- ক) 

নষ্ট, লোপপ্রাপ্ত। কৃশ। (4. ম্ম) 
ক্লীৎঃ অপল্ৃত ধন, চুরি করা বসত । 

লু (লুভ্ লাভাকাভক্ম হওয়া4+ তাত) 
ক) বিৎ, ত্রিৎ, লোভী । লম্পট । সৎ, পুৎ, 
ব্যাধ। নক্ষরবিশেষ। 

লুদ্ধক (লুক্ধ4+কণ্্) বি, ব্যাধ। শিৎ_ 
১ “তেহপিক্র,রচম্রুচণ্মবসনৈনাতা ক্ষ 
লুক্দকৈ?।” লম্পট । 

১৭ ৯১ 

ি 
৯২ 

লুলাপ (মুল [লুল আলোড়ন করা+অ(ক) | 

পাওয়17আ | -ভা) বিলোড়ন আপ, 
(জন্)-কফ। সেপঙ্গের বিলোড়নকে পাস) 
সৎ, পু» কামর, মহি ২। 

লুলাপকন্দ ; সৎ, পুৎ, মাহ্ষকন্দ 
লুশাপকাস্তা ; সং, স্বটৎ, সহিষী । 
লুলিত ( লুল্ 

বিং, ত্রিং, দোলিত। কম্পিত। রম্য । 
আন্দোলিত । চলত । শিৎ-১ “এলিত- 

পতত্রিমালমৃ।” (কাক -ম্ম) মদ্দিত। 

ত্য ঞ্ | 

লুষ্ভ (কুষ ক্রুদ্ধ হওয়া+ অভ _ প্র । গ্ুধ 

নু) সং, পৃৎ মন্তহুস্তী। 
লৃতা 8 (লু ছেদন করা7 তকৃ-'্ম, 
লাতকা$ আপ দুতা7কণ্। আপ. 
প্রৎ) সৎ, শ্রীথ, মাকড়সা । পিপপরলিক। 

জুতাতন্ত ; সৎ পথ) ম।কড়মার জ।ল। 
লৃতাভন্ত ন্যায়-ল্যাঁয় (২৭) দেখ। 
লৃতারি ; সং, পুত, ছু'্ধফেশীস্ষুপ। 
লৃত্তিকা; সং, স্ত্রী) মর্কটক। 

লুন (লু ছেদন করা4তত্কে)_প্, তন 
বিৎ, ভ্রিৎ, কর্তিত, ছিন্ন । শি - ১ ণগৃহ- 
লনপক্ষমপাম্যতামৃ।? 

১৩৫৫ ] 

পীড়ন করা+ত(জ)-ক)। 

পাদ পাশীশীশিশীিত শি শপপ্ীীপিপশীশশীটিশপিিশাশিশিশীশটিটাাি নিা 8 

লেখি 

লনক (লুন কর্তিত+কণ্_ যোগ) সৎ, পু» 
গশু, চতুষ্পদ জন্ক | বিং, ত্রিৎ, ছেদ্িত। 
ক্রটিত। কর্তিত । ছিন্ন। 

লুনি লেন দেখ, তিক্জি)-'্ভা) সং, স্ত্রীৎ, 
ছেদ, কর্তন । 

লুম (লুন দেখ, ম(মন্থ)- ম্ম) সং, পুৎ। লা- 
সুল, পুচ্ছ। 

লুমবিষ (শ্ম লাঙ্গুল-_ বিষ; ৬ী- হিৎ 
সং, পুৎ যে সকল জীবের লাঙ্গলে বিষ 
আছে; বৃশ্চিক প্রভৃতি । 

লেই দেশজ) মং, মণ্ড, কাই, মাড়। 
লেখ (লিখ লজেখা4ক্স(অল্)--ম্ম) ফাৎ, 

পুহ, দেবতা । লিখিত পত্র । (+ আল্ _ 

ভাবে) লিখন । (4+ভল _ শ্ম) বি, ত্রিধ, 
লেখনীদ্ব । খা স্্রীঘ্, (লিখ +অ- ভাবে) 
রেখা । লিখন, চিত্রকরণ । (+অ-ন্ম) 
চিহ্চ | শশী ।লিপি। স্থলী। 

লেখক (লেখ দেখ, অক(ণব্)- ক) সং, 
পৃ, লিপিকর । চিব্রকারক। 

লেখন (লেখ দেখঃ অনংঅনট)- ভাবে) অৎ, 
কী লিখন, অক্ষরবিন্যাস। চিত্রকরণ। 
অন্গন। জিভ আচড়ান। (+ নট _ধি) 
লিখনপর | ভুত ত্বকূ। নী-ক্্রীৎ, 
অন্ট _ ৭) কলম। তলি। 

লেখনিক (জেখন+4ইক(ফিকি)- শরৎ) সহ, 
পু, লেখহা রক, পত্রবাহক ।॥ যে স্বহস্ডে 

জেখে। ঘে পরহস্তে লেখাইয়া য়ৎ কোন্ 
চিহ্ত দ্বারা তাহতে স্বাক্ষর করে। বিৎ, 
ত্রিং,লপিকর । চিগরকর । 

লেখনশায় লেখ দেখ, ভানু - কম) বিংভ্রিৎ, 

লিখিতর্য, লিখনযোগ্য | 
' লেখরধভ (লেখ দেবত1-খ্ি্বভ 

_ যু) সৎ, পু, ইত, দেবরাজ । 

১১,২১৯ ০০ ০ এ রিলে টি রি _ পর 

__ শশা 

শ্রেষ্ঠ,ণমী 

লেখহার (লেখ পর- জু হরণ করা] 

লেখছারক / লইয়া যাওয়14+ অন), অক 
(ণক) - ক) সৎ) পুৎ, পত্রবাহক । 

লেখাঙ্থ্য ) সৎ, আ্াীতালবৃক্ষ । শিখ, ত্রিৎ, 
লেখনযোগ্য | 

লেখিত লিখ-্রিলিলেখি লেখান4 তংক্ত) 

মম) বিৎ, ত্রিৎ, খাহ। লেখান হইয়াছে, 
লিপিবদ্ধ কতবান। চিরিত । অঞ্ধিত। 



জেপ্য ্ 

লেখ্য লেখ দেখ, যঘ্যেণ্) _শ্) সৎ, কলীৎ, 
অক্ষর । লিখিত পত্রাদি বা! চিত্রাদি। 

দলিল দত্তাঁবেদে । বিং, তরি, লেখনীয়, 
লিখন্যোগ্য । 

লেখ্যচর্ণিক (লেখ্য লিখিত চিত্রাদি _ 
চর্ণ পেষণ কর, গুড়া করা7+অক- 
শরৎ) সৎ, সং, তুলিকা, তুলি । 

লেখ্যপাত্র লেখ্য-পত্র পাতা) সং, ক্লীৎ, 
লিখিত পত্রাদি, দলিল দস্তাবেজ । তাল- 
পাতা । 

লেখ্যস্থান লেখ্য লেখন বা লেখনীয়_ 

ল্থ(ন) সৎ, ক্লীৎ, আফিস, দপ্তরখান]। 
লেজ (দেশজ) সৎ, লাতল, গুচ্ছ । 

লেঠা দেশজ) সং, উত্পাত । গোলযোগ । 

মুক্ষিণ। শন্কট। 
'লেগু ; সং, ক্লীৎ, বিষ্া, ন্যাড়। শিৎ-১ 

“উতৎসসর্জ বৃহক্লেগুহ মুত্রঞ্চ ভয়মাপহ্ |” 
লেপ টেপ লেপন করা+ অল - ভা) 

সং, পুহও। লেপন, লেপ । ভোজন । বন্ধন । 

প্রলেপ। €(4+অল -শ্ম) €লপন-সাঁধন 
বন্ম । ভক্ষদ্রব্য । বিলেপন । চূর্ণ, চুণ। 

লেপক (লেপিন্, লেপ দেখ, 'অক(ণক) 

লেপৌ ইন্(ণিন্)- ক) বিং, জিৎ, লেপ-। 
কও1, লেপন্কারক | সং, পু২, জাতি- 
বিশেষ, রাঁজমিস্ট্রী । 

লেপন লেপ দেখ, অন(অন্ট) ভাবে) সৎ! 
ক্লীং, বিজেপন । লেপা। অক্ষণ | (+অনট 
--৭) অক্ষণসাধন বন্ত । 

লেপহুক-জ্ (লেপ -ভুজ. ভোজন 
লেপভাকৃ-জ. / করা + *(কিপ)-ক। 

২য-পঙ্ষে ভজ্ সেবা কর1+-(বিণ্) রি 
ক) সং, পুৎ, গর্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ উদ্ধী-পুকষ। 

লেগ্য জেপ দেখ, যংঘ্যণ)-র্) বিৎ, তরি, 
লেপন-যোগ্য | 

লেপ্যমযী লেপ শেপন+ ময় - প্রৎ, কাষ্টা- 
দিতে নিন্মিত হইয়া যাহা লেপিত হয়) 
সংঃ স্ত্রীৎ, কাষ্টাদ্িনিশ্মিত পুস্তলিকা, 
কাঠের পুতুল এ1ভূতি। বিগ্রহ্। 

লেপ্যন্ত্রী লেপ্য লেপন- স্ত্রী স্ত্রীলোক) 
সৎ, সত্রীৎ, হযে স্ত্রীর গাত্র সুগন্ধি জব্য দ্বারা 

স্থাপিত । 

১৬৫৬ ] লোক 

পা পাপ 

লেফাফা ফেবন ভাঁষা) সৎ, পতদির আবরক 
কাগজবিশেষ, মোড়ক । 

লেক্গ লৌ গমন কর14+য-প্রং) সৎ, পুৎ, 
সিংহরাশি। 

লেলিহান (লিহ |যঙলুগস্ত]_ লেলিহ 
পুনঃ আস্বাদন করা আন(ক' ক) 
সৎ, পু, শিব । সর্প । বি, 7. খারম্বার 
লেহনকারী । না- স্ত্রী, অুল্যাদি মুদ্- 
বিশেষ । 

লেশ (লিশ অল ছওয়া4+ অজেন্)- ক) 
সং, পুৎ, কণা, বিন্দু । অল, কিধিঃৎ,। (4- 
অন্-_ ভাবে) শ্লেষ। |টিল। 

লেষ্ট (লেশ দেখ, তু_ ক) সৎ, পুৎ, লোষ্ট্, 

পটশহ, 

লে (লেষ্ট লোগ্র-দ্ব নাশ, 
লেট ভেদ্ন ভেদন ভর্গন) অহ, পু, 

লোস্র ভঙ্গলাধন মুদগর, ভেলা ভাঙ্গ। 

মুগুডর । মই! 
লেসিক ; সৎ, পুৎ, হস্তযারোহী। 
লেহ লিহু আব্বাদন কর14- অ(অল) - ভা) 

আঘ১ পুৎ১) লেহন, জিহ্বা দ্বারা আশ্বাদন। 
ভক্ষণ | বিৎ, ব্রেিৎ, আব্বা দয, ভক্ষম্য খাদ্য । 

লেহন (লেহ দেখ, অন(অনট) _ ভ1) সং, 
ক্লীৎ, জিহ্র। দ্বারা রসগ্রহ্ণ, আস্বাদন, 
চাটন। ভক্ষণ । [টক্ষণ, মোহাগা। 

লেহিন (লেহ দেখ, ইন - প্রৎ ) সং, পুত, 
লেহী (লেহিন্, লেহ দেখ, ইন্(ণিন্)- ক) 

বিং, ত্রিৎ, লেহনকারী, আস্বাদ্বকারী। 
লেহা (লেহ দেখ, যঘ্যেণ)-_-ম্ম) বিৎ, ত্রিৎঃ 

আস্বাদ্য, লেহনীয় । সং, ক্লীৎ, অমৃত । 
লৈঙ্গ (লিঙ্গ + অ(ষ্)- ইদমর্থে) সং, ক্লীৎ, 

লিপুরাণ। শিৎ-১ “মাৎস্যৎ কৌন্মৎ 
তথ] লৈজৎ শৈবৎ স্কান্দভ্তখৈব চ।” বিৎ). 
তিৎ, লিজ সন্বন্ধীয় । 

লোক (লোক দেখা4+অঘল)--ম্ম) আত, 
পু, মনুষ্য । ভুবন, জগত; স্বর্ণ মর্তৃয 
পাতাল--এই ত্রিলোক । ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃঃ 
মহ, জনঃ, তপহ,সত্য--এই অপগ্তড লোক । 

সমূহ । (4 অল- ভাবে) দৃঙ্গি। 
লোককাস্ত] ; সং, স্ত্রীৎ, খদ্ধি নামক ওঁষধ। 
লোক চন্তুঃ (লোকচদ্ষুসও লোক জ- 
লোকলোচন গৎ্-চক্ষুস» লোচন-, 



লোক [ 

নেত্র) সৎ» পুখ) দিবাকর, সৃধ্য । জনের 
লোচন। 

লশোকজিৎ লোক জগৎ- জিত 
করে) সৎ, পুৎ, বুদ্ধদেব । 

লোকতুষার ; সৎ, পু, কপূর । 

লোকন (লোক দেখ, অনট্ _ ভা) সৎ, ক্লীৎ, 

অবলোকন, দর্শন । 
লোকনাথ (লোক জগতৎ্-নাখ প্রভু) সৎ 

পুৎ) ব্রহ্মা । বুদ্ধ । বিষুত । শিব । শিৎ-১ 

“আকিঞ্চনহ সন প্রভবঃ জ সম্পদাৎ স 

লোকনাথহ পিইসদ্বগোচর ।” রাজা । 

বে জয় 

লোকপাল (লোক -পাল যে পালন করে, ! 

২য়াঁষ) সৎ, পুৎ, নৃপ, রাজা। ইন্ 
অপ্রি, যম, বরুণ, নৈঞ তি, বায়ু, কুবের, 

শির- এই আটলন দিকৃপাল। 

লোকশ্রাবাদ 8 লোক - প্রবাদ সম্বাদ, 

লেকবাদ $ বাদ কথন) আআ, পু, 
জনশ্রুতি, যাহ? সচরাচর লোকে বলিষ। 

থাকে । [সৎ, পু) সৃষ্ধ্য | 

লোকবান্ধব (লোক জগৎ্-বান্ধব বন্ধু) 

লোকমাতা1 €(লোকমাতৃ, লোক ভগ - 

মাত মা) সৎ» স্ত্রীৎ। লক্ষ্মী, কমল | 

লোকধাত্রা লোক ভুবন- যাত্রা গমন, 

৬ষ্ঠী_ষ্)ট সৎ, স্ত্রী, সংসারযাত্রা, জীবন । 

লোকযাজাবিধান (1১০11৮০১০ 10097.0105 ) 

জৎসারযাত্রা নির্বাহের বিধিদর্শক নীতি- 

শানম্মবিশেষ। 
লোকরগ্রন লোক- রঞ্জন প্রীতিসম্পাদন) 

সং, কীৎ, লোকের শ্রীতি অম্পাদন, 
লোককে সন্ভষ্ করা। 

লোকলে।চন ; সৎ, পুৎ, সৃধ্য | 
লোকবাহ (লোক মনুষ্য-বাহ |বহির্ 

শব্দজ] বহির্ভূত) বিৎ, ত্রিৎ। লো।কবহি- 
ভূত, আচারভ্রষ্ট । লোকবহনীয়। 

লোকবিনায়ক ; সৎ, পু) গ্রহবিশেষ । 
লোকশ্ছিকি ; সৎ, আ্্রীৎ, লোকমধ্যাদ1 জন- 

সমাজ । 

লোকাস্তর লোক-অস্তর অন্ত) সৎ» ক্রীৎ) 
পরলোক, অন্তলোক । 

লোকাস্তরিত লোকাস্তর_-ইত গত) বিৎ, 
তরি, পরলোকগত, মৃত। সবর্গ। 

লোত ১৩৫৭ ] 

লোকায়ত (লোক ভুবন- আ- যত যত্ব 

করা4আঅ-প্রৎ, অথবা লোক -আয়ত 

বিভ্তীর্ণ, ৭মী _-য্) সৎ, ক্লীং, মাস্তিক- 
দর্শনশাস্ত, চার্বাকমত, নাস্ভিক্য। পুৎ, 
চার্বাকমতাবলম্ী ৷ 

লোকায়তিক (লোকায়ত 4 ই ক্জিক) - প্রৎ) 
বিৎ ত্রিৎ, চান্নাকমতাবলম্বী। নাস্ভিক। 
পুহঃ চাব্বাক । 

লোকারণ্য (লোক- অরণ্য বন, ৬ঠী-ষ্) 

সং, র্লীৎ, লোকসমূহ, জনতা । 
। লোকালোক (লোক [লোক দেখা+অ 

জল)-শ্ম। স্র্য-কিরণ দ্বারা যাহার 
ভিতর দেখা যায়] দৃষ্ট_ আলোক [আ-_ 
লোক দেখ।4+ অল ১-ম্ব, শর্যকির- 
ণের অস্পর্শ হেত যাহার বহির্জেশ দেখা 
যায় না] অনৃষ্ট, য়খ- স) সং» পুৎঃ শৃখ্য- 
কিরণে একদিকে আলোক ও তদভাবে 
অন্য দিকে অন্ধকারম্য় ব্রদ্দাণড-বেষ্টন 
পর্বত । 

লোকেশ লোক ভুবন-ঈশ ঈশ্বর) সং, 
পু, ব্রহ্মা । রাজা । বুদ্ধবিশেষ । পারদ । 

লোকোন্তর €(লোক-- উত্তর ) বিৎ, ত্র, 
অলৌকিক, লোকাতীত। অসামান্য । 

লোচ (লোচ দীপ্তি পাওয়া7 অ- প্রৎ্) 
সৎ, লী, অশ্রু, নেত্রজল । 

লোচক (লোচ. দেখ।+ অক(ণক)-- ক) সং” 
পুৎ, অক্ষিতারা, চক্ষুর তারা । (+ণক-. 

কম) কত্জল। মাংসপিগড। জ্ীলোকের 
ললাটভূষণ। নিম্মোক। ভ্রভঙ্গ । নিরব - 
দ্বিতা। নীলবপ্ল। কর্ণভূষণ। মৌব্বাঁ। 
কদলী। ভ্রাশ্লথচম্ম ৷ 

লোচন (লোচ. দর্শন কর1+ অন(অনট)-- 
৭) সৎ, ক্লীৎ, নয়ন, চক্ষু । (4 অনট _ 
ভাবে) দর্শন । আলোচনা 10+আঅনট _-৭) 
পু, শুর্ধ্য। না স্ত্রী, বুদ্ধিশক্তিভেদ | নী 
_স্জ্রীৎ, মহাশ্রবণিকা। 

লোচিকা; সৎ, জ্ীঘ, লুচি । 
লোচ্চ1 (দেশজ) সং, লম্পট, কামুক । 
লোণ।! (লবণ শন্দজ) বিৎ, লবণাক্ত । 
লোত 3) ল, ছেদন কর14-ত(ভ), ভ্র_ 
লো ত্র প্র) সং, ক্লীৎ, লোশ,, স্তেয়- 



লোভ্য ১৩৫৮ | লোম 

ধন। পু” ক্লীং, নেত্রজল, অশ্রু । চিহ্ক । | লোভ্যমান (লোভ দেখ, আনশোন) রি রম, য, 
রণ । 

লোধ রেধ আবরণ করা-+4+-অ.অন্),রন্ 

লোধ, _ক। রলল) সং, পুৎ১ শ্বেত- 
বর্ণ বৃক্ষবিশেষ, লোধগাছ । 

লোপ লুণ্ড দেখ, অ(অল.)--ভ1 )সৎ, পুৎ, 
অপচয়, ভ্রিৎস, নাস। ছেদন । অভাব। 
তিরোধান। অন্তদ্ধান। অদ্র্শন। ব্যাকরণে 
_স্ঘদ্র্শনরূপ বর্ণন।শ। 

লোপ। (লুপতঞ্িিললোপি লোপ- 
লোপামুদ্রা ) কর14+অ(জন্)- ক, আপ.। 

যে যোষি,দিগের দ্ূপাভিধানলোপ করে । 
লোপ - অমুদ্রা |অ-মুদ্ হষয-রা দান 
করা বা! গ্রহণ করা+অ(ড)-ক, আপ) 
যেহষ দান করেনা । যেপতি শুঙ্াষার 

লোপ অমুদ্রা অর্থাৎ পতির সেবা ন। ক- 
রিলে যাহার আনন্দ জন্মে না) সং, স্ত্রী, 
অগস্তযপত্ী। ৃ 

লেপ ছেদন কর14 আক - লেপাক 

লোপাশাক প্রৎ। লোপ [নাশ]নষ্ মাংস 

লোপাশখবক ব।খাদ্য-_ আপ পাওয়।4+ 

ঘঅক- প্রথ। লোপ- বশ. ভক্ষণ করা+ 
অক - প্রৎ্) সং, পু২» শৃগাল, শিয়াল । 
পিকা,শিক।- স্্রীং,শৃপালী। থে কৃশিয়ালী।। 

লোপ্ত _ ক্লীৎ (লুপ লোপ করা4ত্র 
লোপগু_ন্দ্রীৎ 4 ছ্রেন্)-ন্দ, ঈপও সং, 

গ্ডেয়ধন, চোরা বন্ত | 
লোভ লু লাভাকাভক্ষী হওয়া+ অ(অল,) 

- ভা) সৎ, পুৎ্ঃ লিপ্না, আক ।ভক্ষা, পর- 
দ্রব্যগ্রহণে অভিলাষ । শিংৎ- ১পরখিস্তা- 
দিকৎ দৃপ্ত । নেতুৎ যো হদি জায়তে। 
অভিল।ষে। দ্বিজগ্রেষ্ট স লোভঃ পরিকী- 
র্িত।”? 

লোভনীয় লুভ্্-ভ্রি_ লোভি + অনীয় _ ক) 
বিং, ত্রিৎ, লোৌভজনক, স্পূ হণীয়। 

লোভী (লোভিন্, লোভ+4 হন - অস্ত্যর্থে। 
অথবা লুভ লোভী হওয়া ইন্।ণিন্)- 
ক) বিংত্রিৎ, লোভবিশিষ্ট, লোলুপ,ল্ুন্ধ ৷ 

লোভ্য €দুভ লাভাকাজক্রী হওয়14 ষ(ঘ্য৭্) 
কম) বি, তিৎ১ লোভনীয় । লোভিত। 
সৎ, পুৎ, মদগ । 

-পপসপসসপসপাসপিসাা শা পাশীশীাপপপাশাশাশিাশীশীশী টি 

সস সস ্্০১০০৯০৯ক প। 

ম- আগম) বিং, ত্রিৎ, আকৃষ্যমাণ, ঘে 
লুল্গা হয়, যাহাকে লুন্ধ করা যায়। 

লোম (লোমন্, ল, ছেদন করা4+মুন্_শ্ম) 
অং, পু, শরীরজাত কেশ, রোয়।। ক্ীৎ, 
পুচ্ছ, লেজ ! 

লোমকরণী ; সং, স্ত্রীৎ, মাৎসচ্ছদ || 
লোমকর্ণ (লোমন্ লোমবহুল-- কর্ণ, ৬্ঠী 

-হিৎ) সৎ, পুৎ, শশক, খরগোশ । বিং, 
ত্রিৎ লোমযুক্ত কর্ণ বিশিষ্ট । 

লোমকৃপ (লোম -কুপ গহ্বর ) সং, পুং, 
রোমাধার । বিন্দুর আকার গর্ত । 

লোমগ্ন (লামন্ এখনে মস্তকজাত কেশ 

_স্াহন্ বধ কর174+অ(টক্)-ক] যে 
নাশ করে) সং, রলীৎ, ইন্দ্রলুপ্তক, টাক। 
বিৎং, ত্রিৎ, লোমনাশক । 

লোমজ (লোমন্ লোম- ভা (জন্ জন্মান 

-অ(ডে)- ক] উত্পন্ন) বি, বিৎ, পশমী 
কোপড় প্রভৃতি)। 

লোমপাদ ; সৎঃ পুৎ, অন্গদেশীয় নরপতি- 
বিশেষ; ইনি ঝধ্যশৃক্গ মুনির শশুর । 

লোমপাদ্দপু ; সহ, স্ত্রী, পুরীবিশেষ, অরুন! 
ভাগলপুর নামে খ্যাত । 

লোমফল ; সৎ, কী) ভব্য 
লোমবিষ লোমন্ লোম- ।বষ) 

যে জন্ডর লোম বিষাক্ত, ব্যান প্রভৃতি । 
লোমশ (লোমন্+শ _ অস্ত্রে) বিৎ, তিহও 

লোম্বিশিষ্ট। শ্িৎ-১ “কদ'চিদক্রো 

মুর্খে কদাচিলোমশঃ হুখী অহ, পুশ 
মুনিবিশেষ। মেষ । শাস্ত্রী, কাকজন্ব।। 
মাংসী। বচা। শুকশিন্দি। মহামেদ]। 
অতিবলা। 

লোমশকাণ্ডা ; সং, স্প্রীৎ, কর্কটী | 
লোমশপুগ্পক ; সং, পুহ, শিরাশ বৃক্ষ 
লোমশমাজ্জার (লোমশ অতিশয় লোম- 

বিশিষ্ট _মাজ্জর বিড়াল) সং, পুধ, গন্ধ- 
মার্ডার, গন্গগোকুলা | 

লোমহর্ষণ (লোম -হর্ধণ হৃষ্ট হওন, ৬ঠী 
-ষ) সং, ক্জীৎ, রোমাঞ্চ | পুত পুরাণ, 

বক্তা মুনিবিশেষ, সত ; ইনি ব্যাসদেবের 
শিষ্য ছিলেন। মহধি প্রসন্ন হইয়! গ্প্র" 

তু 5৮৩ 
সক ৪ 



ক পাপা 

লোলু ] 

পিপিপি পাপপ্পিশসপস্পপ পপি পপ 

নীত সমস্ত পুরাণ তাহাকে সমর্পণ করেন। 
এই নিমিত্ত তিনি পুরাণবক্ত। লোমহধণ 
সর্ধত্র সত নাষে প্রসিদ্ধ | কিন্ত ইহা তা- 
হার কুলানুযায়ী নাম, প্রকৃত নাম নহে। 
যেহেতু কন্কিপুরাণে হুতপুত্র নামে লোম- 
হধণের বিশেষণ আছে এবৎ লোমহরধধণ 
নামও তাহার আদি নাম নহে । তিনি 
মধুর বাক্যবিন্যাসদ্বারা শ্োতবর্ণের লোম- 
হুর্ধণ অর্থাৎ লোমাঞ্চ করিয়। দ্বিতেন, এই 
নিমিত্ত তাহার নাম লোমহরধণ। শিৎ-১ 
“ প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ্খ শ্তো বৈ 
লোমহ্র্ষণঃ। পুরাণমংহ্তাস্তন্মৈ দদে 
ব্যাস মহামুনিঃ 1?) (বিষুতপুর।ণ)। ২ “তথা 
ক্ষেত্রে সুতপুত্রো নিহতো লোমহধণঃ। 
বলরামাস্তবুক্তাতআ্রা নৈমিষোহভূৎ স বাশ্রয়া।” 
কেন্কিপুরাণ)। ৩ «“লোমানি হবয়াঞ্চক্রে 
শোত্রিণাৎ যঃ স্রভাষিতৈঃ। কম্মরণ। প্রথিত- 
ভন লোম্হুধণসংজ্ঞয়া।”: (কুম্মপুরাণ)। 
বিৎ, তরি, রোমাঞ্চকারক। 

লোমহৃৎ লোমন্ লোম--হৃৎ হরণকারী) 
সং, পুৎ, হরিতাল। 

লে(সাগ-- রোমাঞ্চ দেখ । 
লোমালিকা (লোমন্ লোম- আলী শ্রেণী 

+কণ্-_ যোগ) সৎ, স্ত্রী, শৃগালী, খেঁক- 
শিয়ালী। শিৎ-১ “লোম।লিক। দ্ীপ্ত- 
জিত্ব। কিখিকুক্কামুখী চ সা।?? 

লোল (লোড উম্মন্ত হওয1+ অ(অন্)- ক) 
বিং, ত্রিৎ, চঞ্চল। চালিত । সতিষ্ত, লো- 
লুপ, লোভী । ইচ্ছুক । শ্লথ, শিখিল ; ঘথ। 
-- লোলমাৎ্স |” লা- শ্্রীঘঃ জিহ্বা । 
লক্মী। শিং-১ "লোলালকক্ষ,রিতৎ। 

লোলায়মান (লোল-+4-আয়, আন শান)-- ক, 
ম- আগম) বিৎ, তিৎ দোলায়মান। 

লোলাক্ ; সৎ, পুখ, ৃধ্য । 
লোলিকা ; সংস্ত্রীৎ। চাঙ্গেরী। চুকোপালঙ্। 
লোলিত (লুল-৪- লোলি 1+তক্তি)_ম্ ) 

বিৎ,চালিত। চঞ্চল,কম্পমান। শ্রথ,ঝোলা। 

লোলুপ) প্, লুভ্ (যঙলুগস্ত)- লোলুপ, 
লোনুভ $ লোলুভ পুনঃপুনং লোভ কর! 
+অ(অনু)_ ক) সং, পুৎ, অতিলোতী । 
অভিলাষী, ইচ্ছুক। আসক্ত । 

১৬৫৯ | লোহ 

লোস্ট, লোস্ -পুত-ক্রীং ২ (লোষ্ট রাশি 
লোষ্ট, _ পুং $ কর1+ অঞ্জন) 

_ক, র, উ) সং, মৃতৎ্খণ্,ডেলা, ঢিল | ক্ীৎ 
লৌহুমল, মরিচা । 

লোহ (লু ছেদন করা+হ-্ম) সং, পুৎ 
_ক্রীং, লৌহ, লোহা । অন্তর-বিশেষ। 
ধাতু । শোণিত, রক্ত ; যথা--“লোহসহ 
মিশি অশ্রুপধারা,অনর্গল বহি হায়, আন্দিল 
মহিরে |? মেঘনাদ)। রক্তচন্দন। ক্লীৎ, 
অগুর । 

লোহকণ্টক ; সং, পুৎ, মদনবৃক্ষ | 
লোহকাস্ত (লোহ লৌহ-কাঁন্ত এখানে 

রত্ব ) সৎ, র্লীৎ, অয়স্থাস্ত মণি,চুম্বকপাথর । 
লোহকার (লোহু-কর [কু করা4 অ(ষণ) 

-ক] যে করে, ২য়া_ ষ) সং, পুং, কর্ম" 

কার, কামার । শিং-১ “গোপালাৎ তন্ত্র- 
বাষ্যাং বৈ কশ্মকারোহপ্যভূৎ্ৎ স্ুভঃ 1১, 

লোহকিট 7 (লোহ লোহা--কিট কাইট 
লোহচুর্ণ / বা মল।-চুর্ণ গুড়া) সৎ 

ক্লীৎ, লৌহমল, লোহার মরিচ । 
লোহজ (লোহ লোহা-জ [জন্ জন্মান 

+(ড)-_ ক] উত্পন্ন) সং, ক্রীৎ, লোহ- 
কিট । কাৎম্য, কাসা। 

লোহদ্রাবী8 (-দ্রাবিন্, লৌহ ধাতু- 
সস দ্রাবিন যেদ্রেব করে । লোহা 

_শ্লিষ [আলিঙ্গন করা] সংযুক্তহওষ। 
রর কর! ইত্যাদি+অনঘেনট)- ক) সং, 
পুংটস্কণ, সোহাগা। [নারাচ,লৌহবাণ। 

লোহনাল লোহ লোহা- নাল) সং, পুৎ, 

লোহপুষ্ট (লোহ লোহবৎ কঠিন - পৃষ্ঠ 
পিঠ, ৬ঠী-হিৎ) সং, পু, কক্ষপঙ্ষী, 
কাকপাথী । বিৎ, ত্রিৎ, লৌহময় পৃষ্ঠযুক্ত । 

লোহময় (লোহ4-ময়ট -বিকারার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, লৌহদ্বার! প্রস্তত, লৌহনিশ্মিত । 

লোহুমারক ; সং, পুং, শালিঞ্চ শাক। , 
লোহল (তলোহ লোহা - লা পাওয়া+ অ 

(ড)-- ক) বিৎ, ত্রিৎ্। অব্যক্তবাঁকৃ, অস্ক.ট- 
ভাষী, যেব্যক্তির কথ স্পষ্ট বুঝা যায় 

না। বিৎ, ভ্রিং, লোহ কারক । 
লোহবর €(লোহ ধাতু-বর 

ক্ীৎ, স্বর্ণ, স্বর্ণ । 

শি শপপাস্পাস্পশাশি শী শাাস্াশশীিিাঁ  শাাা শশী এল শপ শপ ীশিশীশীশিশিটীটাা টা াাশশীাশাঁ টা শশী শেপ াীীাশীশী টিটি 

শ্রেষ্ঠ) সং, 



লোকি [ ১৩৬০ ] বশ 

লোহাখ্য ; সৎ, রীৎ, অগুরু। 
লোহাভিসার। লোহ শগ্ম- অভি চতু" 
লোহাস্ভিহার 

লওয়1+অ(ঘঞ)-- ভাবে) সং, পু, যুদ্ধে 
যাত্রা করিবার পুর্ব্বে শম্ত্রধারী রাজগণের 
নীরাজন। বিধি । অস্ত্র শস্ত্র মার্জনা কর।। 

লোহিক (লোহ্ লোহা1+ কণ্_ প্রৎ্, আপ) 
সৎ, স্তীৎ, লৌহপাত্র, কটাহ প্রসৃতি। 

লোহিত (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া+ইতন্-ক, 
র- ল) বিৎ, ত্রিৎ রক্তবর্ণযুক্ত । সাং, পুৎ। 
রক্তবর্ণ, রা রখ । নদবিশেষ। অুরাস্তর | 
মহুর । রক্জালু । মঙ্গলগ্রহ । রুইমাছ। 
মুগবিশেষ । সর্প । রীৎ, শোণিত,কুধির । 
কু্কুম। রক্তচন্দন। যুদ্ধ । 

লোহিতক ( লোহিত-+4কণ্- যোগ) সৎ, 
পু, মঙ্গলগ্রহ। পদ্মরাগমণি। ক্লীৎ,পিত্তল। 

লোহিতচন্দন (লোহিত রন্তবর্ণ_ চন্দন) 
সং, র্লীৎ, রক্তচন্দন। কুস্কুম। 

লোহিতাক্ষ (লোহিত রত্তবর্ণ _ অঙ্ি চচ্ষু, 
*ঠী -হিৎ, অ-প্রৎ) সৎ, পু, বিখুব । 
কোকিল । বিৎ, ত্রিৎ, যাহার চক্ষুঃ রক্ত- 
বর্ণ । 

লোহিতাঁঙগ (লোহিত রক্তবর্ণ_ অঙ্গ, ৬ভী 
স্৮ছিৎ) সৎ পুৎ১ মজলগ্রহ । 

লোহিতায়স্ 8 (লোহিত রক্তবর্ণ _ ভায়স্ 
লোহিতায়স $ লৌহ । অপরপক্ষে অয়ম্ 
+অ- প্রং) সৎ, ক্লীৎ, তাজ, ভাবা । 

লোহিনী (লোহিত রক্তবর্ণ+ঈ __ প্র । 
ত--ন) সং, শ্্রীৎ, রক্তবর্ণ। স্ত্রী । শিৎ-১ 
“রোহিণী রোহিতা রক্ত লোহিনা লো- 
হিত। চল। 1” 

লোহোত্তম (লোহ ধাতৃ-ভন্তম শ্রেষ্ট) 
সৎ, ক্লীৎ, স্বর্ণ । [বিশেষ । 

লৌ (লোহিত শব্জ) সং, লৌহ্। ওঁষধি- 
ললৌকামন্টিক (লোকায়ত চার্বাক শাস্ত্র + 

ইক(ফ্কি) - বিদিতীর্ণে) সংপুৎ, চার্ববাক- 
মতাবলন্বী ৷ নাস্তিক। 

লৌকিক (লোক + ইকফ্থিক)- ভবার্থে, 
বিদ্দিতার্থে) বিৎ, তরি, লোকসন্বন্ধীয়, 
মানুষিক, লোকব্যবহারসিদ্ধ। পার্থিব । 
সাংসারিক। 

দ্রিকে-স্য গমন করা, হৃ ৷ 

লৌকিকান্মি (লৌকিক -_অন্সি) সং, পুৎ, 
অসংস্কত, অগ্পি। শিৎ-১ «“ন পৈত্র্য- 
যজ্িয়ো! হোমো লৌকিকাগ্ে। বিধীয়তে 1 

| লৌতেয় (475205199) লুতাবর্গ । মাকড়স। 
সমুহ। 

লৌল্য লোল +যষ্যে)--ভাঁবে) সৎ, ক্রীং, 
চা্ল্য। স্পৃহা । লোভ। কামনা । 

চাপল্য। | 
লৌহ লোহ+অ(্১)- স্বার্থে) সৎ, পুৎ- 

ক্লীৎ, ধাতুবিশেষ, লোহা। চুম্বক দ্রাবক 
কষক জামক ধাতু । বিংঃ ভ্রিৎ লৌহ্- 
নিশ্মিত। : 

লোৌহচারক ; সৎ, পুং, নরকবিশেষ। 
লৌহবর্ (লৌহবত্সন্, লৌহ লোহা- 

বত্মন পথ) মং, ক্রীৎ, লৌহনির্দিত 
পথ, রেলওয়ে । 

লৌহভাগ্ড (লৌহ -ভাগ্ড পাত্র) সৎ, পুং, 
হামামদিস্ত। | ক্লীং, লৌহনিশ্মিত ভাও। 

লৌহভু ) সং, স্ত্রী, কঠিনী । 
লৌহিত্য (লোহিত+য(ষ্যয)- ভাবে ) অং, 

ক্লীৎ, রক্তবর্ণ । পুৎ্, ব্র্গপু্ নদ । শিং-১ 
“তীর্ণলোৌহিত্যে 7” রেদু) । রক্তসমুদ্দ । 

লৌহিত্যা (লোহিত + ঘ(খয?আ _ প্রৎ) সৎ, 
আ্রী,কামরূপদ্দেশের উত্তরদিগপ্তিনা নধী। 

পা 

ব 

€ র্ রি (অন্তঃস্থ-দক্তৌত : | 
বু; ব্যঞ্জন বর্ণের উনডিংশ অক্ষর | (বা 

বধ করা+ অ.ড)--ক) সং, পু২, বাধু। 
বকুণ। বাহ । বরুণালয় । বক্ষঃন্থল। 
সাস্বন। কী, মন্ত্রবিশেষ। বসন। অহ, 
সাদৃশ্য । 

বউনি নেহন শধধজ) সং, বহনের বেতন। 
(দেশজ ) ব্যবসায়ী লোক সর্ববশ্রথমে' 
বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়! যে মুল্য পায় 

বংশ (বষৃু বমন করা+শ--শ্খ, নামার্থে 
যে পুর্নপুকষদিগকে বমন করে) সং 
পুং, কূল, গোত্র । একগোত্রোখ্পর, পুর্ব 
পুরুষ বা সস্তান। বেম্ব উদগীরণ করা, 



ংশ 

বন্ শব্দ কর1+শ-_নামার্থে। ষেকৌড়। 
ঘমন করে বাযষেবাদু দ্বারা শব্দিত হয়। 
অথবা বন-শী শয়নকর14অ(ডে)-_ক। 
ঘে বনে শয়ন কষে) বংশ । বাশী। শ্বর- 
বিশেষ । সমুহ । বর্গ। নাসাবিবর । গর্ব । 
গৃহের উদ্াকাষ্ঠ। পর্ঠ দণ্ড, পিঠের ফাড়া। 

ইক্ষু । সালবৃক্ষ । 

বংশক (বংশ +কণ্-_ যোগ) সং, পুৎ, মৎস্তা- 
বিশেষ, বাশপাতা মাহ। ইক্কবিশেষ, 
বাশাই, সামসাড়া। কলীং, অগুক চন্দন । 

বংশকফ (বংশ বাঁশ-কফ) অং, ক্লীং, 
আকাশে উদ্ভীয়মান হুত্তর, বুড়ীর সুতা 

বংশক্ষীরী বেংশ বাশ-ক্ষীর গাঢ় ছুগ্ধ। 
ক্ষীরবর্ণ বলিয়।) সং,স্্ীং, বখশলোচনা। 

বংশজ বেংশ-জ [জন্ জন্মান+ অডে)-- 
- ক] যে জন্মে, ৫মী - ষ) বিং) ত্রিৎ, সৎ- 
বংশজাত, সত্কুলোত্পন্ন । বংশ্বজাত। 
পু, বেণুষব । জা স্ত্রী, বংশলেচনা। 

ংখধর (বংশ ধর [ধু ধারণকর1+অজেন্) 
_ক] যেধারণ করে) বিৎ, ত্রিৎ, কুল- 
রক্ষক, বংশপ্রবর্তক, কুলবদ্ধন, কুলোদ্বাহ, 
বংশের শ্ছাপয়িতা। সন্তান । 

বংশনালিকা বখশ বাশী-নাল চোঙ। 
+কণ্_ প্রৎ) সং, জী বংশী, বাশী। 

ব্খশপত্রক (বংশ বাশ-_ পত্র পাতা। 

বংশপত্রের ন্যায় এই মৎস্যের আকৃতি 
বলিয়া) সং, পুত, বাশপাতা মাছ । নল, 
খাগড়া । শাদ। ইক্ষু । ব্লীং,হরিতাল। 

বংশপত্রপতিত ; সং ব্লীৎ, সগুদশ অন্ষর 
ছন্দোবিশেষ। 

বংশপীত; সং, পু, কণগুগ্গুলু। 
বংশপুস্পা ; সৎ, আ্্রীঘ, সহদেবীলতা । 
বংশপুরক ; সৎ, ক্লীৎ, ইক্ষুমূল। 
বংশমধ্টাদা;) সং,জ্দ্রীং, বংশ পরম্পরায় 

প্রাপ্ত গৌরব, কুলক্রমাগত মর্ধ্যাদা । রাজ- 
দত ভপাধি, খেতাব । 

বংশরোচনা ) বেংশ-রুচ্ দীপ্তি পাওয়। 
বংশলোচনা ( +অন, আপ্. প্রৎ৭মী 
বংশশররা ষ) সং, জ্ীং, বাশের গ- 
বের অভ্যন্তরে উত্পন্ন শ্বেতবর্ণ ওবধ- 
বিশেষ বংশলোচন । 

1 ১৩৬১ ] বক 

বংশন্ছথ বেংশ-ন্ছ [হ্থাঁ থাকা+অভ্ডে)স্ 
ক] যে থাকে) সং, ক্র, ছন্দোবিশেষ ও. 
বিং, ত্রিৎ, বংশে স্থিত / | 

বংশন্ছবিল ; সৎ, ক্লীং, ছাদশাক্ষ্রচ্ছন্দে- 
বিশেষ, যাহার1 ১ম ৩য় ৬ ৭ম ৯ম ১১শ 
বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট গুরু। 

বংশাগ্র- ক্লীৎ (বংশ _ অগ্র। অঙ্কুর) 
বংশান্কুর _ পু সংবাশের কৌড়া। 
বংশানুচরেত (বংশ - অনু অনুক্রম _ চরিভ 

অগ্রগত) সৎ, ক্লীৎ, বংশের চরিত্রবর্ণন ॥ 
পুরাণে-_-পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ 3 
“অর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশে মন্বম্তরাণি চ। 
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাঁণৎ পঞ্চলক্ষণৎ 1? 

বংশাবলী (বংশ - আবলী শ্রেণী) সৎ, স্ত্রী 
পূর্বপুরুষদের নামাবলী। কুলজী । 

বংশিক বেশ 7 ইক - সংজাতার্থে) সৎ রীৎ 
অগুরু | বিৎ, ত্রিং, বংশোত্পন্ন । কা1-- 
দ্রীৎ, মুরলী, বেনু, বাশী। [বেণু, মুরলী । 

বংশী বেংখশ+ ঈপ্-_জ্্রীং) সৎ, স্ত্ীং, বাশী, 
শীধর বেংশী-থর [ধু ধারণ কর1+ 
অআন্)- ক যে ধরে,২য়া- যু) সৎ) পু? 
কৃষ্ণ, বংশীধারী ॥ 

বংশীয় 8 বেংশ+ ঈয়নৌয়),্(ফ্য)- ভবার্থে 
বংশ্য ; বিৎ, ত্রিৎ, বংখশোছিব। সদ্বৎশ- 

জাত। সন্ত্রাস্ত। ছদ্বেশী । 
বক বেচু বলা+অ(অন্)-ন্ম। যে মত্ত 

খাদক বলিয়া কখিত হয়। অথবা বন্ক্ 
কুটিল হওয়।+জঅন-ক। যে বক্রভাবে 
গম্ন করিয়া থাকে) সং, পু, শ্বনাম্- 

প্রসিদ্ধ অলচর পক্ষিবিশেষ। শিৎ- ১ 
“হুৎদ সারসকাচাক্ষবক ক্রৌঞ্চশরারি ক15। 
নন্দীমুখী সকাদম্বা বলাকাদ্যাঃ প্লিঝও 
স্বৃতাঃ। প্রবস্তে সলিলে যস্মাৎ এতে তস্মৎ 
প্রবাঃ স্মৃতাঃ 1” €ষে হরপ্রিয়রূপে উক্ত 
হইয়াছে ) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বাসকোনা! 
গাছ, বককুলের শাছ। দৈত্যবিশেষ, 
বকাস্থর, পুতনার ভাতা, ৰকংশের চর; 

বকপক্ষীর অূর্তি ধরিষ্! কৃষ্ণকে গিলিয়া ব্ধ 
করিতে আসিয়াছিল, কিন্ত কৃষ্ণ তাহাকে 

ঠোট ধরিয়া চিরিয়া বধ করেন। ভীমকর্তৃ ক 
হত রাক্ষসবিশেষ। কুবের। যন্ত্রবিশেষ। 

১০১ 



বত 7? 

বেক দৈত্যবিশেষ জিৎ ধকজিষ 

বর্কনিহদন ৃ যেজয় করে। নিহ্দর যে 
ঘকবৈরী বধ করে, ২য়।-ঘ। বক- 

বৈরিন্, বক দৈত্যবিশেষ - বৈরিন্ 
শত্রু, ৬ঠী _য) সং) পুৎ। ভীম । কৃষঃ। 

বকন বোকু শব্ঘজ কি ?) সং, অনর্থক ভাষণ, 
জল্পান। বকৃ বন্ধ করা । 

বক্গনা (দেশজ) সৎ, অলবয়স্কা গবী। যে 
বাছুৰের এখনও গর্ভ হয় নাই বা বাছুর 
হয় নাই। 

বকপঞ্চক ; সং, ক্ষীং, কংত্িক শুরুপক্ষের 
একাদশী অবধি পুর্ণিমা পধ্যভ্ত পচ: 
তিথি । 

ব্ক্বৃত্তি বেক-বৃত্তি জীবিকা । বক- 
বকত্রতী ব্রতিন্, বক- ত্রত+ইন্_ 

অস্ত্যর্ে। যে ধকের ন্যায় মিথ্যা! বিনীত 

হইয়া জীবিকাদি নিন্দাহ করে) বিৎ, 
ত্রিং, বঞ্চক, শঠ। বকাধার্মিক | সৎ, পুত, 
ভণ্ড ধূর্ত ও স্বার্থপর ব্যপ্তি ? শি” -১ 
“অধোদৃষ্টিনৈেকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎ্পরত । 
শঠ$ মিখ্যাবিনীতশ্চ বকত্রতচপে। দ্বিজ 1” 

বকরী (বর্করী শকজ) সং, ছাগী, সী ছাগ । 
বকাগুপ্রত্যাশান্গজায়_ন্যায় (৯) দেখ । কা, 

স্্রীৎ, বৃথা আশ! । 

বকারি ; সৎ, পু, আীকৃষ্ঞ | 
বকুল (বচ্ বলা1+উল(কুল)- সংজ্ঞার্থে, 

বর্ণিত যে কবিগণ কর্র্ক উল্ত অর্থাৎ 
হইয়াছে) সং, পুৎ, পুষ্পস্ৃক্ষবিশেষ, 
বকুলগাছ। ক্লীৎ, তৎ্পুস্প | 

বকেয়। আরবী) সং, অবশেষ, বাকি, বক্রী। 
পুরাতন, আদিম । 

বকেকুকা (বক পক্ষিবিশেষ বা বক্র- ঈর্ 
গমন করা বা হওয়া1+ উক--প্রৎ ) সং, 
স্তীৎ, বলাকা, বকগড-ক্তি। বায়ু দ্বারা নত 
শাখা । 

বুকোট বেক বক্র হওয়া ওট - প্র) সহঃ 
পুং, বকপক্ষী। [পারিতোফষিক। 

বকশিশ (পারস্য বধ সিদন ধাতুজ ) দান, 
বকৃসি পোরস্য) সেনাপতি । নাজিরের ধী- 

নশ্ছ কম্ত্রচারী। 
বক্তব্য (বচ বল+ তব্য _ন্ম) বিং, ত্রিৎ। 

১৩৬২ ] 

বচনীয়, ধিন্দনীষ্ম। কথনীয়, বলিবার 
যোগ্য । € শতব্য- ভাবে) সং, ক্লীং, 
কথন, বাচ্য । নিন্দা । 

বক্তা বেজ, বক্তব্য দেখু, তৃতেন্) - ক) বিৎ, 
ত্রিং বকৃপটু, বক্ততাশক্তিযুক্ত । . 

বক্তৃতা বেক্ত +তা _ ভাবে) ষং,স্ত্রীং, বাক- 
পটুতা, বলিবার ক্মতা। বাস্বিন্যাস। . 

বন্ত, বেক্ব্য দেখ, ত্র-৭) ষং, ক্লীৎ, মুখ, 
আনন, বদন, আস্য। বৈদিক ছন্দো- 
বিশেষ । বন্মভেদ । তগরমূল | 

বক্ত, খুর (বিজ্ঞ, মুখ-খুর) সং, পুখ। দত্ত । 

বক্তভ বেক্ত, [ব্রহ্মার] মুখ-জ [জন্ জ- 
ম্মান4 অ(ড)- ক) জাত; ব্রহ্মার মুখ 

হইতে জাত বলিয়া) সং, পু, ব্রাহ্মণ । 
রিং, ত্রিৎ, মুগ্রজাত ॥ 

বক্ততাল ; সং, ক্রীৎ, মুখবাদ্য । 
বক্তপট্ট বেক, মুখ-পউ বস্তু) সৎ, পু) 

অশ্বাদির মুখবদ্ধ শস্যপুর্ণ থলিয়1,তোবড়া। 
বক্তভেপী (বন ভেদিনৃ, রন্তু, মুখ- তে- 

দিন যে ভেদ করে) সৎ, পুং) তিজরস। 
বিং, ত্রিং, মুখবিদ্দারক । 

বন্তবাস বেক্ত, মুখ-বাসি সুগন্ধ করান 

আন্) - ক) সং, পুৎ, নারদ । 

|..€ ভেষ্ঠী _ ষ) মুখগন্ধ । 
1 বন্ত শোধী বেক্ত, -শোধি শুদ্ধকরান+'ইন্' 

(শিন্)- ক) সৎ, পুৎ, জন্বীর । মুখশোপক 
তাশ্ুলাদি। [পুৎ, মুধামুত। জল।। 

ূ বজ্জাাসবশেজ্ত, যুখ- আসব মদ্য, মপু সঙ, 
1 বক্র বেনৃকৃ কুটিল হওয়11রকৃ_ ' সং, 
ূ ক্লীৎ, নদীর বাক । বিৎ্ ত্র, আনুতু, 

কুটিল, বাক।। ক্রু,র। শঠ। পু» শনিগ্রহ। 
বন্রগতিবিশিষ্ট গ্রহ । মঙগলগ্রহ । রুদ্র । 

ত্রিপুরাস্থুর 1 পর্পট । 
বক্রবণ্ট $ সখ, পুৎ, রদরবৃক্ষ। কুটিল- 
বক্রকণ্টক $ কণ্টক। ধদিরবৃক্ষ। 
বক্রগ্রীৰ বেক্র বাঁকা- গ্রীবা, ৬ষী _ ছিৎ) 

সৎ, পুৎঃ উর, উট । বিৎ, তরি যাহার 

গল] বাকা । 
বক্রচণ্চু বেক্র বাকা- ঠোট, 
বক্ততুণ্ড তুণ্ড মুখ, চী- “হি সঃ 

পুৎ। শুকপক্ষী । 



ব্ক্রো। [ ১৩৬৩ ] 

(বনৃক্ কুটিল হওয়া+- বন্রণ -ক্রীঘ। 

বক্রণা-স্্রীৎ £ অনট্, অন- ভাবে, জাপ) 
বন্রীকরণ। 

বক্রুদংঘ্রী (বক্র বাকা _দংঘ্ বড় কাত, 
৬ঠী _হিৎ ) সং, পৃৎ) শৃকর, বরাহ। 

বক্রনক্র (বজ্র বাকা-নক্র নাসিকা ই- 
ত্যাদি) সৎ,পুৎ, পিশুন, খল । শুকপক্ষী। 

বক্রনামিক (বক্র বাঁকা * নাসিক, টি - 
হিং) সং, পৃৎ। পেচক । বিং, ত্রিৎ) হাহার 
নাসিক বাকা। 

বক্রপুচ্ছ 8 € বন্রর বাঁকা--পুচ্ছ, বালধি 
বক্রবালধি $ _ু লেজ, ৬্ঠী-হিৎ) সং, 
পৃৎ_ স্ত্রীং, কুকুর । বক্রলাঙগ,ল, বাকা 
লেজ। 

বক্রপুস্প ; সৎ, পুঙ, বকবৃক্ষ | পলাশবৃক্ষ । 

বন্রেভণিত (বন্রু বাকা-ভণিত কথিত) 
সং, ক্রীৎ, ধক্তোক্তি, শ্লেষবাক্য। 

বক্রেম (অব বিপরীত -ক্রেম গমন করা 
অ(অল্)- ভাবে । অ- লোপ) সং) পু, 
পলায়ন, প্রস্থান। 

বক্র্াঙ্গল (বক্র বাঁকা-লাজ,ল €লজ) 
সৎ পুহ, কুকুর । জী, বক্রপুচ্ছ | 

বন্রবন্ত, (বক্র বাকা-বক্ত, মুখ, *ষ্ঠী _ 
হিৎ) সৎ, পুত, শুকর। বিৎ, যাহার 
মুখ বাক]। 

বক্রশল্যা; সং, স্ত্রীৎ, কুটুন্িণীক্ষুপ । 
বক্রাঙ্গ ( বন্র' বারা অথয়ব ) সৎ, 

পুং) হৎস | ক্লীৎ, বাঁকা অঙ্গ । বিৎ, ভ্রিং, 
কুটিল অবয়বযুক্ত | 

বক্র (বচ বলা+ক্রি_প্রৎ) বিং, রিং | 
মিথ্নাবাদী, অনৃতভামী। * 

বক্রিম ই কেন্চ্ ঘক্রহওয়া+ইম(্রি কুমচ্ট 
বক্রিমা $ _ভাবে। বক্র কুটিল+ইমনৃ-- 

ভা) সৎ, পুৎ, বক্রেতা, কৌটিল্য । শঠতা। 
বন্তরী ( বন্রিন্, বক্র +ইন্ _ অকস্ঞ্র্থে) সং, 

পু্ধ বুদ্ধ । বিৎ, ত্রিৎ, বক্রবিশিষ্ট । শিং 
১ গলগ্েশো যদি বক্রী গ্যাঙ পুখ্সঃ 
কাধ্যেঘু বক্রুতা।১; 

বন্ষোক্তি (বক্র কাক1- উক্তি ব্যঙ্গোক্তি 
ব্বং- স) সং, স্ত্রীং, ঘ্র্থ উক্তি । কাব্যের 
অলঙ্কারবিশেষ, শ্লেষবাকয, ব্যঙোক্তি। 

(হি 14 ১ 

ঃ 

| 
| 

ৰ 

শিং২১৭ অন্যস্যান্যার্থকং বা নয রী 
যোজয়েদৃযদি। অন্যঃ শ্লেষেশ কাকা বা 
সা বক্রোক্কিস্ততো দ্বিধা 1? 

বক্কোষ্ঠিকা বেজে বাকা-ওষ্ঠ ঠে টি+ক 
_ প্রৎ) সৎ, স্্ীৎ, স্মিত, ঈষৎ হাস্য। 

বক্ষঃ (বক্ষস্, বক্ষ দংহত হওয়া অথবা 
বহ্ বহন করা+অস্- ক.) সং, ক্লীৎ, 
উরংস্থল । হুদয়, খুক। 

বক্ষস্পর্ধিনী;. সৎ, জ্স্রীৎ, যে স্ত্রী বুকের উপর 
স্পর্দী করে, অতিশয় প্রিয়া পত্ী। 

বক্ষণ বেক্ষঃ দেখ, অন - প্র) সতক্রীৎ,বন্ষঃ। 
বঙ্ষোজ €(বক্ষন্-জ [জন্ জন্ম।ন+ 
বক্ষোকুহ / অংড)- ক)]যে জন্মে ২য়-পক্ষে 

কুহু আরোহণ করা+কআ(ক)-ক, ৫মী 

-ফষ) সং, পুৎ১ হ্রী-স্তন, পয়োধর । 
বক্ষ্যমাণ বেচ বলা আনশোন) _ শ্ম) বিং, 

তিং, যাহ! বলা যাইবে । বক্তব্য । বাচ্য। 
বধ্চিল (আরবী) কৃপণ ব্যয়কু%ি। 
বগল (পারস্য) সং) বাহুমূশ, কক্ষদেশ । 
বগলামুখী ? সৎ, স্ত্রী, দ্রশমহাবিদ্যান্তগত 
বগলা 4// দেবীবিশেষ। আন্নদামঙলে ই- 

হার রূপ; যথা 

খাতা? (দশমহাবিদ)) 1 

পধৃমবতী দেখে ভীম সভদ্ হইল । 
হইয়া গলামুবী মত্তী দেখা পিলা। 



বঙ্গ 

রত্বগছে রত্বমিংহাসনমধ্যস্হিতা | 
পীতবর্ণা পীতবন্ত্রাভরণভূষিত!। 
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্ব! ধরি । 
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া উদ্দ করি। 
চক হুর্ধ্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন। 
ললাটমণ্ডলে চক্্রথণ্ড হুশোভন।” 

বগাঁছ অব-গ্পাহ জান করা4+- অ(অল্্) _ 
ভা, আঅ-€৫লাপ) সং, পুৎ,। অবগাহন, 
সন্ভ্বন, ক্গান । শিং- ১৭পুর্ববাপরোৌ তোক়- 
নিধী বগাহ্য |” 

বপ,(ব্চু বলানু-প্রথ। ব-গ) সৎ, 

পু, বক্ত1, বাণী, কথক । 
বন্ধ (বক্র দেখ, অ(অন্)-ক) জং, পু 

 লদ্দীর বাঁক, টেক। বিং, ত্রিং, বক্র । স্কা 
স্ত্রী, পল্যন্বন, পালান। পল্যয়নের প্রান্ত- 
ভাগ। (কণ্টক, কাটা । 

বন্ষিল বেস্ক বক্রতা+ইল - প্রং) সং, পুৎ, 
বঙ্ক্য বেক্র দেখ, য-ম্ম) বিৎ, ত্রিং, বক্র, 

বাকা । টেড়া। 
বন্ছি, (বক্রে দেখ, ক্রি_প্রৎ) সৎ, ক্লীৎ, 

পার্থ্ান্থি,পাজরা। গৃহদারু। বাদ্যবিশেষ। 
বজ্ণ (বানৃছ আকাজ্মা] কর14আন্--ক, 

নিপাতন, কিম্বা বক্ষঃ দেখ, আন- প্রৎ, 

ন- আগম) সৎ, ক্রীৎ, উরুসন্ষি, কুচকি। 
বত, ( বজ্ষ, সংহত হওয়া+উ- প্রৎ) 

সৎ, স্ীৎ, গঙ্গার এ1৭10ি-এষ। 

ব্ $ (বন্গ, থখঞ্জ হওয়া7 অ(অল্) 

বাঙ্গালা -ধি, সংজ্ঞার্থে) সং, পুৎ, বা- 
গালাদেশ। শিং-১ “রত্বাকরৎ জমারভ্য 

ব্রহ্মপুত্রাস্তগৎ শিবে। বঙগদেশে। ময়া 
প্রোকজহ জব্সিদ্ধিপ্রদ্র্শকঃ |”) সোম- 
বৎ্শজ বলিরাজের অন্গ,বঙ্গ, কলিগ পুণ্ড, ৷ 
ও সক্ষম নামে পঞ্চজন ক্ষেত্রজপুত্র জন্মে। 
তাহাদিগের মধ্যে বঙ্গ নামক পুত্র যে 
বিভাগে পুকুধানুক্রমে রাজত্ব করেন, 
তাহার নাম বঙ্গ । পুর্ষে এক্ণকার সমস্ত 
বাঙ্গাল! দেশকে বাঙ্গালা দেশ বলিত না। 
এখনও বস বলজ ও বাঙাল শব্দ পুর্ধব" 
দেশ জন্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ঘবন 
রাজাদিগের আধিপত্যসময়ে বাঙ্গালা 
নামের প্রথম প্রচার ছয়। ঘত্কালে সম. 

[ ১৩৬৪ ] বন 

দ্বীন দ্বিললীশ্বরের অধীনত অস্বীকার 
পূর্বক বঙ্গের রাজা হন, ততকালে এ 
বঙ্গদেশই অত্যন্ত সম্ৃদ্ধিশালী ছিল, 
তথাকার যবনা ধিপের! ক্রমে ক্রমে পরাস্ত 
হইলে তিনি সমস্ত গৌড়রাজ্য স্বীয় অধি- 
কারতুন্ত করেন। সেই সঙ প্র দেশের 
নাম বাঙ্গালা হইল। আনস্তর ১৫৭৪ ত্বঃ 

সম্রাট আকবর সমজ্ত রাজ্য অধিকার 
করিয়া সুবাবিভখকালে এ্রদেশের বাঙ্গাল! 
নামই প্রচলিত রাখেন। আইনআকৃবরি 
বলেন পুর্বকালের রাজার! নিম্দদেশের 
অনেক স্থানে দশ হস্ত ভর্ধ, বিশহস্ত 
প্রশস্ত এক একটা বাধ বা আল দিয়া- 
ছিলেন, একারণ বঙ্গ আল এই ছুই 
শব্ষের যোগে বাঙ্গাল এবং এ বাঙ্গাল 
হইতে বাঙ্গাল। নাম হইয়াছে । এবং 
প্রাচীন ইউরোপীয়েরা কহেন পুর্ব বে- 
গাল! নামে একটা নগর ছিল, তাহার 
নামানুসারে এ দেশের নাম বাঙ্গাল 
হইয়াছে । পুব্দকালে এ সন্ুদ্ধিশালা 
বেঙগালা নগরে ইউরোপীয়েরা বাণিজ্য 
করিত । ইহাতে বোধ হয় ঢাকার নাম 
বেঙ্গাল! ছিল, এক্ষণে চাকার একটী 
বাজারের নাম বাঙগালা-বাজার । আর 

গৌড় ও বঙ্গ এই ছুইটী নাম অনেক 
পুরাণ ও তন্ত্রে পাওয়া যায়, স্থতরাং 

আধুনিক নহে, আর এঁ গৌড় ও বঙ্গ 
যখন আধুনিক বাঙ্গালা অন্তর্গত হইল, 
তখন বাঙ্জালা দেশ যে আধুনি” হে 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । কিল লাল 
নামটা অত্যন্ত প্রাচীন নহে। (৮ অন্- ক) 
চক্্রবংশীয় বলিরাজার পুত্র। কার্পাস। 
বেগুণ। (বঙগপদে ব্হদেশীয় লোকের 
লঙ্গণ। বহুবচনাস্ত ) বঙ্গদেশবাসী লো'ক- 
সমূহ । ক্লীৎ, রঙ্গ, রাৎ। সীসক, সীস।। 

বলগজ (ব্গ-_-জ [জন জন্মান+অ(ড)- 
ক] জাত) সৎ, ক্লীৎ, সিন্দুর । বিৎ, ত্রিৎঃ 
বঙ্গদেশজাত, বাঙ্গালি। 

বঙ্গন বেঙ্গ দেখ, অন - প্র) সংপুৎবার্ভাকু, 
বেগুণ। 

ব্গশুন্থজ বেদ রাৎ্-শুন্ব তাঅ--জ [জন্ 



ব্চা 

জন্মান+অ(ড)- ক] উৎপন্ন) সং, ক্লীৎ, 
কাৎস্য, কাসা । পিতল। 

বঙ্গসেন বেন বাঙ্গালাদেশ-সি বন্ধন 
কর1+ন- প্রত) সংপুৎ, বকফুলের গাছ । 

বঙ্গারি বঙ্গ সীসক-সরি শত্রু সং,পুৎ 
হরিতাল। 

বচ (বচ্ বলা+অ-প্রৎ) সং, পুখঃ শুক- 
পক্ষী । চ1 স্ত্রী, ওধধবিশেষ, বচ। 

বচক্র €(বচ দেখ, আক্র,- _ প্রৎথ ) বি, ত্রিৎ, 
বাচাল, বহু'্ভাষী। অং, পুৎ, ব্রাঙ্গণ । 

বচন (বচ বলা+ অন(অনট)- ভা ) সৎ, 
ক্লীং,কথন । (1 অনট - শ্) বাক্য । খষি- 
প্রণীত ধর্খ্শাস্বার্দির পদ্য । ব্যাকরণে-- 
হুপ্ তিডীর্দিবিভক্তি পর্দের সঙ্্যা, বিভ- 
ভক্তির একত্বাদ্দি, একবচন, দ্বিবচন ও বহু- 
বচন। 

বচনগ্রাহী (- গ্রাহিন্, বচন বাক্য - গ্রাহিন্ 
গ্রাহা, বাধ্য) বি ত্রিৎ বচনেশ্ছিত। ক- 
থার বাধ্য । 

বচনবদ্ধ (বেচন- বদ্ধ, ৭মী-ষ) বিং, ত্রিৎ 
স্ত্য বদ্ধ, প্রতিশ্রুত । 

বচনীয় বেচে বলা+অনীঘ় নম) সং, ক্লীৎ, 
নিন্দা শিং-১ “বচনীয়মিদৎ ব্যবশ্হি- 
তমৃ 1”) বিং, ভি, নিন্দনীয় । কথনীয়। 
বাচ্য। 

বচন।য়তা বেচনীয় +তা- ভাবে) সং, স্্রীৎ, 
নিন্দা, অপবাদ । শিং-১ “জনপ্রবাদঃ 

কবৌলীনৎ বিগানৎ ব্চনীয়ত117 
বচনেশ্ছিত (বচনে বাক্যে-শ্ছিত যে থাকে) 

বিৎ, ভ্রিং) বশ্য, কথার বাধ্য । 

বচর ; সৎ, পুৎ, কুকুট | শঠ, ধূর্ত । 
বচলু (বচ্ বলা7+অলু-প্রৎ্) সং) পু, 

শত্রু, রিপু। অপরাধ, দোষ । 
বচঃ বেচস,বচ বলা+ অস._ শর) সংক্রীৎ, 

বচন, বাক্য, কথা । 
বচসা বেচল শব্দজ) সংবাক্যব্যয়,বকাবকি। 

বাগ যুদ্ধ। বিতণ্! [ 

বচমাৎপতি বেচসাৎ ব্চস শব্দের ষীর এক 
শ্রেষ্ট, ৬ষ্ঠী-ষ) সৎ, পু) 

[স্ত্রীৎ, বচ্। 
বলা4+অল্্-ম্ম, আপ.) সৎ 

বচন -- পাতি 

বৃহস্পতি । 
বচা (খচ্ 

১৩৬৫ ] ব্জ 

বচোগ্রহ বেচস বাক্য- গ্রহ যে গ্রহণ 
করে) সং, পু, কর্ণ, শ্রোত্র । 

বজ্জাত পোরস্য বদ- আরবী জাৎ) জারজ, 
বে-জন্মা। 

বজ.রা-নৌকাবিশেষ, বৃহৎ্তরী । 
বনজ বেজ গমন কর1+1র--ক, সংজ্ঞার্থে) 

২, পুৎ-ক্লীৎ, কুলিশ, ইত্দের অস্ত্রবিশেষ, 
বাজ, । (অষ্টবত্র, যথা--বিষ্ুডর চক্র, শ্ি- 
বের ব্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অন, 
যমের দণ্ড, ইন্দের কুলিশ, কার্তিকেয়ের 
শক্তি, কালীর খঙ্জা--.এই আট প্রকার)। 
অন্ত্র। হীরক। বজ্রাকৃতি চিহ্ু । শিশু । 
ছাত্র । অম্ন। অলাবু। তিলকেরক। 
কটুক্তি। পু, যোগ-বিশেষ, বি্ষ,্তাদি 
সপ্তবিংশতি যোগের এক যোগ । যছবংশীয় 
নৃপতিবিশেষ, কৃষ্ণের প্রপৌত্র ।কুশ। বিৎ, 
ত্রিৎ কঠিন। অশ্বাসার । বজ্রাকৃতি। হুদ্ধি- 
দ্ারক। অসহা। জ্াজ্ীৎ, জহীবৃক্ষ । 
গুড়,চী, ছুর্গা। শিৎ- ১ “বস্তাম্কুশকরী 
দেবী বজ্র! তেনোপশীয়তে 1” 

বক বেস্র+কণ- যোগ) সৎ, ক্লীৎ, বঞ্জ- 
গার । উপগ্রহবিশেষ। 

বজ্রক্থট বেজ্র বজ্জের ন্যায় কঠিন-_ কম্কট 
বম্ম) সৎ, পুৎঃ হনূমান্ । 

বজ্কণ্টক; সৎ, পু, হীবৃক্ষ। কৌকিলাক্ষ 
বৃক্ষ । 

বজ্কন্দ ; সং, পুৎ, সকরকন্দ আলু । 
বজ্রকেতু ; সং, পু, নরকরাজ । 
বঞ্চনা 0 চর্ম) সৎ, পুৎ, খড়গী, গণ্ডার। 

বজজিৎ ব্আ-জিৎ [জি জয় কর17* 
(কিপ)-ক] যে জয় করে। মুহুমুহুঃ 
বজাঘ।তেও ইহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয় 
নাই বলিয়া) সং, পুৎ, গরুড় । 

বজ্জজালা (বরজজ-জালা অগ্নিশিখ! ) সৎ, 
স্্রীং, বজ্ঞাপ্রি, বৈদ্যুতাগ্সি । 

বজ্রতৃগ্ড বেজ বজের ন্যায় কঠিন -তুণ্ড মুখ, 
ওষ্ঠাধর) সৎ, পুৎ, গরুড় । গণেশ । গৃধ। 
মশক । মত্কুণ। 

বজদত্ত $ বেজ বজ্রের ন্যায় কঠিন 
ব্জদশন $ দত্ত, দশন-দাীত) সৎ) পথ 

শুকর । ম্র্ষিক। 



বঞ্চিঃ 
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বন্জধর (জজ -ধর[ধ্ব ধারণ করা+" 

বঞজ্সপাশি অ(অন্)- ক] যে ধারণ করে, 
য়া ব। বজ্র-পাণি হস্ত, ৬ঠী-_হিৎ) 
সং, পৃৎ, ইন্দ্র, দেবরাজ । জিনবিশেষ | 

বজনিখোষ বেজ-নিখোষ শব্ষ। শব 
বজজনিষ্পেষ / -নিস্পেষ[নির্- পিষ পেষণ 
করা+অতঅল্)-ভ1] এখানে গেষণ বা 
দুই বন্ধর পরস্পর প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ) 
৭ পু, বজ্ধবনি, বঞ্রোত্পন্নশষা । 

বজ্সপুষ্প (বস্ত্র হীরক-- পুষ্প) সৎ ক্রীং, 
তিলপুষ্প;তিলফুল । স্পা _ স্ত্রীং,শ তপুষ্পা । 

বজ্রথ ; সৎ, পুৎ, ক্ষত্রিয় জাতি'। 
বজ্জরদ (ষঞ্ বজ্তের ন্যায় কঠিন-রদ্ দম্ত) 

সৎঃ পু শুকর । [মুখী ফুল। 

বজজবলী (বজ্জ -বলী লতা) সং, স্রীৎ, সুষ্য- 

বজ্রবারক; সং, পু, যাহাদের নাম স্মরণে ব 

উচ্চারণে বজ্রাহত হইতে হয় না। “জেমি- 
নিশ্চ ভুমন্তশ্চ বৈশল্পায়ন এব চ। পুলস্তযঃ 
পুলহো লিষুঃ ফড়েতে বক্স বাঁরক12 

বজ্সবারাহী; সং, স্ত্রীং, মায়াদেবী। 
বস্ত্রাঙ্গ বেজ্র বজের ন্যায় কঠিন-্অগ দেহ 

বা বন) সং, পুৎ, জর্প। জী স্ত্রী, শস্য- 
বিশেষ । বিং, ব্রি, যাহার অঙ্গ বজ্তুল্য 
কঠিন। 

ব্জাভ (বজ্র-আভ1 দীপ্তি, ৬্ঠী- হিং) 
সৎ, পুৎ, ছুপ্ধপাষাণ | বিৎ, ত্রিৎ, হীরক- 
তুল্য দীপ্তিশালী । 

বজ্রান্থিশৃঙ্খলা ; সৎ, শ্্রীৎ, কোকিলাক্ষবৃক্ষ । 
বজ্রী বেজিন্, বজ্র +ইন্ - অস্ত্যর্থে) সংঃপুৎ, 

বজধারী ইন্দ্র । জৈনমুনি। মহিষ। স্্রীৎ 
ন্নহশবিশেষ । 

বর্ধক বেন্চ-ঞ্রি-্বঞ্চি বঞ্চনা কর+অক 
ণেক)-ক) সৎ, পুং, শৃগাল। কুকুর । 
চোর । বিং, ত্রিৎ, প্রতারক, ধূর্ত । 

ব্চন-্লীৎ 8 (বন্চ বঞ্চনা করা+ অন 
বঞ্চনা _স্ত্রীৎ $ (আনট্)_ভা।। ২য়-পক্ষে - 

অন-- ভা) আপ্) সং, 5ক1। (বঞ্চি+) 
প্রতারশ।, ঠকান। শিৎ-১ “বঞ্চনঞাব- 
মানঞ্চ মতিমান ন প্রকাশগ়েত।”। 

বঞ্চিত (বঞ্চক দেখ, ত(তক্ত) শট) বিং, ভ্রিৎ, 
_ প্রতারিত, যে ঠকিয়াছে। বৃঙ্গিত। 

্ ১৩৬৬ ] ৰ্ঠ 

পিপাসা 

বঞ্ুক (বঞ্চক ঘেখ,উক--ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
বঞ্চক, প্রতারক । | 

বঞ্চ্য বেনৃচ4+যঘ(ঘ্যণ)--") বিৎ। ত্রিৎ। গষ- 
নীয়। 

বঞ্জল বেন্চ গমন করা+উল _ধি, সং 
জ্ঞার্থে, চ-জ) সৎ, পুৎখ। অশোকবৃক্ষ । 
বেতসবৃক্ষ | পক্ষিবিশেষ। লা-_স্ত্রীৎ, 
পয়স্থিনী, হুপ্ধবতী গাভী । বিং১ত্রিৎ, বক্র । 

বট বেটু বেষ্টন করা+অ(অন্)-ক। যে 
অধিক তল-ভূর্মি বেষ্টন করে) সৎ, পুৎ, 
বৃক্ষবিশেষ, বড়গাছ। কপর্দক, কড়ি। 
বর্ত,লাকার বন, গোল। সাদৃশ্য । পিষ্টক- 
বিশেষ, বড়া । ত্রিৎ। গুণ, বটে, দড়ী। 

টী-জ্জীৎ, বড়ী। 
বটক বেট1ক৭- যোগ) সং) পুৎ, পিষ্টক- 

বিশেষ, বড়। অই্-মাসক পরিমাণ। 
বটর (বট দেখ, অর - প্রৎ) সৎ, পুৎ, কুক, | 

ধূর্ত । চৌর। পাপ্ড়ি। মাছুরি। তৃণ- 
বিশেষ । বিৎ, ত্রিৎ, চঞ্চল। 

বটবাসী বেটবাসিনূ, বট বড়গ্রাছ - বাসিন্ 
যে বাস করে, ৭মী _ষ) সৎ, পুং-সিনী 
_স্ট্রীৎ, উপদেবতাঁবিশেষ, যক্ষ» যক্ষিণী। 
বিৎ, ত্রিং, যে বটবৃক্ষে বাস করে। 

বটাকর (বট বেষ্টন”- আকর [আ-ক 
করা+অ-_প্রং) যে করে) অং, পু 
জ্জীৎ, রজ্জব, দড়ী। গুণ। 

বটারকা ; সং, পুং, প্রমিদ্ধ চোর । 
বটি বেট দেখ, ই-প্রৎ) সং, স্ত্রীং 

জিহ্বিক, আল্জিভ । 
বটিক। 7? (বট্+ঈপৃ, কণ্, আঁ.) সৎ 

প্. 

৷ বটা স্্রীৎ, বট । গুলিকা,বড়ী। রজ্জু। 

ঘ্টু (বট [যজ্ক্দুত্র ইত্যাদি] বেষ্টন 

বুক করা কিম্বা বট বলা+উ- 

সংজ্ঞার্থে। কণ্_ স্বার্থে) সং, পুৎ বালক। 
ব্র।ঙ্গণকুমার । বালক ব্রহ্মচারী । অজ্ঞান 
নির্বোধ ব্যক্তি । ব্রহ্ষচারীছাত্র। ভৈরব 
বিশেষ । কুটননটবৃক্ষ । 

বটকরণ বেটু ব্রদ্দচারীছাত্র-কু করা+ 
অন(বনট)-- ভা, উ-আগম) সৎ, ব্লীং, 
যজ্কোপবীত, উপনয়নসৎস্কার | ৃ 

বঠর ত্বেচে বলা+অর--প্রৎ। চ-ঠ) বিংঃ 



এপ পশশীশি। 

ব ] 

ত্রিৎ, ধূর্ত, শঠ । মন্দ, জড়। সৎ, পৃ, 
অন্বট্ট, যৈদ্য। মুর্খ । 

বড় বেক্রু শব্দজ) বিৎ; বৃহৎ । শ্রেষ্ঠ । 

বড়ভি-ভী (বল্ আচ্ছাদন করা+ অত 
জেভচ্) - ক, ই, ঈপ, ল-ড) সৎ, স্্রীৎ, 
তৃণনির্শিত গৃছের পাইড় প্রভৃতি, মুদ্দিন। 
ছাক্দের উপরি কিছুপিনের জন্য গৃহ, 
চজ্রশাল।। 

বড়ব। (বড় আরোহণ কর1-+অ(অল্)-শ্ম, 
-ব [বা গমন করা অ(ড)- ক] 
আপ) সং, স্্ীং, ঘোটকী। সমুদ্র্থ। 
মোটকী । অশ্বিনী । 

বড়া! (বল্ আচ্ছাদন করা+ অসন্)- ক, 
আপ ল-ড) সং, জী, গোলাকার 
পিষ্টকবিশেষ, বটবৃক্ষ । শিং_১“কদলে- 
নাথবা তালৈযুক্তৎ যক্তাঞুলং পিড়ৎ। 
পিড়ৎ চর্ণৎ বটো বড়া” ইতি শব্ব- 
চন্রি কা । 

বড়াই বেড় শব্ঘজ) সং, গৌরব, গর্ব্ব। 
বড়িশ-ক্লী২ ২ বেলি [বড+ই-ভা] 
বড়িশা-শী _স্ত্রীৎ $ মত্স্যথাদ্য - শো গ্র- 

স্থন কর+অ(ড)-ক। যে টোপ গাঁখে) 
সং, মত্স্বেধনীবিশেষ, বড়শী । 

বড়ী বেটিক শব্দজ) সং, বট । গুলি । 
বড় (বল্ আচ্ছাদন করার প্রথ্লন, 

ড) বিখ, ত্রিৎ বিপুল, বৃহৎ, বড় । 

বড় বেড আরোহণ কর14 রকৃ- ক) বি, 
তরি, বিপুল, বৃহৎ । 

বণ্ট (বন্ট, বাঁট।7-অ(অল)- )সৎ১পুৎ, 

ভাগ,অংশ। বণ্টন। (4 অল. -ম্ম,ঘাত্র।- ৷ 
দির মুষ্টি, বাট । বি, ত্রিৎ, অবিবাহিত । 

বটক (€্ণে দেখ, অক ণেক)- ক) বিৎ, ভ্রিৎ, 
বিভাজক । বেট +কণ্_ স্বার্থে) সং পু, 
বিদ্তাগ, অংশ । 

বণ্টন বেণ্ট দেখ, অনঘ্সেনট )-- ভা)সংযক্লীৎ, 
বিভাগকরণ। বাটন। অংশীকরণ। 

ব্ঠ বেন্ঠ একাকী দুরিয় বেড়ান + অ(আলও 
-_শ্ম) বিং, তরি, অবিবাহিত । খর্ব । 

বামন । অহ, গুহ, কুস্ত; প্রাস-অস্ত্র। 

বর (বঠ দেখ, আর- প্রৎ্) সং, পু, কুকু- 

কনের লেজ । বাশের কোড়। তাঁলগাছের 

১৪৬৭ )] বল 

নৃতন পাতা। মেত্ব। আচ্ছা্দক। কাচুলী। 
জা বন্ধন রজ্ঞু। বক্ষঃস্ছথল। কুকুর 

বগ্ড€বন্ শব্দ করা ইত্যাদি+ড--গাৎ। 
অথব। বন্ড বেষউক করা ইত্যাক্ষি+ব্ 
(অল.)-ম্ম) বিংযত্রিৎলাঙ্গলহীন,বেঁড়ে। 
অবিবাহিত । ছিত্নত্বক্। সৎ, পৃ, অনাবৃত 
মেঢ্। ধ্বজভঙ্গ | বৃষ 1৩1 স্ত্রীং,অসতী, 
পাৎশুল।। পুংশ্চলী | শিৎ_ 9 
বণ্ডামধ্যস্যানেকাশ্চেহ।”) 

বগ্ডাল বেন্ড ভাগ করা4+ আল -- প্রহসৎ, 
পুং, শৃরযুদ্ধ। নৌকা। খনিত্র, থস্ভা। 
কোদালি। 

ব্ (বা বায়ুচলা +অতডেৎ)-_ক) অৎ, 

সদৃশ, তুল্য । (এই শব্দ প্রায় অন্য শখের 
উত্তরই প্রয়োগ হয়, যথা-_-পশুবন্ সাধু- 
বহু ইত্যাদি)। 

বত বেন যাচঞা কর! ইত্যাদি +তক্তে)_ 
কম) অত, সম্বোধন । খেদ। করুণা । হুঃখ। 
হর্ধ । বিস্ময় । শিৎ--১ “চিত্রৎ চিত্রৎ বত 
বত মহচ্চিত্রমেতদ্িচিত্রৎ |” 

বতৎস-_ পুৎ (অব- তন্ন ভূষিত 
বতংসক _ ক্লীৎ 4 করা4+ আঅ(অল্)-_ ৭। কণ 

দ্বার্থে। অ- লোপ) সৎ, কর্ণভূষণ। 
শিরোভুষণ । ভূষণ। শি২-১ রজতগিরি- 
'নিভৎ চারুচন্দ্রাবভৎসৎ 1", 

বতোক! অব পুর্বে, সম্মুখে_তোক ঘ- 
পঙ্্ায। অ- লোপ) সং, স্ক্ীৎ, যে গাভীর 
দৈববশতঃ গর্তআব হইয়াছে । 

বত্রিশ ছ্োত্রিংশৎ্ শবজ ) বিঃ সংখ্যা 
বিশেষ, ৩২। 

বৎস বেদ প্রকাশ করা+স-শ্ম। যেসা- 
মর্থয প্রকাশ করে) সং, ক্লীৎ, বক্ষঃস্ছল ৷ 
(বদ বলা, শেহ পূর্বক বলাস-শ্ব) 
পুৎ, সা জ্তীথ সেহব্যঞগক শবা, অভ্তানা- 
দিতে প্রযুজ্য, বাছা । গে! শিশু, বাছুর । 
পশুমাত্রের শিশু । পুৎ, গো-বৎসরূপধারী 
কৎসের অনুচর অস্ররবিশেষ। (বন্ বাস 
কর1-4 স-প্রৎ। যাহাতে খতু সকল বাস 
করে) বত্সর। 

বসক ; সং, কীং,পুস্পকামীন । পুৎ, কূটজ ৃ  
ইন্দ্রধব। 



বন্দ ্ 

বন্নাখুক ১ সং, প্পুৎঃ মুদগ ! 

বঘনাজ (ধন- অজ ছাগল) সং, পু, বন- 
ছাগল। 

বনাটু (বন-অট গমন করা+উ-ক) 
সৎ, পুং নীলবর্ণ মক্ষিকাবিশেষ। 

নাত ( হিন্দী ) সং, তর্ণ।-নিশ্মিত শ্ুল বস্্র- 
বিশেষ। 

বনান দেশজ) সৎ, নিশান, গঠন । 
বনাস্ত বেন-আঅন্ত শেষ, ৬ঠা _ষ) সং,পুহ, 

বনপ্রাস্ত । বনভূষি, বনপ্রদেশ । 
বনায়ু) সং, পুৎ, দ্রেশবিশেষ, পারস্যদেশ । 
বনায়ুজ (বনাবু দেশবিশেষ-জ [| জন্ 

জন্মান4+'অ(ড)- ক] থে জন্মে, ৫মী-ষ্) 
সং, পুংঃ বনাযুদেশজাত অশ্ব । 

বন্মরিষ্টা ; সৎ, স্ট্রীৎ, বনহরিদ্রা। 
বনাচ্চক বেন-অর্চ, গমনকরা+ অক(ণক) 

_ ক) সং, পুৎ পুস্পজীবী, মালাকার। 
বনালিকা; সং, স্্রীৎ, হস্তী শুণ্তী " 
বনাশ্রয় (বন- আশ্রয় বাসস্থান) সং, পু, 

ঈাড়ক্কাক। বিং, ত্রিং, বনবাসী। 
বনিত (বন্ যাচ্ঞা। করা7ত(ক্ত)-ন্ম) 

বিৎ, যাচিত। ০সবিত । 
বনিতা (বন যাচঞা করা+4+তক্তে)-_শ্ম, 
আপ) সৎ, স্ত্রীৎ, নারী । প্রিয়া, অনুরক্ত1 
ভার্ধ্যা। (বন। 

বনী বেনৃ+ ইন্) সৎ, পু, বানপ্রস্থ। স্ত্রীৎ, 
বনীক 7 (বনি [বন যাচ্ঞা করা+ই-- 
বনীয়ক / ক) যাচন +ক্য4+অকংণক)- 

ক,বিকলে য- লোপ) সং, পুখ, যাচক, 
যাচ এঠাকারী। 

বনেচর বেনে বনেতে-চর যে চরে) মং, 

পুং। কিরাত । বিং, ব্রিৎ, বনচর, অরণ্য- 
চারী। 

বমৌকাঃ বেনৌকস্, বন-ওকস্ বাসস্থান, 
৬ঠী _ হিৎ) সং, পুৎ, কপি, বানর । বিৎ, 
ত্বিং, বনবাসী । 

বন্দক (ৰন্দ স্তন করা অকণেক)- ক) 
বিং, ত্রিৎ, বন্দনাকারী, ঘ্যতিপাঠক। 

ব্দন-ক্লীৎ ) বেগ স্তবকর1+-অন(- 
বদ্দনা_স্জীৎ / নট), অন--ভাবে, আপ) 

সং, অভিবাদন, প্রণাম । স্বব। স্ভতিপন। 

চি 

১৬৭০ ] না! 

-পসপাপাপ৯, পা ০৯০৯১. ২ সপসপিপশিি 

কবিগণ গ্রন্থারভ্তে অগ্রে দেবতার বন্দনা 
করি থাকেন। হোমভম্মের তিলক । 

বন্দনমালা ] (বন্দন স্তব-_ মাল1। ২য়- 

বন্দন্যমালিক / পক্ষে কণ্- যোগ । বিবাহ 
এবৎ উত্সব হেতু পুষ্পা্দি বুলাইয়া দেয় 
বলিয়া) সং, স্ত্রী, বহিদ্বরোপরিদ্থ মন্গল- 
স্চক মাল্য।? 

বন্দন।য় (বন্দন দেখ, অনীয় -ম্ম; বিং, ত্রিংও 
নমস্য। স্তবনীয় । সৎ, পু; পীতভূজরাজ। 

- শখৎ। গোরোচন]। 
বন্দর (পারস্য ) সমুদ্র প্রভৃতির কূলে জাহ!- 
জারি দ্বার! বাণিজ্য করিবার শ্থান। 

বন্দ, বন্দক1- স্ট্রীৎ ) বেন্দন দেখ, অ, ভা 
বন্দ।ক - পুৎ _ প্রথ। কপ- যোগে 

বন্দাক, বন্দাকা) সং, বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ। 
পরগাছা । (যাবনিক) গোলাম । 

বন্দান্চ (বন্দন দেখ, আর --ক) বিং, ত্রিং, 
অভিবাদ্দক, বন্দনশীল । সং, পুৎ, স্ততি- 
পাঠক। 

বন্দি 7 বেন্দ, স্ব করাই, ঈ- ক) সং, 
বন্দী / শ্রী, কারা কুদ্ধ,কক্মেদী । মই,সিড়ী। 

বন্দনা । 
বন্দিগ্রাহ বেন্দি [যে রুদ্ধ বা বদ্ধ থাকে) 

বদ্দিচৌর | কয়েদী-_গ্রাহ যে গ্রহণ 
করে। বনি-চৌর চোর) সং, পু, 
সিঁদেল চোর। শিং -১ ণবন্দিগ্রহাৎ ৭1 
বাজিকুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ।” 

বন্দিপাঠ ; সং, পুত, জ্ঘতিগ্রস্থ । 
৷ বন্দী বেন্দিন, বন্দ: ঘতিকরা+ ইন ণিন)-- 

ক) সং, পুৎ, রাজাদিনের গুণ এবহ বীধ্যা- 
দির স্ভতিপাঠক। বিৎত্রৎ, বন্দনাকাৰী। 

বন্দীকার ; সং, পু, বদ্দিগ্রাহ, সিদেলচোর। 
বন্দ্য (বন্দ স্ততি কর+য(ঘ্যণ) _প্ম) বিঃ 

ত্রিং, বন্দনীয়। ল্যা।-_স্ত্রীৎ, গোরোচন]। 
বন্য (বন+যফ্ে)_ সন্বন্ধার্থে, জাতার্থেট 

বিৎ, ত্রিৎ, বনমন্বন্ধীয় । বনোত্পন্ন। ক্লীৎ 
ত্বচ। পুৎবনশুরণ। বারাহীকন্দ। দেবনল। 

বন্যা বেন জল,অরণ/+যষ্কে)_সমৃহার্থে 
আপ) সং, স্ত্রীঘ, জলপ্লাবন, বান। 
রণ্য সমুহ । মুদ্গপণরণ। গোপালকর্কটী। 
শুঞ্জা । মিশ্রেয়। ৷ ভদ্রমুস্তা1। গন্ধপত্র।। 



ও ০০ পাশ শীত 

বপ্রী 

7 টি শি তা শী, এ পপ ৮ তাপসী শিপ তি লিশিশিশি ০ এ এল শি ০ 

বন্যোপাদকী ; সৎ, সমীহ, বনপুই | 
বপ- পুৎ (বপ্ বীজবুন।, যুগ্ডন কর। 

বপন _ ক্লীৎ + অ.অল),অনঘেসনট)_ 
ভাবে) সং, বীজরোপণ । বয়ন । ক্ষোঁর, 
কামান । শিৎ-১ প্প্রয়াগে ভাঙ্করক্ষেত্রে 
পিড়মাতবিয়োগতঃ । আধানে সোমপানে 
চ বপন পঞ্চম স্মৃতমূ ॥” অন্হি, মভজ1। 
শুক্র । 

বপনী বেপন দেখ, অনঘ্মেনটি)-_ণ, ঈপ) 
সং, স্্রীৎ, মাকু । নাপিতান্্রবিশেষ | (+ 
অনট--ধি) তাততর। 

বপা (বপ দেখ, অ(ত্বন)-- ক, আপ.) সং, 
স্্রীং, ছিদ্র, রন্ধ, । মেদ, চর্বির । 

বপিল (বেপ [রূপক] বীজবুন।+ ইল _ সৎ- 
জবার্থে) সং, পুংঃ পিতা, জনক। 

বপুঃ বেপুস, বপন দেখ, উস্ _ ক) সৎ) ক্লৎ। 
শরীর । প্রশস্ত আকুতি । 

বপুন (বপু বপন করা+উন _ প্রৎ ) সৎ, 
পু, সুরঃ দেবতা । ক্লীৎ, জ্কান। 

পুমা (বপুশ+তস- গ্রশস্তার্থে) সঙ, 
পদ্ঘচারিণী লভ! । কাশীরাজ-কন্য। | জন- 
মেজন-পত্রী । 

নপুল্মান €েপুষ্মহ, বপুন প্রশস্তবক্ষ +মাহুপ, 
_অস্ত্র্গে) বি”, ব্রিৎ, গ্রাশস্ত শরীরী । 
পু, শাশুলীদ্বীপপতি । 

বপ্তা (বপ্পু দেখ, ত(তিন)- ক) বিৎ, জিৎ, 
বপনকারী | সং, পু, পিতা, বাপ। কবি। 
কষিবল। 

বা (বপন দেখ, র-ধি, ষাহাঁতে বীজ 
বুনে) সৎঃ পুহ ক্রীৎ। ক্ষেত্র | কেদার, 

ক্ষেতের আলি । তীর, তট ।সান্র। (+4+র 
_শ্ম) ছুর্গ এবৎ নগরে পরিখা দ্বারা উদ্ধত 
মত্স্তপ। প্রাচীর । রেণু । (+র-ক) 
পুং,পিতা, বাপ। প্রজাপতি । ক্লীৎ,সীসক । 
প্রা স্রীৎ, মপ্রিষ্টা। 

বপ্রক্রিয়া ) (বু ক্ষেত _ ক্রিয়া, জীড়া, 

বপ্রক্রীড়া মী _.ষ) সৎ, স্সীৎ, উ *খাতি- 
কেলি,শুজদস্তাদি ঘ্বারা খনন । শিং ১ 
“বপ্রক্তীড়াপরিণতগজপ্রক্ষণীয়ৎ দদর্শ।” 

বপ্রি; সং, পুং, ক্ষেত । ঘর্গতি । সমুদ | 
বপ্রী" ; মত), শ্রী, ব্ল্িক, উইষেন্স টিপি। 
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বর 
০১, শে শ্পিস্প্্পীি পাপিপিপপপ ৮১27 শীতি ২2 2 তশিটিশিনিি এপাশ 

বমবেষ্। নেকার করা 4 অ; বল্) ভ) সং, 

পুৎ, বমন, উদগীরণ। নিঃসারণ । 
বমখু (বম দেখ্, অথু- ভা) সং, পুৎ, বমন। 

নিঃসারণ । হস্তিশুগুনির্গত জলকণ।, ক- 
রশীকর। 

বমন (বম দেখ, অন(অনট্) _- ভা) সং, র্লীৎ,. 
উদসীরপ, নেকার। পীড়া, ক্লেশ । নিঃসা- 
রণ। শিৎ-১ « স্বর্াভিষ্যদ্দবমন্যূ।”” 
আহুতি । পু, শণ। নী-_ভ্ীৎ, জলোকা, 
জেোক। 

বমনীয্ (বম দেখ, অনীয় -প্ম ) বিৎ, ত্রিৎ,, 
বমনযোগ্য । য়া--স্দীৎ, মক্ষিক1, মাছি । 

বমি (বম দেখ, ই-ভা) সৎ, স্ত্রী, বমন।, 
(47 ই- ক) পুৎ১ অগ্নি। ধূর্ত । 

বমিত (ব্মৃ-ডি-ুবমি নেকার করান+1+ত 
জে)- প্) বিৎ, ভ্রিৎ, উদশীর্ণ, বাস্ত। 

বস্ত ; সৎ, পুৎ, বংশ, বাশ । 
বজীকূট (বঞজী পিপীলিকাবিশেষ _ কূট 

রাশি) সং, পুৎ, বন্দ্রীক, উইয়ের টিপি। 
বয়ঃমদ্ধি ; সং, পুৎ, যৌব্নাবস্থ । 
বয়স্থ 8 নেম স্থু|শ্ছা থাক1+ অ(ড) 
বয়স্থ $ -ক)]যেথাকে। বেযুবা বেসে 

থকে, ৭মী-_ষ) বি, ভ্রিৎ, মধ্যবয়স্ক, 
খুবা। স্থা স্ত্রীৎ,১ বয়ড়া। আমলকী। 
হরীতকী। সোমবলরী । শুড়,চী। স্ৃ- 
ক্মৈলা। কাকোলী । অত্যন্নপর্ণা। যুবতী । 

বয়ঃ (বয়স, বয়, বী কিম্বা অজ. গমন করা” 
+'অম্-_ ক) সৎ, ক্লীৎ, পক্ষী । বাল্য।দি 
জীবনকাল, আমুঃ । যৌবন । 

বয়নামা (আরবী বয়-_ পারস্য নামী) বিক্রক্প- 
পত্র। 

বয়স্য (বয়স + য(ষ্য) _ তুল্যার্থে) সৎ+ পু, 
সমানবয়স্ক, সখা । জ্য।-স্ত্রীৎ,১ সী, 
সহচরী । 

বয়া (13505) অআর্ণবপোত বন্ধন করিবার 
লৌহযন্ত্রবিশেষ । [মুখ । 

বয়ান আরবী) ব্যাখ, অর্থ । (বদন শুবাজ) 
বন্োহভীত (বয়ম - অতীত! যাহার বয়স, 

অতীত হইয়াছে) বিৎ, ত্রিৎ, বৃদ্ধ । 
বর (বু প্রাথনা করা, বরণ করা+অ.অল?) 

_ ভা) সং, পুত) প্রার্থনা । দেবতা হইতে 



বরচন্দন (বর 

বরজ (দেশজ) পালের ক্ষেত । 

বর 

বুত, প্বেবতার নিকট যাচিত। শি২-৯ 
গতপোভিরিষ্যতে যস্ব দেবেভ্যঃ স বরে। 
মতঃ।” ইচ্ছা । আশীর্বাদ । কোন কর্ম 
নির্াহার্থ নিয়োগ, বরণ । আবরণ । (+ 

ভাল্ -শ্ট) বিবাহকর্তা | জামাতা। পতি । 

বিড় ত লম্পট । শুগগুলু। বিৎ, ত্রিৎ 

জ্যেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ । উৎকৃষ্ট । আঅভীঞ্। ক্লীৎ, 

অপেক্ষাকৃত উত্তম! কুমকুম! বেগ্্য বও। 
হয়)। 

বরক (বু আবরণ কর11- অক - প্রৎ) সং 

রীৎ, পোতাদ্ছাদন। বন্ধ । পুৎ, বনমুদগ । 
তৃণধান্যবিশেষ, চীনা । 

বরকন্দাজ (আরবী বর্ক বিছ্যৎ-পারজ্য 
শ্ান্দাজ [আন্দাথতন নিক্ষেপ করা) 
আগ্রের অস্ত্রধারী যোদ্ধা) বাঙ্গালায় 

সামান্য চাপ রামি বা সিপাহী । | 
বরক্রহ বর শ্রেষ্ট -ক্রেতু যজ্ঞ) সং, পুথ, 

ইন্দ্র । [কর।। 

বরখাস্ত পোরস্য বর্খাস তন্ ধাতুজ) গদঢ়্যুত 

বরগা (দ্বেশজ) সং, ইষ্টকময় গৃহের আচ্ছ!- 
দনার্থ ক্ষুদ্র কাষ্টবিশেষ । 

শেষ _ চন্দন) সং, কীৎ, 
অগুকরু। দেবদাকু' | 

বরট (বু. সেবা করা+ টন _ ক, আথন। 

বর উতৎকুষ্ট-- আট গগন, ৬ঠী- হিৎ) ৰ 

সং, ক্রীৎ, কুন্দপুপ্প। পু, টা, টী-স্ট্রীৎঃ 
রাজহংস, রাজহতসী । বোন্ত।। কুশুত- 

বীজ । | ূ 

বরণ (বু বরণ করা, আবরণ কর1+ নট ৰ 

_ ভাবে) সৎ, ক্ীৎ, নিযুক্তকরণ । কন্যাদি 

্রন্কালে জামা ত্রা্ির অভ্যর্থনা ব্যাপার | 

নে্টন। আচ্হাদন। পুজনাদি। প্রার্থন।। 
ইচ্ছা। (+অনট-ণ৭) পুৎ্, প্রাচীর । 

(4 তানট্)_ন্ম) বুক্ষবিশেষ, বকুণবৃক্ষ । 

উষ্র। পুজনাদিবৃক্ষ । সৎক্রম, সাকো। 

ণ_ স্ত্রী, বারাণসীর উত্তরে স্থিত নদী- 

বিশেষ। 

বুরণসী ৯ বেরণা-অদী কাশীর উত্তরগ্র 

বরাণসী $ও দন্সিণস্ছ নদীদ্ব় নিপাতন,ষে 

এই নদী্বয়ের মধ্যে আছে। আথবা বর 

[ ১৩৭২ ] 
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অতুযু্তম-_ অন্ন জল+অঃঈ | খেগজার 
উপরে আছে) সংস্্রীঘ, বারাণসী, কাশ ।. 

বরণীয় (বর দেখ, অনীয়_্ম ) বিং, ত্রিং, 
বরণযে।গ্য । প্রার্থনীয়ু। শ্রেষ্ঠ । 

ব্রগ্ড (বু আবরণ করা ইত্যাদি অগুন্ _ 

ক) সং, পুৎ। বারাণ্ড1। ব্রণ, বয়স ফোড়া । 
সমুহ । বড়িশশুত্র । গাঠরী। গা-স্ত্রীং, 
সারিকা বর্তি। শশ্মভেদ। 

বরগুক (বু আবরণ কর।1 গুন -ণ, ক 

- যোগ? সং, পুৎ, ব্রণ, বরণ । হাতীর 
হাওদা। বর্ভ,ল, গোল । যুধ্যমানগজদ্বয় 
মধ্যবর্ভিনী [ভন্তি, দেওয়াল । বিৎ, ভ্রিৎ, 
ভীত । বিশাল, বড় । কপণ। 

বরগু1লু ; সং, পুৎ, এরগুবৃক্ষ । 
বরত্রারবে আবরণ করা41 আত্রন্ -৭, আপ) 

সং, স্ত্রীং, হস্তীর কক্ষরজ্জু, কাছদড়ি। 
বরত্বচ বের শ্রেষ্ঠ-_ত্চু ছাল, ৬ঠী- 

হিৎ, অ- যোগ) সং, পু নিম্গাছ। 
বিৎ, ত্রিৎ। শ্রেষ্ট ত্বকৃযুক্ত | 

বরদ (বর-দদ [দা দান করা+ অংড)- ক] 
যে দান করে, ২য়াষ) বি, পিং, আ- 
ভাষ্টদাত।। প্রসন্ন । প্রমনচিহ্ুহ্চক হ- 
স্কা্দি বিনাাগবপ মুদ্রাধিশেষ | দা "২, 

কন্তা । হভুর্গা। অভীঈদত্রী। আদিত্য 
ভদ্দা। অশৃগন্ধা। মাঘ-শুরু-চত্থী । 

বরদাঢতুর্থী; সৎ, স্্ীৎ, মাঘশুকচতুথাঁ। 
বরদাস্ত (পারম্য বরবাসতন্ ধাতুজ ) নহ্য, 

সাহযুঃতা। 

ব্রপর্ণাখ্য ; সৎ, পুৎ, শ্গীরকঞ্চকী- . । 
বরপুত্র-দ্দেবতার মায়াপ্রভাবে শাপহষ্ট 

হহয়। যে ভূতলে জন্ম গ্রক্ছণ করে; যেমন 

_--কবি কাজিদাঠ। সরন্বতার বরপুত্র | 
বর (বর- তার বে প্রদান করে, ২য়াঁ- 

যু) বিৎ, ভ্রিং, অভাষ্টদাতা। দা- স্ত্রী, 

লোপাহুদ্, অগস্ত্যপত্বী । 
বরফ (ষবন ভাষ।) সং, তুষার, হিমানী। 
বরফল; সৎ, পু, নারিকেল বৃক্ষ । কীং, 

শ্রেষ্টফল। 
বরমু (কু আবরণ করা+অমৃ- গ্রৎ ) অং, 

ব্লীং, অপেক্ষাকৃত উত্কৃষ্ট, মনাক্ ইষ্ট। 
“যচ্ঞামোঘ। নরমধিগুণে।" (মেঘদুত)। 
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বরসুখী ; সং, স্্ীৎ, রেগুকাগন্ধ ডরব্য। বরাঙ্গনা বের শ্রেষ্ঠ অনল স্ত্রী) সংস্্রীৎ। 
বরবিতা (ব্রয্িত, বৃ-ঞ্রিস্বরি বরণকরান | উন্তমা স্ত্রী । 
+ততেন্)- ক) সং, পু, পাণিগ্রাহক, | বরাট বরে আবরণ করা+অট _ সংজ্ঞার্থে, 
স্বামী । যাহার! প্রতিনিধি ধাছিয়! লয় | অথবা বর অল্ল_-অট গমন করা+অ 
ভ্রী-স্ত্রীৎ, পরী, স্বয়ংবরা | অেন্)-_ ক) সৎ, পুৎ, টী-স্ত্রীৎ, কপর্দক, 

বররুটি বের উৎকৃষ্ট কচি দীপ্তি, স্পহা, কড়ি । রজ্জু। 
৬ঠী - হিৎ) সং, পু, কবিবিশেষ, বিক্র- | বরাটক বের- অট গমন করা+ অক(ণেক) 
মাদিত্যের সভান্ছ নবধরত্ের একরতু । -ক) সং, "পু পদ্মবীজকোষ। রজব । 
শি-১ “ধন্বম্তরিে ক্ষপণকামরসিংহশঙ্ক্ক- (বরাট +কণ _ স্বার্থে) পুৎ, টিকা স্্রীৎ, 
বেতালভট ঘট কর্পরকালিদ্রাসাঃ। খ্যাতৌ কপর্দক, কড়ি। তুচ্ছবচন। শিং-৯ 
বরাহমিহিরে। নুপতেং সভায়াৎ রত্বানি ; প্রয়্াগে মৃত্র্যতে যেন তেন গঙ্গা বরা- 
বৈ বরক্চির্নৰ বিক্রমম্য 1" পাণিনিক্থত্র- টিক।” 
কারক কাত্যায়ন মুনি। বি, ত্রিং, শ্রেষ্ঠ | বরাণ (বর শ্রেষ্ঠ -আ-নী পাওয়14-'অ 
প্রীতিযুক্ত। _ প্রং) সং, পু, ইত্্র। বরুণবৃক্ষ । 

বরল ( বর-লা গ্রহণ করা+ অ'ড)-_ ক, বরাৎ (আরবী) প্রয়োজন । কাধ্যান্বরোধ। 
অথবা বরট দেখ, ট স্থানে ল) সৎ, পুৎ১ | বরাদন ; সৎ, ক্লীৎ, রাজাদন। 

_স্বীৎ, বোস্তা। লা-জ্ীৎ, রাজহৎসী | । বরা ; সং, পুৎ। করমর্দী। 
বরলব; সৎ, তি চম্পকবৃক্ষ । বিৎ, বরপাপ্র। বরারক (বর শ্রেষ্ঠ _৭৷ গমন করা বা 

ধরবৎ্সলা বের বিবাহকর্ত।_ বৎ্সল স্েহ- হওয়14 অক - প্রৎ্) সং) ক্লীং, হীরক । 

বিশিষ্ট, ৭মী _যষ) সৎ, স্বীং, শাশুড়ী। বরারোহ বের শ্রেষ্ট -'আরোহ যে আরো- 

বরবর্ণিনী (বর স্বামী- বর্ণ স্তব করা4- হণ করে, যং-- স) সৎ, পুৎ, হস্ত্যারোহ 

ইন-ক।কিম্বা বর উতৎকুপ্ট-বর্ণ রং; হস্তিপক। হা-স্্রীং, অতি গুরুত্ব হেতু 

+ইন- অপ্সার্থে। মহ) জী, অত্যুলমা । শ্রেষ্ট আরোহ অর্থাৎ শ্রোণি যাহার, ৬ঠী 

স্ব ' সা্বী স্ব । স্টামা।। গৌরী । লক্ষী । _ হিং) পরমা সুন্দরী স্ত্রী। কটিদেশ। 

সরক্দতী | হরিদা।। গোরোচনা। লাক্ষা। বরালিক। (বর শ্রেষ্ট, অত্যুন্তম-_ আলি 

“রবাহনীক (বর _বাহ্ীক এই ছুই শন্দের | মধ, মহচরী) সহ, স্মীৎ১ ছূর্গা। 
এক অর্থ) সৎ, ক্ীৎ, কুক্গম। [শিব। ; বরাবর (পারস্য) ক্রিৎ _ বিৎ, সম্মুখ । সমীপ | 

বরবুদ্ধ (বর শ্রেষ্ট বৃদ্ধ বুড়া) সৎ, পুখ, ! বরাশি_সি বের আবরণ- অশ, ব্যাপা, 

বর। বের দেখ, আপ্) সৎ, স্্ীৎ, ফলিক । অস্ হওয়াই - প্রৎ্) জং, পুহ। স্কুল 

রেণুকানামক গন্ধদব্য। ওড়,চী। মেদা। | বন, মোটা কাপড়। 
ব্রহ্দী । বিডঙ্গ । পাঠা । হরিদ্রী। শ্রেষ্ঠা। 1 বরাসন (বর শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি আসন বজি- 

বরাক (বু আচ্ছাদন করা ইত্যাদি4আাক বার শ্বান) সৎ, ক্লীৎ, উত্তম আসন। বের 

(যাঁক)- ক) নিহ, ত্রিং, নীচ, জনা পতি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি- ঘাম দৃগীকরণ করা 

ব্যক্তি । দীন, শোচনীয়। শিরপরাধ। +ছশ- ক) সৎ, পু, ফিড্গা, লম্পট । 
ভিক্ষু । সং, পৃৎ, শিব । যুদ্ধ । দ্বারপাল। রা জন্য যাহাকে ক্ষেপণ 

বরাঙগ বের শ্রেষ্ট - অঙ্গ, যু _ স) সৎ, ক্লীৎ করা যায়) সং, ক্লীৎ, জাবাপুস্প। 

মস্তক । উপস্থ। গুহদেশ। আুড়তুকৃ। | বরাহ বর শ্রেষ্ট _ কিন্পা অভীগ্ অর্থাৎ 

যোনি । ক্লীৎ, শ্রেষ্ঠাবয়ব। স্ত্রী-পুৎচিহ্ত | | মুস্তাদিলাভ আহ [আ-হন আমাত 

পৃ, হস্তী। বিজু । শিৎ-১ বে করা+আড)-ক)যে আঘাত করে।ষে 

হেমাঙ্জো বরাজশ্ন্দনাঙ্গদী |? কন্দর্প। ; ভূমিতে পোত্র আত্বাত করে। অন্যান্য ভা- 
বিৎ, ত্রিৎ, উত্তম আঅসযুক্ত । যার সহিত সাদৃশ্য দেখ _ সংস্কত-্বরাহঃ 

৬ শিশীশীশী শী শীল শশী শা শশী ীশাশীশ্ীশ্ী শী শশা শশপাশাশশশিশিিশিস্পীীশাশিিাা 

প্ 



বরি [ ১৩৭৪ ] * বর 

ইংরাজি - 13০27 বাঙ্গালা বরা) সৎপুৎ, বরিষ বেষ বর্ধণ কর1-+ ইষ-_ প্রৎ) সংক্রীত, 
শৃকর। (ষিনি বরাহরূপে জলমগ্ন পৃথি- সংবৎ্মর, বর্ষ । পু» বহুত, প্রাবুট কাল, 
বীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । অথবা যিনি | বর্ষা। ; 
বর মামক অন্ুরকে নষ্ট করিয়াছিলেন ) | বরিষণ বের্ধণ শব্দজ) সং, বৃষ্টিপতন। 
বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। শিৎ--১ “ততঃ | বরিবাপ্রিয় বেরিষা বর্ধাকাল-_প্রিয়। ফেবল 

বৃষ্টির জল পাঁন করে বলিয়া) সং, পুং, 
চাতকপক্ষী। | 

বরিষ্ট (উন মহৎ+ইষ্ঠ _ অত্যর্থে) বিং, 
ত্রিৎ শ্রেষ্ঠতম । প্রধানতম । বৎস । সং, 
ক্লীৎ, তাত । মরিচ । পুখ্, তিস্তিরি পঞ্ষী । 
নার বক্ষ । ঠা স্দ্রী, আদি ত্যতক্তা। 

বরী ; সং, স্ত্রী, সূর্য্য পতী । শতাঁনরী। 
বরীয়ান (উরু+ঈয়হ _ অত্যর্থেণ বিৎ, ত্রিং, 

শ্রে্ঠতম, বরিষ্ঠ । অভতিযুবা । সং, পুং, 
যোগবিশেষ। “নরো। বলীষান্ ধনবানূ 
জনাটঢ্যে যোগে] বরীয়ান্ যদি জন্মকালে।” 

বরাহ তেবতার)। বরীব্দ (বল শি- বদ্ধ বদ্দন, লী, 

সংরক্তনয়নো হিরণ্যাক্ষো মহাকুরহ | ধ-দ) সং, পুহ, বলীবর্দ, বুষভ । 

কোহ্যুন্ত্িতি বদনূরোধান্ নারায়ণমুতীক্ষত।[ বরীষু বে ব্রণ করা ইফু- প্রৎ) জৎ, পুৎ, 
বারাহরূপিণৎ দেবৎ স্থিতৎ পুরুষবিগ্রহৎ। ; মদন, কন্দর্প। ও 
শঙ্ঘচক্রোদ্যতকরৎ দ্েবানামার্ভিনাশনৎ ॥ | বরুট ; সং, পুত, শ্লেচ্ছজাতিবিশেষ। 
ররাজ শঙ্খচক্রাভ্যাৎ তাভ্যামহুরনৃদদনঃ ॥ ! বরুড ) সৎ, পু নীচজাভিবিশেষ। শিং-১ 

লর্ধ্যাচন্দ্রমসোর্মধ্যে পৌর্ণমাস্যামিবাধুদঃ॥1  “রজকশ্চম্্রকীরশ্চ নটো বরুড় এব চ।?” 
২ «বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্ন : বরুণ বে [পৃথিবী] বেষ্টন কর।+ উননৃ- ক, 
শশিনি কলক্ষকলেব নিমগা। সৎজ্ঞাপে) সং, পুৎসজলধিপ, সশ্চিমদি কৃ- 

কেশব ধৃতশৃকররূপ পল । (1+উনন্_শ্ম) তিক্রশাক-তর- 

জয় জগদীশ হরে ।” জেয়দেব)। বিশেষ । ভধ্য । সমুদ্র । দ্বীপবিশেষ । রী 

হ্বীপ-বিশেষ। পর্বত-বিশেষ। পরিমাণ- জালা । 
বিশেষ । বরুণাত্থজা (বরুণ [জলাধিপতি |] ফা. - 

বরিবস বে সেদা করা ইত্যাদি ৭+ইবস.- আ্মজা কন্সা। অমুদ্র-মন্থনকাত । হও 

ভাবে) সৎ, ক”, সেণ1। পুজা | অঙ্চন। উত্পন। হইয়াছিল) সং, স্্রীৎ, বারুণী । 

বরিবমিত 8 বেরিবসা। পরিচর্ধ্যা+ যংক্য) ূ সুরা, মদিরা । 
বরিনম্যিত & +ত্ত-ন্ম) বিৎভ্রিৎ, পুজিত |; বহ্ণানী বেরুণ +ঈপ, _প্রৎ» আন - আগম) 

ফেবিত। অঙ্ছিত। সৎ, স্ত্রীং, বরণের পতী। 
বরিবসিতা (-তৃন্, বরিবস 1ক্য+তৃন্- ! বক্চতর (কু আবরণ করা+উত্র- সৎজ্ঞার্খে) 

ক) বিং, ত্র পুজক ।জফেবক। সং, ক্লীৎ, উত্তরীয় বস্থ। ূ 

বরিবস্যা (বরিবস. পরিচধ্যা+ক্য-_ভা,; বরূথ তবে আবরণ করা+উথমৃ-শ্ম, সং- 

আপ.) সং,ক্ীৎ, সেবা, শুআষা, পুজা । জ্ঞার্থে) সৎ, পু, শক্রুপ্রহার হইতে 

অচ্চনা। | রক্ষিত হইবার জন্য রথস্থ গুণ্তশ্ম।ন- 
বরিশী (বড়িশী দেখ, ল-্রর ) সং, আ্স্রীৎ, বিশেষ, রথণ্ণ্ডি । € +উথন্_-৭) বশিৎ, 

বড়িশ, বড় শী । বন্ম, তন্ুত্রাপ। সাজোয়।। চন্ম । গৃহ । 



বরথী (বরূধিন্, বন্ধধ রথগুপ্ডি+ইন্ 
অন্তযর্থে ) সখ, পু র্থ। থিনী _স্ত্রীৎ, 

সেনা, বরধথবি শিষ্ট। 
বরেণ্য বু বরণ করা+এন্য -ম্ম) বিধ, 

তিৎ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। শিৎ-১ “ও ভু 
ভুবিঃ স্বঃ তত সবিতৃর্বরেণ্যৎ |”? বরণীয়। 
উত্কৃষ্ট। প্রার্থনীয়। সং, ক্লীৎ, কুস্কুম। 

বরেন্দ্র বের শ্রেষ্ট - ইন্দ্র, »ং- স) সং, পুৎ, 
ইন্্র। রজা। ক্রী-ক্্রীং, গৌড়দেশের 
রাজধানী । প্রাচীন গৌঁড়। |শিব । 

বরেশ্বর বের শ্রেষ্ট, প্রধান - ঈশ্বর) সংপুৎ, 
বরোট 7; সৎ, ক্রীৎ, মরুবকপুষ্প। 
বরোল €বু আচ্ছাদন করা4+ওল-প্রং) 

২, পুৎ _স্ত্রীৎ, রাজহৎস। বোল্তা। 
বকর্র_পুৎ্ 8 (বুক গ্রহণ কর1+অরন্ 
বন্র্রী_স্্ী,$ _শ্ম) মযুবাপশু। ছাগল। 

মেষশাবক । পরিহাস । ক্রীড়া । 
বক 'রাট বের যুবাপন্ড--অট [গমনকরা] 

তুল্য হওয়া7অ(অন্)-_ ভাবে) অসৎ, পুৎ, 
অপাজদর্শন, কটাক্ষ । বালার্কতেজঃ। 
যথা “বন্ধ রাট করজাল, চকাশিত শৈল- 
শাল, মলম্বা গ্রতিমারাজ শোভে তরু 
সব? নায়িকার স্তনে নায়ককৃত নখক্ষত। 

বকু ট ; সৎ, পু, গে গজ, হুড়কা, খিল । 
বর্গ বেজ বজ্জন করা+অ(ঘঞ১-ম্ম। যে 

বিজাতীয়দের হইতে পৃথক্কৃত হয়) অৎ, 
পুৎ, সজাতীয়সমূহ, দল, শ্রেণী ; যথা 
মনুষ্যবর্গ, পশুবর্গ। “সমানধর্ম্িভিঃ প্রাণি- 
ভিরপ্রাণিভিক্পলক্ষিতৎ বুন্দৎ, সৎঘ্ষ” ) 
যথা--ক বর্গ চবর্গ। অত্র কত খত্বা- 
দিন] বিজাতীম়ত্বেহপি স্থানসাম্যমস্তি )” 
ইতি অমরটাকাঁয়াং তরতৌ । পক্ষ। 
গ্রন্থের পরিচ্ছেদ । সমান জক্ষদ্বয়ের 
পুরণ । (+ ঘঞ. _ ভাবে) বঙ্জান, ত্যাগ। 

বর্ণক্ষেত্র ; সং, ক্রীৎ, যে ভূমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
পরস্পর অমান। 

বর্গমূল (0989 7০০98) সৎ, ক্রীৎ, যে রাশি 

আপনার দ্বারা গুণিত হয় তাহা সেই 
শুণনফলের বর্ণমূল ; যথা-ছুই ছুয়ের 
ঘবারা গুণিত হুইয়৷ ৪ হয়, অতএব ২ 
চারির বর্গমূশ। 

[ ১৩৭৫ ] বরণ 

বর্গ সেম্তবতঃ এই শব্দটা বর্গ শষ্ের অপ- 
ভংখ) মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্থাপনকর্তী স্িব- 
জির উন্তরাধিকারীগণই বর্গ হইয়। অর্থাৎ 
ঘ্ল বাধিযা আক্রমণ করিত বলিয়াই এই 
নামে খ্যাত হইয়াছে। 

বগাঁয় $ (ব্গ+ঈয়নৌয়ী, যঙ্যে)- জন্ব- 
বর্গ্য $ স্বার্থে স্থিতার্থে) বিং, ত্রিৎ, বর্গ- 

সম্বন্ধীয় । 

বর্োত্তম ; সং, পুং, ত্রিৎশ অংশকাত্মক 
রাশির নবাংশবিশেষ । শিৎ- ১ “চরাণাৎ 
(মেষ কর্কট তুল। মকর) প্রথমে চাংশে 
স্থিরাণ।ৎ বেষ সিংহ বৃশ্চিক কুত্ত) পঞ্চমে 
তথা । নবমে দ্ব্যাত্বকান।ঞ্ক (মিখুন কন্য! 
ধনু মীন) বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ 1” 

বঙ্চঃ (বর্চন্, বচ্চ, দীপ্তি পাওয়া14 অস্_- 

ক) সং, ক্লীৎ, আকার। বুপ। কান্তি। 
তেজঃ । শুক্র । পুরীষ। মল। 

বর্চস্ক (বচ্চ 74 কণ্_ ভুত্বার্থে) সৎ, পুৎ-. 
ক্লীৎ, পুরীষ, বিটা । 

বঙ্চন্ী (বচ্চন্থিন্, বঙ্চন+ বিন্ অস্তনর্থে ) 
বিং, ভ্রিং, তেজস্বী । রূপবান । সং, পুৎ, 
চক্দর। শিৎ-১ “রোহিণ্যামভদ্বর্চ। বর্চস্বা 
যেন চক্দ্রমাহ।?? 

বঙ্চ। ; সৎ, পুৎ, চন্দ্রপুত্র । 
বর্জন (বুজ্ ত্যাগ কর11+ অনট্_ভা) সৎ, 

ক্লীৎ, পরিত্যাগ, রছিতকরপ। হিৎসা, 
বধ। 

বর্জনীয় বের্জন্ন দেখ, অনীয় - শ্মী) বিংত্রিৎ 

বজ্নের যোগ্য, ত্যাজ্য | মারণীয় । 
বর্জিত (ব্জ্জন দেখ, ত -শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ্ 

পরিত্যক্ত, নিরাকৃতি, রহিত । হত । 

বর্ণ বের্ণ প্রেরণ করা1+অ(অল্)-শ্ম। ষে 
বেদবাক্য দ্বারা আচারাদ্িতে প্রেরিত 

হয়) সং, পুৎ, ব্রাহ্মণা্দি জাতি | বের্ণ, 
স্তব করা, বিস্তার ধর], রৎ করা, বাড়া” 
ইয়! বলা, দীপ্ত করা, উদ্যোগ কর1+অ 
(অল্) _্্ম) শুক্লাদি রৎ। হস্তীর পৃষ্টশ্হিভ 
চিত্রিত কন্গলার্দি। গুণ । সব, প্রশংসা! । 
ব্রত। কীণর্তি। নাটযাবেশ । সৌন্দধ্য । 
বর্ণনা । রূপ । অঙ্গরাগ । উত্ককর্ষ, প্রসিদ্ধ, 
খ্যাতি), যশ: । গুণকীর্তন। গীতক্রমূ। 



বর্ণ [ ১৩ 

হব্র্ণ। পুৎ-ব্লীং, অআকখ গ্রভৃতি 
অক্ষর । ভেদ । বিলেপন। প্রশস্তি, অষ্টি- 
বিধ মৈথুনাভাব-রূপত্রত। আকুতি । 
জাতি । কণ্টি পাথরের স্বর্ণরেখা। ক্লীৎ, 

কুদ্কুম। 
বর্ণক (বর্ণ রৎ করা ইত্যাদি + অক - প্রৎ, 

অথব। বর্ণ +কণ - যোগ) সৎ, পু - ক্লীৎ 
অআন্গরাগ। বিলেপন দ্রব্য, গাত্রানুলেপনী। 
চন্দন। যে দ্রব্য দ্বারা কাচ বা সৃৎপাত্রের 
উজ্ন্বলত। উত্পন্ন হয়। হরিতাল। (ব্্ণ 
স্তব করা4অক্ণক)ট-_ ক) পুত, স্বাতি- 

পাঠক, গুপকীর্তনকারী । পুৎ, পিক ৃ 
স্ত্রী, নীলী প্রভৃতি রৎ। বেশবিন্যাস |; 
€(+অক-৭) ক্রীৎ, ভূষণ। ব্যাখ্যান 
গ্রস্থবিশেষ। 

বর্ণকবি (বর্ণ স্ভতি-কবি কাব্যকর্ত1) সৎ, 
পুৎ, কুবেরপুত্র। 

বর্ণকৃপিকা (বর্ণ অক্ষর কৃপণ কুয়1+কণ 
_তুল্যার্থে। সতস্ত্রী্। যস্যাধার, দৌোঁয়াত। 

বর্চারক বের্ণ রং-চরু গমন করা4+ অক 
_প্রৎ্) সং, পুৎ, চিত্রকর, পটুয়া। 

বর্জ্যেষ্ঠ (বর্ণ ব্রাহ্মণারিজাতি _জ্যেষ্ঠ 
অগ্রজ, «মী ষ) সংপুংওব্রাঙ্ণ । আপন 
আপন বর্ণাপেশ্ষা শ্রেষ্ট ব্ণ। শিৎ- ১ 
“ব্ণুজ্যেষ্টা চ যা নারী ।১ 

বর্ণতুলি_লী? বের্ণ অক্ষর তুলি, তৃলী। 
বর্ণতৃলিকা $ কণ- যোগে বর্ণতুলিক1) 

সং, স্ত্রীৎ, লেখনী, কলম। 
বর্ণদ ; সং, রলীৎ, কালীয়ক। 
বর্ণদাত। (বর্ণাত, বর্ণ-দাতু যে দ্বানকরে) 

সং, পুৎ, তরী -ন্ত্রীৎ, হরিদ্রা । 
বর্ণঘারক (বর্ণ রং-দারু কাষ্ঠবিশেষ ) 

সৎ, ক্লীঘ, যে সকল কাষ্ঠে রঙ, প্রস্তাত 
হয় । 

বর্দৃত (বর্ণ বর্ণমালার অক্ষর ইত্যাদ্ি_ 
দূত প্রেরিত) সৎ, পু, লিপি, লিখিত 
পত্রাদি। 

বর্ণধন্্ম বর্ণ ত্রাহ্মণাদি জাতি _ ধর্ম) সং) 
পুৎ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির কর্তব্য কর্ম । 

বর্ণন-ক্লীৎ $ (বর্ণণ স্তব করা+অনটও 
বর্ণনা _ স্ট্রীৎ £ অন- ভাবে, আপ) সৎ, 

৭৬ ] বর্ণি 

1 শধকখন। বিবরণ । তাশস্তি, তি 

বজীন। [বর্ণনযোগ্য । 
বর্ণনীয় বের্ণন দ্রেখ, অনীয়_ শট) বিং, ত্রিং, 

বর্ণপাত্র; সং, ক্লীং, চিত্রকারের নীলাদি 
রঙের পাত্র । 

বর্ণপুষ্পক ; সৎ) পুৎ, রাজতরণীপুষ্প। 

বণপুষ্পী ; সৎ, স্ীৎ, উদ কাণ্ড পুষ্পলনচ। 

বর্ণমাতা (বর্ণমাত, বর্ণ অক্ষর-ম* যা) 
সৎ, স্ত্রীৎ, লেখনী, কলম্। 

বর্থমাতক] (বর্ণ অক্ষর-মা. : স্বর্ণা 

মাতা) সৎ, স্্রীৎ, সরস্বতী, বা | 
বর্ণমালা (বর্ণমালা শ্রেণি, -ষ) সং, 

স্ত্রীৎ, বর্ণাবলি | জাতিমাল। 

 বর্ণরেখা, বর্ণলেখা (বর্ণ রং... 1, লেখা 
»্ শ্রেণী) সং, স্্ীৎ, কঠিন. দা 

বর্ণবতী (বর্ণ রং+ বত - অ+ রী ্ত্রীং) 
হরিদ্রা । বিং, ত্রিং, বর্ণবিছি ও 

বর্ণবিলোড়ক (বণ গজ উ- 
মত্ত হওয়া1অক(ণক)----) সং, পুং) 
যে ব্যক্তি অন্যের হিখতত বিবরণে 
স্বকৃত ঝলিয়। পরিচয় (পয়। সিল 
চোর। 

বর্ণসন্কর (বর্ণ সক্কর মিশর) সং, পু, 
সঙ্গীর্ণলাতি, মিশএজাতি ' ব্রাচ্ষণাদি 
জাতির অন্থলোম ব1! প্রতিলোমে জাত 
বর্ণ। 

বর্ণসি ; সং, পুৎ, জল । 
ব্ণান্ক। (বর্ণ অক্ষর-তনৃকৃ গমন করা, 

আকা1-+ অ.্সনৃ)- ৭) সৎ, স্ত্রী, লেখনী, 
কলম্। 

বর্ণাট (বর্ণ রং ইত্যাদ্ি-'অট্ গমন কর! 
বা] হওয়14 অ(অন্)- ক) সং, পুৎ, চিত্র- 
কর। গাষক । নট । স্ট্রীকৃতজীবন। 

বর্ণাত্ব। বের্ণাতবন্, বর্ণ অক্ষর-আত্মন্ স্ব" 

রূপ, ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুং, শব, বাচক- 
বর্ণ। 

বর্ণানুভাবকতা (বর্ণ _ক্সনুভাবকতা ) সং, 
স্রীৎ, যে বৃত্তি দ্বার শুরুপীতাদি বর্ণের 
উপলব্ধি হযব। 

বর্ণ'হ; সৎ, পুৎ, মুদগ । স্বর্ণ । 
বর্ণি রণ রং কর1+ ই- প্রৎ ) সৎ, ক্লীং, 



এটা পািপশাশিিা ীশিশেপ্পিল পা 

বর্ত | 
সপীশাপশশিশীশ্শীশিশী শীট? না স্পেশাল টিন শী 

বর্দ 

বর্ণিক (বর্ণ অন্র+ইক--প্রৎ ) অং, পু, | বর্তমান বে বিদ্যমান থাকা+4 আন(শবন) 
লেখক, লিপিকর। (ব্ণ+কণ্ আপ) 
কা স্দ্রীৎ, কঠিনী, খড়ী। শিৎ-_ ১ “লে- 
খ্বন্যাৎ কর্ণিকাপি জ্যাৎ্, কঠিন্যামপি ব- 
িঁক1।” লেখনী, কলম । মসি, লিখিবার 
কালি। তুলি । বর্ণোৎকর্ষ। বার্ণিস্। 
স্বর্ণোৎকর । 

বর্ণিত (বর্ণন দেখ, তক্তি)-শ্ম ) বিৎ,ত্রৎ, 
প্রশংমিত, স্্ত। ব্যাখ্যাত। বিবৃত । 
বর্জিত, রূপান্তর প্রাপিত। 

বর্ণিলিলী বেণিলিক্গিন্, বর্ণি_লিঙী লি্- 
যুক্ত, চিহ্ৃবিশিষ্ট ) সং, পুৎ, ব্রদ্দচারী। 
যতি । শিং-১ “স বর্ণিলিঙ্দী বিদ্িতঃ 
সমাযযৌ ।”? 

বণণ (বর্ণিনৃূ, বর্ণ রং ইত্যাদি +ইন্ _বআ- 
স্তযর্থে) সং, পুৎ, চিব্রকর । ব্রহ্মচারী । 
শিৎ_ ১অথাহ বর্ণা বিদ্বিতে। মহেশ্বর21” 
বিপ্রাদ্িজাতি | “বর্ণিনাৎ হি বধে। যত্র।”? 
লেখক । এিঁনী-জ্জ্রীং, নারী, যোঘিৎ। 
হরিদ্রা। 

বর্ণ; সং, পুৎ, নদ্দবিশেষ ৷ আদিত্য । 
বণ্য বের্ণন দেখ, য--্ম) বিৎ, ত্রিৎ, বর্ণনীয়, 

বর্ণনষোগ্য । 
বর্তক পু & €বর্তন দেখ, অক(েক) 

বর্তিকা _স্ীৎ 4$ - ক) সং, পক্ষিবিশেষ, 
ভারই পক্ষী। পুৎ, অশ্ের খুর | ক্লীৎ, 
লৌহবিশেষ। 

বর্তজন্মা বের্তজন্মনূ, বর্ত [বু বর্তমান থাকা! 
অ(অন্)- ভাবে] 'অবস্থান-জন্মন্ জন্ম) 
সৎ, পুৎ, মেঘ । 

বর্তন (বৃষ বিদ্যমান খাকা+অনজজেনট) 
-_ভা) সৎ, ক্রীৎ, বৃত্তি, জীবিকা । শ্মিতি। 
অবশ্থিতি। বেতন। বর্তল। নিয়োগ । 
নী-ক্্রীং, (+অনট-ধি ) পথ। (বৃ 
বিদ্যমান থাকা+অন- ক) বি, ত্রিৎ 
বৃন্তিযুক্ত | বর্তমান । শ্ফিতিশীল | রী- 
স্্রীংঃ তর্ক,পিণ্ড, তুলার পাইজ। পু, 
বামন। বাস । বেৎখ-ঞ্রিলবর্তি ++ অন্ট, 

- ভাবে) সং, ক্লীৎ, স্থাপন । পেষণ । 
বর্তনি (বর্তন দেখ, অনি-_ সংজ্ঞার্থে ) অং) 

শৎ. পুর্বদেশ। নী- স্স্রীৎ, বত্মঃ পথ । 

-ক। ম-আগম) সং, পুং, প্রয়োণের 
অধিকরণীভূাত কাল, পরার ও অসমাঞ্ড 
কফাল। বিৎ, ত্রিৎ, বিদ্যমান, উপশ্ছিত, 
বাহ চলিতেছে । সাক্ষাৎ । স্থিতিশীল । 

বর্তরূক; সৎ, পৃং, নদবিশেষ। কাকের 
বাসগা। আবিল জলশয়। দ্বারপাল | শিৎ 

-১ নমন্ত্রী গ্রহিহরোহুমাত্যে ছাঃ শ্থিতে। 
বেত্রধারকঃ । দৌঃসাধিকে। বর্তক্ূকেঃ 

,গর্বাটো দগুবামিলি |”? 
বর্তি_স্াঁ। (বর্তি দীপ্তি পাওয়া+ ই- 
বর্তিকা $ ক, হয় পক্ষে-_-কণ, আপ.) 

সং, স্ত্রী, প্রদীপ । জ্ীপের দশা, প্রদীপের 
শলিতা, বাতি । বনপ্রাপ্ত। তুলি । পক্ষি- 
বিশেষ । বর্ণোপরি লেপবিশেষ, বার্নিস॥ 

বর্তিক- পু বে+তিক-- ক) সখ, 
বর্তিকা - স্ত্রীৎ পশ্রিবিশেষ | 
বভিত (বুৎ্ণঞ্িল্বর্তি বর্তীন+তক্তি)-৮, 

প্র) বি, তরি সম্পাদিত, নিষ্পা্দিত, 
কৃত। সম্পম। 

বর্তিভব্য (বর্তন দেখ, তব্য _ন্) নিং, ত্রিৎ, 
স্থাতব্য, স্থিতিশীল । 

বর্তিশু বৃৎ্৭ বর্তমান খাকী+4 ইফু- ক, 
শীলার্থে) নিত, বর্তনশীল,স্ছিতি শীল। 

বর্তিষ্যম।ণ (বর্তন দেখ, স্যমান- ক) বিৎ, 
ত্রিং, ভাবি । সৎ, পু২, ভবিষ)ৎ্কাল। 

বন্তা (বর্তভিনূ, বৃ বিদ্যমান থাক।+ইন্ 
(পিন্) _ ক) বিৎ, ত্রিং, স্থিতিশীল | 

বর্তল (বর্তন দেখ, উল ক) বি, ভ্রিৎ, 
গোলাকার, বৃত্ত । স্থল । সং, পুং, কলায়- 
বিশ্বেষ, বাটুলা কলাই। ক্রীৎ, গৃঞ্জন। 
লা-_স্ত্রীৎ, টেকোর বাটুল। লী-স্ত্রীং, 
গজপিপ্পলী। 

। বর (বআন্, বু থাকা+4মন্-ক) সং, 

ক্লীঘ পন্থ।, পথ, রাস্তা, আচার । শিং- ১ 

“আমনোব্ত্বনিঃ পরমৃ।? রেঘু)। নেত্র- 
চ্ছদ, চক্ষুর পাতা। 

ব্ত্মনি বেত্ত দেখ, অনি প্রথ্ত মৃন্ত আগম) 

সৎ, স্ীৎ, বত্ম? পথ । 
বন্ধ বেধ বৃদ্ধি পাওয়া+অজ্জেল্)- ভাবে) 

সৎ পু বুদ্ধি, ন্দ্ধীন । পুরণ । (বর্ধ, ০” 

১৪৩ 

রর ০ 



বর্ম 

দ্রন করা4+ভল্্ ভা) ছেদল। বামনহাটির 
গাছ । ক্লীৎ। সীসক, সীসা। 

বর্ধক বেদ বৃদ্ধি পাওয়1+অক(ণেক) - ক) 
বিৎ্রিৎ, বৃদ্ধিকারক | পূরক | (বদ্ধ, ছে- 
দ্বন করাণণক - ক) ছেদক, ছেদনকারী। 

বর্দক্ষি বর্দ. ছেদন করা+অ(অন)-_ ক. 
দ্র-কি (কষ বধ করা+ ই(ডি)--ক) 
সং, পুখ, শ্যব্রধার, জুতার । 

বর্ধক্বণ (বর্দাকিন্, শদ্ধক+ইন্) সৎ) পুহ, 
রর্ণমঙ্গর জাতিবিশেষ। 

বর্ধন (বুধ হাদি পাওয়া আনঅনট্)_ 

ভা) সৎ, ক্রীৎ। বুদ্ধি, উন্নতি, বাইড়। 
বাড়ান। (বিধ্ভ্িবাদ্ধি বাড়ান) পুরণ । 

(বদ্ধ €ছুদন করা) ছেদন। (বুধ্ঞ্িল 
বন্দি বৃদ্ধি পাওয়ান+অন- ক) বিৎঃ 
ত্রিৎ, বুদ্ধিকারক । নী শ্রাৎ ক্ষুদ্ধ জল- 

পাত্র, ঘটা । সম্মার্জনী, খেঙড়া। 

বর্ধমান (বৃধ্ বুদ্ধি পাওয়া + আনশোন)_ 
ক) সং, পুৎ, শরাব, শরা। নগরবিশেষ। 
গশিতবিশেষ। ধনীদিগের গৃহবিশেষ | 

এরগুবৃক্ষ । পশুবিশেষ। জিনবিশেষ। 
বিধুঃ । বিৎ, ভরি, বৃদ্ধিশীল | 

বর্দমানক (বর্ধমীন 7 কণ্- যোগ) সং, পুৎ, 

শরাব, শরা। বিংভ্রিৎ, বৃদ্ধিশীল। কপ 
_ স্বার্থে) এ এরগুবৃক্ষ | 

বর্দাপন বেদ্ধাপি ছেদনকরান+ অন(অনট) 
- ভা) সৎ ক্লীৎ, নাঁড়ীচ্ছেদন সংস্কার- 
বিশেষ । 

১৩৭৮ ] 

2 টিতে ইত টি 

বদ্ধিত (বৃধ্ঞি-বর্ধি বৃদ্ধি পাওয়ান+ত | 
(স্ত)-্ম) বিৎ, ত্রিৎ, পুরিত । পোষিত, 

বৃদ্ধিপ্রাপিত, বাড়ান । বেদ্ধ ছেদন করা) 
ছেদ্িত, ছিন্ন । 

বন্দি বেখ্ বৃদ্ধি পাওয়1+ ইফ্ুং- ক, শী- 
লার্থে) বিৎ, ত্রিং, বর্ধনশীল, বৃদ্ধিযুক্ত । 

বর্ধ _বীৎ ) (বৃধ বৃদ্ধি পাওয়া+ষ্রন্ 
বর্ধশ-ত্্রীৎ / ক) সখ, চর্্মরজ্জ | 
বশ্ম (বন্মন্, বু আবরণ করা4+মন্-ণ। 

অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশয 
দেখ; সংস্কত-বম্ম। লাটিন- আর্ম]। 
ইতরাজী৮আরমার । স্পেন ও ইটালী- 
4700০) জুৎ। ক্লীৎ, তনুত্র/ণ, কবচ, সা- 

বর্ষ 

০০ 

জোয়!। পুৎ ক্ষতিয়ের উপাধি । *শর্মান্তৎ 
ব্রাহ্গণস্য স্যাব্বন্মীস্তৎ ক্ষতিয়স্য চ।”) 

বন্মহর (বশ্মন্-হর [জু হরণ কর14অ 

(অন্)-_ ক| যে হরণ করে, +যা- ষ) বিৎ, 
ব্রিং, কব৮ধাপী। পুহ, তক্চণ। 

বশ্বিত ] (বশ্মিন, বন্মন্+ ইত, ইন্ -অ- 
বশ স্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, বঙ্মাযুক্ত, করচ- 

ধারী, সাজোয়। প্রা । 
ব্ধ্য (বু প্রার্থনা কর।4য -" 

বিৎ, ত্রিং) প্রধান, শ্রেষ্ঠ । 

কন্দর্প। খ্যা- জ্্রীৎ, পতিশ্বরা। কন্যা। 

বর্ধণ। (বরে অনুকরণ শন্দম-বন্ শন্দকরা 

1ম আঁ, প্রৎ : ব্গীয় বও হয়) অত, 
আখ, শীলমঙক্ষিকা) ভণভণিষ়া। 

বন্ধর (ববু পুনঃপুনঃ প্রার্থনা কর14+অআ- 
প্র,ৎ। অন্যান্য ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য 
দেখ; সংস্কত-বর্বর | গ্রীক এবৎ লা- 
টিন 13911১00079) সং, পুথ, নীচজাতি। 

পমর । মুর্খ । বাবরী, বাউরিচুল। দেশ- 
বিশেষ । ক্লীৎ, হিন্্ল। পীতচন্দন। রা, 
রী _ স্কীৎ, ক্ষুছজাতীয় মধুমক্ষিকা। বুঙ্মা- 
বিশেষ বাবুই ! পুষ্পবিশেষ। শাকবিশেষ। 

| বর্ধষরীক বে বরণ করা, দ্বিত্ব, ঈক- প্রং) 
সং, পুৎ, বাউরিচুল । বাবুইতুলমী। 
বামনহাটা। শিব । মহাকাল। 

বর্বর; সৎ পু বাবলাগাছ। 
বধ বষে বর্ণ কর।4+ অ(অল্)- ভাঁবে) 

পু কী, বৃষ্টি । (+অন্ - ক) বংসর। 
মেঘ । (+অপ্ -_ ধি) জন্বুদ্বীপ। জন্মুদ্বীপের 
নয় অংশ-_কুরু, ছিরন্ময়, রুমণক, ইলা- 
বৃতঃ হরি; কেতু মাল, ভদ্রাশ্ব, কিংবুকয, 
ভারত 11 - স্ত্রী, বহুহ প্রাবৃটকাল। 

বর্ষকরী (বর্ষ বুষ্টি-কু [করা] চিহ্ন কর1+ 
অভেন্)- ক, ঈপ। বিশেষতঃ ইহা! বা" 
কালে শন্দ করে বলিয়া) সংস্রীৎ, ঝিল্লি ক 
উইচিংড়া । 

বর্কেতু ; সং, পু, রক্তপুনর্নবা । বর্ধাচল। 
বর্ধকোষ (বর্ষ বৎসর- কোষ শন্দাদি 

সংগ্রহ ইত্যাদি) সং,পুং, দৈবজ্ঞ, গণ । 
মাস। 

বর্ষজ বের্ধ বুট্টি-জ[জন্ জম্মান+কাড) 

এপাতন) 
১১ পু, মদন, 



_কা। জাত) 'বৎগত ঘ, বুষ্টিজীত । ব্সর- 
জাত । মেখোতপন্ন । জন্বুদ্ধীপজাত ৷ দ্বী- 
পাৎশজাত ৷ [বৃষ্টি । 

বর্ষণ বের দেখ, অন/অনট:)--ভা) সৎ, ক্লীং, 
বধণি; জাৎ, স্বীৎ, বর্তন। কৃতি । ক্রতু। 

বধণ । 

বর্ধধর (বর্ষ রেতঃসেক-ধর [ধু ধারণকরা 
1+আজেন্)-কাষেধারণ করে, ২য়া_ 
ষ) সঞ্, পু) নগ্মুহসক, খোজা । 

বর্ধপর্বৃত বেষ জন্দু্ীপের নয় অংশ 
পর্বত, ৬ঠী -ষ) সৎ, পু» হেমকুটাদি 
সপ্ত পর্বতবিশেষ। শিং-১ “হিমবান্ 
হেমকুটশ্চ নিষধো মেক্ত-বেবচ । টৈত্রঃ 
কণা চ শৃজগী চ সট্তেতে বর্ধ-পর্লাতাও 8? 

বর্ধপাকী (বর্পাকিন্, বর্থ রুষ্টি- পাক 
পকু+ ইন -_ প্রৎ্) সৎ, পুৎ, আবড়।গাদ । 

বধপুম্পা বের্ধাকালে পুষ্প হয় বলিয়।) সৎ, 
স্ত্রী, মহর্দেবীলত1। |পঙ্গী। 

বধপ্রিস্ বের্খ বৃষ্টি প্রিয়) সৎ, পুৎ, চাঁতক- 
বধমান বেষ বর্ষণ কর্া+ আদ্ন“শান)- ক) 

বিং, ভ্রিৎ, যে ব্ধণ করিতেছে । 

বর্ষবর বেধে রেতোবধণ বর [বু আবরণ 

কর1-+ অ.অন্)- কা যে নিরাকরণ করে) 
সৎ, পু, নপুৎসক, খোলা । শিৎ-১ “যে 

ত্বলমর্তাঃ প্রথমমাআীয়।হ আ্্রী-ক্রভাবিনহ। 
জাত্যা ন দুষ্টা কাধ্যেফু তে বৈ বধবরাঃ 
স্মৃত ।” ২ণনষ্টরৎ বববটৈররিতি 1(রত্বাবলী)। 

বধবৃদ্ধি (বর্ষ বুদ্ধি) সং, ক্পীৎ, জন্মতিথি। 

বয়োবৃদ্ধি । 
বধ বেষশ আপ । ষে সময় বর্ণ করে) সাঃ 

স্্রীৎ, বছৎ, শ্র।বণ ভাদ্রমাস, প্রাবুট কাল । 
বধাংশ (বর্ষ বৎসর অংশ ভাখ 

বধা এবৎ গঙ্গ অবয়ব) সৎ, পু, 

মাস। জী-ল্লীৎ, রক্তপুনর্নবা। 
ববাধোষ (বধা-ঘোষ শব্দ) সৎ, পুত, 

| 
ৃ 

র 
ূ 
| 
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মণ্ড,ক, ভেক । 

বর্ধাত্যয ) (বর্ধা-অত্যয় নাশ, অব. 
ব্ধাবসান | সান শেষ, ৬ঠী-ষ) সং, 

পু, শরৎকাল। 

বধাভু বেরা [ভু হওয়া + ০. লিপ) ন- 

ক]ষে হয়, ৭মী _ ষ) মং পু ভী জী, 

বধাচ্চিত বেধাচ্চিস্, বধ অর্চিম্ 

মণ্ডডক, তেক, ব্যাঙ । পুনর্নবা। পু 
কিঞ্চলুক। ইক্রগোপকীট । বিৎ, ত্রিৎ, 
বধাজাত। 

বধামদ বেখধা বৃষ্টি-আমদ 
করে, অথবা ব্ধা-মদ যে উন্মত্ত হয়) 

২, পু, ময়ূর | [রাত্রি । 
বধার।ত্র (বর্ধা _- রাত্রি) সৎ, পুৎ, বধাকালীন 

দরপ্তি 
যে ব্ধ।কালে দৃশ্য হবু) সৎ» পু২ঃ মঙ্গল- 
গ্রহ । 

বর্ধিক (ব্ধ4ইকরক্িক) - ইদমর্থে) বিৎ, 
ব্রি, বণ্-সন্্ন্ধীয় । (ব্ধা+ইক) বর্ধা- 
সন্গন্দীয়। 

বধিষ্ঠ | (বদ্ধ 1 ইষ্ঠ-অতিশয়ার্থে। 
বায়ান | বর্ষায়স, রুদ্ধঈ+ ঈীয়ক - অতি- 

শয়ার্থে হাদী ্থানে বর্) বিৎ, ভ্রিং। অর্ধ" 

জোষ্ট, ৬তিশয় বুঙ্গ । 
বখিন ) বধ দেখ, ইন্, উক্(এ, ক) _ ক, 

বুক / শীলার্থে) বিৎ, রিং, বর্ষণশীল, 
বধণকারী। 

বধুক্ষাব্ধ ব্ধুক বর্ধণশীল-ক্সব্দ মে) 
জং, পুহ, ব্ধণশীল সেখ, যে মে হইতে 
বারি পতিত হইতেছে । 

বর্ষোপল (বর্ষ বুণ্তি-উপল প্রস্তর, ৬ঠী 
-ষ সহঃ গ্ুৎ। মেভব শিলা, করকা। 

বর্ম বেল্সন্, ববণ দেখ, মন - ক) অসৎ, কত, 
শরীর। পরিমাণ। শুন্দর আকুতি । উ- 

চচতা । পাষাণ । 

বু বহু বৃদ্ধি পাওয়া কিন্বা বর দীপ্তি 
পাওয়।+ অভেল)-ম্ম) সং, ক্লীৎ। ময়ূর- 
পুচ । গ্রন্থি পর্ণ বৃক্ষ । পু২-- বদ, পক্রুন 

পু, স্সী, অনুচর | 

বণ (বশ দেখ, অনঅনট্) _ ভাঁবে ) সৎ, 
রলীৎ, পত্র, পাত । 

বর্টি (বর দেখ, ই - প্রং) সৎ, পুৎ, অআগি ॥ 
বর্ভিণ ) বেহৃ, ময়ূপুস্ছ + ইনন্ _ অভ্ত্য- 
বৃহ | থেঁ। বহিন্,বহ 4 ইন অজ্ত্যর্থে) 

সং, পু, শিখী, ময়ূর, বঙ্থ বিশিষ্ট । 
বহিণবাহন বেহ্িণ, বর্হি ময়ূর _ বাহন, 
বহ্িবাহন ৬ঠী-_ হিং) সংঃ পু) ময়ূর 

বাহন, কাতিকেয়। | 

যেআমোগ 



বল [ ১৩৮০ ] বক্ষ 

বর্িদবজ1 (বিন ময়ূর - ধবজ। পতাকা) | বলগ্মিত € বল্ব+ ইত-_ সংজা'তার্থে ) ঝিং 
৭, স্্রীৎ্, চণ্ডী, ছর্গা | 

বহিপত্র; সং, ক্লীৎ, মযুরপুচ্ছ । 
বহিজের্াতিঃ বেগ্থিজের্যাতিস্, বর্থিস কুশ 

[দ্বারা] জ্যোতিস দীপ্তি, ২য় -_ হিং) 
সৎ, পু, অগ্নি, অনল । [দেবতা । 

বর্তিঘুধি বেস অগ্নি_সুখ)ট সং, পুত, 
বহ্িষদ্ বেহিস্ কুশ বা অগ্নিতে _ অদ্ 

ভক্ষণ কর1+০€কিপ)- ক) সং» পুং, 
পিতৃগণবিশেষ। 

বর্হিঃ ( বর্হিন্, বর দেখ, ইস্-_ প্রৎ) সং, 
পু) অগ্নি । শিৎ-১ «বহ্িষি রজতৎ 
ন পেয়মৃ 1৮ দীপ্তি । যজ্ঞ । পুৎ- ক্লীৎ, 
কুশ ।শিং-১বহিদে বসদনমূ |” ক্রীং, 
গ্রাস্থিপর্ণ । 

বর্হিঃশুম্া বেহহিঃশুস্বনূ, বহ্থিস্ যজ্ঞ -_ শুল্মন 
যে শুক্ক করে, ২য়া-ষ। অথবা বহ্িস্্ 
কুশ-শুক্ষন্ বল, ৬ঠী-হিৎ ) সং, পুৎ, 
আগ্ি। 

বল (বল্ বেষ্টন করা+ অ(অল)- ভাবে। 
ব্য ব দেখ) সৎ, রীৎ, সৈন্য । (০7০০) 
বদ্ার1 জড়বন্তর গতি উৎপাদিত কিন্ব! 
পরিবর্তিত হইতে পারে । বর্গ্য 'ব? দেখ। 

বলক্ষ দেব- লক্ষ, দর্শন করা4+ অ(অল.)- 
সম) বিৎ, ভ্িৎ, শুরুবর্ণ, শা | পুৎ, শ্বেত- 
বর্ণ, সাদ! রং। 

বলজ বেগ ব দেখ) সং, পুৎ, ধান্যরাশি॥ 
বলদ বেল-দ [দা দান করা+ অ(ড)- 

ক] যে দান করে, ২য়া-ষ) বিৎ্, ত্রিৎ 
বলদাতা। (বলীবর্দ শস্বজ) সং, বৃষ। 
দাম্ড়া। 

বলন (দেশজ) সং, কথন, বাক্যপ্রয়োগ। 

বলভি-তী (বল ব্আচ্ছার্দন করা-+ অভচ, 
_ক,ই, ঈপও সং, পুৎ _ জ্ীৎ, গৃহের 
কাঠাম । ছার্ষের উপরিশ্ছ গৃহ । গৃহচ্ড়া, 
মুছুনি। ছাদ । চাল ও ছাদের পাহাড়। 
গেট । 

বলয় বেল [বলিষ্ঠ হওয়া! ইত্যাদি বেষ্টন 
করা + অদ্পেয়ন্)-- ক) সৎ, পু - ক্লীৎ, 
করভূষ্ণ, বাল। | মণ্ডল 07 অিমন্ ভাবে) 

নেষ্টন। পুৎ১ গ্লরোগবিশেষ । 

ত্রিৎ, বেষ্টিত, দ্বেরা, পরিবৃত ॥ 

বলবস্ত1 (বলবৎ +তা- ভাবে ) সৎ, স্ত্রীৎ, 
অতিশয় বল, শক্তি, সামর্থ্য 

বলহা (বলহনৃ, বল- হন যে বধ করে) 
সৎ, পু, বলরাম । 

ব্লাক (বল-+ আকন্ _প্রৎ্) সং, পুৎ, বক- 

জাতিবিশেষ, ক্ষুদ্র বক, কৌচবক॥ 
বলাকা (বল-- অকৃ গমন করা-7- অ(ব্জ)-_ 

ক, বে বল দ্বার অতি উদ্ডে গদ কে 

কিন্ব বল্. আচ্ছাদন করা+ক --ক) 

সৎ, স্ত্রী, ক্ষুদ্রজাতীয় বকশ্রে শিং 

১খে ভবস্তৎ বলাকা ।স্্রীৎ, -কীন্রী। 

বল।ট ; সৎ, পু, মুপগ । গোযো। নস । 
বলাহক বোরি-_বাহক [বহু বহন করা+ 
খ'ক(ণক)- কষে বহন করে, নিপাতন্) 

সৎ, পুৎ্, মেধ | পর্বত । দৈত্য । সর্প- 
বিশেষ। মুস্তক । শ্রীকৃষ্ণের মোট কবিশেষ। 
বর্ণ্য বও হয়) । শিৎ- ১«বলাহকাশ্চাশ- 
নিশব্দপুরিত12 1? 

বলি; সং, ক্লীৎ,বর্ট্য বদেখ। 
বলির (বলি +র--অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, 

কেকর, টের । 
বলিশ (বল্ মৎ্স্যথাদয - শো গ্রন্থন করা 
+অ(ক)- কক । যে টোপ গাথে) সং, 
কীৎ। শি, শী _ স্্রীৎ, বড়িশ, বড়শী । 

বলী (বলিনৃ, বল7ইন্-আঅস্তযর্থে) বিৎ, 
তরি, বলবান্ । 

বলীক বেল আবরণ করা+ঈক(ঈকন্)- 
ক) সৎ, ব্লীং, ঘরের চালের ছাইচ, নীধ,। 

বলীক্র বেলী - ইন্দ্র শ্রেষ্ট) বিৎ, ত্রিং১অতি- 

শয বলবান্ । 
বল,ক (বল্ বেষ্টন কর1-+উক- প্রৎ) সৎ, 

ক্লীৎ, প্দামূল। পুৎ, পক্ষিবিশেষ। 
বলকা। (বল+ডউক-_প্রৎ) বিৎ ত্রিৎ, বলৰান্। 
বল, নি) ; বিৎ, ত্রিৎ, বলবান্। 
কা বল আবরণ করা 

বন্ধল _ পুৎ -- ক্রীৎ +আ(ক)ট-ক। হক 
পর্গে)কল - ক) সৎ, বুক্ষত্বকৃ,গাছের ছাল। 

শঙ্ক, মাছের আস । ক্রীথ। বন্ধল শব্দে 
দারচিনিও হয় । 



বল [ ১৩৮১] বলল শু. 

বন্কতরু ; সৎ, পু, পর্টিকালোধ, । মুনি। গোদ। গলগণ্ড। শোথরোগ । 
বক্কদ্রম ; সৎ, পুৎ, ভূঙ্জ বক্ষ । সাতপ মেঘ । 
বস্কবান্ বেক্কবৎ্,। বন্ধ আম +বৎ-- অস্ত্য- 

রে) বিৎ, ভ্রিৎ, বক্ষবিশিষ্ট। সৎ, পুত, 
মৃহস্য । [কণ্টক, কাট] । 

বন্ষিল বেক্ক, বৃক্ষত্বকৃ+ইল - প্রৎ) সৎ,পুৎ, 
বন্ধত (বল্ আচ্ছাদন করা+কুত--প্রৎ) 

সং, ক্লীৎ, গাছের বন্কল, গাছের ছাল। 

বন্প _ পুৎ (বক্স গমন কর] ইত্যাি 
বক্ন _- ক্ষীৎ + আল্, অনট-ভাবে ) 

সৎ্ক্লীৎ, গতিবিশেষ,প্র,তগমন । ভোজন । 
বহুভাষণ । 

বল্পমান বেল্প 41 আনশোন)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, 

যাহার! লাফিয়া লাফিয়া যাইতেছে । 
বন্মা বেলন দৌড়িয়া যাওয়া, লাফম্লীরা 7 অ 

(অল্)-_-৭) সং, স্ত্রীৎ, রশ্মি, মুখরজ্জু, 
লাগাম । 

বলাহপ্সিণ €(791711595) কামের সমিছিত 
দেশল্য হরিণবিশেষ, শে হরিণজাতির 
মুখে লাগাম দিয়া লোকে শক্টা্দি 
টশনায়। 

বন্মিত ২ বেল্ন। দেখ, ক্র, অনট- ভা) সখ, 
বন্মন ঠ ক্লীৎ, অশ্বের গতিবিশেষ, প্রাত- 

গতি। হস্তপদাদির আস্ফালন। বহুভাঁষণ, 
জলন । গমন । লহ্ষন। 

বন্ত (ধল আবরণ করা1+গুকৃ- ক) বিৎ, 

ত্রিৎ, মধুর, সুন্দর, মনোহর । সহ পু 
ছাগল। ৃ 

বন্ধক বেচ্ক+কণ- যোশ) বিং, ত্রিৎ, ক্ুচির, 
মনোহর | স্ন্দর | সৎ, ্লীৎ, চন্দন। বন। 
পণ, বাজি । 

বন্তপত্র ; সং) পু, বনমুদগ | 
বন্তল! ; সৎ, স্ত্রী, বাকুটী । পক্ষিবিশেষ । 
বন্তলিক1 ; সৎ, স্্রীৎ১ তৈলপায়িকা, তেলা- 

পোকা, আরশুল।। 
বল্ভন €(বল্ভ ভোজন করা1+অন-ভা) 

সৎ, ক্রীৎ, ভক্ষণ, ভোজন । 
বন্সিক (বল আচ্ছাদন করা, বৃদ্ধি 
বল্মিকি ( পাওয়।4+ ইক, ইকি, ঈক, কি 
বল্পীক ( -ক,মৃ-কআগম) সং, পুৎ- 
বন্মীকি ॥ ক্লীৎ,উইয়ের টিপি! পুৎ্বাল্মীকি 

বশ্ুকশীধ ; সৎ, ক্লীৎ, শভ্রোতোহঞ্জন। 
বল্মীকৃট ; সৎ, ক্লীৎ, বলুীক, উইয়ের টিপি। 
বল্ল (বিল্র আচ্ছাদন কর, সঞ্চালন করা+- 

অ.অন্)- ক) সং, পুং, ধান্যাদি শস্য 
পাছড়ান। গুগঞ্লাত্রক্স পরিমাণ, ৩ কুচ 
পরিমাণ । শিৎ-১ “বলস্ত্িগুঞ্জো ধরণঞ্চ 
তেহুক্টৌ ৮ বৈদ্যকে-_-ওঞ্জাপ্বয়। সার্ধী- 
শুঞাপরিমাণ শিং-১ “গোধুম দ্বিতয়ো- 
ম্মিতা তু কথিতা গঞ্জ তয়! সার্ধয়া বল্সপঃ॥?” 
ক্লীৎ, ভক্ষ্যবস্ত । (4+অল.- ভাবে) সং- 
ন্রণ। 

বল্লকী বেল আচ্ছাদন করা7-অকণেক)- 
ক, ঈপ) সৎ, স্ত্রীৎ, বাদ্যযস্ত্রবিশেষ, বীণা 
শললকীবৃক্ষ | 

বল্পভ € বলল আচ্ছাদন করা+ অভচ - ক) 
বিং০ত্রিৎ দয়িত, প্রিয়। প্রণয়ী | অধ্যক্ষ । 
পতি । পু, প্রশস্তকুলোত্পন্ন অশ্ব। 
নায়ক । পতি । ভা--স্ত্রীৎ, দয়িতা, প্রিয়া । 
প্রণয়িনী। | 

বল্পভপালক (বল্পভ উত্তম অশ্ব-পালক 
ঘধে পালন করে) বিৎ, ত্রিৎ, অশ্ব রক্ষক । 

বল্পর (বল্ল আচ্ছাদন করা-+অর - প্রং) 

সং, কীৎ। মঞ্জরী | বন। কুঞ্জ । কৃষ্ণাশুক । 
বল্পরি-রী বেল আচ্ছাদনকর-+ অরি-ক 

সং, স্ত্রীৎ, মগ্ডরী। ব্রততী, লতা। চিত্র" 

5 | 
বল্পব বেল্ল ভক্ষ্যদ্রব্য+ব- অস্ত্যর্থে) বিৎ, 

বিৎ, পাচক । সৎ, পুৎ, হুপকার । ভীম- 
সেন। বেল, আচ্ছাদনু+ব- প্রৎ) গোপ। 
বী- স্ত্রী, গোপী । 

বললি বেল আচ্ছাদন কর1-+ই-_ক 
বল্পী / সৎ, জ্ীৎ, ব্রতভী, লত]1। পৃথিবী । 
বন্লিকণ্ট কারিক1 ) সৎ, স্রীৎ, অগ্সিদ্বমনীক্ষুপ ৷ 
বল্িহ্রণ ; সৎ, পুৎ, অত্যম্পণ্ণী । 
বল্পর বেল্লি দেখ, উর-ম্ম) সৎ, ক্ীৎ,মঞ্জরী। 

ক্ষেত্র । নির্জনস্থান। কুগ্। বন। অকৃষ্ট 
ক্ষেত্র । শাদ্ধবল । র্লীৎ, রা. স্ত্রীৎ, গহন । 
উর । তরি, শুক্ক মাংস। শৃকরমাৎস। 

বর বেলি দেখ, উর-ন্ম) জখ খ্রিৎঃ 



বশি [ 

বৌদ্রাদিদ্ব।বা শুষ্ক মাংস । শুকরমাৎস। 
পতিত ভূমি । ক্লীঘ, রা-স্্রীং, গহন 
উষর । 

বল্পয। ; সৎ, স্ত্রীৎ, ধাত্রীবৃক্ষ । 
বন্বজ (বল [পৃথিবী] বেষ্টন করা+০.ক্ষিপও 

-ক-বল্্1+বজ গমন করা4আঅ(ঘআনৃ) 
_ ক) সং, পু, উলুখড়। 

বববে বাধাতুজ+ অ(ড:-ক, দ্বিত্ব) সৎ 
পুৎ, একাদশ -করণের অন্গর্গত প্রথম 
করণ । 

বশ (বশ অভিলাষ করা+ খআ(অল্)- ভা) 
সৎ, পুৎ,_ ক্লীঘ,। অভিলাষ, ইচ্ছা? । রী, 
স্বাধীনতা । প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব । অধীনতা, 
আয়ভতা। (4 অন্- ক) আয়ত্ত, অধীন, 

'নুকুল। মন্ত্াদি ছারা মু । পু) বেষ্ঠা" 

গৃহ । শা- স্ত্রী, বন্ধ্যা রী । বন্ধ্যা গবী। 
কন্যা । নারী । হস্তিনী। 

বশকা বেশ আয়ন্তত।4+ কণ্_ মোগ্য) সৎ, 

স্ুশৎ, বশীভূতা। স্ত্রী । 
বশক্রিয়া (বশ অধীনতা-ক্রীয়া কাধ্য) 

সৎ, স্ত্রীঘ, বশীকরণ, বশবস্তী করা । 
বশগ (বশ আয়ত্তত।- পণ [গম গমন করা 

1 অ(ড)- ক] যেগমন করে, ২য়া_ ষ) 
বিৎ, ত্রিং, বশবন্, বশীভূত, আয়ত্ত । 

বশতঃ বেশ +1পঞ্চ মীশ্ছানে] তস্ _ প্রৎ্) অত 
অধীনতাহেতু, বশীতুক্ততা প্রযুক্ত । 

বশতা বেশ অবধীন+তা _ ভাবে) সংস্ত্রীঘ, 
অধীনত, আয়ন্ততা। 

বশৎ্বদ্দ বেশ অধীনতা- বদ [বল্ বল1+ 
অ(খ)-_ ক] মে বলে) বিঃ গ্রিৎ, ঘে বাক্য 
দ্বারা বশীভূত করে, প্রিয়বাদী, মিষ্টবক্ত।। 
বশীভুত। [মন থাকে) বিৎ্ত্রিৎবশীভূত। 

বশবন্থী বেশবর্তিনূ, বশ _বর্তিন্ যে বিদ্্য- 
বশঢ্যক ; অং, পুৎ্, শিশুমার, শুশুক। 
বশাতি; যোদ্ববিশেষ। 

বশিক (বশ+ইক- প্রৎ) বিং, ত্রিৎ, শুন্য, 
খালি । কা- জ্্রীৎ, অগুক । 

বশিতব _ক্রীৎ 7 (বশিন্ তব, তা-ভা) 
বশিতা -ক্ট্রীৎ £ সং, শিবের রশ্বধ্য- 

বিশেষ, সকলকে বশ কারবার ক্ষমতা । 
স্বাধীনতা 
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বহু 

বশির ; সং, ক্লাৎ। সামুস্রলবণ 
পিপ্ললী । অপাঘার্ঁ। বচা। 

পুদ্১ গজ- 

বশিষ্ট (অব-শাল্ [অন্য মুনিদিগকে] 
বশিষ্ঠ ? শাসন করা+তক্তি১_ক, অ-. 
বসিষ্ঠ লোপ। ২য-পঙ্গে--বশিন +ই 

_ প্রত বিকলে শ স্থানে স, ৩য়-পক্ষে-- 

বস্ বাস করা+ইষ্ট--প্রথ। অথব! বল 
বাস করা4+অল--ভাবে, ইন্_ম্থা থাকা 
4 অডে)-_ ক) সং, পুৎ, মুনিবিশেষ। 

বশিষ্ঠাপবাহ--সরন্্রতী নদী । 
বশী তবেশিন্, বশ আ্বাধীনতা+ ইন - অ- 

স্তযর্থে) বিৎ১ত্রিৎ, স্বাধীন । ভি্তক্জিয়, 
যে ব্যক্তি ইক্ড্রিযণণকে জয় ক 'মাছে। 
বশবন্তী । শিনী -স্দ্রী, শমীবৃগ্দ চা । 

বশীকরণ (বশ আয্মন্ত- করণ: চি) 
অভূততদ্ভাবার্থে) সৎ, ক্লীৎ, : পুস্তকরণ, 
অধখনে রাখা । €+আঅনট-  বশ্যতা- 
জনক মণিমন্পোৌষধাদি । 

বশীকৃত (বশ আয়ত্ত-কৃত,ঙ্ ঈছি)_ 
অভূততভাবার্থে) বিৎ, তরি 'যস্তীকৃত, 
যাহাকে বশ করা হইক্সাটে 

বশীভূত বেশ আম্মন্ত- ভুত হইয়।ছে, 
অবশ যে সে বশহয়,মধ্যে  5)-আগম) 
বিৎভ্রিৎ,বশ্যতাপ্রপ্ত,বশ- ...আজ্ঞাবছ। 

বশ্য বশ আয়ভ্ততা1+য-“ তার্থে। অথব। 
বশ ++ যে) (বং, ভ্রিৎ্, জ.।জ্ঞাকারী, বশ- 

বস্তী। পোষ। । 
বশ্যক। (বশ্যা- কণ-- যোগ, বশ্য- আ। 

বশ্য। _ প্রথ্) আহ, আ্্রী, বশীভূতা স্মী। 
বশ্যতা (বশ্য + তা- ভ।বে) সং, জ্্রীৎ) অধা- 

নতা, আয়ন ত1। 
ব্ষট (ধহা বহন করা+4 অযটডেষট)- ৭) 

আআ, অগ্রিতে আহতি দান প্রন্ভতির মন্ত্র। 

বষ্টকার (বধষট কার করণ ) সৎ) পু) 
দেবোদ্দেশে অগ্রিতে আহতি প্রর্ধান, 

হোন। 

বষটকুত (ব্ষট -কৃত করা হইয়াছে) বিংঃ 

ত্রিৎ, বষট এই মন্ত্র দ্বারা হুত। 

বক্ধয় (বক্ষ গমন করা+অযঅয়ন)- ক) 
২, পুৎ, একবর্ধ-বয়ক্ষ বস, এক ঝছরের 

বাছুর। 



ত্বসা | 

সালা ীাশীটী। 

বন্ষয়ণী $ বেক্ষয় বাছুর-নী পাওয়া 
বঙ্ষয়িণী$ ০ক্কিপ)-ক। বক্ষয় বাছুর + 

ইন্ৃ_ অস্ত্যর্থে ঈপ.) সৎ, স্্রীৎ, চির- 
প্রশ্থতা গবী। যেগাভীর অনেক বাছুর 
হইয়াছে। শি২-১ “বক্ষষিণ্যাস্থিদেো ষদ্ৎ 
তর্পণৎ বলকুৎপয়ঃ 1”? 

বম (বেল বাস করা+ অৎ্(শেত) - ক) বিং, 

ত্রিৎ, বাঁসকারী । শ্ছিতিকারী। বাসিন্দা । 
বসতি-তী (বস্ বাস কঘা+জঅতি-_ধি) 

সৎ, শ্ীৎ, বাসস্থান। বাত্রি। শিৎ_১ 
“বসতীরূবিত্বা ।”? (তি _ ভাবে) বাস, 
শ্ছিতি। 

বসন (বস্ আচ্ছাদন কর14 অন(অনট)-_ 
৭) সং, ক্লীৎ, বন্প, কাপড়। (++ অনট-_ 
ভাবে) আচ্ছাদন । বাস, বাসস্থ(ন। স্ত্রী- 
লোকের কটিভূষণ । 

বমস্ত বেস বাস করা আস্ত ধি) সৎ,পুৎ, 
খতুবিশেষ, ফাল্তন তত্র বৈশাখ । স্বনাম- 
প্রসিদ্ধ রে।গ । রাগবিশেষ | বে অস্ত- ক) 
অতিসার রোগ । নাট্যে-_বিদৃষকের উ- 
পাধি। তালবিশেষ । 

বসম্ভক ; সং, পুৎ্, শোযানাকবিশেষ। 
বসস্তঘেষী (বসম্তখোধিন্, ব্সস্ত- ঘোধিন্ 

যেগান করে) সং, পুৎ্১ কোকিল। 
বসম্ভতিলক ; ক্লীৎ, কা- স্ত্রী, চতুর্দশাক্ষর- 

পাদ্চ্ছন্দোবিশেষ, যাহার ৩য় ৫ম ভ্ষ 
৭ম ৯ম ১০ম ১২শ বর্ণ লঘু, ভাবশিষ্উ ব্রণ 
ওক । পুপ্পবিশেষ। 

বসস্তদৃত (বেসস্ত-দ্্ত বাত্তাবহ) সং, পু, 
কোকিল । পঞ্চমস্বর । আমবুক্ষ। তী- 
স্রীৎ, মাধবীলতা। ক্োকিলা। পাটলা 
বৃগ্ধ । গণিকারী। 

বসম্ভত্র ; সৎ, পুৎ, আমবুহ্ষ । 

বসস্তসখ বেসস্ত- সখি বন্ধু + ষ,৬ঠী _ হিং) 
সৎ, পুৎ, কামদেব, মদন। 

বস! (বস [শরীরে] বাস করা4+ঙ-ম্ম, 
আপ সং, স্ত্রী, মজ্জী, মেঃ, চর্ষ্বি । 

বসাঢ্য (বস--আট্য) সং) পু, শিশমার, 

শুস্ডক। 
বসানবেস্ আচ্ছাদদনকর1+ আনশোন)-_ ক) 

বিং, ত্রিৎ, পরিধানকর্ভী, আচ্ছাদয়িত। | 

১৬৩৮৩ ] বন্থ 

বসাপায়ী বেসাপায়িন্, বদা-পাফিন যে 
পান করে) সং, পুৎঃ কুক,র | 

বসাস্তর বেস।-আস্তর আস্তরণ) সৎ, পুৎ, 

চর্ষির আচ্ছাদন। 

বসির ; সং রীৎ, সামুদ্রলবণ। গজপিপ্পলী । 
বহু বেস বাস করা+উ- ক) সৎ, পুত, 

গলা] হইতে উৎপন্ন গণদেবভাবিশেষ ; 
ভব, ফ্রবঃ সোম, বিষুও,। অনিল, অনল, 
প্রত্যুষ প্রভব, এই অই্ই। কুবের। তুর্ধ্য । 
অগ্ি। রশ্বি, কিরপ। দীপ্তি । বাঁজা। 
চেদ্িরাজ | ধনিষ্ঠ নক্ষত্র । হূদ । জলাশয়, 
বিল। বন্ম। | মন্স্যবিশেষ | যোক্ত,। বক- 
বৃক্ষ । কায়স্ছের পদবীবিশেষ । অষ্টসংখ্য1। 
ক্লীৎ, ধন। বত্ব ।ম্বর্ণ। জল। লবণ। বিৎ, 

ত্রিং, মধুর । শুক্ষ । স্ত্রীৎ, দীপ্তি । 
বস্থক; সং, ক্লীৎ, সাস্তরিলবণ। পাংশব। 

বাস্ত,.ক। পুৎ, অর্কবৃক্ষ । শিবমল্ী। পুস্প- 
বিশেষ। [পুৎ, যাচক, ভিক্ষু, অর্থা। 

বন্রকীট (বন ধন-কীট পোক1) সৎ, 
বজুচ্ছি্রা ; সৎ, স্ট্রীৎ, মহামেদাবৃক্ষ | 
বনুদ বেহা ধন-দ [দা দান করা4অ 
ডে)-- ক] যে দ্বান করে) বিং, ত্রিৎ, ধন- 

দ[ত1। সৎ, পু২, ধনদ, কুবের । পা-জ্ীৎ, 
পৃথিবী ॥ 

বদেব বেনু রত্ু দেব যে দগ্ডি পায়, 
ওয়া _ ষ) সং, পুৎ কৃষ্ধের পিতা । 

বন্ুদ্দেবতা বেস্ _ দেবতা) সং, স্্রীং, ধনিষ্ঠ 
নক্ষত্র । [বাজুদেব, কৃষ ॥ 

বসুদেবভ বেহ্ুদেব-ভূঃ জাত) সং, প্ুহঃ 

বন্ুধা (বস্তু ধন--ধা ধারণ করা-+-০ 
(কিপ)- ক, ২য়-_ ঘ) সঞ্স্ত্রীৎ, পৃথিবী । 

বস্ছধাধর বেতধা- থর (ধু ধারণ কর1+ 
(অন্)- ক] যে ধরে, ২য়) - ষ) সৎ, পুৎ, 
ভুধর, পর্বত । 

ব্নহথধাধিপ বেসুধা_ অধিপ রাজা, ৬ী -ষ্) 
সৎ, পৃ, ভুপতি, রাজা । 

বস্থুধাভৃৎ (বনুধা-ভ্ব পোষণ করা+০ 
(ক্ষিপ)- ক) মং, পুৎ ভূপতি । পব্বত, 

ভূধর। 
বনুধারা (বস্তু ধন-পধ্ ধারণকরা+ অন ভা, 

আপ) সংস্্ীৎ,আভু/দয়িক শ্রাদ্ধের পুর্বে 



বস্তি 

ভিত্তিতে দন্ত গ্ৃতধারা, চে্িরাজ বসকে 
দীয়মান স্বতধার!। শিং-১ “কুভ্য- 
লরগ্রৎবসোর্ধারাং সপ্তবারান্ ্বতেন তু। 
কারয়েৎ পঞ্চঘারান বা নাতিনীচাৎ ন 
চোচ্ছ,ত1ৎ। আঘুত্মানিতি শাস্তযর্থৎ জণ্ত।1 
তত্র সমাহিতং। ষড় ভ্যঃ পিতৃভ্যন্ত দন্ু- 

আাদ্ধদ্বানমুপক্রমেৎ 1” কুবের-পুরী । জৈন 
শক্তিগণের মধ্যে এক শক্তি । 

বহ্ন্ধর বেত রত্বু-ধর হতে ধারণ করে) সং, 
পুং, কুবেরের অনুচর । 

বস্ুন্ধর! বেস্ত ধন-ধর [ধু ধরা+ 

বসুম্তী অ(খ)- ক, আপ্] যে ধারণ 
করে । ২য়-পক্ষে বস্তু ধন+মতু- 
অন্থ্যর্থে) সং, স্ত্রী, পৃথিবী! [অগ্ি। 

বহ্থপ্রাণ বন্ু-প্রাণ জীবন) সৎ, পুৎ, 
বতুমান ; সৎ, পুৎ, নৃপবিশেষ । 
বন্ছরোচিঃ €(- রোচিস৬ বস্তু রোচিস) সৎ, 

ক্রীৎ। য্ত্ত । 

বহুল বেস্ট ধন- লা পাওয়।+ অডে) - 

ক) সং, পুৎ, দেবতা, অমর । 
বসুশ্রেষ্ট ; সং, ্লীৎ, রৌপ্য । 
বহষেণ বেহ্ু ধন- সেনা সৈম্ত, ৬ঠী- 

হিৎ্।যিনি দরিদ্রদ্িগকে দান করিতেন) 
সং, পুং, অঙ্গরাজ, কর্ণ, কুস্তীর জারজ 
পুত্র। |কুবেরপুরী। 

বহ্স্থলী (বস্ ধন-ন্ছল ন্ছান) সং, স্ত্রীৎ 

বহহট্ট ; সং, পুৎ, বকবৃক্ষ । 
বস্করাটিক1 ; সৎ, স্ীৎ, বৃশ্চিক, বিছা । 
বস্ত (বস্তু বধ কর1-+অঅল্)-ম্ম) সৎ, 

পু, ছাগল, ছাগ। 
বস্তগন্ধ। ; সৎ, স্ত্রী, অজগন্ধা। 

বস্তব্য (বস বাস কর1+4 তব্য - ম্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ বাসযোগ্য । শিৎ- ২ “বস্তব্যমিতি 
করোচয়ে |” 

বন্ত। পোরস্য) গাটরী। পুটুলী। 
বন্তি_পুৎ ২ বেস আচ্ছাদন কর1+ 
বস্তী_স্ত্রী,ঘ $ তি-ধি। যেমুত্রাশয় পু- 

টকে আচ্ছ'দন করে) সৎ, স্ত্রীৎ, নাভির 
খধোভাগ, তলপেট । বাসম্ছান। তি 
ভাবে) বাস । (তি ৭) বহৎ, বস্ের 
দশী। 

১৩৮৪ ] বন্ড 

বস্তি কণ্মাঢ্য ; সৎ, পুৎ, অরিষ্টবৃক্ষ | 
বন্তিমল বেস্তি তলপেট -- মল) সং, ক্লীৎ, 

মুর, প্রআব। 

বস্ক বেস বাস কর তুন্-ক, এ সংজজার্ষে ] 
ঘষে ইতর্ততঃ বাস করে) সৎ, ক্রীৎ, পদার্থ, 

দ্রব্য, সামগ্রী । বৃস্তাস্ত। সৎপাত্র ৷ সত্য। 
বস্তাক বেদ্ [ভূমিতে] বাস কর1+উক-_ 

প্রৎ, ৎ-_ আগম) সৎ, ক্রীং, বেতোশাক । 
কী--ক্স্রীৎ, শ্বেতচিন্থীবুক্ষ । 

বস্কধতঃ (বস্ততস, বন্য +তভন্ - প্র) সং, 
ফলতঃ, বাস্তবিক | যথার্থতঃ | 

বস্ত্য (বসু বাস করা ত্য - প্র । যাহাতে 
বাস করে । অথবা অব-_স্তৈেটে মিলিত 

হওয়া1৭-ধি। কিৎবা বস্তি1যস্্যে) 

_ প্রৎ) সৎ, ক্ীৎ, গৃহ, সদন । 
বস্স (বস আচ্ছাদন করা ত্র-৭) সং, 

ক্লীং, বসন, কাপড় । আচ্ছাদন । 
বস্্কুটিম বেজ কাপড়-কুর্টিম কুঁড়ে 

ঘর) সৎ, ক্রীৎ, ছত্র, আতপত্র। বস্কগৃহ। 
তান্ু। |পটগৃহ, তাবু। 

বন্্গৃহ বেস্ত্র কাপড়- গৃহ ঘব্) সৎ ক্ীৎ, 

বস্্গ্রন্থি (বস্ত্র কাপড় গ্রন্থি গাাইট) 
সং, পু পরিধান বস্মের 5:হ, নীবী। 

বন্দ্রপৃত্রিকা বেস্ত্র কাপন্ড _পুতী [কন্যা] পু 
স্তলি+কণ্-_ প্রৎ্) সৎ, স্ত্রী, বশ্খনিশ্মিত 

পুতুল । [ক্্রীৎ, মর্তিষ্ঠা। 
বন্মভূষণ ; সং, পুৎ্» সাককুগুবৃক্ষ । পা 

বগি | 

১ আপ) 
বস্্যোনি ; সৎ, স্ত্রীঘ, বসনোত্পতি 
বস্থা ঘঅেব-স্ছা থাকা7+ড-ছ 

সৎ, স্ত্রীৎ, অবন্থ।, দশা 
বন্দ বেস বাস কর।-4ন-প) সং, ব্লীহ, 

বেতন । ধন। প্রব্য । ত্বকৃ। টিন ভি? 

মরণ । পুত, ক্রয় । 
বন্দন ; জং, ক্লীৎ, স্ত্রীলোকের কটিতৃষণ | 
বন্পসা বেদ ত্বকৃ- সো নাশ কর1+অ ডে) 

_ ক, আপ) সং, স্্রীৎ, ্সায়ু, শরীরা স্তর্ণত 
স্বত্রবৎ সুন্ক্নাড়ী। 

বস্বেকসার। বেস্ ধন- ওকস হ্ছান _ অ। 
-স্থ গমন করা1+অ _ প্রৎত ইহা দে- 
বতাদিগের আগমন-শ্থান। অথবা ওকন্ 

-কঘআ- রা গ্রহণ করা1অডে)- ক, 



বহি ॥ ১৩৮৫ ] বহি 

আপ.) সৎ, 
ঘতী। ইত্রানদী । অযোধ্যা । 

বহু (বহু বহছা+অ(অন্)-- ক) সং, পু, 
বৃষের স্বন্ধদেশ । কখোটক। বাযু। পন্থা! । 
নঙ্ঘ। বাহু । পরিমাণবিশেষ, চারি দ্রোণ 

পরিমাণ । যান, বাহন । বিৎ, ত্রিৎ, বহন- 
কারী ; যথা--আজ্ঞাবহ ইত্যাদ্দি। হা- 
স্ত্রী, নদী । 

ধহতি বেহ্ বহন করা + অতি - প্রং) সৎ, 
পুৎ, বামু। গৌ । সচিব । তী _ক্্রীং,নদী। 

বহত্ বেহ্ বহন করা+অতু--প্রৎ) জং, 

পুৎ্, বৃষভ | পথিক । 
বহন বেহ দেখ, অনঘ্সেনট্)- ভা) সংক্ষীৎ, 

ধারণ । লইয়া যাওন। বহিয়া যাওয়া । 
(4 অনট্-_ণ) জলযান, নৌকা । বাহুন। 

বহনীয় বেহ্ বহন করা অনীয় _ ম্ম) বিৎ, 
ত্রিং, বহনযোগ্য, ধারণযোগ্য । 

বহস্ত ; সং, পুৎ, বাধু। বি, প্রিৎ, বাল । 
বহমান বেহ্ বহন কর1+ আন/শোন)-- ক) 

বিৎ, ত্রিৎ যাহা প্রবাহিত হইতেছে । 
বহনশীল । 

বহর (আরবী) জলজান সমূহ । 
বহুল (বহা. বহন করা+অল(অলন্)-- ক) 

বিৎ, ত্রিৎ, ঘৃঢ, কঠিন। বহুল, অনেক। 

সৎ, পু, পোত, নৌকা । ক্লীৎ, ভেলা । 
ল।- স্ত্রৎ, শতপুস্পা । স্কুলৈলা। 

ব্হলগদ্ধ ; সৎ, ক্লীৎ, শন্বরচন্দন। 
বহলচক্কুঃ ; সং, পু, মেষশৃজী। 
বহুলত্বচ ; সৎ, পু, শ্বেতলোধ্ ৷ 
বহিত্র (বহ্ বহন করা+ইত্র-ণ) সং, 

রলীৎ, নৌকা, জলযান। পোত । দাড় । 
বছিঃ (বহিস্, বহ. বহা+ইস্্-.ক ) অথ, 

বাহদেশ, বাহির । সীমার শেষ। 
বছিঃকুটাচরবেছিস্ বাহির _কুটী বক্র-চর 

যে গমন করে) সৎ, পু, কর্কট, কাকড়া । 

বহিঃস্ছ বেহিস্ বাহির -প্ছ/ থাক1+ অ 
(ড)- ক) বিৎত্রিৎ, বাহ, বাহিরে ম্থ্িত। 

বহিরঙ্গ (বহিস্ বাহির- অঙ্গ) সং, পুত, 
অন্য, পর, অনাত্সীয়। বাহা অঙ্গ । ব্যাক- 
রণে-প্রত্যয়-ঘটিত কাধ্য। শিং-১ 
“ক্মসিদ্ধং বহিরজমস্তরঙ্গে |”? 

্টীং, অলকাপুরী। অমরা- 

সে সাপ পপ পাশপাশি সপপ্স্সেপাসেপ পাস শশী প্প্পীপসপপাপ সপ পপ পাশ পিসী 

! 
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বহিরিক্রিয় (বহিস্-ইন্ত্িয়) অং, কীৎত 
চক্ষুঃ, শ্োত্র, নামিকা, জিহবা, ত্বক এই 
৫ ইত্জিয়। [বিক্রয় 

বহির্বাপণিজ্য ; জং, ক্লীৎ, ভিন্নদেশে ত্রুন্ 
বহিব্বাস বোহিস._ -_ বাস) বৈষ্বেরা প্রথমতঃ 

কপনী আটিয়া তাহার পর যে একখান! 
টুকরা কাপড় পরে তাহাই বাহর্বাস । 

বহির্বাহ (7%০8579818) সং, পুৎ, যে প্রবাহ 
বারা কোন বস্তর অভ্যস্তরম্থ জল বাহিরে 
আইসে। 

বহিসভূত বেহিন্ বাহির-_ভ্ঁ পাঁওয়া +- 
ত(ক্)- ক) বিৎ্১ত্রিং, বহির্গত । শিৎ-- 
১. « পক্ষবিষয়িতাবহিক তসাধ্যব্যিঘ্বিতা 

ঘটিতধন্াবচ্ছিন্ প্রতি বধ্যতা শ।লিসংশত্বঃ 
পৃক্ষতা 7? 

বিমুখ বেহিস্-_ মুখ) বিৎ, রি বিমুখ, 

পরাজ্ুখ । শিৎ-১ “সর্ৎ পুজ্সাফলৎ 
হু্তি শিব্রাত্রিবহিমুখ্ঃ।?? বাহাবিষয়া- 
সন্ত । দেবত1। 

বহিশ্চর বেহিস্ বাহির--চর [চন গমন 
করা 1 অ(আন্)- ক] ঘে গমন করে) সখ, 
শি কুলীর, ক কক টি । 

বহিক্গরণ বেছিস্ বাহির - করণ) সৎ, ক্লীং, 
দূরীকরণ, বাহির করিয়া দেওয়া । 

বহিক্ষুত বেহিস্ বাহির-_ কৃত) বিৎ, ত্রিং, 
যাহাকে বাহির করিয়! দেওয়া হইযসাছে। 
দুরীকৃত। 

বহুতৃণ তেণ - বহু) সৎ ক্লীৎ, তৃণতুল্য | 
বছর 1-- নানা 'আঙ্দিক অভিনয় প্রদর্শন 

করার নাম বহুরূপ। 
বহেড়ুক বেহ্] বহন করা+ এডুক _ প্রৎ) 

সৎ, পুৎ১ বহেড়াগাছ। 

বহি বেহ্ বহন করা+নি- ক,সৎজ্ঞার্থে 
খিনি দেবতাদের জন্যে হব্নীষষ বহন্ 
করেন) সৎ্পুৎ,অগ্নি। চিত্রক্ক। ভলাতক। 
নিন্ম, । তন্ত্রেররেফ । 

বহ্তিকর ১; সঙ্ঃ স্ীীৎ, ধাই ফুল। 

বহ্ছিকাষ্ঠ ; সৎ, ক্লীৎ, দ্াহাগুরু | 
বছ্িগত্ত বেছি অগ্নি-গর্ভ জ্রণ। ঘর্ধণ 

দ্বার! প্রি উত্পন্ন হয় বলিয়া) জং, পুৎঃ 
বশ, বাশ । ভা ক্রী,শমীবৃক্ষ,শাইগাছ। 

১ 



বাংশি 

বহিচক্রে ; সৎ, স্ত্রীৎ, কলিকারীবৃক্ষ । 
ধহিজ্ছাল1 ) সৎ, স্ত্রীৎ, ধাতকী বৃক্ষ । 
বহিছিমন্্ ; সং, পুৎ১ গণিকারিকাবৃক্ষ । অগ্িন 

মন্থ। [সৎ+ ক্লীৎ, জল। 
ব্িমারক বেহিচি আঅগ্রি-মারক নাশক) 
বহ্ছিমিত্র ) (বহিচ অগ্নি-মিত্ত বন্ধু । 

বহিসথ বহি _- সখ সখি শন্দজ-+ষ 
- প্রুৎ) সং, পুৎ। বামু। জীরক। 

বহ্ছিমুখ (বহি অগ্রি- মুখ) সৎ, পুৎ, দে- 
বতা, অগ্রিমুখ | 

বৃহ্চিরেতাঃ বেহিচরেতস্্, বহিচি অগ্িতে নি- 
বিক্ত- রেতস শুক্র, ৬ঠী-হিৎ ) সং, 
পু, শিব । 

বহ্ছিলোহক 3 সৎ, ক্লীৎ, কাংস্য। 
বহ্িবীজ ; সৎ, ক্লীৎ, রখবীজ। নিশ্প,ক। 

স্বর্ণ | 

বহ্কিশিথ (বহি অগ্ি-শিখা কেশর, 
৬ঠী- হিং) সং,রীৎ, কুহুজপুষ্প । কুস্কুম। 

বহ্য (বহ্ বহন করা1+ঘ-ণ) সৎ, ক্লীৎ, 
বাহন, ঘান। শকট, গাড়ি । হ্য|- স্্রীৎ, 
যুনীপত্থী । 

বাবে গমন করা *(ক্ষিপ)- ভাবে) অং, 
বিকল; যথা--“ববৈর্ক ত্রীহির্ভিবা ষ- 
জেত । বিতর্ক । নিশ্চম্ব । সমুচ্চয্ধ । যথা 
বাযুব? দহনো! বা1?? উপমা যথা-- 
“সিদ্ধে। বাধে মণ্ডলৎ গোর্বা রম2।” 
সাদৃশ্য। নানার্থ। বিশ্বাস। অতাত। 
বাক্যশোন্ভার্ক ও পদিপুরণার্থক শব্দ । 
শিৎ- ১৮ বাতুহিচবাতুহি 1, 

বাই বেষু শব্দজ) মং বাসুরোগ, উন্মাদ । 
নর্তকীবিশেষ । 

বাইশ বেশি শব্দজ) সং, কুঠারবিশেষ । 
( দ্বেশজ) দ্বাবিৎশতি, ২২। 

বাউল বোতুল শবাজ) সং, ক্ষিপ্ত, পাগল । 
গৌরান ভক্তবিশেষ। বৈষ্ণব অন্প্রদাঘ্ম- 
বিশেষ । 

বাংশ (বশ বাশ -+অক্টে১-_ ইদমর্থে) বিৎ 
ত্রিৎ বংশসন্বন্ধীয় । শী-স্ত্রাৎ,। বংশ- 
লোচন। 

বাংশিক (বংশী + ইক (ফিক) - ক) সৎ, পু, 
ধংশীবাদক, ষে বশী বাজায়। 

1 ১৩৮৬] 

পা পীপিপশিপপাসাপাশ 

"বাক্ 

বা বোম শব্দজ) বিং, সব্য, বাম। 
বাঁক (বক্র শব্দজ) সং, বক্তা । বহনক্ষণ্ড ৷ 

বাকা বেক্রে শব্ঘজ) বিৎ, বন্রে । 
বাঁচন দেশজ) সং, জীবনধারণ, প্র1ণরক্ষা- 

করণ। [মুষ্টি। 

বাট দেশজ) সং, পশুর স্ভন। খড়গাদির 
বাটন বেণ্টন শব্দজ) সং, বিভাগকরণ । 
বাটুল (বত্ত,ল শব্জ) সৎ, গুলি । 
বাঁদর বানর শন্দজ) সং, মর্কট, শাখাযুন। 

বাধ বেদ্ধন শন্দজ) সং, সেতু, আলি। 
বীপণন (বন্ধন শন্দজ) সৎ, অবরোধন। বাধা । 

বাশ বেশ শব্খজ) সৎ, বেণু। 

বশী বেংশ শব্দজ) সৎ, যুরলা । 
বাকৃ (বাচ১বচ বলা+০(€কিপ.),আ! 
বাচ! প্র) সং, জী, বাক্য । শন্দ। 

বিদ,. | সরস্থতী। (+কিপ ৭) বাগি" 
্রিয়। 

বাঁক (বচ বল14 অ(ঘ.এ৪) _প্ম)ট সুহ)পুহ 

বাক্য, বচন । শিখ-১ “নমে। বাকৎ 

প্রশাম্মহে ।১? উেকরচরিত)। গ্রন্তবিশেষ 
(বক 4 অ.ষ্)- ইদ্মর্থে) বিং, ত্রিৎ, বক- 
সম্বন্ধীয় । ক্লীৎ, বকসমুহ । 

বাকল (বন্কল শন্দজ) সং, বুক্ষতকৃ, ছাল । 

বাকৃছল ; সং, লী, বাক্যব্যাজ। শ্ি২ৎ-১ 
£অবিশেষাভিহিতেহুথে বজ্জ/।ভি প্রায়া- 

দর্থাস্তরকল্সনমূ বাকৃছলৎ |?” (অবশেষ ॥ 
বাকী আরবী ভাষা কিম্বা! বক্রী শন্দজ) মং, 
বাকুটী ; সৎ, স্ীৎ, বুক্ষবিশেষ, হাকুচ । 
বাকোবাক্য (বাচঃ বাক্যের-ল., উক্তি) 

সৎ, ক্লীৎ, উত্তর গ্রাত্যুক্তি  কথাকাটা- 
কাটি । সওয়াল জবাব। 

বাকুলহ (বাঁচি - কলহ বীগড়া) সৎ, পু 
বাক্যদ্ধারা বিবাদ, কথায় ঝগড়া কর]। 

বাকীর €( বাচ বাক্য-কীর শুকপক্ষী। 
পত্বীর ভ্রাতা) সৎ, পুৎ, শ্যালক । 

বাকৃপটু বোচ-পট, নিপুপ) বিৎ, ত্রিৎ, 
বাঞ্ী, উত্ত মবক্ত1। 

বাক্পতি (বাক বাক্য প্রতি প্র, ৬ষ্ঠী 
_ ষ) সৎ, পুৎ, বৃহস্পতি । উত্তম বন্ত। । 

বাকৃুপথ বোচ-পথ পিন শবাজ) সৎ, পুহ, 
বাক্যের বিষয়। 



বাগ [ 

বাক্চপারুষ্য €বাঁচ বাক্য--পাকুষ্য কটু 
বাকের জাবি) সৎ, ক্রীৎ। ক্সপ্রিয় বাক্যের 
উচ্চারণ,কৃৎসিত বাক্য প্রয়োগ,কটুবাক্য- 
ত্বটিত বিবাদবিশেষ। রঢকথা। 

বাকৃপ্রণ।লী ; সং, স্ীং,কথা কহিবার রীতি । 
বাকৃশ্গত্র ; সৎ, ক্রীৎ, শ্বরোত্পাদক শুত্রা- 

কার চশ্ম। 

বাক্য বেচে বলা+য্যেণ্)-_র্ব) সং, ক্লীৎ, 
বিজভক্যস্ত পদসমৃহ, ক্রিয়াপদসমূহ, 

কারকমুক্ত ক্রিয়াপদ এই তিন প্রকার । 
ক্যাদ্য-“প্রকৃতিসিক্ষনিদৎ আহঃত্বনাৎঃ? 

মহাতাদের ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ । দ্বিতীয় _ 
“পচতি, পঠতি'” পাক করিশ্দেছে, পাঠ 
করিত্তছে । তৃত্তীয়-“দেবদস্টো গ্রামৎ 
শচ্ছতি" দছেবদজ গ্রামে গমন করিতেছে । 

শিং- ১ “বাকাৎ সাত যোগাতাকাতক্ষা 

সভিযুহ্নঃ পঙ্গোক্যঃ ।?? কথা, বচন । 

বাক্যস্ত বাক্য -শ্ত[শ্যা থাক1+4ঘস ড-- 

কা যে থাকে) বিৎ, রিং, বাঁকোতে শ্মিত। 
কথার বাধ্য । 

বাখানি ব্যোখা।ন শন্দজ) প্রশংসার জহিত 
বলা । 

বাখারী (দেশজ) সং, বশোদ্ভব শলাকা। 
বাগ (পারস্য) উদ্বান। 

বাগান দেশক্ষ) সৎ) উদ্যান । আযল্করণ। 
বাগর €(বাচ বাক্য-খ গমন করা 1 

_প্রাৎ্) সৎ, পৃ, বাধা, প্রতিবন্ধ। শাণ। 
নিশ্চয় । বুক । বাঁড়বাগি। মুযুক্ষু । পণ্ডিত । 
পরিত্যজভয় । বীর । 

বাগাক (বাচ বাক্য-ঞ্খ গমন কর17 
উ--প্রং) নি, র্রিং, যে ব্যক্তি আশ! 
দিয়া হতাশ করে, আশাহস্তা। 

বাগিচা! পোরসী) সং, উদ্যান, বাগান । 
বাগীশ বোচ, বাক্য_-ঈশ, ঈশ্বর, 
বাগীশর ৬ঠী -_ ষ) সং, পুত, বাকৃপন্তি। 

উত্তম বক্তা1। বৃহস্পতি । ব্রহ্মা । যগ্ডঘোষ । 
শা, শ্রী _ স্ীহ১ বাদেগ নী) সরগ্গতী | শিং 
-১ “বাগীশায়স্য বঙ্গনে লক্ষ্ষীর্ধস্য চ 
বক্ষসি । 

বাগুরা(বা হিংসা কর।4উর- পণ; গ- 
আগ) সৎ, মৃগলন্ধলী, জাল, ফাদ । 

০ 
শপ পাপা পপি 

বাগুরিক (বাগুর1+ ইক (ফিক) _ জীবত্যর্থেঠ 
অং, পু, ব্যাধ, জালিক। 

বাগগুদ ; সং, পু, পক্ষিবিশেষ। 

বাগ্গুলি কোচ [বাক্য] বআত্ঞা_- 
বাগগুলিক হর্ [উঠান]বাধা হওয়1 47 

উ-প্রৎ। র-ল। অথবাগ গ্রাস করা, 
নিপাতন। বাগগুলি4+কপ - ল্সার্থে) সং, 
পৃ, রাঙ্দাদের তাম্ব,লবাহক। 

বাগজাল _ক্লীৎ 7) সং বাগাড়াম্বর, কথায় 
বাগভন্বর _ পুৎ জাকজমক কর]। 
বাদগণ্ড (বাক দণ্ড শাসন) সৎ, পুৎ, 

তিরস্কীর, বাক্য দ্বারা ভর্খফন। বাক্য- 
সত্যম । 

বাগদা বোকৃ- দত্ত, তয়া-ষ) সং, স্রীঘ, 
বিবাহের পুরে যেকন্যাকে বাক্য দান 

করা হইয়াছে । 
বাগ্দরিদ (বাক বাকা _ দরিদ্র, শয়া-ষ) 

বিং, 0০৭, মিতভাষা, যে কল কথ। কষ। 

যে বিশীতভাবে ও বিবেচনা করিয়া কথ। 
কয়। [ওষাধর। 

বাগ্গল বোক বাকা-দল পত্রী সং,ক্রীৎ» 

বাগদান বোকু_দ্বান) সং) ক্লীৎ। কলে 
বাক্যে দান করা। শিৎ-১ “ভততে। 
বাগ্দানপর্ধাস্তৎ যাঝদেকাহমেব চ)?? 

বাধ্দ,ঈ (বাকৃ বাকের দ্বার - দুষ্ট ) বিঃ 
তং, বাক্যে দোষযুল । শিৎ- ১ বা 

গ ষঈৎ ভানছুষ্টঞ্চ ভাজনে ভাবদষিতে ॥ 

বাগ্দেবী 7 (বাক, বাক্য _ দেবী,দেবতা, 

বান্দেবতা / শী - ষ) সৎ, স্্রীৎ, সরদ্দতী, 
বাপীশ্বরী । 

বাপ্ৈদগ্ধ্য (বাকৃ-বৈদপ্া দক্ষতা) সংখক্রীহঃ 
বাকৃচান্ছর্ষা, বাকাযবিষঞ্জে পাগ্ডিত্য। 

বাছা বেধে, বাক বাক্য + মিন ক্ষ" 

আর্থে বিৎ, রি, মিতপ্রশস্তবাক্, হজ্জ 
বাকপটু। বাচাল। সং, প্ুৎ, স্রাঁচাধ্য, 
বৃহস্পতি । 

বাগ্য বোকু বাক্য 4 _ প্রৎ, বিংও ত্রিৎ, 

বারি, মিতভাষী । নিেরধ। কল্য। 
বাগন্বভ বোক্ _য-ত (বৰ সংযম করে) বিৎ, 

ব্রিৎ, সংযতবাক্য,মীনী । শিৎ- প্রা" 
শ্চিশুমুপাসীনে। বাগ্যতক্ষিসবনংস্প শে 



বাচ ১৩৮৮ ] বাজ 

বাথ (ব্যান শব্দজ) সৎ শারদ ল। . বাচাট ২ (বাচ.+ আট, আল - প্রং) বিং 
বাস্ক বেস্ক নদীর কাঁক+অ- প্র) সং, পু, | বাচাল $ ত্রিৎ, বু কুৎসিতভাধী । অস- 

সমুদ্র । স্বন্ষপ্রলাপী । 
বাঙ্যতী (বাঁক বাক্য +ম্ৎুমেতু) _ অজ্ত্যর্থে, | বাঁচিক (বাঁচ বাক্য +ইকফ্কে)ট-কৃতার্ধে) 

ঈপ) সৎ স্ত্রীৎ, নদীবিশেষ। শিৎ-১ | সং, ক্রীৎ সন্দেশবাক্য, সংবাদ। বি, 
“হিমাদ্রেম্তজশিখরাৎ প্রোদুতা বাত্বত্ী ; ত্রিৎ, বাক্যদ্বারা কৃত, বাক্যনিস্পার্দিত। 
ন্দী। বাচিকপত্র (বাচিক সংবাদ্দ-পত্র) সং, 

বাত বোঁচ +যয়মেট)- অপুথগ্ভাবার্ে) | ক্রীৎ লিপি, চিঠী। সৎবাদপত্র। 
বিৎ,ত্রিৎ, বাক্যাত্মক, বাক্যময়,শব্দজাত । | বাঁচিকহা'রক বোচিক জংবাদ-হু লইয়া 

রীৎ, অলঙ্কার শান । বক্ততা1। সাহিত্য । যাঁওয়া/+সক -ক) অং, পুৎ, সন্দেশ- 
কাব্যশাস্ত্র। বাক্যজনিত পাঁপ। শিৎ-১ | হারক, যে সংবাদ লইয়া! যায়। দৃত। 
“পাকষ্যমনতঞ্চেব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্বশহ । | বাচোযুক্তি (বাচস্ বাক্যের _ যুক্তি 

যী _ স্ট্রীঘ, সরন্বতী। বাচোযুক্তিপটু / মিলন,ন্যায়। রাচোধুক্তি 
বাজুখ (বাক বাক্য-মুখ আর ) সৎ, _পটু নিপুণ) বিং, তভ্রিধ, বাদী, বক্তা । 

কলীৎ, উপন্যাস, বাক্যারস্ত | মুখবন্ধ । বাচ্য (বচ্ বলা+য(খ্যণ)- শ্ম) সং, ক্ীৎ 

বাচত্যম বোচৎ বাক্যকে-যম যে সত্বঘম| নিন্দাা। ধাতুর উত্তর ষেবিশেষ বিশেষ 

করে, অথবা বাঁচৎ বাক্যকে" যু সৎ- অর্থে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় হয়, বাচ্য 

যম করা+ অ(খ) -- ক, ব্রতার্থে) সং, পুৎ, | আবটপ্রকার--কর্তৃঁ, কর্ম» করণ, অন্প্রদান, 
মৌনব্রতাবলন্বীমুনি। বিৎ১ত্রিৎ,মিতভাষী। অপাদ্ান, অধিকরণ, ভাব ও কর্ম্মকর্তী। 

বাঁচ; সৎ, পু২, মত্স্যবিশেষ। বিৎ, ত্রিৎ, নিন্দনীষ্ব, ব্চনীয়। কুৎ্সিত। 

বাচক (বচ বলা4অক(ণক)-ক) বিৎ, ্বণিত। জাতিজষ্ট। দুষ্ট । বক্তব্য, কথ- 

ত্রিং, বোধক, অর্থপ্রকীশক । কথক । | নীয়। প্রতিপাদ্য ৷ অভিধেয়,অর্থবোধা। 

পুবাণাদ্ি পাঠক । শিৎ-১ “ত্রাঙ্গণৎ শিৎ_১*অর্থোবাচ্যশ্চলক্ষ্যশ্গ বাঙ্গশ্চেতি 

বাচকৎ বিদ্যানীম্যবর্ণ জমদরাৎ্।?? সং, ব্রিধামতঃ। এষাৎছরূপমাহ্ | বাচ্যেহর্থো- 

পুং,অভিধ1 শি দ্বার। অর্থপ্রকাশক শব্দ । হুভিধ্য়া বোধ্যে লক্ষ্যো লক্ষণয়। মতঃ। 

বাচন- রীৎ (বচ.-ভি-লবাচি বল14 ব্যা্গো ব্যগ্নয়া তাঃ হ্যস্তিত্রঃ শস্য 

বাচনা- ভ্ত্রীৎ £ অন্অনট ), অন _ ভাবে, শক্তয়ঃ ।?? [বচনীয়াত, নিন্দা। 

আপ) সৎ, কথন । পঠন। ব্যাখ্যান। বাঁচ্যতা € বাচ্য +তা- ভাবে) আহ, জ্ীঘ, 

বাচনক (বাচন+কণ, _ যোগ ) সৎ) ক্লীৎ, | ঝাচ্যমান (বাঁচি বলা+আন(শ টম) 

প্রহেলিকা, হেয়ালী । বি, ভ্রিৎ, পঠামান, উচ্চার্ধ্য .., | নিন্দয। 

বাঁচনিক (বচন 4 ইক(ষ্চিক) - প্রৎ)বি২ত্রিৎ, কথ্যমান। 

বচন-নিষ্পন্ন, যাহ] বাতক্যে বলিয়া দেওয়া । বাছন (দেশজ) সৎ" পৃথক করণ, নির্বাচন। 

যায়, মৌখিক । বাছনি (বৎস শবের অপতভ্রংশ -বাছ1)অতি- 
বাচ্চা (বৎস শব্দজ) সং) শিশু, বালক । শয় হের পাত্র, শিশু । যখা-- 

বাচ:পতি (বাচস্ বাক্যের _পতি,৬ী “কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি 
1? 

বাচম্পতি -) সং, পুৎ, বুহস্পতি। ২কেমনে বিদায় তোরে করিরে বাছনি। 

বাণী, বাকৃপটু, সদ্ধন্া ॥ বিদ্বানৃ। পুষ্যা | বাছ। বেস শবজ) সং দ্মেহপাত্র। শিশু । 

নক্ষত্র । বিৎ, পৃথক কর।। 
০ প্লাগ পাপা স্পা পা পেপে পেপসি পাপা পাশ 

বাচস্পত্য (বাচস্পর্তি বাণী 1+য্(ষ্য)- | বাছুর বেস শব্দধজ) সং, গোবৎ্জ । 

ভাবে) সৎ, ব্লীৎ, বাগ্িতা, উত্তমবক্ত তা। ; বাজ বেজ. গমন কর14+- অ(ঘঞ.)-_-ভাঁবে ) 

€বৎ, ত্রিৎ। বাঁচস্পতিসম্বন্গীয়ু। সৎ) পুৎ১ বেগ । (4 ঘঞ.- ক) শরপক্ষ 1 



বাঞ্চ 

শব । ক্লীৎ, ঘ্ৃত। যন্ক। অন্ন। বারি। 
পুজা জপাদির সমাপক মন্ত্র শ্রান্তান্ন। 
অদ্যবিশেষ। পুং-ক্লীং, পক্ষ, ডানা । 
মুনিবিশেষ। 

বাজপেয় বোজ মদ্যবিশেষ, কিন্দা অন্ন বা 
ঘ্বত্ত- পেয় [দেবতা কর্তৃক] যাহা পান 

করা যায়,৭ মী - হিৎ) সংপুৎ - ক্ীং,সাম- 
বেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ। 

বাজপেয়ী বোজপেয়িন, বাজপেয় + ইন্- 
ক) সং, পুৎ১ বাজপেম়-যাগকর্ত] ৷ 

বাঁজবহরী; সৎ, পু, পক্ষিবিশেষ । 
বাঁজসনেয় ; সং, পু, যভুব্রেদী । 
বাজসনেতী (বাজসনেয়িন্, বাজসনেয়+ইন্ 

_ প্রৎ) সৎ, পুৎ, যজুর্দেদশীখাধ্যেতা। 

বাজান (বাদন শন্দজ) সৎ, ঢক্কাদি বাদ্য" 
বাদন, শব্দকরণ। 

বাজিতা (বাজিন্ অশ্ব +তা- ভাবে ) সৎ, 
স্মীৎ, অশ্বত্ব। পক্ষবন্তা | শব্দবন্তা । 

বাজিন বেজ -ঞি৪-বাজি তৈয়ার করা+ 
ইনন-শ্ম, অথবা বাজিনৃ+অফ্ঞে)_ দে- 
যার্থেট সৎ, ক্রীৎ, ছানার জল । 

বাজিমেধ ; সৎ, পুৎ, ্মশ্বামেধ যজ্। 

বাজী (বাজিন্, বাজ [বাজি গম্ন করান + অ 
-ক। যে গ্রমন করায়] পক্ষ+ইন্_ 
অস্ত)রে) সং, পু পক্ষী । বাণ। প্র্কে 
অশ্বেরা সপক্ষ ছিল, তথাহি আগমে 

[শালিহোত্রমূনি কর্তৃক প্রেরিত ইন্দ্র অশ্ব- 
গণের পক্ষচ্ছেক করিয়াছিলেন] অশ্ব । 

গুল্মবিশেষ । অশগন্ধা । গ্রহ । বোজ বেগ 
+ইন্) বিৎত্রিৎ, বেগবান । জিনী-স্মীৎ, 
ঘোটকী (দেশজ) কুহুক,ভেন্কী । পোরস্য 
-বাজীদন্ ক্রীড়া করা) ক্রীড়া । 

বাজীকরণ বোজিন্ 'অশ্ব_ করণ, মধ্যে ঈ 
চে )- আগম) সৎ, ক্রীৎ, বাজিবৎ সুরত 
শক্ভিকারী ওষধার্দি। 

বাজজু দেশজ) সৎ, হস্তালম্কারবিশেষ। 
বাস্বন - ক্লীৎ (বান্ছ অভিলাষ করা+ 
বাত -স্ীৎ অন, 'অ- ভা, আপ) সৎ" 

সীৎ, ইচ্ছা, স্পূহা!। 
বাঞ্তনীয় বোন দেখ, অনীয় _শ্র) বিং, ভ্রিং। 

অভিল্যণীয়। 

7] ১৩৮৯ ] বাঁণ 

বাঞ্কিত বোস্বন দেখ, তক্তি)__ দ্) বিং, ত্রিং, 
অভীষ্ট, অভিলষিত। 

বাট বেট বেষ্টন করা+অ(ষঞ) - শ্) সং, 
পুংপথ রাস্তা । যথা--যান গঙ্গা দক্ষিণের 
বাট ।” আবৃতস্তান, বারিজ্্া। সঙ্গীতে-_, 
স্বরের মুচ্ছ না । টিকা, টী-স্ত্রীৎ, বাড়ী, 
গৃহ । বাস । আবৃত স্থান । 

বাটন (দেশজ) সৎ, মর্দন, পেষণ । 
বাটপাড় (দেশজ) সৎ, পুৎ, ভাকাইত, দ্যা । 

বোশ্েটয়া। নাবিক । তস্কর। 
বাট।, বাট। দেশজ) সং, তান্বলপাত্র। 
রি (দেশজ) সং, কাছে নার্থ 
বাট।লী $ অন্সবিশেষ। রাস্ত1। বাড়ী। 
বাট্টক; সং, ক্রীৎ, ভূষ্টযব, ভাজাযব । 
বাট্যাল বোটা [ষষ্ট্যস্ত] উদ্যানের _ 
বাট্যালক অল [অল্ ভূষিত করা+অ 

(ষণ্)- ক] ভূষণ । যাহা উদ্যানের আভ- 
রণ, ৬ঠী-ষ। কণ-_ যোগে বাটযালক) 
সং, পুৎ, বেড়েলা, বৃক্ষ বিশেষ ॥ 

বাড়ব, বাড়বেয়, বাড়ব্য বেগ্য ব দেখ)। 
বাড়া (দেশজ) বি, অধিক, উদ্ধত্ত। 
বাড়ি (বুদ্ধি শবাজ কি?) বুদ্ধি করান ; ; যেমন 

--ধান্যের বাড়ি দেওয়া । 

বাড়ী (বাটী শব্দজ) সং, গৃহ, বসতিশ্থান। 
বাড়তি (দেশজ) সং, বৃদ্ধি, উন্নতি । 
বাঢ় বেহ্-খিও-বাহি বহন করান, পাওয়ান 

+ তকে) _ শ্ম) কী, সত্য, যথার্থ । অতি- 
শয়। স্বীকার, হা। বিৎ, ভ্রিং, অধিক, 
অতিশয় । দৃট়। ক্রীৎ, অং, স্বীকার, হা! । 

বাণ বেণ্ শব্দ করা, গমন কর1+ অেঞ্) 
_ক) সং» পুং১ শর, তীর | শরবৃহ্ষ । 
ধ্বনি, শব্দ । বলিরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাণ- 
রাজা । অগ্নি। কবিবিশেষ । গোস্তন। ণ। 

-ক্মীৎ, বাণমূল । পুত, ণা-স্ত্রীৎ, নীল- 
ঝিন্টী বৃক্ষ । র্লীৎ, নীলঝিন্টী পুষ্প । 

বাণদণ্ড বোণ- দণ্ড য্টি) সং, পুৎ» বাণ- 
দ্ও্ড, বেমা । 

বাণভট্ট ; সং, পুৎ, কাদন্বরীগ্রস্থ কার । 
বাণলিলগ ; সং, র্লীৎ, নম্মদা-নদী-সস্ভুত 

শিবলিসবিশেষ | 
ব।ণবার বোণ -বার [বৃঞ্চি-্বারি আবরণ 



বাত [ ৯৩৯৩, ]... বাত 

করান +অবণ্)_ক]) সং, পু কীৎ, 
বারবাণ, বন্ধ, সাজোয়া। 

বাণহৃতা বোণ সুতা কন্যা) সং, স্্রীং 
উষা, অনিরুদ্ধ-পত্রী। 

বাণহ? (বাণহন্, বাণ বাণ রাজা -হা 

বাণারি / [হন বধকর11+০(কিপ)- কষে 
বধ করে,২য়া-ষ। বাণ বাণরাজা- 

শক্রে, ৬ঠী __ ষ) সং, পুৎ, বিষ, কষঃ। 
বাণাশ্রয়- পু (বাণ শর- আশ্রয় 

বাণাসন - ক্ীৎ আধার। বাণ শর- 
অস্ু নিক্ষেপ করা+অন-ণ) কহ, 

শরাদন, ধনুক । 
বাণি (বণ শব্দ কর1+4ইএ ভাবে ) সৎ, 

শ্রী, বস্ত্রাদি বপন, বোনা | (+ইএঃ টি 
বাপদণ্ড । 

বাণিজ্য (বণিজ 1+ঘ- ভাবে, কর্ম্ণি) সং, 
রী, বণিগবৃতি, ক্রুয়বিক্রয়, বাবসায়। 

বাণিনী বোণ শর কিন্বা বাণি বাক্য + 
ইন, ঈপ._ প্রৎ্) সহ স্ত্রীৎ, মন্ত স্্ী।ন 
তভঁক্ী। বিদপ্ধা নায়িকা । দৃতী। ১৬ তাক্ষর 
ছন্দোবিশেষ। 

বাণী বণ শন্ন করা+ ইএ২. _ দি সংও্রীং, 
বাক্য। (++ ই _ ক) বাগ্দেবী, সরস্থৃতী ! 
(ই - ভাবে) বপন, বোন!1। 

বাত (বা বহাকশক্ত -ক) সং, পুত বাষু, 

বাতাস | রোগবিশেষ। জার। ধুষ্টনায়ক। 
বিং, তং, গত। 

বাতক7 সং, পূৎ, অশনপণী । 
বাতকণ্্ বোৎ বায়ু- কর্ন) সং, ক্লীৎ, 

মরুতক্তরিয়], পর্দন, পাদ] । 

বাতকণ (বাতকিন্, বাত+ইন্_ রোগার্থে 
ক-কাগম) বিং, ত্রিং। বাতরোগযুক্, 
নেতোরোগী। 

বাতকুত্ত (বাত বায়ু-কু্স ধার) সৎ, 
পৃ, গজকুস্তের অধোভাগ। [ধুলি,ধুল]। 

বাত্কেতু বোত বামু_ কেতু চিহ) মৎ,পুখ। 
বাতকেলি (বাত বায়ু-কেলি ক্রীড়া) 

সং, পু, মধুরালাপ। ইঞষ্টালাপ। নায়কের 
দত্যক্ষত চিন | 

বাত্তগাষী বোতগানিন্, বাত বাযু- গ্রামিন্ 
যেগষন করে) সং, পু) পক্ষী । 

রি 

বাতগুন্স (বাড বায়ুলগুল্ম ুস্ছ, পরি- 
মাণ ) সৎ) পুহ, বাতুল, পাগল । রোণ- 

বিশেষ। [শিমড়ীস্ষুপ । 
বাতদ্দী; জং, স্ত্রী, শালপণীঁ। অশ্বগন্ধা। 
বাততুল (বাত বায়ু-তুল তুলা) সং, 

ক্লীৎ, আকাশে উড্ডীয়মান হৃত্র, আকাশ 
বুড়ীর তা । [সৎ, পুহ, মেঘ । 

বাতধ্বজ (বাত বাযু-ধ্বজা- পতাকা) 
বাতপুত্র বোত বাম়ু- পুত্র) সং, পুৎ, ভীম- 

দেন। চন্ঘান। বসতিশয় ধূর্ত । 
বাঁতপোথ : বাত বাতরোগ--পুথ্ বধকরা' 
+স _ প্রৎ) সৎ, পুৎ, পলাশবুক্ষ। 

বাতপ্রমী ) বোত বায়- প্রমী|প্র 'ভি- 

বাত্মোজ -মী গমনকরা+ *(ক্কিপ্) 
বাতমগ -ক। অথবা প্র-মা পরি- 

মাণ করা+ঈ -কা যে অভিমুখে গমন 
করে, যে বাতাসের আগে দৌড়ে । বাতৎ 
বাযুকে-আজ গমনকরা, ক্ষেপণ কর1+- 
ভাখ)-ক। যে বায়ুকে ক্ষেপণ করে। 

বাত-_মুগ হরিণ, বেগবান বলিয়া ঘে 
বাতের ন্যায়) সৎ) পু, বায়ুর ন্যায় বেগ- 

গামী মগবিশেষ, বাওটা হরিণ । 
বাতমগ্ডলী (বাত বায়ু মণ্ডল দেশ) সং, 

স্ীৎ, বাত্যা, ঘৃর্ণাবাতাস। 
বাতরক্ত (বাত বামু-_ রক্ত) সং,ক্২১ রোগ- 

বিশেষ। 
বাঁতরক্দ্ব ; সং, পুৎ, কুকুরবৃক্ষ, কুকুড়মুড়া । 
বাতরক্তারি ; সং, পৃং, গুলঞ্চলতা। 
বাতরক্ষ ; সৎ) পু, অশ্বথবৃক্ষ । 

বাতরথ (বাত বযু- রথ) মং, পুৎ, এখ। 
বাতরায়ণ (বাতর [বাত- রা পাগয়া4 

_ প্রৎথ] বায়ুর ন্যায় বেগগমী, বাতযুকু 
_ আয়ন গমন) সঃ, পুৎ, উন্মন্ত ব্যক্ষি। 
অলস বাক্কতি। বাণ। বাণনিক্ষেপ। বা- 

তুল । মন্ত। মন্ততাঁভাণকারী। দেবদার্- 
বৃক্ষ, সরালগাছ। শৃঙ্গ । করপাত্র, করাত। 

বাতরূষ বোভ বাযু_রূষ, ক্রেছ্ধ হওয়া? 
অ- প্র) সং, গৃহ, বাতুল। শক্রেধনু । 

উৎকোচ, ঘৃস। 
বাতরোশী বোডুরোশিন্, বাতরোগ + ইন্- 

অস্থ্যর্থে) বি, তরি, বাতরোগযুক্ক। 



বাতা 

স্বাতদ্ধি (বাত বায়ু--খুদ্ধি বৃদ্ধি) সৎ, পু, 
কাষ্ঠ ও লৌহ-নির্শ্মিত পার । | 

বাতল 7 সং, পু, চণক। বিং, ত্রিং বাযু- 
কারক । : 

বাতশীর্ধ (বাত বায়ু-শীর্য মস্তক ব! 
উৎপত্তি) সং, ক্লীৎ, বস্তি) নাভির অধো- 
ভাগ। 

ঘাতশোণিত (বাত বায়ু-শোণিত রক্ত, 
এই.ছুয়ের দৃষিতাবস্থ।তে, এইরূপ বর্ণিত 
আছে) সং, ক্লীৎ। বাতরক্তরোগ। 

বাতসহ (বাত রোগবিশেষ-মহ্ সহন্) 
বিৎ, ব্রিং, বাতরোগী। বায়ুগ্রস্ত। 

বাতসারধি ; সৎ, পু, অগ্নি। 
বাতাট (বাত বাযু-অট ষেগমন করে) 

সৎ, পু, হর্য্যের অশ্ব । বাতমুগ। 
বাতাণ্ড; সং, পুৎ, মুক্ষরোগবিশেষ । 
বাতাদ (বাত-অরদ ভে।জন করা4অ- 

প্রৎ ) সৎ, পৃৎ, বাদামগাছ। 

বাতাপি বাত বাযু-আ-পা পান করা 
+ই - প্রৎ। অথবা বাত_ আপ প্রাপ্ত 
হওয়াই _ক) সৎ, পুৎ, অতুরবিশেষ, 
যাহাকে অগস্থ্যমুনি গ্রাস করিয়াছিলেন । 

বাতাপিছ্বিট, ॥ (বাতাপিদ্ধিষ,, বাতাপি _ 
বাতাপিহদ্দন / দ্বিষ যে ছ্বেষ করে এবৎ 

হর্দন যে বধ করে, ২য়া- ষ) সৎ, পু, 
অগস্ত্য মুনি ; দৈত্যবংশোদডুত ইক্রোল 
ও বাতাপি নামে হিৎ্সাপরায়ণ ছুই ভ্রাতা 
ছিল। জ্যেষ্ঠ ইল্লোল তদীম়্ কনিষ্ঠ ভ্রাত! 
বাতাপিকে ছাগরূপী করিয়া রাখিত; 
কোন ব্রাঙ্ষণ তাহাদের গৃহে অতিথি 
হইলে, ইল্লোল ছাগরূপী বাত(পিকে 
মাংস পাক করিয়া তাহাকে ভোজন 
করাইত, পরে সম্পীবনী বিদ্যাদ্বারা এ 
ছাগরূপী বাভাপি পুনজ্জঞাঁবিত হইলে 
ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহ্গগত 
হইত। ঘটনাক্রমে অগস্তযমূুনি একদা 
তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে ইল্লোল 
তাহ।কেও এরূপ মাস ভোজন করিতে 
দেয়; কিন্ত মুনিসত্তম যোগবলে ছুরাচার 
দৈতাহুয়ের ছুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া 
বাতাপিকে একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলি- | 

[. ধ ] 

লেন। এইজনযব তাহার নাম বাতা পিছ্বিট। 
শিং-১ “আতাপির্ডক্ষিতো। যেন বাতা" 
পিশ্চ মহাবলঃ । সমুদ্রঃ শোধিতো যেন 
স মেহগস্তাঃ প্রলীদতু 1” 

বাতামোদ] (বাত বায়ু_আমোছ দূরগামী 
সুগন্ধি) সৎ, 'ছ্িৎ, কত্ত রী, মৃগনা'ভি । 

বাতায়ন (বাত বায়ু- অয়ন গমন। যাহার 

ছার বায়ুর গমন হয় অথবা! আয়ন পথ, 

৬ঠী -ষ) সং, ক্লীৎ, গবাক্ষ, জানালা । 
পু, (বাত বায়ুর ন্যায়_ অয়ন গমন, 

৬ঠী-হিৎ) অশ্ব। | 
বাতাফু (বাত বাধুর ন্যায় অয় গমন 

কর14উ- প্রৎ, অথবা বাত-্অয় গতি 
+উ - প্রৎ্) সৎ, পুৎ, হরিণ, মুগ । 

বাতারি ; সং, পুত, এরগুবৃক্ষ | শতমূলী। 
পুত্রপাত্রী। শে'শালিক। ৷ যবানী । ভাগাঁ। 
হী। বিড়ঙ্গ। শুরণ। ভল্লাতক। জতুক1। 

বাতালী (বাত বামু- আলী শ্রেণী) সং 
স্্রীৎ, বাত্যা প্রবলবায়। 

বাতাশ্ব (বাত বায়ুর ন্যায় শীন্রগামী-_ অশ্ব 
ঘোটক) সং, পুৎ, কুলনাশ্ব, উত্তম 
ঘোটক। [সং,পুৎ, বায়ু। হৃরধ্য। চক্র । 

বাতি (বা বহা, গমন করা+1- অতি - প্রৎ) 
বাতিক (বাত বামু+ইক(ফ্িক)- কোপ- 

নার্ধে) বিৎ, ত্রিৎ, বাতোৎ্পন্ন, বায়ুজনিত 
ব্যোধি)। সৎ, পুৎ, রোগবিশেষ। 

বাতিগ ) (বাতি বাযু-গ [গণ গণনা! 
বাতিশণ করা + অশ্পক] যে গণন। 

করে। বাতি বাযু-গণ্ গণনা কর।4- 
অ-প্রৎ) যে বাতরোগ উপশম করে ) 
সং, পৃ, বাত কু, বেগুণ। 

বাতিল আরবী) বিৎ, মিথ্য।, নিষ্ফল, রদ । 
বাতুল 3 (বাত বাযু+উ.উ)ল- গ্রং) 
বাতুল $ বিৎং, ত্রিৎ, বাতরোগী। বাসুগ্রস্ত, 

উন্মন্ত, পাগল । জং, পু) বাত্য1, বাত- 

সমূহ । (সং, স্ত্রীৎ, বাছুড়। 
বাতুলি বোত বাযু+উলি--প্রৎ, নিপাতন) 
বাতোনা ; সৎ, স্ত্রীৎ, গ্রোজিত্বাক্ষুপ ॥ বিৎঃ 

ত্রিৎ, বায়ুহীন|। 
বাত্য। (বাত-+য -সমৃহার্থে, আপ.) সং 

জীং, বাতসদুহ, বলবান্ বায়ু,। 



বাদ! | 1 ১৩৯২ ] ঘাঁন 

বাৎসল্য বেসল+ঘফ্যে)-- ভাবে) সৎ, পুৎ, | 
রসবিশেষ | কারুণ্য, দেহ । 

বাৎসীপুত্র বোৎসী ব্রাহ্মণের রসে শুদ্জা- 
পীর গর্ভজাত বালিক1- পুত্র, ৬ঠী--ষ) 
সং পু নাপিত ।. 

বাৎস্য (বৎ্স+যফ্যে)- অপত্যার্থে) সং, 
. পুহঃ বত্সমুনির পুত্র । ্ 
বাৎস্যায়ন (বাৎ্স্য মুনিবিশেষ+ আয়ন 

(ষ্ায়ন) _ অপত্যার্থে ) সং, পুং বাৎস্য- 
মুনির পুত্র। 

ঘাদ বেদে বল1-+ অধেঞ)--ভ1) সৎ, পুৎঃ 
পরস্পর জিদীযু না হইয়া কেবল প্রকৃত 
বিষয়ের তত্ব নির্ণয্ার্থ বাদী প্রতিবাীর 
যেবিচার, যথার্থ বিচার । বিতর্ক । বাক্য । 
উক্তি, কখন। প্রবাদ । (+ঘঞ.-_গ্) 
বাদ্য। 

বাদক (বাদি বাজান বাবদ বল1+4+-অক 
(ণক)-- ক) বিৎ, ত্রিং, বাদযকর। বস্ত1। 

বাদন (বদ্-ঞ্রিম্লবার্দি বাজান 4 অন(অ- 
নট্)-_ ভা) সং, ক্লীৎ, বাজান। (+অনট্ 
ক্স) বাদ্য। 

বাদভূমি (12057১.) যেখানে বাদানুবাদ হয়। 
বাদর বেদর 4 -বিকারার্ঘে ) বিৎ, ত্রিৎ, 

কার্প।সনিশ্মিত বেস্াদি)। 
বাদরঙগ ১ সৎ, পু, অশ্ব থ বৃক্ষ । 
বাদরায়ণ (বাদর তীর্থ্থাম-- অয়ন 
বাদরাকসণি / গমন, ৬ঠী-হিৎ। বাদরায়ণ 

+ই(িিঃ)-ত্বার্থে, বদরিকাশ্রমে নিত্য- 
বাস প্রযুক্ত এই নামে অভিহিত হুইয়! 
থাকেন) সৎ, পু» বেদব্যাস, ব্যাসদেব। 

বাদল (বাত বায়ু-দল্ ছিন্নভিন্ন কর14- 
অ-প্রৎ। ত- লোপ) সৎ, ক্রীৎ যষ্ি- 
মধু । বোর্দল শব্বজ) সৎ, দুর্দিন, বর্ষ! । 
- লা, বর্ষ । জরী, তার। 

বাপবাদী বোদ্ববাদিন্, বাদ যথার্থ বিচার - 
বাদিন যে বলে) সং,পুৎ, আহ্ত,জৈন। 

বাদসা (পারস্য) রাজা । 

বাদ (যবন ভাষা?) সং, জলময় স্থান, জলা । 

বাদান্ুবাদ্দ বোদদ বিতর্ক- অনুবাদ পশ্চাৎ- 
তর্ক) সৎ, পুং, বাক্য, কলহ, ঝকুড়া। 
তর্কবিতর্ক ৷. 

স্পেস পপ পাপা প . 

বাদাম ₹ (বাতা শন্দজ) সং, পুৎ, দ্বনাম- 
ব্দাম খ্যাত বৃক্ষ । ক্লীং, ততৎফল। দে 

শজ) নৌকার পাইল। 
বাদাল (বদদাল+-অক্)- স্বার্থে) সং, পু 

বোঁয়াল্মাছ । 
বাদি তবদৃ [জ্ঞানীর ন্যায়] বলা+ই-- প্র) 

বিৎ, ত্রিৎ, বিদ্বান, পণ্ডিত । 
বাদিত (বার্দি বাজান+ত(ক্ত) -শ্ম) বিৎ, 

ধ্বনিত, শব্দিত, বাজান । 
বাদিত্র বোদি বাজান + ইত্র -প্ম) সংক্রীৎ, 

বাদ্যযন্ত্র, বাজনা। 
বাদির ; সং, ক্লীৎ, বদরীসদৃশ শৃস্মাফল। 
বাদ্িরাট্ (- রাজ) সং, পুৎ) মঞ্জুতহোষ। 
বাদ (বোদিনৃ, বু বল+ইনৃ(ণিন্)_ ক) 

বিং, ত্রিৎ, বক্তা, বলে যে। (151069) 
অর্থপ্রকাশকারী,অর্থা, ফরিয়াদী। সঙ্গীতে 
-যে জুর অন্যান্য তুর ভপেক্ষা কোন 
রাগে প্রধান অথবা স্বামিবৎ বাব্জত হয় 
তাহাকে বাদী বলে। হিন্দিভাষায় বাদীকে 
পান বলে। 

বাদ্য (ব্দ-ঞি-্বার্দি বাজান+যঘ-ন্। 
যাহাকে বাজায়) সং, ক্রীৎ, বাজনা, বাজ- 
নার যন্ত্র। 

বাদ্দযভাণ্ড (বাদ্য বাজনার যন্ত্র ভাগ 

(পাত্র) সমূহ) সৎ, ক্লীৎ, মৃদঙ্জাদি বাদ্য- 
যন্ত্র । 

বাধ - পুৎ, বাধন - ক্লীৎ, বের্%গ্য ব দেখ 
বান বেন্ব শন্দকরা, উপতগুকরা .বএ) 
-ক। অথবা বে শোষণ ক947+ক্ত- 

_ ক) সং,ক্লীৎ, শুক্কফল। বি, ত্রিং, গেক্ষ। 
জীবিত । জঙ্গম। (বা গমন করা4-অন 
ছনট্)- ভ1) সং, ক্লীৎ, গমন। ভিত্তির 
গর্ত, গোজলা। (বন অরণ্য, জল+ অ 
(ষ্)- সমুহার্থে) বনসমূহ । বন্যা, বৃহৎ 
প্রবাহ । মাছুরী । গোন্ষীরজ 1 তক্রেক্ষীর | 
বি, ত্রিং, বন্য । 

বানগ্রশ্থ (বন অরণ্য + অ(ফ্)- প্র, বান 

বনৈকদেশ - প্রস্থ [প্র-স্থা থাকা+ 
(ড)- ক) যে প্রস্থান করে) সং, পুহঃ 

তৃতীয় আশ্রমী, ত্রদ্ষচর্ধ্য ও গাহস্ছাশ্রমের 
পর বনবাসী। তৃতীয় আশ্রম । পল্।শবৃক্ষ । 



ধাত্তি  [ 

হানর বেনর [বন -রমূ ক্রীড়। কর14আ-:. 
ক] ঘে বনে ক্রীড়া করে+ অক) _স্বার্থে। 
রায়মুকুট বলেন, বনের 'অপত্য বলিয়া 
বানর । অথবাবা তুল্য-নর মনুষ্য যে 
নরভূল্য | কিংবা বান [বন+ষ্] বনভব 
ফল-_-র [রা গ্রহপকরা+ অ(ড)-ক]ষে 
গ্রহখ করে । ঘে বনভব ফল গ্রহণ করে, 
২য়1-- ষ) সৎ, পুৎ, রী -স্্রীৎ, জন্তবিশেষ, 
শাখামূগ, কপি, বাদর । শুকশিন্বী। 

ষানরপ্রিয়; সং, পুং, ক্ীরিবৃঙ্ষ | 
বানরেজ্র (বানর ইন্দ্র প্রধান ) সৎ, পু, 

স্থগ্রীৰ। হনুমান । বিং, ত্রিং, বানরশ্রেষ্ঠ । 
বানল ; সং, পুৎ, কৃষ্ণবাবুই | 
বানস্পত্য বেনস্পতি পুস্পবিনা ফলধারিবৃক্ষ 

+ষ(ফ্য)- প্রৎ) সংপুৎঃ যে সকল বৃক্ষে 

পুষ্প হইয়! ফল হয়; আত্মবৃক্ষ প্রভৃতি । 
বান। (মেডার্থ বণ্ড শব্দজ) সং, শিন্স,। মেড । 

্্ীৎ, বর্তিকা পক্ষী । 
বানান (দেশজ) সং, ব্যঞ্জন এবৎ স্বরবর্ণ 

সংযোগ করিয়া! উচ্চারণ। 
বানায়ু; সং, পুৎ, ভারতবর্ষের উত্তরপৃশ্চি মস্থ 

দেশবিশেষ। 

বাণাম্কুজ (বানা দেশবিশেষ-জ [জন্ 
জন্মান + অঅ ড)- ক] ষে জন্মে, ৭মী_ ঘ) 
অং পৃং, বানায়ুদে শীয় অশ্ব । 

বানীর (বন জল+ঈর- প্রৎ, সঃ) সং, 
পু, বেতমল্ত।, বেতগাছ। বঞ্জুল। 

বানীরক (বানীর+ কণ্ _ প্রৎ) সৎ, পু, মুঞ্জ- 
তপ, শকস। 

বানীরজ 3 সং, ক্লীৎ, কুষ্ঠ। 
বাস্ত (বমৃ বম্ন করা4+তক্কে)-শ্ম ) বিৎ,: 

ত্রিৎ, উদীর্ণ, ষাহা বমি করা 
যাছে। 

বাস্তাদ (বাস্ত বমিকরা বস্ত-ঘদ্ব [ঘঅদ্ 
ভোজন করা+ অ্সন্)- ক) ঘষে ভোজন 
করে, ২য়া- ষ) সং; পুং, যে বমিকর বন্ধ 
ভে'জন করে । কুকুর । 

হই- 

বাস্তি বোস্ত দেখ, তিক্তি)_ ভা) সং, স্ত্রীৎ, 

বমন, উপগরণ। 
বাস্তিদ্া; সং, স্ত্রীং, কটুকীবৃক্ষ। [পাছ। 
বাস্তিৎ; সং, পু, লৌহ্কণ্টক বৃক্ষ, ময়না 

১৩৯৩ ]. 

বান্দা পারস্য) দাস, ভৃত্য ।. . . 
বান্দাবস্ত পোরল9) স্থির করা, রাজার অহিত 
 জমিদারগণের বাৎসরিক কর দানের 
শ্ছিরী করণ । 

বান্দী (পারস্য) দামী, চাকরাখী। রি 

বান্যা বেন+য(ফ্্য)- সমৃহার্ধে আপ) সং, 
স্্রীং, বনসমুহ। 

বাপ (ৰপ্ ক্ষৌরী কর ব! বপন করা+ক্জ 
(ঘঞ)-_ ভা) সৎ, পুৎ, ক্ষৌর, কামান । 
বপন, বীজর়োপণ। বয়ন। শেকষিঞ-থি) 

আগর । ্ 

বাপক (বপ-খ্রিঃুবাপি বপনকরান+ অক 

(নক) -- ক) বিৎ, ত্রিৎ, বপনকারয়িতা। 

বাপদগ্ড বোপ বয়ন-দণ্ড যষ্টি) সৎ, পুত, 

বেমা, কাপড় বুনিবার ভাত । 

বাপন (বপ-ঞিঃ-বাপি রোপণ করান + 

অন(অনট)-_ভা' ) অৎ, কী, রোপণাদি 

করান। 

বাপি ? (বপু বপন কর14ইএঃ_ ধি, 

বাপী $ যাহাতে পদ্মার্দি বপন করা ঘায়) 

সৎ, স্ত্রী, বৃহৎ পুক্ষরিণী, দীঘঘী। শিৎ- ১ 

“মৃতেন ধনুর্ডিং পুক্রিণী। ত্রিভিঃ শতৈ 

দীর্থিক। চতুর্ডিদ্রোণঃ । পঞ্চভিস্তড়াগ্। 
ভ্রোণাদ্দশ গুণা বাপী 1” 

বাপিত (বাপ ইত _ প্রৎ, অথবা বপ্রিল 

বাপি বপন করান+ক্ _ ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 

মুণ্ডিত। রোপিত। ঘাহ1 বোনা হইয়াছে। 

রাৎ, ধান্যবিশেষ, বাওয়া ধান। 

বাপীহ (বাপ জলাশয় -হা ত্যাগ করা 

+আঅ.ড)-_ক। ষে কেবল বৃষ্টির জল পান 

করে) সং, পুৎ, চাতকপন্ষী । 

বাপু (বৎস শব্দজ কি ৫) সং, বাছা, নেহ- 

প্রকাশক সম্বোধন । , 
বাফতা (পারস্য, বাফতন্-্বুন! ) বস্- 

বিশেষ । [কর । 

বাব রবী) পুস্তকের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ । 

বাবই বোবয় শবক্গজ) সৎ, বৃক্ষবিশেষ, বাবুই 
তুলদী ॥ 

বাব (আরবী) কারণ । খিষয়। 

বাবা বেপি বা বগ্র শব্বজ । তুকাঁভাষায় বাব! 

শব্দের অর্থ পিতা । সম্ভবতঃ এই শব্দটা 

৯৭৫ 



শপ ৩০২ পা ০ ০০ লা 

বাম ্ 

তুকীভাষা হইতে গৃহীত হুইক্মাছে ) সৎ, 
পু, পিতা, জনক, তাত। 

বার (দেশ? বিৎ, বসি ব্যক্িবিগের উপাধি, | 
তুখভোগী । | 

বাম বে বমন করা + অ্েঞ)-ক, কিন্বা 
বা গমন করা1+ম-- ক) বিৎ্ত্রিং, প্রতি- 
কূল, বিমুখ । দক্ষিণেতর, বা। বামদ্দিকৃষ্ছ। 
বিপরীত । বক্ত | শ্দ্দর, মনোহর । অধম, 
নীচ । শ্রেষ্ঠ । সৎ পুৎ, শিব । কামদেব। 
বক্ষঃ। জীব । ক্লীৎ,ধন। (বাম কুদ্দর + 
আ--প্রৎ) মা--ভ্রীৎ, নারী, যোষিৎ। 
জঙ্্ষী । ছুগী । মী -স্প্রীৎ, খোটকী। শিৎ 
-১ «অখোষ্ট্রবামী শতবাহিতার্থ 2? যথা 
--*চলিলা তুন্দরী বড়বা নামেতে বামী, 
বাড়বাগ্িশিখা।”(মেখ) ।)গদ্দভী। শৃগালী । 
করিণী। ছুর্গাপক্ষে । শিৎ-: “বামৎ 
বিল্ুদ্ধনূপন্ত বিপরীতন্ত গীয়তে। বামেন 
তুখ্দ1 দেবী বামা তেন মতা বুধৈঃ 1১, 

বামণ ব্রোাণ শব্দজ) হাথ, দ্বিজ, বিপ্র। 
বামদেব বোম বিরুদ্ধরূপ, বিপরীত --দেব 

দেবতা, যৎ- স) সৎ, পুৎ, শিব,মহাদেব। 
মুলিবিশেষ। 

বামদেব্য (বাষদেব+ যংঞ্য) - প্রৎ) অৎক্লীৎ, 
বামন (বৃ-তিত-বামি বিপরীত বল।4অন 

-ক। যে অন্যান্য আণীর প্রমাণ হইতে 
বিপরখত উক্ত) বিংত্রিৎ, খব্ব, হুস্ব, ক্ষুদ্র । 
অজ । নীচ। (বাম বিপত্তি- ন .ছেদক) 

সৎ, পু, বিষ্ণুর অআবতারবিশেষ, বিষ্ণুর 
পঞ্চম আবতার । শিৎ- ১ 

১৩৯৪ ] হায়, 

“ইবৎ্সকৌম্তভো রস্কৎ পূর্ণেশ সদৃশহ্যতিৎ 
হুল্দরহ পুণুরী কাক্ষৎ অতিখর্ধতরাং হকিং ॥ 
বটুবেশধরৎ দ্বেবৎ সর্পাবেদ্াস্তগোচরৎ। 
মেখলাজিনদগু্িচিহ্ছেন্ঙ্কিতমীশ্বরৎ ॥ 
তৎ দৃষ্ট 1 দেবতাঃ অর্পব। শতক্রেতুপুরোগম1২। 
তত্ব মহুর্ধিভি সার্ধৎ নমপ্চক্রুমহোৌঅষঃ ॥” 
২”ছলয়সি বিক্রমণে বলিমভুতবামন 

পদনখনীরজনিতজনপ।বন্। 
কেশব বুভবামনরূপ 
জয় জগর্দীশ হরে ॥” (জায়দেব)। 

দক্ষিণদিকের হত্তী। পণ্ডিতবিশেষ। শিং 
- ১?বামো বিপক্তৌ নশ্ছেদে সাক্ষাদৃ- 
বেছুঘু বর্ততে । শুরাণাৎ বিপদ ছেত্তা 
বামনস্তেন কীর্তিতঃ।'? 

বামল,র (বাম বিপরীত - লু ছেপ্দনকরা4- 
রক্- ক) সং, পুৎ) বন্মীক, উইয়ের টিপি। 

বামলোচন? (বাম তুন্দর - লোচন 

বামাক্ষী চক্ষু, অন্ষ অন্ষি শন্মজ, 
৬ঠী-_ হিৎ) সৎ, স্ট্রীৎঘ, সুন্দর জ্রী, চারু" 

না । 

বামাক্ষি ; সং, ক্লীৎ, বামচক্ষুঃ | দীর্ঘ ঈকার। 
বামাচার (বাম বা-আচার আচরণ, 

ইহাতে ঘাম হস্ত দ্বার সদ্যমাংসাি 

সেবন বিধেয় বলিয়া আথব! শাম বেদ- 
বিরুদ্ধ - আচার) সৎ, পু তন্ত্র শাস্তোক্ত 
ম্দ্যমাংমার্দি সেবননধূপ আচারবিশেষ। 

বামাবর্ত ধোম - আবর্ত) বিৎ, ত্বিৎ, বামদ্িকে 
'আবর্ভমুক্ত | 

বামিক। ; সৎ, স্ত্রীৎ, চঙ্জিকা। 
বামিল (মু [অন্যের দোষ) বমন কর1+7 ইল 

_ প্রৎ) বিৎ্, ত্রিৎ, দাম্ভিক, অহক্কারী। 
বাম, প্রতিকূল । 

বামেতর বোম_-ইতর অন্য, পৃথক, ৫মী 
_ ষ) বিং, ত্রিৎ, দক্ষিণ । যথা--প্রমীলার 
বামেতর নয়ন নাচিল।”) 

| বাম্রে (বাম সুন্দর -উরূ, ৬ঠী-_ হিৎ, 
উপ. - প্রং) সং, স্থীৎ, সুন্দর উ্রুযুক্তা স্ত্রী। 

| বায় (বে বশ্াদি বুনা+ অত ঞ)- ভাবে) 

সং, পুৎ, বপন । বায়ুশকজ) বাতাস; ঘথা- 
«“কদন্যের কুঞ্জবনে, বিহর সালন্দ মলে, 

শীতল শুগন্ধ মন্দ বাছ।” 



বায়] [ 

রা বেক, গমন করা অথবা বে যুনা7 

ক(ণক)-ক) বিৎ, ব্রিং, বপনকারী । 
| ও পু, সমুহ, রাশি। 

বার্ণ বোন বপন- দণ্ড বষ্টি) সং, পুত, | 
বাপু, বেমা । ভাত । 

বান বোদ্লি 

শন্ধজ কি?) যেবাজাম়। 

বারলা পারস্য বা আরবী) কোন দ্রবা ক্রয় | 

করিবার অগ্রিম যুল্য। মুল্যের কিয়দংশ 
দেওয়া। 

বাযবী বোয়ু+ অফ), ঈপ. জী) সংসভ্রীৎ, 
উত্তরপশ্চিষ দিক, বাস্ুকোণ | 

কায়ব্য ? বোয়ু 1 যঝ্যে), ঈয়(পীয়) _ 
বায়বীয় / সম্বন্ধার্থে। তদ্দেবতাঁর্থে) বিৎ, 

ত্িৎ, বাযুসশ্বব্ধীয় । শিৎ-১ “বায়ব্যস্থৎ 
নৈ্তস্ফৎ ন গৃহ্ীয়াৎৎ কদ্াচন।” বায়ু" 
'দৈবত । বায়ুকোণ। ক্রীৎ, গোরজংস্সান। 
বিৎ, ত্রিৎ, বাষুসন্বন্ধীয় । 

বায়ব্যবায়ু (0101)-39017) যে বাণিজ্য বাক 
ছয়মাস নৈঞ্তকোণ ও ছয়মাস ঈশান- 
কোণ হইতে ভারতঙমুদে বহমান হয়। 

বাফ়ুলেট (1019) ঈষৎ লালের আ.ভাযুক্ত 
গাড় নীল। 

বায়স- পু, (য় গমন করা+ অসচ 
বাসী -ত্ীৎ 1 - ক, সংজ্ঞর্থে+ ফ্কিন্বা 

বয়স 1 আঅফ্জে)-_ প্রহ) সৎ কাক । অগুকরু 
বুক্ষ । আবাস । সী-স্দ্রীৎ, কাকমাচী। 
মহাজ্যোতিক্মতী। কাকতুণ্ডী। 

বাক্ষসারাতি $ বোম়স কাক- অরাতি, 
বায়সারি $ 'অরি-শর্ে, ৬ষী _ ষ) সৎ, 

পু, পেচক, পেঁচা ! 

বায়ু€বা বাস্ুচলা+উ(উ৭)-ক, যে বহে) 
সৎ, পুৎ, বাতাস । প্রাণ। [পুৎধুলি। 

বাযুকেতু (বায়ু_কেতু ধ্বজা, চিহচ ) সৎ, 
বাসুকোণ ; সৎ, পুৎ, উদ্তরপশ্চিমকোণ । 
বায়ুকোষ (41750180009) শরীরাজ্তর্গত যে 

চণ্মযয় কোষে বাসুখাকে ; যেমন মাছের 
প্টক]। 

বাযুগণ্ড বোয়ু-গন্ডভ বদনৈকদেশ হওয়া 
+"'অ -_ প্রং) সৎ, পুৎ, জীর্ণ রোগ, । 

১০৯৫] 

সেবা! করা+অননট)-_ ভা) | 
সং, ক্রীৎ, পৃজন। পিউকবিশ্রেষ। বোদন । 

বাসুগলা বোছু-গন্স গুছ) লপৃং, জলের 
পাক, ঘৃর্ণাজল। 

বায়ুর (417-191) বাহুন্বার থে বি 
কাঁধ্য, সম্পাঞ্ধিত হত্স। 

বায়ুদ্লারু বোরু_কৃ [বিদীর্ণ হওয়া] বিস্তৃত 
হওয়14+উ.- প্রৎ) সং, পু, মেশ্, জল- 
ধর। 

বাষুনিধ্যাণযন্ত্র ঠ১17-00) যে যন্ত্র খারা 
কোন বস্যর-অভ্যত্তরস্থ বামু বাছির করা. 
যাক 

বাফুপরিণাম ডে০1২1০) ঘে ভ্রব্য 'অনান্ালে' 
বাুবূপে পরিণত হুইযা উড়িয়া! খায় 
ষেমন কপুর্রি। 

বায়ুপুত্র (বাস্থু_ পুত, ৬ঠী-য) সৎ, পৃঃ 
ভীম । হনুমান । শিৎ-১ *হনৃষানঞ্জলা- 
স্ন্সর্বাযুপুত্রে! মহাবলঃ )? 

বায়ুফল (বাযু- ফল) সং, ক্লীৎ, শত্র ধনু, 
রামধন্ৃক। করকা, শিল । 

বাযু্ভক্ষ 8 (বাস ভক্ষ ভক্ষণ করা আঅ' 

বাসু'ভক্ষ্য ঠ ক্সন্)-_ ক, বামু_ ভক্ষ্য ভন্্- 
ণীয়, ৬ঠী - হিৎ) বিৎ,. ভ্রিং, বাফুভক্ষণ+ 
কারা । সৎ, পুৎ+ সর্প । 

বায়ুমানযন্ত (101917697) যে যন্ত্রে বাযুব 
পরিমাণ নিক্মপিত হয়। 

বাসুরোষা বোয়ু- ক্ষ কুজ হওয়া1আ-_ 

আ., প্রৎ) সং, স্বীৎ, রাত্রি, রজনী । 
বায়ুবত্ম] (বাসুবত্ম ন্, বায়ু- বক্স পথ) 

২, ক্লীৎ, আকাশ। 
বায়ুবাহ €বায়ু- বাহ 

ধূম। বাস্প। 
বাস্কুবাহিনী বোয়ু-বাছি 

ইন্_ঈ, প্রৎ্) সং, ভ্রীৎ, বামুসক্চারিণী 
শিরা । [পোনা । 

বাযুষ ; সৎ, পু, মত্স্যবিশেষ, কালবাউস 
বায়ুসখ বোষু-সখি বন্ধু+ষ, ভচী 
বায়ুসখি -হিৎ্) অধ, পুং, অগ্নি,বহিক্। 
বায়ুস্শুব (বাযু- সম্ভব জাত) সঃ পু 

বাসুপুন্ধ _ হনুমান, ভীম। 

বাধাস্পদ (বাযু-আস্পদ স্থান) সৎ, ক্লীং৯ 
আকাশ, নভস্তল। 

বর বে-ঞ্রিল্তবারি আবরণ কর1+ *ক্ষিপ্ 

বাহন ) সৎ» পৃ, 

বহন করান 4” 



বার 

-ক্ষ। যেনিম্োম্নত আবরণ করে) সং, 
ক্রীৎ, জল । 

বার বো আবরণ করা+4- অ(ঘএঞ)- ্ সং 
পু, বাসর, রবি সোম প্রতৃতি। অবসর । 
স্মুহ। জল । পর্যায়, পাল।। দ্বার । শিব। 
ক্ষণ) মুইুর্ভ । বিৎ। ত্রিৎঃ নিবারণীয় । (47 
'্বঞ ভা) নিবারণ। মর্দিরাপাত্র | 
(পারস্য) মাজসভ। ; - 

“বার দিয় বসিয়াছে নি রায় ।” 
বারক (বৃ-ঞিঃ-5 বারি 4 অকপেক) - ক) বিৎ, 

ব্রি, নিধাপ্ক, নিষেধক | প্রতিবন্ধক । 
সৎ, পৃ, অশ্ববিশেষ 1 অশ্বের গতিবিশেষ। 
ক্লীৎ, ক্লেশের স্থান । হ্রীবের | 

বারকী €বারকিন্, বারক প্রতিতদ্ধক ইত্যাদি 
শঁইন্_অভ্ঞযর্থেট সৎ, পুৎ, সমুদ্র | 
উত্তম ঘোটক। তাম্ব,লবিক্রয়ী, বারুই । 
শক্রে। 

বারকীর (বার প্রতিবন্ধক--কু ক্ষেপণকরা 
+ অজেম্গু)-_ ক) সং, পুং, শ্যাঁলব. পত্বীর 
ভ্রাতা । বাড়বানল। উকুণ। ক্ষুদ্রচিকণী। 
যুদ্ধধোটক । ভারবাহক, মুটিয়া । 

বারস্ক (বার জল-অন্কৃ গমন করা 
অ(অনৃ)- ক) সং, পুৎ, পক্ষী, বিহ্স । 

বারঙ্গ বে আবরণ কর'4-অঙ্গ -- প্রৎ। স্বরের 
বৃদ্ধি) অৎ, পুৎ খড়গাদির মুটি, খড় 
প্রভৃতির বাট। 

বারট (বার জল -.অট. 
-_প্রৎ) সং, ক্লীৎ, ক্ষেত্র । ক্ষেত্রসমূহ | 
ট1-স্ত্রীৎ, রাজহুৎসী। 

বারণ (বু-ঞিল্বারি নিবারণ করা+ অন 

_ ক) সৎ, পু, হস্তী। €(4+অনট_প) 
পৃৎ- ক্লীৎ, বর্ম । অন্কুশ। (+ অনট,_ 

ভাবে) ক্লীৎ, নিষেধ । 
বারণীয় বোরপ দেখ, অনীয় পর্ব) বিৎ ত্রিৎ, 

নিবারণযোগ্য | 

বারণবল্লভ। ॥ (বারণ হস্তী- বল্পভা 
বারণবুষা- সা / প্রিয়া।-বুষ ,বুস্ ত্যাগ 
করা1+ অ - আ', প্র) সৎ, স্পীংঘ, কদলী- 

রুক্ষ, কলাগাছ । 

বারণাবত (বারণ+ বতু _ অজ্তার্থে 1 ) সৎ, 
কী, মহাভারতোক্ত নগরবিশেষ। 

| ১৩৯৬ ] 

গমন কর14+-অ 

বারা 

1 বোর অনেক (বাবনারী, বারসুখ্য। 
বারবধ, বারবধনিত _লারী। থে 

বারবাপী, বারবিশাসিনী 1? অনেকেরনারী, 
বারষোবা, বারযোধিৎ ৬ষী_ষ।অ- 
বারনুন্দরী, বারস্ত্রী থবা বার [লি- 
শমে উক্ত] বেশ্যা - নারী) যখ- সপ । বার 
বেশ্যা- মুখ্য প্রধান? বারবধূ, বারস্ত্রী 
ইত্যার্দি- বারনারীবৎ) সং,স্ত্রীৎ, বেশ্যা, 
গণিকা। 

বারৎবারমূ (বারম রব আবরণ করা +চগস্ 
সময়, দ্বিত্ব) অৎ, ক্লীৎ, পুনঃপুনঞ মুহ্যু হঃ। 
বারবার । 

বারগিত1 (বারযিতৃ, বু.ঠি-বারি নিবারণ 
করা+-তৃতেন্) _ ক) বিং, ত্রিং, নিবারক, 
বারণকারী। পুৎ, পতি । 

(বাঁরলা (বার জল-- অল. ভূষিত করা1+- 
অ-প্রৎ, অথবা বার ঝাক- লা পা- 
ওয়া অ-_ প্রং) সৎ) স্ত্রীৎ, রাজহৎংসী । 
বোল তা । 

বারবাণ বোর .যে বারণ করে -বাণ। থে 

বাপ বারণ করে) সংপুৎ- ক্রীৎ, সাজোয়]। 
বারবাণি বোরি সমুহ-বাণি হাক্য) সং, 

পুৎ) বংশীবাদক । উত্তমগায়ক | সম্বৎ্সর। 
বিচারক, জজ । স্রীৎ বেশ্য।। 

বারবেলা (বার নিবারণ-- বেলা সময়) 

সং, স্ত্রী, সব্বকম্ম-বারণকাল, যে সময় 
কোন কন্ম করা বিহিত নয়। 

বারাংনিধি (বারামৃ জলের- নিধি " (1র) 
সং, পু, বারিধি, সমুদ্র । 

বারাজন। বোর জনসমুহ-অঙ্গনা স্ত্রী, 
৬ঠী- ষ) সৎ, জ্্রীৎ, বেশ্যা । 

বারাণসী (বার যে বারণ করে-অননস্ 
জন্ম । যে পুনজন্মি বারণ করে কিম্বা বর 
শ্রেষ্ঠ _অনস্ জল+ অফ), ঈপ। ষে 
গলার উপর আছে । অথব। বরপ-- অসী 
+ষ্ ঈপ) সৎ, স্ত্রীৎ, কাশী, শিবপুরী। 

বারাণসেয় বোরাণসী + এয়ফেয়)- ভবার্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, ৰারাণসীজাত। 

বারাণ্ড1 দ্বার পিগার্৫থ বাকুণ্ডী শনদজ । অথবা 
পারস্য বারান্ণ! শব্দজ) সং, উপরিদ্থ গৃহের 
বহিঃ প্রকোষ্ঠ। | 



বারি 

বারাস্তর বোর সময়-আস্তর.. অন্য, ৬্ঠী 
সম) সৎ, ক্রীৎ, অন্য সময়, আর বার । 

বারাসন (বার জল- আমন  থাকিবার 

স্থান) সৎ, ক্ীৎ, জলাধার, জলপাত্র 
বারাহ ব্বেরাহু শৃকর বা.বিষুণ ইত্যাদি +অ 

(₹)- প্রং) বিং১ত্রিৎ,বরাহসম্বস্ধীক়, শুকর 
জন্থন্থীপ্ন। সং, পুৎ। মহাপিণ্ীতক বৃক্ষ । 

বারাহকর্ণণ, বারাহপত্রী ; সংস্রীৎ, অস্বগন্ধ] | 
বারাহী বেরাহ- শুকর কিম্বা বিধু২+” অফ্ঃ), 
ঈপ ) সৎ, স্ত্রীৎ, বরাহন্ধপিণীমাতৃকা- 
বিশেষ । শিং--১ “যজ্ঞবরাহমতুলৎ রূপৎ 
ঘা বিভ্রতোৌ হরেঃ। শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ 
তত্র বারাহীৎ বিভ্রতী তন্ুমৃ ॥ যোগিনী- 
বিশেষ । তীর্ঘবিশেষ। পরিমাণবিশেষ। 
পৃথিবী। শুকরী। এর 

বারি বে-ত্রি-বারি আবরণ কর1+ ইএ, 
-- ক) সৎ, ক্লীঘ, জল। গন্ধগুল্স। বাল। 
রি, রী-জ্্রীৎ, জলপাত্র, কলসী; যখা-_ 
“ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া। 
যেই জন রাখে ঘ্বরে প্রত্যহ পুজিয়1।”? 

সরস্বতী ।(+ইঞ - ৭) হত্তিবন্ধনরভ্জ, | 
(4ইঞ,- ধি) হস্তিবন্ধন প্বান; যথ।- 
“বাহিরিল বেগে বারী হাতে বারণধুখ ।?? 

বন্দী, কয়েদী। হস্তি ধরিবার ফাদ । 
বারিকপূর্র (বারি জল--কর্ূ্র, যাহার 

বর্ণের সহিত ইহ? তূলন। কর। যায়) সং, 
পুৎ, ইলিশমাছ। 

বারিঘরট দে ০/০৮-৮1]) বারি দ্বার যে ঘর- 
ট্রের কার্ধ্য জম্পার্দিত হয়। 

বারিচর (বারি-চর যেচরে, ৫মী-ষ্) 

সৎ, পুৎ১ মৎস্য ' বিৎ, ত্রিৎ১ জলচর | 

বারিচামর বোরি জল-_চামর চমরী-পুচ্ছ) 
সং, ক্লীৎ, শৈবাল, শেওলা। 

বারিজ বোরি -জ [জন্ জন্মান4+ অডে),-_ 
ক] যে জন্মে, ৫মী-ষ) সং, পুহ» শঙ্খ, 
শহ্ব.ক প্রভৃতি জলজাত বন্য । ক্লু€ৎ, পদ্য 
পুস্প, জলজ | লবঙ্গ । বিৎ, ত্রিৎ, যাহা 
বারিতে জন্মায়। [ত্রিং,নিবারিত,নিষিদ্ধ । 

বারিত বোরি নিবারণকর1+ তক্তে) -শ্, বিং, 

বারিতস্কর বোরি জল--তস্কবর চোর) সং 
পু, মেষ! শ্িং-১ ণ“সৎজ্জ।ং ভাধ্যাৎ 

[ ১৩৯৭ ] বারি 

প্রীতিমতীং ভাস্করে। বারিতস্কর2 1” সু্য্য। 
মুস্তক। 8, 4 

বাৰিত্র! বারি জল-ত্রৈ রক্ষা করা4+অ 
(ড)- ক, আপ) সত্স্ত্রীৎ, 'আতপত্র,ছ্ছত্র । 

বারি, বারিমুচ 1 (বানি জল-দ 
বারিবাহ,বারিবাহন./ [্1. দান করা+কব্ 

. ডে)-ক]ষে দান করে।-মুচ্[মুচ্ মুক্ত 
কর1+০(€িপ্)- ক]যে ত্যাগ করে -বাহ 
যে বহন করে, ২ফ্া-ষ।-বাহন যান, 
৬ষ্ঠী_ষ) সৎ, পৃৎ, জলদ, মেত। 

বারিধি, বারিনিধি 7 (বারি-ধি [ধা ধারণ 
বারিরাশি, বার্ধি করা ইকিে)-ধি] 

ষে ধারণ করে। যেবারি ধারণ করে ।-- 
নিথি আধার, ৬ষী -ষ, অথবা বারি -ধ! 
ধারণ করাঃ নি-ধ1 ধারণ করা4+ ই- 
ধি।-রাশি সমুহ, ৬্ঠী -ষকিন্বা "মী 
_-হিং। বার জল-ধি যেধারণ বরে, 
২য় য, অথবা বারু-ধা ধারণ কর1+4 

: ই(কি) _ ধি) সৎ; পুৎ, জলধি, সমুদ্র । 
বারিনাথ (বারি জল- নাথ প্রভু) সং, 

পৃ, বরুণ । সমুদ্র। মেখ। 

বারিপণ্ণ 7) বৌরি-পর্ণ পাত, বারি- 
বারিপৃন্নী / পৃঙ্মী পাপা, ৬ষী-ষ) সৎ, 

স্ত্রীৎ, কুস্তিকা, জলের পাণা। | 
বারিপালিক। ; সং, সী, খমুলিকা । 
বারিপ্রবাহ (বারি জল- প্রবাহ ক্রমাগত 

চলন) সং, পুং, নির্কর, ঝরণা। জল- 
প্রবাহ । 

বারিমসি বারি জল- মসি, মসির ন্যায় 
বলিয়!, ৬ঠী _ হিৎ) সং, পুৎ১ জলদ,মেন্ব। 

বারিমুলী (বারি জল-মুল গোঁড়া, ৬ঠী 
_ হিহ) সং, স্ত্রী, কুত্তিক1, পাণ।। 

বারিরখ বোরি জল- রথ শকটা্দি) সং, 
পু, (ভেলা, মাড় । 

বারিরুহ (বারি- রুহ যে জন্মে, ৭মী- ষ) 
সং, ক্রীৎ পদ্ম, জলক্হ । বিৎ, ত্রিং, জল- 
জাত। 

বারিলোম। (বারিলোমন্, বারি জল - 
লোমন্ লোম) সং, পুৎ, বরুণ, জলাধি- 

পতি। [সং, পুং, শৌগিক, শু ড়ী। 
বারিবাস (বারি জল-বাস ঝ]সুন্ছান) 



বারে ্ 

বারিবাহ, বারিবাহন ; সৎ, পুৎ১ মেখ। মুত্তা। 
বারিশ (বারি জল-শী শয়ন করা+ 

ডে)- ক) সং, পুৎ, জলশাক্ী, বিষ্ুু। 
বারিমত্তব ; সৎ, ক্রীং, লবঙ্গ । সৌবীরাঞ্জন। 

উশীর | পুৎ, স্বাবনালশর । 
বারীট (বারি হস্তিবন্ধনস্থান_ অট্ গমন 

কর1+ অ- প্রৎ্, নিপাতন)' সং,পুৎ, হস্তী, 
গজ । 

বারীজ্ম। €োরি জল-ইজ্দস প্রধান, 
বারীশ £ ঈশ প্রভু) সৎ, পুৎ সমুদ্রে । 
বারু বরে আবরণ করা+উ -- প্রং) সৎ, পুৎ, 

বিজয্বকুঞ্জর, বিজম্বী ছস্তী | 
বাকুই (বারকী শন্দজ ) সৎ, পুৎ, তাম্বল- 

বিক্রুয়ী। 
বারণ বেরুণ +ফ,-_ প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, বক্ুণ- 

সম্বব্ধীদ্স । শি২ং-১ “পশ্চিমে পুস্পদাস্তচ 
বাকুণঞ্চ প্রশস্যতে 1” সৎ ক্রীৎ, জল। 
জলঘ্বার] ম্বান। 

বারুণকর্্ (বারুশকম্ন্, বারুণ- কম্মন 
কার্য) সৎ, ক্ৰীৎ, জলাশয় পুক্করিণী থন- 
নাদি। 

বারুশি (বরুণ + ইফি,) _ অপত্যার্থে) সৎ, 
পুহ১ অগস্তযমুনি। 

'বাকুণী বেক্ুণ 1 অফে) - জাতার্থে ইদমর্থে) 
সং, স্ীৎ, মদ্যবিশেষ। পশ্চিমরিকৃ। 
শততিষা নক্ষত্র । এ নক্ষত্র যুক্ত চৈ ত্রকু ষঃ- 
ভ্রেয়োদ্শ্রী। শিৎ-১ “বারুণেন সমাযুক্ত। 
অধোৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী । গঙ্গায়াৎ যদি 
লতভ্যেত ুর্ধ্যগ্রহশতৈহ সম । (বাক্ুণহৎ_ 
শতভিষা।”) দৃর্ববা। বকরুণের স্ত্রী । 

বাকুণীবল্পভ (বারুণী শতভিষ নক্ষন্ত্র- 
বত্রভ প্রিয়) সং, পু, বরুণ । 

বারুগু বে আবরণ করা+উ-_ প্রং) সৎ, 
পৃং, সর্পরাজ, অনস্ত। পৃৎ_ক্রীং, নৌকার 
জলসেচনপাত্র। নেত্রমল, চশ্কুর পিচুটি । 
কর্ণমল, কাণের খইল। ওা1--স্ত্রীঘ, ত্বার- 
পিগা। [চূর্ণ বশেষ। 

বারুদ দেশজ) সং, সোর]। গন্ধকাদি মিশ্রিত 
বারেজ্জ (বরেজ্র + অক) - প্রৎ) সৎ, পুৎ, 

বরেজ্মদেশীয় ব্রাহ্মণ । 

বারেম্্রী বেরেজ্র এক রাজার নাম + অ.৯৯), 

১৩৯৮] বাদ 

ঈ _ প্রৎ) সত্জ্ত্রীং, বজদেশের অস্তঃপাতী 

দেশবিশেষ, রাজশাহীদেশের একদেশ, 
বরেজ্র ভুমি। 

বারো দেশজ) বিং,দ্বাদশ,সৎখ্যাবিশেষ,১২। 
বাক্ষ (বুক গ্রাছ+ অ(ষ) -_ প্রং) সং, জী, 

বন, অরণ্য । বিৎ, ভ্রিৎ, বৃক্ষ সন্ন্ধীয়। 
বাচ্চ বোর জল- চন গমনকর1+ অন্) 

-- ক) সৎ, পুৎ, বারিচর, হংস প্রস্ততি । 
বাণশিক বের্ণ অক্ষর+ইক -শিলীন্সর্ে) সং, 

পুং, লিপিকর, লেখক । র 

বার্ত (বৃত্তি জীবন ইত্যাদি + অফ্১১_ প্রং) 
সৎ, ক্লীৎ, আরোগ্য । স্বাস্থ্য । কুশল, 
মঙ্গল । পাটব, পটুতা। বিৎ, ত্রিৎ, নিরা- 

ময়, নীরোগ, হুত্ব। মনোহর । পটু 
বৃস্তিশালী। 

বার্তক ; সৎ: পুৎ, পক্ষিবিশেষ, বটের পাখী-। 
বার্তী বেস্ত লোকবৃত্ত অর্থাৎ লোকচরিত্র + 

অফে:) _অস্তযর্থে,আপ/ সংস্ত্ীং, বৃত্তাত্ত, 
সংবাদ। জন্ভ্রতি। (বৃত্তি প্রাণধারণ) 
এব অভ্তযর্থে) বৃত্তি । কৃখি-গোরক্ষ- 
ণর্দি। দুর্গা । শিৎ-১ “পশ্বাদিপালনা- 
দেবী কৃষিকণ্মীস্তকারণাৎ্। বর্তনাদ্ধারুণা, 
স্বাপি বার্তী সা এব গীম্বতে 1” 

বার্তাকু - স্ত্রীং ইেৎ বর্তান 
বার্ভীক _পুৎ্বার্ভাকী শ্প্ীৎ 5 এ আকু, 
আক - ক) ফলবিশেষ, বেগুণ । 

বার্তীবহ (বার্তী-বহ যে বহন করে, 
বার্তায়ন ২য় _ ষবার্ভী4+ অয়ন -_ প্ং) 

সং, পৃৎ, দূত, চর, সন্দ্শেহারক ার্তা- 
শাপ্প। বিং,ভিৎ, বৃস্তান্তবাহক ' (2০170 
0৮] [)০01,08৮9) আয় ব্যয় বিষয়ক বিধি- 

দর্শক নীতিশান্মবিশেষ । 
বার্তিক বোর্ভী সংবাদ -৮ ইক(ষ্কি) - প্রং) 

সৎ, পুৎ, চর, দূত । বৃত্তি ই ক(ফিক)-_ 
প্র) বৈশ্যজাতি । বার্ভকপক্ষী । ক্লীৎ, 
গ্রন্থের টাকাবিশেষ । শিৎ _ ১ “উক্তানুক্ত 
দুরুক্তার্থচিস্তাকারি তু বার্তিকৎ।”" 

বাত্রপ্প (বৃত্রঘ্ব 1 অফ) _ প্রথ ) জং, পুৎ» 
অর্জন । জয়স্ত। বিৎ,ত্রিৎ, বৃত্রত্ব সম্বন্ধীয় । 

বার্দর (বানু জল-দূু বিদ্বারণ কর17 অ 

-প্রৎ) সহ, ক্রীৎ। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ । 



যা্য 

শশী আপস 

ভারতী । 

ধার্দল বোর জল- দাঙ্গা দান করা+47অ 
'(ড)- ক) যে দান করে, বার্দ মেত-- 

1 গ্রহণ করা 1+কঅ(ড)-- ক) অং, ক্লীৎ, 

দুর্দিন, বাদল । পু, মস্যাধার, দোয়াভ । 
বার্ধক বেদ্ধ7কণ্_ প্রং) সং, ক্রীৎ, বৃদ্ধা- 

বন্ছথ]। বৃদ্ধলমূহ। বৃদ্ধের কণ্ম । 
বার্দক্য বোর্ধক + কয _ প্রং) সৎ, ক্লীৎ, বৃদ্ধা- 

বস্থা, বৃদ্ধত্ব। 
বাজি বোর অল--ধা ধারণ করা +ই€কি) 

_-ধি) সৎ, পুৎ, মুছে । 
বাদি (বৃদ্ধি + ই(ক্িঃ) - তেনজীবি-, 
বার্দ ধিক ত্যর্থে। নিপাতন। বার্দ,ষি+- 

কণ্। যে বৃদ্ধি দ্বারা বাচে) সৎ, পুৎ, বৃদ্ধি- 

জীবী, স্বদখোর । 
বার্দ, ষ্য বোদ্ধষি4+য ফল্য)-_ প্রং, নিপাতন) 

২, কধৎ, সুদ লইয়া টাক কর্জ দেওয়া । 
ধান্যাদি বাড় দেওয়া। 

বা্দ,_ক্ীৎ ॥ বেধে বৃদ্ধি পাওয়া1 র,ফ 
বাঞ্ধী _স্্রীৎ $ -_ শ্রৎ) জ্ং,চামড়ার দড়ি। 
বাঞ্ধ)ীপস (বার্ধী চন্মরজ্দ,_ নাসিকা। 

নাসিক। স্থানে নস) সং, পুত গণ্ডার। 
নালিক। প্রোতরজ্ভর পশু । লন্বকর্ণবিশিষ্ঠ 
ও শ্বেতবর্ণযুঝ্ড বৃদ্ধ ছাগ । শিং-.১ “তরি 
প্রবৎ ত্িক্রিযুক্ষীণৎ শ্বেক্তৎ বৃঙ্ধমজাপতিহৎ। 
বাদ্ধীণসন্ত। তৎ প্রান্ঃ যাজ্তিকাঃ পিতৃ" 
কশ্ম্নি | ২ “ৰান্ধীনসস্য মাৎসেন তণ্ডি- 
স্ববদশবার্ধিকী 1১ পক্ষিবিশেষ । শিৎ-১ 
“রক্তপাঙ্গো রস্তশিরা রক্তচঞ্চ, বিহ্গ ম£। 

কুষ্ধেবর্ণেন চ তথা পক্ষী বাদ্ধীণসো মতঃ। 
বাঞ্ডট বোর জল্ম-ভডট পোষণ কর1+ অ 

_ প্রহ) অং, পুত, কুভ্তীর। 

বার্ণ ( বশ্বন্1+- সমূহার্থে) সং, ক্রীৎ, 
বশ্মসমূহ, কবচসমুহ + 

বাশ্ম,ক্ (বার্চ, বার জল-মুচ ত্যাগ 
কর1+০৫কিপ, )-- ক) সৎ, পুং, জলমুচ, 
মেঘ । 

বাধ্য (বারি নিবারণ করা+যংখ্যপ)_ রদ) 
বিংত্রিং, বারণীয়, বারণষোগ্য । ঝোরি 
জল+ৰ _ ইদমর্থে) বারিমন্বদ্বীর। 

১ 

(রেশম । অল । কাকচিঞ্চ। কৃষ্ণলাবীজ। 

বাল 

বাধ্যমাণ (বারি নিনারন করা করা + আনশোন) 

_শ্ম) বিৎঃ ত্রিং, যাহা নিবারণ করা 
যাইতেছে । 

বাযুণন্তব (বারি জল- উদ্ভব জাত) সং, 
ক্লীং, জলজ, পদ্য । 

বারণশি বোন জলরাশি) সৎ, পুৎ, বারি- 
রাশি, সমুদ্র। 

বার্ধট বোর জল-বট বেষ্টন কর14+ অ 
_ প্রৎ) সং, পুৎ, বহিত্র, নেৌঁকা প্রভৃতি 
জলযান। 

বাঝ্বণ! ) সং, স্ত্রীৎ, নীলীমক্ষিকা। 
বার্ধবাহ (বারু-বহ্ বহন করা+অবেণ) 

-- ক) সং, পু২্১ মেখ। 

বাধক ; সৎ, রং, সুছ্যন্বকৃত পৃথিবীর ভাপ- 
বিশেষ। শিৎ-১ “দশধা বিভজন্ ক্ষেত্র- 
মকরোত পৃথিবীমিমাৎ । ইন্ষখাকুজ্নেষ্ঠ দা- 
যাদেো মধ্যদেশমবাগুবান্। কোষ্টবে বাধ- 
কং ক্ষেত্র রণবৃষ্টিব ভূৰ হ।” 

বারভানবী বেষভান্ু + অ(ফ)-_ অপত্যার্থে, 
ঈপ) সৎজ্্রীৎ, বৃষভানুর কন্যং রাধিকা । 

বার্ষিক বের বৎ্সর-+ ইকফ্ক) - ভবার্ধে, 
দেয়ার্থে, নিবৃত্তার্থে) বিৎ্ ত্রিৎ, অং, 
বৎ্সরিক, বৎ্সরসশ্বন্ধীয়। প্রুতিবর্ষে দেখ 
বেধা+ফ্িক) বর্ধাকালীন । কী-_ স্্রীৎ, 
ত্রায়মান।। ব্ধকর্তব্যপূজাদ্ি | 

বার্ষিক! বোর (বধা+4+ অ(ফ) - ইদমর্থে| বর্ধা- 
সম্বন্ধীয় + ইল _ যোগ) সং, স্ত্রীং, করক!, 
শিল। 

বাক (বৃষ বর্ষণকর14+ উ ক(এঞ,.ক) _ প্রৎ) 
বিঃ ত্রিং, বর্ধ কঃ বধণশীল। 

বাফে য় বা 1+এয়(দেয়) _ আপত্যার্থেটবিৎ, 
ত্রিং, বৃঞ্ধিংশমন্ভৃত। 

বাহগ্রথ $ বেহদ্রথ ইহার পিতা 
রাহদ্রধি $ (ফু), ইক্ষি)-_ অপত্যার্থে) 

সৎ, পুং, বৃহদ্রথের পুত্র, জরাসন্ধ। 
বাহৃম্পত্য ( বৃহস্পতি + যে) - উক্তার্থে ) 

সৎ, ক্রীৎ, বৃহস্পতিপ্রনীত শাস্ত্র। নীতি- 
শান্্র। বৌদ্ধশান্ত্র। পুং, চার্ধাক। বিং, 
ত্রিৎ, বৃহস্পতি সম্বন্ধীয় । 

বালক (বল্ বেষ্টন কর4+অক(ণক)- 
সৎ, পুৎঃ বলয়, বাল!। অন্গুরীয়ক। 

ৰ্) 



বাশি 1 

বালব €বাল [বল্ সঞ্চলন করা 4 অব্য ঞ.) 

_ ভাবে]+ ব- ঝস্ত্যর্থেট সং, পৃৎঃ একা- 
দ্বশ করণের অন্তর্গত করণবিশেব। 

বালবার়জ (বালবায় দেশবিশেষ -জ [জন্ 

জন্মান+ অ(ড)- ক] উৎপন্ন) সৎ, পুৎ 
- বালবায়দেশোত্পন্ন মণি, বৈদ্ৃধ্যমণি । 

বালাই (দেশজ) সৎ, বিপত্তি, আপদূ। 

বালাম (দেশজ) দং, তও্ডল্বিশেষ। 

বালিশ পোরস্য) উপাধান। 
বাঙ্ বেক্ক, বন্ধল+অ(ফ)-_ ইদমর্থে) 

বাক্ধল বিৎ, ত্রিং, বন্ধলনিশ্মিত, বৃক্ষত্বক্ 

ভ্বার। নিশ্ম্িত । সৎ, পুৎ, দৈত্যবিশেষ। 

বান্ধলী বেস্থল+ অ, ঈপ) সৎ, স্ত্রী, মদিরা, 

অদ্য । 
বাল্তী দেশজ) সং, ছুঃখিনী, অনাথা। 

. বান্মিক, বান্সিকি  বেন্সিক, বীক উই- 

বান্মীক, বান্সীকি £ ঘের টিবি+ অ(ষ)১ ই 

(ফি) -_ প্র) সং, পু, রামায়ণগ্রন্থকার 

মুনি, আদ্য কবি। ৃ 

বাঁবদৃক বেদ ঘঙ্লুগস্ত]-বাবদূ অতিশয় বল। 

+উক(ঞুক)- ক, শীলার্থেট বিং, তরি 

বাচাল, ঘষে অধিক কথ। কষ। 

বাব বোবষ, [ যঙ্লুগন্ত | ঘঅতিশক্ সমন 

করা + অ-প্রৎ) সং, পুৎ, বাবুই 
তুলসী । 

বাবুট ; সৎ, পুং, বহিত্র, নৌকা! প্রসূতি । 

বারৃত্ত বোবৃৎ সেবা! করা, বরণ করাত 

ক্র) - ন্ট) বিৎত্রিৎঃ সেবিত । কশ্মকর- 
পার্থ নিযুক্ত, বরণ কর।। 

বাবৃত্যমান বোরৃত+ আন(শান)_ ক) বিং, 

ত্রিৎ, বরণকারী, অভিলাষী । 

বাশি (বাশ শব্ব করা+ই- সংজ্ঞার্থে) সং, 
পু, অগ্নি, অনল । 

বাশিত বোশ. শব্দ কর147 ত(ক্ত), আন 

বাশন' / (আনট)_ভা) সৎ, ক্লীৎ, পশু 

পক্ষটার্দির শব্দ । আহ্বান । 

বাশিতা-স বোশ শব্দ কর1+ ত(ক্ত)- 

প্র, আপ) সৎ, স্ত্রী, করিণী, হস্তিনী। 

সী, নারী। | 
বাশি বেশিষ্ট মুনিবিশেষ+ অক) 

বাসিষ্ঠ ] কৃতার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, বশিষ্উলন্য- 

পাস 

স্বীয় । সৎ, ক্লীৎ, বশিষ্টপ্রণীত যোগশ্থান্ত্। 
ভী-ম্্রীৎ, গোমতী নদী। 

বাণুডরা বোশ. শব্দ কর-+উর-- সংজ্ঞার্থে) 
সং, স্্রীৎ, রজনী, রাত্রি । ক 

বাশ্র (বাশ, শব্দ করা1+র(রক্)--ম্ ) সং, 
ক্রীৎ, মন্দির, গৃছ। চতুষ্পথ, চৌরাস্ত। ৷ 
পুৎঃ দিবস, দিন। 

বাক্ষল বেক্ষ+4 অল - ক; ₹) সং, পুৎ, যোস্তা, 
বীর। অত্ুরবিশেষ । বিৎ, ভ্রিৎ, বুহৎ। 

বাস্প বো গমন করা (ক্ক্]11+প-ক, 
বাস্প নিপাতন) সৎ, পুৎ, উদ্মা, সুস্থ 

জল্বিন্দু । ধূম। লৌহ । নেত্রজল, অশ্রু । 
কঠবারি। আনন্দ, ঈর্ধা, আর্তি এই 
ভ্রিবিধ কারণজনিত অশ্রুপুর্বজনিত 
উল্মা। | স্পী -স্ক্রীৎ, ওষধ। 

বাস (বস্ বাস করা + অ(ঘএঞ) _ ধি) সং, 
পুংগৃহ,বাসশ্থান । (+ঘ এ - ভা) স্থিতি । 
(বস্ আচ্ছাদন করা স(ঘঞ- ৭ ) 
বস্ত্র।(বাস বাসিত কর1-+ অতঅন্)- 
ক) সুগন্ধ । 

বাদক (বাস্ বাসিত করা+ অক(ণেক)- ক) 
সৎ, পুৎ - স্তরীৎ, বৃক্ষ বিশেষ, বাকসগাছ। 
বিৎ, ত্রিং, সুগন্ধকারক । | 

বাসকণ্ণা বোস গৃহ-কর্ণ কা9+জঈপ, 
স্ীং) সৎ, জ্রীৎ, যজ্তশাল!। 

বাসকসজ্জা ₹ (বাসক, বাস _ বস্ক _ সজ্জা, 
বাসসজ্জা $ ৬ঠী - হিৎ) সৎ,জ্্রীৎ, বেশ- 

ভূষাযুক্তা হইয়া নায়কাকাভিক্ষণ স্ত্রী, 
যে নায়িকা বেশভুষা করিয়া " বাস- 

গৃহ সাজাইয়। নায়কের আগমণ প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকে । 

বাসক। ; সং, স্ত্রীৎ, পাসকবরৃত্ষ । 
বাসগ্ৃহ বোস-_গৃহ খর, ৬ঠী-ষ কিন্থা 
৪ - ষ) সং, ক্ষীহ, শঙ্বনাগারঃ শহ্যাগৃহ । 

মধ্যগৃহ । অস্তঃপুর গৃহ । 
| বাসত ; সৎ, পু, গর্দভ, গাধা । 

বাসতেয় বেসতি . বাসস্থান বা রাত্রি+এয় 

(ফেস) _ প্র) বিং, তরি, বাসযোগ্য । যী 

_-ক্ক্রীৎ রাত্রি, রজনী । 

বাসন _ ক্রীং বোস্ বাসিতকরা+ ঘ- 

বাসনা _ স্ত্রীৎ ) নট্__ ভাবে) সুগন্ধীকরণঃ 
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চর ০ রর 

পধুপন। বেস-ঞ্রিম্পষামি পরিধান কর1+- | বালি পুৎ 
গমনট পি) ক্লীং) বস্ত্র । বেস বাস কর! 
শকআঅনট _ধি) বাসস্থান। জলপাত্র। 
জাল! । পাত্র। বাক । মোড়ক । না--স্্রীং, 
(বেস্+ বসন ভা, আপ) মনোবৃত্তি সং- 
ক্কারবিশেষ, স্বৃতিজনক সংস্কার। জ্ঞান; 
প্রত্যাশ।। কল্পনা । যুক্ষি | ছুর্গী। শিৎ--১ 
“ঘসত্যদৃষ্ট, সর্ধেষু ভূতেঘান্তর্থিত্যায় চ। 
ধাতুর্বসনিবাসেতি বাসনা! তেন সা স্মৃত1।” 
গনণিতে--গ্রছম্পন্টীকরপোপযোগী সংস্কার- 
বিশেষ । 

বাসস্ত বেসস্ত 1+অ(ফ) _ সম্বন্ধার্থে) বিং১ত্রিৎ, 
বসস্ত খতৃসন্বন্ধীয়্। সং, পুৎ, উষ্র। 
কোক্তিল। মলয়বায়ু । মুপগ । কৃষ্ণমুপগ । 
মদ্দনবৃক্ষ । 

বাসক্তিক বেসম্ত+ঞ্চিক _ প্রাৎ। বসম্ত কালই 
এই উৎসবের সময়) সং, পুং, বিদূষক, 
ভাঁড়, মস্করা । নট, নর্ভতক। 

বাসন্তী বোসস্ত+ঈপ) সংযন্্রীং, নবমল্লিকা। 
মাধবীলতা। মদনোৎসব। বনদ্দেবতা- 
বিশেষ । হুর্থা। ১৪ অক্ষর ছন্দোবিশেষ । 

ব।মন্্রী জা; সৎ, জ্জীং, চৈত্রমাসীয় ছুর্ী- 
পুজা । 

বসযষোগ (বাস সুগন্ধ - যোগ ) সৎ, পু, 
গন্ধদ্রব্যচুর্ণ আবির)। 

বাসর (বস-ঞি-্বাসি বাস করান+ রন 
-স্তজ্বার্থে) জং, পুৎ-ক্রী, দ্িবস। 
বিবাতরাত্রির শয়নগৃহ । পুৎ, নাগবিশেষ। 

বাসব (বস ধন+অফ্')-প্রৎ। যিনি 
ধনবিশিষ্ট । 'অথঘা বস্ বাম করা+ অব 
- সংজ্তার্থে। ধিনি শ্বর্গে বাস করেন), 

সং, পুৎ, ইক্্র । বী--জ্ত্রীং, ব্যাসের মাত।, 

সত্যবভী, মতস্যগন্ধা। ক্ীৎ, ধনিষ্ঠা- 
নক্ষত্র । 

বাসবদত্বা; সং, স্ত্রীৎ, কথাগ্রন্থবিশেষ। 
বাসঃ বোমস্, বস্-ডিঃ-বামি আচ্ছাদদনকরা 
শন - ৭) সৎ, ক্রীৎ, বন্প। 

বাসমন্দিধান-বাসস্থাননিন্মীণ। 
বাস! (বম্ ধাতু) বসতিস্থান ; পক্ষ্যাদির 

'আবাসম্থান; লীড়, কুলার । স্ত্রীৎ, বাসক- 
বৃক্ষ । 

(বস বাস করা4+8- 
বাসী--স্ীং 5 প্রৎ) সং, কুঠারবিশেব। 

বাইস। পত্রবিশেষ । দেশজ) পর্যযহিত । 
ধৌত। 

বাসিত (বাসি [নাম ধাতু] বাঁসিত করা4+ত 

ক্তে)-শ্খ ) বিৎ, ত্রিৎ, ক্রুরভিত, স্ুগন্ধী- 
কৃত। বিধ্যাত। ভাবিত। (েস.-্র-5 
বাসি আচ্ছাদন করান +ত -ন্ম) বসন- 
পিহিত, বস্ত্াচ্ছার্দিত । পুরাতন, পুরাণ । 

আদ্রাকৃত । পর্যযধিত। অধ্যুষিত । (বাস, 
শব্দ কর1+- তক্তি)-_ ভ1) সৎ, ক্ষীৎ, পক্ষীর 
শন্দ। তাজ্রীৎ, €(+ক্ত- ক, আপ.) 
করিনী। নারী। [অধিবাসী । 

বাসিন্দা পোরস্য, বাসিদন বাসকর।, খাকা) 
বাসিষ্ট ; সৎ, ক্রীৎ, কধির, রক্ত । 
বাসী (বাসিন্, বস রাস করা+ইন্(পিন্) 

-_ ক) বিৎ, ত্রিং, বাসকারী। 
বাসু বেস [নিয়ত) বাস করা1+উ _ ক) সৎ, 

পৃ, বিসুত। নারায়প। পুনর্ববসনক্ষত্র | 
7] পরমাত্মা। 

[(বাহকি ২ (বক [বসু রত্ব-ক ম- 
বাহ্থকেয় $ স্তক। যাহার মাথাপ্স বস 
আছে] কশ্যপ+ ইকিং), এয়ক্চেয়)-- 
অপত্যার্ঁে। অথবা বু ধন- কৈ প্র" 
কাশ পাওয়া + অ(ড)- ক+ই(ক্চ)_ 
'অপভ্যার্থে) সং, পু, সর্পরাজ । 

বাহুকেয়স্বসা বোহুকেয়স্বস্থ, বাস্ুকি সর্প- 
রাজ -স্বস্থ ভগিনী) সৎ, জ্ত্রীং, মনসা- 
দেবী । 

বাসুদেব (বন্থদেব + অকেঃ)- অপত্যার্থে, 
অথব] বস বাস করা+উণ্-ধিস্বাস্ু 
অর্থ সব্ধনিবাস - দেব, নিপাতন । মহ1- 
ভারতে--তিনি সর্বভূতের বাষস্ছথান ও 
দেবযোনিসস্তব বলিয়া তাহার নাম 

বাস্তদেব ) সৎ, পু, বনুদে বসুন্মু, কুষণ। 

শিৎ-১ « বহুত সর্ধনিবাসশ্চ বিশ্বানি 
ষস্য লোমন্ু। স্ চ দ্বেবঃং পর ব্রহ্ম 
বাহুদেব ইতি স্মতং।? ২ পজর্বৰ ত্রাসৌ 
সমস্তঞ্চ বসভ্যত্রেততি বৈ ষতঃ। ততঃ 

স বাসুদেবেতি বিদ্বন্ভিঃ পর্িপদ্যতে | ৩ 

ণসর্ববাণি তত্র ভুতানি বসস্তি পরমাত্মনি | 

১৭৬ 
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ভূতেকপিচ সর্ব্বাত্মা বাছছুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ।” 
৪ “বসনাৎ সর্বভূতানাৎ বাস্ছত্বাদু দেব” 
যোনিতঃ। বাহুদেবোত্ততো জেয়ে। যো- 
গিভিস্তত্ববাদিভিঃ। 

বাছুপেবত্রিক্বঙ্ষরী; সৎ, স্ত্রীৎ, শভাবরী। 
শরীক প্রয়কারিণী | 

বাস্থপুজ্য ; সৎ, পুং, জিনবিশেষ । 
বাসুভদ্র (বানু পরমাত্বা_-ভদ্র শ্রেষ্ট) 

সং, রীৎ, কৃষ্। 
বাহুর (বিস্্রিল্বাসি বাসিত করান বা 

বাস করান+উ --প্রৎ) সধ্ঃস্্রীৎ, হস্তিনী। 
রাত্রি । স্ত্রী । পৃথিবী । 

বাস্থ (বস্ভ্রি্বাসি বাস করান+উ- 
ক্স, সংজ্ঞার্থে) সৎ, জ্্রীঘ, নাট্যোক্তিতে__ 
বালিকা । 

বামৌকঃ (বাসৌকস, বাস-_ওকস গৃহ) 
সং, ক্লীৎ) বাসগৃহ, শয়নাগার । 

বাস্তব বেস্ত+ অফ্ঃ১_ ইদমর্থে, ব- 
বাস্তবিক হ্যর অংশ জীব, বজ্র শস্তিঃ 

মায়! এবং বস্তর কার্ধ্য জগত এই সকল 
বস্তই | (বন্য 4 ইক(ফিকি)_ স্বার্থে) 
বিং, ত্রিৎ, গ্রকৃত, যথার্থ, পরমার্থভুত 
বন্ধ । 

বাস্তবোষা (বাস্তব সঙ্ষেতস্থান_ভষা 
কামুকা সী । যেসময়ে নাগিক! সঙ্গেত 
স্থানে নায়ক আগমন প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকে) সৎ, স্্রীং, রজনী, রাত্রি । 

বাস্তব্য (বস.-ঞ্-বামসি বাস করান+ 
তব্য-_র্ম ) বিং, ত্রিং, বাস্তযোগ্য, বাস- 

যোগ্য । যাহাকে বাস করান যায়, বাস- 
কারী, বাসকর্ত1। প্রতিবাসী। সং, পুৎ, 
বসতি । 

বাস্ক (বস. বাস করা+তুণ- ধি) সং, পুৎ 
_ক্সীৎ, বসতিবাটী । গৃহ, ভবন। ক্লীৎ, 
বেতুয়াখাক ৷ 

বাস্তক (বাছ্ক শ কণ্-ভবার্থে। যে 
বাত্ত.ক / বাল্ত ভূমিতে হয়। অথবা বস. 

বাস করা+তুক- প্রৎ। যাহাতে দোষ- 
হুর রস বা স্বাহ রস বাস করে) সং, ক্রীং, 
€বতুয়ানাশক । 

বাস্ধদের ; সং, পু, গৃহদেবতা। 

শা শােসপপপসপপসপাাসপসপাপাপ পপ 

বাছি 

বান্তোস্পতি ; (বাস্তোস বসতিবাটীর 
বান্তোস্পতি / -পতি স্বামী) সং, পুই) 

আুরপতি, ইন্দ্র । - 
বাক্স €েবস্্র কাপড় + অফ্ঃ)-ইদমর্থে) 

বিৎ, ত্র, বস্থাবৃত। বস্ত্রসম্বন্ধীয়। সং, 
পুৎ, বস্্ারুত রথ । 

বাহ বেহু বহন করা, বায়ু চল1+- অ(ঘ'ঞ) 

-প, ক) সৎ, পুহ) অশ্ব । বুষ। মহিষ। 
বায়ু। বাছু। পরিমাণবিশেষ। শিৎ-১ 
“বাহে। ভারচতুইয়মৃ।” বিৎ,ত্রিং, বাহুক। 

বাহক বেহ্-হঃ-বাহি এবহন করান কিন্ব। 
বহু বহন করা+1+কঅকণক)১-ক) সং, 
পু, সারথি । বিং, ভ্রিং, বহনকর্তী ৷ 

বাহদ্বিষৎ (বাহ অশ্ব-দ্িষৎৎ শত্রু, *ঠী 
- ষ) সৎ, পুখ, মহিষ। 

বাহন (বহ-ঠঞি_বাছি পাওয়ান+ অন 
(অনটট- ৭। যাহাদ্বারা দ্রব্যাদি জেশা- 
স্তর পাওয়ায় ) সৎ, ক্লীৎ, যান, যদ্ারা 
বহন হয়, হস্ত্যশ্ব নৌক। শিবিকা প্রভৃতি । 
শিৎ--১ “প্রাপৎ আশ্রমং শ্রাস্তবাহনঃ।+? 

বোৌহ+অনট ভাবে) যত্বু। 

বাহশ্রেষ্ঠ ; সং, পুৎ, অশ্ব । 
বাহস বেহ্-এ-বাহি বহন করান+অস 

_ প্রৎ) সৎ, পুৎ, অজগর, বৃহত্সর্প। 
বারিনির্শম | ক্সনিশাক । পরিমাপ । 

বাহাছর পোরস্য) বীর,সাহলী ' অধুনা রাজ- 
কীয় কম্চারীদিগকে ও অন্যান্য জন্তরান্ত 
ব্যক্জিগণকে পব্ণমেণ্ট হইতে এই উপাধি 
দেওয়া হইয়া খাকে। 

বাহার যবন ভাষা) সৎ, সৌদ্দর' 
বসস্তকাল। রাগবিশেষ। 

“পাষ্ঠব। 

ৰ বাহাবাহবি (বাহ্ বাহ্, সমালে ই(ছি)-_ 

প্রং) অৎ, বাক্যুদ্ধ, হাভাহাতি। 

বাহিক (বাহ্ বহনীয়+ইক- প্রৎ) সৎঃ 

পৃং, ঢক্কা । গোবাহা শকটাদি | বিংত্রিং, 

ভারবাহক। 

বাহিত (বহ-ঞ্রি্বাছি বহান+ তক) 

মম) বিৎ, ত্রিং। চালিত। প্রারপিত। 

প্রবাহিত । প্রতারিত, বঞ্িত। শিং-১ 

“বাহিত বমনেন ছুষ্টমিংছেন |” (বো 

1 পম) সযতীকৃত 



বাছিল [ ১৪০৩ ] বিক 
রে 

শিপ পা 

বাছিখ বোহিন্ৃ-স্বা থাকা1+অ(ড)-ক, |বি€৫েব বিস্তার করা+ই-ক, সংজ্ঞার্থে। 
সৎ) সং, ক্রীৎ, গজকুত্তের অধোভাগ। বে পক্ষন্বয় বিস্তার করে) সৎ, পুৎ -স্ত্রীং, 

বাহিনী (বাহ্ [পরোক্ত সমুদায়ে দশাধিকা- পক্ষী । পুৎ, চঙ্কুঃ । আকাশ । স্বর্গ । 
শত বাহ]+ইন্--অজ্ত্যর্থে) সং, জ্ীৎ, |বি(বা গমন করা4ই ডি)-ত1) অং" 
সেনাবিশেষ, ৮১ হত্ভী, ৮১ শকট, ২৪৩ উপং, নিশ্চয় । বিপরীত । বিরুদ্ধ । বিষম । 
'নশ্ব, এবং ৪০৫ পদাদি-__এতাবহ সংখ্যক বিরক্তি । নিলা! । অসম্মতি । অলহন। 
সৈন্য । স্েক্ষোৌহিণী দেখ)। বেহ্ হা] বিশেষ প্রভেদ্। কারণ, হেতু । অতাব। 
+ইন্পিন্)- ক, ঈপ) নদ্রী। গৃতি। পরিভব। আলম্বন, অবলম্বন । 

বাছিনীপতি বোহিনী দেনা, বা নদশী__ নিগ্রহ। জ্ঞান । অব্যান্তি। ঈষৎ । শুজি। 
পতি প্রভু)*সং, পু, সেনাপতি | সরিত- নিষেধ। বিরোধ । দান। পাদপুরণ ॥ 
পতি, সমুদ্রে। [বহিদেশ । নিয়োগ । বৈপরীত্য | (+ ই ক) পুৎ-+ 

বাছির বেহিস্ শন্দমজ কি?) সং, বহির্ভাগ, স্রীৎ, পক্ষী । পুৎ, আকাশ । চক্ষু । 
বাহী বোহিন্, বহ বহন করা+ইন্পিন্) | বিউনি (বেণী শব্দ) সৎ, বেনী, কেশবন্ধন 

_ ক) নি, ত্িং, বহনকারী । বিশেষ । বৌজন শব্দজ) বাতাস কর! 
বাহীক (বাহ বহন+ঈকঙেকণ্) _-ক) | বিংশ (বিৎশতি+ অডেট) _পুরণার্থে) বিৎঃ 

সং, পু, শকট। জাত্তিবিশেষ। দেশ- |  ত্রিং, বিৎশতির পুরণ | 
বিশেষ, পঞ্জাব । বিৎ, ভ্রিৎ, বাহক, ভারী |; বিখশক (বিৎশতি + অক(ডক)-_ অবস্ববার্থে) 

বেহিস +নঈকফষ্বৌক) _ গ্রহ) বহিহশ্ছিত | ূ বিং,জ্িং, বিংশতি সংখ্য।, কুড়ি, ২*। 

বাছ (বৃহ বহন করা+উ(উণ)-_ ক) সং, ; বিংশতি (দ্বি-দশন) সৎ, স্ত্রীং, একবং, 

পুৎ, ভূজ, কঙ্গ তাবধি অঙ্গ শির অগ্রভাগ ূ কুড়ি,বিশসৎখ্যা । শিং- ১ “বিংশত্যাদ12 
পর্যস্ত অব্যব । (১19) আঙ্গশাস্ট্েবত্রি- ূ সদৈকত্তে সর্ববাঃ সঙ্খ্যেষসজ্যায়োঃ । স- 

ফোণাদির পার্শবেখা। ত্যযার্থে দ্বিব্ছত্েস্তস্তানু চান্বতেহ জয়)?” 

বাহা বেহ্ বহন করা+7য-ঘ্যণ)- রম) বিং, | _.ত২সতখ্যাত। 

ত্রিৎ, বহনীম। (+ত্যণ _প) সং, ক্রীৎ, । বিংশতিতম (বিংশতি + তমতেমট্ট_ পুর 

যান, বাহন । বেহিস্ বাহিরে 1 যয) _ ণার্থে) বিৎ্, তরি, বিংশত্তির পুরণ | 
ভবার্থে) বিৎ১ত্রিৎ, বছিঃশ্ছিত | শিৎ- ১ বিক ; সৎ, ব্লীৎ, সদ্যঃপ্রহ্তা পাভীর হুক্ধ॥ 

“যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষৎ স বাহ্যাভ্যন্তরঃ ; বিকঙ্কত (বি-কনৃক্ গমনকরা7+ অত - ক, 
শুচিঃ 1”? ূ সংজ্ভার্থে) সং, পুৎ, বই চগাছ, গ্রস্িল। 

বাহামান (বহ্-ত্রি-্বাহি বহান+ আন | বিকচ (বি নাকচ [কচ্ বন্ধন করা+ 

শোন) - ম্ম) বিৎ, ত্রিং, প্রাপ্যমাণ, যাহ! অ(লন্)_ভা] বন্ধন, ৬ঠী- হিং) বিং 

বাছিত হইতেছে । ত্রিৎ, বিকসিত, প্রস্চটিত। (বি-কচ 

বাহাসন্ষিত--ঘে সকল জীবের অবয়বের; €কর্শ) কেশ রহিত। অৎঃ পু» কেতু- 
ন্দি বাহিরে থাকে । গ্রহ । ধব্জা, €কতু । ক্ষপণক। উলঙ্গ | 

বাহেজিয় বোহ্য বাহির_ইত্ত্রিয়) সং, | রাক্ষস-বিশেষ। চা-জ্ট্রীৎ, মহাশ্রাব- 
ক্লীং, বহিরিক্রিয়। চন: কর্ণ নাসিক | ণিকা। " 
প্রভৃতি ৷ । বিকচ্ছ (নবি না কচ্ছ কাছা,৬ষী _ হিং) 

বাহছিলক + (বল্হ দীপ্তি পায়া+ |. বিৎ, ভ্রিৎ, কচ্ছপহিত, কাছাহীন। 
বাহনীক $ ইকন্, ঈকন- পি, ষ) সৎ, বিকট (বিকট [আচ্ছাদন করা] বড় 

পৃং, দেশবিশেষ, তাতার দেশের অন্ত- হওয়া ইত্যাদি + অ(অন্য)-_ ক। াথবা বি 
পাতী বল্ব। তদেশজ অশ্ব। গন্ধন- | + কটচ্-_ প্রৎ) বিৎব্রিৎ বিশ্/ল, বিপুল, 

বিশেষ । ক্রীৎ, নুষ্ট্ুম ! হিস, হিং । বৃহৎ, বড়। ভয়ক্কর, উয়ানক। দস্তা, 



বিক 

দক্তর। বিকৃত । সুদর ৷ সং+' পুৎ, বিস্ফে- 
টক। সাকুকণ্ বৃক্ষ । টা ্ীৎ বজ্্রবারাহী 
দেবী। 

বিকখন - ক্রীৎ (বি বিপরীত কখ, 
বিকখনা _স্ত্রীৎ / প্রশংসা কর14+ নট, 

অন - ভাবে, আপ) সৎ, বীৎ, আবাস খা, 
মিথ্যা-শ্রাধা, বুখা-স্কাতি। (4+খআঅন-ক) 

বিৎ, ত্রিং, কআআত্মস্লাঘী । শিৎ-১ “বিকখ- 
নাশ্চসস্ভাজ্যানস্তথ স্যঃ স্যতিকারক12 127 

ধিকম্পিত (বি বিশেষরূপে-কম্প ফাঁপা 
+ত(ক্তি)- ক) বিং, ত্রিং, বিশেষরূপে 
কম্পিত, অতিশয় চঞ্চল। 

বিকর (বি প্রভেদ-কর করপ) সৎ, পু, 
রোগ, পীড়া । [ভয়ানক । 

বিকরাল (বি-করাল ভয়ানক) বিং, ত্রিৎঃ 
বিকর্ণ (বি না।কর্ণ কাপ) সং, পু, 

ছুর্ধ্যোধনের ভ্রাতা । বিং, ত্রিৎ, কর্ণরহিত। 
বিকর্ণিক (বি অতাব, না-কর্ণ+ইক - 

প্রৎ। যে দ্বেশ হইতে কর্ণ নির্বাসিত 
হইয়াছিল) সং, পুৎ, পঞ্জাবের অন্তর্গত 
সাঁরত্বত দেশ । 

বিবর্তন বি-কুৎ ছেদন কর14-অন(- 
নট্)_ন্্ব । পৌরাণিকেরা বলেন, হৃর্ধ্য- 
পত়ী সংজ্ঞ। হৃর্ধ্যের তেজ সহ্য করিতে 
না পারাতে বিশ্বকশ্ম। কুন্দদ্বার তাহার 
তেজ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্তন করেন) 
সৎ, পুং, হুর্ধ্য । অর্কবৃক্ষ । বিং, ভ্রিং, 

ছেদনকারী, বিনাশক । 
বিকশ্মকৃৎ (বিক্খন্ নিষিদ্ধকপ্ম্ম _ ক 
বিকশ্মস্থ যে করে এবং স্ছ [শ্ছা! থাক। 

+কস(ড)-_ ক] যে থাকে) বিৎ, ত্রিৎ, 
নিষিদ্ধকণ্্রকারী ॥ 

বিকর্ষ বি প্রভিন্ন _কৃষ আকর্ষণ কর 
'অ(ফজলউ)-ম্ম) সং, পুৎ, শর) বাপ। 

বিকর্ষণ (বি-কৃষ আকর্ষণ করা+্অন 
- (অনট)- ভা) সং, ক্ীৎ, আকর্ষণ, টানা । 

বিকল (বি না কলা চক্জের যোড়শাংশ 

ইতাপ্ি, ৬ঠী _ হিং) বিং, ত্রিৎ, অপ্র- 
তিভ, বিহ্বল, অবশ । অসম্পূর্ণ, অস- 
মগ্র। হ্াসপ্রাণ্ত । কলাহান। অস্বাভাবিক, 
অআনৈসর্গিক। অসমর্থ । রহিত। হাসপ্রাঞণ্ত। 

১৪০৪ ] বিকা 
পিপিপি, পিসি 

লা, লী_ ্তরীৎ, খতুহীমা, নিৰৃক্ধরজস্কা সী) 
ক্লীৎ, কার ক্বোড়শাংশ । 

বিকলাঙ্গ (বিকল 'আঅবশ--ব্জঙ্গ, *ঠী__ 
হিং) বিৎ, ত্রিৎ, হীনা্, খঞ্জ প্রততি। 

 আঅধিকান। 

বিকলেত্রিয় বিকল অজবশ_ইলিয়,৬্ঠী 
_ হিৎ) বিং, ত্িং, যাহার ইন্দ্রিয় অবশ। 

যাহার হত্তপদাদি ইন্সিয়ের দ্যুনত। আছে । 
বিকল্গ (বি প্রভির -কল্পা বিধান ইত্যাদি) 

সং, পুৎ, ভ্রম, ভ্রান্তি । সংশয়, সন্দেহ । 
বিপরীত কলজ। বিবিধ কজনা। বিভিন্ন 
কজনাবিশেষ। ইচ্ছাম্বযাধী কল্পনাবিশেষ। 
ভেদবুদ্ধি-বিশেষ । ব্যাকরণে _বিভাষা 
অর্থালস্কারবিশেষ। 

বিকল্সিত (€বিকল্প+ইত--প্রং) বিং, ত্রিং 
অনিয্মমিত । বিবিধরূপে কলিত। সন্দি্ধ। 
বিভাঘিত । 

বিকস (বি-কস্ গকন করা+অ- প্র) 
সং, পুৎ, চন্দ । সা--স্জ্রীৎ, ম্জিষ্ঠ1। 

বিকশিত ) (বি-কশ,, কষ কপ বিক- 
বিকষিত ] সিত হওয়া + তক্তি) - ক) 

বিকসিত ) বিং ত্রিং, প্রফল, স্ফটিত 
প্রকাশিত | ব্যক্ত । টি 

বিকত্বর- শব, (বিকসিত দেখ 
শীলার্থে) বিৎ, ত্রিং, বিকাস* 

শীল। বিসরপণশীল । স্বর - 
নবা। 

বিকার (বি বিরুদ্ধ_কু করা+অ ঘঞ) 
-ভা) সং, পুং, প্রকৃতির অন্যথাভাব, 

বিকৃতি । অন্বান্ছ্য, রেল ।স্ধলন। 

বিকাধ্য (বি বিরুদ্ধ-কু কর4+য'খ্যগ) 

_প্ম) বিং, ত্রিৎ, বিক্রিয়ার যোগ্য, বিকার- 

যোগ্য । 

বিকাল ) (বি [দৈবপৈত্রার্দি কর্ট্দেতে ] 
বিকালক | বিরুদ্ধ-কাল সময) সং, 

পুৎ, দৈবপৈত্রার্দি কশ্মের বিকুদ্ধকাল, বৈ- 
কাল, অপরাভু। 

বিকালিকা বিকাল +ইক - প্রৎআপ.) সং, 
স্ত্রীং, তাম্, তাবী, জলব্ঘড়ী। 

বিকাশ, বিকাস, বাকাশ, বীকাস (বি-কাশ 

ীশ্তি পাওয়া + অঘেঞ)-ভ1) সং, পু, 

পক, 
- প্রকাশ- 
» রক্সপুন- 



বিকু ॥ 

প্রকাশ ।উল্লাম। প্রসারঃ বিস্তার । আ- 
কাশ । বিষমগতি। গ্রোপন, ধিজন। 

বিকাশন, বিকাসন বিকাশ দেখ,অন(অনট) 
_ভা) সৎ, ক্লীৎ, প্রকাশ । প্রক্ক,টন। 

বিকাশী, বিকাসী বিকাশিন্, বিকাশ +ইন্ 
-_'ন্তযর্থে) বিং,ত্রিৎ, বিকাশশীল, বিক- 
স্বর। প্রসরণশীল । হর্ধযুক্ত, প্রফুল্ল, হষ্ট । 

বিকির (বি প্রভিন্ন-কৃ বিক্ষেপ কর+ 
কে)- ক) সৎ, পু, পক্ষী । (4+ক- শর) 
কুশ । পুজাকালীন বিগ্র নিবারণার্থে ক্ষেপ- 
পীয় তও্ুলা্দি। শিৎ-১৭লাজচন্দনসিদ্ধার্থ 
মম্মদূর্ববাকুশক্ষতাঃ। বিকির1 ইতি সম্দিষ্টা 
সর্ববিষ্ৌবিনাশনা2 1” (+ক-ভাষে ) 
বিকিয়ণ। অখিপকপ্ধাদির পিশুদান। শিং - 
১ "কসসংস্কত প্রমীতানাৎ খোগিনাৎ কুল- 
যোবফিতাৎ। উচ্ছিষ্ট ভাগধেয়ং জ্যাদৃদর্ভেষু 
বিকিরশ্চ যঃ।?? 

বিকিরণ (বি-কৃ বিক্ষেপকরা + অন(অনট) 
ভা) সৎ, ক্লীৎ, বিক্ষেপণ । হছিংসন । 
জ্ঞান । বিং, ত্রিং। কিরপ-রহিত। 

বিকীর্ণ (বি-কৃ বিক্ষেপ করা তক্তে)_ 
"্ম) বিংঃ ত্রিৎ, বিক্ষিগ্ত । বিস্তৃত । বিস্তা- 

রিত, ছড়ান। শিৎ - ১ «“ব্িললাপ বিকীণ- 
মুদ্ধজা সমদুঃখামিব কুর্ববতী স্ছলীৎ ১, 
বিখ্যাত । 

বিকীর্ধ্যমান (বি-কৃ বিক্ষেপ কর1+ আন 
(শান) -_শ্ম) বিংঃ ত্রিং, যাহা বিক্ষ্পে 

করা হুইক্সাছে। 
বিকুক্ষি ; সং, পুৎ) সুর্ধ্যবৎশীদ ইক্ষাকুরাজার 

পুত্র । 
বিকু্ ; সং, ক্লীৎ্, বৈকুঠ দেখ । 
বিকুঠিত (বি-কুন্ঠ খোড়ান, বিকলহওয়। 
তক) _ম্ম) বিং,ত্রিৎ,কুতকৃত,আবড়। 
খাবড়া, ভোতা। 

বিকুব্বাপ বি-কৃু কর1+4 আন(শান) - ক) 
বিৎ,ত্রিং, ভু, সন্ভষ্ট, সুধী । বিকৃতি- 
প্রাপ্ত । পু 

কু (বি-কম্ বিকসিত হওয়11+র-_ 
প্রৎ। আআ. উ) সৎ, পুৎ, চক্র । 

বিকৃণিক বে-কুণ শব্দ কর1+4 অকণেক) 
- প্রং, আপ) সৎ, স্ত্রীং, নাসিক, নাক। 

১৪৩৫ ] বিক্রা 

বিকৃণিত (বি-কুণ্ সম্গুচিত হওয়া ত 
(স্)- ভা) সৎ, ক্রীং, সক্ষোচ। যুজ্জা। 
(কত _ ক) বিতত্রিৎ, সক্ক চিত । মুদ্রিত। 

বিকৃত (বিকার দেখ, ত(ক্ি) _্ম) বিং, ত্রিং, 
বিকারপ্রাণ্ত । অন্যথাকত । স্বভাবের আঅ- 
ম্কথাভব প্রাপ্ত, বিকারবিশিষ্ট। স্বৃণিত। 
রুপ্ন,পীড়িভ । অসম্পূর্ণ । মায়াধী । বিকট- 
বিকল । বীভৎম । সং, ক্লীৎ, বিকার । 

বিকৃতি (বিকার দেখ, তিক্তি)-- তা) সৎ, 
স্্াং, বিকার, প্রকৃতির অস্তথাভাব। রোগ, 
শীড়1। . 

বিকৃষ্ট (বি- কৃষ আকর্ধণ কর1-+ত(ক্ত) -.. 
সম) বিং, ভ্রিৎ, আকৃষ্ট । উদ্ধৃত। 

বিকোষ, বিকোধষিত বি না- কোষ খাপ, 

বরপ) বিং, ত্রিৎ, কোষ হইতে নিক্কা- 
শিত, খাপ হইতে বাহির করা। 

বিক (বিকৃু অনুকরণ শন্দ-ক [শব্দার্থকৈ 
ধাতুজ) যে শব্দ করে) সং, পুং, করভ, 

হস্তিশাবক। 
বিক্রম (বি- ক্রম গমন করা) বলবান্ হওয়া 

ইত্যাদি + অ(অল্)-_ ভা) সৎ, পুৎ, শৌধ্য, 
বীরত্ব ।পরাক্রম । সামর্থ্য, শক্তি । সা- 
হস। চলন। আক্রমণ । পক্ষীর গতি । (4 
অল্-_ কী চরণ। বিক্রমাদিত্য রাজ।। 

ত্রিবিক্রম বিধুণ। বৎসরবিশেষ। 

বিক্রমাদি ত্য, বিক্রমার্ক (বিক্রম সামর্থ্য _ 
'দাদিত7, অর্ক-ুুর্য্য, ৭মী - ষ) সং,পুং, 
উজ্জয়িনীর রাজা, সংব্নামে বর্ধ গণনার 
প্রবণুক। 

বিদ্রমী (-মিন্, বিক্রম শক্তি, সাহস 
ইন্-অত্ত্যর্থে। খথবাবি- ক্রম গমন 
কর1+ ইন্(ণিন্)- ক) সং, পু, সিংহ । 
শৃর, বীর। বিষুত বিৎ, ত্রিৎ, পরাক্রমশ (লী, 
বিক্রাস্ত । প্রভাবশালী ৷ 

বিক্রয় (বি-ক্রী ভ্্রব্যবদ্দল করা+ অ(অল) 
_ভা, সং, পু) মুল্যগ্রহছণ ও স্বত্ৃত্যাগ 
পুর্র্বক অপর্পে, বেচা । 

বিক্রয়িক (বিক্রয় +ইক, ফিক) । বি- 
বিক্রয়ণ ক্রী ক্রয় করা+ইন্্(শিন্)-_ 

ক) বিৎ, ভ্রিৎ, বিক্রয়কারী, বিক্রেত]। 
| বিক্রাস্ত (বিক্রম দেখ, তক্তে) _ ক) বিংঃ ত্রিং, 



বিচ্ষি 

পপ 

: বিক্রুমশালী, শৃর, বীর । সৎ, পৃং, জিংহ। 
জী, বৈক্রাস্ত মণি । বক্ষ - ভা) বিজ্রম। 

বিক্রান্তি (বিক্রুম দেখ, তি(ত্রি)-- ভা) সং, 
স্ত্রী, বিক্রুম । প্রভ।1। অঙ্বের গতিবিশেষ। 

বিক্রিয়া (বিকার দেখ, য, আ--প্রং) মং 
' স্্রীৎ। বিকার, বিকৃতি । 

বিক্রীড়িত (বি নানানিধ-ক্রৌড় খেল! 
করা+ত(ক্ত)-ভা) সং, ক্লীৎ, বিবিধ 

- - ক্রীড়া, নানাপ্রকার খেল । 
বিজ্তীত (বিক্রয় দেখ, ত(কি)-শ্) বিং, 

ভিং, যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে, যাহ! 
বেচ। হইয়াছে । 

বিজ্তুষ্ট €বি_ক্রুশ [রোদন করা] কঠিন হ- 
ওয়া ইত্যাদি +ত(ক্)- ক) বিং, ত্রিৎ, 
কঠিন, নিষ্ঠর, নির্দয়। আক্রোশবিশি ই, 
আক্রোশকারী। (ক্ত-ন্দ) আহৃত। 

বিক্রেতা (বিক্রেতৃ, বিক্রয় দেখ, তৃতেন্্)- 
ক) বিং, ত্বিৎ' বিক্রেয়কারক, ₹য বেছে। 

বিক্রেয় (বিক্রয় দেখ, য-্ঁ) বিৎ, ত্রিৎ, 
বিক্রয়যোগ্য, যাহা বিক্রয় কর! য/ইতে 
পারে। পণ্য । 

খিক্লুব (বি-ক্রুব্ ভীত হওয়া+ অঅন্)_ 
ক) বিং,ত্রিং, বিবশ। বিহ্বল | চঞ্চল- 
চিন্ত। উদ্ভাস্ত। কাতর, ভীক্ু। ভীত। 
উপহত । অবধ।রণাসমর্থ। কর্তৃব্য।কর্তব্য- 
নির্ণয়াসমর্থ। কিৎকর্তব্যবিমুঢ় । (+অল্ 
- ভাবে) সং, পু ব্যাকুলতা । জড়তা। 

ওঁদাসা। ভ্রান্তি । 
বিক্রিত্তি বিক্রিন্ন দেখ, তি(ক্ডি)-- তা) সৎ, 

স্্রীংকসম্নাদির পাক । দ্বীভাব। আদ্র্তা। 
বিক্রিন (বি-ক্রিদু আর হওয়1+ ত.ক্রু)- 

ক) বিৎ, ত্রিৎ, জীর্ণ । আর্র। দ্রেবীভূত । 
বিক্ষত (বি-ক্ষত হত, বিদ্বারিত) বিং, 

ত্রিৎ, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত | ক্ষয়প্রাপণ্ত। 
খণ্ডিত। 

বিক্ষাব (বি-ক্ষু হাচা] শব্ঘকর1+ অব এ) 
- ভবে) সং, পুৎ, শন, ধ্বনি । কাশ- 
রোগ, কাশী। 

বিক্ষি্ (বি বিশেষকপে, অধিকরূপে - 
ক্ষিপ্ত নিক্ষিণ্ড) বি, ভ্রিং, বিস্তারিত । 

ত্যক্ত। যাহার প্রতি ক্ষেগপণ করা যায়। 

১৪০৬ চট বিখ, 

55০ 

প্রেরিত।. বলীং। যোগশাক্টোক চিত্ের 
আবশ্থাবিশেষ।, 

বিক্ষিগুগতি--বিজিগু প্রবোর গতি, কোন 

বন্য নিক্ষেপ করিলে সেই বন্তর যে গতি 
জন্মে। 

বিক্ষেপ (বিক্ষিগ্ড দেখ, ক্ষেপ নিক্ষেপ) সং 
পুং ত্যাগ । নিক্ষেপ, ক্ষেপণ। প্রসারণ। 
সঞ্চালন । ভয় | প্রেরণ। (+জঅল শর) 

রাজন্ব। সঙ্্রীতে-_কোন একটী সুরে 
আঘাত করিয়াই দেই সবুর হইতে এক 
ছুই বা ততোধিক সুর ব্যবধানে বাম- 
হস্তের অঙ.লির ঘর্ষণযোগে অবিচ্ছেদে 
উদ্ধগতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ। 

বিক্ষেপ* ক্র ; সৎ, স্ত্রী, মায়ার শক্তিবিশেষ, 
যে শক্তি দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ হয়; লৌকিক 
ৃষটান্তে রঙ্চু সর্প স্থলে আবরণ শক্তি দ্বার। 
রজ্জুর স্বরূপ তিরোধান ও বিক্ষেপ শক্তি 
দ্বারা তাহাতে সর্পের আবির্ভাব হয়। 

বিক্ষোভ (বি-ক্ষুভৃূ চঞ্চল হওয়া, কাতর 
হওয়া অ(ঘএ২) - ভ1) জং, পু, বিদা- 
রণ। ক্ষোভ, দুঃখ । সংঘট্রন। কম্প, চা- 
ঞল্য। ভয়। চিত্তোছ্যাস্তি। উদ্দেক। ঁ- 
দাম্য। ওৎকঠ্য। 

বিখ, বিখু,বিখ্য (বি না-খ, খু, খ্যস্নম 

বা নামিকা শন্দজ, ৬ঠী _ হিং) বিৎ) ভ্রিৎ, 
বিগতনাসিক, খাদ1। 

বিখনাঃ (বিখনস) সং, পুত, ব্রহ্গা। 
বিখণ্ডিত (বি-খণ্িত কর্তিত) বি. 

বিদীর্ণ । কর্তিত, ছেদিত। 
বিখুর (বি-খুরু ছেপনকরা+ক্ব(অনৃ)- ক) 

সং, পু, রাক্ষন। চৌর। 
বিখ্যাত (বি বিশেষরূপে -খ্যা বলা+ত 

ভে) - শ্ম) বিং, ত্রিৎ, খ্যাতাপন্ন, প্রসিদ্ধ । 

বিখযাতি (বিখ্যাত দেখ, তি(ক্তি)- ভা) সং, 
পুং, প্রসিদ্ধ, তুখ/তি, যশঃ। 

বিখ্যাপন (বি-খ্যা-ঞিঃলিখযাপি বলান+ 
' অনন্মেনট)_ ভা) সতক্লীং, ব্যাখ্যা । বিব" 

রণ। বিজ্ঞাপন । প্রশংসা । কীর্তি । 
বিখ, বিখ (বি না-খ,খ১নাসিকাশকজ, 

৬ঠী_হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, নাসিকাহীন,খাদা। 
ছিন্গনাসিক । 

ত্রিং 



বিশু [১৪০৭ ] ব্ঘি 

বিগণন _ব্লীৎ 7 বিে-গণ, অংখ্যা করা | বিগৃ্ € বি-গুহ গোপন করা+- ত(ক্ষে)-. 
বিগণনা - স্ত্রীৎ শ-অন ভা) সংখপাদি | শ্ঁ) বিং, ত্রিৎ, গুপ্ত 1 নিন্দিত, গহিতি। 

পরিশোধ, খণ্মাচন। সংখ্যাকরণ গণনা | বিগোচ বে বিগত-গোচ গুচ্ছ শফাজ) 
 ম্মবজ্বঞা। [(সংখ্যাত। খণমুক্ত । মান) । 

বিগণিত পেরে দেখ, ত(ত্ত)- শ্মু) বি, ভ্রিৎ, 
বিগত বি -গমৃ গমন কর1+ত(ক্ত)-. ক) 

বি, ত্রিং, অতীত। নষ্ট। প্রশ্থিত | কি- 
প্রভ। সম্পাদিত ।ভূত । মলিন। ক্লীং, 
পক্ষণর গতিবিশেষ । 

বিগতার্তবা বিগত- আর্তব শ্্রীরজঃ, ৬্চী 
--ছিৎ) সৎ,স্্রীৎ, নিবুভতরজস্কা-স্্ী। 

বিগম (বি-গম্ গমন কর147ত(অল)- 
ভ1) সং, পুং, অপগম, নিবৃত্তি।নাশ। 

প্রশ্থিতি | নিপ্পশ্তি। ক্ষানস্তি। 
বিগহণ_ক্রীৎ (বি-গর্হ্টি নিন্দা করা 
বিগহণা - স্ত্রী $ 4 অন.অনট্), অন-- 

ভা, আপ) সৎ, নিন্দা,তিরস্কার, ভঙ্ঞিনা। 
ঘপবারদ। কলক্ক। 

বিগহির্ত (বিগহর্ণ দেখ, তক্তে)-_ রম) বিৎ, 
ত্রিং নিন্দিত, ভর মিত, দৃঘিত। নিষিদ্ধ। 
€(+ক্ত- ভাবে) সৎ, ক্লীৎ। নিন্দা । 

বিগলিত বি-গল ক্ষরিত হওয়া + ত(ক্ত) 
_ক) বিঃ তিং, পতিত । স্থলিত। 
যথা -“বিগলিতবসনৎ পরিহ্গ'ভরসনৎ য- 
টয় জত্বনমগিধানৎ ।7,ক্ষর্রিত, যাহা গলিয়া 
পড়িতেছে | জঙ্ট। স্বানচলিত । 

বিগাদ বি-গাহ বিলোড়ন করা, 'অব- 

গাহন করা+তক্তে)১_ ক) বিং, ত্রিৎ, 
ন্নাত, মগ্ন । প্রো, প্রবৃদ্ধ। কঠিন, ত্বন। 

বিগন (বে বিরুদ্ধ- গৈ গান করা4+খ্সন 
ক্সেনট )১- ভ1) সৎ, আ্ীৎ, নিন্দা, অপযশ। 

বিগাহ €ববিগাড় দেখ, অ(অল্) _ ভা) সৎ, 
পু, অবগাহন, ান। বিলোড়ন। 

বিগাহমান বেগ।ড় দেখ,মান (শান)-ক) বিৎ, 
ত্িং, বিলোড়নকারী । অবগাহনকারী । 

বিগপীভ বে বিরুদ্ধ--গীত) বিং, ত্রিৎ, 
নিন্দিত, গছি তি, অপবাদিত। 

বিগুণ বি বিকুদ্ধ-_ গণ উত্কর্ষ, ৬ঠী - 
হিৎ) বিং, ত্রিং। বিকুত | গুণরহিত | শিং 
-১৫বিগুণেঘপি প্ুত্রেষু ন মাত বিগুণা 
ভবেৎ্ 1১? 

_বিৎ, ত্রিং, বিশৃঙ্খল । 
বিগ (বিজ ভীত বা কম্পিত হওয়া ত 

কে) _ ক) বিৎ, তরি, ভীভ | উদ্ধিগ্র। 
বিগ্রবি না-গ্র নাসিক শব্দজ, ৬ঠী- 
হিৎ) বি, ত্রিং, ছিন্ননাসিক, নাসিকা- 

বিকল, খাদ]। 
বিগ্রহ (বি নানাবিধ [হুখাদি]- গ্রহ গ্র-. 

হুণ কর1+4 অ(অল্)-_ ভা) সংপুৎ, শরীর, 
দেহ । মূর্তি । দেবমূর্তি । সমাসের বাক্য । 
বিস্তার । বিভাগ । বিশেষজ্ঞান । শিৎ-- ১ 
“অবিগ্রহা গতাদিস্থ! যথ! প্রামাপি ক- 
শ্ভিঃ 1?? পুৎ _ ক্লীৎ, যুদ্ধ । বিবাদ ,কলহ। 
প্রহার | বৈর | বিশ্রিয়। শিৎ-১ “বিগ্র- 
হাচি শয়নে পরাজ্মুখীঃ নাহ্ুনেতৃমবলাঃ 
সত্বরে 1  [ভ্াগ) সংক্রীৎ, পৃষ্ঠ, পিঠ | 

বিগ্রহাবর (বিএহ শরীর-অবর পশ্চাঁ 
বিশ্বটন (বি- ঘট [চেষ্টা কর] বিভিন্ন হওয়। 

ইত্যাদি +অনন্সেনট)--ভা) সৎ, ক্লীৎ, 
বিশ্লেষ, অসংযোগ। ব্যাধাত। বিরোধ। 

বিভাগ ঘটিকা 
বিকাশ । 

বিখটিকা (বি ক্ষড়ী) 
২১ স্ত্রীীৎ, পল, ২৪ সেকেগু । 

বিঘ্টিত (বি-ঘট.কঞি-খটি+ক্ত-র্ঘ) 
বিৎ, ত্রিং, বিকামিত। বিশ্লেষিত) বিচ্ছিন্ন । 

ব্যাহত । বিশেষরূপে রচিত । 

বিঘ্ন বি- ঘট্ট [চঞ্চল হওয়1] অভিহত 
হওয়1+ অনন্সন্ট)-ভ1) সং, ক্রীং 
বিশ্লেষ, বিশ্রৎসন। অভিশ্বাত, আখাত । 
সঞ্চালন । লাড়াচাড়া। দ্ঢসংযোগ । 

বিঘটত (বিতরন দেখ, তংক্ত)-শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, মধিত । অভিহত। সঞ্চালিত, 
লাড়াচাড়1। বিশ্লেষিত। 

বিঘত (বিতস্তি শকজ কি?) সং, দ্বাদশ 
অন্কুলি পরিমাণ, অগ্তহত্ত । 

বিঘস (বি বিশেষরপে -অদৃু ভোজন 
কর1+অ(অল্)- ভাবে, অদ্ স্থানে ঘস) 
সং, পু, বহার, তোজন। তভোজনাব- 

শিষ্ট । ক্রীৎ, মোম। 



বিচ [ 

বিখলাশী (-শিন) “যাহারা প্রাতংরকালে 

ও সারংকালে পিতৃলোক অতিথি দেবতা 
ও আত্মীয়গণকে অন প্রন্থান পূর্ববক্ষ 
স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ত্যোঞজান করে তাছার 
সাম বিখসাশী । [কুড়া, ২০ কাঠা। 

বিত্বা দেশজ) সৎ, ভূমির পরিষাণবিশেষ। 
বিখাত (বি-হন্ লাশ করা ইত্যাক্ি+খঅ 
 ম্বেঞ্)- ভা ) জং, পুহ, বিস্ব, বাধা? 

ব্যাখাত । বারণ। আঘাত । বিলাশ। 
 বিদ্বাতক (িখাত দেখ, অক (ণেক) _ ক) বিং, 

ভ্রিংব্যাখাতক । আখাতকারী | বিনাশক । 
বিখাতী (বিখাতিন্, বিখাত +ইন্(পিন্)- 
ক) বিং,ত্রিৎ, বাখাদায়ফ, ব্যান্বাততক। 
ঘাতক । বিনাশকারী । নিবারক | (বিশ্বাত 
শ-ইন্) নষ্ট । ব্যাহত । ধবস্ত | 

বিশবোষণ (বি- ঘুষ ঘোষণা কর1-4- অন 
'নট্)- ভা) সৎ, রী, স্বোষণা করা, 
ইতত্ততঃ জানান । 

বিশ্ব (বি-হন বধ করা+অ(ক)--প। 
যাহার হবার! কার্য সিদ্ধির নাশ হয়) সং, 
পু, প্রত্যহ, প্রতিবন্ধ, বাধা, ব্যাঘাত । 

বিদ্মনায়ক, বিস্ববিনায়ক (বিদ্ব- না- 

বিদ্বনাশন, বিস্ববিনাশন স্বক[নী ল- 

বিক্ষরাজ, বিস্বেশ, লিস্বহারী ওয়া17- অক 
শক] যে লয়। ২য়া-ষ। বিস্ব- নায়ক 

[বি- নী “অশুদ্ধ? শাসন কত1+4 অক -_ 
ক] শান্তা, শঠী-ষ। বিদ্ব- নাশক, 
মাশনস্্ষে নাশ করে, ২য়া-ষ। বিশ্ব- 
কাজ রাজন্ শব'জ । িনি বিদ্বের রাজা 

ম্সর্থাৎ শান্তা, ৬্ঠী-ফ। বিস্ব-ঈশ, 
খিনি বিশ্ব সকলের ঈশ আর্থাৎ শান্তা, 
৬ঠী-ষ। বিস্বহারিন্, বিদ্ব_হুশরিন যে 
হরণ করে, ২য়া-_ ব) সৎ? পুৎ, গণেশ । 

বিক্সিত (বিদ্ব1+উত”-জাতার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
প্রতিহত, ব্যাহত । 

. বিখ্খ ; সং, পুৎ। অশ্বের খুব । 

বিচকিল (বি_চক প্রতীঘাত কর17-ইল 
সপ) সং, পুৎ১ মল্লিকাপুস্পবিশেষ। মঞ্চন- 

স্বহ্া ॥ 

বিচক্ষণ বি - ক্ষ [জ্ঞান পুর্ববক ] বলা4 
শখ্মন- ক) বিৎ, ভ্রিৎ, জ্ঞানী । হ্দ্বান্, 

১৪০৮ ] বিচ। 
রি নিট নিকিতা টির রিয়ার 

পণ্ডিভ । বক্ষ) । দক্ষ, নিপুণ। কুশল। 
পটু । 

বিচচ্গুঃ (বিন) বি না চক্ষুস নেত্র, 
৬ঠী _ হিং) রিং, ত্রিৎ, ররর । বিমনাঃ, 
উত্বিগ্র। 

বিচয়-পুৎ (বি-চি একত্র করা 
বিচয়ন - ক্রীৎ + অ(অসল.), আন(অনট) 

ভা) সং, আহেষণ, ক্সম্থসন্ধান। চয়ন। 
একত্রীকরণ । | 

বিচর্ছিক (বি- চ৮ বল14-আঅকণেক) _ 
ক, আপ) সৎ, ্্রীৎ, কচ্ছ,রোগ, পাচড়া 
প্রভৃতি । 

বিচল (বি- চল গমন কর়া+অ 
বিচলিত (অন্),তক্তি) - ক) বিৎ, ব্রিং, 

হখলিত । চুযত। ভষ্ট। অস্থির, চঞ্চল। 
কম্পিত, চলিত। 

বিচার বি-চর্ [গমন কর] নির্ণয় করা+ 
অ(ঘেঞ)- ভা) সং, পুৎ, তত্বনির্য়, 
যাথার্থ্যনির্ণয় । নিষ্পত্তি, মীমাৎস1 | বিবে- 
চনা। 

বিচারক (বি- চর্-ঠ্িঃল চারি _ অকণেক) 
-_ ক) সং পুং, মীমাংসাকারক, নিস্পত্তি- 
কারক, বিচারকর্তী, জন্দ মাজিষ্ট্রেট 
প্রভৃতি | 

বিচারণ - ক্লীৎ (ব- চারি [গমনকরান] 
বিচারণ। - স্প্রীৎ বিবেচন।কর14 'অন(- 

€সেনট ), অন - ভাবে, আপ) সৎ, স্ত্রীং, 
বিচার । বিবেচনা । পা-জ্ীঘ, -।মাংতা। 

শা । 

বিচারপীয় বেচারণ দেখ, আন . কম) বিৎ, 
ভ্রিং, বিচাধ্য, বিচারষোগ্য । শাস্ত্র! 

বিচারিত €বি- চর্-ক্রি- চারি+-ক্ _ প্র) 
বিং, ত্রিং, বিবেচিত, মীমাংলিত । নিণাঁত 
কলিত। 

বিচারী বিচারিন্, বিচার দেখ, ইন্পিন্)- 
ক) বিং,ত্রিৎ, বিচারকারক । কর্তব্যাক- 

ভব্যনিগ্ধীরণকর্ত।। 
বিচাধ্য বিচরণ দেখ, ষ্যেপ)- স্ব) বিধ, 

ত্রিং, বিচার করিবার ফ্বোগপা, বিবেচ্য ।। 

বিচাল বি-ভল. গ্রমন করাবে) - 
দম) বিৎ, ত্রিৎ, অভ্যন্তরপ্থ) মধ্যবন্ডাী। 



বিচে ্ ও ] বিজ 

বিচিকিৎসা (বি-কিৎ সংশয় করা+স 
_ভাবে, আপ) সংস্ীৎ, সন্দেহ,সংশয়। 

বিচিত বেিচয় ক্েখ, ত(ক্ত) - স্দ) বিং, ত্রিং, 
অআন্বিউ, যাছা অখ্েষণ করা যায়। 

বিচিত্র বি--চিত্র, বিচিত্র করাঃ ৰিস্মায়া- 
পন্নম কর1+ অ(জল্) শর) সংওক্লীৎ, নানা- 
বর্ণ। অর্থালক্কারবিশেষ । বিংঃ ত্রিৎ 
লানাবর্ণবিশিষ্ট | রম্য, সুন্দর । ব্আশ্চর্খ্য, 
বিস্ময়কর । ত্রা-ক্স্রীৎ, মুগের্ববাক | 

বিচিত্রক ; সং, পুৎ, ভুজবৃন্ষ। 
বিচিত্র্দেহ বিচিত্র [| নানা বর্ণে] চিত্রিত, 

হদ্দর- দেহ শরীর, ৬ঠী- হিৎ) বিৎ, 
ভ্রিৎ, নানাবর্ণ ব! দ্র দেহবিশিষ্ট । সং, 
গু) মেব। 

বিচিত্রবীধ্য (বিচিত্র বিস্ময়কর -বীর্ধ্য 
শৌতধ্য, ৬ঠী - হিৎ) সং, শান্তনু রাজার 

পুত্র । 
বিচি ত্রবীর্ধ্যস্থ বিচিত্রবীর্ধা শাস্তনুরাজপুত্র 

_স্থ জননী, ৬ঠী-_ষ) সং, স্ত্রীৎ, বি- 
চিত্রবীধ্যের মাতা, সত্যবতী । 

বিচিত্রাঙগ বিচিত্র চিত্রিত, হুন্দর-_ অঙ্গ 
দেহ, ৬ঠী _ হিৎ) সৎপুৎ্, মুর | ব্যাজ । 
বিৎ, ভ্রিৎ মনোহর দেহ । 

বিচিত্রিত (বিচিত্র +ইত- অস্থ্যর্থে) বিৎ, 
ত্র, নানাবর্ণবিশিষ্ট | 

বিচিস্তযমান বে-চিস্তি ভাবনা করা+ 
আনশোন)-_ প্র) বিং, ত্রিং, যাহ চিন্তিত 
হইতেছে। 

বিচেতন (বি না চেতনা জ্ঞান, ৬্ঠী-_ 
হিৎ) বিৎ, ভ্রিৎৎ অচেতন, চৈতন্যশুন্য । 
'বিবেকী। 

বিচেতাঃ বিচেতস্, বি বিপরীত, বিরক্ত 
_-চেতস, মনঃ, ৬ঠী_ হিং) বিৎ, ভ্রিৎ 
বিমনাঃ, উদ্বধিগ্রচিত্ত । অহুখী। অভত্ঞ। 

বিচে (বিচয় দেখ, য--দ্ম) ন্ৎ্১ত্রিৎ, অন্বে- 
ষণীয়, অদ্বেষণযোগ্য । অল্প । 

বিচেষ্টিত (বি - চেষ্টিত [ত্ত- ভাবে] অশ্বে- 

ধিত) সৎ, ক্লীৎ, বিবর্তন, অঙগপরিবর্তন, 
লুঠন। বিশেষচেষ্টা। ব্যাপার, ক্রিয়া । 

বিৎ, ত্রিৎ, চেষ্টারহিত। (+ক্ত-শ্ম) 
 অন্বেষিত ৷ 

বিচ্ছন্মক ₹ (বি-ছন্দ অভিলাষ+ কণ্ 
বিচ্ছন্দক / -ষোগ। বি-ছুদু দীপ্তি 

পাওয়া আক - প্রৎ) সং, পুৎ১ দেবালক- 

বিশেষ, উপরি উপরি নির্মিত দেবগৃহ। 
বিচ্ছর্দ (বি-চ্ছর্দ। বমনকর14 অঞ্মেল্) _.. 

ভাবে) সং, পুৎ, সমুহ, রাশি । 
বিচ্ছায় (বি পক্ষী, অভাব- ছায়া, ৬ভী-- 
ষ+ব্যৎ-স) সখ, ক্লীৎ, পক্ষিচ্ছ।য়। | 
সায়াভাব। পুৎ» (বিশিষ্টকাস্তিযুক্ত ঝলিয়া) 
মণি । বি, ত্রিৎ, ছায়া-রহিত । ্ 

বিচ্ছিন্তি বি -ছিদ্ ছেদন করা+1+তি(ক্কি) 
- ভ1) সৎ স্ত্রীঘ, বিচ্ছেদ । অন্গরাগ॥ 
বৈশিষ্ট্য, চমত্কার । বিনাশ । বৈচিত্র্য, 
বিচিত্রতা । স্ত্রীলোকের হারবিশেষ। স্তী- 
লোকের শোভাজনক অঙ্গভূষণ রচনা । 
শিৎ-১ “আকলকসনালাপি বিচ্ছিভিঃ 
কাস্তিপোষকৎ |” 

বিচ্ছিন্ন বি-ছিদৃু ছেদন করা7+ তক্ত) 
ক্স) বিং, ত্রিং, বিভক্ত । বিমুত্তঃ বি" 
ভিন্ন । ছিন্নভিন্ন । বিনষ্ট । সমালব্ধ। 

বিচ্ছুরিত বি-ছুর রঞ্চিত কর14 তত্জে) 
রম) বি২, তরি, অনুলিপ্তঃ অরক্ষিত । 
ঘঅনুবপ্রিত। 

বিচ্ছেদ (বি-ছিদূু ছেদন করা+ অ.বঞ৩ 
-_ ভা) সৎপুৎ, বিরহ, বিয়োগ । বিভাগ । 

অভাব । 'িভিন্নতা, পার্থক্য । সস্তত্তি- 
রাহিত্য । (7. _ শ্ম) খণ্ড । 

বিচ্যুত বি-চুযু পতিত হওয়া7 তক) 
- ক) বিৎ, ত্রিৎ, ভ্রষ্ট, পতিত, স্থলিত। 

বিশিষ্ট ক্ষরিত ৷ 
বিচ্যুতি বিচ্যুত দেখ, ই- প্র) সং, স্ত্রীৎ, 

ভ্রংশ, পতন, স্বলন। বিশ্রেষ। ক্ষরণ । 
বিছা. (বৃশ্চিক শব্দঘজ ) সং অলি, কীট- 

বিশেষ । 
বিছানা (দেশজ) সং, শখ্যা, আক্জরণ । 
বিজন (বি না- অন, ৭পমী_হিৎ) বিঃঃ 

তরি নিজ্জ ন, বিবিজ্ত, রহঃ । 
বিজনন (বিন্ জন্মান 4 অন(অনট্)_- 

ভা) সৎ, ক্লীীৎ, উত্পত্তি, জন্ম। উদ্ভব । 
প্রসব । 

বিজন্ম। (বিজন্মনূ, বি বিক্ুদ্ধ_ জন্মন্, ৬চী 
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বিজ! ঘা 

_হিহ) বিৎ, জ্রিং, অন্ুজাত, বিজাত, 
জারত। 

বিজপিল ; সং, ক্লীৎ, কদ্দম, পন্ধ। শিৎ--১ 
এপিচ্ছলৎ স্যাৎ বিজপিলৎ পক্কং শাদে। 
নিষদ্বরঃ ।+? 

বিজয় (বি-জি জয় করা+ অজজল্্)_ 
ভাবে) সং, পুং১ জয়, জিৎ । (+অন্-ক। 
মহাভারতে” আমি সমরাজনে রণ- 

বিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়। 
প্রতিনিবৃত্ত হই না, এই কারণে লোকে 
আমাকে বিজয় বলিয়া থাকে”) অর্জন । 
যম । বিমান। কক্কিপু্ঞ । য়া স্্ীঘ, ূ র্গী। 
শিং--১ «“ বিজিত্য পদ্মনামানৎ দৈত্য- 
রাঁজং মহাবলমৃ। বিজয়! তেন সা দেবা 
লোকেচৈবাপরাজিতা ।”ছুর্ার সখীবিশেষ। 
তিথিবিশেষ, শ্রবণ! নক্ষত্রযুক্তা শুরু1 দ্বা- 
দশী। বিজয়া-দশমী। বিশ্বামিত্র মুনির 
বিদ্যাহিশেষ । যমের ভাধ্যা। হরীতকী। 
বচা। জয়ভ্ভী। শেফালিক1। মগ্রিষ্ঠা। শমী- 
বিশেষ। অগিমন্থ । সিদ্ধি) ভাড। 

বিজয়কুগ্ধুর (বিজয় জয়_কুঞ্জর হস্তী, 
ওর্ধা _য) সৎ, পুৎ, রাজবাহ্য হস্তভী। 

বিজ্রয়মর্দল (বিজয় জয়-মর্দল ঢক্ধ1) 
সৎ, পু, জয়ঢাক। 

বিজদয়্াধূম ) সৎ, পু২১ গাঁজা । 
বিজয়াবহু বিজয় জয়-'আবহ [আ-বহ্ 

“বহা” জন্মান+ অ(অন্)- ক] উৎপাদক) 
বিং, ত্রিৎ জয়হচক । 

ধবিজয়ানপুমী ; সঙ, স্ত্রীঘ, শুরু পক্ষের সপ্ত- 
মীতে যদি রবিবার হুয়। 

বিজয়ী (বিজয়িন্, বিজয় +ইনৃ- অস্তর্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, জয়ুযুক্ত, জয়প্রাণ্তড | 

বিজর (বি না-জরা, ৬ঠী- হিৎ) বিৎ 
ত্রিং, জরারহিত। [সৌদামিনী । 

বিজলী (বিদ্যুৎ শব্বঘজ কি?) সং, তড়িৎ, 
বিজল্প (বি-জল্প. বলা+অ(অল্)-ভাবে)। 

অধ) পুৎ, বাক্যবিশেষ । শিৎ-১ এব্যক্ক- 

্মায়স্া গৃয়ানমুদ্রাস্তরালয়] । অব্দ্বিধি ক- 
টাক্ষোক্সিবিঅজে! বিছুষাৎ মত” 

বিজীত (বি বিরুদ্ধ-জাত (অপর কর্তৃক) 
উৎপন্ন) বিৎ, ত্রিৎ, জারজ, বিরুদ্ধজন্মা, 

১৪১০ - ] 

বিজন্মা, অহ্থজাত | ত1- স্ত্রী, যে স্ত্রীর 
সন্তান হুইস্মাছে। 

| বিজাতীয় বে ভিন্ন -জাতি+ঈয়ণীয়) -' 
প্রংৎ) বিৎ, ত্রিৎ, বিভিন্ধণ্্াক্রাস্ত । 

বিজিগীষা বি-জি জয় কর1+সন্--ই- 
চ্ছার্থে, অপ) সং, স্ত্রীৎ, জয়েস্ছা । ব্যব- 
হার। 

বিজিশীধু বিজিশীষা দেখ, উ- ক) বিং, 
ত্রিৎ, জয়েচ্ছ,, ষে ব্যক্তি জয় করিতে 
ইচ্ছা করে। শিৎ-১ “জেতুমেষণশীলশ্চ 
বিজিগীষুরিতি স্মৃতঃ |? 

বিজিগ্রাহগ্গিফু বি- গ্রহ-ঞ্রিস্গ্রাহি গ্রহণ 
করান+সন্- ইচ্ছার্থে+উ-ক) বিং, 
যুদ্ধ করাইতে ইচ্ছ। 

বিজিঘৃক্ষু (বিজিদ্ৃক্ষ [বি- গ্রহ গ্রহণ করা 
+সনৃ-ইচ্ছার্থে, অ- প্র] বিগ্রহ ক- 
রিতে ইচ্ছা! করা+উ- ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
বিগ্রহ করিতে ইচ্ছ,ক, যুদ্ধ করিতে 
অভিলাষী। 

বিজিত (বি-জি জয় করা+4 ভক্ত) প্র) 
বিৎ, ত্রিৎ১ পরাভূত; পরাজিত, যাঁহাকে 
জয় কর! হুইয়াছে। 

বিদ্ধিন (বিজ কম্পিত হওয়া7-ইনৃ, 
বিজিল ণ ইল __ প্র) বিৎ, ত্রিৎ,  লযুক্ত 
বিজিবিল ব্যঞ্জনার্দি। 
বিজিহীর্ধা বি-ন্ু | হরণ করা বহার 

কর! ইত্যাদি+আসন্-ইচ্ছার্থে '-ভা, 
আপ.) সৎ, স্তরীং, বিহার করিব র ইচ্ছ!। 

বিজি হীর্ধ, পক দেখ, উ - ক) বিং, ত্রিৎ 
বিহার করিতে ইচ্ছ,৭ ক। 

বিজিচ্ধ (বি- জিন্ম বক্র) বিং, ত্রিৎঃ বন্রে, 

কুটিল, বাঁক] । শুন্য । অপ্রসন্ন। 
বিজ্ভ্তণ (বি-ভ্ত্ত, হাইতোল1+ অন 

(অনট্)_ভা) সৎ, ক্লীৎ, ইচ্ছা । বিকাশ । 
বিস্তার। হাইতোলা। 

বিভ্তমাণ (বিভ্ত্তণ দেখ, আন(শান)-- ক) 

বিৎ। ত্রিৎ, বিকাশমান, প্রকাশশীল। 
বিভূতিত (বিজ্ত্তপ দেখ, ক্ত - ভাবে ) সৎঃ 

ক্লীৎ, বিজততণ । বিলসিত। (-+ল্ত-ক) 
বিৎ তিৎ, বিকসিত। (41 _ পু) বিস্ত!" 

রিত।ব্যাপ্ত । 



[ ১৪১১ ] ষ্ঠ 

বিজেত। (বিজেতৃ, বি-ভি 
তৃন্ - ক) সৎ, পুং, জঙ্গী, জয়কর্তী1। 

বিজেয় (বিজেত। দেখ, য-শ্ ) বিং, ত্রিৎ, 
জয় করিবার যোগ্য । 

ধিজ্জল ; সৎ, ক্লীৎ, শর, বাণ। বিং, ত্রিৎ, 
সরসব্যঞনা্ধি । ্ 

বিজ্ঞ বে বিশেষরূপে _জ্ঞা জানা4+ অডে) 
-- ক) বিৎ, ত্রিৎ, প্রবীণ । বিচক্ষণ, জ্ঞানী, 

বিশেষজ্ঞ । নিপুণ । 
বিজ্ঞবুদ্ধি ; সং» সিং, জটামাংসী । 
বিজ্ঞপ্তি (বি বিশেষরূপে _ জ্ঞপ ও 
বিজ্ঞাপ্তি জ্ঞাডঞ্রিকজ্ঞাপি জানান + 

তিত্ি)- ভা) সং, স্্রীৎ,নিবেদন, বিশেষ 
জ্ঞাপন, বৃত্তাস্তকথন। 

বিজ্ঞক্রব বিজ্ঞ -ব্র বল1+4 অঅ -__ প্রৎ) বিৎ, 
ত্রিৎ, যে ব্যক্তি বিজ্ঞ না হইয়াও বিজ্ঞ 
বলিয়! আপনার পরিচয় দেয়। 

বিজ্ঞাত €(বি-জ্ঞা জানা-+তক্তি)- শ্ম) 

বিৎ, ত্তরিং, খ্যাত, বিখ্যাত । বিদিত, 
অবগত । 

বিজ্ঞানঠু (ড০$০0০৩, বি বিশেষ, সামান্য 

কিৎবা বিবিধ, বিরপ- জ্ঞান অবরোধ) 
সং, জীৎ পদ্দার্থের তত্বনির্ণায়ক শাস্স; 
ষথা-জ্যাতিব্লিদযা । জ্ঞান । তত্বজ্ঞকান। 

শিলাদি জ্ঞান, চিত্রা্দি এলৎ ব্যাকরণাঁদি 
জ্ঞান,দ্টপটাদ্ি জ্ঞান । মায়ারৃত্তিবর্শেষ | 
বেদ্যাস্তভোক্ত--অবিদযারত্তিবিশেষ। বৌদ্ধ 
মতে-_আত্মরূপজ্ঞান। শিৎ-১ “চতু- 
দশানাৎ বিদ্যানাৎ ধারণৎ হি যথার্থত2 | 

বিজ্ঞানমিতরত্, বিদ্যা ঘেন ধন্ক্নো বিব- 
দ্ধতে 1১ 

বিজ্ঞানপাদ ; সৎ পুৎ্) ব্দেব্যাস। 
বিজ্ঞানময়কেোষ ; জং, পুৎ, পঞ্চজ্ঞানেক্রিয় 

সহিত বুদ্ধি ॥ 

বিজ্ঞানমাতৃক ; সং, পুৎ১ বুদ্ধ । 
বিজ্ঞানিক (বিজ্ঞ।ন-৮ইক - জ্ঞাতার্থে) বিৎ, 

তিৎ্,বিজ্ঞানশান্দ্ে নিপুপ । বিজ্ঞ,বিচক্ষণ । 
বিজ্ঞাপন _ ক্লীৎ 7) €বি-জ্ঞপ-ি৪-জ্ঞাপি 
বিজ্ঞাপন। - স্ট্রীৎ ণ জানান+ অন(অনট্)-_ 

ভ1) সং, জানান, বিদিতকরণ, নিবেদন। 
বিজ্ঞাপনী (7397০:, 

জয় করা7+ ! 

বি-জ্ঞাপি+ অনট, 

-৭) সং, স্ত্রীং, বাচিক অথবা লিপি" 
দ্বার কোন বিষয় জাব্দেন কর! সর্পিপোর্ট। 
দরখাস্ত, জ্ভঞাপনপত্রী। ৃ 

বিজ্ঞাপিত (বিজ্ঞাপন দেখ,ত(ক্তি)- সর) বি, 
ত্রিৎ, নিবেছিত, যাহা জানান হইয়াছে । 

বিজ্ঞের (বিজ্ঞ জানা+যষ-শ্ম) বিৎং, 
ত্রিৎ জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য । 

বিঝকঝর ; বিৎ, ভ্রিং, কর্কশ । 
বিঞ্জোলী ; সৎ, স্ত্রীৎ, শ্রেণী, পঙ্ভি, সারি । 
বিট (বিট, গালি দেওয়া, শষা করা১-অ' 

কে)- ক) সৎ, পু, ধূর্ত । শিৎ-- ১*বিটই 
বিপটমন্ুৎ দদস্ম তস্য কামুক, লম্পট $ 
কামতন্্রকল। কোবিদ্দ। লবণবিশেষ। প- 
ব্বতবিশেষ। থদ্দিরবিশেষ। সুষিক। বি” 
সভার । নারঙগ বৃক্ষ । 

বিটঙ্ক €বি পন্ষী বা বিশেষরূপে- টক্ক, 
বন্ধন করা4+অ(জঅল্)-প্ম) অৎ, পুৎ _ 
ক্লীৎখ কপোতপালিকা, পায়রার খোপ। 
পক্ষণর উপবেশনযোগ্য স্থান । 

বিউটপ বেট, শব্দ কর1-+4অপকেপন্)- ক, 
সংজ্ঞার্থে) সৎ, পুৎ- ক্লীৎ, শাখা, ভাল । 
পল্লব, ছোট ভাল, ফেব্ুড়ি। বিস্তার । 
স্তশ্বগুচ্ছ । (বিট -পা পালন কর!+ অ 
(ড) _ ক) বিৎ, ত্রিৎ, বিটপালক । সংঃপুৎ, 
ফিড, অতিশয় লম্পট । ঘ্আাদ্দি ত্যপত্র | 

বিটপা (বিটপিন্, বিটপ শাখা1ইন্-- 
অস্তযে)সৎপুৎ্,বৃক্ষ,তরু,শাখী। বটবৃক্ষ । 

বিটপ্রিয় ; সৎ, পুৎ, মুদগ র বৃক্ষ । 
বিটমাক্ষিক 3 সং, পুৎ, ধাতুবিশেষ | 
বিটল (দেশজ) বিং, ছুষ্ট, প্রতারক । 
বিটি ; সৎ, পুৎ পীতবর্ণ চন্দন । 
বিটখদ্ির (বিষ, বিষ্ঠা-খদির খয়েরগাছ) 

সৎ, পু, গুযে বাবলার গাঁছ। 

বিটর (বিষ বিষ্টা-চর যে চরে) সৎ 
পুৎ, গ্রাম্য শুকর । 

বিট পতি বিশ কন্যা, বৈশ্য-পতি প্রভু» 
৬ঠী_ষ) সং, পুৎ, জামাতা, কন্যার 
পতি । প্রধান বাণিজ্য ব্যবসায়ী । 

বিট সারিকা বিষ, বিষ্ট।- সারিকা প- 
ক্ষিণীবিশেষ) সং, স্ত্রীৎ, গুয়েসালিক। 

| বিঠর; সৎ, পু, বাগ্মী। 



বিত 

বিড় (বিড় তেদ করা4 অকে)-ক ) সৎ, 

ক্রীৎ, লবগবিশেষ, বিট লবণ। 

বিড়ঙ্গ (বিড়. ভেদ কর। 1ঞ্জদ্সেআচ৩- 

ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পু, কী ওঁষধ- 

বিশেষ । বিৎ, ভরিৎ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ । 

বিড়ন্বন_ ক্লীৎ 8 (নি-ডন্ব্ [প্রেরণ করা] 

বিড়ম্বনা _ ভীত $ ক্রেশ দেওয়া ইত্যাদি+ 

অন্সেনট ১, ঘন _ ভাবে, আপ.) সৎ, 

যন্ত্রণা, রেশ। অনুকরণ, সদৃশীকরণ। 

বঞ্চনা) প্রতারণা । 

বিড়ন্বিত (বিড়ন্য দেখ, তাক্তি) রম ) বি 

তরিৎ দুঃখিত, ক্লেশিত । অনুকৃত, সতৃশী- 

কৃত । বঞ্চিত, গ্রত্তীরিত । 

বিড়াল _ পুৎ ] (বিড় [
ইন্দুর সকল] তেদ 

বিড়ালী _স্ত্রীৎ ) করা 4
 আলকোলন্)- ক, 

ঈপ) সৎ, মাজ্জীর, বিড়ীল । নেত্রপিগড । 

বিড়ালক বিড়াল
 + ককেণও - যৌগ সৎ্পুহ, 

নেত্রোষধবিশেষ। 

বিড়ালপদ ; সৎ) পু, 

দুই তোল।। 

বিভীন্ (ব-ভীন উড়ন) সৎ স্সীঘ, পক্ষীর 

গতিবিশেষ। 

বিড়ল; জৎ১ পু) বেতমসলতা, বেতগাঁছ ! 

তোলকদ্বম্» পরিমাণ, 

বিড়োজ5 (বিড়োজস্, বিড়ৌজন্, 

হিড়ো জা: বিষ +০(ক্রিপ)-কল্বিড
় 

বজ্জ দ্বারা বিবীর্ণ পর্বতের নও _ওজল্ 

তেজঃ) সৎ) পুধঃ ইজ । 

বিড়জ (বিষ, বি।-জ [জন্ জন্মীন7 

অ.ড)-ক)] জাত) বিৎ, ত্রিৎ, বিষ্টাজাত। 

কিড় বরাহ (বিষ বিষ্ট/-বরাহ শুকর ) 

কাৎ, পু, গ্রাম্য শুকর? 

বিভৎস (বি -তন্দ্ ভূষিও কর14- অংঅল 

_ ৭) সৎ, পু, প্ক্ষিবন্ধনরজ্ভু 
গ্রভৃতি ৷ 

(বত? (বি-তগু
বআধাত করা] তর্ক কর। 

অ- ভাবে, আ।প১ স» শ্রী, বিতর্ক, 

'সিথ্য। বিচার, স্বমত ব্যবস্থাপন হউক 

বানা হউক কেবল পরম খণ্ডনার্থ থে 

বাগাড়ন্বর। দব্বী,হাতা । কচীশাক। শিলা- 

হুরয় । করবীরী । 

[বিততত (বৰ- তত বিস্তত) বি, ভ্রিৎ। বি- 

তত ত,প্রসারিত । ব্যাগু । বীণাঘি বাদ্য । 

[7১৪১৯] 

.. এশা 

বিতা 

রিতার ও কি রানি 

বিততি (বি-তন্ বিস্তৃত হওয়।+ তি(ক্তি) 

_ভা) অৎ, ভ্রীৎঘ। বিস্তার । ব্যাণ্ডি। 

সমুহ । দল। 

বিতথ বে গত- তথ্য সত, «মী -ছিৎ, 

ঘ- লোপ) বিৎ, তরি বিফল। মিথ্যা, 

অসত্য, অলীক । | 

বিতথ্য (বিতথ 4 ষ্ণ্য) _ স্বার্থে) বিৎ, ভিৎ, 

সত্য । 

বিতক্র (বি-তমূ ইচ্ছা করা+ক-ঘ্ 

_ আগম) সৎ স্ত্রীৎঃ পঞ্ডাব-দেশীয় নদী- 

বিশেষ। 

বিতব্বৎ বি - তন্ বিস্তার কর14+ অৎ্শত) 

_ ক) বিৎ, ভ্রিৎ) বিস্তারক । উত্পাদ্ক। 

বিতরণ (বি- তু [পার হওয়া) দান করা41 

অন(তনট.)- ভা) সৎ, রীৎ, দান, অর্পণ। 

বন্টন, বায় দেওন। 

বিতর্ক বি- তর্ক, তক কর1+ অ(দ্সল.)- 

ভ1) সৎ, পুৎ, বাদানুবাদ, তর্ক, বিচার । 

আলোচনা । জন্দেহ, সংশয় । অনুমান। 

বিতর্দি 1 বে- তর্দ, (হিৎসা কর1] উপ- 

বিতদ্দরখ | বেশনকরা $ই-স্ম, সতজ্ঞার্থে । 

ঘে অশুভ নাশ করে) সৎ, জ্ৎ, বেদিকা, 

বেদী । অঞ্চ। চৌকী। 

বিতর্দিকা (বিদ্তন্দি দেখ,কণ,- যোগ,আপ
) 

সং, ভ্ত্রীৎ, বেদী । মঞ্চ । ; 

বিতল (বি- তল. [প্রতিষ্ঠিত হওয়া) নিয় 

হওয়া +অ(অন)- ক ১ সখ ক্রীৎ, সপ্ত- 

পাতালের দ্বিতীঘ্প পাতাল । 

বিতত্ত। পেশ্চাৎ্ৎ দেখ, তংজ্ঞ)- শ্রৎ, »(প) 

সৎ, স্তীৎ, পঞ্জাবের অন্তর্গত 7..বশেষ, 

বঝিলমূ । 

ব্তস্তি বি-তদ্ উৎক্ষেপণ 
করা+ তিক্ত) 

_ কপ) সৎ) পুৎ _ স্থীৎ, দ্বাদশাঙ্থুলি পরি- 

মাণ, বিদ্ধৎ, আদ হাত। 

বিতান (বি-তন্ বিস্তার করা-+ অ(ত্ষঞ 

_ক্ব) সৎ. পুৎ- কী, চক্রীতপ, চদোকা,
 

পটমণ্ডপ । সমূহ । যজ্ঞ ॥ (7 ঘএ১- ভা) 

বিস্তার। ক্লীৎ, ছন্দোবিশেষ। অবসর, 

অবকাশ । বিৎ, ত্রিৎ, শুন্য । তুচ্ছ । জড়, 

মন্দ। 

বিতানমুলক ) সং, ক্সীৎ, উশীর। 



বিদি 

বিতায়মান (বি-তাঁয় বিস্তার কর11 আন 
(শান) -_ শ্ব ) বিৎ, ত্রিং, বিস্তার্ধ্যমান। 

বিভীর্ণ বি-তৃ [পার হওয়া). ব্যাপাইত্যাঘি 
শতক্তে)-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, অবগাঢ়। 
ব্যাপ্ত । দত্ত, অপ্পিন্ি। উত্তীর্ণ । 

বিতুন্ন (বি না-তুন্ন ব্যথিত । যেবাথ! 
উপশম করে) সং, ক্লীৎ, হনিষণক, হুষুণী- 
শাক। শৈবাল, শেওলা। 

বিতুন্নক (বিতুন্ন+কণ্- যোগ) সং, ক্লীৎ 
ধনিয়া। তুতে। | 

বিতৃষ্ক (বি না- তৃষ্ণা, ৬ঠী _হছিৎ) বিৎ 
ত্রিৎ, নিস্পৃহ, তৃষ্ণারহিত । উদ্দাসীন। 

বিতৃষ্ণা (ষ্ না তৃষা) সৎ স্ট্রীৎ, তৃষণ- 
ভাব, অনিচ্ছা, অক্ুচি। 

বিশ বিদু লাভ করা7তক্তে)ট-৭। যাহার 

ঘ্বারা ুখলাভ হয়) সৎ, ক্রীঘ, ধন, স- 
স্পন্তি। (বিদু জানা+ তক্তে)_ শ্) বিৎ, 
ভ্রিং, বিচারিত। বিদ্িত, জ্ঞাত। খ্যাত, 
বিখ্যাত । লব্ধ । 

বিন্তমাত্রা ; সৎ, স্্রীৎ, ধনপরিমাণ। 
বিস্তশাঠ্য ; সং, ক্লীৎ, কৃপণতা, ব্যয়কু$ত]। 
বিন্ডি বেদ জানা, লাভ করা, তর্ক করা47 

তিক্তি)- ভা) সৎ, স্ত্রী, বিচার । লাভ । 
জ্ঞান। সভ্ভাবন! । খ্যাতি । 

বিশ্বেশ (বিন্ত ধন-_ঈশ, ৬ঠী_ষ) সং, 
পু) ধনী । কুবের । যক্ষ। প্রভু । 

বিত্রস্ত (বি-ত্রস্ ভীত হওয়1+ ত(ক্ত)_ 
ক) বিৎ, তরি, অতিশয় ত্রাসমুক্তঃ। অতি 
ভীত । 

খিত্রাস বিত্রস্ত দেখ, অঘে এ. - ভ1) সং, পুৎ, 
অতিশয় ত্রাস, অত্যন্ত ভয়। 

বিসন ; সং, পুং, বৃষভ, বৃষ । 

বিথুর (ব্যথ্ ভীত হওুয্সা+উর- প্র স 

) সৎ, পুৎ, চৌর। রাক্ষস । 
বিখ্যা ) সৎ, জী, গোজি হব । 
ব্দ্ (বিদূ জান1+০(কিপ)- তা,ঙ, 
খিদা ) আপ সৎ স্ীৎ) জ্ঞান। বিৎত্রিং 

বেত, জানে যে; ইহা শব্দের পরে ব্যব- 
হত হয়; যথা_শাস্্বিদ্ূ, বিধিবিদ্, 
ইত্যাদি । [পণ্ডিত। বুধগ্রহ। 

বি (বিদু জানা+ অ(্)-ক) সং; পু২, 

১৪১৩ ] বিদা 

বিদংশ (বি-দন্শ দংশন কর1+ অন্জেল্) 
সপ্ত) সৎ, পুৎ অবদৎ্শ, সুস্বাছ বন্ধ, 
চাট । (আল _ ভা) দংশন। 

বিদ্ধ (বি-দহ[দাহকরা] নিপুণ হওয়া 
ইত্যাদি 4 তক্তি)_ ক) বিং, ত্রিৎ, রসিক, 
রসজ্ঞ। চতুর, নিপুণ। পণিত। পটু । দ্ধ 
-_জ্ত্রীৎ, নায়িকাবিশেষ, রমিকা স্ত্রী । 

বিদগ্ধতা (বিদদ্ধ+তা-ভাবে) সং, স্ত্রী, 
রমিকতা। নৈপুণ্য । পাণ্ডিত্য। 

বিদথ বিদু জানা4+ অথচ. - সংজ্ঞার্থে) সং, 
পুং, জ্ঞানী ব্যজি । তপস্থী। 

বিন্ বিদৎ্, বিদৃ জানা+ অত্(শেত)- ক) 
বিৎ, ত্রিং, বেত্তা, জ্ঞানী, পগ্ডিত। 

বিদ্বর (বি-দু বিদারণ কর17+ অঅল্)- 
ভা ) সৎ, পু, বিদারণ, ভেদন। প্রশ্ফ টন। 
অতিভয় । ব্লীং, ফণীমনসার গাছ । এ 

বিদর্ভ (বি না-দর্ভ কুশ, ৭মী-_হিহ। 
কুশাঘাতে স্বীয় পুত্রের মরণ হওয়াতে 
এক মুনি অভিশাপ দেন যে, এই দেশে 
যেন কুশ না জন্মে । কেহ বলেন-_বিদর্ভ 
দেশের লাম বিরার, বিদ্বর বিবারের অস্ত- 
গতি, বিদর উহার মধ্যে আছে বলিয়] 
সমস্ত দেশকে বিদর্ভ বলে) সৎ, পুৎ, ভর] 
_জ্জীঘ্, বিরারদেশ, যাহাতে কুণ্ডিন-নগর 
আছে, বড় নাগপুর। 

বিদর্ভজ। (বিদর্তভ- জা [জন্ জন্মান+ অূডি) 
-ক, আপ] ষে জন্মে, ৫মী-ষ) সং, 
স্জীৎ, দ্রময়ন্তী, নলরাজার পত্থী । গনভ্রময়ত্যু 
চিত বিদর্ভজানননীরাজন বর্ধমানকৎ।? 
অগস্ত্যমুনির পত্রী, লোপামুজা। । কুক্সিণী। 

বিদর্ভতুত্র ; সং, জীৎ, দ্রমদ্ভী। 
বিদল (বি-দল বিদারণ, খণ্ডন) সৎ, ক্রীৎ, 

দ্বিধাকৃত কলায় প্রভৃতি, ভালি। ডালি- 
মের ছাল । বংশাদিনিম্মিত পাত্রবিশেষ । 

পুৎ» কলায়। কুটি । বিৎ, তরি বিকসিত। 
দল্হীন, দলশৃত্ত। 

বিদলিত (€ি-দ্ল্ মাড়া,ছিন্নভিম্ন করা 
ভেদ করা+তক্তে)--শ্ম) বিৎ, ত্রিং, আ- 
দিত, চুণীকৃত । বিদারিত। বিকমিত। 

বিদা (বিদু জান1+৬- ভা, আপ) সংস্ত্রীৎ, 
জ্ঞান। বুদ্ধি । 



বিছু 

বিদায় (বি-দা! ত্যাগ করা ইত্যাদি বস 

ম্েঞ)- নম, ় -আগম) সং, পুত, বিস- 

উর্দন। দান। গমনান্থমতি । শিৎ- ১বি- 

ঘবায়ং দেহি জক্ত্রীত্যা ক্ষপৎ মাং প্রাণ- 

হল্পভে | | | 

বিদার বি বিদায়প কর1-+ অদেঞউ- 

ভা) সৎ, পুৎ, বিদ্বারণ» ভেদ করণ । জলো- 

চ্ছাাস। রণ । রী-ন্ত্রীৎ্, ভূমি-কুম্মাণ্ড । 

শালপর্ণণ । 
বিদারক বি-দু বিদ্বারণ করা +অক(ণক) 

_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, বিদ্বারণকর্ভা, বিদী- 

কারক 1 (বাঞ -্মঃ কণ১) আখ) পু 

শুক্ধন্দ্াদিস্ছ কৃুপ। জলমধ্যস্ছ বৃক্ষ বা! 

পর্ববত । ব্লীৎ, বজ দ্বার । 

বিদারণ (বি-দৃ-ঞ্ি্দ্ারি বিদারণ করা 

+অনন্সেনট)-_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, বিদীর্ণ- 

করণ, ফুরিয়া ফেলা । ভেদ্বন। মারণ, হনন। 

পুং-_স্ড্রী্ সংগ্রাম । যুদ্ধ । কর্ণিকার বৃক্ষ । 

বিদ্বারিত (িদ্বারণ দেখ, তংক্ত) ক্র) বিৎ, 

তিৎ, ভেদ্িত, যাহা! বিদীর্ণ করা হইয়াছে। 

বিদাক্ি (বিদ্ধার দেখ, উ- প্রৎ) সৎ» পু 

কুকলাস, কাকলাস। 

বিদ্বিক (বিদ্দিশ বি প্রভেদ-_দ্বিশ,। যে 

ছুই দিকৃকে ভিন্ন করে ) সৎ, স্ত্রী, ছুই 

দিকের মধ্যভাগ, দিকের কোণ, অগ্নি নৈ- 

এত বায়ু ঈশান-এই চারি । 

বিদ্িত (বিদু জান1+তক্তি)-শ্ম) বিৎ, 

ত্রিংজ্ঞাত। প্রার্থিত । (তত _ ক) জ্ঞাতা। 

(এ _ ভাবে) র্লীৎ, জ্ঞান। খ্যাতি। 

লাভ । 

বিধিশ|! (বিদিশ+আ- প্রৎ) জৎ, আ্রীৎঃ 

মালবদেশাস্তর্গত বেত্রবতী নদী তীরস্ছ 

নগরীবিশেষ । 
বিদীর্ণ (বি-দ্দ বিদ্বারণ করা4-তক্তে)-_ 

গ্ৰ) বিৎ, তিং, ভিন্ন, চের1, ফাড়া। ভগ্ন । 

বিস্তত, হত। 

বিছু (বিদ্ [অন্কুশ] জান1+উ _ প্রং ) সৎ 

পু, হস্তীর কুস্তদ্বপ্মের মধ্য-ভাগ । 

বিদুর €বিদূু জান1+উরকুর১-_ ক, শীলার্থে 

সৎ, পুৎ, ষুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য । বিৎ১ ভ্রিঘঃ 

জ্ঞানী, ধীর, পণ্ডিত। নাগর । বেস্তা। ভ্ঞাতা 

[ ১৪১৪ এ] 

বিছুল (বিদু জানা ইত্যাদি+উল-ক) 
সৎ, পুৎঃ বেতগাছ । জলবেতস। 

বিহুষী বিদ্বস্+ঈ _ প্রৎ) সৎ, আ্রীৎ, বিদ্যা- 
বতী স্ত্রী, পণ্ডিত 1. ৃ রঃ 

বিদুদ্মতী (বিদ্বস্+মৎ -অভ্তযর্থে, ঈপ.)সং 
স্ত্রী, পণ্ডিতবতী। শিৎ-১ « শেষাহি 
নেবাভবদৃষেনৈকেন বিছুক্মতী বনু ষত্তী মু. 
খ্যেন সংখ্যাবতাৎ 1; ্ 

বিদুর বি অধিক-দৃর) বিৎ, তরি, অতি 
দৃরবস্ত, অনেক অস্তরিত। সৎ, ক্লীং, 
অতিদূর। পুৎ দেশবিশেষ। পর্ববতবিশেষ। 

মনিবিশেষ, বৈদ্ৃ্যমণি | 

বিদূরগ বিদূর-গ[গম্থম গমন করা+আঅডে) 
_ ক) যেগমন করে, ২য়! _ষ) বিৎ, ভ্রিৎ, 
অতিশক়্দূরগামী । 

বিদূুরজ (ব্দুর-_জ [জন্ জন্মান+ অ(ড) 

- ক] জাত) সংক্লীৎ, বৈদৃধ্যমণি। 

বিদূষক বে -দৃষ, অন্দকণ্খ্রকর।- অক(ণক) 

_ ক) সৎ, পুৎ, নাট্যে-_নায়কের সহায় 

বিশেষ । নাট্যের নটবিশেষ। অঙগ-ভঙ্গী 

প্রভৃতি দ্বার1 যে ব্যক্তি সকলকে হাজায়, 

ভ' ড়, মস্করা । বিৎ, ভ্রিৎ, নিন্দক, নিন্দা 

কারী । কামুক, লম্পট । 

বিদুষণ বিদৃষক দেখ, অন(নট.)১- ভা) সং, 

ক্রীৎ, দোষাপপণি, নিন্দা। 
বিদেশ (বি নানাবিধ, ভিন্ন দেশ) সং, 

পুং, স্বদেশভিনন দেশ, দেশাভ্ভর, ভিন্নদেশ। 

বিদেশী 1 (িদেশিন্, বিদেশ +ইন্, ঈয় 

বিদেশীয় ) -নিবাসার্থে) বিৎ,? ১ ভিন্ন 

দেশবাসী । 

বিদেহু (বি না-দেহ শরীর ) সৎ, পুং 

জনকবংশীয় রাজ। | বিহার দেশ। বিং, 

ত্রিৎ, দেহরহিত। হা1--স্ত্রীৎ, মিথিল! । 

বৈদেহকৈবল্য ; সৎ, ক্লীৎ, পরমমুক্তিঃ ভোগ 

দ্বারা প্রারবধ কর্ট্দের ক্ষয় হইলে জীবন্ম,্ু 

ব্যক্তির বর্তমান শরীর ধ্বৎসানস্তর যে 

পরব্রহ্মপ্রাপণ্তি ৷ | 

বিদ্ধ (ব্যধ, বিদ্ধ কর1+4 তক্তে) -ন্ম) বিধঃ 

ত্রিৎ, সমুৎ্কীর্ণ, ছিন্রিত, বেধা। আহত । 

তাড়িত। নিক্ষিপ্ত । সদৃশ । বাধিত । পরে 

রিত। বক্র ৷ 



বিছ্ুযু 1 ১৪১৫ ] বিছ্ছো 

বিদ্যমান বব্দি বর্তমান থাক1-+ আন(শান) | বিছ্যৎ (বি না-ছ্যৎ [হয দীপ্তি লা 
-ক) বিৎ, 

স্থিতিশীল। 
বিদ্যা শ্ি্দু জানা+ঘক্যেপ)-ণ, আপ । 

যাহার দ্বার। ধর্ীধন্ম জানা যায়) সং, স্ত্রীঘ, 
জ্ঞান, অধ্যয়না্দি জন্য বোধ । দর্শনশাস্ত্র। 
তত্বজ্কান। শিৎ-১ “নাহ দেহশ্চিদা- 

স্সেতিবুদ্ধিবিদেযতি ভণ্যতে |” মন্ত্র। ৪ 
বেদ, ৬ বেদ্াঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, নায়, 
ধর্মশান্ম- এই চতুর্দশবিধ। শিং-১ 
“অনানি বেদ্বশ্ত্বারঃ মীমাংসা ন্যায়বি- 
স্তরঃ। পুরাণৎ ধশ্মশাস্্র্চ বিদ্যাহ্যেতা- 
শ্চতুর্দশ । আয়ুর্বেদে। ধন্ুর্ব্বেদে। গান্বব্ব- 
মর্থসাধনমৃ”--এই ১৮ । হুর্গী। 

বিদ্যাচণ, বিদ্যাচুণচঃ (বিদ্যা জ্ঞান 4 চণ,চুঝি 
খ্যাতার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, বিদ্যাদ্বার! খ্যাত, 
বিদ্যা হেতুক প্রসিন্। 

বিদ্যাদেবী (বিদ্যা- দেবী, ৬ঠী-_ষ) সং, 
স্্রীৎ, জৈনদ্ধেবীবিশেষ । সরস্মতী | 

বিদ্যাধন €(বিদ্য। জ্ঞান--ধন) সৎ, ক্লীৎ, 
বিদ্য। দ্বারা উপার্জিত ধন। বিদ্যাই 
ধনস্বরূপ। 

বিদ্যাধর (বিদ্যা! ইন্দ্রজাল-ধর [ধু ধারণ 
কর1+ অ(অন্)-_ ক] যে ধরে, ২য়া- ষ) 
সৎ, পু, রী -ক্্ীঘ, দেবযোনিবিশেষ, 
গন্বর্র্ব : কিন্নর ৷ 

বিদযার্থী €বিদ্ব্যার্থিন্, বিদ্যা অর্থিন্ যে 
প্রার্থনা করে, হয়া-ষ। বিদ্যা অর্থ 
প্রয়োজন +ইন্--অজ্তযর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, 
ছাত্র, শিষ্য, পড়য়া, যে বিদ্যাশিক্ষা 
করিবার প্রার্থন। রাখে । 

বিদ্যালয় (বিদ্যা- আলয় গৃহ, ৬ষী- ষ) 
সং, পুৎ, বিদ্যাশিক্ষার স্থান, স্কল,কলেজ 
প্রভৃতি ৷ চতুষ্পাঠী, টোল। 

বিদ্যাবান্ €বিদ্র্যাবৎ, বিদ্যা বশবেতু)_ 
অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, বিদ্বান্, পণ্ডিত । 

বিদ্যান্সাতক বেিদ্যা-ন্নাতক আপ্লুতত্রতী 
গৃহস্থ) সং, পুং, অধ্যয়ন সমাপনাভ্ভর 

গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি । 
বিছ্যজ্জিহর € বিদ্যুৎ -জিহ্বা1 ) সৎ, পু, 

রাকসবিশেষ। 

ত্রিৎঃ বর্তমান, উপস্থিত, শ-০(ক্িপ)- ক] দ্বীপ্ডি,যাহার অধিকক্ষণ 
্বীণ্তি নাই, শী -হিৎ কিন্বা থে দীপ্তি 
পায়) সং, স্ত্রীৎ, তড়িৎ, সৌদামিনী। 
সন্ধ্যা । কাম্তি। বিৎংত্ত্িৎ, ছুযতিহীন, 
লিল্প্রভ । 

বিছ্যতৎৎকেশ ; সং, পৃৎ, রাক্ষসবিশেষ । 
বিছ্যুৎ প্রিক্স ; সং, ক্লীৎ, কাংস্য, কাসা। 
বিহ্যত্বান্ (বিছ্যত্বৎ১ বিছ্যৎ 4 ববেতু)--- 

অস্থ্যর্থে) সৎ, পুৎ, বিছ্যতৎ্বিশিষ্ট । 
বিছ্যুন্সাল। ( বিহুদৎ মাল, যং- বস) সং, 

স্ত্রী, অষ্টাক্ষরপাদ্চ্ছন্দোবিশেষ, যে ছন্দে 
সমুদ্দায় বর্ণ গুকু | বিছ্যুৎসমহ্। 

বিদ্যুন্মালী (বিদ্যুক্ষালিন্, বিছ্যন্মাল।+ইন্ 
__ প্রৎ) সৎ, পুৎ, রাক্ষসবিশেষ । 

বিছ্যল্লল! বিদ্যুৎ _ লতা, য়ং- স) সং্্রীৎ, 
মেঘজ্যোতিঃ, তড়িৎ । 

বিদ্যোত (বি-ছ্যৎ দীপ্তি পাওয়11+ অ 
(অল্)- ভ]) সৎ, পুত, হ্যতি, প্রভা, 

দীপ্তি। 
বিদ্র (বিধু বিদ্ধ করা+র-প্রৎ। সথব। 

বি-ভ্রে পলাম্পন কর।-+4-'অ-- প্রৎ ) সৎ, 
ক্লীৎ, ছিদ্র, রন্ধ,, বিবর । : 

বিদ্রধি বিদ্র বেধন-ধা ধারণ কর1+ ই 
_প্রৎ ১ সৎ, পুৎ্ঃ রোগবিশেষ । হদ্বপ। 

বিদ্রব 8 বি-ক্র পলায়ন কর। ইত্যাদি 
বিদ্রাব $ + অভেল্),অঘ্বেঞ)- ভা) সৎ, 

পু, পলায়ন । ভন্প । গলন, ক্ষরণ । দ্রবী- 
ভাব । নিন্দা। যুদ্ধ । বুদ্ধি । 

বিদ্রাবিত বি-দ্রাবি পলায়ন করান, দ্রব 
করান + তক্তে) _ ম্ম) বিৎ, ত্রিৎ, তাড়িত । 
জ্রবীকৃত। 

বিদ্রত বিদ্রব দেখ, ত(ক্ত)-- ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
পলাক্িত। দ্রবীভূত । ভীত ॥ 

বিদ্রম €বি দর্শনে] নিশ্চিত - ভ্রম বৃক্ষ) 
সৎ, পুৎ্ পদ্ঘরীগম্ণি১ প্রবাল,পল! । কিশ" 

লয়, নবপল্লব। মুক্তাফলবৃক্ষ । 
বিদ্রপ (দেশজ) জং, ব্য: 

তামাসা। 
বিদ্রোহ বে ক্রহ হিৎস। করা+ অঞও) 

ভা) সৎ, পু, অনিষ্টাচরণ | বিদ্বেষ। 

পরিহাস, 



বিধ 

ধবছোহী (বিদ্রোহিন্, বিদ্রোহ + ইন্ণিন্) 
-ক) বিৎঃ ত্রিৎ, 

বিদ্রোহকারক । 
বিদ্বৎকল (বিদ্বস জ্ঞানী 4 কল্প, দেশ্য, 

অনিষ্টাচরণকারী, 

বিদ্দ্দেশ্য $ দেশীয় _ হুত্বার্থে) বিৎঃ ভরি, 
বিদ্বদেশীয় ) ঈবদূন বিদ্বান, পশ্ডিতসদৃশ ) 

নিচ্বত্তম (বিদ্বন+তম-বহুর মধ্যে একের 

নির্ধারণার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, অনেকের মধ্যে 

অধিক বিদ্বান্। অর্ধশ্রেষ্ঠ । অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত। 

বিদ্বত্তর (বিদ্বস+তর-ছৃজ্ের মধ্যে একের 

নির্ধারণার্থে) বি, ত্রিৎখ উভয়ের মধ্যে 

অধিক বিদ্বানূ। 

বিদ্বান (বিদ্বদ১ বিদ্ জানা14বস্-ক। শত 
স্থানে কমু) বিৎ, ত্রিৎ বিদ্বযাবানও জ্ঞানী, 
পঞ্ডিত। শান্ধদশ। 

বিদ্বিট ) বেিদ্বিং বি-দ্বিষ, ছ্েষ করা। 

বিদ্বিষ | +০(কিপ), অং.ক)- ক, অত 

বিদ্বিষৎ 9 শেত)-ক) সং, পু শত্রু, 
বৈরী । প্রতিদ্বন্্বী । ছ্বেষ্টা। 

বিদ্বিষ্ট (বিহ্বেষ দেখ, তক্তি)-_শ্) বিৎ, ত্রিৎ 

খাহাকে বিদ্বেষ করা যাঁয়। বিষেদ্বতাজন। 

বিদ্বিষ্পুর্্ঘ ; বি, ত্রিৎ, যাহার প্রতি পূর্বের 
বিদ্বেষ করা হইয়াছে । 

বিদছ্বেষ-পুৎ $ (বি-দ্বিষংং, ছেষ কর! 

বিদ্বেষণ - ক্রীৎ $ +অ(অল্), অন(অনট ) 
_ ভা) সৎ, শক্রুতা, বৈর, দ্বেষ, ঈর্ষযা। 

বিদ্বেষী বিদ্বেষিন্, বি-দ্বিষ, দ্বেষ করা+ 

ইন্ পিন্)- ক) বিৎঃব্রিৎদ্বেষকারী, শত্রু । 

বিধ _ পুৎ (বি-ধ। [ধারণ করা] করা 

বিধা- স্ত্ীৎ শড-র্, অথবা বিধ 

বিদ্ধ কর1+1+অ(ক)-র্ম । ২য়-পক্ষে-বি 

_ধা+৬-ন্দ অথবা বিধ্+ঙ-্ম) সং, 

বেতন । গজগ্রাস । গজভক্ষ্য অন্ন। (- 

ভাবে) প্রকার । বিধান। রীতি । ধার1। 

ধাচ।। বিধি, নিয়ম । সমৃদ্ধ, বৃদ্ধি । বেধ। 

বিদ্ধকরণ, বেধ। কর্ম, কাধ্য ৷ 

বিধন €( বেধন শব্দজ) সংঃ বেধ]। 

বিধবা (বি না-ধব পতি, ৬ঠী হি, 

আপ.) সৎ, স্ত্রীৎ, মুতপতিকা, রাণী, 

রাঁড়। বিবস্ত্র । 

1 ১৪১৬ ] বিধি 
পপি পপ 

বিধবাবেদন ; সৎ, ক্রীৎ, বিধবাবিবাহ। 
বিধ।ঃ (বিধস্, বিধাতা দেখ, অন্ - প্রং)সং, 

পু, ব্রহ্মা । 
বিধাত1 (বিধাতৃ, বি-ধা [ধারণ কল্পা] কর! 

1+তৃন্-ক, খিনি সমুদয় ক্ষ্টি করেন) 
সং, পুৎ, ব্রহ্মা । দক্ষ প্রভৃতি হুষ্টিকর্ত]। 

কন্দর্প। বিং, ত্তিৎ, নির্মাতা, কর্ত।। আষ্টা, 

বিধানকর্তী। 

বিধান (বি-ধা [ধারণ করা] কর1+ অন 

(অনট)-_ভা) সং, ক্ষীৎ, বিধি, শীস্ব- 
নিয়ম, ব্যবস্থা । স্ষ্টি, নিন্দীপ, করণ। 

জনন । প্রেরণ। আক্ঞাকরণ। ধন, স- 

স্পন্তি। পুজা, অচ্চনা। শক্রতাচরণ। 
গ্রহণ । উপার্জন। বিষ্ম। অনুভব । 

(4 অন্ট্- শ্ম) হত্তিকবল, হ্স্তীর গ্রাম। 

(1+'অনট -৭) উপায় । 

বিধানক (বিধান + কণ্-_ যোগ ) সং, ক্লীং, 

ব্যথা, ক্লেশ, যাতন1। 

বিধান্জ্ক (বিধান-জ্ত [জ্ঞা জানা41 অ(ড) 

-ক] যে জানে) বিং, ভ্রিৎ, বিধিজ্ঞ, 

বিধানবেত্ত1। ' 

বিধানশাস্ ক্ষীৎ (ক) জং, ব্য. 

বিধানসংহিতা - স্ত্রীৎ $ বস্থাশাপ্ত, আইন। 

বিধায়ক ২ বিধায়িন্, বিধান দেখ, তাক 

বিধায়ী $ (েক), ইন্ণিন্)ট-ক। ঘ-. 

আগম) বিৎ, ত্রিৎ, জনক, কারক । ব্যব- 

্থাপক, নিয়মকারক। 

বিধি (বি-ধা [ধারণ কর14+ই- (কি)- 
ক) সৎ, পুৎ ব্রহ্মা । বিষ! ১ই- ভা) 

বিধান । ক্রম লিয়ম। ৫..খাগ। আন 

্টান। (+ই -৭) শাক্স ॥। শান্ত্র-বিধান। 

ভাগট,দৈব। অপ্রাপ্ত প্রাপক ঝাঁক্যবিশেষ। 

উপায়। (+ই-ন্ম) প্রকার। ব্যাপার। 

আচার | যজ্ব । লক্ষণ হুত্র । 

বিধিজ্ঞ (বিধি _জ্ঞ [জ্ঞ] জানা? অ 

বিধিদশর্শ | (ড)-ক] যে জানে, ২য়া- 

ষ। বিধিদর্শিন্, বিধি _ দর্শিন্ যে দেখে। 

২য়। -ষ) বিং, ত্রিৎ,নিয়যজ্ৰ;বিধানবেত্তা। 

শাস্মজক । সদস্য, যজ্ঞাজি কর্মে কোন 

ব্যতিক্রম শটিলে ধিনি কন্্রকরদের ভর 

সংশোধন করেন। 



বিধু [ ১৪১৭ ] বিন 

বিধিৎসা (বি-ধা ধারণ করা + সন্_ -হিৎ, অ- প্রৎ) বিং, ত্রিং, কাতর। 
ইচ্ছার্থে+ 'জ-_ ভাবে, আপ) সং, জী) | দুঃখিত, কষ্ট । ভীত । বিকল। অমমর্থ। 
বিধান করণেচ্ছ1। বিষুক্ত | বিষুড় । সং,ক্লীৎ, বিয়োগ । বিকল 

বিধিৎসু (বি _ ধা ধারণকর1+ সন্ - ইচ্ছার্থে বা বৈকল্য। কষ্ট। পু, শত্রু । রা_ জীং, 
+উ _ ক) বিৎত্রিং, বিধানেচ্ছু, চিকীর্ষ | | রমাল!। 

বিধিদেশিক (বিধি-দেশক যে দেখায়, । বিধুবন (বি-ধূ. কপা+ নট ভাবে) সং, 
২য়া-ব, অথবা দেশক [দিশ আদেশ রক্লীৎ, কম্পন। 
করা1 জক(ণেক)- ক] উপদেশক ) সং, | বিধূনিত (বি- ধঞ্জি কাপা4+ক্-_শ্দ বিৎ, 
পুং, সদস্য, ষক্ছাদি কশ্মে কোন ব্যতি- ত্রিৎ ত্যন্ত ৷ কম্পিত । ভখত | অভিভ্ত। 

ক্রম ্বটিলে ষিনি কম্মকরদের ভ্রম অৎ-। বিধুয়মান (বিপু কাপা+আনশোন)-- 
শোধন করেন । বিধির উপদেশক । ক, ষ- আগম) বিং,ত্রিং, যাহা কম্পিত 

বিধিপূর্ববক (বিধি-_পুর্ববক ) ক্রিৎ-বিৎ,; হইতেছে । 
ক্লীৎ, নিক়সমপুর্বক, বিধান অনুসারে । বিধৃত (বি-পধু ধারণ করা1তক্তি)-প্ম) 

বিধিবদ্ধ বিধি - বদ্ধ, ৩য়! ষ) বিৎ, ত্রিৎ, বিং, জিৎ, ধৃত, অবলন্দিত। আক্রাস্ত। 
নিয়মবদ্ধ, নিষ্ষম বলিয়া প্রচলিত | শিৎ_ ১"উদস্তবাস। উত্তিষ্টেদ্দঢৎ বিধুত- 

বিধিবোধিভ (বিধি- বোধিত, শুয়া-ষ) !। মেহনঃ1” | 
বিৎ, ত্রিৎ, বিধানোক্ত, শাস্মসম্মত। বিধেয় বি-ধা ধারণ করা+যষ-শ্ম) বিৎ, 

বিধিব্ ( ধিধি+ বচেৎ্) _ তুল্যার্থে ) অং, | ত্রিৎ, বশ্য, কথার বাধ্য, অধীন। কর্তবা, 
যথাবিধি । যথাশাস্ত্র, শাশ্ব অনুসারে । উচিত, রিধিসিদ্ধ । বিধানযোগ্য । বিনয়ী । 

বিধিবিদ্ (বিধি_বিদ্ু যেজানলে, ২য়া-ষ) | বিধ্যমান (ব্যধ্ পীড়ন করা, বিদ্ধ করা+- 
বিৎ, ত্রিৎ বিধিজ্জ, নি্মজ্ঞ । শান্সজ্ত । আন(শান) _শ্ম ) বিৎ, ত্রিৎ, পীড্যমান। 

বিধিশাস্্র (04৮) সং, ক্লীৎ,। ব্যবহারশা স্তর, যাহাকে বিদ্ধ করা যায়। 
আইন । স্মৃতিশাশ্ম । বিপবৎস (বি-ধ্বন্স বিন হওঘা-ঝ্ঘ 

বিপু (বি-ধে পান করা+উকু)-ক, ; েল্)- ভা) সং, পুথ্) বিনাশ । ক্ষয়। 
কিন্বা ব্যধ তাড়না করা+উক)-ক) | _ বিলোপ অপকার। 
সং, পু, চক্র । কপুর। ব্রহ্মা । বিষণ । বিদবৎসিত (বি-ধ্বন্সি বিনষ্ট হওয়া7+ত 
রাক্ষস । বাযু। আমুধ। পাপক্ষালন, জল- ৃ ক্ষে)-শ্ম ) বিৎ্ত্রিং, বিনাসিত। অপ- 

শান। কারিত। 

বিধুত (বি-ধু, পূ. কীপা+তক্তে) বিধ্বংসী (বিবধ্বৎসিন্, বিধ্বৎস+ইন্_ক) 

বিধৃত ূ _প্ম) বিং,ত্রিৎ, কম্পিত। বিৎতভ্রিৎ, বিনাশশীল । শত্রু । অপকারক । 

বিধূনিত ) ত্যক্ত । শিৎ_ ১বিৃতপাপাস্তে | বিধ্বস্ত (বিধ্বংস দেখ, তক্তি)-ম্ম) বিৎ, 

াস্তি ব্রহ্মলোকমনাময়মূ।” দূরীকৃত। অপ- : ত্তিৎ, বিনষ্ট । অপকৃত | 

সারিত। নিঃসারিত। বিনত বি-নম্ নত হওয়া+ত(ক্ত)- ক) 

বিধুনন $ (বি-ধু,ধু-ির কীপা1+অনট্ বিৎ, ত্রিং, অবনত, প্রণত। বিনীত, নম । 

বিধুনন £ _ভা, নিপাতন) সংক্লীৎ,কম্পন, । শিক্ষিত। তা স্ত্রীৎ, কশ্যমুনিপত্ধী, অক্ষণ 

কম্প, কাপনি। ত্যাগ । ও পর্ুড়ের মাতা । 

বিধুক্তদ (বিধু চন্দ্র-তুদৃ ব্যথা দেওয়া | বিনতাহুমু বিনত। এই ছুয়ের মাতা হন 

অখশ)-ক। যে বিধুদ্ে ব্যথা দেয়) পুত) সৎ, পুং, অকুণ । গকুড়। 

সং, পুং, রাছগ্রহ্। ূ বিনতি - স্ত্রী (বি- নম নত হওয়া 

বিধুপঞ্জর ; সৎ, পু, খঙ্গা, খাড়!। বিনয় - পুৎ + তিক্তি)- ভা । বি 

বিধুর (বি দুঃসহ- দুরু কাধ্যভার, ৬চী ] নী [লওয়া] নত হওয়1 1 অংঅল্ঠ_. 

১৭৮৭ 



বিনা [১৪১৮]: খিনি 

লা স্পস্ট স্পস০ব 

ভা) সং, নমঅতা, শিষ্উত1 1 সুর্পীলতা । 
নিবারণ । দমন, শাসন, দণ্ড | শিক্ষা । 
পরিশোধ । অনুনয় । বিনিষ্ষোগ । যা আত, 
বাট্যালক। 

বিনয়গ্রাহী 8 বিনয়গ্রাহিনূ, বিনদ্ষ_ 
বিনয়স্থ $ গ্রাহিন্ ঘষে গ্রহপ করে। 

বিনয় _প্ছ[শ্থা থাক1-+কঅ(ড)- ক] ষে 
থাকে ) হিৎ [ত্রিং। বচনেশ্ছিত, কথার 
বাধ্য । বিনীত । 

বিনয়ন (বি--নী [ লগুয়া ] নত হওয়া+ অন 
ফনট)- ভা) সৎ, ক্রীৎ, শিক্ষা । অপ- 
নোদন । অপনয়ন। মোচন । 

বিনয়ী (বিনগ্ষিন্, বিনয় +ইন্- অভ্তর্থে) 
 বিৎ, ত্রিং১ বিনীত, শি, নঅ, শান্ত | 
বিনশন €বি-নশ, নষ্টহওয়া 7 অনঘ্মেনট্) 

_ ধি) সং, ক্লীৎ, কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থ বিশেষ । 
ইহা প্রভা তীর্থের নিকটস্য এবৎ নি- 

যাদপুরী সমীপস্থ। শিৎ০১ “ হিমবন্ধ 
বিদ্ধক্োর্মধ্যৎ যৎ প্রাপ্ রিনশনাদপি |”? 
সরস্বতী নদীর অন্তপ্ধান দেশ। (4 অনট্ 
_ ভাবে) বিনাশ । 

বিনখবর (বি-নশ. নষ্ট হওয়1+ বর ক, 
শীলার্থে) বিং, ত্রিৎ, অনিত্য, ধ্বৎসশীল, 
অচিরস্ফায়ী। 

বিন (বিনশ্বর দেখ, তক্তে) _ ক) বিৎ, ভ্রিং, 
নষ্ট, নাশপ্রাণ্তড । ধ্বৎসবিশিষ্ট । শিৎ--১ 
“শিতী বিন: পুরুষো ন নইঃ।” পতিত। 
শিৎ--১“বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতয্্পরত 
স্পৃহে।” (শিনছ্টে-পতিতে)। স্থৃত। গত । 
ক্ষয়িত । অতীত। 

বিনস্ বি-না নাসিক, ৬ঠী-হিৎ, না- 
নিকাম্ছানে নস্) বিৎ, ত্রিৎ১ বিগতনাফিক, 
নাসিকাহীন, খাদা। [জ্জীন। অভাব। 

বিনা (বিনা _ প্রৎ) অৎ, ব্যতিরেক । ব- 
বিনাকৃত €(বিনা-কু করা+তক্তে)-ম্) 

বিৎ, ত্রিৎ, ত্যক্ত । বিষ্োজিত । রহিত । 
বিনামা! দেশজ) সৎ, উপানৎ,পাপোয়,জুতা। 
বিনায়ক (বি-নী লইয়া! ষাওয়14 অক 
পেক)- ক) সৎ, পুৎ্, গণেশ । গরুড়। 

' গুরু, শিক্ষক । বুদ্ধ । বিস্ব। গ্িকা--আ্্রীৎঃ 
গরুড়পত্বী । 

বিনাশ বি- নশ. নষ্টহওয়1+ 'অ(্ষ,ঞ) _ 
ভ1) সং, পুৎ, ধ্বংস, উচ্ছেদ । অদর্শন। 
মৃত্যু । ক্ষয় । অপচয় । লোপ । জতাব। 

বিনাশক বি -নশ. নষ্ট হওযা17 অক(পক) 
- ক) বিৎ, ভ্রিৎ, সক্গহার ক, ধ্বৎসকারক। 

স্বাততক। আঅপকারক । 

বিনাশিত (বি-নশ.-ড্রিংল্নাশি নষ্ট হও- 
ক্ান+1+তক্তে)-ম্ম) বিৎ, ত্রিং, নিহত, 
নাশপ্রাপিত । 

বিনাশী (বিনাশিন্, বি- নশ নই হওয়। 
+ইন্- প্রথ) বিৎ, ত্রিৎ, নশ্বর | নেশ ও 
০." ন।শি) নাশক। 

বিনাশোন্মখ বিনাশ _ উন্মুখ,৪ধধাঁ - ব) বিৎ, 
ত্রিৎ, পক । বিনষ্টপ্রা্স। মৃতপ্রায় । মৃত" 
কল্প। অিয়মাপ। 

বিনাহ (বি-নহ বন্ধন কর1+7+ অ্ষঞ) 
- ৭) সৎ, পুৎ, কূপের মুখের আচ্ছাদন। 

বিনিঃহত বে-নির্ বাহির-_স্ছত গত) 
বিং, ব্রি, বিনির্গণত, বহির্ণত | 

বিনিগমক €(বি-নলি-গমি | গমন করান] 
প্রতিপাক্ধন করা ইত্যাদি 1 অক (৭4)- 
ক) বিৎ, তরি, ব্যবচ্ছেদক । এ তপাদক। 
২শয়-নিবারক । 

বিনিগমনা (বিনিগমক দেখ : ন- ভাবে, 
আপ) সৎ, স্ত্রী, ব্যবচ্ছে'  (1+অন- 
প) নিশ্চয়োপায় । সিদ্ধা ১, মীমাংসা । 

বিনিত্র (বি না নিদ্রা, ৬ঠী-হিৎ) বিং, 
ত্রিৎ নিদ্রারহিত | জাগরিত। উন্মীলিত। 
বিকসিত । প্রকাশিত । 

বিনিপাত (বি -নি- পত্ পতিত হওয়1+ 
অ(ব ৪) ভ1) সং পু, পতন । 'আপ- 
মান । ক্রেশ, ভি মৃত্যু ৷ দেবছঃখ 

বিনিময় (বি-নি-মী [গমন করা] পরি- 
বর্ত রি ভ1) সৎ, পুৎ) প্রতি- 
দ্বান,পরিবর্ত, বদল। বন্ধক, গচ্ছিত । শিং 
_ ৯৭বিক্রেঘ্মৈর্গীৎ বিনিময়ের গোমাংস 
খ।দকে 1? 

বিনিষ্ণত বেিনিয়ম দেখ, তক্কে) _ স্), বিৎ, 
তং, নিবারিত, নিরুদ্ধ । সংযত । আটক 
করা । বদ্ধ । শাসিত । 

বিনিক্ম (বি-নি-যস্ নিত করা 4 



বিনি ২ [ ১৪১৯ ]  . বিনো 
পপি 

মি 

(অল)-ভা) সং, পু, নিয়ম । নিবারণ, | 
নিরোধ, নিষেধ । 

বিনিযুক্ষ বিনিয়োগ দেখ, তক্ষে)_শ্ম) বিং,. 
ত্রিং, অর্পিত 1 নিধুক্ত। প্রেরিত । 

ধিনিয়োগ (বি নি-যুজ যোগ করা+খ্ 
খেঞ)- ভা) সৎ, পু, অর্ণি | প্রয়োগ, 
€কোন বিষয়ে নিজ্জাজিত করণ । শি* - ১ 
«“অনেনেদক্ক কর্তব্যৎ বিনিয়োগঃ গ্রকী- 
ভভিতঃ 1” নিয়োগ । প্রেষণ । প্রবেশন | 

বিমিযোদ্সিত (বিনিয়োগ দেখ, ত(ক্ি)-- শ্ম) 
বিৎ, ত্রিং, ঘর্পিত । স্থাপিত । নিষুক্ত। 
প্রেরিত । প্রপর্তিত। 

বিনির্গত বি-নির্ণত বহির্গত) বিৎ, ভ্রিং, 
নিঃক্কত, বহির্গত। অপহৃত । নিক্কাস্ত। 
প্রশ্থিত । অতীত। 

বিনিজ্জিত (বি-নির্-জি জয় করা+ত 
(ক্ত)- শ্ম) বি, ত্রিংঃ পরাজিত । পরা- 
ভূত । রা 

বিনিণয় বি-নিরি নিশ্চয়-নী লওওী+ 
অ(অল্)-_ ভা) সং, পুৎ, নিশ্চয়, অবধারণ। 
স্থিরীকরণ। নিস্পন্তি। 

বিনিধূতি বি-নিধূর্তি কম্পিত) বিৎ্ ত্রিৎ, 
ছুরবস্থ! প্রযুক্ত ইতস্ততঃ চলিত । শিৎ-১ 
ততে। প্েবা বিনিধূতা জঙ্টরাঁজ্যাঃ পরা- 

জিতা21” বিক্ষিপ্ত । বিশেধরূপে কম্পিত । 
চঞ্চল । 

বিনির্ভয় বি-_নির্ভয়, ৫মী _ হিং) বিংত্রিৎ, 
ভয়শুন্য । সং,পুৎ, সাধ্যগণবিশেষ । 

বিনিশ্ম কত (বি -নিরু_ মুচ মোচন কর1+ 
তক্তি)-শ্ম) বিৎঃ ত্রিৎ, মুক্ত”, বহির্গত, 
পৃথগ্ভূত । উদ্ধারপ্রাপ্ত । উদ্ধত। উদঘা- 
টিত। অনাচ্ছন্ন। . 

বিনিবৃত্ত (বি-নির্-বৃত্ | হওয়া ] সিদ্ধ 

হওয়া+ ত(ক্ত)- ক) বং, ত্রিং, সম্পন্ন, 
নিষ্পন্ন, সমাপ্ত । 

বিনিবর্তিত বিশনি-বৃত-ঞ্রিস্বর্তি ব- 
তান ত(ক)-শ্ম) বিৎ জিৎ, প্রত্যা- 
বর্তিত, ফেরান। 

বিনিবারিত ; বিং, ত্রিং, সম্যক নিবারিত। 
বিশিবৃনধ (বি-নিনা-বৃৎ্ বর্তমানথাক11 
তক) - ক) বিশুত্রিৎ। নিরস্ত | প্রত্যাগত। 

বিনিবেশিত (ঘি নি- বিশ -পি-বেশি 
প্রবেশ করান + শক্তি) -_শ্ম) বিং, ভ্রিৎ, 

প্রবেশিত । অধিষ্ঠিত । সংক্রমিত । প্রতি: 
ষ্টাপিত । 

বিনিশ্বসৎ বে -নি-শ্বস্ নিঃশ্বাস রা 
+ অতশেতৃ) - ক) বিং, ত্রিৎ, দীর্ঘনিঃশ্বা 
পরিতঢাপকারী । 

[বিনিস্পেষ বি-নির্-পিষ চর্ণকরা+আ 
(অল.)-_ভ1) সৎ, পুং। পেষণ; চুর্ণন। 
বিনাশ । 

বিনিহত (বি-নি-হন্ বধ কঠ+ত(জ্) 
_ ক্র) বিৎ, ত্রিং, নাশিত । আহ্্ভ। মৃত.। 
বিধ্বস্ত । লুপ্ত । তিরোহিত। 

বিনীত বি _ নী [লওয়া] নত হওয়া ইতা্ি 
 ত(ক্ত)- ক) বিং, ত্রিং, অনুদ্ধত, নঅ, 

শান্ত, বিনয়ান্বিত। ধার্মিক। জিতেজ্তিয়। 
শিক্ষিত । দণ্ডিত, শাসিত । অপনীত । নি- 

ক্ষিপ্ত । উপভৃক্ত । নিড়ত। গৃহীত । অন্দর! 
সং, পৃৎ, শিক্ষিত অশ্ব । বপিকৃ। দমলক- 

বৃক্ষ । শিক্ষিত বৃষভাদি । 

বিনীযষ (বিনীত দেখ, ষ.ক্যপ্)- শ্মসনিপাতন) 

সং, পুৎ) কক্ক, খইল। পাপ । কপট। 

বিনীয়মান (বিনীত গ্েখ আন্(শান)-ম্ম ) 

বিৎ, তিৎ, শিক্ষ্যমাণ, যাহাকে শিখান, 

যায়। 

বিনেত। (বিনেত, বিনীত দেখ, তৃতৃন্)_ ক) 

বিং, ত্রিৎ, শিক্ষক । নিয়মকর্তী । বিনয়” 

কর্তা । সং, পুৎ, নৃপ, রাজ।। 

বিনেয় (বিনীত দেখ, য-শ্ম) বিৎ, ত্রিংত 

শিক্ষণীয় । দম্য। গ্রাহ্য । প্রাপণীয়। দণ্ড- 

নয় । শিৎ- ১০শ্রাবয়ন্ত্যর্থলোভেন বিনে- 

যাস্তেহপি যত্ৃতঃ 1) 

বিনোক্তি (বিনা'- উক্তি কথন) সৎ, স্ত্রীৎ, 

 অর্থালক্কার-বিশেষ, ষথায় একের বিহনে 

অন্য এক সুন্দর বা অনুন্দর হয় না; বথ। 

_ “কা নিশা শশিনা বিনা)? 

বিনোদ - পুৎ ] (বি-নুদ্ [প্রেরণ কর! 

বিনোদন -_ ক্ীৎ ) ইত্যাদি) সম্ভষ্ট করা 

অ(অল), অন(খনট)- ভাবে) সং, আ- 

মোদ্দিতকরণ। ওঁতসুক্য। প্রবৃত্তি । বিহাব, 

আমে দ-প্রমোদ । অপনোদন, আপনষল। 

সই 

সলিল 

উহা, 

সি 

উকি ইহ 

১৫ 

এল 



বিদ্ধ [ 

সান্তনা, প্রবোধ দ্বেওয়া। আমোদ । ব্যা- 
পার। ক্মালিননবিশেষ। বরাজগৃহবিশেষ। 

শিৎ-:৯ “দশির্থে ভে! রাজহভ্ঞাং শ্রসরে 

ছে প্রতিষ্ঠিতৌ । বিনোদ এব দ্বারাণি 
 ত্রিৎশৎ কোষ্টদ্বয়ৎ ভবে, 1”? অন্, 
'অনট -প) কালযাপনোপাক়্ | 

বিন (বিদু জানা+ অ(শ)-_ ক) বিৎ, ভরি 
লাভবান । 

বিশু বিন্দ অবযবীভূত হওয়17উ-ম্, 
সৎজ্ভার্থে) সৎ, পু দ্রবদ্রব্যের কণা। 
ন্ুদ্রচিহ্চ | অনুস্বার | শিৎ-১ “বিন্দুদ্ধি- 

বিন্দুমাত্রো বর্ণে ক্রমানন,বী সৎজ্ঞৌত্তঃ |” 
জামধ্য । দ্স্তক্ষতচিহচ । হত্তীর শুণ্ডে বির- 
চিত র্চিহ্চ । নাটকে--গুণীভুত কি্ত 
পরস্পর সম্বন্ধ ঘটনা । (১০২০৮) যাহার 
অবশ্ছিতি আছে কিন্ত বেধ নাই । (7+উ 
-_ ক) বিৎ, ভরি, বেত্তা, জ্ঞাতা । দাতা । 

বিন্দুচিত্রক বন্দ ্ষুদ্রচিহ্ত,। দশ।--চিত্রক 
নানাবর্ণে চিত্রিত) সৎ, পুৎ১ মুগবিশেষ, 
যে মুগের পাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ আছে । 

বিন্দুজাল, বিন্দুজালক (বিশ্দু ক্ষুদ্রচিহৃ দাগ 
-জাল সমূহ । ক-_ যোগে বিন্দুজালক) 
সং, ক্লীৎ, পদ্মক, হস্ভিগগ্াদিল্ছ বিন্দু বিন্দু 
চিহ্ন । [পাশার ছকৃ। অশ্ব । 

বিন্দুতন্তর (বিন্দু_তস্ত্র প্রধান ) সৎ, পু, 

বিন্দৃপত্র ; দৎ, পুৎ, ভূর বৃক্ষ | 
বিন্দুসরঃ (-সরস্, বিন্দু সরস সরোবর) 

সং, ক্রীৎ, তিব্বংদেশের অন্তর্গত সরো- 
বরবিশেষ। 

বিহ্মস ; সং, পুৎ, চক্র, শশী । 

বিন্ধ্য বে বিরুদ্ধ- ধ্যৈ চিত্ত করা+অ 
(কে)- ক, নিপাতন। এই পর্বত হৃর্ধের 

. শতিবাধক) সৎ, পুৎ, বিহারদেেশ হইতে 
দশ্ষিণদেশগামী পর্বতশ্রেণী। শিৎ- ১ 
“পুর! হি বিন্ধ্যেন দ্িবাকরস্য গতিনিকিদ্ধা 
গগনেচরস্য ।? (বিধ্ বিদ্ধকরা+য-_ ক) 
ব্যাধ। 

বিদ্ধাকুট (বিদ্ধ্য পর্বতবিশেষ-কুট্ অপ্র- 
সন্ন হওয়া + অ-প্রৎ। অন- প্রত্যস্ষে 
বিদ্ধ্যকূটনও হয়) সৎ, পুং) আগপ্য্য- 

মুনি । 

১৪২০ 

্প 

বিহ্য্যবাসী; €(-বাসিন্, বিদ্ধ্য বাসী ফষে 
বাস করে, "মী _ ঘ) সৎ, পুৎ, মুনিবিশেষ, 
ব্যাড়িমুনি ।- পিনী সী, ছুর্গা। 

বিদ্ধ্যাবলী ; সং, সিং, বাণরাজা।র মাতা । 
বিদ্ধ্যাবলীত্ত (বিদ্ব্যাবল্মী এই নৃপের মাতা 

সন্ত পুত্র) সৎ, পুং, বাণরাজা । 

বিল্প (বিদু জান! ইত্যাদি +ত(ক্ত)-_ম্) 
বিং, ত্রিংঃ বিচারিত । প্রাপ্ত ৷ জ্ঞাত । বি- 
বাছিত । (*স্ত--ক) শ্থিত। 

বিন্যস্ত বি- নি- অন্ ল্েপণকরা+-ত(ক্) 
প্র) বিং, ত্রিৎ, স্বাপিত | যথাক্রমে অ- 
পতি, সাজান, রচিত । বিক্ষিগু 7 

বিন্যাস (বিন্যস্ত দেখ, অ(্বঞ)- ভা) জং, 
পুংস্হাপন। রচনা । সজ্জা,দাজান। স্থান। 

মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হৃদয়াদিতে অন্গুলির 
অপশি। 

বিপক্তিম বি-পচ্ পাক করা+ত্রিমকৃ- 
জাতার্থে ) বিৎ, ত্রিং, যে পাক দ্বারা জাত, 
পরিপকু । 

বিপক্ষ (বি বিরুদ্ধ- পক্ষ পার্খ্ট সহায়) 
সং১পুৎ, ভিন্নপক্ষাশ্িত,বকুদ্ধপক্ষ । শক্র । 
অনিষ্টাচারী । বিৎ, ভ্রিৎ, পক্ষহীন। 

বিপক্ষতা (বিপক্ষ + তা -_ ভাবে) সৎ, স্ত্রীং, 
বৈর, শক্রতা । প্রতিকূলতা] । 

বিপক্কী, বিপঞ্চিকা (বি- পন্চ ঞিএ-পঞ্ি 
[শব্দ] বিস্তার করা1+ অ(অন্)-.ক,নঈপ। 
বিপঞ্চী1+ক - যাগ) সংখ টীণা)বীণ। 

বাশী। 
বিপপ - পু & (বি প্ ক্রুয়বিক্রয় কর 

বিপণন ক্লীৎ 4 +অ(অল 1,খন(আনট্)_ 

ভ1) সং,পুৎ,বিক্রয় বেচ।। [বক্রুয়ের ফুরান। 

বিপণি_ পু 8 (বি-পণ্ ক্রয়বিক্রয় 
[বপনি-ণী-স্ট্রীৎ$ করা 4 ই - প্রৎ) সং, 

বিক্রয়গৃহ,পণ্য বীখিকা,শ্রেণীবঙ্গ দোকান। 
হট, হাট বাজার প্রভৃতি । পণ্যদ্রবা। 
বাজারের রাস্তা । 

বিপণশ (বিপণিন্,বিপণ বিক্রয় 4ইন্+অ 
স্তযর্থে ) সৎ, পুং, ব্যবসাঁক্রী, বণিক্ । 

বিপত্তি বি-পদ্ [গমন করা] বিপন্ন হওয়া 

+ তিক) - ভা) সৎ,ক্ত্রীং, আপদৃ, নি 
পদ্ । ছুর্ভাগ্য । নাশ। 



০ ৮ ২ পাপা পিপিপি সপিশপিশীশ 

পুৎ_ রীং, নিন্দিত পথ, স্ুপথ ৷ 
বিপদ্, বিপদ? (বি- পদ্ [গমন করা] বিপন্ন 

হওষা+ *ক্িপ, আ-ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, 
আপদৃ । মরণ । বিনাশ; ছুর্ভাগ্য । 

বিপন্ন (বিপদ দেখ, তক্তি)-- ক ) বিং, ত্রিৎ, 

বিপদৃগ্রন্ত । বিনষ্ট । দুরবস্থা গ্রস্ত । সৎ, 

পুহ» অর্প। 
বিপরিণত (বি - পরি -_নম্ [নতহওয়1| বিপ- 

রীত হওয়া +তরক্তে) _ ক) বিংত্রৎ। বিপ- 
খব্যস্ত । পরিবর্তিত 

বিপরিণাম পর্ষে দেখ, অ(দঅল্্)- ভা) সং 

পৃ, বিপধ্যাস । পরিবর্তন । 

বিপরিণামী (বিপরিণামিন্, পূর্বে দেখ, ইন্ 

_ ক) বিৎ, ভিং, পরিবর্তনশীল । বৈপ- 

রীত্যবিশিষ্ট। 
বিপরিবর্তন (বি -পরিবর্তন) সং, ক্লীৎ, 

ফিরান-ঘুরান। 
বিপরীত (বি-পরি. প্রতিকূল, উপ্ট। ইত 

গত) বিৎ, তিং, বিকুদ্ধ, উপ্ট। | প্রতিকুল। 
রতিবন্গবিশেষ । তা স্ত্রীৎ, কামুকী স্ী। 

বিপর্ণক (বি প্রভিম্ন পর্ণ পাতা+7+ কণ্_ 

ঘাগ) সং, পুৎ, পলাশবৃন্ষ । 

বিপধ্যয় (বি-পরি বিপরীত- ই 

বিপর্ধযাক্খ | গমন করা 1 অ(অল্), ষেঞ) 

_ ভা) সৎ, পুৎ, বৈপরীত্য । ব্যতিক্রম । 

বিনাশ । 

বিপধ্যস্ত (বি-পরি বিপরীত- অন্ হ- 

ওয়।+ তক্তি) _ শ্ম) বিৎ, ত্রিৎঃ বিপধ্যয়- 

প্রাপ্ত, ব্যতিক্রাস্ত, উদ্টে পাপ্টে যাওয়া । 
ছড়ভঙ্গ ৷ পরাবৃক্ত। 

বিপধ্যাস (বি-পরি বিপরীত - অস্ হ- 

ওয়14+আঅ(্ষঞ)- ভা) সৎ, পুৎ, বিপ- 

ধ্যয়, বৈপরীত্য । ব্যতিক্রম । 

বিপল (বি-পল সৃশ্ষ্ব কালবিশেষ ) সং, 

পুৎ, কালের সুন্ম্ম অংশবিশেষ । পল- 

ষষ্টি ভাগ । 

বিপশ্চিৎ (বি-প্র বিপ্রকুষ্ট-চি সংগ্রহ 
যিনি 

বিপ্রক্টকে অর্থাৎ দূরবআীকে সংগ্রহ | 
করা+.(ক্ষিপ)_ক, নিপাতন। 

করেন) সৎ, পু, বিদ্বান, পণ্িভ। 

বিপাদিক (বি 

বিপাশ, 
বিপাশ। 

নি 

বিপাক (বি-পচ্ পাঁক কর14 অ(ঘ এ) ভা) সং, পুং, রন্ধন, পাক। সুঙ্গাদছ। 

ছুর্গতি ! পরিণাম । পক্ঃতা, পরিপাক, 
জীর্ণতা । কর্ত্ের বিসদৃশ ফল । ভোগ । 

বিপাট (বি-পট ( দীপ্তি পাওযা!] বিদীর্ণ 
করা+ অ(ঘএঞ- ক) সৎ, পুৎঃ শর । 

বিপাটন (বি _-পট-ঞ্রিঃস্পাটি [ছীপ্ডি পাও- 
যান] বিদীর্ণ করান + অন(অনট)-- ত1) 
সং, ক্লীৎ, বিদারণ । 

বিপাটিত বিপাটন দেখ, তক্ষ)-স্ম) বিং, 
তিিৎ, বিদ্দারিত। 

বিপ।ঠ; সৎ, পুত, ইযু, বাণ, শর । 
বিপাণ্র (বি-পাণু,র পীতশুক্বর্ণ ) বি, 

ত্রিৎ, অতিশয় পাগু,বর্ণ। ফেকাশে। 

বিপাদন (বি- পদ্-ঞি-পার্দি গমন করান 

+ তআন(অনট)- ভা) সং ক্লীৎ, ব্যাপাঘন, 
হত্যা, বধ। 

বিরুদ্ধ পদ গমন করা 
+1'আকণেক)-প অথবা কণপ্,আপ) সং, 

স্্রীৎ, পাদ স্ফোট, প1 ফাটা । প্রহেলিক1। 
বিপাদ্দিত (বিপাদ্দন দেখ, ত.ক্ত)-_ম্ম) বিৎ, 

ত্রিৎ, ব্যাপার্িত, বিনাশিত। 
(বি বিগত -পাশ রত্জ, +- 
ই-মোচনার্থে, ০(ক্ষিপ), অ, 

আপ.। মহা ভারতে--ভগবান্ বশিষ্ট খষি 
পুরশোকে স্বয়ং পাশবদ্ধ হইয়া! এ নদীতে 

নিমগ্র হন, পশ্চাৎ এ নদী তাহাকে 
বিপাশ করেন বলি! বিপাশা নাম হইল) 
সং, স্ীং, পঞ্জাবের নদীবিশেষ, বেগুয়া। 

বিপিন (বেপ কাপা+ইন--ক, নামার্থে। 
সং, ক্লীং, কানন, বন, অরণ্য । 

বিপুল ,বি-পুল্ বৃহত্হওয়া+ অ(ক)- ক) 

বিৎ, ত্তিং, বৃহৎ, ঝড়। অনেক । মহুৎ। 
অগাধ, গভীর । প্রশাস্ত। সৎ, পুৎ, হু 

মেরু । হিমালয় । সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি । লা 
স্্রীৎ, পৃথিবী । আব্যা-ছন্দোবিশেষ। 

বিপুলাঅবা ; সৎ, স্্রীৎ, ঘৃতকুমারী । 

বিপুয় (বি-পু পবিভ্র করা+য'ক্যপ,)- 
স্ম।নিপাতন। পৈতানিম্মাণকালে ইহার 

দ্বারা পবিত্র করা যায় বলিয়া) সং, পুং। 

অঞ্জতণ,। শর। শিৎ-১ বসানাৎ বলে 



বিপ্র ্ 

শুদ্ধে বিপুষ্ট়ঃ কৃতমেখলাৎ ।”? বিৎ, ত্রিৎ, 

পবিত্র। 

বিপ্র (বি-প্রা পুরণ করা+ অ(ড)- ক। 

ঘে ঘট কণ্্ পুরণ করে। অথবা ঘপ, 

বপন কর! + র- সংজ্ঞার্থে নিপাতন। 

যেখানে ধর্মববীজ বপন কর! যাক্স) সৎঃ পু 

দ্বিজোন্তম, ব্রাঙ্গণ । শিৎ- ১ “জন্মনা ব্রা- 

ক্যাণে। জ্ছেয়ঃ 

লক্ষপ্মূ 
বিপ্রকর্ষ _ পুৎ (বি-প্র-কৃষ [আক- 

বিপ্রকর্ষণ _ ক্লীৎ / বণ করা] অভ্তরস্থ হওয়। 

7 অ(অল্), আন(আনট ৩- ভা) সংদূরত্ব। 

দূরবন্তী হওয়া । 
বিপ্রকর্ধণশক্ি-__ঘে শক্তি দ্বারা পরমাণু 

সকল পরস্পর দৃরবস্তাঁ হয়। 

বিপ্রকার বি-প্র হানি, হেয় কার ক- 

রণ) সৎ, পুৎ, অপকার, অনিষ্ট। উপভ্রব। 

তিরস্কার, ভৎসন।। 

বিপ্রকাষ্ট ; সৎ, ক্লীৎ, ভূলবৃক্ষ । 

বিপ্রকীর্ণ বি-_প্র জমস্তাৎ-কু বিক্ষেপ 

করা+ ত(ক্ত)- শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, ইতভ্ততো। 

বিক্ষিগু, ছড়াইয়া পড়া। বিপধ্যত্ত। 

ছড়ভঙগ । 

বিপ্রকৃত (বি- প্র হেয়, হানি_ কৃত) বিৎ, 

ত্রিৎ,তিরস্কত। শিৎ-_ ১তস্মিনথ বিশ্রকৃতাঃ 

কালে ।” অপকৃত। উপক্রত। 

বিপ্রকক্ট (বি-প্র- কুষ (ক্ষণ কর] অন্তরস্ছ 

হওয়1 ভক্তি) _ ক) বিং, ত্রিৎ, অনাসন, 

দৃরস্থ, দুরবন্তাঁ। 
বিপ্রচিন্তি । (বি-প্র-চিৎ্ বোধ করা 

বিপ্রচচত্ত 5 তি, ত- ক) সৎ, পু, আহর- 

বিশেষ, দুর পুত্র । 

বিগ্রতিপত্তি (বি না, বিরুদ্ধ _ প্রতিপত্তি 

জ্কান ) জং, স্ত্রীৎ, বিরুদ্ধ জ্ঞান। বিরোধ । 

স্বীকার । সংশয় 

বিপ্রতিপন্ন (বি না,বিরুদ্ধ-_ প্রতিপন্ন খঅব- 

ধ্রিত ইত্যাদি) বিৎ) ত্রিং, বিরুদ্ধ । 

অন্বীকৃত । সন্দিগ্ধ। 

বিপ্রতিষিদ্ধ (বি -প্রতিষিদ্ধ নিষিদ্ধ) বিৎ, 

ত্রিং, নিবারিত, নিষিদ্ধ । বিরুদ্ধ । 

১৪২২ 

বিপ্রতিসার - তী (বি 

সংস্কারৈদ্বিজ উচ্যতে। 

বিদ্যয়। যাঁতি বিপ্রত্বৎ ভ্রিভিঃ শ্রোত্রিয় 

বিপ্রয়াণ (বি-প্র-য। 

] বিপ্ 

বিপ্রতিষেধ (বি- প্রতিষেধ নলিষ্ধে) সং, 
পু, তুল্যবল বিরোধ 1 নিষেধ । 

বিপরীত --প্রত্তি অ- 

ভিমুখে _সার [স্ক গমন কর14 অ(ঘএঃ) 
-ভাবে ] গমন ) সৎ, পুহ১ াদতাপ, 

পশ্চাৎতাপ ৷ বোঁষ, ক্রোধ। 

বিপ্রতীপ ; বিং, ভ্রিৎ, গ্রতিবু , :বপরীত। 

বিপ্রদহ ; সৎ, পুৎ, শুক্ষকল এলাদি । 

বিপ্রবুদ্ধ (বি - প্রবুদ্ধ জাগরিত) বিৎ, ত্রিং, 

জাগরিত । ডম্সিদ্র। 
গমন কর 4 অন 

ঘ্েনট)-ভ1) সৎ, ক্লীঘ, পলায়ন, 
প্রস্থান। 

বিপ্রযুক্ত (বি প্রভিন্- প্রযুক্ত সংযুক্ত ) 

বিৎ, ত্রিৎ, বিষুক্ত । বিশ্লিষ্ক। পৃথকৃকত। 

বিরহিত । বিচ্ছেদপ্রাপ্ত | 
বিপ্রফোগ (বি প্রভিন প্রয়োগ জঅংষোগ) 

সং, পুং, বিরহ, বিয়োগ, পৃথকূভাব । 

বিবাক্ছ, বিরোধ। 

বিপ্রলব্ধ (বি+প্র- লভ|লাভ করা) বঝন। 

কর। ইত্যাদি + তক্কে)১-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 

বঞ্চিত। প্রতারিত । 

বিপ্রলন্ধা ; জৎ, আ্্রীঘ, নাম্িকাবিশেষ, যে 

নায়িকা সঙ্ষেতস্থানে নায়ককে দেখিতে 

না পাইয়। হতাশ হয়। ৃ 

। বিগ্রলস্ত (বিপ্রলন্ধ দেখ, অ.শ্বঞ.)- ভা) 

সৎ, পুৎ, বঞ্চনা, প্রতারণা। বিবান্ধ, কলহ্। 

বিষ্ষোগ, বিরহ । পৃথকৃভাব। শৃজার- 
রসবিশেষ । বিকিদ্ধকম্ম। 

বিপ্রলাপ (বি-প্র বিরুদ্ধ-লাপ কখন) 

জং) পুৎ, বিরোধবচন, বিরুদ্ধ বাক্য কথন, 

কলহু। অনর্থক বিবাদ। [বৃক্ষ । 

বিপ্রলোভী (লেভিন্) সৎ, পুৎ, কিংকিরাত- 

বিপ্রবাস _ পুৎ (বি-প্র ভিম্ন-বাস 

বিপ্রবাসন - ক্লীৎ $ বাস করা) সৎ, দেশী" 

স্তরে আবস্সিতি, দেশাস্তরে বাস, বিদেশে 

বালস। 

বিপ্রবিদ্ধ ; বিং, ত্রিৎ অভিহৃত । 

বিপ্রন্মিক। (বি বিবিধরূপে _ পৃ জিজ্ঞাসা 

কর1+ই - প্রৎ, নৃ- আগম। কণ্_ যোগ 

অথবা! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর14+ কণ্; আপ) 



২০৮১ ০০৮শিশশ শীশিিশিপাশ 

বিপ্লু 

০ পপ পপপপপপা শপ শিপ পাপস্পপা পপ 

সং, স্সরীৎ, দৈবজ্ঞা, গণকের জী, ভাগ্য- 
কথফিত্রী। 

বিপ্রসাৎৎ (বিপ্র+সাৎচেসাৎ্)-_ প্রং ) অত, 
বিপ্রকে দেয়, বিপ্রায়ত্ত, ব্রাহ্গণাধীন । 
ব্রান্দণকে দ্বত্ত। 

বির্রয় বে নলা-প্রিয়) বিৎ, ত্রিৎ, অপ- 
কার । অবজ্ঞাত । ঘ্বণিত । বিরক্তিজনক। 

অপ্রিয় । শি২_১ “ন হি কিঞ্চিদযুক্তৎং বা 
বিপ্রিকৎ বা পুরা] নম” আপরাধ। সৎ, 
ক্লীৎ, অনিষ্ট । 

বিঞ্রুষ 7 (বি না-ক্রষ,প্রীষ দদ্ধ কর! 
বিপ্লষ +*(কিপ)- ক) সং, স্্ীৎ, দ্রেব 

বন্তর বিন্দু, জলাদ্দি কণা । বেদপাঠকালীন 
মুখনির্গতজলবিন্দূ ৷ 

বিপ্রোষিত বি-প্র ভিন্ন_বস্ বাস কর 
+তক্কি)_ ক, বঙ্ম্থানে উষ্ণ) বিৎ, ত্রিৎ, 
প্রবাসিত, বিদেশস্ছ। 

বিপব বে-প্ল |গমন করা] উপদ্রব করা 
ইত্যাদি + অতল )- ভা) সৎ, পুৎ+ বি- 

বাদ। বিনাশ। ভয়প্রদর্শন। বিদ্রোহ, 
উপদ্রব । দ্েশলুঠন। ভঙষপ্রান্তি। ভয়- 

প্রদ্র্শন। গোলমাল। কষ্ট । বিপদ । পাপ। 
দুষ্টত1। হঠযুদ্ধ। ভঙ্গি বা রব দ্বারা শ- 
জ্রুকে' ভয় প্রদর্শন কর!। 

বিপাব বি-প্র, লাফিয়া লাফিয়! যাওয়া, 

জলে ভামিম! যাওয়া অ(ঞ) _ ভাবে ) 
সৎ, পুৎ, অশ্থের প্তগতি । জললী বন্ধ । 
লুঠনাদ্িদ্বার। দেশ ধ্বৎস করা । গোলমাল 

বা উপদ্রব ছ্বারা সাধারণের শাস্তি নাশ 

কর1। 
বিগ্লাবন (বি না-প্লব্ঞ্রিলপ্লাবি [গমন 
করান] ব্যাথাত করা অন(অনট)) - ভা) 
সং, ক্লীথ, ব্যাতাত, বিস্ব । ধ্বংস । হানি। 
জলগপ্লাবন। বিপর্ধযাস। 

বিপ্লাবিত (পুর্রে দেখ, তক্তি)১- ক) বিৎ, 
তরি, বিপর্যস্ত, উপ্টেপাপ্টে দেওয়া । 
(++ _শ্ম) ব্যাহত । 

বিপ্লত (বিপ্লব দেখ, তক্ডে)_ ক, শ্ম ).বিৎ), 
ত্র বিগত । ব্যসনার্ত । দৃষিত। উপজ্রত; 

থ1--““অবিপ্ল,ত ব্রহ্ষচর্ধয।” বিহ্বল। ভ্রান্ত। 

অপরাধকারী। বিপধ্যস্ত। প্রতিকূল। 

[ ১৪২৩ ] বিভ 

পি পিপিপি শিপ _ ২ পিপশাশাপাতিপিশীত শশা 

বিপরীত। সৎ, রীৎ, ব্যাখাত। ধ্বংস। 
হানি। জলপ্রাবন। 

বিফল (বি- ফল) বিং, ত্রিৎ, নিস্কল, বৃথা, 
নিরর্থক । লা-_ জং, কেতকী। 

বিবধ (বি বিগত- বধ হনন, গতি, «মী 
_ ষ) সং,পুং, সংগৃহীত ধান্য তওুলাদি । 
শিৎ-১ “নিরুদ্ধবিবধাসার 1? 

বিবন্ধ বি- বন্ধ বন্ধনকরা7 অ(ন্)-- ক) 
সং, পুৎ, রোগবিশেষ, মুত্রপুরীধাবরোধ, 
কোষ্ঠবদ্ধরোগ । 

বিবুধ (বি বিবিধরূপে- বুধ জান1+অ 
(ক)-ক) সং, পুং, দেবতা। যথা-_ 

“অভুন্পে! বিবুধসখঃ পরস্তপঃ।” (ভটটি)। 
পণ্ডিত। চক্র। 

বিবুধবনিতা 7; সং, স্ত্রীৎ, অপ্সর1 ৷ 
বিবুধান ; সং, পু, আচার্য, পণ্ডিত দেব। 
বিবোধ (বি-বোধ বুদ্ধি) সং, পু, জাগ- 

রণ । বিকাম । জ্ঞান । 

বিবোধন বেি-বোধি বুঝান, বিজ্ঞাপন 
করান+7অন(অনট্)- ভ1) সং) জীৎ, 
উদ্বোধ। বুঝান। জাগরণ। শিং-- ১ 
“বিবোধনার্থায় হরেস্রিনেত্রকৃত।লয়াৎ।?” 
জ্ঞাপন । বিকাসিত করা৷ 

বিবোধিত (পুর্বে দেখ, তক্ত)-শ্ম) বিৎ, 
ভ্রিং, জাগরিত । জ্ভাপিত । বিকাসিত। 

বিক্রবৎ (বি বিরুদ্ধ ক্র বল।৮অত্(শতৃ) 
- ক).বিং, ত্রিৎ, বিরুদ্ধবস্তা । মৌনী। 

বিভদ্ত বি-ভঙজ্ ভাগ কর1+ ত(ক্ত)- 
গ্স) বিহ, ত্রিং, বিতিন, পৃথকৃকৃত'। সু" 
শ্লিষ্ট। সংক্রমিত । (+ক্ত- ভাবে) সং, 
ক্লীৎ, বিভাগ । 

বিভক্তকোর্ঠী (০1199) যাহাদের দে- 
হের মধ্যভাগে ব্যবধান আছে ১ যথা. 

নটিলস্ জীব। 

বিভক্তজ (বিভক্ত বিভাগ কর! [হইতেছে 
বা হুইয়াছে]_-জ [জন জন্মান+ 'অড) 
_ ক] জাত) সং, পু, পৈতৃক ধন [বিভা- 

গানস্তর উত্পন্ন সম্তান। 
বিভক্তি (বি-ভজ ভাগ করা+তি(ক্ডি) 

_ভা, প) সৎ, জী, বিভাগ, বণ্টন । 
রচনা । ভঙ্গী। ব্যাকরণে-_-শন্দ বাধাতুৰ 



বিভা ] 

একাকি শশী শশীশপাশী্ীলিশপাীশীপস্পিসপপপা পাস্পপপপপীশি স্পালাপিস 

পরে যে সকল প্রত্যয় হয়; সুপাদি ও | বিভাণ্তী; সং, স্ত্রীং, আবর্তকীলতা। 
তিঙাদি । শিৎ- ১ “সংখ্যাত্বব্যাপ্যম!- 
মান্যৈং শক্তিমান্ প্রত্যয়স্ত ষঃ। সা বি- 
ভক্তিদ্বিধা প্রোন্তা স্ুপ্তিডৌ চেতি 
ভেদদত2 1” 

বিভঙ্গ বি-ভন্জ ভগ্র হওয়!+ অংঅল) 
- ভা) সং, পুৎ, বিন্যাস । ভলীলংকোচ। 
(7+ অল. -ন্প) খণ্ড, ছেদ। 

বিভজনীয় (বিত্ত দেখ, অনীয় _প্ম) বিং, 
ত্রিৎ, বিভাগযোগ্য, বিভাজ্য । 

বিভব (বিভ্ দেখ, অ(ল.)- ভাবে) সৎ, 
পুৎ, বিভুত্ব, প্রভুত্ব। মোক্ষ, মুক্তি । ব্- 

স্রবিশেষ। ওদার্ধ্য । মহত্ব । প্রভবাদি- 
ষষ্ট বৎসরাস্তর্গত দ্বিতীয় বর্ষ । শিৎ- ১ 
“ল্থাভিক্ষৎ ক্ষেমমারোগ্যৎ সর্কে ব্যাধি 
বিবর্জিতাঃ। প্রশাস্তা মানবাস্তত্র বহুশয্য। 
বসুন্ধরা । 12 পুষ্ট1£ জনা: সব্রৰে বিভবে- 

হুধদে বরাননে। €(+অল -ণ) ধন, 

সম্পত্তি । | 
বিত (বি বিশেঘরূপে-ভা দীপ্রিপাওয় 

+1+ড- ভ।) সৎ, স্ত্রী, প্রভা, দীপ্তি, আ- 
লোক । কিরণ। শোভ1। প্রকাশ । 

বিভাকর (বিত| কর [কু করা+অ(ট)- 
_-ক)] যে করে, ২য়া_ষ) সং, পু) হৃরধা, 
প্রতাকর। অগ্রি। অর্কবৃক্ষ । 

বিভাগ (বি-ভাজ. ভাগ করা4+- অ(ঘএ০) 
- ভাবে) সৎ, পুৎ, ভাগ, বণ্টন। (+ 
ঘঞ-ন্ম) দায় বা পৈতৃক সম্পত্তির 
অংশ বা আংশীকরণ। খণ্ড । অস্কশাস্ে 
তগ্নাংশের ভাজ্য । [ত্রিং, বিভাগকর্ত। 

বিভাজক (বি-ভাঞ্জক ঘে অংশ করে) বিং, 
বিভাজ্য (বিভক্তি দেখ, ঘ-.ন্ম) বিভাগ- 

ঘোগ্য । শিং ১ “কুলে বিনীতবিদ্র্যানাং 
ভ্রাতৃণাৎ পিতৃতোুপি বা। শৌধ্যপ্রাপ্তন্ত 
ষ্থিত্তৎ বিভাজ্য ভদ্বৃহস্পতিঃ 1” 

বিভাজ্যত। (1015181)11165, বিভাজ্য +তা। 
ভাবে) সং, স্ত্রীঘ, জড় পদ্দার্থের প্রতি 
কোন প্রকারবলপ্রঞ্জোপ করিলে ঘে গুণ 
দ্বারা উহা নানা! খণ্ডে বিভক্ত হইতে 
পারে। (পিতা । 

বিভাগুক ; সং, পু, মুনিবিশেষ, খধ্যশৃঙ্গের 

বিভাত (বি-ভা দীপ্তি পাওয়14+ তক্ক)_ 
ভাবে) মং, কীং, প্রভাত, প্রাতঃকাল। 

বিভাব (বি বিবিধ-তাব [ভূ হওয14অ 
(ঘঞ)-প] স্বভাব) সং, পুং, কাবা- 
নাটকাদিতে বণিতশোক ক্রোধ উৎসাহ 
প্রভৃতি শ্থাযিভাবের কারণকে বিভাৰ 
কহে; তাহা ছুই প্রকার--উদ্দীপন ও 
'আলম্বন। (1 ঘঞ্ _- ভাবে) পরিচয়। 

বিভাবন _ ক্লীৎ (বি-ভু-ঞ্িঃ- ভাবি 
বিভাবনা-স্ত্রীৎ | বিবেচনা করান ইত্যাদি 

অন(জঅনট্), অন- ভাবে, আপ) সৎ, 

বিবেচনা । চিস্তন। অবধারণ। অনুভব- 
করণ । প্রকাশন ।খ্য।পন । দর্শন । কাব্যের 
অলঙ্কারবিশেষ ; যেখানে কারণ ব্যতি- 
রেকে কাধ্যোৎ্পন্তি হয়; যথা- মেঘ 
ব্যতিরেকে বধণ,পুষ্প ব্যতিরেকে ফলোৎ- 
পত্তি ইত্যাদি । শি২-১ “ক্রিঘ্ায়ঃ প্রতি- 
ষেধেহপি ফলব্যক্তিরিভাবন1 1”, 

বিভাধনীয়। (বি-ভূ--হভবি বিবে- 
বিভাব্য চনা করান 41 অনীয়, য-শ্ম) 

বিৎ, ত্রিং, চিস্তনীয় । অবধারপীয় । বিবে- 
চনীয়। ধর্শনীয়। | 

 বিভাবরী (বি-ভ1 ( নক্ষত্রগণের সহিত | 
দীপ্তি পাওয়া+বনকেনিপ)-ক,ঈপ,ন্ 
_ুরু) সৎ, স্ত্রীৎ, রজনী, রাত্রি। কু্টিনী। 
হরিদ্রা । বক্রষোধিৎ । বিবাদ বস্তরমুণ্ডী। 
মৌখধ্য নিরতন্ত্রী । মেদাবৃক্ষ । 

বিভাবস্থ বিভ! প্রভা- বনু ধন, "টা 
হিং) সং, পৃ, হুধ্য । অর্কবৃক্ষ  '5ত্রক- 
বৃক্ষ । অগ্নি। চক্র । হারবিশেষ। | 

বিভাবিত (বিভাবন দেখ, ত(ক্ত)--ন্ম) বিৎ, 
ত্রিৎ, দৃষ্ট । অনুভূত। বিবেচিত, বিষৃক্ট। 
বিচিস্তিত। প্রসিদ্ধ । প্রতিষ্ঠিত। 

বিভাষা! (বি বিভিন্ন, বিক্দ্ধ- ভাষা বচন) 
সং, স্্রীং, বিকল্প, ইচ্ছানুষায়ী কল্পনা, 

দ্বেধভাব। (সৎ, স্তীং, প্রকাশ । 
বিভাস। (বি-ভাস্ দীপগ্িপাওয়11+উ -ভ।) 
বিভাদিত (বি-ভাপ্ দীণ্ডি পাওয়1+ত 

ক্তে)-_ ক) বিং, ত্রিং, দীপিত, প্রকাশিত। 
জলে(পরি শোভিত । | 

সাশীশিশীশী পি পা শীাশীশীীাাট 



বিভ্র [ ১৪২৫ ] বিম 

স্পা ৯ ৮০ টির 

বিভিন্ন বি-ভিদ্ ভেদ করা+ ত(ক্তি)_ 
ক) বিৎ, ভ্িংঃ মিশ্রিত। সংগৃহিত । 

বিভক্ত । পৃথগ্ভৃত । অন্যবিধ। বিশ্বট্টিত। 
বিদীর্ণ । (7+ক্ষ -ন্ম)বিছ্দারিত। বিদলিত। 
বিকসিত । নানাবিধ । হতাশ, হতবুদ্ধি। 
নিঃশেঘিত । 

বিভীভক (বি না, বিশেষরপে ভীত 
ভয়, কণ্-_ফযোগ । যাহা হইতে রোগভগ় 
নাই, অথবা ভূতাশ্রযত্ত হেতু বিশেষরূপে 
ভয় হয় যাহা হইতে, ৫মী-হিৎ) সৎ, 
গুহ, বয়ড়া শ্লাছ। 

বিভীষণ বে -ভী ভয় পাওঘা4 অনেনট) 
_ভা1। ঘাহা হইতে ভয় পাওয়া যায়) 
সৎ, পুৎঃ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাভা । নলত়ণ । 
বিং, ত্িং, ভয়ঙ্কর | ঘড়; ঘন । ভৃত্য । 
আতা। কাল। 

'বিভীষিক! (বি - ভী-ত্ঞ০4+ অকণক)- প্রৎঃ 

আপ.) সংসস্দ্রীৎ,ভয় প্রদর্শনি,ভয দেখান । 
বিড় (বি প্রধান, কারণ-ভ্ত হওয়া 

উদডু)-_ ক) সৎঃ পুৎ, শুাভু । ত্রহ্গা | লিসুত | 
শিব । পরমেশ্বর । ভৃত্য । ব্যাপক । নিত্য । 
আহ | বি, ত্রিৎ, অব্বদুর্ত্বসংযোগী, সর্বব- 
ব্যাপী । সমর্থ। 

বিভূতি পৃর্ধে দেখ, তি((৯)- ৭) সৎ স্ত্রী, 
সম্পত্তি; ্রশ্বধ্য । সম্দ্ধি । আণিমা,লঘিমা, 
ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতব, বশিত, 
কামবসাধিত্ব _শিবের এই ভাষ্টবিধ এ্রশখ্বধ্য। 

ভম্মা, ছাই । 
বিভষ্ণ-ক্লী২ 7 (বি-ভুষ্ ভূষিত করা 
বিভষাস্ত্রীৎ / +অন্সেনট)--প) সৎ, 

আভরপ,আলঙ্কার। (+অ- ভাবে) শোভা । 
বিভূষিত (বিভূষণ দেখ, তত্তি)_শ্্ঘ ) বিৎ, 

ত্রিং, শোভিত্ত । আলম্ক ত। 
বিভূত (বি-ভ ধারণ করা, পালন কর1+ 

তক্কে)_প্ম) বিৎ, ব্রিৎ, হত । পুষ্ট, প্রতি- 
পালিত। 

বিভেদ (বি-ভিদূ ভেক্ষ করা+ অ্বঞ)- 
ভা) সং,পুৎ,বিভিন্নতা,গ্রোতেদ, বৈলক্ষণ্য ৷ 

'অপগম। বিভাগ। মিশ্রণ ।বিকাশ । বিদ- 
লন। বিদারশ। 

বিভ্রৎ বি-ভভ পৌষণ করা+1কঅৎশেভৃ)- 

ক 
গু 

ক ) বিং, ত্রিং, ধারপণকারী । পোষণকর্তা | 
শিং-১ গচতুর্দশৎ নারনিংহং বিভ্র্দে- 
ত্যেন্দরমুর্তিগতৎ 1” 

বিজম (বি-ভ্রমূ ভ্রমণ করা ইত্যাদি +অ 

অল্)- ভা) সং, পুত স্ত্রীদিগের শৃ্জার- 
ভাবজাত ক্রিয়াবিশেষ, অকারণ আসন 

হইতে উঠিয়া অন্যত্র গমন, নায়কবিষয়ক 
কথাসক্ত সঘীজনের সহিত আলাপ, উচ্চ 
হাস্য, ক্রোধ প্রকাশ, পুষ্পা্ছি প্রার্থনা ও 

সহসা বস্মার্দি খণ্ডন ইত্যাদি । শিৎ_- ১ 
“কামৌত্সক্যকুতাকারৎ হ্পযৌবনসম্পদা, 
ভানবশ্দি তচেষ্টত্বৎ বিজমহ পরিকীত্তিত5 ।” 
লীলা । বিলাস। ভ্রম। সংশয় । ভ্রমণ । 
তরাপ্রযুক্র ভৃষণাদির ম্্ানাজ্বর বিন্যাস । 
বিভজ্তণ। সারশ্য। শোভা । মা-স্ত্রীৎ, 

বার্দক্য, বুদ্দাবন্ছ1। 

ক্ভ্রাট 7 (বিদাজ্,বি-লাজ দীপ্তি পা- 
বিজাজ | ওয়া1+০ক্ষিপ), অপেন্)- ক) 

বিৎ, ভ্রিং, জাজিষ,১ অলঙ্ষারাদি দ্বারা 
দীপ্তিশীল। শোভমান, দীপ্তি মান্। আপদ্, 
বিপদ, সঙ্গট । 

বিজান্ত (বিল্রম দেখ, ভর্তি) - ক) বিং, ত্রিৎ, 
জম্মু, ভূল হওয়া । ত্রান্বিত। 

শিজাস্তি (ব্ত্রম দ্বেখ+ তি(ক্ডি)-_ ভা) সৎ, 

আট, ভ্রম, ভুল । তর । 
বিমত (বি বিপরীত, বিরুদ্ধ - মন বোধ 

করা+4তক্তে)-_শ্ম ) বিৎ, ত্রিৎ) ঘঅসম্মত, 

নভিমত, বিক্রুদ্ধমতিযুক্ত | অগ্রাহা । জ- 

প্রয় । অনিষ্ট । 

বিমতি তি বিক্ুদ্ধ_মৃতি মনং) সৎ্স্্রীৎ, 
জনিচ্ছ 1, অসম্মতি । 

বিমখিত (বি-মথ মন্ধন কর1+ত(ক্ি)- 
দ্র) বিং, ত্রিৎ, বিনাশিত । 

বিমনাহ, বিমনস্ক (-মনস্, বি বিচলিত _ 
মনন্, ৬ঠী-হিৎ্, শধ্াপক্ষলোপ ) বিং, 
ত্রিৎ, উদ্দিপ্র । বিষণ, দুঃখিত । ব্যাকুল। 
অন্যমনস্ক । 

বিষনায়মান (বি-মনস্+ক্য 1 কআনশোন) 
_ ক) বিং, ত্রিং, দুঃখিত, বিষণ । 

বিমণিকৃত (বি- মনস্+চছি কৃত) বিৎত্রিৎ, 
ছু্্নাহ, অপ্রদু)। 

৭৯৯ 



বিনা 1 ১৪২৬ ] 'বিশ্ব 
০ পাপী 

বিষয় বি-মি [ক্েপণ করা] পরিবর্তন করা | বিমান বি- মন বোধ করা7+ (এ) _. 
+ অন্সেল্)ট-_ ভা) জং, পু বিনিময়, 
বদল । 

বিমর্দ __ পুং বে- মৃদু চুর্ণ করা4 
বিমর্দন _ক্ীৎ ঘ(অল্), অন(অআনট)-- 

ভ1) সং, ঘর্ষণ । পেষণ, চুর্ণন। মন্ছন। 

পরিমল । সম্পর্ক । বিনাশ । সম্বাধ। খা 
তব । গুলুৰিশেষ । কালকাতুন্দা গাছ । 

বিম্দক ; সৎ, পুহ, চক্রমন্্র | 
বিমর্দিত (বিম দেখ, তক্তে)-শ্ম) বিৎ, 

ভ্রিৎ, দুষ্ট । পিষ্ট । দলিত । মন্থিত, বিলো- 
ড়িত। চর্ণিত। সংঘটিত। 

বিমর্দোখ (বিমর্দ মর্দ-উদ্ধম যে উঠে) 

সৎ,পুৎ, মর্দন দ্বার। উত্পন্ন মনোহর গন্ধ । 

বিমর্শ- পু (বি-মশ বিবেচনাকরা 
বিমর্শন - ক্ীৎ + অল), অন(আন্ট) 

- ভা) সৎ, বিতর্ক, তর্ককরণ | তথ্যানু স- 

ছ্ধান। বিচার । বিবেচনা । যুক্তিদ্বারা পরী- 
শ্রাকরণ । অসস্ভেস। অধৈধ্য | 

বিমধধ - পুৎ (বি -_মৃষ সহকরা +ঘঅ 
বিমর্ষণ _ কীৎ সল্),অন(অনট) _ ভা) 

সৎ, আসহন । অসস্ভতোষ । নাট্যাঙ্গ। 
বিমল (বি না মল, ৬ষী- হিং) বিংভ্রিৎ, 

স্বচ্ছ, নিক্্ীল। পুন্দর, মনোহর । শুভ্র। 

নিক্ষলঙ্ক । নিস্পাপ । সং, পুৎখ, পর্বাত- 
বিশেষ, শক্রগ্ুয়পব্বত । জৈনমুনি । লা- 
সী, দেবীবিশেষ। চামরকষা। ক্লীৎ, 
রূপার গিল্টী। 

বিমলদান ; জং, ক্রীৎ, নিত্য নৈমিত্তিক 
কাম্যদান। [স্কষটিকমণি। 

বিমলমণি বিমল নির্মল - মশি) জং, পুহ, 
বিমলাত্মক ; বিৎ, ত্রিৎ নিম্মল। 
বিম।তা (ধিমাত, বি ভিম্ন_-মাত মাতা) 

সং, জ্ীং, মাতৃসপত্বী, সৎমা । শিৎ-১ 
“মাতুঃ পিছুঃ কনীয়াংসৎ ন লমেদ্বয়সাধিকঃ। 
নমসক্কধ্যাৎ্ গুরোঃ পত্ঠীৎ আতৃজাক্কাৎ বিমা- 
তরমূ 1) 

বিমাতৃজ বিমাতৃ-জ [জন্ম জন্মান+অ 
ডে)-_ ক] জাত) সং, পু, মাতৃসপন্ী পুত্র, 
বৈমাত্রেয় ভাতা। জা স্ত্রী, মাতৃসপত্বী- 
কন্যা, বৈমাত্রেয়ভগিনী । 

ভাবে, কিৎবা মা পরিমাণ কর1+ অন 
অনট)-_ ভাবে, অথবা বি না-মান 
সন্ত্রম) সং পু২-ক্সীৎ১ ব্যোমযাশ, দেব- 
রথ। যান। সিৎহাসন। অগুপ। সাত- 
তলা তর । অশ্ব, খোটক । রাজগৃহবিশেষ, 
রাজপ্রাসাদ । অসম্মান । পরিমাণ । 

বিমাননা তবে নামানি পুজা করা+ 
অন্, আপ্) সং, স্ত্রী, আমান, তিরস্কার । 

বিমার. যবনভ।ষা) সং, রোগ, পীড়া । 
বিষার্গ বি-মৃজ মার্জন করা+ অ(ষঞ) 

--পঃ অথবা বি না, বিরুদ্ধ_মার্গ পথ) 
সৎ, পুৎ, অন্মার্জনী, খেখরা। কুপথ। 
কদাচার। 

বিনিশ্র বি-মিশ্র মিশ্রিতকর1- 'অজ্জেন্) _ 
ক) বিং, ভ্রিৎ মিশ্রিত, মিশ 

বিমিআগণিত (11599. 1৮1 ১508) খাঁ" 

হাতে পদার্থ-সম্বক্বরাটি শরূপণ করা 
হয়। 

বিমুত্ত (বি-মুক্ঞ মুক্িপ্রাপ্ত) বিৎ, ত্রিংঃ 

মুক্তিপ্রাণ্ত । পরিত্যন্জ । বন্ধন হইতে 
মুক্ত ৷ 

বিযুক্তি (বি-মু্ক্ত মোচন ) সৎ, জ্রীং, 
বিমোচন, বন্ধন হইতে মোঁচন। মোক্ষ। 

বিমুখ বি উল্টা, বিকুদ্ধ-ুখ বদন, 
৬ষী-হিৎ) বিৎ, তিৎ, পরাজ্মুখ, নিবৃক্। 
শিৎ_১ “স্কাগমৈহ কল্সিতৈজ্বৎ হি জনান্ 
মন্বিমুখান্ কুরু |” অপ্রসম | নিস্পৃহ। 

বিমুগ্ধ বে-মুহ্ু অট্চত্তন্য হওয়14 ত(ক) 
- ক) বিৎ, তরি, মুগ্ধ, মোহপ্রাণু | খা" 
ভাবিক জ্ঞানশুন্য । 

বিমুদ্র বি না-ুদ্রা মোহর, ৬ী _ হিৎ) 
বিৎ, ভ্রিৎ, বিকসিত, প্রফুল্ল । মুদ্রাহীন। 
যুদ্রারহিত, যোহর করা নদ্ব। 

বিমুড্ বে-মুহ্ মুগ্ধ হওয়া তক্জে)- ক) 
বিৎ, ভরিং, অজ্ঞান, মুর্খ । ইতিকর্তব্যতা- 
জ্ঞানশৃন্য। [ত্রিৎ, বিবেচিত । বিচারিত। 

বিশ্ৃষ্ট বি-মৃষ শৌধনকর14-ত্তর_ শট বিংঃ 
বিমৃষ্যকারী (বিমৃষ্যকারিন্, বিমৃষ্য_ 
বিশশ্যকারী কারিনা ষে করে) বিং, 

ত্রিৎ,যে ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কন্ম করে। 



বিশ্বি 

বিষৃষ্যবাদী (বিষৃষ্যবাদিনৃ, বিশৃষ্য £ 
বিশৃশ্যবাদী বাদিন যে বলে) বিং 

ত্রিং, যে ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কথ! 
বলে। | 

বিমোক্ষণ-ক্লীৎ) বে-মোক্ষণ মুক্তি । 

বিমোক্ষ _ পুৎ বি-মুচ্ ত্যাগকরা+ 
বিমোচন ক্রী,ঘ/ খঅর্সেল), অন(অনট্), 

- ভা) সং, বিমুক্তি, উদ্ধার, পরিত্রাণ, 
বন্ধনমোচন। 

বিমোহ (বি-মুহ মুগ্ধ হওয়17 অঞজল্) 
ভাবে) সৎ, পুং,১ জন্ডতা, মোহ । 

বিমোহন (€বি-মুহ-ঞ্রি-মোহি মুগ্ধ 
হওষান+ অল(অনট)-ভ1) সৎ, র্লীৎ, 
মুগ্চকরণ, মোহজন্মান, ভূলান। (4'অনট্ 
- ক) বিং, ত্রিং, মোহজনক । 

বিমোহিত (বি- মুহা মুগ্ধ হওয়া তক্তে) 
-_্) বিং, ত্রিৎ মোহপ্রাপিত | (বিমোহ 
+ইত _ প্রৎ) মোহপ্রাপ্ত, যুদ্ধ, অজ্ঞান । 
মুচ্ছি ভ। হিতাছিতজ্জানশুন্য । 

বিশ্ব (বী গমন করা, দীপ পাওয়া+ বন 
_ক, মৃ-আগম। ঈ-জ্স্ব। স্বামী 
বলেন, শোভার্থ বিদ্ধ ধাডুতেই নিস্পন্ন ) 
সৎ, পুং-ক্রীং, শুরা গু চন্দ্রের মগুল। 
মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার; ষথা--নিতন্ 
বিন্ব। মুর্তি । প্রতিবিশ্ব, ছায়া । সৎ) পু 
কৃকলাস । ক্লীৎ, তেলাকুচাফল । যথ।-- 
“বিন্বাধরা রম! অন্বরাশিতলে ।” শিৎ--১ 
“উমামুখে বিম্বকএ।বনোষ্টে ব্যাপারক়ামাস : 
বিলোচনানি |”? জলবুদ্বুদ । 

বিশ্বক (বিল্ব + কণ্_ যোগ) অং) ক্লীৎ, চক্র 
ও সুর্ধযামগুল । তেলাকুচা ফল। 

বিন্বজ।; সং, স্ত্রী, তেলাকুচ।|। 
বিশ্বট বিশ্ব_ অট [গমন করা] “তুলারপে" 

জন্মান+ অ(অন্)- ক) সৎ, পুৎ, সর্ধপ। 
বিন্ব। (বিশ্ব দেখ, কণ্, আপ্) সং, 
নিশ্বী স্ত্রী, তেলাকুচার গছ । জল- 
বন্বিকা বুদৃবুদূ । চন্দ্র ও সূর্য মণ্ডল। 
বিশ্বাগত (বিন্ব আগত) বিং, ত্রিৎ বিদ্ব- 

প্রাপ্ত, বিশ্বিত। 
বিদ্বিত (বিশ্ব +ইত-- প্রৎ) বিৎ, তিৎ) প্রতি- 

(বস্বিত, প্রঠিফলিত। আভ।সিত। 
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বিশ্ব, বিশ্ব দেখ, উ-ক) সং, পুৎ, গুবাক, 
হপারি। 

বিশ্বোষ্ঠ (বি্বা পাকা তেলাকুচ! -. 
বিশ্বৌষ্ঠ ওষ্ঠ, ৬ঠী _হিৎ) বিং, ত্রিৎ 

রস্তবর্ণওঠবিশিষ্ট, যাহার ওষ্ঠ বিশ্বের 
ন্যায় রক্তবর্ণ। 

বিয়ন্চারী (বিয়চ্চারিনৃ, বিযৎ আকফাশ- 
চারিন যে চরে, "মী-যষ) বিং, ত্রিং, 
আকাশগামী। সং, পুং, চিলপাঙ্গনী। 

বিয়ৎ (বি না-যম বিরাম করা4* 
(ক্রিপ)-- ক) সং,ক্লীৎ, আকাশ, গগন । 

বিষদগঙ্গা বেয়ৎ দ্বর্ণ গঙ্গা) সৎ, শ্রী, 
ত্বগিক্গা, মন্দাকিনী । 

বিয়ভূতি (বিযৎ 'আকাশ-ভুতি অলৌ- 
কিকশক্তি) সৎ) স্ীৎ, অন্ধকার । 

বিষন্মণি বিষ আকাশ- মণি রত্ব) সং, 

পু, হুধ্য। 
বিবম (বি-য্ নিবৃত্ত করা+ আল্, 
বিষাম / 'শ্এ-ভ1) সং, পুৎ, সংযম, 

ইন্িয়দমন। শিবৃক্তি। যাতনা । 
বিযাত বে নিষেধ-যাত ইচ্ছিত। নি 

যিদ্ধ বা গযোগ্য বিষয়ের নিমিত্ত যে ইচ্ছ। 
করে) বিৎ, ত্রিৎ, ধৃষ, প্রগল্ভ, নির্লজ্জ, 
আশ্িষ্ট। 

বিয়ংলিশ দেশজ) বিৎ, দহখ্যাবিশেষ, ৪২ । 
বিযুক্ষ 7 (বি না যুক্ত, মুর ভাসুক্ত) 

বিযুত | বিং,ত্রিং, বিরহিত, রহিত । 
ত্যক্ত ৷ বিচ্ছিন । বিশিউ। 

বিয়ে বিবাহ শন্দজ) সৎ, উদ্ধাহ, পরিণষ । 
বিয়োগ (বি না-যোগ সংযোগ ) সৎ, 

পু, বিচ্ছেদ, বিরহ । অভাব । গণিতে 
রাশির ব্যবকলন। 

বিয়েগভাক €- ভ:জ) বিৎ, ত্িৎ, বিচ্ছেদ- 
যুক্ত । 

বিয়োগী (বিয়ে।গিন্, বিয়েগ + ইন্ _ অস্ত্য- 
থে অথবা বি ন।-যুজ্ যোগ করা+ 

ইন্(ণিন্)-ক, শীলার্থে) বিংও প্রিৎ, 
রহিত, পৃথগ্ভূ'ত । অসৎযুক্ত, বিরহী, 
বিচ্ছেদযুক্ত । জং, পুং, চক্রবাকপক্ষী। 

রখাজনাম। । রথাল ।-গিনী-স্্রীংঃ বির- 
হিণী। ছন্দোবিশেষ। 



বির 

বিয়েজিত (বি না-যোজিত সংযুক্ত ) 
বিং, ত্রিৎ» বিরহিত, পৃথক কৃত, বিচ্ছেদ- 
প্রাণিত। বিশ্লিষ্ট ৷ শুন্ঠীকৃত। 

বিরক্ত (বি না--রনৃজ অনুরক্ত হওয়া 
শা তক্তে)-- ক) বিৎ, 'ত্রিৎ্ বৈরাগ্যসুজ, 

উদ্দাসীন । নিস্পহ। অননুরক্ত, বিরত । 
শিহ-১৭জ্ঞাননিষ্টেঃ বিরাক্কো। বা মন্তক্ষো 
বানপেক্ষকঃ |” চটা, বিসুধ । বিশেষরূপে 
ত্যক্ত । প্রবপ। ক্তা- স্ত্রী, হুর্ভগা। 
অননুকৃলা। শিৎ-১ “যাৎ চিত্তয়ামি" 
সততৎ ময়ি সা বিরক্কা-,? 

বিরজ্ভাব্ব (বিরক্ত -তাব গুপ) সঃ পু, 
বিরাগ, বৈরাপ্য । অনন্ুরাগ, ওদাষ্য। 
ঘনিচ্ছ1। প্রতিকূলতা । বৈমুখ্য। 

বিরক্তি (বিরক্ত দেখ, তি:ক্তি)- ভা ) সৎ, 
স্্রীং,বিরাপ,বৈরাগ্য | অননুরাগ, ওুাস্য। 
কমনিচ্ছা। 

ব্রিজ; ১ সহ পুহ, কুস্কুষ্ট | 

বিরচিত বে-রচি সৃষ্টি করা, রচনা করা 
+তক্তে) _ন্) বিৎ, ত্রিৎ, নিশ্ঝিত,। গ- 
ঠিত। প্রনীত, কৃত। গ্রথিত ॥ বর্ণিত। 
লিখিত । ভূষ্ত। 

বিরজাঃ বিরজস্,বি না-রজনস্ জ্্রীরুজঃ, 
৬ঠ্ভী _হিৎ) সৎ, জ্্রীৎ, বিগতার্ভবা, নি- 
বুত্তরজস্ক) স্ত্রী । বিৎ, ভ্রিৎ, রজোগুণ- 
রছিত । ধুলিশুন্য | 

বিরজ। বি-রন্জ রঞ্জিত করা +অ(অন্) 
_ ক, আপ্) সং, শ্্রীৎ, দূর্বা। যযাতি 

রাজার মাতা । রাধার সখিবিশেষ । কৃষ্জের 

সখী। জগন্নাথ ক্ষেত্র । নদীবিশেষ। কপি- 
'ানীবৃক্ষ । 

বিরজীকৃত (বি না-রজস রজোগুণ 
ইত্যাদি-কৃত্ত করা হইয়াছে, মধ্যে 
ঈ(ছি)- আগম ) বিৎ, ভরি, রজোগুপ- 
রহিত । নির্ঘ এলীকৃত, যাহা ধূলীশুন্য করা 
হইয়াছে। | 

বির, (বি বিবিধ [প্রাণী] রচ্ 
বিরব্চি / কৃষ্টি করা+ অ, ই-প্রহ। ম- 
অ(% মূ) মত্ত পুত, ব্রা । 

বিরত (বি না-রত আসক্ত) বিং ত্রিৎ, 
নিবৃত্ত, শাস্ত, উপ্রত | বিভ্রান্ত । বিমুখ । 
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বিরতি (বি. না- রতি আসক্তি) সংযন্ত্রীৎ, 

বিশ্রান্ম। নিবৃত্ত । শাস্তি । বিরাগ । 
বিরল (বি পৃথক, ঝা [এখানে] হওয়া+- 

তল কলন্)_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, অনিবিড়, 
কাক ফাঁকও ছাড়া ছাড় । শিথিল, 
আল্গ।। ব্যবহিত। '্মজ। স্ব । নিজ্ন। 
কীৎ, ঘধি। 

বিরলজান্থুক ; বিৎ, ত্রিৎ, বক্রজানু বিশিষ্ট । 
বিরলদ্রব। ; সৎ» স্ত্রীং, শ্রক্ষঘবাগৃ। 
বিরস বি না-রস আম্বাদ) বিং, ত্রিৎ, 

রসহীন, বিস্বাছ । বিরক্তিজনক । অতৃপণ্তি- 
কর । ক্লীৎ, আশ্রদ্ধা। 

বিরহ বিরহ. ত্যাগ করা4+-অন্মেল্্)_ 
ভাবে) সং,পুং১ বিচ্ছেদ, বিয়োগ । ত্যাগ । 

অস্থিতি । অভাব । শৃঙ্জাররসের বিপ্র- 
লম্তাখ্য অবন্থাবিশেষ। 

বিরহিত (বিরহ-+ইত- সংজাতার্থে) বি, 
ত্রিং, বিহীন । ত্যক্ত | রহিত । 'বষুক্ত । 

বিরহ বিরহিন্, বিরহ 4+ইন- শ্সস্তযর্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, বিয়োগী, বিচ্ছে 1 হিণী 
_ জং, বিয়োগিনীট । 

বিরহোতৎকন্তি ত1 ; সং, শ্্রীৎ, কাবিশেষ। 
বিরাগ তবিরঞ্ত দেখ, অত ,-ভা) সং, 

পুৎ,» বৈরাগ্য, বিবেক | এদাস্য । বিরক্তি, 

অননুরাগ । বি, ভ্রিং, ব্লাগহীন । শিং 

-১ 6বিষয়েঘ্বতিসংরাগো মানসো মল 

উচ্যতে । তেঘেব ছি বিরাগে। হি নৈম- 
ল্যৎ সমুহ তন ১ 

বিরাপী বিরাগিনূ, বিরাগ + ইন _ অস্ত্যর্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, বৈরাগাযুক্ত | 

বিরাজমান বিরাজ দীপ্তি পাওয়া 
আনশোন)-ক, ম- আগম) বিং, ত্রিৎ, 

দীশ্তিবিশিষ্ট, শোভমান । জীকজমক- 
বিশিষ্ট । 

বিরাজিত বি-রাজ. দীপ্ত পাওয়া 7ত 
ক্তে)- শ্ম) বি, ত্রিৎ, শোভিত, গ্রকা- 

শিত। 

বিরাট্ (বিরাজ, বি বিশেষরূপে রাজ, 

দপ্তি পাওয়া+০কিপ)-ক। তেজ- 

সবিতা বা ব্যাপকতা হেতু খিনি বিশেষ" 

রূপে দীপ্তি পান, সৎ, পু», আত্রিয়। সন্প- 



ঙ্ 

বিরি ৰ 

ব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর | স্থায়ভুব মন্থু। 
ছন্দোবিশেষ। কান্তি । দীস্তি। বেদাত্ত- 
মতে-স্ুলশরীর সমস্তীর উপহিতচৈতন্য। 

বিরাট (বি-রট্ বলা+জ(ঘক)-ম্) 
সং, পু, বগুড়ার অর্ধ ক্রোশ উত্তরে 
শ্হিত দেশবিশেষ। এ দেশের রাজা । 

বিরাটক) সৎ, পু, রাজপট্র। 
বিরাটজ (বিরাট দেশবিশেষ-জ [জন্ 
জন্মান4অ.ড)- ক) উৎপন্ন) সৎ, পুত; 
বিরাটদেশীয় হীরক । বিৎ, ত্রিৎ, বিরাট- 
দেশজাত। 

বিয়াণী (বিরাণিন্, বি-রণ যুদ্ধ+অ এবং 
ইন্-- যোগ) সঙ, পু২, হস্তী। 

বিরাদ্ধ (বি-রাধ্[সিদ্ধ করা] অপকার কর! 
ইত্যাদি +ত(ক্ত)--শ্ম) বিং, ত্রিং, আপ- 
কৃত। অপমানিত । উৎপীড়িত। কোপিত। 

বিরাদ্ধা বিরাছ্ৃ, বিরাদ্ধ দেখ, তৃত্ন্)-_ ক) 
বি, ত্রিং, অপমানকারক। অপকারক। 
উৎপীড়ক। 

খিরাধ (বি-রাধ সিদ্ধ কর1+অ- না- 
মার্থে) মত, পু, রাক্সবিশেষ । (বিরাধন 
দেখ, অ- ভা) অপকার। পাড়া, ব্যথ।। 
অপরাধ । বোধ। বিরক্জি। 

বিরাধন (বি-রাধ্ [সিদ্ধ করা] অপকার 
কর! ইত্য।দি+ অন( অনট )-ভ1) সৎ, 
ক্লীৎ, অপকার। পীড়া, ব্যথ1। পীড়ন। 

বিরানব্বই (দ্বি- নব্বই নবতি শব্দজ) বিং, 
সধখ্য।বিশেষ, ৯২ । 

বিরাম ঘব না-রমূু অন্ুুরক্ঞ হওয়া+ 
অ(ঘে এ) _-ভা) সং, পুং, বিএাম। নিবৃত্তি, 
উপরম। অবসান । বৈরাগ্য । বিরতি। 
ব্যাকরণে-_পরবর্ণাভাব। 

বিরাল _ পুত, (বিড় +আল(কালন্) 

বিরালী -স্ত্রীং ) _ ক) সংমার্জার, বি- 
ড়াল। 

বিরাব (বি-রু শশ্দ করা অব 4)- 
ভা) সৎ, পুৎ, শব্দ, ধ্বণি, গোলমাল 
বিং, ত্রিৎ, রবহীন। 

বিরাবী বির($বন্, বিরাব+ইন্ _ অস্তযর্থে? 
বিৎ, ত্রিং, শব্দকারী। 

বিরক্ত বি--গ্রিচি পুনঃপুনঃ বিষ্ট।ক্ষরণ+ 
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বিরূপ (বি 

বিরে 

তক্তে)_ ক) বিং, ভ্তিৎ, বিরেচনবিশিষ্, 
যাহার উদর ভঙ্গ হইয্বাছে। | 

বিরিঞ্চ ট (বি বিবিধ প্রাণী]- রচ কৃষ্টি 

বিরিঞি / করা+অ(অন্১, ইন্_ক, মৃ- 
আগম। অ-ই) সং, পুংওব্রঙ্গা। বিষ | 
শিব। 

বিরিক (বি-রেভ শব্দ করা+তক্কে)_ নর) 
ই-আগম, নিপাতন) সং, পুৎ) ঘ্বর, 
কঠধ্বনি। 

বিরুত (বি-ক্ু শব্দ করা+ তক্তে)১-- ভ1) 
সং, ক্লীৎ, কৃজিত, অব্যক্তর্ঘনি। রব। 

বিরুদ বি-রুদ্ রোদনকর1+ আ(ক)- ভা) 
সং, পু, _ ক্রীৎ, গদ্যপদ্যময়ী.রাজস্ততি। 

বিরুদ্ধ (বি-কুধ্ রোধ করা” তক্তে)- 
সম) বিং, ত্রিং, বিপরীত, উপ্টা। বিদ্ধিষ্ট। 
বদ্ধ, আটক করা। 

বিরূঢ় বে-রুহ উৎপন্ন হওয়1+-তকক্তে) 
_ক) বিং, ত্রিং, অঙ্কুরিত। উৎপন্ন, 
জাত। বদ্ধমূল। গভীরকরূপে নিমগ্ন । 
আরোহণবিশিষ্ট । 

নিটিত- রূপ খ'সাকৃতি) বিং, 

তিৎ্, কুকপ, কুংমিত। প্রতিকুল। ক্রীৎঃ 
পিপ্পলীমূল। পুৎ্, সুমনো রাজপুত্র । পা- 
স্ত্রীং, ছুরালভ]। অতিবিষ।। 

| বিরূপাক্ষ (বিবূপ কুৎসিত - অক্ষ ঘন্ষি- 

শন্দজ, অ-প্রৎ ৬ঠী-হিৎ, যেহেতু 
ইহার তিশচক্ষু) সং, পুৎ, শিব, ত্রিলো- 
চন। রুদ্রবিশেষ । যাহার চন্কু বিকৃত । 
যাহার চক্ষু সাধারণ সংখ্যার অতীন্ত ॥ 
শিৎ-_ ১ “বপুবিন্ধপাক্ষমলক্ষয জন্মতা 1”? 

বিরূপিক। বেরূপ+কণ- যোগ) সঙঃ স্ত্রীৎ, 
কুরূপা, কুৎ্সিতা। শিং-১ “ন চ শ্রাদ্ধং 
কনিষ্ঠস্য যা চ কন্যা বিরূপিক11” 

বিরেক _ পুৎ ) (বি-রিচ পুনঃপুনঃ 
বিরেচন _ র্লীৎ বিষ্টাক্ষরণ 44 অ(অলা), 

অনট্-ভা) সং মলনিঃসারণ, উদ্বরতঙ্গ, 
ভেদ । (4 অন্-ক) বিংত্রিং, বিরেচক । 

বিরেচক বি-রেচি নিঃমারণ করা+অক 
(পক)-_ক) বি২ভ্রিং,ভেদকারক,জোলাপ। 

বিরেফ বি না-রেফ *? এই বর্ণ ইত্যা- 
দি) সংঃ পু, নদ । বিং) ত্রিৎ। রেফশুন্য। 



বিল 1 

বিরেভিত বে-_রেভ শব করা7 ত(ক্ত) 
প্র) বিং, ত্রিৎ, ধবনিত, শব্দিত। | 

বিরোক বেি- কুচ দীপ্তিপাওয়1+ অত্থেএ) 
-- ভা) সৎ, ক্লীৎ, ছিদ্র, গর্ত, বিবর । পু, 
স্র্ঘ্যকিরণ। | 

বিরোচন বি-রুচ দ্বীপ্তি পাওয়া+অন 
-_ ক) সৎ পুৎ, স্ূর্ধ্য । অগ্নি। অর্কবুক্ষ । 
চক্র । প্রহ্লাদের পুত্র, বলিরাজার পিতা। 
রোহিতকবৃক্ষণ। শ্যোনাকবুক্ষ' । স্বতকরঞ্জ। 

বিরোধ €বি-কুধু রুদ্ধ করা7+ অ(ষএ৩ 
_ ক) সৎ, পুং, বৈর। বৈপরীত্য। আঅ- 
রোধ ॥ 'অনৈক্য। যুন্ধ। বিপদ্। বাধা, 
টক । ঘর্থালস্কারবিশেষ । 

বিরোধন (বিরোধ দেখ, অনট: _ ভাবে) সৎ, 
ক্লীৎ) বিরোধ | (4 অন- ক) বিৎ, ত্রিৎ 
বিরোধকারক | 

বিরোধী বিরোধিন্, বিরোধ + ইন্_ অস্ত- 
থে) বিৎ, ত্রিৎ, বিরুদ্ধ, প্রতিকূল, বিপ- 
রীত | বিরোধকারী, বিদ্বেষী, রিপূ, শত্রু । 
সং, পু, বৎ্সরবিশেষ। ধিনী-জ্ত্রীঘঃ 
বিরোধকারিকা। 

বিরোধোক্তি বিরোধ বৈপরীত্য, বাদা- 
নুবাদ উক্তি কথন) সৎ, শ্রীৎ, কাব্যা- 
লস্কারবিশেষ । বাস্তবিক বিকন্ুদ্ধ নহে 
কিন্ত বিকুদ্ধের ন্যায় বলা] । ব্প্রলাপ। 

বিল (বিল ভেদ করা+4অ(ক)-_ ক) সৎ, 
ক্লীৎ, ছিদ্র, গর্ত, বিবর। গুহা । পুৎ) 
উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব । বেতগাছ । 

বিলকারণ ; সৎ, পুৎ, মুখষিক। 
বিলক্ষ বি- লক্ষ দ্র্শলি করা+অ(অন্) _ 

ক) বিং, ত্তিৎ, বিস্ময়াপন্নঃ। চমতকুত । 
ঘচিছিচিত। অনুদ্দিষ্ট। প্রকুতিবিক্দ্ধ । 
নিগুণ। লজ্জিত । 

বিলক্ষণ (বি না-লক্ষণ চিহচ, স্বরূপ, 
৬ষ্ঠী -হিৎ) বিং, ত্রিৎ, অসাধারণ, অসা- 
মান্য । ভিন্ন, পৃথক্। পরীক্ষক, দর্শক । 
ণ1-জ্ীৎ, শধ্যাবিশেষ। 

বিলগ্র বে-লগ্ লাগিয়া যাওয়14+ তক্তি) 
পপ) সৎ, ক্লীৎ, কটিদেশ। জন্মলগ্র । 
বিৎ, ত্রিং, কুশ । সংলগ্র । বদ্ধ। জনিত। 
শিৎ-১ “বিলগ্রমধ্যা।?? 

১৪৩৩ ] 

মা 

বিল 

রি তল 

বিলজ্ঘন বিে-লনৃত্ধ ডিঙগিয়া যাওয়া + 
অনঅনট)-ভ্ভ1) সং, ক্লীৎ, উল্জ্বন। 
অতিক্রম । 

বিলভ্িত (বিলভ্ষন দেখ, তক্তে)--প্্ম) বিং, 
ত্রিৎ, অতিক্রোস্ত, উল্লজ্ঘিত। 

বিলজ্জ (বি ন1- লজ্জা, ৬ষ্ী- হিং) বিং) 
ত্রিৎ, নির্লজ্জ, লজ্জারহিত, বেহায়]। 

বিলন (দেশজ) সং, ধ্যয়করণ | বণ্টন । দ্বান- 
করণ । 

বিলপন (বি_ লপ্ [বলা] শোক করা 
বিলপিত +অনন্সেনট), তক্তে)-_ ভা) 

২, ক্লীৎ, বিলাপ, শোকবাক্য। 
কাইট । 

বিলপমান (বি-_লপ্ [বল] শোক করা+ 
আনশোন)-- ক) বিৎ১ ভরি, যে বিলাপ 
করিতেছে | 

মল, 

বিলম্ব _ পুৎ ] (বি-লম্ত লম্বমান 
বিলম্বন _ ক্লীৎ হওয়া. 3), নট, 

-_ ভাবে) সং পুৎ, দোল শন, লম্বন। 
ভশীন্রতা, গৌণ, দেরি। 

বিলম্বিত (বিলম্ব1ইত-- অস্তযর্থে) বিং, 
ত্রিং, লন্বমান, যাহা ঝুলন হইয়।ছে। 
অশীত্র, বিলন্বযুক্ত । অং, ক্লীৎ, মধ্যম 
নৃত্য | 

বিলহ্বী (বিলশ্ষিন্, বিলম্ব + ইন্_ অস্ত্যর্থে) 
বিৎ, ত্রিৎ, অশ্রীঘ্রক।রী, বিলম্বকাপী। 

(লম্ব লশ্বিত হওয়া+ইন্.ণিন্)- ক) 
অভ্রত । লম্বনবিশিষ্ট । অৎসকজ । কুড়ে। 
লন্বমান্। 

বিলস্ত (বি বিপরীত- লভ্ লাভ করা+ 
অ(অন্)-_ ভাবে) সং, পুৎ, অতিদান। 
অতিসজ্জন্, বিতরণ । 

বিল (বি-লী লীন হওয়া+4 'অ(অল্)- 
ভা) সং, পু, লম্ঘ, প্রলয়, ব্রহ্মাণ্ডের 

নাশ । বিনাশ । ধর্বংস। অন্তর্ধন। বিং, 
ত্রিৎ, লয়বহিভূ্তি | 

বিলল! ; সৎ, স্্রীৎ, শ্বেতবল। 
বিলশয় বিল গর্ত-শয় [শী শয়ন কর! 

1+অপ্মেন্)- ক] যে শয়ন করে, এমী- 
ষ) সৎ, পুৎ) সর্প, ভূজগ । 

বিলসৎ্ বি -লন্ [ক্রীড়া করা] বিলাস করা 



বন্দ? ৫ 

ইত্যাদি + অৎ্(শতৃ)-ক) বিংও ত্রিৎ, 
শৌতমান। বিলাসী । ্্তিমান্। ভ্রীড়া- 
শীল। 

বিলসন (বি-লস্ [ক্রীড়া করা] বি- 
বিলসিত লাস করা4+অনঘেসেনট), ত 

ক্তে)-_ভা) সং, ক্লীং, বিল।স। লীলা 
দীপ্তি, শোভা । স্ফকুরপ। ক্রীড়া । প্রকাশ। 
আভ। 

বিলাত (আরবী) মুসলমানেরা আপনাদের 
ত্বদেশকে বিলাত বলিত এক্ষণে বিলাত 
অর্থে ই,লগু । 

বিলাপ (বি-লপ. [বলা] খেদ করা+অ 
(ঘ.এ) _ ভ1) সং, পুৎ, পরিদ্বেবন, থে- 
দেক্তি । 

বিলাল (বি-লল্ পাইতে ইচ্ছ1 করা+ 
অ(ঘঞউ)- প্র২। অথব। বিড়াল দেখ, ভ 
স্ুল) সং, পুৎ, ষন্ত্র, কল। বিড়াল। 

বিলাস বে-লদ্ [ক্রীড়া করা] বিলাস কর! 
+ অ(খএঞ১-_ ভা ) সং, পুং১ অঙগভজী- 
বিশেষ । শৃঙ্গার চেই্রাবিশেষ। শ্রীলোক- 
দিগের ক্রিয়াবিশেষ, প্রিষষদর্শলাদিজনিত 
শ্বমনোপবেশনাদির বৈচিত্র্য ও মুখ নেত্র- 
শগীরাদির ভাবভরঙ্গী। নাকসকের বিলাস 
এই-ধীরদ্র্শন বৃষ্ভতুল্য গমন কিৎব! 
অদ্ভুত গমন ও ম্মিতপুর্বক কথন প্রভৃতি 
গুণ । ক্রীড়া, আমোদ প্রমোদ । শোভা। 
ুখুভোগ । স্ক,রণ । প্রাহুর্ভাব। 

বিলাসপরাষণ (বিলাস -পরায়ণ আসক, 
"মী -ষ) বিং, তরি, সৌধীন, আমোদ 
প্রমোদে রত। 

বিলাসভ্ভবন । (বিলাস ক্রীড়া-_ ভবন, 
বিলাসমন্দির মন্দির_্গৃহ ) সং, ক্রীৎ, 

ক্রীড়াগৃহ, আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত 
নিশ্ধিত গৃহ্। বৈঠকথানা। নাচখর। 

বিলাসী (সিন, বি_লমল্ ক্রীড়া করা+ 
ইন্তিন্)-_- ক) বিৎ ত্রিৎ, বিলাসপরায়ণ, 
বিলাসধুক্ত, ক্রীড়াকৌতুকরত। বিলাস- 
শালী । ভোগবান্। জিনী- প্রৎ, রমণী, 
কামিনী, নারী । বেশ্যা । বিল- আস+ 
ইনৃণশিন্)-ক) সং, পুং, সর্প। কৃষ্ণ । 
অগি। চক্র । শিব। কন্দর্প। 
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[লিখন (বি-িখ (লেখা বদর কব ই. 
ত্যঘি নজন(অন্ট)-_ভ1) অহ, ীৎ। খ- 
নন । আচড়ান। 

বিলীন (বি-লী লীন হওয়া+ ভক্তকে) -- 
ক) বি, ্রিৎ, লয়প্রাণ্ত, লীন হওয়া। 
বিনষ্ট । অন্তর্থিত। নিবিষ্ট । দ্রবীভূত । 
গলিত, ক্ষরিত। মগ্প। মিশ্রিত । 

বিলুপ্ত (বি-লুপ লোপ করা+ তক্তে)- 

রা) বিং, ত্রিৎ, লোপপ্রাণু, নষ্ট । লুনিত। 
ছিন্ন । আক্রাস্ত। গৃহীত । তিরোভুত। 

বিলুভিত ; বিং, ত্রিৎ চঞ্চল । 
বিলুলিত €বি-লুল্ [ পীড়ন করা ] চঞ্চল 

হওয়া তক্তেি)১-_ ক) বিং, ত্রিৎ, চঞ্চল। 
ক্ষম্পিত। দোছুল্যমান। চালিত। বিদূরিত। 

বিলেখন (বি-লিখ [লেখ! ] বিদীর্ণ কর! 
_ ইত্যা্দি+ অনতেনট)-_ ভা) সং, ক্রীৎ, 
খনন, খোঁড়া । আচড়ান। বিদ্বারণ। 
মুলোৎ্পাটন। কর্ষণ। বিভাগকরণ। 

বিলেপ (বি-লিপ্ লেপন কর1-4-অক্সেল) 
_৭) সৎ, পু, প্রলেপদ্রব্য । (4 অল্-_. 
ভাবে ) লেপন, মাখান। চন্দন। পী-- 
ভাতের মাড়। 

বিলেপন (বিলেপ দেখ, অন(অনট) _ ৭) সৎ, 
ক্লীৎ, লেপনের বন্ধ । লেপনযোগ্য সুগন্ধি 
বস্ভ । (4+অনট্ _ ভাবে) চন্দন-কুঙ্ছুমাদি 
লেগন । মাখান। নী- স্ত্রীৎ, হুবেশ। জী । 
ভাতের মাড়। 

বিলেবামী (বিলেবাসিন্, বিলে গর্তে- 
বাসী যেবাস করে) সং, পু, সর্প ॥ 
বিং, ত্রিং, যে গর্ভে বাস করে। 

বিলেশষ (বিলে গর্তে-শয় ঘে শয়ন 
করে) সৎ, পুং, সর্প । মুষিক। গোসাপ। 
শশক । শজারু। যে কোন জন্ত গত্তে 

বাস করে। শি২-১ “গোধশশভু জঙ্গীখু- 
শল্ক্যাদ্যা বিলেশযাঃ 17, 

বিলোকন (বি-লোক্ক নিরীক্ষণ করা4- 
অন(অনট্)-_- ভা) সং, ক্লীৎ, অবলোকন, 
দর্শন । (4 নট _ ৭) নেত্র, চক্ষুঃ | 

বিলোকনীয় (বিলোকন দেখ, অনীয়_ম্ ) 
বিৎ, ভ্রিৎ, দেখিবার যোগ্য, দর্শনীয়, 
আদুশয। 



বিলে। 

চিপ শিশ
্ন শেস 

বিলোকিত (বিলোকন দেখ, তক্তে)--ক্ ) 

বিৎ,ত্রিং, অবলোকিত; তৃষ্ট ।(4+ক্ত- 
ভাবে) সৎ, ক্রীৎ, দর্শন । 

বিলোচন €(বি- লোচ্ দর্শন কর11 অন 
অনট্)-ণ ) সৎ, ক্লীৎ, লোচন, চক্ষুঃ । | 

(+অনট ভাবে) দর্শন । 
বিলোটক ; সৎ, পুৎ, নলমীন, বেলেমাছ্ছ ৷ 
বিলোঠন (বি-লুঠ লুঠ করা + অনট্- 

ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, লোঠন্। 
বিলোড়ন €বি-লুভ্ মম্বন করা 7 অন 

জেন্ট)-ভা) সৎ ক্লীং, "আলোড়ন, 
মন্থন, শ্োট1। 

বিলোড়িত (বি-লুড় ডি. লোড়ি +ক্ত- 
সম) বিৎ, ত্রিং, আলোড়িত, মথিত। সং, 
ক্ীৎ, তকে, খোল । 

বিলোপ -_ পুৎ (বি-লোপি লোপ 
বিলোপন - রীৎ £ করা, ছেদ করা+অ 

ঘেল্)ট, অন(অনট)-_ভা ) সং» ক্লীৎ, 
লোপ, বিনাশ । তিরো'ভান। যৃত্যু। ধ্বংস। 

বিলোৌভন (বি- লুভ-ভি-লোভি লাভা- 
কাজী হওয়াঁন 4 অন(অনট)-- ভা) সং, 
ক্লীৎ, লোভগ্রদর্শন, লোভ দেখান । (4 
'নট-_প) লোভনীয় বন্থা। 

বিলোম (বি ভিন্ন, উল্ট1- লোমন্ শরী- 
রের চুল, বম _প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, প্রতি- 
কূল। বিপরীত, বুযুৎক্রম, উপ্টা। সৎ, 
পু, সর্প। বরুণ। কুকুর। 'ত্রেরাশিক 
ফলজ্জাপক ব্রিয়াবিশেষ। ক্রী, জল 
তুলিবার যন্ত্রবিশেষ । সঙ্গীতে--সাতটা 

করের ক্রমানয়ে নিমগৃতির নাম বিলোম 
বা অবরোহণ । 

বিলোমজ (বিলোম বুত্ক্রম-জ [জন্ 

জন্মান1+ অ(ড)-ক] জাত) বিৎ, ত্রিৎ 
ক্ষত্রিয়ের গরমে ব্রাহ্গণীর গর্ভজাত, 
বৈশ্যের ওঁরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ই- 
ত্যার্দি ক্রমে উৎপন্ন । 

বিলোমজিহব (বিলোম বিপরীত _ জিহ্বা, 
৬ষী _ হিৎ) সং, পুৎ১ হস্ত) গজ । 

বিলোমবর্ণ (বিলোম [ব্বাহের) ক্রম, বিপ- 

ধ্যয_বর্ণ জাতি) সং, পু বর্ণসম্কর 
ছআাতি। 

[ ১৪০২ ] বিবি 

বিলোমী ; সং, স্ট্রীং, আমলকী । 
বিলোল €বি- লুল্ [পীড়ন করা] চঞ্চল 

ূ হওয়া 7 কন টা কন) বিৎ১ত্রিৎ, চঞ্চল, চপল 

কম্পমান । শিখ -১ “কাপি বিলাসহিং 

লোলবিলোচনখেলনজনিত মনোজং।?” 
অতিলোভী । 

বিল্ল (বিল গর্ত 41 ল--প্রৎ) সং, ক্ীং, 
বিল, জলা । আলবাল। হিঙ্ছু, ছিৎ। 

বিন ; সং, জী, প্রহতদ শপুত্রা । 
বিন্ব (বিল ভেদ কর1+ব- সংজ্ঞার্থে) সং, 

ক্লীৎ, শ্ীফল, বেল। একপল পরিমাণ। 
পুং১ বেলগাছ । 

বিবক্ষা (বচ্ বলা+যন্-ইচ্ছার্থে অ- 

ভা, আপ) সৎ, স্্রীৎ, বলিনার ইচ্ছা ] 

অভিলাষ, ইচ্ছা! । 

প্র) বিৎ, ব্রিং। বলি ইচ্ছার বিষয়, 
যাহা বলিতে ইচ্ছা কনা হইয়াছে। 

বিব্ষু €বচ্. বলা + সন্_ ইচ্ছার্থে+ উ- 
ক) বিৎ, ত্রিং, বলিতে ইচ্ছুক । শিং-১ 

“পুন শিব বন্ধু স্কুরিতোত্তরাধরঃ।? 

বিবঞ্চিযু বরঞ্চ] বঞ্চনা করা + সন্-ই- 

চ্ছার্থে + উ -ক) বিৎ, ত্রিং, প্রতারণেচ্ছ। 

বিবৎসা (বস বাস কর! + সন - ইচ্ছার্চে, 

অ-- ভা, আপ সং, স্্রীং, বাসেচ্ছা? বাস 

করিবার ইচ্ছ1। (বি না- বৎস বাছুর, 

আপ) মৃতবৎসগবী । 
বিব্মান (বি বিরুদ্ধ- বদ বলা+আন 

(শোন) - ক) বিৎ, ত্রিৎ, বিরোধী, বিবাদী । 

বিবধ (বীবধ দেখ) সং, পৃ, বীবধ দেখ। 

বিবন্দিষু (বন্দ. বন্দনা কর1+ সন্ _ইচ্ছার্থে 

+উ _ ক) বিৎ, ত্রিৎ, অন্ভিবাদলেচ্ছু। 
বিবর (বি-ব আবরণ কর14 অ(সল্য- 

ভাবে) সং, ক্লীৎ, রন্ধ্, ছিদ্র, গর্ভ । দৌষ। 

লিচ্ছেদ । পৃথকৃন্ডাব । 
বিবরণ (বি-ব [আবরণ করা] অর্থ প্রকাশ 

করা ইত্যাদি 1 অন(অন্ট)- ভা) সং, 

ক্লীৎ, বর্ণন, ব্যাখ্য1। টাকা, অর্থ প্রকাশ- 
করণ । প্রকাশ। 

বিবরনালিকা (বিবর গর্ভ, ছিদ্র নাল 

চোঙা4 কণ্ _ যোগ) সৎ,কীহ,বৎশী,বাশী। 



বিবা [ 

শশা শিপিসিিশীিগিতি শি 

[বর্জন (বি -_ বুজ্ ্যাগকরা +বননজ্মনট) 
' _ভা) সৎ, ক্রীৎ, বিসজ্জন, পরিত্যাগ । 
বিবর্ণ বি না-বর্ণ জাতি, রং) অং, পুৎ, 

নীচজাতি । বিং, ত্রিং, বিকতবর্ণ, মলিন । 
বিবর্ণভাব বেবর্ণ_ ভাব অরূপ, ৬ষী-ষ) 

সৎ, পৃং। বিবর্ণ তা, মালিন্য । দীপ্তিহী- 
নতা। কান্তিশ,, ন্যতা । নিম্প্রভবতা। 

বিবর্ত বি _ বৃ [থাকা] ঘোর+4+ অ(অল) 
_ ভা) সং,পুৎ, পরিবর্তন । ঘূর্ণন । ভ্রান্তি, 
অম। ভ্রমণ। নৃত্য । সমুহ । পরিবর্ত। 
পরিণাম । বিশেষরূপে স্ষিতি । 

বিবর্তন (বিবর্ত দেখ, অন(্সনট)_ ভা) 
সৎ, কীৎ, ভ্রমণ । ঘূর্ণন । পরিজ্রমণ। প্র- 
ত্যাবৃত্তি। প্রত্যাবর্তন । পাশ ফিরিয়! 
শোয়া। নৃত্য । পরিবর্তন । প্রদক্ষিণীকরণ। 

বিবর্তিত (বিবর্ত দেখ, তক্তে)-শ্শ ) বিং, 
ত্রিৎ, প্রত্যাবর্তিত, ঘুণিত । ভ্রমিত | অপ- 
নত । 

বিবদ্ধন (বি বিশেষরপে-বর্ধি বৃদ্ধি 
পাওয়ান, ছেদ করান 4 অন্মেনট)- _- ভা) 
সং, ক্রীং, বিশেষকূপে বাড়ান । ছেদন, 
খণগ্ডুন। 

বিষশ (ৰি বিকুদ্ধ-বশ হচ্ছ] করা 
(অল .)-- ভাবে, অথবা বি বিগত -বশ 
অধীনত, ৬ঠী _ হিৎ) বিহ, ত্রিৎ, অবশ । 

খমবশীভূভ, অবাধ্য । অচেতন, নিশ্চষ্ট । 
বিহ্বল । স্বাধীন । মৃত্যুভীত । মৃত্যুপ্রাধা। 
মৃত্যুকালে নিত্াঁক, প্রশাস্তচেভাঃ। 

বিবস্বান্ বিবস্বৎ, বিবঙ্ [বি বিবিধ প্রকার 
_বস্ বাসকরা+ কেপ )-ক] আঁব- 
রণ অর্থাৎ তেজোরূপ 'াবরপ+বৎ্বেতু) 
_কআঅভ্তর্থে ) সং, পুত) সূর্ধ্য । দেবতা । 
অকুণ। অর্কবৃক্ষ । বৈধস্বত মন 1 স্বতী 
_স্ত্রীৎ, শৃর্খ্যন্গরণী | 

বিবাক (বি-বচ্ বল1+1অঘেঞ)- ক) 
বিৎ, ভ্রিঘ, বিবেচনকর্ত।। 

বিবাদ (বি বিক্ুদ্ধ_-বাদ কথন )' সং, 
পুৎ, বিরোধ, কলহ । ব্যবহার,মোকদ্দম । : 

বিবাদপদ্ ;) সৎ) রপিৎ, বিবাদস্থানীশয়, বিরো- 1. 
ধীয় । বিবাদের স্বল। 

বিবাদী বেবাদিন্, বিবাদ + ইল্- অন্তযর্থে, 

পাপা 

১৪৩৩ ] বির 

অথবা বি বিরুদ্ধ-বদ বলা4+হইন 
(ণিন্)ট-ক ) বিং, ত্রিং, বিবার্কারী, 
বিরোধী । সঙ্গীতে--যে রাগে যে শুর 
সংযোজিত হইলে রাগত্রষ্ট হয় তাহাকে 
বিবাদী কছে। 

বিধাম - পুং (বি একদিকে - বস্- 
বিবাসন - ক্লীং ্রিবাসি বাস ক- 

রান4+আঅ(ঘঞ), অন(জআনট )- ভ1) সং, 
ক্রীং, নির্বাসন, স্বদেশ হইতে দূরীকরণ । 

বিবাসিত (বিবাসন দেখ, ত(ক্ক)-শ্ম)ট বিৎ, 
ত্রিৎ, নির্বাসিত, দেশ হইতে দৃরীকৃত । 

বিবাহ বি পরম্পররূপে -বহ্ পাওয়1+ 
আদ ঞ)- ভা) সং, পুৎ, দারপরিগ্রহ, 
পরিণয় ; বিবাহ অষ্টবিধ-ত্রীক্ষ। আধ, 
প্রাজাপত্য, দৈব, আহ্ুর, গাদ্ষবর্ব, রান্ষ'স, 
পেশাচ। 

বিবাহিত (বি পরম্পররূপে _ বহু-্রিঃ 
বাহি পাওয়ান 4 তক্তি)-- গ্) বিৎ, ত্রিৎ, 
কূতবিবাহ, পরিণীত । (বিবাহ 4 ইত - 
অস্ঠ্যথে9ি সং, পু, পরিণেতা, বিবাহ- 
কর্তী ৷ 

বিবাহ্য (বিবাহ দেখ, য্যেণ)--শ্ম ) বিধ, 
ত্রিৎ, বিবাহযোগ্য । বি-বহ বহন 

, করা+যঘ্যেণ)-্ম) বহুলীক্স। সৎ, পু, 
জামাতা। বর। | 

বিবিজ্ত (বি-বিচ পৃথক হওয়া ভক্ত) 
ক) বি, ত্রিং, বিজন, নিঙ্ীল। শুভ । 
পবিত্র । একাগ্র । পুথকৃকৃত । অসম্প, সত । 
বিবেকী। বিবেচক। ক্র! _স্্রীৎ, দুর্ভগা । 

বিবিগ্ষা বিশ, প্রবেশ কর+জন্ - ইচ্ছা 
থে, অ-_ ভাবে,আপ) সঙ» শ্্রীং, শ্রবেশ 
করিবার ইচ্ছা । 

বিবিক্ষু বিবিক্ষা দেখ, উ--ক) বিৎ, রিং, 
প্রবেশ করিবার ইচ্ছক। 

বিবিপ্ক বি-বিজ, ভীত হওয1+৩ক্ডে) 
ক) বিৎঃ ত্রিৎ, খত 1 উদ্ধিপ্র । শৃর্ষিত 

বিবিদ্বিবস্ ] (বিবিদ্বস্, বিদূ জানা 4 বস্ 
বিবিদ্বান্ (কন্ু)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, ষে 

জারিয়াছে। [নানাবিধ । 
বিবিধ বি ব্ছু- বিধা প্রকার) ধিৎ, ত্রিৎ, 
বিবী (হিন্দী) মান্যা আ্ীলোক স্ত্রী! | 

১৮০ 



শা পশ্পীপিশ পাপা স্পিপ পপ পিস শিপ 

বিৰে [ ১৪৪৪ ] বিশ 

শিপ এপ শি পর কন পাশ পিশিশীপপা পাশে পল 

বিবীত (বি না-বীত গত) সৎ, পু, | বিবেকী (বিবেকিনৃ, বিবেক +ইন্ _ অন্তযর্থে 
প্রচুর তণ।দিবিশিষ্ট পরিরক্ষিভ গোমহি- অথবা বি বিশেষরূপে-বিচ বিচার 
বাদি চরিবার ম্ছান। +ইন্(ণিন্)ট-ক, শীলার্থে) বিৎ, জিহ, 

বিবৃত (বিববুণ দেখ, তক্কে) _ শ্ম) বিং, তরি, বিবেকযুন্তত । বিব্চেনাকারী, বিচারক। 
বিস্তৃত, প্রসারিত । প্রকটাকুত । ব্যাখ্যা ত) ৰ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, বিরাগী । সৎ, পু) দেব- 

[ 
বর্ণিত। প্রকাশিত। প্রাকটিত। মহৎ । সেনরাজপুত্র ৷ 
স্পস্ঠীকত । প্রমাণীকৃতত । উন্ম,ক্ত, খোলা। | বিবেচক বিবেক দেখ, অকণেক)-_ ক) বিৎ, 
তা স্ত্রী, বাতরোগবিশেষ। | ত্রিং, বিচারশক্িিমান্, বিচারক্ষম,। বিবে- 

বিবৃতাক্ষ (বিবৃত বিস্তৃভ, বৃহৎ অক্ষ |] চনাকাব্ী, বিচক্ষণ । 
অগ্গি শকাজ, ৬ঠী _ হিৎ+ অ--প্রৎ) সৎ, | বিবেচনা _ ক্লীৎ ] (বিবেক দেখ,অন(অনট)) 

পৃৎ, কুকুট | বিৎ, ত্রিৎ, বিস্ফাঙিতশোচন। ূ বিবেচলা _ স্ত্রী 1 আঅন-_ ভা) সং, বিচার । 
বিকৃতান্ত বিবৃত বিস্তৃত- আন্ত মুখ, বিতর্ক, বিশেষক্ূপে আলোচনা। 

৬ঠী-হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, বিস্তৃতমুখ, যে বিবেচনীয় (বিবেক দেখ, আনীম় _ন্ধ) বিৎ, 
মুখ ব্যাদন করিয়। থাকে। ূ ত্রিৎ বিবেচনার যোগ্য । 

বিকৃত (বিবরণ দেখ, তি(ক্তি) _ তা) সং, স্্রীৎ, ৰ বিবেচিত ( বি-বিচ-ঞ্রিঃুবেচি +তক্ে) 
বিবরণ, ব্যাখ্যা,টীকা । শিং- ১বাক্যস্য _শ্ম) বিং, ত্রিৎ বিচারিত, অতর্কিত, 
শেষাৎ বি্বৃতের্বদস্তি সামনিধ্যতঃ সিদ্ধ" নিরূপিশ্ত। গিদ্ধ। [বিবেচনাযোগ্য | 
পদস্য বৃদ্ধাঃ ।? প্রকাশ, প্রকটন। বিজ- ; বিবেচ্য বিবেক দেখ, ষ-শ্ম) বিং, কিং, 
স্ণ। বিস্তার। ্ | বিবোঢা বেবোঢড ১ বিবাহ দেখ, তৃত্েন্)-_- 

বিবৃত্ত বেবর্ত দেখ, তক্তে)- ক) বিৎ, তরি, ক) সং, পুং, বিবাহকর্তী, পতি, ব্র। 
পরাবুদ্ত, ফেরান। তিথ্যক্ চলিত । শিং ! নিক্রবন্ (বিক্রবৎ, বি না, বিরুদ্ধ ত্র 
_ ১৭বিবুন্তপার্থৎ ক্চিরাহাবং সমুদ্বহ- ৃ বল14অতশ্রেত)_ ক) বিং, ত্রিং, মৌনী। 
চচার নিতশ্বরম্যৎ |») ঘুর্ণিত। লুঠিত। | বিরুদ্ধসক্তঞা। শিং- ১ ৭পরার্থবাদশী দণ্ডযঃ 
স্ত।-_ স্ত্রীৎ, ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। স্যাৎ্ ব্যবহারেষু বিব্রচবনূ )?? 

বিবৃত্তি বিবর্ত দেখ, তি(ক্ডি)- ভা) সৎ) বিব্বোক বিবু [বি-বা গমন করা 
স্ত্রীৎ, চক্রব্ড ভ্রমণ, ঘৃর্ণন। স্কুরণ। | কু) ভা] গতি-ওক [উচ পমৰে 

শিবৃদ্ধ (বি-বৃধ বাড়1+- ত(ক্ত)- ক) বিং হওয়া7্া | ধি।যাহাতে সমবেত হয] 
ত্রিৎ, প্রবুজ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাণ্ড । স্থান । গর্বিবিতা স্ত্রীর পতিবিশেষের ্ছান, 

বিবৃদ্ধি (বি - বৃদ্ধি) সং, স্ত্রীৎ, সম্যক বৃদ্ধি । ৬ঠী-_ব) সং, পু, ভাববিশেষ ; শু কের 
বিবেক বি বিশেষরূপে-বিচি বিচার; অভিমত বস্থ প্রাণ্তিতেও গর্ব্বা” £ 'অলা- 

করা, পথক্ কর।+ অ(ঘএ৪)- ভাবে) সৎ, দর । তদ্রেপ করাতে নায়কের প্রণয়বুদ্ধি 
পু, বিচার, বিবেচনা । ভেদ, ধিভিন্নতা। | হয়। 
বৈরাগ্য, সংসারে ওদাস্য। তত্বজ্ঞান, | বিশ, (বিশ, প্রবেশ করা4-*কিপ)-_ ক) 
দেহ হইতে ত্রহ্ষকে পৃথক্ জ্ঞান করি- | সং, পুত, বৈশ্য, বণিপ জাতি । মনুষ্য । 
ৰার ক্ষমতা । প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান। স্তীং, কন্যা । বিৎ, ভ্রিং, ব্যাপক । 
আনাগার | চৌবাচ্চা। বিশ (বিশ. দেখ, অ(ক্)- ক) সং, পু, বৈশ্য- 

বিবেকতৃষ্ব। (- দৃশ্বন্) বিৎ, ত্রিং, বিবেকদশাঁ, | জাতি । মনুষ্য । ক্রীৎ) মবণাল। শী _্ত্ীৎ, 
বিবেক । কন্য।। বি, ত্রিং, ব্যাপক। 

বিবেকিত। (বিবেকী 1 তা ভাবে) সং, স্ত্রীং, | বিশকলিত ; বিংত্রিৎ, বিবেচিত। 
ধিরেকীর ভাব । শিৎ--১ “যৌবনং ধন- | বিশক্ষ (বি না-শঙ্ক। ভয়, *ঠী-হিৎ) 
সম্পত্িঃ প্রভৃত্বমবিবেকতা।” বিং, ত্রিৎ, শঙ্কারহিত, নির্ভয়। 



বিশ ্ 

পপি পিপাসা পপ্পপপা্পপনাীপাীশী 

বিশঙ্কট (বি অব্যয়শব্দ 1 শঙ্কটচ্_ প্র । 

বিসঙ্কট ঠ ২য়-পক্ষে--বি- সম-কট গষন 
করা +অ(অন্)-- ক) বিং, ত্রিং, বিশাল, 
বৃহৎ, বড়। 

বিশক্ষমান (বি-শন্কু আশঙ্কাকরা4+ আন 
শোন) - ক) বিৎ, ত্রিং, আশঙ্কীকারী | 

বিশদ (বি- শদ্ূ [গমনকরা) নিপল হওয়া 1 
অ(অন্)- ক) বিৎং, ত্রিং, শুভ্র, শাদা; 
যেমন-বিশদবসনা। 

২ 'শুধন্য চৈত্রমাস, অঙগ্মী স্প্রকাশ, 
বিশদপক্ষ শুভক্ষণে |? (অন্নদ1)। 

নির্মল, পরিক্কৃত । স্পষ্ট, স্কট ৷ বিবিক্তা- 
বযব। প্রসন্ন, অনুকৃল। সুন্দর), মনোহর । 

সং,পুৎ শুভ্রবর্ণ। [ব্বাহিত ধন্বপ্রণালী। 
বিশপ্তন্ত্রববিশপ, প্রভৃতি যাজক ম্বার] নি- 
বিশঙ্বরা ; সং, স্ত্রীৎ। পত্রী । 
বিশয় (বি-শী[শয়ন করা] সন্দেহ করা4- 

অ(ছঅল্) - ভ1) সৎ, পুৎ১ সৎশয়, সন্দেহ । 
শিৎ--১বিষয়ো বিশয়শৈৈব পুর্াপক্ষস্ত- 
থোৌত্তরৎ । নির্ণয়শ্চেতি পরপ্চালৎ শাস্ত্রে ধি- 
করণৎ স্মৃতৎ |”? 

বিশর _ পু ] 

বিশরপ __ ক্লীং (অল্), 
ভা) সং, হত্যা, বধ। 

বিশরাক্ (বি-শু বধ কর17 আরু-ক) 
সৎ, পুং, বিশ্মর। 

বিশল্য (বি না-শল্য শেল, ৬ঠী-_ ছিহ) 
বিৎ, ত্রিৎ, শহ্কুরহিত, শল্যরহিত, শেল- 
শুন্য । শিং-১ “বিশল্যো বিকজঃ শীঘ্র- 
সুদতিষ্টন্ মহীতলাৎ।” শেলব্যথাশৃন্য। 
যাতনাশৃন্য। চিক্তাশুন্য। 

বিশল্যকরণী ; সৎ, ক্্রীং, ওষধবিশেষ | শিৎ 
- ১৭পুর্ববন্ধ কথখিতো যোহসৌ বীর জান্ব- 
বতা তব। দশ্িপে শিখরে জাতাৎ মহে।- 
ষধিমিহানয় | বিশল্যকরণীৎ নাম! সাঁবর্ণয- 

করণীৎ তথ1। সংজীবকরণাৎ বীর জল্ধা- 
নীঞ্চ মহোৌষধীঃ।?? 

বিশল্যা বিশল্য +আ-প্রৎ। ইহার দ্বানা 

অশ্মাদির বাধা নিবারণ হয়) সং, স্ট্রাই) 
গুলঞ্চলতা ৷ জুয়াতাশাক। অগিশিখা বৃক্ষ । 
দভী । ত্রিপুটা । জলযোদা। 

ঘঅন(অআনট)- 

১৪৪৫ ] 

(বি- শু বধকরা+অ | 

| 

বিশ! 

বিশস-- প্রং (বি-শস্ বধ করা4 
বিশসন ক রীং অ(অল্), অন(অনট) -_. 

ভা) সং, বধ, হত্য।, মারপ, বিনাশ । পুধঃ 
খডা। শিৎ--১ “অজসিবিশ সনঃ খড়াঃ।”” 

বিশসিত (বি-শাম্ ক্র পথ) বিৎ)ত্রিৎ, 
মারিত। 

বিশত্ত (বিশস দেখ, তক্তে)-শ্ম) বিৎ, ব্রিং, 
হত, মারিত, নাশিত | কর্তিত, ছিন্ন! 
সুশভ্য । অতীত । 

বিশা.পতি (বিশাম মনুষ্যত্ষের- পতি) 
সং, পুৎ, মনুষ্যেখ্বর, রাজা। শিং--৯ 
“সংবেশায় বিশাৎপতিৎ বিসসর্ভা 17, 

বিশাই (বিশ্বকম্মা। শব্দের অপভ্রৎশ ) বিশ্ব- 
কম্ম। ৷ 

বিশাকর ; সৎ, পুং১ ভদ্্রচুড়, লঙ্কাসিজ । 
বিশাখ (বিশাখা নক্ষত্রবিশেষ+ অ(ষঃ)-. 

অপত্যার্থে, ইনি এই মুর্ভিমৎ নক্ষত্র স্বার! 
প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন) সং১ পু, 
কার্তিকেয়। যাচক, ভিন্ষু । ধনুদ্ধারিদিগেক 
পদ সংদ্ছান-বিশেষ। পুনর্নবা। €(বি-; 
শাখা) শাখাহীন। 

বিশাখজ ; সং, পুৎ, নারঙ্গ। 
বিশাখা (বি-শাখ ব্যাণ্ড হওয়া4- কম, 

আপ) সং,দ্মীৎদদ্ধৎ, ষোড়শ নদ্গাত্র । ইহার 

(জাতির 

না ১৭ 117) 
লিশাখ। নেক্ষতর )। 

রূপ তোরণাকার চতুস্তারকাময়। ইহার 
জাতকফল যথা--সদানুরক্তো বিবিধক্রিয়া" 

যাং ছুবর্ণকারৈরপি সখ্যমেতি। যস্য 
প্রহ্ততে চ ভবেৎ বিশাখা সথা ন কস্যাপি 
ভবেহ প্রন্তঃ | ঃ 

বিশাতনী ; সৎ, আ্ট্রীৎ, মোচনকত্রখ। শিং - 5 
“যত্বুৎ পৃচ্ছমি মভ্যানাৎ চত্যুপাশ্াবিশ|- 
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বিশার (বি পর্যায় ভ্রমে- শী শয়ন করা 
শঅ(অল্)-_ ভাব) সং, পুৎ, প্রহর 
দিগের পর্ধযায়ন্কে' দ শয়ন। 



বিশি 
পাপ 

বিশারণ (বি-শু-ঞ্রিন্শারি বধ করা 

অন(অনট্)- ভা) জং,ক্লীৎ) মারপ, হত্যা, 

বধ। | 

বিশারদ (বিশাল বৃহত্ধ (বশঃ ইত্যাদি]_ 

দা দ্ানকর।+দ্ম(ড)-ক। লস্ছানে র) 

বিৎ, ত্রিৎ, দক্ষ, নিপুণ, চতুর ; যেমনল-_ 

রণবিশারদ। বিদ্বান, পণ্ডিত। প্রসিন্ধ, 

বিখ্যাত। প্রগল্ভ । শ্রেষ্ঠ ।নিজ ক্ষমতায় 

বিশ্বাসবান্। বিস্তৃত গর্ধধিত। পুং, 
বকুল । দ1- স্ত্রীং, ক্ষুদ্র হরালভা। । 

বিশাল. (বি+শালচ্, কিম্বা বিশ প্রবেশ 

করা+আল(কালন্)-ক ) বিৎ, ত্রিৎ, 

বৃহৎ, বড়। বিস্তৃত, চৌড়া। বিখ্যাত, | 

অদ্ভুতকণ্মী। বিস্তীর্ণ । সংঃ পু২, মুগ- 

বিশেষ । পক্ষিবিশেষ। নুপবিশেষ । বৃক্ষ 

বিশেষ । লী-স্ত্রীৎ, গঙ্গা ও গগুকী 

নদীর সঙ্গমস্থানের নিকট বস্তাঁ পুরীবিশেষ। 

বিশালতা (বিশাল 4+তা।- ভাবে) সৎ, স্ত্রী, 

বৃহত্ব, প্রকাণগ্ুতা। ওসার, বহর । বিস্তার। 
বিশালতৈলণর্ভ ) সৎ, পুৎ, অক্ষোঠবৃক্ষ । 

বিশালত্বকৃ (বিশালত্বচ্, বিশাল 

ত্বচ বন্ধল) সং পু, অপ্তবর্ণ বৃক্ষ, 

ছতিম গাছ। 

বিশালপত্র ; সং, পুৎ, কাসালু । শ্রীতাল । 

বিশালা (বিশাল দেখ, আপ.) সং, জী, 

উ/জন্ধিনী, নগরী । ইন্দ্রবাকণী । মহেত- 

সারুর্বী। তীর্থ বিশেষ । দক্মকন্য। । ন্দী- 

বিশ্বে । গয় নামে, ভূপতি গয়াতীর্থে 

মুহ্বহক্ের, ব্বনুষ্ঠীন পুবর্ক দ্বর্থতীরে 
অবহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন 

করেন । গয়ের যজ্ঞকাখ্যে দীক্ষিত মুনি" 

গণ সরস্বতীরে তথায় সমাগত দেখিয়] 

বিশাল নামে প্রথিত করিয়াছেন । 

বিশালাক্ষ বিশাল বড় অক্ষি চক্ষু 

অ--প্রথ, ৬ঠী -হিৎ) সং, পুং, শিব। 
গরুড় ৷ বিধুঃ । বিৎ, ত্রিৎ, স্থনেত্রঃ যাহার 

চক্ষুঃ বড়, বৃহৎ নয়নমুক্ত । ক্ষ _স্তীহ, 

ছুর্গা । স্থুলোচনা, যে ক্রী চক্ষুঃ উত্তম। 

যোগিনীবিশেষ । নাগদভ্তী। বরস্ত্রী। 

বিশিখ (বি বিশিষ্ট শিখা অগ্রভাগ, 

৬ী-ছিৎ) সং, পু, বাণ, শর) ইফু। 
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বিশে 

শরগাছ্ছ । তোমরাক্স্র ॥ বিং) ভ্রিংঃ শিখা” 
রহিত । শিৎ- ১. “বিশিথোহনুপবীতী 
চ কৃতৎ কন্ম ন তৎ্কুতৎ |” খা।- স্ত্রী, 

রথ্যা, রথ । খন্িত্রী, থম্তভ]। চরকার 
টেকো।। নাপিতের স্ত্রী, নাপতিনী । আতু- 
রাগার, ষে গৃহে রোপী থাকে । 

বিশিঞ্ান (বি- শিন্জ, আন্ক,ট শব্দ কর! 
৮ আন(শান) _ ক) বিৎ, ত্রিং, শব্দকারী। 

বিশিপ 3 সং১ ক্লীৎ, মন্দির । 
বিশিই্ই (বি-শিষ বিশেষ কর ত(ক্)- 

ক, কিন্বা শাস্ শাসন করা4+ত1ক্ত)-- 
ক) বিৎ, ত্রিৎ, যুক্ত, মিলিত ।  .।ক্ষণ। 

ভিন্ন । অতিশিষ্ট । খ্যাত, যু” । সিদ্ধ। 

পুৎ, বিষ্ণ। শি২-১ “লিশিষ্টঃ শিষ্টকৃৎ, 

শুচি2 1? 

বিশীর্ণ বি-শ. হিংসা করা, তে করা+ 

র ত(ক্ত)- প্র) বিৎত্রিৎ, শুক্ষ । কৃশ । জীর্ণ। 

৷  বিঘটি', ক্রুটিত, বিশ্লিষ্ট, পতিত । 

র বিশীর্ণ পণ ) সৎ, পুৎ, নিশ্ববৃক্ষ | 

বশীধ্যমাণ (বিশীর্ণ দেখ, আনশোন) _ ক) 

বিং, ত্রিৎ, ফাহ।? বিশীর্ণ হইতেছে। 

৷ বিশুদ্ধ (বি-শুদ্ধ নলিম্মল) বিৎ, ত্রিং শুচি, 

পবিত্র । নিশ্মল। নির্দোষ । ষটচক্রান্তর্গত 

পঞ্চম চক্র । 

বিশুদ্ধগণিত (৮976 01009705008 ) যা" 

হাতে পদার্থের সহিত কোন সম্বন্ধ না 

রাখিয়া কেখল রাশির নিরূপপমাত্র কর। 

হয়। 

বিশুদ্ধি (বি-শুদ্ধি শোধন) সং, আ্ীং, 

পবিত্রতা । শোধন । ফংশোধন। নিশ্ব- 

লতা । শিং _১ “হেয় সৎলক্ষ্যতে হাথো 

বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।” নির্দোষতা। 

সাদৃশ্য । একতা । সংশয় । ছেদ । 

বিশুক্ষ বি-শুক্ক নীরস) বিং, ত্রিৎঃ শুক, 

নীরস । ম্লান। 

বিশৃঙ্খল (বি না- শৃঙ্খল। শিকল, ৬ষী_ 

হিৎ) বিৎসন্রৎ্ শৃঙ্খলার হিত, শৃঙ্খলাহীন, 

নিয়মবহিভূ তি, উপ্ট।পান্ট। | অনিয়মিত ! 

অবাধ্য । ছুদ্দাস্ত। 

বিশেষ বি_শিষ বিশেষ করা, গুণ বলা 

+অজেল্)-ভা) সৎ) পু, প্রভেদঃ 



বিশে [ 

বৈলক্ষণ্য | প্রকার, রকম। নিয়ম । বৈ- 

চিত্র্য । ব্যক্তি । সার । প্রকর্ষ। তারতম্য । 
আধিক্য । অবয়ব । দ্রষ্টব্য দ্রব্য। তি- 

লক । কণাদদর্শনোজ পদার্থবিশেষ। 
বৈশেষিকদর্শনোক্ত পদার্থবিশেষ। কা 
ব্যের অলঙ্কারবিশেষ, ষ্ি আধেয় আ- 
ধারশূন্য হয় কিম্বা এক বন্ড অনেকের 
গোচর হয় অখবা সমর্থই হউক বা অস- 
মর্থই হউক কোন একটী কার্য করিতে 
গিয়া দৈবাৎ বদ্দি তাহার সেই কার্য 
করা হত্। বিৎ, ত্রিৎ, অধিক । উতৎকুষ্ট। 
ভিন্ন । 

বিশেষক (বি-শিষ-ডিঃ শেষি+অআকণেক), 
-ক) সৎ, পুং_ ক্রীৎ, ললাটের তিলক । 

তমালপত্র। চিত্রক। পুং, তিলকরক্ষ । ৷ 
ক্লীৎ, শ্লোকত্রয়ের সন্বন্ধ, এঝ্বাক্যতাপন্ন : 
শ্লোকত্রয় । বিং, ভ্রিৎ 
বিশেষকারক। 

বিশেষজ্ঞ (বিশেষ -জ্ঞ [জ্বা জানা+'অ 

ডে)-.ক) ষে জানে বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি! 
সবিশেষ জানে, জ্ঞানী । 

বিশেষকচ্ছেদ্য ; সং, ক্লীৎ, চতুঃষষ্টি কলাস্ত- 
ণ্তি ষষ্টকল | । 

বিশেষণ বে-শিষ সম্যক্রূপে বোধ করা 
+অন(অনট)_ণ। যথা ছত্রেণ ছাত্রম-. 
দ্রাঙ্সীৎ্) সং, ক্লীৎ প্রভেদকাপক গুণ: 
ক্রিয়াদি। যথা_-“বিশেষণে সবিশেষ । 

কহিবারে পারি।১১ (অনমদা)। বিশেষ্যের 
ধশ্ম, যাহ দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা অবশ্থ। 
প্রকাশ হয় ; বিশেষণ ভিরবিধ-বিশেষ্য- 
বিশেষণ, বিশেষণবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশে- 
ষণ; যথাক্রমে উদ্বাহরণ-_-নৃতন গৃহ, ; 
পরমদয়ালু, শীগ্র যাইতেছে । চিহ্ু। 
অতিশয়করণ । 

বিশেষিত বিশেষ প্রভেদ + ইত - সং- 
জাতার্থে। অথবা বি-শিষ---েষি 

কত -শ্ম) বিৎ, তিং, ভিন্ন, পৃথকৃকৃত, 

প্রভেদিত | বিশেষণ দ্বারা নিণঠত। 
বিশেষোক্তি (বিশেষ _ উক্তি, যং- স) 

স্ীং, কাব্যের অলগ্কারবিশেষ, যেখালে । 
কারপ সন্তেও কারধ্যের অভাব দেখিতে 

প্রভেদকারক, ৷ 
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বিশ্রী 

পাওয়া যায়; ঘথা--যাহারা ধনবান্ হই- 
যাও নিরহস্ক.ত হন, যুব! হইক্লাও চিত্ত- 
চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে পারেন, তাহা- 
রাই প্রকৃত মহাত্মা । অসাধারণ অবশ্যি 
বর্ণন। 

বিশেষ্য (বিশেষণ দেখ, য(ঘ্যণ)--শ্ম ) মং, 
পুৎ, ধম্মর্ণ, যাহ। দ্বারা কোন বন্ত বা ব্যক্তি 
বোধ হয়; ষথা-_বৃক্ষ, লতা, গো মনুষ্য 
প্রভৃতি । গুণাদি দ্বারা প্রভেদ্য । অব- 

চ্ছেদ্য। প্রধান, শ্রেষ্ঠ । আদিম, অনি 
কারণ । 

বিশোক (বি না- শোক, ৬ষী - হিং) বিং, 
ত্রিৎ, শোকরহিত । সৎ,পুৎ। অশোকবৃক্ষ | 
কা-জ্জীং, যোগশাস্ত্ে--চিত্তবৃত্তিবিশেষ । 

বিশোধন (বি-শোধন শুদ্ধি) সং, ক্রীং, 
বিশুদ্ধকরণ। শিং--১ “প্রায়শ্চিত্ত বি- 
শোধনমৃ।') সংশোধন । পবিত্রকরণ। নী 
সী, নাগদত্তীবৃক্ষ | ব্রহ্মার পুরী । ধিনী-_, 
নাগদস্তী | 

বিশোধী (বিশোধিনূ, বি- শুধ-ডঞি-,শোধি 
নিশ্থল হওয়া বা করা+ইনৃশিনু)-ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, শোধনকারক। 

। বিশোষণ (বি-শুষ শুক্ক করা বা হওয়া7 
অন(অনট)- -ভা) সৎ, ক্ীৎ, শোষণ, 
শুক্ধকরণ। 

। বিশ্ন বিচ্ছ, দীপ্তি পাওয়14ন - ভা) সং 
পুৎ, দণ্ড । কাস্তি। ন্ফর্তি। গতি । 

বিশ্রণন বি-শ্রণ দান করা+7+ অন - ভা) 
সং, ্লীৎ, বিতরণ, দান । পাত্রসাৎ্কর।। 

বিএন _জ্র (বি-শ্রন্ভূ বিশ্বাস কর7+ত 
কি) ক) বিধ, বিশ্বস্ত । নিঃশক্ক। গাঁড়। 
শান্ত । ধৈর্যযাবলন্দী, ধীর। নীচমন।ঃ। 
অধিক) দৃঢ়। বিশ্রান্ত। 

চার অ (বিশ্রুন্ধ দেখ, অ.গ্গল )- তা) 
২, পুত প্রত্যয়, বিশ্বাম। প্রণম। স্বসন্া" 

বিহার । কেলি-কলহ। 
বিশ্রভী-অ (বিশ্রস্তিন্, বিশ্রত্ত +ইন্ - 

অন্ত্যর্থে) বিৎ,ত্রিৎ, বিশ্রত্তমুক্ত | বিশ্বামী। 
প্রণয়ী। 

বিশ্রবাঃ (বিশ্রবস্, বি-শ্রবস্ কর্ণ) সং, 
পু, রাবণের পিতা, মুনিবিশেষ। 



বিশ্ব [ ১৪৩৮ ] বিশ্ব 

আপা াসপিপপপিপসপিসপপীপিশািপপীপাপিল 

7 পিসি সস 

বিশ্রাণন, বিশ্রপন (বি- শ্রিণ-িঃসআ্াণি য়োজনার্থে-ুবিশ্বক ক্র [দৌড়ন] পশ্চ- 
দান করা4+আঅন(সনট) - ভা) সং, কীত, দগগমকরা-+-*(ক্িপ)-- ক। অথবা বিশ্ব -- 
দান, বিতরণ । | কনৃদূ [রোদন করা] শল করা+উ- প্রৎ 

বিশ্রাণিত (বিশ্রাণন দেখ, ত(ত্) প্র) বিৎ, র-_ আগম) বিং, ত্রিং, খল, ক্র র। সি 
ত্রিৎ, দত, যাহ! বিতরণ করা হইস্কাছে। পুৎ, শিকারী কুকুর । শব্দ, ধ্বনি । * 

বিশ্রাস্ত (বি-শ্রান্ত ক্ষাস্ত) বিৎত্রিৎ, শ্রাস্তি- | বিশ্বকর্মজা 8 (বিশ্বকর্্মন্ দেবশিজী _ 
যুক্ত । বিগতশ্রম । নিবৃস্ত, ক্ষান্ত । বিশ্বকশ্খুহ্থতা ঠ জ[জন্ জন্মান+ অ(ভড) 

বিশ্ান্তি বি -শ্রমৃ ক্লান্ত হওয়া তি(ক্ডি) ক] জাত, ৫মী- হিং, এবং সুতা কন্চা, 
- ভা) সৎ, স্ত্রী, বিরাম, নিবৃত্তি, ক্ষাস্তি। | ভষী-ষ) সৎ, শ্ত্রীৎ, হুর্য্যপত্বী, ছায়া। 
খেদাপনয়ন, শ্রমাপনয়ন, জিরন, আরাম সংজ্ঞ! । | 
করা । তীর্থবিশেষ। বিশ্বকশ্্া 0 কর্ত্মন্, বিশ্ব সর্বব্যাপী - কর্ন 

বিশ্রাম ॥» (বি- শ্রম ক্লান্ত হওয়া7+ কার্য, ৬চী- হিং) সং, পু, দবশিজী, 
বিশ্রাম (এ), অআ(অল ১- ভ1) সং, পু, ব্রদ্মার পুত্র ; যথা _- 

বিরাম, নিবৃস্তি । জিরন। “তুমি বিশ্বকম্ম, জান বিশ্বমন্খ, 
বিশ্রাব (বি-শ্রু শ্রবণ করা + (এ) তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ। 

স্) সং, পুৎ, খ্যাতি, প্রমিদ্ধি। ক্ষরণ । তুমি বিশ্বগড়, তুমি বিশ্বেগড়, 
আত: । পবনি । তাই বিশ্বকম্ত্া নাম 1?) 

হুর্ধ্য । মুনিবিশেষ । ঈখর, পরমেশ্বর । 
বিশ্বকা (বিশ্ব সমন্তড-ক শব্দার্থ কৈধাতুজ) 

বিশ্রী(বি না-শ্রী শোভা, ৬ষ্ঠী --হিৎ) 
বিৎ, ত্রিং, শরীহীন,। আজষ্ট ।' কতসিত, 
কদ্দাকার। ২, জিৎ, গঙ্গাচিল্ী, গাৎচিল। 

বিশ্রুত €বি- শ্রচ শ্রবণ কর1+7তক্তে)-প্্দ) । বিশ্বকৃৎ (বিগ্ব-কৃৎ্ [কু করা7 '(ক্রিপ)- 
বিৎ, ত্রিৎ, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ । ধ্বনিত। ক] যে করে) সং,পু২১তদবশি বিশ্ব কন্মা। 

জ্কাত।জ্ষ্ট। জগংকত1। 

বিশ্রুতি (বিশ্রত দেখ, তিক্তি)-_ ভা) সং, বিশ্বকেতু বিশ্ব জগদ্বযাপী-কেতু ধর্বজা, 

স্ত্রীঘ, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি । ক্ষরণ । আত । ৬ঠী - হিং) অং, পুৎ, অনিরুদ্ধ, উষাপতি। 

বিশ্লথ (বি -শ্লথ্ শিথিল হওয়1+কস(অন্) | বিশ্বকৃজেন। (বিশ্বক্ সর্বব্যাপী -সেলা, 
- ক) বিং, ত্রিং, শিথিল, আল্গ! । বিঘকৃসেন / ৬ঠী হিং) সহ) পুৎ, 7 শঃ। 

বিশিষ্ট বি না-শ্লিষ সংযুক্ত হওয়1+ত অস্ষোদশ মন্থ । বিষুতর নিশ্মাল্যধা কে" 
ক্তে)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, বিচ্ছিন্ন, অসংযুক্ত | | বতা। না স্ত্রীৎ, প্রিয়জ বৃক্ষ । 
বিকসিত, প্রস্ফ,টিত, প্রকাশিত । বিষুক্ত । | বিশ্বগন্ধ (বিশ্ব সমস্তাৎ_ গন্ধ, ভ্ভী- হিং) 
শিথিল । বিমুক্ত | সং, পুৎ, পলাশ, শিয়াজ । ্ধা1_ স্্রীং, 

বিশ্লেষ (বিশ্লিষ্ট দেখ, অ.বএঞ)- ভা) সত, পৃথিবী । 
পুৎ, অসংযাগ, বিভিম্ব হওয়া । বিকাস। | বিশ্বগ্রস্থি ; সং, স্ত্রীৎ, হৎসপদশী। 
বিরাগ । শৈথিল্য। বিশ্বচা $ (বিশ্বচ, বিশ্ব _ক্সন্চ গমন করা 

বিশ্ব বিশ প্রবেশ করা+ব(কনূ)_ পিসৎ- | বিশ্বচা $ +০(কিপ)-_ ক) অত, সমস্ত, 
জ্ঞার্থে) সৎ্পুৎ, বছৎ, গণদেেবতাবিশেষ । অর্বতহ, সর্ধত্র ।বিৎ, ত্রিৎ, সব্বব্যাপী । 

বন্দু, সত্য, ক্রহু, দক্ষ, কাল, কাম, ধ্ৃতিঃ : বিশ্বচক্র ; সং, কী, মহাদ্দানবিশেষ । 

কুরু, পুরুরবাঃ, মন্্রব-_এই দশ । নাগর । | বিশ্বজনীন (বিশ্বজন সর্ধলোক+ঈনপীন) 

পারমাণবিশেষ। কাধ জগষ্, ব্রহ্মাণড | - হিতার্থে) বিং,ত্রিৎ, সর্বাশোকের হিত- 

শপ । বোল । বিং, জিৎ, সকল, সমস্ভ। | জনক । 

বিশ্বকক্র তবশ্ব সমত্ত 7 কপ. _ স্বার্থে, নিশ্্র- | বিশ্বজিৎ (িশ্ব- জি, [জি জয় করা+* 



বিশ্ব ্ 
পপ 

€কিপ্)-- ক) যে জয় করে, ২য়া-ষ) সং, 
পু, সর্ববপক্ষিণষজ্ঞবিশেষ, যে বত অর্ব্বন্য 
দক্ষিণা দিতে হয়। বরণের পাশ । ম্যায় 
বিশেষ। বিংত্রিৎ, যে বিশ্ব ভায় করিয়াছে । 

বিশ্বতঃ (বিশ্বতস্, বিশ্ব. মস্ত +তল্ _ প্রাৎ, 
সপ্তমীস্থানে ভস্) অং, সর্ধত্র । জর্ধ্ব- 
প্রকারে। | 

বিশ্বদেব (বিশ্ব সকল-_ দিব, ক্রীড়া কর! 
শঅ(অল)-- ক) সৎ, পুং, অগ্নি। পুৎ, 
বছৎ, গণদেবতাবিশেষ । বা স্ট্রীৎ, ভুস্ব 
গবেধুকা, গোরক্ষচাকুলিয়া। নাগবল।। 
'অকণ পৃষ্পদত্োত্পন্ন । 

বিশ্বদ্র্যঙ €- দ্রচ্১ বিশ্বক সর্বত্র _অন্চ, 
গমন করা! 4 *ক্িপ)-ক। কহদ্রি) 
বিৎ, জিৎ, র্ধত্র গমনকারী। 

বিশ্বধারিপী বিশ্ব সমস্ত-ধারিন্ যে ধারণ 
করে) সং, স্্রীৎ, পৃথিবী । 

বিশ্বনাথ বেশ জগৎ নাথ প্রভু, ৬ঠী_ 
ষ) সং, পুৎ, শিব, মহাদেব । 

বিশ্বপর্ণা ; সং, জীৎ, ভূম্যামলকী। 
বিশ্বপা বিশ্ব পাপা পালনকরা4*িপ্) 

_-ক) যে পালন করে) সং, পৃৎ, বিশ্বের 
পালনকর্তা, পরমেশ্বর । শুর্ধ্য। চত্। 
অগ্ি। 

বিশ্বপ্না বেিশ্ব্দন, বিশ্ব সমস্ত _প্দা তক্ষণ 
করা+ অন্ --প্রৎ) সং, পু, সর্ববভক্ষক, 
গশ্মি। চজ। সুর্ধ্য। দেব ।বিশ্বকম্মী। 

বিশ্ববোধ ; সৎ, পু, বুদ্ধ বা বৌদ্ধ যুনি। 
বিশ্বতৃ ; সৎ, পুৎ, তৃতীয় বুদ্ধ। 
বিশ্বতোজাঃ (- ভোজস্, বিশ্ব সমত্য-ভুজ্ 
ভোজন কর1+- অস্-_ প্রৎ) সৎ, পুৎ, সর্ধ্- 

ভূক, যে সমুপায় বন্ত ভোজন করে। যে 

সমুদ্ায় ভোগ করে। 

বিশ্বমদ1 ; অহ, স্্রীং, অগ্মিজিহ্বা!। শিৎ_১ 
“কালী করালী চ মনোজবা চ মুলোহিতা। 

১৪৩৯ |] বিশ্ব 

| বিশ্বস্রা (বিশ্বস্তর দেখ, আপ.) সং, সৎ, 
পৃথিবী । শ্িং-- ১*বিশ্বস্তর] ভদ্ধরণাচ্চান- 
স্কানস্তরূুপতঃ ৷ পৃথিবী ০৮ 
ত্বান্মহ।মুনে |”, 

বিশ্বযু ; সৎ, পুং, বাস্ু। 
বিশ্বরাজ্ বিশ্ব সমস্ত-- রাজ যে] দীণ্ডি 

পায়) শাসন করে) সং, পুৎ, পরমেশ্বর । 
বিশ্বরূপ বিশ্ব সমস্ত_ব্ধপ মুর্তি । অঙ্া- 

ভারতে--তাহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করি- 
তেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে 
প্রত্যাত হইয়াছেন) সৎ,পুৎ, বিষু,নস্ত্ব 1 

বিশ্বরূপক ; সং, ক্ীৎ, কৃষ্ণাগুরু | 
বিখবরেতাঃ (-রেতস্, বিশ্ব সমস্ত রেতস্ 

বীজ) সং, পুত, ব্রহ্ম, প্রজাপতি ॥ 
বিশ্ববলী (- বলিনৃ,বিশ্ববল+ ইনৃ - অস্ত্যর্থে) 

বিৎ ত্রিৎ, সর্বপ্রকার বিষয় বোধে সমর্থ । 
বিশ্ববিদ্যালয় 00731975160) সব্বপ্রকার বি- 

দ্যার আলোচনাস্থান। 
বিশ্ববিধাতা-_ বিধান, + (বিশ্ব -বিধাত, 
বিশ্ববিধায়ী-_ বিধান $ বিধায়িনা বে 

দরে। যিনি সমুদায় সৃষ্টি করেন) সং, পু, 
বিশ্বস্ত, হষ্টি কর্তী। ৷ 

বিশ্ববেদ্াঃ €(-বেদস্, বিশ্ব সমত্ত-_বিছৃ 
জান147অস. _ ক) সংপুৎ, সর্কজ্ঞ, মুনি । 
শিৎ-১ দদ্দস্ভতি নঃ পুষা বিশ্ববেদা2 1? 
দেবতা। 

বিশ্বব্যাপী, বিশ্বব্যাপক বিশ্বব্যাপিনৃ, বিশ্ব_ 
ব)পিন, ব্যাপক যেব্যাপে, ২য়1- ষ ) 

বিংত্রিৎ, সর্ববভ্রগামী, সকলশ্থানে বিস্তৃত । 
বিশ্বশ্রবাঃ (-শ্রবসও বিশ্ব_শ্রবস, কর্ণ) 

সং, পু, মুনিবিশেষ । 
বিশ্বসন বি_শ্বস[নিশ্বাস ফেলা] বিশ্বাসকর! 

+অন(অনট্) ভা) স্ধ, কী, বিশ্বাস, 

প্রত্যয় । 
বিশ্বসহ1 ; সং, জ্্রীং, অমিজিতরা। | 

চৈব চ ধূত্বর্ণ। । স্ক'লিজিলী বিশ্বমদার্চি | বিশ্বসার (বিশ্ব _-সার জারাংশ ) সং, ক্লীৎ, 

সোহগ্নেঃ সটগুব জিহ্বাঃ কসিতা মুনীটৈ2।” 
বিশ্বস্তর (বিশ্বম্ব সগৎ্কে -ভর [ভূ ভরণ 

করা-4অখে)- ক] যে পোষণ করে ) সং, 
পুং» বিশ্বত্রাতা» বিষুব। ইন্দ্র, শচীপতি। 
নিৎ ত্রিং, বিশ্বধারণকর্ত। 

তশ্্রশাস্মবিশেষ। 

বিশ্বসিত বি- শ্বস [নিশ্বাসফেল! ] বিশ্বাস 

করা তক্জে)- সদ) বি, ত্রিৎ, বিশ্বাস- 

পাত্র । বিশ্বামী। ও 

বিশ্বঙ্বক্ (-ক্জ, বিশ্ব সমত্ত_শৃজ্ স্ট 



বিশ্বে [ ১৪৪০ ] বিষ 

করা +০(কিপ)- ক, ২য়া- ঘ) সং, পুত, 
বঙ্গ, সষ্টিকর্তী।। ও 

বিশ্বস্ত (বিশ্ব -শ্বস্[ নিশ্বাস ফেল। ] বিশ্বাস 
কর1+ তক্কে) _ন্ম) বিৎ, ত্রিৎঃ বিশ্বাস- 
পাত্র । (+ক্ত-_ ক) বিশ্বাসী । শিৎ-১ন 
বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ,। 
বিশ্বাসান্চয়মুৎ্পন্নৎ মূলাদপি নিকৃম্ততি |”? 

বিশ্বস্ত বি বিফল - শ্বস্ত [শ্বস নিশ্বাসফেল! 
শ-তক্তি)--ভাঁ] জীবন, যাহার বিফল 
জীবন, ৬ঠী-হিৎ) সং, স্ত্রীৎ, বিধবা, 
গতিহীন। স্ত্রী । 

বিশ্বাচী বিশ _অন্চ গমনকরা4+০ক্িপ্ট 
-- প্রৎ ) সৎ, স্ত্রী, খগ্নরোবিশেষ । বাহ- 
রোগবিশেষ। 

বিশ্বাত্ম। (বিশ্বাত্বন্, বিশ্ব_ আত্মন আত্মা, 
৬ষঠী - হিং) সং, পুং, শিব। বিষণ । ব্রহ্মা । 

বিশ্বামিত্র (বিশ্ব স্মস্ত-মিত্র বন্ধু, ভ্চী 
-ষ, অ স্থানে আ) সং, পুৎ» গাধিরাজ- 
পুত্র, যুনিবিশেষ ; ইনি ক্ষত্রিঘ্া হইয়াও 
তপোবলে ব্রাঙ্ষণ হইয়াছিলেন। 

বিশ্বাব্য (বিশ্ব বসু, অ- আ) জং, পু, 
গন্ধর্ববিশেষ । স্ত্রীৎ, রাত্রি । 

বিশ্বাস বি-শ্বস [নিশ্বাস ফেলা] বিশ্বাস 
করা+ অ(ঞ১- ভা ) সং, পুধ, বিশ্ব্ত, 
প্রত্যয় । শ্রদ্ধা । 

বিশ্বাসঘাতক (বিশ্বাস+তাতক যে নাশ 
করে) সৎ, পুং, বিশ্বাসহ্স্তা, অবিশ্বাসী । 
প্রতারক, বঞ্চক । 

কিশ্বাসী বিশ্বাসিনূ, বিশ্বাস 7 ইন্ _ অন্ত্যর্থে) 
বিং, ত্রিং, যে বিশ্বাস করে, যাহার বিশ্বাস 
আছে। বিশ্বাসপাত্র ৷ 

বিশ্বাস্য (বিশ্বাস দেখ, যধ্যেণ)-শ্ৰ ) বিং, 
ত্রিং, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বসনীয় । 

বিশখবেদেব ; সং, পু, বছৎ, গণদেবতা- 
. বিশেষ । শিং- ১ “ক্রেতুর্দক্ষে। বস্তঃ সত্যঃ 

কাম: কালভ্তখা দিনিঃ। রোচকশ্চান্দ্রব! 

শ্চৈব তথা চান্যে পুরূরবঃ। বিশ্বেদে বা 
ভবস্ত্যেন্ডে দশ সর্বত্র পুজিত1:।”পুৎ,বহি। 

বিশ্বেশ 8 (বিশ্ব জগত্- ঈশ, ঈশ্বর, 
' বিশ্বেখর :/ ৬ঠী-ব) সং, পুৎ, শিব, 

বিশ্বনাথ । কাশী শিবলিঙ্গ । | 

বিশ্বৌধধ ; সৎ, ক্লীহ, শী । 
বিষ, (বিষ, বিষ [মলনাভীকে] ব্যাপা4০ 

(কিপ) - ক) সৎ, স্্রীৎ, বিষ্ঠা, মল। 
বিষ (বিষ, ব্যাপা 4 অকে)_ ক) সং,পুৎ, 

_ক্সীৎ, গরল, কালকুট, হলাহল, প্রাণ. 
নাশক দ্রব্যবিশেষ। রীৎ, জল্। পদ্মাদির 
মৃণাল। বোল । বৎ্সনাভ। 

বিষকণ্টকিনী ; সৎ, স্ট্রীঘ, বন্ধ্যাককেটকী। 
বিষক্ ; সং, পুৎ্, নীলকঠ, শিব । 
বিষকন্দ ; সৎ, পুৎ, নীলকন্দ। 
বিষক্ত (বি-সন্জ আলিঙ্গন করা+4ত 

ক্তি)-_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, আসন, সংলগ্র । 
বিষঘ। ; সৎ, স্ট্রীৎ, গুড়,চী। 
বিষাতী ; সৎ, পুখ, শিরীষবৃক্ষ 7, ত্রিৎ, 

বিষনাশক। 
বিষদ্ব (বিষ-গ্রহন বধ :1:4+অ(টকৃ) 

-ক) যে নাশ করে, ২যা বি, ত্রিৎ, 

বিষনাশক | গ্বী-স্্রীৎ,) পমোটিকা। 
ইন্দ্রবারুণী । বনবর্ধবরি ' স্বল্পফল! । 
ভূয্যাবলী । রক্ষপুনর্নবা হারদ্রা। বৃশ্চি- 
কালী। মহাকরঞগু। 

"শী শিপ 0255 

| বিবজিহ্ধ ; সৎ, পুৎ, দেবতাড়বৃক্ষ | 
বিষজর ; সং, পুৎ, মহিষ। 
বিষণ্ড ; সং, কলা, মুণাল, পর্বের ডাটা। 
বিষ (বি-_ সদ অবসন্ন হওয়17+ তক্ে)- 

ক) বিৎ, ভ্রিধ, বিযাপযুল্, খিশ্ন, ম্লান । 
বিষধতা (বিষ+ত:- ভাবে ) সৎ, স্ত্রী, 

বিষাদ, গ্লানি, খেদ। মনোভঙগ। স্ঘদর্তি- 

হীনতা। 
বিষাদ (বি-সদৃ [গমন করা] নিশ্মল হওয়া 
শ(অনৃ) - ক) বিং, ত্রিং, শুভ্র । স্বচ্হ। 
নির্মল । স্পষ্ট! সং, পু, শুক্ুবর্ণ। ক্লীৎ, 

পুষ্পকানীস। (বিষ-দা দান করা 
ভড)-_ ক) পুৎ, মেঘ । বিং, ব্রিৎ। বিষ- 
দ্রাতা। 

বিষদত্ত বিষ _ দত্ত দাত, ঠী - হিৎ্) সহ 
পু, সর্প, বিষদস্তবিশিষ্ট । 

বিষদর্শলমৃত্যুক ; সৎ, পুৎ। চকোরপক্ষী। 

বিষধর বিষ -ধর [পর ধারণ করা7-আঅ(অন্) 

- ক] যে ধরে, ২য়।_ য) মং) পুৎ) ভুল, 
সর্প । 



বিষ [ ১৪৪১ ] বিষ] 

বিষধাতী (বিষ -খাত্রী ধাই) সং, ভ্ীৎ, | বিষমযুখ 7 (বিষম অযুগা, অসম আ- 
মনসাদেবী। বিষমেু 4/ যুধ অস্ত্র, ইযু বাণ, ৬ঠী_ 

বিষপুস্প ; সং,কীৎ, নীলপদ্ । বিষযুক্তপুষ্প। হিং) সং, পুৎ, পঞ্চবাণ, কন্দর্প। 
বিষবঞ্চিকা; সৎ) স্ত্রীৎ, বিচুটা। প্দীর্ঘব্পী 

তৃণারূঢা পত্রমঙ্গুলিসার্দীকমূ । পুষ্প ক্ষু্রৎ 
ফলঞ্চেব ধাত্রীৰৎ পরিকীর্ভিতমৃ। গাত্র- 
স্পরর্শৎৎ কণড.করী বিক্দেয়া বিষবর্চিক117? 

বিষভিষক্ (বিষভিষজ, বিষ-ভিষজ চি- 
কিৎসক) সং, পুৎ, ষে ব্যক্তি বিষবিদ্যা 
জানে, সাপুড়ে । 

বিষভূৎ্ (বিষ-ভ পোষণ করা+4+-০(ক্ষিপ) 
- ক) সৎ, পুৎ, সর্প । 

বিষম (বি না-জম সমান) বিৎ, ত্রিং 
আসমান, অযুগ্, বিযোড়। যাহার সমান 
নাই। কষ্টদ, রেশকর । দুর্গম । দুঃসহ.। 
বিষতৃল্য । ছুগ্রাহ্য। ছুর্ববোধ। সক্কট। 
দারুণ ৷ উন্নতানত, বন্ধুর । উত্কট। সৎ, 
ক্লীং, পদ্যবিশেষ । শিং-১ “ভিন্নচিহ্- 
চতুষ্পাদ্দৎ বিষমৎ পরি কীর্তিতৎ |”? অর্থা- 
লঙ্কারবিশেষ। তালবিশেষ। পুং, অধুগ্ম 
রাশি ; যথা-_মেষ মিথুন সিংহ ইত্যাদি | 

বিষমচ্ছদদ (বিষম অধুগ্ম-ছদ পর, ৬ঠী 
_ হিৎ্) সং্পুং, সপ্ত চ্ছদবুক্ষ,ছাতিমগাছ। 

বিষমদলক (131001)101১00% ) যে সকল 

ঝিনুকের দুই দল তুল্য নহে; যথা. 
'অইষ্টর বিনুক। 

বিষমনয়ন, বিষমনেত্র 8 (বিষম [ অযুগা ] 
বিষমাক্ষ, বিষমেক্ষণ $ তিন-_ নয়ন, নেত্র, 
অনি ঈক্ষণ - চক্ষু) ৬ষী _ হিৎ) সং১পুৎ, 
ত্রিলোচন, মহেশ, শিব। 

বিষমরাশি--যে রাশি ছুই সমান অংশে 
বিভক্ত হইতে পারে না; যথখা--১, ৩১ ৫, 
৭, ইত্যার্দি। 

বিষমস্থ (বিষম অসমান-_স্ছস্থা থাক! 
+অ(ড)-ক ] যে থাকে) বিৎ, ত্রিং 
বিপদৃগ্রস্ত । উন্নতানতগ্রদেশন্থ । শিৎ_ ১ 
« অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চ দুূতো। দানোন্,খে। 

ব্রতী । বিষমণ্ছাশ্চ নাস্যেধা ন চৈতানাহ্ব- 
য়েন্ নৃপঃ 17 

বিষমশিষ্ট ;) সং, ক্লীৎ, অনুচিত শাসন, 
ঘন্যায় বিভাগ । দোষবিশেষ। 

বিষম বি-সি বন্ধন করা74-অ(অনৃ)_ ক) 
সৎ, পুং, ইন্রিস্বগ্রাহ্য পদ্দার্থ, রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ শব্ধ প্রভৃতি ভোগ্যবস্থ । জেয 
বন্ধ। জনপদ, দেশ। স্থান। আধার, 
পাত্র। ভোগ্যবস্ত, ভোগ্যসাধন দ্রব্য । 
সম্পত্তি, ধন। বর্ণনীয় পদার্থ । ভূত। গৃহ, 
আবাস । বিশেষপ্রর্দেশজাত বস্ক। ধশ্ম- 

নীতি । স্বামী, প্রিয় । নিয়ামক । আরে 
পাশ্রয়। শুক্র, বীর্ঘ্য । 

বিষয়কশ্ম-_-সাংসারিক কাধ্য। 
বিষয়াজ্ঞান ; সং) ব্ীং, তক্দা। 
বিষয়ায়ী (বিষয়ায়িন্, বিষয় ইন্জ্িয়গ্রাহ্য 

পদার্থ অয় গমন করা] পশ্চাপগমন 
কর1+ইন্_প্রংৎ) সং, পুৎ, বিষয়াসক্ত 
ব্যক্তি । রাজ] । ইন্দ্রিয় । কামদেব।, 

বিষষী (বিষয়িন্, বিষয়4ইন্-অস্ত্যর্থে) 
বিং, ভ্রিং, বিষয়যুক্ত । বিষয়াসক্ত । জং, 
পৃ, নৃপ, রাজা । কামদেব, কন্দর্প | ধনী। 
ক্ীৎ, ইন্দিয়। 

বিষল (বিষ+ল - গ্রং) সং, ক্লীৎ, গরল। 
বিষবৎ্ (বিষ+-ব _ তুল্যার্থে) আং, বিষ্তুল্য, 

বিসদৃশ। 
বিষবিদ্যা (বিষ- বিদ্যা ) সৎ, আ্ত্রীঘ, বিষ 

মন্ত্র, বিষহারক মন্ত্র । বিষচিকিৎসাশাস্থ । 

বিষবৈদ্য (বিষ- বৈদ্য, ৬ঠী-বষ, কিন্তা 
বিষবিদ্য।1-অ(ক) -জ্ঞানার্থেঅধায়নার্থে 
বা) সৎ) পু, বিষহারক-মন্ত্র বেস, যে 
ব্যক্তি বিষবিদ্যা জানে, সাপুড়ে, মাল। 

বিষস্ৃচক (বিষ - শ্থচক সি সং, পুৎ, 
চকোরপক্ষী। 

বিষহর (বিষ-হর [হু হরণ করা4অ 

(অন্)- ক] যে নাশ করে, ২য়!) বিৎ, 
ত্রিৎ, বিষনাশক, গরলনাশক । 

বিষহরা॥ (বিষহর দেখ, আপ, ঈপ) সৎ, 
বিষহরী $ স্ত্রী, মনসাঁদেবী । 
বিষাক্ত (বিষ-অক্ত লেপিত) বিৎ তং 

বিষমিশ্রিত, বিষমুক্ত | [শেজ। 
বিষাচ্কুর (বিষ _ অন্ফুর) সং, পুত) শঙ্যা স্তর, 

টি 



বিষ [ 

সপ্ত তত 

বিষাণ বে - অস্ হওয়া, অথব1 বিষ7+ আন 
(কান) _ ক) বিৎ, ত্রিং, পশুর শৃজ । পশুর 
বৃহৎ দস্ত। হন্তিদস্ত। শৃকরদস্ত। ঘেষ- 
শৃ্ীবৃক্ষ, ইহার ফল শৃঙ্দাকার। ওষধের 
গাছড়া। ক্ষীরকাকোলী। 

বিষাণী (বিষাণিনৃ, বিষাণ পশুর শৃঙ্গ ও 
বৃহৎ দত্ত+ইন্_দ্অন্তযর্থে) বিৎ, ত্রিং, 
শৃঙ্গবিশিষ্ট, শৃ্জী। সং,পুৎ, হস্তী। শুকর । 

বিষাদ (বি-সদূ অবসন্ন হওয়।4+ 'আঘেঞ) 
তা) সৎ, পুং, ইষ্টনাশকৃত মনোভঙজ, 
খেদ, হৎখ । জড়তা । নিশ্চেষ্টতা। কার্যে 
অনুৎ্সাঁহ বা অনিচ্ছ!। 

বিষানন (ব্ষি বিষযুক্ত-_ আনন মুখ, ৬ঠী 
_ হিং) সং, পুৎ, সর্প । 

বিষাস্তক (বিষ-অস্তক নাশক। যিনি 
জমুদ্র-মস্থনোখিত বিষ পান করিয়া- 
ছিলেন) সং, পুৎ। শিব । বি, ত্রিৎ, বিষ- 
নাশক । 

বিষায়ুধ ) (বিষ _আম্বুধ অস্ত্র, ৬ষ্ী_ হিৎ। 
বিধার 7 বিষ-_কঅর গমনার্থ খ ধাতুজ। 
বিষাস্য ) বিষ-আদ্য যুখ, ৬ঠী- হিং) 
ৎ, পুৎ, সর্প । 

বিষীদৎ বি-সদৃ বিষণ হওয়14+ অৎ(শতৃ) 
ক) বিৎ, ত্রিহঃ বিষ, বিষাদপ্রাপ্ত। 

বিষু (বিষ +উ(কু)- ক) অং, সাম্য । নানা- 
বূপতা। 

বিষুপ (বিষু[ দিবারাত্রির ] সায্য--বা! 
বিষুব গমন করা, পা পালন করা-+ 
বিষুবৎ 4 অডে)- ক। বতু_অঅস্ত্যর্থে) সৎ 

ক্রীং, জমরাত্রিন্দিবকাল, যে সময়ে দিবা 
মান ও রাত্রিমান সমান হয়, শুখধ্যের 

মেষ ও তুলাসংক্রাস্তি। 
বিষুবরেখ! ()082্০৮) সৎ, আ্স্রীৎ,) উভয় 

মেরুর সমদূরবন্ধা স্থানে যে মণুলাকার 
কলিত রেখ। পৃর্বপশ্চিমে গোলকের চতু- 
দ্দিকে ব্যাপিষা আছে; কুধ্য এই রেখায় 
উপশ্ছিত হইলে দ্িবারাত্রি সমান হয়। 

বিদ্ৃস্ত বৈ-স্কন্ভ স্তব্ধ করা1+অ(অল্)-- 

প) সৎ, পুং, প্রথম যোগ । প্রতিবন্ধ, 
বাধা। বিস্তার। নাটকের আঅঙ্গবিশেষ। 

যোখীদিগের' আসনবন্ধবিশেষ | জর্গলা, 

১৪৪২ ] বিষ্ট 

ছড়ক1। বৃক্ষ । স্তত। খুঁটি। বৃত্তের 
ব্যাস। 

বিক্ষস্তক (বিক্ষশ্ত+কণ্্- যোগ) সৎ, গ্ুৃৎ, 
নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ সকল 
প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণিত হুহলে সামাজিক- 
বর্গের বিরক্তিকর হইতে পারে, এজন্য 
নাটককর্তারা অপ্রধান ব্যক্তির হা" সেই 
সেই অংশের সংক্ষেপে ক: করিয়া 

নাটকের এই অংশকে বিছক বলে। 
বিক্কভী (-ভ্তিন্) সং, পুৎ, ভার্ল। | 
বিদ্রল বিষ বিষ্টা-কল গণন৷ করা+ অ 
(অন্)-- ক) সং, পুৎ, গ্রাম্য শুকর। 

বিদ্ষির (বি-কু বিক্ষেপ করা+অ(ক)- 
ক, স-_ আগম) সং, পুং, পক্ষী । শিং_ 
১ “বর্তকালাববিকিরকপিঞ্জলকতিত্তিরাঃ। 
কলিঙ্গকুকুটাত্ব্যাশ্চ বিদ্ধিরাঃ সমুদ্বাহতাঃ। 
বিকীধ্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে যশ্মাত্বম্মাদ্ধি বি- 
ক্কিরাঃ 17 

বিক্ষস্ত (বি-স্কুন্ভ শুন্ধ করা+ক্ম(অল্) 
_৭) সৎ, পুৎ১ প্রথমযোগ। প্রতিবন্ধ, 
বাধা । কীলক, হুড়ক1। নাট্যাঙ্জবিশেষ। 
যোগীদিগের আসন্বন্ধবিশেষ। 

বিই (বিশ প্রবেশ ক: তক্তি) - শ্ম) বিং, 
ত্রিং, প্রবিষ্ট । আবি । আশ্রিত। 

বিষ্কপ (বিশ [যাহার মধ্যে] প্রবেশ করা 
+টপকৃ-দ্ধি অথবা বিষ+টপক্- ক) 
সং, ক্লীৎ, লোক, ভুবন, জগৎ । 

বিষ্টন্ধ (বি-স্তন্ভূ্ ত্যন্ধ কর1+ ভক্ত) 
শ্) বিং, ভিং, প্রতিবন্ধ, বাধাযুক্ত | রুদ্ধ, 
প্রতিকুদ্ধ। 

| বিষ্টস্ত (বি-স্তন্ভূ স্তব্ধ করা + অ(জল্) 
_ ভাবে) সং, পুৎ, বাধা, প্রতিবন্ধ । রোধ, 
আটক । অনাহরোগ,মুত্রকচ্ছ। স্ফিরীভাব। 
আক্রমণ । 

বিউভী (-ভিন্) বিং, ত্রিং, প্রতিবন্ধক। 

বিষ্টভতরোগবিশেষজনক । 
বিষ্টর (বিগত বিস্তার করা+ অ(অল্)-- 

শ্ম) সং, পুৎ, দর্ভমুষ্টি। উপবেশল বা শয়- 

নের আসন । কুশাপন। শিৎ-১ ণভগ্ী- 
কেশে! ভবেদ্ত্রদ্ষা লম্বকেশস্ত বিষ্টরঃ | 



বিু, ] 
পাশীীাশীশিশীশীটিটিতী ও পিপি াশীিপিসীশিশাশিশাপাটীিটী তি 

পক্ষিণাবর্তকে। ব্রহ্ম! বামাবর্তৃষ্য বিষ্টরঃ 1” 

দৈব পৈত্র কণ্মকালীন প্রকৃত বা কুশ- 

নিশ্মিত ত্রাঙ্গণের জন্য কল্িত আদসন। 

(1 অন্-_ক) বৃক্ষ । রা-জ্জীঘ, গুওা- 

সিনী। 

বিষ্টরশ্রবাঃ বিষ্টরশ্রবস্, বি্টর বৃক্ষ শ্ 

শ্রবণ কর1- অস্_ প্রং) সং, পুং, বিষ, 

নারায়ণ । 

বিষ্টন্ুহা 7 সৎ, স্ত্রীৎ, ত্বর্ণকেতকী । 

বিইার ; সং, পুৎ, পড়্জ্ি ছন্দঃ। 

বিষ্টি (বিশ. [ক্রেশমধ্যে] প্রবেশ করা+তি 

(কি) - ধি) সৎ, স্ত্রীৎ, বিনা! বেতনে পরি" 

শ্রম, বেগার। বেতন। নিক্ষেপকরণ। 

যন্ত্রণাদান । নরকে পাতন। করণবিশেষ। 

(+তিকৃ_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, কম্মকর । 

বিল; সৎ, ক্লীং, দূরস্থান। 

বিষ্টা (বি বিবিধ গ্রকার-_স্ছা। |উদ্বরে] 

থাকা1অডে)-ক, আপ.) সং, স্ত্রীৎ, 
মল, পুরীষ, গু । 

বিচ বিষ ব্যাপা+নুকৃ- ক? যিনি বিশ্ব 

ব্যাপেন। অথবা বিষধাতুর গর্থ সেচন, 

ধিনি বিশ্ব সেচন করেন অর্থাৎ আপ্যা- 

গ্িত করেন । অথব। প্রবেশার্থ বিশ, ধাতু, 

ষাহাতে ভূত সকল প্রবেশ করে। শিং 

_১ গযস্মান্বি্বমিদৎ অর্ববৎ তস্য শক্ষ্যা 

মহাত্বনঃ। তম্মার্দেবোচ্যতে বিষুত্িশ- 

ধাতোঃ প্রবেশনাৎ 1১? কিংবা তিনি বৃহৎ, 

ব্লিয়। বিষুং নামে বিখ্যাত হইয়াছেন 

খসথবা তিনি চরণদ্বারা আকাশ আক্রমণ 

করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাঁম বিখুঃ) 

সং, পৃৎ, নারায়ণ, সত্তবগুণময় ব্যাপকর্দেব, 

হরি । ধর্ধশান্ত্রকর্তী মুনিবিশেষ । শিৎ_ 
১ “মন্বত্রিবিষুহারীত যাজ্ভবন্ক্োশনো- 

হুক্সিরাঃ 1”? বন্থবিশেষ। অগ্রি। শুদ্ধা। 

বিষুক্ষ ; সং, রীৎ, শ্রবপানক্ষত্র | 

বিষুক্রাস্ত। (বিষুং _ক্রাস্ত অতিক্রান্ত) সং, 

স্ত্রী, অপরাঁজিতাঁফুল। 

বিজ্ুগুপ্তা (বিষ গুপ্ত রক্ষিত, ওয়া ষ) 

সৎ,পৃৎ, চাণক্য পণ্ডিত । কৌগ্ডিল্য মুনি । 
বিষুঃদৈবত ; বিৎ,ত্রিৎ, বিষণ, যাহার অধি- 

ইাত্রী দেবতা । শিৎ-১ “গৃহস্ত সব্ধ- 

১৪৪৩ ] বিসং 

দৈবত্যৎ যদনুক্তং দ্বিজোত্তমাঃ | তজ.- 
জ্রেযখ বিষুদৈবত্যৎ সর্বৎ বাঁ বিষ - 
দৈবতৎ 1”, শ্রবণানক্ষত্র । | 

বিষ্পদ্দ (বিষণ, ব্যাপক-পদ্দ শ্থান। যে 
সন্বস্থান ব্যাপক । অথবা বিষ্ণ বামন 
অবতার হইয়া এক পাদ আকাশ পধ্যস্ত 
দ্রিয়াছিলেন বলিয়৷ বিষ পদ নাম হইল) 
সৎ, ক্লীৎ, আকাশ । ক্ষীরোদ সমুদ্ । পদ্দা। 
দী-_স্্রীঘ, গঙ্গানদী । শিৎ-১ “নির্গত! 
বিষণ, পাদাজাৎ তেন বিষ্মপদী স্মৃত।।” 

সংক্রান্তিবিশেষ | (৬০779) [৯০106) বিষু- 

বরেখার সহিত অফনমগ্ডুলের সংযোগ" 
সমল । 

বিষ্ণরথ (বিষ রথ বাহন, ৬ষ্ঠী -ষ) সং, 
পুৎ, গরুড়, বিষ্ণর বাহন । 

বিষ্ঞ,রাত (নিস্ত,-রা দান করা+ তক্তে) 
ক্স) সৎ, পুৎ, রাজ। পরীক্ষিৎ । শিৎ-- ১ 

“দৈবেনা শ্রতিতাতেন শুক্ে সংস্থামুপেয়ুবি। 

রাতো 'বোহনুগ্রহার্থায় বিষ্,না প্রভবিষ্,না। 
তশ্মান্নায়। বিষ্ু রাতে! , লোকে থ্যাতিৎ 

পমিষ্যতি 0? 
বিষ্ণ,লি্গী ) সং, স্্রীং, বার্তিকা পক্ষী । 
বিষ ব্ল্পভ। (বিষ্ক ব্লু প্রিয়) সৎ, জীঘ। 

শী 2২ রর 4৯ 

লক্ষী । তুলসী ৷ অগ্রিশিখা বৃক্ষ । 
বিষ্ণ,বাছন ) (বিষ্ক,_বাহন রথাদ্ধি) 

বিষুবাহ সং, পু, গুড় । 
বিষ্ণ শৃঙ্খল ; সং, পুত, যোগবিশেষ । 

বিশ্বক্ বিশ্ব _অন্চ গমন করা1+০(ক্িপ) 

_ ক) অং, সমস্তাৎ্, সর্ব্বত্র | 
বিশ্বক্সেন (বিশ্বকসেন দেখ) সংপুৎ, বিষণ ॥ 
বিদ্ষণন _ ক্ুীৎ (বি-স্বন্ শব্দকর1] 
বিণ, বিশ্বাণ _পুৎ / সশব্দ ভোজন কর! 

+সননট), অল), অ(ঘএ) - ত1) 

সৎ, ভোজন । (স্ব) শব্ধ করা । 

বিষ্য বিষ য - প্র) বিং) ত্রিৎ, বিষ দ্বার! 

বধ্য। 
বিস-শ,ষ (বিন্ ক্ষেপণ করা+ অ(ক)_. 

) সং, কীৎ, পদ্মাদির মৃণাল । 
বিসংবাদ (বি-সমৃ_-বদৃ [বলা] চাতুরী কর! 

ইত্যাদি + অব ঞ)- ভা) সংপুং, প্রতা, 

রূণা। বৈলক্ষণ্য, বেমিল । বিরোধ। 



বিন [ 

পাশপাশি 

১৪৪৪ ] বিস্তা 

বিসংষ্ট প (বি-সৎ-স্থা! থাকা7উল(ডুল) | বিমল (বি 
_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, বিশৃঙ্খল । অব্যবশ্থিত। 

বিসকঠকা (বিন মৃণাল-কঠ গলা, 

৬ঠী-_ হিৎ, কণ, আপ্) সৎ, স্ত্রী, বলাকা, 
ক্ষুদ্রজীতীয় বক। 

বিসকুন্্ম ; সৎ, ক্লীৎ, কমল, পদ্ঘ। 

বিসঙ্ক্ট (বি-সম্-কট্ ভ্রমণ কর+অ 

_ প্র) সৎ, পুৎ, সিংহ । ইদীবৃক্ষণ | 

(বি অব্যয় শন্ব1সক্ঘট-প্রৎ) বিং, 
ত্রিৎ১ বিশাল, বৃহ । 

বিসম্ফুল ; বিৎ, ত্রিৎ জটিল, গোলমেলে । 
বিসজ (বি মৃণাল-জ [জন্ জন্মান+ 

'অ.ড)-_ক] জাত) সং, রীৎ, পদ্ম । 

বিসদ্ৃশ; বিং, ত্রিৎ, বিপরীত, বিরুদ্ধ । 
বিমনাভি (বিন মুণাল-- নাভি ) সং, পু 

পদ্দিনী, পদ্মসমুহ । 
বিসপ্রন্নন €বিস 

৬ঠী _ ষ) সং, র্লীৎ, পদ । 
বিমর €বি-স্ গমন করা+অল্-শ্ম ) 

মৃণাল প্রস্থুন পুষ্প, ) 

স্পা 

নানাগ্রকার _সল গমন করা 

অঅ - প্র) সং১ক্ীৎ, পল্পব, ছোট ভাল। 

বিসীর বি-হু [গমন কর) বিস্তৃতহওয়া4- 
অ(ঘেঞ) _ ভা) সং, পু, বিস্তার । প্রবাহ । 

উৎপত্তি । ক +ঘঞ _ ক) মক্স্য। রিণী 
_ সৎ, মাষপরা । | 

বিসারিত (বি- সর্-ঞ্-সারি গমনকরান 

+তক্তেি)_শ্ম) বিৎ, তরি, বিস্তারিতঃ 

প্রসারিত 

বিসারী (বিসারিন্, বিসার + ইন্িন্)- ক) 

বিৎ, ত্রিৎ, প্রপারীণ, বিস্তৃতিশীল। সৎ, 

পুৎ, ম্জ্য । 
বিসিনী বিস মৃণাল+ইন্-_ অস্তার্থেঈপও 

অং, স্্রীং, পদ্িনী, মৃণ।লিনয। শিৎ-১ 

“সরসনিমিনীকা। ওসঞ্15এন 81) 

বিশ্চিকা ১ (বি-সুচি খলতা করা+ 

বিস্ৃচি অকণেক)- ক, আপ) সং, 

বিহুচী 'নীৎ, রোগবিশেষ,, ওলাউঠ1। 

রোগের লক্ষণ । 

সৎ, পু, সমূহ, দল। (4 অল্-_ভাবে ) বিহুরিত (বি-শুর বধ করা7তক্তে)- ক্ষ) 

বিস্তার । সঞ্চার। 

বিসরণ বিমির দেখ, অন্(আন্ট) ভা) অঃ 

ক্রীৎ, বিস্তার | প্রবাহ । উত্পন্তি । 

বিসর্দ বি-স্জ্ ত্যাগ কর)+অল্_ ভা) 
সৎ, পুৎ, ত্যাগ, বিসর্জন । ম্লনির্গম । 

মোক্ষ | গ্রলয় | বিয়োগ | দান। দাপ্তি। 

(4 অল্ নম) দ্বিবিন্দুবর্ণ, “5” দৃক্ষিণা- 

মন । ত্যক্ত বসন্ত । বিশেষ কৃষ্টি । শিৎ--১ 

“বিশ্বসর্ণবিসর্ণাদি নবলক্ষণলক্ষিতমূ ।)? 

বিসজ্ন (বি-স্জ, ত্যাগ কর।1 অন(অ- 
নট)- ভা) সং) ক্রীৎ, ত্যাগ । দান। | 
প্রেরণ। প্রতিমাদি জলসাৎকরণ। 

বিদর্ঞননয বিসর্জন দেখ, অনীয় - প্র) বি, 
ত্রিৎ, ত্যাজ্য । সৎ, পু, বিসর্গ, ৪। 

বিসর্প _ পু (বি-স্থপ |গমন করা) 
বিসর্পণ-ক্লীৎ | ব্যাপা4 আ(ঘ ১, আন 

(অনট্)_ ভা) সৎ, গ্রসরণ, ব্যাপন, বি- 
স্ভৃঁত হওয়া। স্ফোটকাদির উত্দমেক। 

বিষর্পন্ক (বিসপৎ্, বিসর্পিশৃ, বি- সপ. 

বিসপাঁ $ অহশেত্), ইন্(পিন্) ক) বি, 
ত্রৎ, বিসরণশীল। 

সৎ, ক্লীঘ, অনুতাপ, পশ্চাখতাপ । তা 

স্ত্রী, জর । 
বিস্যত (বি-্ [গমন করা] ব্যাপা 1 তংক্ঞ) 

_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, ব্যাণ্ত । বিস্তৃত । 

বিস্ত্বর $ (বি-স্থ [গমন করা] ব্যাঁপা4- 

বিশ্ছমর $ বর, মর-ক, শীলার্থে) বিঃ 

ত্রিং, বিসারী, ব্যাপনশীল। 

বিস্ু (বি-শ্বজ্ ত্যাগ করা4" 95 

শ্ম) বিৎ, ব্রি ত্যক্ত । নিক্ষিপ্ত ১এ্ররিত। 

শিৎ--১ “রঘবে বিস্ষ্টূঃ | 

বিস্ত বি ক্ষেপণ কর|4 চক্র) প্র) সং 

পুৎ-ক্লীৎ, এক ভরি স্বর্ণ মোহর । ১ 

তোলা। 
বিস্তর (বি-স্তব[প্রীত করা) বিস্তার করা 

অতঅল্)--ন্ম) সং, পু, সমুহ । প্রচুর। 
প্রণয় । আসন। বাক্প্রপঞ্ক। বিশেষ 
বর্ণন । সংখ্যা । শষ্য । (+ঘঅল্- ভাবে) 
বিস্তার | [পুর্ধক ৷ 

বিস্তরশঃ (বিস্তর +চশস্ _ প্রং) অত, বিস্তার 
বিস্তার (বিস্তর দেখ, অ.যঞ)- ভ1) সং, 

পুৎ, বিসরণ, বিস্তৃতি, ব্যাণ্ডি। বিশালতা । 



বিস্ফ [ 

ব্যাস। ওসার, চৌড়া। (+ঘঞ নর) 
সমাসবাক্য । €4+ঘঞ.-ক) বিটপ, 

শাখা । স্তশ্য, এচ্হ, গেছ । 

বিস্তারিত(বিস্তার +ইত -সংজাতার্থে অথবা 
বি-স্ভ-ঞ্রিলস্তারি+ক্ত _ নম) বিৎ, ত্রিৎ, 
প্রলারিত, ছড়ান। 

বিস্তার্ধ্যতা (12য:9208892) যে গুণ দ্বার! জড়- 
পদার্থ পুর্ববাপেক্ষা অধিক শ্থানে বিস্তৃত 
হয় । 

বিস্তীর্ণ বি-জ্ক আচ্ছাদন করা71 ত(ক্ত) 
-_ ক) বিৎগত্রৎ, বিস্তৃত; ব্যাপ্ত । বিশাল । 

বিস্তীর্ণপর্ণ ; সৎ, ক্রীৎ, মানক ॥ 
বিস্তৃত (বিস্তর দেখ, তড্তি) _ ক) বিং, ত্রিৎ, 

ব্যাপ্ত, ছড়াইয়া পড়া । বিশীল। লন্ব৷ 
চৌড়।। 

বিস্তৃতি (বিস্তর দেখ, তি(ক্তি)- ভা) সৎ, 
জ্ীৎ, বিস্তার, স্থান ব্যাপিয়। থাকা। দৈর্থ্য 
প্রস্থ ও বেধের সাধারণ সংজ্ঞা । বৃত্তের 
ব্যাস। [স্ক,ট, প্রকাশিত । 

বিস্পষ্ট (বি-স্পষ্ট ব্যক্ত) বিং, ত্রিৎ, ব্যক্ত, 
বিস্কার 8 (বি-স্করু স্কুত্তি পাওয়া 
বিকার $ চঞ্চলহওয়| 4 অ(ঞ১-_ ভা । 

অথনাস্ফায়* বৃদ্ধি পাওয়া4+র- ভাবে 
নিপাতন) সং, পুৎ। টদ্কারধবনি, ধনুকের 

ছিলার শব্দ । বিস্তার । ক্কুত্তি। জ্যা, 
ধন্ুগুণ ।কম্প। স্ফর্তি। 

বিশ্ফারিত ₹ €বি_ স্ফারি স্কর্তি পাওয়া, 
বিস্ষারিত $ চঞ্চল হওয়।1+ তংক্ত)-ম্ম) | 

বিং, ভ্রিৎ, কম্পিত, চলিত, স্মু্তিযুক্ত | 

বস্তারিত। প্রকাশিত । ধ্বনিত। 
বিস্করিত ৃ্ (বি-স্ফর্ স্ক,র্তি পাওয়া, 

বিস্কৃরিত ) চঞ্চল হওয়া+তক্তি)১-ক)। 
বিৎ, ত্রিৎ স্ফভি যু) কম্পিত, চঞ্চল। 
ধবনিত । স্ফীত, বদ্ধিত। (ঁন্ত- ভাবে), 
সৎ, ক্লীৎ, স্করণ । প্নন। 

বিস্কলিঙ্গ বি-স্ষু অনুকরণ শন্দ_ লিন্গ্. | 
গমন কর 47 অ(তঅন্)-- ক) সং, পুৎঃআগ্রি ৰ 

কণা। বিষবিশেষ। 
বিস্ফর্জ 8 বিসর্গ ব্জ শন্ম করা, 

বিস্ষজথু $ +অজেল্), অখু-ভা) মং. 
পু, উদ্দেক । বজ্রনিখোষ। 

১৪৪৫ ] বিশ 

বিশ্ফোট $ বি-স্ফট্ ভেদ করা 
বিস্ফষোটক $ ল)-ভা। কণ্-যোগে 

বিস্ফোটক) সংপুৎ, টা-স্স্ীং ব্রণ, ফোড়া । 
বিস্ময় (বি-স্মি ঈষৎ হাস্য করা] আশ্চর্য্য 

ত্বিত হওয়1+ অঅল.)- ভা) সৎ, পুৎ, 
'আমশ্চর্ধ্য, অভূত। অহঙ্কার, গর্ব । ছআন্ভুত 

স্থায়িভাব বা রসবিশেষ। শিৎ- ১ 
“বিবিধেষু পদার্থেযু লোকসীমাতিবর্তিযু। 
বিস্ফারশ্চেতসো যন্ব স বিস্ময় উদ্বাহতঃ।” 
সংশয় । বিং, ত্রিৎ, গর্বশৃন্য। 

বিশ্ময়ান্বিত (বিস্ময় - অন্িত যুক্ত) বিৎ, 
ত্রিৎ, বিম্ময়যুত্ত ৷ 

বিস্মরণ (বি না-স্ম স্মরণ কর+ অন 
(অনট)-_ ভা) সৎ, ক্লীৎ, বিস্মৃতি, ভুল । 

বিস্মাপন (বি-স্মাপি [বি-ম্মি বি- 
বিস্মায়ন 4 স্ময়াপন্ন হওয়া+ই _প্রেরণো] 

বিস্ময় করান+-'অন(অনট)-- ভাবে) সৎ, 
কলীৎ, বিস্মঘ্াজনন । €+4+অনট-_ণ) পুৎও 
কুহক, মায়া। গন্ধন্বনগর । (41 আঅন-- ক) 
কামদেব। 

বিশ্মিত (বিশ্বায় দেখ, ত(ক্ত) - ক) বিৎ, ত্রিৎ ১ 
আ।শ্চধ্যাবিষ্ট । বিস্াস্ীপন্ন । 

বিস্মৃত বি না-স্মু স্মরণ করা+ তক্তে) 
-ক) বিং, ত্রিৎ, স্মরণ।তাতত, বিস্মৃতি- 
বিশিষ্ট । (+ক্ত- দ্য) বিশ্মরণের বিষয় । 

বিস্বৃতি (বিস্মৃত দেখ, তি(ক্ডি)- ভা) সৎ, 
স্্রীৎ, ভুল, বিস্মরণ । 

বিশ;; সং, আ্সীৎ, হপুষা। 

বি (বিস্ ক্ষেপণ করা+রকৃ-শ্ম) সৎ 
ক্লীৎ, ক।চামাংসের গন্ধ। চিতাধূমের 
গন্ধ । বিং, ত্তিৎ, কাচাগদ্ষবিশিষ্ট । 

। বিশ্রৎস - পুৎ (বি- অন্ন পতি 'তহওয়া 

| বিঅৎখসন _ ক্লীৎ / + অল), আল(অনট) 
_ ভ।) সঃ পতন । ক্ষরণ । 

 বিআৎমী (বিশ্র সিন্, বিজ্ৎস দেখ,ইন্ৃ(ণিন্) 
_ ক) বি, ত্রিৎ, পতনশীল । ক্ষরণশীল। 

বিশ্রগন্ধি (বিশ্ব কাচা মাৎসের গন্ধ - গন্ছি 
আভ্রাণ) সৎ, পু২, হরিতাল । 

বিশ্রস্ত (বি--শ্রন্ভূ বিশ্বাস করা7+ অল) 
ভা) সৎ, পুৎ, প্রত্যয়, বিশ্বাস । প্রণয়, 

পরিচয় । : 



বিহু [ 

বিজ্রস্ভী বেি্রত্িন্, বিশঅভ্ত দেখ, ইন্(ণিন্ট 
-- ক) বি) ত্রিং, বিশ্রত্তযুক্ত | বিশ্বস্ত | 
পরিচিত । প্রিয় । | 

বিআঅস। বে-অন্ল খুলিয়। পড়1+উ- 
ভাবে, জপ) সং, স্ত্রী, জরা, বার্ধক্য । 

বিশ্রন্ত (বি-অ্রন্ল্ পতিত ছওয়া7-ত(ক্ত) 
_ ক) বিং, ত্রিৎ, পতিত। চ্যুত। ভ্রষ্ট। 
গ্ষরিত । 

বিশ্রত (বি প্রভিন্ন-ক দৌড়িয়া যাওয়। 
শ-তক্তে) -- ক) বিৎ, ত্িহ, বিস্তৃত প্রবা- 
হিত। ক্ষরিত। চ্যুত, ভ্রষ্ট। 

বিস্বন 1 (বি-ন্বন্ শব্দ কর14 অল, 
বিশ্বান 1 এ _ ভা) সৎ, পুখঃ ধ্বনি,শব্র | 
বিহুগ (বিহায়স আকাশ-গ [গম্ 
বিহঙ্গ গমন করা1+ অডে), খ-ক। 

বিহঙ্গম 4 যেগমন করে,ণমী_ষ] বিহায়স্ 
স্থানে বিহ ) সৎ পু, পক্ষী । মেঘ। 
বাণ। আর্ধ্য চক্র । মা--স্ত্রীং, ভারষষ্টি, 
ভারবহনার্থ বাক । 

বিহ্ঙ্গরাজ €বিহঙ্ত পক্ষী-রাজ রাজন্ 
শন্দজ, ৬চী-_ষ) সৎ, পুং, পক্ষিরাজ 
গরুড়। শিৎ--১ «“বিহশ্গরাঁজাঙ্গরহৈরি- 
বাযতৈ2 1” মোদ্)। 

বিহঙ্জিক। (বিহঙ্গ পক্ষী + কণ্ আপ) সৎ, 
স্ত্রী, ভারযষ্ি, বাঁক । 

বিহত (বি--হন্ [বধ করা] ভগ্ন হওয়া ই- 
ত্যাি 1 ত(ক্) -শ্) বিং, ত্রিং, ব্যাহত 
বিদ্িত। বিফল । ভগ্ম। 

বিহতি বিহত দেখ, তি(ক্তি)- ভা) সং, 
স্ত্রীৎ, ভঙ্গ । বিদ্ব) ব্যাধাত | হত্যা । 

বিহনন €(বিহত দেখ, অন(অনট্)- ভ।) 
সং, ক্লীং, বিদ্বঃ ব্যাঘাত । ভঙ্গ । হত্যা। 
হিৎস।। ধুন্খার।। 

বিহর বি-জ্ [হরণ কর!] ক্রীড়া করা ই- 
ত্যা্দি+ অ(্সল.)- ভাবে) সং, পু বি- 
হার । বিয়োগ, বিচ্ছেদ । 

বিহুরণ (বিহর দেখ, অন(অনট)- ভা) সৎ 
ক্লীৎ, বিহার, ক্রীড়া । ভ্রমণ, দেঁড়ন। 
বিয়োগ, বিচ্ছেদ । 

বিহুসন (পশ্চা দেখ,অনঅনট১- ভা) সৎ, 
লা হাস্যকরণ, মুচকে হাসা । 

১৪৪৬ ] বিহী 

বিহসিত €বি-- হস হাস্য করা+- তক্তে)_ 
তা) সং, ক্লীৎ, মধুর হাস্য । 

বিহস্ত বি বিনা- হস্ত হাত, অথবা বি 
বিগত-হস্ত হস্তাবলম্বন) বিৎ, ত্িং, 
ব্যাকুল। উদ্ত্রাত্তমতি । ভেবাচাক1। আতি 
ব্যাপৃভ। হস্তহীন। পুং, পণ্ডিত। 

বিহন্তিত (বিহস্ত+ইত--প্রৎ) বিং, ত্রিৎ, 
ব্যাকুলিত। 

বিহাপিত বি - হাটিসুছাপি গমনকরান 
+ তক্তে)- ভা) সং, কলীৎ, দ্রান, বিতরণ । 
ত্যাগ । (+ক্ত- শ্ম) বিৎত্রিৎ, ত্যাজিত। 

বিহায়স -পৃৎ্ক্রীৎ 7 বি-হা গমনকরা, 
বিহায়স _ ক্রীৎ ত্যাগকরা1+ অস. 

- সংজ্ঞার্থে। অথবা হয়-প্রিস্হায়ি+ 
আস-- ক, সংজ্ঞার্থে। ২য়পক্ষে বিহায়ম, 
4) সং, আকাশ । পু, পক্ষী । 

বিহায়স। (বিহায়স.+ তৃতীয়া স্থানে আট) অং, 
আকাশ, গগন। 

বিহার 7 (বি-ন্াহরণ কর) ক্রীড়া করা 
বীহার / ইত্যাদি 1 অ(ঘঞ ) _ ভা1)সং,পুৎ, 

ক্রীড়া । ক্রীড়ার্থ পর্দ দ্বারা গমন । ভ্রমণ 
বিক্ষেপ। (+4+ঘঞ পি বৌদ্ধমঠ। 
ক্রীড়াস্থান। (7 ঘএঞ. -৭) স্ষন্ধ। বিদ্দৃ- 
রেখকপক্ষী । বৈজয়ন্ত । 

বিহারী বিহারিন্, বিহার + ইন্ - অস্থার্থে) 
বিং, ত্রিৎ, বিহারকারী। জমণকারী। 

বিহিত (বি-ধা [ধারণ করা বিধান 5রা4 

ত(ক্ত)-শ্) বিৎ, ভ্িৎ,। অনুষ্ঠি-. কুত। 

দত্ত । কর্তব্য, বিধেয়, টি..বাধিত। 

কথিত ॥ 

বিহিতি বি-ধা ধারণ কর।4+ক্তি- ভাবে) 

সং, স্ত্রীং, বিধান । শিৎ-১ “ক্ষিতিবি- 

জিতি শ্থিতিবিহিতি ব্রতর তয়ঃ পরগতয়ঃ ॥” 

বিহিত্রিষ €বি _ ধা [ধারণ করা] বিধান করা 

+ত্রিমকৃ-ক, জাতার্থে) বিং, তরি, 

বিধানদ্বারা জাত। 

বিহিদান। (পারস্য) এক প্রকার বীজবিশেষ, 

ওঁষধার্থে ইহা ব্যবহৃত হয় । 

বিহীন (বি-হা! ত্যাগ করা তক্জে)- শর) 

বিৎ, ত্রিৎ, বিরহিত, অতাববিশিষ্ট। 
বর্জিত, ত্যন্ত । 



বীচি [ 

বিস্ৃত (বি-হ্যাত [হু হরণ কর1-4-ত্ক - 
ভাবে] ) সং, ক্রীৎ, স্্রীদিগের বিহার- 
বিশেষ । শিং-১ “লীলাবিলাসে। বি- 
চ্ছিন্ভির্ববিবোকঃ কিলকিঞ্চিতৎ । মোট্ট।- 
স্বিতৎ কুট্টমিতৎ ললিতৎ বিহ্ৃতৎ তথা। 
বিক্রমশ্চেত্যলক্কারাঃ আ্ত্রীণাৎ স্বাভাবিকা। 
জশ 8, 

বিহ্বাতি (বিহার দেখ, তিত্ভি)--ভ1) সং, 
আ্ীং, বিহার, ক্রীড়।। বিশেষরূপে হরণ । 
উদঘাটন, খোলা । বিস্তৃতি । 

বিহেঠন বি -হেঠ পীড়ন করা, প্রতারণা 
করা ইত্যাদি + অন(জনট )-ভ1) সং, 
ক্রীৎ। হিৎসা। আখাতকরণ। বধকরণ। 
মর্দন । প্রতারণ। হুংখন্দান। যাতনা, দুঃখ, 
কই । 

বিহ্বল বে-হ্বল কীপ1+ অব্সেন্)-_ ক) 
বিং, ত্রিং, শোকভয়াদি দ্বারা অভিভূত, 
বিরুব । বিবশ। অচেতন। দ্রবীভূত । 

বীক ঘেজ. গমন কর1+ কণ _ সংজ্ঞার্থে। 
'অজ.--বী) সৎ, পু, বায়ু । পক্ষী । 

বীকাশ €বি-কাশ দাগ পাওয়া+ 
ঘেঞ)- ভা । লিলি) সৎ, পুৎ, প্রকাশ । 
গোপন । নিভূতি | 

বীক্ষণ বি- ঈক্ষ. দর্শন কর141+অনব্জনট্) 
_ ও1) সং, ক্লীৎ, দর্শন, নিরীক্ষণ । 

বীক্ষণীয় (বীক্ষণ দেখ, নীয়-_ম্ম) বিৎধ্, 
ত্রিং, দর্শনীয়, দেখিবার যোগ্য । 

বীক্ষিত বৌক্ষণ দেখ, ত(ক্ত) _ শ্ম) বিংঃ তরি, 
দুষ্ট, নিরক্ষিত । আলোচিত । সৎ, র্লীৎ, 
দর্শনি | 

বীক্ষ্য বৌক্ষণ দেখ, য- শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ। ঘর্শ- 
নীয়। সুৎ, ক্লীৎ, বিস্ময় । পু২) নৃত্য কারক। 
ঘোটক। 

বীঙ্া (বি-ইনৃখ গমন করা+৬- তা) 
সং, স্ত্রী, গমন । নৃত্য । অশ্বের গতি- 
বিশেষ । সন্ধি। শৃকশিম্বী। [চারা । 

বীচ বৌ শব্দঘজ) সং, আাঠি। ধান্যাদির 
বীচালি বৌচ _-আলি শ্রেণী) সৎ, ধান্য।- 

দির শুক্ক তৃণসমুহ। খড়, বিচালী। 
বীচি-_ পু ৯ বে বুনা+ডীচি 
বংচি, বীচী -ক্স্রীং লা শু) সৎত তরল, 

১৪৪৭ ] বীজ 

ঢেউ । দ্বীপ্তি, কিরণ। অবকাশ । সুখ, 
আনন্দ ।ঘআল। 

বীচিতরজন্যায়-_ন্যায় ০১৪) দেখ। 
বীচিমালী (বীচিমালিন্, বীচিমাল1+7-ইন্ 

_ অন্তযর্থে) সং, পু, সমুদ্র । হুর্ধ্য। 
বীজ বে নানাবিধ-_জন উৎপন্ন হওয়! 

++ ড)- পা, ই-ঈ। কিন্বা বী [ব্যে 
আচ্ছাদন কর+*€কিপও)- ভাবে] আ!- 
চ্াাদন-জ [জন্ জন্মান+অডে)-ক] 
যেজন্মে) সং, ক্লীৎ, কারণ । শুক্র । তেজ2। 
শস্তের বীজ । অব্যক্তগণিত, অন্কবিদ্যা। 
মন্ত্র। অন্কুর। শস্যাদির ফল। আধার, 
নিধি । তত্ব । মুল। ্ 

বীজক ; সং, পুৎ, মাতুলুঙ্গক । 
বীজকোশ--ষ (বীজ- কোষ আধার) সং, 

পুৎ, পদ্বীজাধার-পাত্র, যাহাতে পদ্ঘবীজ 
থাকে । 

বীজগণিত (129৮7) সৎ, রীৎ। যে শাস্সে 
বর্ণমালার অক্ষর গুলিকে সংখ্যাত্বরপ 
ধরিয়া এবং কতকগুলি সাঙ্গেতিক চি 
ব্যবহার করিয়া রাশিবিষয়ক সিস্ধাস্ত সকল 
ফুক্তিসহুকারে সংশ্ছাপিত হয় । 

বীজগুপ্তি ; সং, জ্্রীং, শিশ্বী। 
বীজন (বি-_ অজ. ক্ষেপণকর1- অন(অনট) 

-ভাবে, ঘঅ স্থানে ই) সৎ, ক্সীৎ, ব্যছন। 

সঞ্চালন । বাতানম করা। (+অনট. -৭) 
ব্যজন-সাধন, পাখা । চামরাদি । সঞ্চা" 
লন বস্ত। পু, চক্রবাক। চকোরপক্ষী । 

বীজপুকরুষ; সৎ, পু, আদিপুরুষ, বংশের 
প্রধান ব্যক্তি । 

বীজপুপ্প ; সৎ, ক্লীং, মরুবক । মদনবৃক্ষ | 
বীজপুর বৌজ-পুর যে পরিপুর্ণ হয়) সৎ, 

পুৎ১ ফলপুর, লেবুবিশেষ। 

বীঁজমাভৃকা (বীজ --মাতৃকা 
স্ত্রীৎ, পদ্ঘবীজ । 

বীজরুহ বৌজ-_ক্হ যে জন্সেট সৎ, ধা- 
ন্যাদি শস্য। | [পৃথিবী । 

বীজ €(বীজ-স্ত জননী) সং, স্ত্রীং, 
বীজাকৃত বৌজ !বীজের সহিত) কৃত, আআ 
ডোচ)--কআগম) বিং, ভ্রিৎ, বীজবপন।- 
নম্তর কৃথ্ী। | 

জননী ) সং, 



কীত ্ 

বীজাঙ্কুরপ্যা় ন্যায় (২৮) দেখ। 
বীজিত বৌজ্ ব্যজন করা+ত(জি)_ শী) 

বিং, ত্রিং, যাহাকে বাতাস কর] হইয়াছে । 

বীজী (বীজিন্, বীজ শুক্র, বীর্ধ্য+ইন্_ 
অস্ত্যর্থে)ট সৎ, পু» পিতা । মুলপুরুষ, 

বীজপুক্ুষ ৷ বিং, ত্রিৎ, বীজশালী ৷ 

বীজোদ্ক বেজ কারণ-উদক জল) সৎ, 

ক্লীৎ, করকা, শিল। 
বীজ্য (বীজ +য(ফ্য)-_জাতার্ধে) বিৎ, ত্রিৎ 

কুলোৎপন্ন, কোন বশ হইতে উত্পন্ন । 

বীজসন্ভৃত | বৌজ+যঘ্যেণ্) -শ্ম) বীজ- 
নীয়। 

বখটিকা) (বি-ইট্ গমন কর14 অক; 
বাটি | আপ) সং,স্্রীঘ,সতিজিত তান্ব,ল, 

বীটা পানের বীড়া, খিলী। বন্ধন । 

বীণ। বৌ ক্ষেপণ করা ইত্যাদি +নকৃ- কঃ 

আপ) অৎ, স্ত্রীঘ, সপ্ততন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্য 
যন্ত্র, বীপ, ; ইহা! আমা- 
দিগের অতিপ্রাচশীন যক্, 
দেব্র্ধি নারদ এই যন্ত্র, 
ব্যবহার করিতেন । ভ- 

পবতী সরস্দতীরও এটা 
তি প্রিয়ষন্্ বলিয়। 

প্রসিদ্ধ । ইহা! বিবিধ 
প্রকার ; যথা-_তিতন্ত্রী 
বীণা, কিন্নরী বীণা, 
ব্গ্ীনী-বীণা, কুদ্রবীণ।, 
শারদীয়াবীণ! ইত্যা্ি। 
রঞ্জনীবীণার প্রতিকৃতি 
দেওয়া হইল। বংশ- 
দণ্ডের উভয় পার্খ্ে দু- 
ইটী অলাবু যোজিত 
থাকে । বিছ্যুৎ্থ। 

বীণাপাণি (বীণা -পাণি, ৬ষী-হিং) সৎ, 
স্্রীৎ, সরস্বতী । 

বীণাবতা (বীণ।+ বতু - অন্তযর্থে) সৎ, স্্রীৎ, 
সরস্বতী । অগ্পরাবিশেষ। 

বীণাস্ত বৌণ।- আস্ত [মুখ] মুর্তি) সৎ, পুৎ্, 
নারদমুনি; ইনি এই বাদ্যযন্ত্র হুজন 
করিয়াছিলেন । 

বীত (বি-ই [গমনকরা] ত্য।গ করা ইত্যাদি 

বীণা । 

১৪৪৮ ] 

টি 2৮৩ 

3 

বীপ। 

০০ 

1+তক্তে)ট-ক) বিং, ত্রিৎ, পরিত্যক্ত । 
অপগত 1 অতীত । মুক্ত। বন্ধনমুক্ত। 
বিগত। নিবৃত্ত । সং, ক্লীং, অকশ্মণয 
হস্তী ও অশ্ব সৈন্য । (ক্ত- ভাবে) 
পদ ও অঙ্কুশ দ্বারা আধাত। গোচাবণ 
স্হান। 

বীতৎ্স ৯ (বি_তন্স্ ভূষিত করা+ 
বিতংস $ আরেঞ)-ণ । লিলী-বি- 

কলে) জং, পৃৎ) মুগপন্সিবঙ্ধনার্ঘ যন্ত্র, জাল, 

ফাদ । মুগপক্ষিদিগের বিশ্বাসের জন্য 
প্রাবরণ। 

বীতন ; সং, পুৎ, দ্বিৎ, গলদেশের পার্খ্দ্য়। 
বীতভয় (বীত বিগত-- ভয় শঙ্কা) বিং, 

ত্রিৎ, ভয়রহিত, নির্ভয় । সং, পু, বিষণ, | 
বীতমল ; বিং,ত্রিং,নিষ্পাপ ।নিষ্কলম্ক। 
বীতরাগ (বীন বিগত - রাগ অনুরাগ 

স্পৃহ1) বিহ, ভ্রিং, বিবেকী, নিস্প হ। 
শিৎ-১ “ছুঃখেষনুদ্দিগ্নমূনাত তুখেষু বি- 
গতস্পহঃ । বীতরাগভয়ক্রোধঃ শ্থিতধী- 
মুনিরুচ্যতে |” সৎ, পু) বুদ্ধ । 

বীতশোক ; সং, পুং, অশোকরুক্ষ । বিৎ, 
ত্রিৎ বিগতশোক। 

বীতি (বীত দেখ,তিতক্ভি)- ভা, অথবা বি 
_ ইতি) সৎ, স্ত্রী, নিবৃন্তি মুক্তি। গতি। 
ধারণ। ভোজন । দীপ্তি । উত্পাদন ।পরি- 
হ্ধরণ। পণুপ্রেরণ । পুৎ১ ত্বোটক। 

বীতিহো ত্র বৌতি পুরোডাশাদি ভোজন 
নিমিত্ত _হোত্র দেবগণ আজ" হ্ন্র 

যে স্থানে) সং, পৃ, অগি। তুর্ষ 
বীথি (বিথ. যাচঞা করা+ই-র্ম, 

। বীথী ই-ঈ,কণ-- যোগে বীথিকা) 
ূ বীথিক 9 সং, স্ত্রীৎ, শ্রেণী, সারি । পথ। 

উভয়পার্খে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ । দৃশ্ঠ কাব্য- 
বিশেষ। ূ 

বীধ, (বি-ইন্জ দীপ্তি পাওয়া1রক,-র্্ম। 
নৃূ-_ লোপ) বিং, ত্রিৎ, নিম্মল, পরিস্কাত। 
সং, পুৎ, বাযু। আকাশ । অগ্নি। 

বীনাহ (বি-নহ. বন্ধন কর।+ অ(ঘ 4) - 
ণ) জং, পুধ, কুপের মুখবন্ধন, কুপের 
আচ্ছাদন, মুখপাট। 

বীপা ; সৎ, স্ত্রীৎ, বিদ্যুৎ । 



কক 

বীর 

সপ 

বীগ্প। বে- আপ. [পাওয়া] ব্যাপ।+ সন্- 
ইচ্ছার্থে4অ _ভাবে,আপ) সংন্্রীং,যুগ- 
পৎ ব্যাপলেচ্ছা,॥ এককালীন ব্যাপিয়া 
থাকিবার ইচ্ছা । 

বীর বৌর্ শৌর্ধ্য প্রকাশ কর1+অ(অন্) _ 
ক) সং,পুৎ শৃক্ষারাদি নয় রসের মধ্যে এক 
রম । জিন । নট । বিষ্কু । কুলাচারবিশেষ। 
ক্লীৎঃ অন্গের মণ্ড। শুঙ্সী। নড়। মরিচ। 
পুক্ষরমুল । (অজ গমন করা+র-_- ক) 
উশীর, বেনা। বিং, ত্রিৎ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। 
শৃর, বিক্রমশালী। বীরাচারবিশিষ্। 

বীরক; সং, পুৎ, করবীর। 
বীরজয়ভ্তিকা বৌর শৃর-জি জয় করা+ 

অস্ত _ প্রৎ, ক- যোগ, আছ) সৎ, আ্ীৎ, 
সুদ্ধস্থলে বীরদিগের নৃত্য । 

বীরণ (বি পক্ষী -_ঈর্ গমনকর14+ অন(অনট)) 
ভা, নামার্থে সৎ্ক্লীৎ, উশ্পীরতৃণ, বেণা- 
গাঁছ। পী- স্ত্রীৎ, বক্রদৃষ্টি । গণ্ভীর স্ছল। 

বীরতর ; সৎ, ক্লীৎ, উশ্পীরবৃক্ষ । পুৎ, শর । 
বীরশ্রেষ্ঠ। 

বীরতক বৌর শুর- তক্ষক বৃক্ষ) সং, পুত, । 
অঞ্জ,নবৃক্ষ । কোকিলাবৃক্ষ । বিশ্বাস্তরবৃক্ষ। 
ভল্লাতক। 

বীরপত্র। ; সং, স্ত্রী বিজমা। 
বীরপুস্পী ; অৎ, স্্রীৎ। সিন্দুরপুস্পী | 
ধরপ্রহ্ন, বীরঙ্থ (বীর শৃর- প্রান্ত, আব থু 

প্রসব করা1+০্কিপ)- ক] যে প্রসব 
করে, »যা_ ষ) সং, স্বীৎ, বীরঅআসবিশী, 
বীরজননা, বীরমাতা। 

বীরভদ্র বোর শুর- ভদ্র শ্রেষ্ঠ, ৬ঠী _ষ, 
সৎ, পু, অশ্বমেধের ঘোড়া। কুদ্রবিশ্েষ। 

শিবের অন্ুচর-বিশেষ; 
“ভুতভাবন ভগবান মহেশ্বর প্রাণপ্রিয়া 
উমারে এই কথা বলিম্। মুখ হইতে এক 
ভযস্কর পুক্ুষের সুষ্টি করিলেন, এ বীরই 
বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শিৎ- 
১ শিব প্রহ্যন্তর করিতেছেন--“মহাবীরো- 
শুনি রে ভদ্র মম সর্দগণেত্িহ। বীরভদ্র।- 

খ্যয়! হি তব প্রথিতিৎ পরমা ব্রজ। কুক 
মে সত্বরৎ কাধ্যৎ দক্ষযজ্তঞক্ষয়ৎ নয়।?? 
বীরশ্রেষ্ট। 

মহাভারতে 

| ১৪৪৯ ] 
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শী পপি 
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& 

বীর 

বীরভার্ধ্যা বৌর _ভার্যা, ৬ষী - হ) সং,স্্রীং, 
বীরপত্বী। | | 

বীররজন্্ ; সংক্রীৎ, সিন্দর । [ভীমসেন । 
বীররেণু বীর শুর-_রেণু ধূলি) সং, পুত, 
বীরব্খসা (বীর শুর, বীর বাহার বস অ- 
এ ছেলিয়া) সং, স্্রীং, বীরের মাতা । 

বীরবভী (বীর 4 বতু _ অন্ত্যর্থে, ঈপ) বিৎ, 
স্ত্রী, বীরযুক্তা। শিৎ--১ “বীরব্তী নল 
ভুষিঃ 1”, সী, মাংসরোহিণী । 

বীরবাহু ; জং, পুৎ) রাক্ষসবিশেষ, রাবণের 
পুত্র । বিষ্কু । 

বীরবিপ্লাবক বৌর যক্ঞাপি-বি-প্র গমন 
করা-+ অক(ণক)- ক) সং্,পুৎ, যে ত্রাঙ্গপ 
শৃদ্রদন্ড দ্রব্যাদি দ্বারা হোম করে। 

বীরবৃক্ষ ; সং, পুং, ভল্লাতক । অভি নবৃল্ষণ। 
বিস্বান্তর। দেখান । 

বীরমসেন (বীর শুর- সেনা, ৬ঠী-হিৎ) 
সং, পুৎ, নলরাজার পিত।। আর কবৃক্ষ । 

বীরহা €-হন্, বীর যঙক্ঞাপ্রি_-হন্ ৫ 
নাশ করে) সৎ, পু, নষ্টাপ্রিব্রাঙ্গণ,প্রমাদ। 
বা কারণাভ্তরবশতঃ যে সাপ্িক ব্রাহ্মণের 
যক্াগ্ি নিন্দাণ হইয়াছে । বিজ্ঞ | বিৎ্ত্রিৎ, 
বীরনাশক। 

বীর। (বীর দেখ, অ, আ।- প্রৎ) আও শীত, 
পতিপুত্রবতী লারী। অদিরা। সুরাঁনামক 
গন্ধদ্রব্য । ক্ষীরকাকোলী। ক্যামলকী। 
এলব্ালুকা । রম। | বিদারা। ছুদ্দিকা। ম 
লপু। ক্ষীরবিদারী। কাকোলী । মহাশত।- 
ব্রা । গৃহকন্যা। ব্রাহ্ষী। অতিবিষ। 
শিৎশপা। | 

বারান্্ ; সৎ, পুৎ, অন্নবেতম। 
বারাশখসন (বীর শুর-_ আ-শন্ন শুব 
করা+অন(অনট)- ভা) সং) ্লীখ, কআতি- 
শয় ভয়গ্রদ যুদ্ধভৃমি। 

বীরাসন বোর শুর- আসন, ৬ঠী -_ষ) সৎ, 

ক্লীৎ, জয়সাধন উপবেশন-বিশেষ, এক 
পাদ উক্রুতে স্ছাপন ক্রিয়া অপর পাদ 
ডরুতে সংস্থাপন । 

বীরুধ্, বীরুধ! বি-কুধ্ আবরণ কর1+* 
(কিপ)-_ক, ই-ঈ) সৎ আ্্রীৎ, বিস্তৃত 
ব্লী, লতা। 

১৯৮৬ 



হ্ন্থি ্ 

বীরেশ্বর বৌর-ঈশখ্বর প্রধান,প্রভু, *ভী _ 
ষ) সৎ, পুৎ, বীরভদ্র ॥ প্রধান বীর । 

বীরোজ্ঝ ১ সৎ, পু, হোমকর্তী। | 
বীর্ধ্য (বীর + যয) - ভা, কন্মরণি) সৎ, রীৎ, 

শৌর্ধ্য, বল। বীরত্ব । সামর্থ্য। গৌরব। 
প্রতাপ, তেজ: । প্রভাব। সার। শুক্র, 

রেতঃ। বীজ । 
বীর্ধযবত্ব (বীর্ধযবৎ+ তা- ভাবে) সৎ, স্্ীৎ, 

বীরতৃ। 
বীর্ধ্যবানূ 0- বশ্,বীর্ধ্য + বৎ্(বতু)- অস্ত্যর্থে 

বিৎ, ত্রিৎ, বাঁধ্যবিশ্িষ্ট, বলবান্। 
বীবধ, বিব্ধ বি-বধ্ বদ্দনকর1+ অব) 

- ভাবে) সং,পুৎ১ ধান্যাদি প্রাপ্তি, ধান্তাদি 
লইয়া যাওয়া । (4৭) ক্সীবাদির 
ভার । (+ এ -ধি ) পথ । বার্তা । 

বীবর (1392%০7) সং, বঙ্মামগ্রসিদ্ধ জন্ক- 

বিশেষ । 
বীহার (বিহার দেখ) সং, পুৎ, বৌদ্ধমন্দির। । 

বিহার । | 
বুক বেক্ষ শব্দজ) বর্গ 'ব দেখ । সাহস? 

থা--“বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে, 
কাল শিখাইব মায়ের আগে।? 

বু্গন দেশজ) সৎ, ধিভ হওন। ছিদ্ররোধ- | 
করণ । [করণ । 

বুঝন (দেশজ ) সং, ত্ডাত হওন, জদয্ঙ্স ম- 

বুট (দেশজ) সং, কলাই-বিশেষ, ছো!ল।। | 

বুড়। দেশজ) বিৎ, বৃদ্ধ, প্রাচীন । 
বুনন (দেশজ) সং, বস্মনিম্ম্াণ, বপন, বোনা। 
বুক্তল (দেশজ) সৎ, যবত্রয় পরিমাণ,তিনযব। 

বুলি (দেশজ) সৎ, বাক্য, কথা, তাষা। 

বুষ, বুস বেস ত্যাগকর1+স(ক)-_ম্ম) সৎ, 
ক্লীৎ,কু ড়া, তৃষ, ভূষি। তুচ্ছধান্য,আগড়া। 

বুংহণ (বৃন্হ সনদ্ধ হওয়1+ অন(অনট)- 

ভা) বিং, ত্রিৎ, পুষ্টিকারক | 
বুংহিত (বৃন্হ শব্দ করা, সমৃদ্ধ হওয়া+ত 

১৪৫০ ] 

ৃ বুক --পুং 

বুক্ষচর (বৃক্ষ গাছ -চর 

বৃক্ষ 

ভ্ে)_ ভা) সং, রীং, করিগর্জন, হাভীর 
শব । (+ত্ _ ক) বিং১ত্রিৎ, পুষ্ট । বন্ধিত। 

₹ (বক গ্রহণ কর অ(কি) 
বৃকী -স্ত্রীৎ $ ক, কিন্বা বু আবরণ 

কর14+ক-প্রং, ঈপ) সৎ, নেকুড়িয়া 
বা । কাক। জঠরামি । ব্লকবৃক্ষ। শৃগাল। 
ক্ষত্রিয় । অনেকধূপ। সরলদ্রব। কা-- 
সী, অন্বষ্ট]। 

বৃুকদৎশ (বুক নেকুড়িয়াবাঘ-দংশ যে 
দংশন করে, ২য়া- ষ) সং, পু, কুজুর। 

বৃকধূপ (বৃক সেই অর্থ-পৃপ) সং, পুং, 
লান। সুগন্ধি দ্রব্যে প্রাস্তত ধূপ। সকল বৃ- 
ক্ষের রম, তার্সিন্। 

বৃকধৃত্ত (বুক নেকুড়িয়াবাঘ- পূন্ধ) সৎং১পুৎ, 

শুগাল, শিয়াল। 
বৃকম্থল ; স২, ক্লীৎ, দেশবিশেষ। 
বৃকারাতি, বুকারি (বুক নেকুড়িয়াবাঘ _ 

অরাতি, অরি_শক্রু, ৬ষ্ভী -ষ) সং, পু, 
কুকুর। 

।বুক্োদর বেক ভগ্ি-উদর পেট, ৬া- 
হিহ । বুকনামে "্সগি উদরে রা বলিয়া 

ভীমের নাম বুকোদর হইয়াছে) সৎ, পুখ) 
ভীম, মধ্যমপাগডব । শিৎ- ১যম্য তকে 
বুকে। নাম অঠরে হব্যবাহনঃ। ময়] দত্তঃ 
স ধম্মাস্না তেন চাসৌ বুকোদ্ধরঃ 

বৃকু (ব্রণ ছেদন করা+তক্তে)- শমী) বিৎ, 

ত্রিৎ, ছিন্ন, লন । কাটা, ছেড়া । .. 
বৃক্ষ (বুক্ষ, বেষ্টন করা4- অ.ঞন্)_ ক, কি! 

ব্রশ্চা ছেদন করা1+সকৃ-ম্ম। চে. 
করিলেও যাহা জন্মে) সং, পুৎ, গা ক, 
পাদপ । 

বৃক্ষক (বৃক্ষ দেখ, কণ্_স্রঙগার্সে ) সৎ, পুত 
ক্ষুদ্র বৃক্ষ, ছোটগাছ। গুল্স। বৃক্ষমাত্র । 

যেগমন করে) 
সং, পুৎ্১ কপি, বানর | 

বৃক্ষচ্ছায় (বৃক্ষ গাছ - ছায়া) সংপুৎ,। বৃক্ষ 

শ্রেণীর বহুল ছায়া। [টার্পিন্। 
বৃক্ষধূপ (বৃক্ষ গাছ _ পৃপ) সৎ, পুহ, শ্ীবেষ্ট, 
বৃক্ষনাথ, বৃদ্ধপাক (বৃক্ষ নাথ প্রভু । বৃক্ষ 

_পাক যে পরিপাক করে) সং১*পুৎ, বট 
বৃক্ষ, বটগাছ। 
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পপ & ৪: । 

বৃক্ষবাটিকা [বৃক্ষ- বাটিক আবৃতস্ান, | অপ্রতহত। সং, পুং, কচ্ছপ। রীং, 
৬ঠী _ষ। বৃক্ষদ্বারা আবৃত থাকায় যাহা |] চরিদ্বে। শিং_১“গুরুপুজ] দ্বণা শৌচং 
বাট়ীর ন্যায় বোধ হয়) সঙ, জ্ত্রীৎ, উপ- |] সত্যমিক্রিয়নিগ্রহঃ। প্রবর্তীনৎ হিতানাঃ 
বন্, বাগানবাড়ী । নিকুঞ্জ। তৎসর্্বৎ বৃত্তমুচ্যতে |? আক্ষ:সংখ্যাত 

বুক্ষভবন (বৃক্ষ- ভবন বাসন্থান) সং, ক্লীং১| ছন্দঃ। শিং-১ “পদ্যৎ চতুষ্পদো তচ্চ 
বৃক্ষের কোটর। বৃস্তং জাতিরিতি দ্বিধা । বৃত্তমন্ষরসৎখ্াা- 

বৃক্ষভিদ্ বৃক্ষ -ভিদ্ যে ভে অর্থাৎ কর্তন; তৎ জাতির্মাত্রাকতা ভবেৎ। সমমদ্ধসমং 
করে, ২য়া-ষ) সং, স্ত্রীৎ, অস্্রবিশেষ, বৃস্তৎ বিষমঞ্জেতি তন্ত্রিধা ।” বেক্ত ভা) 
বাইশ । বর্তন। অনুষ্ঠান। চেষ্টিত। ন্যায় পুর্ব্বক 

বুক্ষভেদী (-ভেদিনৃ, বৃক্ষ-ভেদিন্ যে। অর্থোপার্জন, অর্থপালন, অর্থবপ্ধন এবং 
ভেদ অর্থাৎ কর্তন করে) সং, পুং, অন্ম-] সৎপাত্রে দান_-এই চতুর্ব্বিধ। (07:16) 
বিশেষ, বাটালী । টা্ী। যে গোলাকার ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্ছথল 

রৃক্ষমর্কটকা। বক্ষ -মর্কট বানর+ক-তু-; হইতে সীমা পর্য্যস্ত দুই বা অধিক সরল 
ল্যর্থে, আপ) সৎ, স্ত্রী, কাঠ্বিড়াল। রেখা টানিলে সকলেই পরস্পর সমান 

বুক্ষা্ন বৃক্ষ -_অদন [আদ ভক্ষণ করা হয়। 
অন -_ ক] ভক্ষণীয়) সং, পুৎ, কুঠার । বা-। রৃস্তকর্কটী ; সং, স্্রীৎ, ষড় ভুজ|। 
ইশ । অশ্বখবৃক্ষ দ্রনী _স্ীৎ,বন্দা। বি" | বৃত্তগন্ষি বেত্ত _গন্ধ+ইন্) সৎ, ীৎ, গদ্য" 

পে ক্স 

দ্ারী কন্দ। ৃ বিশেষ । 

বৃক্ষাস্ (রুক্ষ - অম্ টক) সঙ) ব্রৎ) তে ইল, | বৃক্ততগ্ুল ১ সহ) পু) যাবনাল। 

25 [পর্মী। | বৃত্তপু্প ; সৎ, পুহ, শিরীষ । কদম্ব। বাণীর 
বুক্ষালয় (রুক্ষ _আগলধ বাসন্থান) সৎ, পু 1 কুকজক। মুদগর । 

বুজন, বুজিন বেজ ত্যাগক্রা+ অনল, ূ বুক্তশ্চ--উপযুতপরি স্বাপিত বৃন্তসমূহ। 

ইন-.ম্ম) সং? ক্লীৎ, পাপ। অপরাধ । | বুনশ্থ (বৃক্ত চরিতর-শ্ছ |স্থা থাকা+অ 
কেশ । রাগ। চামড়া । আকাশ । পু২)কেশ। ূ €(ড)- ক) যে খাকে) বিৎ, ত্রিৎ, আচ্চ- 
নিরাকরণ | বিৎ, ভ্রিৎ, কুটিল, বক্র । ূ রিত্র। বুভক্ষেত্রশ্ছিত। 

বুণৎ্, (বৃ বরণ করা) প্রার্থন। করা + অং | বৃক্তাধ্যদনা্ধি (ঝুল আচরণ - ছধ্যয়ন পঠন 

শেড)-ক) বি, ত্রিং, ব্যাপনশীল। ৰ _খদ্ধি সমৃদ্ধি, সম্পন্তি) সৎ, শ্রীৎ, 

গমন্শীল । বরণশীল । ব্রদ্গবর্চন, বেদোন্ত আচারপালন ও 

বৃত কে বরণ করা, আচ্ছাদন করা, প্রার্থনা বেদাধ্যয়নরূপ সম্পত্তি । 

করা17ত(জ্ু)--শ্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, কন্মকর- । বুস্তান্ত (বৃত্ত চরিত্র ইত্যাদি- অস্ত শেষ, 

ণার্থনিমুক্ত ; যথা--বৃতত্রাক্ষীণ। আচ্ছা- অথবা বৃত্ত জাত- আস্ত নির্ণয়, ৫মী 
দিত । প্রার্থিত। _হিহ) সৎ, পু, বার্ত1, সংবাদ । বিবরণ । 

কৃতপত্র। ; সৎ, স্তীৎ, পুত্রদাত্রী। প্রকার। কাখ্ন্্য। প্রস্তাব । অবসর । 

বুতি বে আবরণ কর1+তি(ক্তি)- ভাবে)! ভাঁব। একাস্তবাচক। 
সং, স্ত্রী, নিয়োগ । আবরণ। প্রার্থনা-  বৃত্তাভাস-বৃত্তের ন্যায়, গোলাকার । 
বিশেষ । গোপন । (4+ক্তি-৭) বেষ্টন, | বৃত্তি বৃত্ত দেখ, তি(ক্তি)- ভা) সৎ, স্ত্রীৎ, 

বেড়া । বরণ, কম্মকরণার্থ নিয়োগ । আহার। ভোজন। জীবিকা । জীবন। 

বুস্ত বৃৎ্ষ বর্তমান থাকা ইত্যাদি + ত(ত্) ব্যবসায় । দর্শনাদি । ব্যাপার । প্রবুত্তি। 
_ ক) নিং, ভ্রিৎ, জাত। দৃঢ় । বর্তল, শ্থিতি। নাটকের ক্রিয়াবিশেষ । স্বভাব । 
গোলাকার । অতীত। মৃত। (+ক্ত-শ্ম) ব্যাখ্যান গ্রন্থ । আকারান্তরপ্রাপ্তি। ব্যব- 

নিযুক্ত । আচ্ছাদিত । অধীত। অভ্যস্ত।! হার। ব্যাণ্তি। বর্ণর্ভনা। মনোবৃ্তি 
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(০15) মানসিক শক্তি, মনোনিষ্ঠ 
ধশ্ম । (+জি--প্র) অক্ষর সৎখ্যাত ছপ্াহ। 

তক্তি ৭) জীবিকা । ব্যবসাক্ক। 
বুত্তেব্বাকু ; সৎ, পুৎ১ বড়ভূজ 1 । : 
বৃত্য 3্বে বরণ কর1+ষক্যেপ)- মম ॥ ৎ- 

(গম) বিৎ, ত্রিৎ, বরণীয়, বরণ করি- 
বার যোগ্য । 

বৃত্র বব বর্তমান থাক1-+ রকৃ ক; না- 
মার্থে) সৎ) পু, অস্থরবিশেষ। শত্রু । 
অন্ধকার । পর্বতবিশেষ । মেঘ । মন্ত্র। 

শব । 

কৃত্রন্ধিট)। (বৃত্রদ্বিষও বৃত্র আাহুরবিশেষ _ 
বৃত্রারি | দ্বিষ [দ্বিষ হছিৎসা করা+-০ 

(কিপ)- ক] অরি-্শক্র, ৬ঠী _ষ) সৎ, 
পু, ইক । 

বৃত্রহা বেত্রহন্, বুত্র অন্গরবিশেষ- হন 
যে বধ করে, ২য়1- ষ। আখবা বুত্র- হন্্্ 
বধ করা+০€িপ)- ক, ভূত কাল) সৎ, 
পুহ, ইজ । 

বৃথ। (বু বরণকর1+4 থাক্ -ম্ম) অৎঃনিস্কল। 

নিরথক | শিৎ-১ “বৃথা বুষ্টিঃ সমুদস্য 
তৃপ্তস্য ভোজনৎ বৃখা । বৃথ। দানৎ জম্বদ্ধস্ত 
নীচস্য শুককতিহ বুখা 

বৃদ্ধ বেধূ বদ্ধিত হওয়া 4 ত(ক্ত)-_ ক) বিৎ, 
ভ্রিৎ, প্রাচীন, বুড়া । জ্যেষ্ঠ । বুহত্ । 
রদ্ধিযুক্ত । গোত্র । পণ্ডিত। জা--স্ত্রীৎ, 
গতযৌবনা, প্রাচীনা, বুড়ী। অন্গুষ্ট, বুড়ো 
'স,ল। শি ১ “আফোড়শাদ্বেদ্বীল। 

তরুনী ডিৎশতা মতা। রাত তো 
বৃদ্ধ ভবতি তত্পরমৃ।) 

বৃন্ধকন্যক ; সং, ক্লীৎ, তার্থবিশেষ । 
বুদ্ধকাক ; সৎ, পুৎ্, কাকবিশেষ, দাড়কাক। 
বুনঙ্গ। ১ সৎ, সী, নদীবিশেষ, বুডীগঙ্গা! | 

বুদ্ধত্ব (বুদ্ধ নত ভাবে) সং, ক্লীৎ, বাদ্ধীক্য, 

বৃদ্ধাব্স্থা, প্রাচীনতা । 

বৃদ্ধনাতি (বৃদ্ধা বুহৎ্- লাভি) বিৎঃ ভিৎ, 

2, ১০:২২০০৯২০০২০০২০০০১৯:০০:০৪০১১৮০০-2:০৯ ৭ টস সিহত সস 

»পশাশিশীসীস শিপ পাশপাশি শী 

উন্নতনাভি, তুগ্ডল। 

বৃদ্ধপ্রপিতামহু (বৃদ্ধ বুড়া- প্রপিতাষহ ৰ 
পিতামহের পিতা) সৎ, পুহ্ হী-স্ত্রীৎ, | 

গ্রপিতাষহের পিতা বা মাতা । 

বৃ্ধপ্রমাতামহ দ্ধ বুড়্া_ প্রমাতামহ | 
বুন্দাবন বন্দ 

মাতামছের পিত1) অং) পুৎ্ঃ হী- স্রীৎ, 
প্রমাতাষহের পিতা বা মাতা। ্ 

বৃদ্ধভাব বেদ্ধ - ভাব) সৎ, পু, বৃহ্ধত্ব, বুষ্ধা- 
বস্ছা!। 

বৃদ্ধশ্রবাঃ [বৃদ্ধশ্রবস্, বৃদ্ধ বৃহ শ্রবস্ 
কর্ণ, ৬ঠী _ হিৎ) সৎ) পুৎ, ইতর । 

বৃদ্ধৃত্রক বেদ্ধা বুড়ী-হুত্র ছুতা1+কণ, 
_ প্রৎ) সং, ক্ীৎ, ইন্রতুঙ্গ, বুড়ীর তুতা। 

বৃদ্ধি বদ্ধ দেখ, তি(্তি)-__ ভ1) সং, স্্রীং, 
অভ্যদয়, উন্নতি । বিস্তার । যোগবিশেষ। 
তুদদ | সম্পত্তি । আধিক্য । 

বৃদ্ধিজীবী বেদ্ধিজীবিন্, বৃদ্ধি সুদ - জীবিন্ 
যে জীবিকা! নির্বাহ করে) সৎ, পুধ, 
বৃদ্ধযাাজীব, হদখোর। 

বৃদ্ধিশ্রান্ধ (বৃদ্ধি অভ্যদয় নিমিত্ত -- শ্রাদ্ধ) 
সং, ক্লীৎ, আভ্যাদয়িক শ্রাদ্ধ । 

বৃদ্ধোক্ষ বৃদ্ধি বুড়া-উক্ষ [উক্ষন্ শবজ] 
বৃষ, যৎ_ স) সৎ, পুৎ, কুড়ে ষাড়। 

বৃদ্ধাজীব বেদ্ধি তুদদ_ আলীব জীবিক, 
৬ঠী _ হিৎ) সং, পরৎ, বাদ্ধ ষিক, বৃদ্ধিজীব, 
কুদখোর । 

বুস্ত বে আবরণ করা1+ত(ক) মম, ন- 
আগম) সৎ, পুৎ-ক্রীৎ, ফল পুষ্প পত্রাদির 
কোট1। কুচাগ্র, স্তনের বোটা । জলপাত্র 
রাখিবার বিড়ে। 'ঘটীধারা। 

বৃস্তাক রেস্ত পৌটা-_ কৃ গমন করা+ 
আ-প্রাৎ) অৎ, পুৎ-স্প্রীঘ, বাছাকী 

বেগুণ । 
বৃন্ন বণ পাত কর1-4 দ-_ ক) 

সমুহ । পুন কী ২খ)1বিশেষ, দশ আ- 

ব্বদ। ন্দা__জ্্রীতুত/সীবক্ষ। জলদ্ধরপত্থী। 
রাধা । রাধিকার নখীবিশেষ । 

বন্দার বেন্দ সমুহ+ আর -_ প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, 
মনোজ্ৰ, তুন্দর । প্রীতিজনক | যশস্বী। * 

ধন্দারক [বুন্দ সমূহ + আর, কণ ) সং, 

পুৎ, দেবত]। দলপতি । বিৎ, তরি, প্র- 
ধান,শ্রে্ঠ । মনোজ্ঞ, শ্ুন্দর | আন্ন্দজনক, 
তণ্তিকর। উত্কৃষ্ট, সব্বোক্তম। অধিক, 
বৃহৎ, । খ্যাত, যশত্বী । | 

কেদার নৃপতির কন্তা কিন্সা 
_ব্ন ক্সরপ্য, ৬ঠী _ষ) সৎ ক্রীৎ, 

»॥ ক্ীঘ। 

ববধ1 



হ্্ষ 

স্বনামখ্যাত তীর্থবিশেষ, মথুরাসমীপন্থ 
বনবিশেষ । শিৎ-১ “বৃন্দ (কৃষ্ণ পতি 
হইবার মানসে) যত্র তপস্ভেপে তত্ত, 
বৃদ্দাবনৎ স্মৃতৎ। বৃঙ্দা যত্র কৃত ক্রীড়া 
তেন বা যুনিপুক্গব |” ২ “রাধা! যোড়শ- 
নামাঞ্চ বৃন্দ নাম শ্রুতো শ্রুতহৎ। তজ্যাঃ 

ক্রীডাবনৎ রম্যৎ তেন বৃন্দাবনং ম্ম.তৎ | 
গোলকে শ্রীতয়ে তস্যাঃ কষ্ণেন নির্মিতং 
পুর1। ক্রীড়ার্থৎ ভূবি তক্সাম্া! বনং বৃন্দা- 
বন্ৎ স্মতৎ।?? 

বৃ্দাধনেশ্বর (বৃন্দাবন_ঈশ্বর প্রভু, ৬ষী_ 
ষ) সং, পুং১ কৃষ্। রী - স্ত্রী, রাধা । 

বৃন্দিষ্ঠ ( বৃন্দীয়স, বুন্দারক প্রধান, 
বুন্দীয়ান্ দেবত14ইষ্ট, ঈয়স্-_ অত্য- 

থে, বৃন্দারকশ্মানে বৃন্দ) বিৎ, ত্রিৎ, অতি 
-স্থন্দর | সর্বশ্রেষ্ঠ | অতিমুপ্ধকর | অতুযুচ্চ- 
পদস্হ । . 

বশ (বু বরণ করা4+শ-শ্র২) সং, পুখ 
মুষিক, ই'দুর। পুস্পবিশেষ। ওষধ। ক্লীৎ, 
আদ্রক, আদ'। 

বুশ্চিক (ব্রশ্চ ছেদন করা4+ইক(কিকনৃ) 

বৃশ্চিক (রাশি) । 

--ক, ত্র স্থানে বু) সৎ, পুৎ, বিছা! । শুয়া- 

পোকা। অষ্টম রাশি । অগ্রহাক়ণমাস। 

বৃশ্চিকালী বেশ্চিক বিছা।- আলী শ্রেণী) 

সং, জ্্রীৎ বিছুটীর গাছ । 

ব্ষ (বৃষ, প্রভু হওয়া, বণ করা অ(ক)- 

ক) সৎ, পুৎ, ফাড়। 

দ্বিতীয়রাশি। ধম্ম। চতু- 

বধ পুরুষের অন্তর্গত [৫ টু 

পুক্ষষবিশেষ, শুক্রল- 

পুরুষ । ইন্দ্র। মুষিক। 
বিষ । শক্রে। রাধাতনয়, 

কর্ণ । বলবান্ মনুষ্য, বৃষ (রাশি)। 

মল্প । শুক্রল। বাসক। আীকুষ্খ। ময়র- 

পিচ্ছ । গৃহনির্্াণোপমুক্ষ নিপাত ভূমি- 
থণ্ড। (শন্বের পরবস্তঁ হইলে) শ্রেষ্ঠ। 

[ ১৪৫৩ ] 
ষ 

কঙ্দর্প। (ক) শুক্র । জল। খষত 
নামৌষধ । | 

বৃষকর্ণা; ; সৎ, সত্রীং, টির 1 ্ 

বৃষণ বেষ্ [বীর্ষয] বর্ষণ কর1+ সন-- ক) সং, 
পুং। অগুকোষ, মুক্ষ। শিং-১ “ন্ুল- 
লিঙ্গে দরিদ্র স্যান্দ.২খ্যেকবৃষণী ভবেৎ। 
বিষমে ভ্রী চপলো। বৈ নৃপ স্যাৎ্ বৃষণে 
সমে। প্রলম্ম বৃষণ্যোহস্পায়ুনিদ্রব্যে! 
মণিভির্ভবেৎ্ 1” 

বৃষণশ্ব ; সং, পু, বল্বান্ ইন্সরঘোটক। 
বৃষণূস্ব বেষণ _ বন্থু) সৎ, ক্লীৎ, ইন্ট্ের ধন। 
বৃষদৎশক (বৃষ মুষিক-দ্বংশক দংশন- 

কারী ) সৎ, পুৎঃ বিড়াল, মাজ্জার। 
বৃষ্বজ (বৃ ফাড়-ধ্বজ চিহ্ন, ৬ঠী- 

হিৎ) সং, পুৎ, শিব। (বৃষ মুষিক- 
ধবজ) গণেশ । বেষ ধন্ম_ ধ্বজ) পুণ্য" 
বান্ ব্যক্তি। [বৃষনাশ ক শ্রীকৃষ্ণ । 

বুগলাশন ) সং, পুং, বিড়ঙ্গ। অরিষ্রূপ 
বৃষপণণা ; সং, স্ত্রীৎ, আখুপণা। 
বৃুষপব্বা (বৃষপর্ধন্, বৃষ ষাড়-পর্ধবন্ 

গ্রন্থি) সৎ, পুৎ) শিব। দৈত্যবিশেষ। 
বোল্ত1। তৃণবিশেষ। 

বৃষভ বেষ ন অভক্ _ ক) সৎ, পুৎ, কৃষ, ষাঁড়, 
বলীবর্দ । বৈদভারীতিবিশেষ । জিন- 
বিশেষ। কর্ণচ্ছিদ্র। খষভনাম ওষধ। 
(শব্দের পরবস্তী হইলে ) শ্রেষ্ঠ । ভী- 

।. স্ত্রী বিধবা স্ত্রী । কর্ণশক্ষ,লী। হস্তীর কর্ণ। 
ূ ওষধ। দ্রব্যবিশেষ। ঝষত। 
বুধভগতি 7 (বুষভ ষাড়-গতি গমন, 

৷ বুষ্ভধ্বজ ধ্বজ চিহ্ু, ৬ষী- হিৎ) 
সং, পুৎ১ শিব, মহাদেব । 

বৃষভানু ; সৎ) পুৎ, রাধিকার পিত1। 

বৃষভাস1 (বৃষ শিবের ষাড়-ভাম্ দীপ্তি 
+আপ.। অখব। বৃষ ইন্দ্র। ইন্দ্র যেস্ছানে 
দীপ্তি পায় ) সহ, স্ত্রীং, অআমরাৰতী, ইক্দ্র- 
পুরী । 

বুষভেক্ষণ (বুষভ বেদ-ঈক্ষণ জ্ঞাপক । 
বেদ তাহার জ্ঞাপক বলিয়। তাহার নাম 
কৃষভেক্ষণ) সং, পুধ্ বিষ, | 

বৃষল বেষ্ বর্ষণ করা+ অল(কল) _ ক) সং, 
পুং, অশ্ব। শুদ্র। চন্দ্র রাজা 



ব্ষা [ 

লশ্ডন। পাপী । “ছুক্ষশ্্রান্বিত। (বৃষ -লা 
গ্রহণ করা + অডেি)- ক) বিৎং, তরি 
অধান্মিক, পাপিষ্ঠ । 

বৃুধলী (বৃষল+ঈ _ প্রথ) সৎ, স্ত্রীৎ, হ্বাদশ- 
বরধবন্বস্কা খতুমতী অবিবাহিতা কন্যা । 
শিং -১ “পিতুর্ণেছে চ যা কন্যা রজঃ 
পশ্যত্যসংস্কতা। ভ্রণহত্য1 পিতুস্তস্যাঃ 
স| কন্যা বৃষলী স্মৃতা |) বন্ধ্যা । নীচ 
স্্রী। শুদ্রা। ঝতুমতী স্ত্রী। মৃতসম্ভান- 
প্রসবকারিণী স্ত্রী । 

বৃধষলোচন বেষ ষাড়-লোচন নেত্র) সৎ, 
পুৎ, মুষিক, ইন্ুর । [পুৎ, শিব । 

বৃষবাহন (বৃষ খাড়-বাহন যান ) সৎ 
বৃষবিবাহ ; সৎ, পুৎ বৃষোত্সর্ণ। 
বৃষশক্রে (বৃষ কর্ণ_শক্র, ৬ঠী-ষ) সং, 

পৃ) বিষ 

বৃষস্যস্তী (বৃষস্য [বষ পুরুষবিশেষ, ষাড়+ 
ষক্যে)--ইচ্ছার্থে, স-_ আগম] বৃষেচ্ছা- 
করা + অতৎ্(শতৃ) - ক, জপ, ) সহ, স্্রীৎ, 

অতি কামুকী। ৃষার্থিনী গবী। শিৎ-১ 
“লক্ষণৎ সা বৃষস্যন্ভী মহোক্ষৎং গৌরিবাগ- 
মৎ। মন্মথাসুধসম্পাতব্যথ্যমানমতিঃ পুনঃ” 

বৃষ! বেষন্, বৃষ বর্ষণ করা+অনফকেনিপও 
_ ক) সৎ, পুৎ, ইন্। কর্ণ। দুঃখ । ষাড়। 
ঘোটক । যাতনাজন্য অটৈতন্য । 

বৃষাকপাষ়ী €তবুষাকপি বিষণ ইত্যার্দি+ 
ঈপ.) সৎ, স্ত্রী, লক্ষ্মী। গৌরী। স্বাহা। 
শচী । জীনভ্ী। শতাবরী। 

বযাকপি বেষ ধর্ম-অ না-কন্প্ কীপা 
7 ইকি)-_ ক) সৎ পুৎ, বিষ্ণু । শিব । 
অগ্নি। ইন্দর। 

বৃষাঙ্ক [বৃষ ষাড়-ঘপ্ক চিহ, ৬ঠী_ 
হিং) সৎ, পু, শিব, বৃষগ্ণজ ।ধার্মিক 
ব্যক্তি । নপুংসক, অস্তঃপুররক্ষক। ভেলার 
গাছ । ম্যূর। 

বৃষাক্মজ (বিষাঙ্ম শিব-জ [জন্ জন্মান+ 

অ(ড)- ক] জীত, ক্কৃত ) সং, পুৎ, ডমরু 
বাদ্য । 

বৃধাক্ন ? বুষ ষাড়-অঞ্চন গতি। 
বৃুষাণক 1 বৃষ ষাড়- আন হওয়! এবং 

কণ্_. প্রং) সৎ, পু) শিব । 

১৪৫৪ ] সহ 

পু 

বৃষাস্তক (বৃষ ধন অস্ত শেষ+কণ্- 
প্রং) সং, পুং, বিষ, নারায়ণ। 

বৃষায়ণ ) সং, পৃং, চটক, চড়, ই পাখী। 

বৃষাহার বেষ যুষিক- আহার ভক্ষ্যবস্ত) 
সং, পুং, বিড়াল, মার্জার। 

বৃষি $ ক্রেবং-সদূ অবসন্ন হওয়া ইত্যাদি 
বৃষী / +ই(ডি)-ধি। অথবা বৃষ ই-_ 

ক্র) সং, স্্ীং, ব্রতীদিগের উপবেশনার্থ 
কুশাদিনিশ্মিত আসন । 

বৃষী বেষিন্, বৃষ মযুরপুজ্ছ + অস্ত্যর্থে) সং, 
পুৎ, ময়ূর ৷ ক্রুদ্ধ। 

বষোৎ্সর্গ__মৃতব্যক্তির অশোৌচ গত হইবার 
দ্বিতীয়দিনে চতুষ্টয় বসতরীর নিতশ্ঘদেশে 
তরিশ্বলচক্রাঙ্ষিত করিয়া! বৃষত্যাগব্বপ শ্রাদ্ধ- 
বিশেষ । 

বৃষ্ট (বৃষ বর্ণ কর14তজ্জে)_শ্ম) বিঃ 
ভরি, সিক্ত । যাহাতে বর্ষণ হয়। (+ক্ত 
_ ক) বধণ্কারী, যাহা বর্ষণ করিয়াছে । 

বৃষ্টি (রুষ্ট দেখ, তিক্কি)-_ ভা) সৎ, শ্ত্রীৎ, 
বর্ষণ, মেঘ হইতে জলপতন । (ক্ত_ 
মু) বৃষ্টজল। 

বৃছটিজীবন (বৃষ্টি বর্ণ- জীবন বাঁচন) বিৎ, 
ত্রিৎ, বৃষ্টি জল দ্বারা উৎ্পন শস্যে প।1লিত 
দেশ । চাতকপক্ষী । 

বুষ্টিভূ (বুটটি বর্ষণ_ভূু হওন, জা" 1২, 

পুং, ভেক, মণ্ড,ক | বিং,ত্রিৎ, বর 31 
বু্টিমানযন্ত্ (1711৮101))0168) যে » বুছির 

পরিমাণ নিরূপিত হয় । 
বৃষ (বৃষ বর্ষণ করা+নি-ক 7) সং, পু, 

যছুবংশ | কৃষ্ণ । জ্যোতিঃ। ইক্দ। অগ্রি। 
বায়ু। মেঘ । গো । নিত, ত্রিৎ, পামর। 
প্রচণ্ড, উগ্র । ূ 

বুষ্গর্ভ ; সৎ, পুৎ, কৃষ্ণ । [এলাইচ। 
বৃষ্কদ্বী; সৎ, জ্ীৎ, ভূঙ্গপর্ণিকা। গুজরা'টা 
বুষ্য (বৃষ 4+বঞষ্ে)। অথব] বৃষ 1+যক্যপ)- 

প্র) বিৎ, ত্রিৎ, বীর্যকর। পু) মাষ। ক্রীহ, 
বাজীকর | ্যা-জ্্রীঘ, খদ্ধিনামৌষধ । 

- শতাঁবরী । আমলকী । 
বৃষ্যকন্দা ; সৎ, জ্্রীৎ, বিদারী। 
বৃহচ্ছস্ক (বৃহৎ বড়-শক্ক আইস ) সৎ 

পু, চিজড়ীমাছ। 



বেআ [ 

বৃহত্ (বৃহ বৃদ্ধি পাওয়া+ অত্(শতৃ)-ক) 
বিং, ত্রিৎ, বিপুল, বড়, প্রকাণ্ড । 

বৃহতিকা রেহতী দেখ, কণ যোগ, আপ) 
সৎ, স্ত্রীৎ, উত্তরীয়বন্ত্, চাদর । কণ্টকারীর 
শাছ। 

বৃহতী বেহ্ বৃদ্ধি পাওয়া+ অৎ(শত)- ক, 
ঈপ) সং, স্্রীৎ, ক্ষুত্রবার্তীকী, ব্যাকুড়। 
বিশ্বাবহ্ুর বীণ। । ছন্দোবিশেষ। মহতী । 
উত্তরীয় বস্ত্র। বাক্য। 

বি (বৃহতী বাক্য-পতি প্রভু, 
-ষ) সৎ, পুৎ, বাঁচম্পতি, বৃহস্পতি । 

ডা (বৃহৎ বড়-পগৃহ খর । বৃহদগহ 

শবও হয়। গুহ শব্দের অর্থ গহ্বর । এই 
দেশ পর্বতম্য হওয়াতে ইহার লোকেরা 
পর্বত গুহায় বাস করিত বলিয়া) সং, পুৎ, 
মালবদেশের নিকটবস্তাঁ দেশ,কারষদেশ। 

বৃহদেগাল (রুহৎ বড়-গোল গোলাকৃতি 
বা বর্ত,ল) সং, ক্লীৎ, শীর্ণবৃস্ত, তরমুজ । 

বৃহস্ধান্থ বেহৎ্ বড়-ভানু কিরণ, ৬ঠী_ 
হিৎ) সং, পুৎ, অগ্নি । হুর্য্য। 

রৃহদ্রথ বেহৎ্ বড়-রথ) সং, পুৎ, ইন্তর। 
জরাসন্ধের পিতা । যক্তপাত্র | মন্ত্রবিশেষ। 
সামবেদের অংশ । 

বৃহদ্রাবী (-দ্রাবিনৃ, বৃহৎ, বড়, অতিশয় 
_রাঁৰ ধবনি+ ইন্-অন্ত্যর্থে) সং,পুৎ, 
্ুদ্রপেচক । 

বৃহননল (বৃহৎ, বড়_নল নলবৃক্ষ) সৎ, 
পুৎ লা-স্ত্রীৎ, দ্বাদশব্ধ আজ্ঞাতবাসে 
বিরাট-কন্যাকে নৃত্যগীত শিক্ষার জন্য 
ক্লীবরূপী অর্জনের বৃহন্নলা নাম হইয়া- 
ছিল। পুং, দীর্ঘ ন নলবৃক্ষঃ বড় নলগাছ। 
বাহু । 

বৃহস্পতি বেহৎ বড় [যেমন দেবতারা]- 
পতি প্রভু, ৬ষঠী-ষ, ৎ- লোপ, স্- 
আগম, অথবা বৃহতী বাক্য_পতি, ৬্ঠী 
-ষ, নিপাতন) ঈং, পুৎ, গুরু, তুরাচা্য, 
দেবগুরু ; ইনি ধশম্মশাস্ত্র প্রযোজক এব 
নবগ্রহমধ্যে পঞ্চম গ্রহ্। 

বৃহস্পতিস্থত্র ; সং, ক্লীৎ, 

শাস্মবিশেষ। 

পেনারম (যাবনিক) সং, রোগ, অহুশ্ছতা। 

১৪৫৫ ] 

বৌদ্ধদ্িগের ধর্খ- 

বেগি 

পিজা 

বেআবরু পোরস্য বে বিহীন - আরবী "আআ" 
বন্ধ মান) অসম্মানসৃচক। 

€বইমান পোরস্য বে বিহীন -- আরবী হ- 
মান ধর্ম) বিধন্মাঁ, অধার্শিক। 

বেওকুফ পোরস্য বে বিহীন- আরবী ও-* 
কুফ জ্ঞান) জ্বানহীন, নির্বোধ । 

বেওয়। পোরস্য) পতিপুত্রহীন। নারী । 
বেওরা (বিবরণ শধজ কি ?) বৃত্তান্ত, বিস্তা- 

রিত, ইতিহাস। [অসরল। 
বেঁকা, বাকা বেক্রশব্দজ) বিৎ, ত্রিৎ, বাঁকা, 
বেঁটে, বেটিয়া (দেশজ) খর্ব, হ্্দ্থ, খাট, 

বামন । [রহিত । 

বেঁড়ে বেগুশন্দমজ) বিং, পুচ্ছহীন, লাঙ্গ,ল- 
বেকট ;) সৎ, পুৎ, ভেটকিমাছ। বিদৃষক । 

তরুণ, যুবা। মপিবিক্রেতা, জহুরী । 
বেকার পোরস্য বে বিহীন-কার কার্য) 

যাহার কর্মরকাজ নাই। 
বেগ বৌজ গমন করা4-অব্বেঞ)- ভাবে) 

সৎ, পুৎ, মূর্তপদার্ণে উৎপন্ন শীন্রতারূপ 
সংস্কারবিশেষ। ত্বরা, শীদ্রতা । মুত্র বিষ্টা- 
দির নির্গম প্রবৃত্তি । প্রবাহ । আনন্দ? আ- 
হলাদ। পড় প্রতিজ্ঞা । মহাকালফল ; 
উদ্যম। প্রণয়। রেতঃ১শুক্র । আজবিশেষ । 
বাণপতি । 

বেগড়। দেশজ) বিৎ। নষ্ট, বিকৃত । ছুষ্টি। 
বেগনাশন বেগ কার্যতৎ্পরত।-_ নাশন 

যেনাশ করে । শ্ুলত্ব হেতু) সং, পুৎ, 
শ্রেম্সা।? কক । 

বেগবল-যে বঞ্ত যত বলে প্রযুক্ত হয় সেই 
বস্কর তদনুকূপ বেগ। 

বেগম তক ভাষা) সং, রাণী, রাঁজমহিষী, 
রাজ্জী। 

বেগবানূ ৫ ব, বেগ + বৎবেতু) _ অস্থরযর্থে) 
বিং, ত্রিৎ, বেগ বিশিষ্ট, ত্বরান্বিত । 

বেগমর (বেগ-সর যে গমন করে) সং, 

পু, বেগগামী হুয়, অশ্বতর, বেসর। 
বেগার দেশজ) সং, বেতনহীন কাব্য, অন- 

এক শ্রম। 
বেধিত, বেগ (েগিন্, বেগ+ ইত, ইন্- 

ভন্্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, বেগবান্, ত্বরান্বিত । 
চালিত । সৎ, পুৎ, শ্ঠেনপক্ষী । 

পালা 



বেণু [ 

বেশুণ (বঙ্গনশন্দজ) সং, বার্তীকু, বার্তীকী। 
বেচন (দেশজ) সং, বিক্রয়করণ, মূল্য গ্রহণ 

পূর্র্বক অর্পণ । 
বেজিত (বিজ-ঞ্রিলবেজি ভীত হওয়1+ত 

ক্তে)-- ক) বিং, ত্রিং, ভীত । ক্লেশিত। 
ভয়প্রাপিত। ভয়কম্পিত। . 

বেজী (দেশজ) সং, নকুল, নেউল, বেজী। 
বেটা (দেশজ) সৎ, পুল,ম্ত,সম্তান,আত্মজ । 
বেট্যা (ব্টশন্দজ) সং, রশি, রঙ্জ, পাটের 

দড়ি। 

বেড় (বেষ্টশব্দজ কি?) অং বে্রন, বুতি, 
ঘেরা। _ড়ী, শৃঙ্খল, পাদবন্ধনীঘ্র লৌহ- 
পাশ। শ্থাশীধারণার্থ লৌহ যন্ত্রবিশেষ, 
বাউলী। কেশবিন্যাসবিশেষ, থর । 

বেড়ান (দেশজ) সং, ভ্রমণ, চলন, পর্যটন । 
বেড়ে দেশজ) বি, উন্তম,উত্কষ্ট,উপাদেয় 
বেণ (বেণ গমন করা ইত্যাদি +অ(অনৃ)-_ 

ক) সৎ, পৃ, পৃথুরাজার পিতা। সন্কর- 
জাতিবিশেষ, বৈদ্য । 

বেণা (দেশজ) সৎ্উশীর, তৃণবিশেষ, বীরণ। 
বেণি 

লা] 

বেণী পাশ, বিউনী। জলপ্রবাহ ; ঘখ। 
-প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসরস্মভীমেললৎ ত্রি- 
বেণী । আোতঃ। ধয়ন, বুনন। দেবতাড়- ূ 
বৃক্ষ । নদীবিশেষ। স্ী-মেষ। 

বেণিবেধনী ; সং, স্ট্রীং, জলৌকা, জৌক। 
বেগিমাধব ;) সং, পু, প্রয়াগস্থ পাষাণময় 

চতুভূ্জ দেবতাবিশেষ। 
বেণীর ) সং, পুৎ, অনিষ্ট বৃক্ষ । 
বেণীমংহার ; সৎপুৎ, ভট্টনরায়ণকৃত নাটক- 

বিশেষ । বেণীবন্ধন | 
বেণু (অজ গমন করা+নু-ক, অজ-বী) 

কিন্বা বন শব্দকরা+উ-ক, নিপাতন) 
অৎ, পু বশ, বাশ । বংশী, বাশি । নৃপ- 
বিশেষ। 

বেণুক, বৈথুক (বেণু বাশ +কণ. - প্রৎ। 
বাকারীর মুট থাকে বলিয়া) সং, ক্লীৎ, 
গ্রবাদিতাড়নদণ্ড, পঁঁচনবাড়ী। ডাঙ্গশ । 

বেণুধা (বেধু-ধ্া বাজান +অ(ড)- ক) 
সং, পু, বেণুবাদক; বংশীবাদ্ক। 

১৪৫৬ ] 

(বেণ+ই-ক।বী গমনকর14. 
নি-- ক) সঙ, স্ত্রীৎ, বিন্যস্ত কেশ- 

বেগ্রে 

বেণুষব ; সং, পুৎ বাশের চাউল । 
বেণ্য, বেণে, বেণিয়া (বণিকৃশবজ ) সং, 

নণিকৃ, ব্যবসায়ী । 
বেত (বেত্রশব্বজ) সং, বেতস, বেতগাছ। 

বেতণ্ড (অজ গমন করা+০[কিপ্)- ক 
বে ধেগমন করে- তন্ড তাড়না! করা 
+অ(অল্)- শব) সং, পুং, হস্তী, গজ। 
তাড়না উচ্ছ, জ্বল ব্যক্তি । 

বেতন (অজ অথবা বী গমন করা+তন - 
৭) সং,কীৎ, কর্খের মুল্য । মজুরি । মাহি- 
য়ানা। ভাড়া । জীবিকা । রৌপ্য। 

বেতস (বে বস্থার্দি বোন11অসচ্ রর, ৎ 
-আগম, অথবা বী [জলপ্লবতা) গমন 

কর1+ তস্-নাশার্থে) সং, পুৎ, সী- 
স্রীৎ, বাণীরবৃক্ষ, বেতগাছ। 

বেতন্ধান্ (বেতন্বৎঃ বেতস্+ বৎ্(ডতু) _ 'অ- 
ত্যর্থে) বি) ত্রিৎ বেতস-বহুল প্রদেশ, 
যে প্রদেশে অনেক বেতস বৃক্ষ আছে। 

বেতাল (বশবের সপ্তমীর একবচন-বে 
বায়ুতে -তাল [তল্ ন্হির হওয়14 
(ঘএ৪-- ভাবে] আবাস) সৎ, পুৎ, ভূতা- 

নিষ্ট শব। শিবান্ুচরবিশেষ । দ্বারপাল, 
দ্বারী। মন্রবিশেষ। সঙ্গীতে - তালহা নতা। 

| বেতালভট্ট ; সং, পু, রাজ! বিক্রমার্দিত্যের 
গা ন্ব্রত্বের এক রত্ব। 

বে (বেন্ত,বিদু জানা+তৃতিন্)-ক) 

বিঃ ত্রিৎ, জ্বাতা, যেজানে ; ইহ! কোন 
শন্দের পর প্রযুক্ত হয়, যথা--শাম়্বেত্া, 
নিয়মবেন্তা ইত্যাদি। পরিণেতা। “, ওকত]। 

। বেত্র অজ. অথবাবী গমন ..।+ত্র-৭) 
জং, পু, বেতগাছ । আসুরাবশেষ | ক্লীৎ) 

বেতের যষ্টি ৷ 
বেত্রকীয় ; বিৎ্ত্রিং, বেত্রসমুহযুক্ত দেশদি। 

বেত্রধর (বেত্র -ধর [ধু ধারণকর1+ অ(অন্) 
- ক) যে ধরে, ২য়] - ষ) সৎ, পুং, দ্বার" 

পাল। বিৎ, ত্রিং, যদ্িধীরী। 

বেত্রবতী, সেত্রাবতী (বেত্র +বৎবেতু) _ আ- 
স্যর্থে, ঈপ) সং, স্ত্রী, মালব দেশের 
নদীবিশেষ,বেতুয়। নদী । শিং-১ “শরা" 
বতী বেত্রব্তী চন্রভাগ। সরস্বতী ।”? বেত্রা: 

আুরম।তা। 



বেদ [ ১৪৫৭ ] বেদি 

টি ২২ শতিশাশ্ীপিশিটি শিপ পতি পালা লিপ পশশাশপীশাশাপিপাশশশশীপপাাসিীতিপিশ পপি তপ্ত টি টি 

বত্রাসন (বেত্র- আসন বপিবার স্থান) 
সং, ক্লীৎ১ বেত্র-নিশ্মিত আমন, মোড়া 
প্রভৃতি । 

বেত্রাত্র ; সৎ,পুৎ,স্নামখ্যাত অহন্রবিশেষ । 

বেত্রী বেত্রিন্, বেত্র + ইন্ _ অস্তযর্থে) সং 
পুত, দ্বারপাল। বেত্রধারী। 

বেদ (বিদৃ [ধর্ধাধশ্ম। জানা+অ.অল্)-ম্ম। 
তর্কবাদ্ঘমতে--বেদ অর্থে বিজ্ঞান যাহার 
আলোচনায় বিশিষ্টরূপে জ্ঞানের উন্নতি 
হয়) তাহার নাম বেদ) সং, পুত, ধন্ম ও 
ব্রহ্ধপ্রতিপাদ্ক অপৌকুষেয় বাক্য, ত্রচ্গ- 
মুখনির্গত ধশ্মজ্ঞাপক শান্ত, শ্রুতি; ঝক্, 
যজুঃ, সাম, অথন্ব_-এই চারি বেদ। 
শান্প। (4+অল্- ভাবে) শাঙ্রজ্ঞান। 
জ্তান। চারিসৎখ্যা, ৪ । ছন্দঃ। টিপ্লনী। 
আধখ্যা। ষক্ঞাঙদ। শাস্োক চরিত্র । কুশ- 

মুগ্গিকৃত পদার্থবিশেষ.। (4অন্_ ক, মম) 
বিষুও | 

বেদগর্ভ ) সং' পুং, ব্রহ্ম । ব্রাঙ্মণ। [রক্ষা । 
বেদগুপ্ডি ; সং, আ্্রীৎ, ত্রালণা্দি কতুরঁক বেদ- 

। *শিশাাশশীঁি পিপিপি? 

বেদবদন ; সৎ, ক্লীং, ব্যাকরণশাক্স। 
বেদবাস (বেদ-বাস বাসস্থান) সং, পু, 

বিপ্র, ব্রাহ্মণ । ্ 

বেদবিৎ (-বিদৃ,বেদ _বিদ্ যে জানে,২য়া-ষ) 
বিৎ,ত্রিৎ, বেদজ্জ, বেদবেত্তা । পুৎ, বিষু। 

বেদবুত্ত ; সৎ, ব্লীৎ, বেদেক্ত আচরণ । 
বেদব্যাম (ব্দ-বি-মা বিশেষরূপে- 

আস্ [ক্ষেপণ কর1] স্থাপন কর1+ অঘেঞ্) 
-ক,২য়া- ক যুগে যুগে ধম্মের পাদক্ষয় ও 

মন্ুষ্যদিগের আ।বুঃ.ও শক্তির ভাস দেখিয়] 
বেদের স্ছায়িত ও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকু- 
লন্ড প্রযুক্ত বেদের বিধান করিয়াছিলেন 

এই নিমিত্ত তাহার নাম বেদব্যাস হয়) 
সৎ, পু২১ বেদবিভাগকর্তী মুনি, ব্যাসদেব, 

সত্যবতাতনয়। 
বেদ? (বেদম্, বিদি জান14+ অন্- ক) সং, 

রীৎ, বেদসমূহ | হিরণ, সোণা, কারন । 
বিৎ, ভ্রিৎ বেত্ত। । 

বেদ্বাগ্রণী (বেদ - অগ্রণী) সং,স্ত্রী,,সরস্বতী। 
বেদাঙ্গ বেদ - অঙ্গ অবয়ব, ৬ষী- ষ) সৎ, জনি টি টিসিনিসা টি িএটিিটি রি সি 2 তি লিট 

বেদন_ক্ষীৎ 8 বেদ জানা ইত্যাদি+ ক্লীৎ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, 
বেদনা-- স্ত্রীং$ অন্(সনট), অন- ভাবে, জ্যে।তিষ--এই ছয়প্রকার বেদের অব- 
আপ) সৎ» অনুভব, বোধ । জ্ঞান। যা- যব গ্রন্থ। (প্রণব, ও কার। 
তনা, ব্যথা । কেশ, ছুঃখানুভব । পরিণয়, ! বেদার্দি (বেদ-আর্দি প্রথম) সং, পুৎ, 
বিবাহ । দান, উপটৌকন। শুদ্রকামিনী ; বেদাধিপ; অঙ্, পুঙ, ঝপেদ্বাধিপতিজখবো, 
উৎকৃষ্ট বর্ণকে বিবাহ করিতে হইলে ব- যজুবেদাধিপো ভূগুঃ, আমবেদাধিপো 
রের উত্তরীয়প্রাস্ত ধারণ করিবে-এই ভৌমঃ, শশিজোহথব্ববেদপঃ। 
আচার । শিৎ-১ «“বসনস্য দশ গ্রাহা | বেদাস্ত বেদ- অস্ত তেষ) সৎ» পুত, ব্যাস 
শুদ্রয়োত্কুষ্টবেদনে 8" প্রণীত দর্শনশাস্ত্র, তাহাতে ব্রঙ্গের স্বর" 

বেদপিন্দক; সং,পুৎ, নাস্তিক | বুদ্ধ । পি নিরূপিত আছে। 

বেদনীয় (বিদু জানা+অনীয়-শ্) বিং, | বেদাভ্তী (বেদাভ্তিন্,বেদাভ্ত 4 ইন _ অজ্তযর্থে) 

ত্রিৎ, অন্ুভবনীয়, দ্দেয়। / সং্পুই, বেদাস্তমতাবলম্থী, বেদাস্তবেন্তা। 
বেদপারগ, বেদবিদ বেদ-পারগ যেপারে; বেদাভ্যাস (বেদ-_ অভ্যাস) সং, পু অধত- 

গমন করে, ৬ঠী-যষ। বেদ্ঘ-বিদু যে যন বিচার অনুশীলন জপ অধ্যাপন-- 
জানে, ২য়া_ষ) সং, পুং, বেদজ্জ ব্রাহ্মণ । এই পাচ । 
ব্রহ্ষজ্ঞানী | শিৎ-_ ১তেহভিজাতাঃ কুরু-! বেদার ; সৎ, পুৎ, ককলাস, কীকলাস। 
ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ] বেদপারগাঃ 1? 1 বেদি (বিদু ব্দ্যিমান থাকা ইত্যাদি 

বেদম।তা (মাতৃ, বেদ -মাতু মা) সং: বেদিকা ৃ +ই _ধি২য়-পক্ষে কণ্_ দ্বার্ণে, 
স্তরীং, গায়ত্রী । হুর্গা। শিৎ-১ “ব্রদ্দি্ঠ। : বেদী অ।পও সৎ, জরীং, যক্ঞাদি করণ 
বেদমাতৃত্বাদৃগায্বত্র চরণা গ্রজা 1” জন্য পরিক্ষত ভূমি,চতুরত্র ডমকুসদৃশককতি 

বেদবতী; সং, স্ট্রীৎ, কুশবজরাজকন্যা | ূ প্রভৃতি। শি২- ৮ "মধ্যেন সা বেদিবিলগ্ধ" 

১৮৩ 



বেধ 1 

মধ্যাঃ ।” মঞ্চ । অঙ্গনার্দির মধ্যবস্ত চতু- | বেধনী 
রআ ভিত্তি । শিৎ-১ “ প্রাগ্দ্ধারবেদি- 
বিনিবেশিতপূর্ণকুত্তঃ ।"বেদির সদৃশ ভিত্তি। 
নামাঞ্কিত আংটী। সৃবত্তিকান্ত,পাকৃতি 
ভিত্তি । বোল্তা। দ্বি- পুং, (বিদ+ই-_ 
ক) পণ্ডিত। 

বেদিজা (বেদি হোমবেদি হইতে-জ 
[জন্ জন্মান+অ(ড)- ক] জাত, ৫মী 
_ ছিৎ) সৎ, ভ্ত্রৎ, দ্রেপদী। 

বেদিত (বিদৃ-গঞিন্বেদি জানান+-তক্তে) 
-ক্) বিৎ) ত্রিৎ, জ্ঞাপিত, জানান। 

নিবেদিত । সাক্ষাৎ্কূত। দর্শিত। 
বেদ্িতব্য (ব্দি জান।+1তব্য-শ্ম) বিৎ, 

ত্রিৎ, জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য | 
বেদিতা (বেদিতৃ, বিদু জানা4তৃ(ৃন্)-- 

ক,ই-আগম) বিৎ, ত্রিং, জ্ঞাতা, যে 
জানে। সাক্ষাত কর্ত1। 

বেদিন (পারস্য বে বিহন-_ আরবী দিন 
ধশ্ম) বিৎ, ধশ্ধহীন,বিধম্মণ, পাপী ; যথা-_ 
“কাফর বাঙ্গালী হিন্দু বেদিন ত্রা্ধণ।”, 

বেদী (বেদিনৃ, বিদু জানা +ইন্(ণিন্)_ 
ক) সং, পু পণ্ডিত । ব্রহ্ম। । পরিণেতা । 
বিং) ভ্রিং, বেত।, জ্ঞাত । [পুখ, ভঙ্গ । 

বেদীশ (বেদ সরদ্দতী-ঈশ প্রত) সং 
বেদোদ্য় (বেদ সামবেদ-উদ্দয় উদ্বান। 

প্রসিদ্ধি আছে যে হুর্ঘ৮য হইতে এই 
বেদের উদয় হইয়াছে) সং, পুত সুর্ধ্য | 

বেদোদিত বেদ- উদিত [বদ ব্লা+4ক্ত 
শ্রী] যাহ! বলা হইয়াছে) বিৎ, ত্রিৎ 
বেদোক্ত। শিং-১ “বেদোর্দিতানাৎ নি- 
ত্যানাৎ কক্ধ্রণাৎ সমতিক্রেমে ।?? 

বেদ (বিদু জানা+ষম্যণ)-শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, বোধ্য, জ্ঞেয়। সাক্ষাৎকাধ্য। 

বেধ _ পুং (বিধ্ বিদ্ধকরা+ অ(অন্), 
বেধন- ক্লীৎ $ অনট্ ভাবে) সৎ, ছিদ্র- 

করণ, বেঁধা। গভীরত1। বস্তার পুরু পরি- 
মাণ। বিবাহাদিনিষেধক গ্রহসংস্থাপন- 
বিশেষ। 

বেধক (বিধ্্ বিদ্ধ কয়1-+অকণেক)_- ক) 
বিৎ, ত্রিৎঃ বিদ্ধকারক, যে বেঁধে । সৎ, 
পৃৎ। কপুরি । ধন্যাক । র্লীৎ, গর্ভিত ধান্ত | 

১৪৫৮ ] বেলে! 

(বেধ দেখ, অন(অনট) নি 
বেধনিকা / ঈপ | বেধনী+ কপ _ যোগ) 

সং, স্প্রীৎ, মণি এবং শঙ্ঘদি বেধনের 
অন্থ, সুচী তুরপুন প্রভৃতি । হাস্তির কর্ণ, 
বেধনাস্ত্র মেথিক]। [কস্ত,রী। 

বেধমুখ্য ; সৎ, পুৎ, কর্চ,র। খ্যা- দ্রীং, 

বেধমুখ্যক ; সং, পুং, হযিদ্রাবৃক্ষ ) কাচা 
হল্দি। [মুূল। 

বেধস (বেধস্+ অ- প্রং) সং, কীং, অনুষ্ঠ- 
বেধাঃ (বেধস,। বিধ বিধান করা অথব। 

বি-ধা ধারণ কর14+ অস._ ক) সং,পৃৎ 

ব্রহ্মা । বিষ । হুর্ধ্য | পণ্ডিত। দক্ষপ্রভৃতি 
অ্1। শ্বেতার্কবুক্ষ । অনস্তপুত্র। 

বেধিত .বিধ্ বিদ্ধকরা4+ ত(ক্ত)-ম্ম,অখব 
বেধ+ইত- প্রৎ কিম্বা বেধি4-ক্ত -ম্ম) 
বিৎ, ত্রিৎ, বিদ্ধ, ছিদ্রিত । 

বেধী (বেধিন্,বিধ বিদ্ধ করা+ইন্(ণিন) 
-ক) বিৎ, ত্রিৎ, বেধক, ছিদ্রকারক। 
ধিনীী _স্ট্রীৎ, জোক । মেখিক1। 

বেধ্য বিধ বিদ্ধ কর47+ষ-শ্ম) সং, ক্লীং, 
বেধ করিবার বিয়য়, শরব্য, লক্ষ্য ॥ বি) 
ত্িৎ, বেধনীয়, বিধিবার যোগ্য । 

বেপখু-পুৎ 7 (বেপ্ কম্পিত হওয়া 
বেপন- ক্লীৎ / অথু, অলেনট্)- ভা) সং, 

কম্প, কাপনি। 
বেপমান (বেপ কম্পিতহওয়া+ আনংশান) 

_ ক) বিৎ্ভ্রিৎকম্পমান,যে কাপিতেছে। 

বেম পু $£ (বে বে'না+- মন্, 

বেমন্_ পৃৎ-ক্রীৎ $ মনিনৃ-.' সং, ব 
স্ত্রাদ্িবয়নের ষশ্তরবিশেষ, মাকু । ভাত। 

বেমার, বিমার পারস্য) পীড়িত । 
বেয়াদব (পারস্য) অসভ্য । 
বেয়া্দবী (পারস্য) অসভ্যত]। 
বের (বীবা আজ গমন করা+রনৃ-ক 

সৎ, পুং-ক্রীৎ, শরীর । ক্লীৎ, কুষ্ক ম 
বার্ভতীকু। 

বেরক ; সং, ক্লীৎ, কপূর । 
বেল (বেল্ চঞ্চল হওয়া+আ(অন্)-_ প্র 

সং, রীৎ, উদযান। 
বেলম্ম - লয়স্থান বিবর্জজীন । 
বেল। (বেল চঞ্চল হওয়1+ অন্) 



বেশ [ 

আপ) সৎ, স্বীঘ, কাল, সময়। শিং-১ 
_শচতুর্কিংশতি বেলাভিরকোরাত্রৎ প্রচ- 
ক্ষতে |” অবসর । জীমা। সমুদ্র । তীর, 
তট। শিং-১ “বেলামূুলে বিভাধরী 
পরিহীনা ।” ভেট্রি)। অন্ু, জল। জোয়ার 
ভাটা। অর্ধ্যাদা । হঠাৎ মৃত্যু । পীড়া। 
শিবের খাদ্য, বিম্ব। বাক্য। সুযোগ । 
বুধের পত্বী । রাগ। ঈশ্বরভোজন। বাকৃ্। 

বেলাকুল (বেলা জোয়ার-_কুল তট) 
সং, ব্লীৎ, তামলিপ দেশ, তমৃলুক। 

বেলাবোধন (বেলা সময়- বুধ-ঠ৫.- বোধি 
জানান+ অন(অনট)_ক) বিং, ত্িৎ, 
সময়জ্ঞাপক, সমযনিরপক । 

বেলোয়ারি পোরম্য) কাচনির্মিত। 
নেল্প বেল্প। চঞ্চল হওয়া + অ্অেল্্)_ ভা) 

পুৎ-__ক্লীৎ, বিড়ঙ্গ। পুখ, গমন। 
কম্পন। 

বেজ (বেল সঞ্ালন-জ [জন্ জন্মান 
+'অডে)- ক) জাত) সং, ক্লীং, মরিচ । 

বেশ্রন বেল চঞ্চল হওয়া 1 অন(অনট্)- 
ভা) সং, ক্লীৎ, লুখঠন, গড়াগড়ি । চলন। 
দোলন, সপ্চালন। রোটিকাদি নিশ্মাণার্থ 

ডি 

১ 

সুলবর্ত,ল কাষ্টবিশেষ, বেলন । নী-- 
মালাদৃবব1। 

নেশ্লন্তর ; সং, পুৎ, বীরতক্ঃ । 
বেল্পহল; সৎ,পুৎ, লম্পট,লোচ্চ।। [লতা । 
বেলি (বেন্নন দেখ, ই--প্রং) সং,ক্্রীৎ, বল্লী, 
বেল্লিত (বেল্রন দেখ, তক্তে)- ম্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 

বত্ত, কুটিল । কম্পিত, দোলিত । লুঠিত। 
(+ক্ক - ভাবে) সং, ক্লীং, চলন । দে(লন। : 
লুন। 

বেল্যা 7 (বাঙ্গাল। বালিশব্দ জ) বিং, বালি- 

বেলে ) যুক্ত । সং, মৎ্স্যবিশেষ। 

নর (বিশ প্রবেশ করা+ অ(অল্)- 
বেষ / ধি, বিষ ব্যাপা+ অ(অন্)- ক) 

সং, পুৎ, সজ্জা, বস্ত অলঙ্কারাদি পরি- 

ধান। নেপথ্য । বেশ্যাপলী । বেশ্যালয়। 

শহ। প্রবেশ। 

বেশক (বিশ. প্রবেশ কর1+অক(ণক)_ 
ক) বিধ, ত্রিৎ, প্রবেশকারক। সৎ, পু, 
গুহ | 

১৪৫৯ ] বে. 

বেশধারী ; সং, পুং, ছলতপত্বী। বিৎ, ব্রিং, 
বেশধারক ৷ | 

বেশস্ত (বিশ প্রবেশ করা 4 অন্ত -ধি) সৎ, 
পুৎ) ক্ষুদ্রসরোবর, পন্থল। অগ্নি। 

বেশর-স (বেশ-রা দ্বানকরা+ অ(ড) --.! 

ক। ২য়-পক্ষে বেস + অরন্ ক) সং, পুৎ,. 

অশ্বতর, ঘেোটকীতে গর্দভজাত বা গর্দ- 
ভীতে খোটকজাত অশ্ব, খচ্চর। 

বেশবার-স (বিশ প্রবেশ করা+'আ(অল্) 

_-ভা-্বেশ প্রবেশ_বু প্রার্থনাকরা 4 
অ-_ প্রং) সৎ, পুৎ, ধন্যাকসর্ধপাদি পিষ্ট, 
বাটনা। ব্যঞজনবিশেষ | শিং-১ “নিরস্ছি 
পিশিতৎং পিষ্ঠং সিদ্ধং গুড়ৃতাস্বিতমূ। 
কৃষ্ণামরিচ সৎযুক্তৎ বেনবার ইতিস্মৃতমূ ।” 

বেশী (বেশিন্, বেশ সঙ্জা+ ইন্ _ অভ্ত্যর্থেণ 
বিং, ত্রিং,। বেশকারক, পরিচ্ছদযুক্ত 
(পারস্য) বিৎ, অধিক, অতিরিক্ত । 

বেশ (বেশ্মন্, বিশ প্রবেশ করা41মন্ৃ- 
| ধি) সং, ক্লীং, ভবন, গৃহ, বাটী। 
বেশ্ানকুল (বেশ্ান গৃহ-_ নকুল বেজী) 

সৎ পুৎ গন্ধমুষিক, ছু'চা। 
বেশ্বাভু (বেশান গৃহ-ভূু ভূমি) সংযভ্্রীহঃ 

বাস্তভূমি, বাসোপযুক্ত স্থান। 
বেশ্বর ; সৎ, পুৎ, অশ্বতর । 

বেশ্য বিশ প্রবেশ করা+যঘ্যেণ্)-শ্) 
সৎ, ক্লীৎ বেশ্যালয়। 

বেশ্যা (বিশ. প্রবেশ করা+ষ _ভাবার্থে” 
আপ্ কিংবা বেশ সজ্জা + যঞ্টযে),আপ) 

ৰ গৃহ, স্্রীং, সাধারণস্্রী, বারনারী । টুতুকা- 
বৃক্ষ, আকনাদি। 

| বেশ্যাচারধ্য (বেশ্যা গণিকা- আচার্ধ্য 
| শিক্ষাগ্ডক ) সৎ, পুং, পীঠম্গ, নায়কের 

সহায়বিশেষ। বেশ্যা প্রভৃতির নৃত্যুশিক্ষা: 
শুক । 

বেশ্যাবার (বেশ্যা-বার সমুহ ) সৎ, পুং, 

বেশ্যাসমূহ । 

বেষ্ট (বেষ্টন দেখ, অ্সল)- ভাবে) সং, 
পুং, বেষ্টন, বেড়া। নির্যাস, আঠা 1 
টার্পিনূ । 

বেষ্টক (ৰে্+কণ- যোগ, অথবা বেষ্টন 
দ্বেধ, অকণেক)- ক) সং, ক্রীৎ, উ্ীব, 



বেক [ 
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পাকড়ি।নর্য্যাস। টার্পসিন্। পুৎ, কুশ্নাগড। 
প্রাচীর । বিৎ, ত্রিৎ, বেষ্টনকারক। 

বেষ্টন (বেষ্ট বেষ্রন কর4+অন(অনট্) _ 
ভ। ) সৎঃ ক্রীৎ, বুতি, বেড়া, চতুদ্দিকে 
আবরণ । প্রদক্ষিণ। কর্ণকুহর । বর্ণ। 
নৃত্যকালীন হুস্তচালন প্রকার । (4+অন 
(অনট্)_-প) পরিধি, বেড় । উক্কীষ। . 

বেষ্টনক ; সং, পু, রতিবন্ধবিশেষ। 
বেষ্টবংশ( বেষ্ট বেষ্টন-_বংশ বাশ) সৎ, 

পুৎ, বেউড় বাশ । 
বেষ্টিত (বেষ্টন দেখ, ত(ক্ত)-শ্) বিৎ, ত্রিৎ, 

আবৃত, ঘ্বেরা। (+ত- ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
ব্ষ্টন। [পানীয়, জল। 

বেষ্য (বিষ ব্যাপা+য- প্রৎ ) সং, ক্লীৎ, 
€বসন (বেস গমন করা+অন(অনট)-- ম্ম) 

সং, ক্লীৎ, গু ড়করা ডাইল, বেসম। 
€বসেড়া (দ্রেশজ) বিং, বাসি, পযুঃসিত। 
বেহৎ (বি- হন্ [ভ্রণ] বধ করা+ অতডেৎ্) | 

ূ 
_ক) সঙ জ্ীৎ, গর্জেপধাতিনী গৌঁ। | 

বেহাই (বিবাহ শব্মজ) সৎ, বৈবাহিক, কন্তা ! 
বা পুত্রের শ্বশুর । 

বেহারা পোরস্য বে বিহীন-হায়া লজ্জা), 
বিৎ, নিলজ্জ, লজ্জাহীন্। ৰ 

€েহার ; সৎ, পুৎ, স্বনামপ্রসিদ্ধ দেশ । | 
বেহার! (বাহক শব্দজ কি ?) সং, যানবাহ্ক, | 

কাহার । 
বেহাল। (বাহুলীন শবাজ, ইতরাজী 10111), 

ইটালী ৮121০, সম্ভবতঃ এই শব্ধটী ভি- 
যালো শব্দ হইতে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হই- 
যাছে) ষন্ত্রবিশেষ। 

বেহোশ পোরস্য বে বিহীন-হোশ জ্ঞান) 
অভতন্তকান। মক । 

বৈ (বা গমন করা+এ&(ডৈ)- ক) অৎ, 
পাদপুরণার্ঘ । সন্বোধন। অনুনয় । 

বৈকক্ষ (বি--কক্ষ পার্শ+ অফ্ঃ)-- 
বৈকঙ্গক $ প্রথ। পক্ষে কণ-_ ষোগ 

| ক্লাৎ, বক্ষঃস্থলে বক্রভাঙ্ছে স্থ(পিত মাল্য। 

উত্তরীয় । |বৃক্ষবিশেষ, বইচগাছ। 
বৈকঙ্গত (বিকদ্ধত + অ(ষ+) _ স্দার্থে) সং,পুৎ, 
বৈকটক (বিকট কঠিন !কাধ্য]+ইক(্জিক) 

_ প্রৎ) সৎ, পু, ম্ণিকার, জহবী । ূ 

হাগ 9 

বৈকর্তন (বিকর্তন+ এ ম)_ প্র) বিৎ 
পপি ৮ 

ত্রিৎ, হুর্ধ্যসম্বন্দীয়। হুর্য্যবংশীয় । পু, 
রাধাতনয়। মহা ভারতে-_“রাধেয পুর্ধব 
কবচ ও কুগডলদ্ধয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে 
প্রধান করিতে বৈকঙন নামে বিখযাত 
হইয়াছে ।? 

বৈক্ম ; মং, পু, বাৎ্সামুনি | 

বৈকজিক (বিকল্প+7ইক(ফ্িলি শরৎ) বি 
ত্রিখ্, যাহা বিকলে হয়  শহযোগ্য | 

বৈকল্য বিকল + য্ন্য) ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, 
বিকলতা, ক।তরততা ।[ণকৃতভাব। খঞ্জত1। 
অঙ্গহীনত|। ন্যুনতা। অভাব । অসম্পূর্ণ। 

বৈকাল (বিকাল 1 অফেঃ)_ প্রত ) সং পুংঃ 
বিকাল, অপরাভু। শেষবেল]। 

বৈকুঠ (বিকুগ্ঠা ইহার মাতা4+ অফে)- 
অপত্যাথে, কিম্বা বি বিব্ধি-কুঠ। 
|কুঠতনয়া] মায়া, যাহার বিবিধ মায়! 

বিদ্যমান আছে,৬ঠী -_ হিৎ্অ(ষ)--স্বার্থে, 
মহাভারতে--“আমি কুরঠিত না হইয়া 
কলিঙ্গের সহিত পৃথিবীরে, বায়ুর সহিত 
আকাশকে ও তেজের সহিত বাযুরে 
মিলিত করিষ্াছি এই নিমিত্ত পণ্ডিতের? 
আমারে বৈকুঠ বলয় নির্দেশ করিয়া 
থাকেন”) সৎঃ পুং, বিষ । ইজ্দ্র। কীং) 
€বি বিগত -কুগ্ শ্রতিবন্ধক) বি্ুর 
পুরী । শিং-১ ণবিকুগ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে 
বৈকুঠ্ে দেবটতঃ সহেতি বিষুপুরাণমূ।% 
২ “ বিষুণসহঅনামটাকাক়াৎ শক্করাচার্ধয- 
স্বাহ বিবিধ। কুগ। গতেঃ প্রতিহতিস্তস্যঃ 
কর্তা ইতি বৈকু%। জগদারস্তে বিশিষ্টানি 
ভূতানি পরস্পরৎ সংশ্লেষন্ তেষাৎ গতিৎ 
প্রত্যবধাদ্দিতি ব| বৈকু্ঃ। মায়া সং- 
শ্লেষিতা ভূমিরভ্ভিব্র্যাননা চ বাসনা । 
বাসুশ্চ তেজসা সাদ্ধৎ বৈকুঠত্বং ততো! 
মমেতি শাস্তিপব্ৰর্ণীতি । ইত্যমরটীকায়াৎ 
ভরতঃ।” অপিচ। “কুগ্ঠৎ জড়ঞ বিশ্বৌধং 
বিশিষ্টঝ করোতি যা । বিকুগ্ঠাৎ প্র্কৃতিৎ 
বেদাশ্চত্বারশ্চ বস্তি তাং ॥ খুপাশ্রয়েণ 
ভগবান্ তস্যাৎ জাতঃ স্বস্ষ্টয়ে। পরিপূর্ণ" 
তমৎ তেন বৈষ্ুঠ্। বিদুব,ধা2 1? 

বৈকৃত (বিকৃত বিকার গ্রাপ্ত +অফে)_ 



বৈজৈ 
পাটি পপি শিস 

শিপ শিশসীন 

ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, বিকৃতত্ব, বিকার । মাল- 
সফিক বা কায়িক বিকার। ঘ্বণা । 

বৈক্রাস্ত(বিক্রাস্ত + অ _ প্রৎ) সৎরীৎ,হীরক- 
সদ্ূশ মণিবিশেষ। স্পর্শমণি, চুন্বকপাথর | 

বৈরুব্য বেকুব বিহ্রল+যফ্ে)-- ভাবে) 
সং, কীৎ, কাতরতা । বিহ্বলতা । অধী- 
রতা। চিকচাঞ্চল্য। 

বৈখরী বি-থন্ খোড়া, নিপাতন । অথব। 
বি বিশেষরূপে -খ আকাশ-র|রা 
গ্রহণ করা+ অ(ড)-_ ক, ফু স্বার্থেঈপ্) 
সং, স্তীং, কঠ হইতে শব্দোৎপতন্তির ব্যা- 
পারবিশেষ। 

বৈখানস (বি-খনু খোড়া+অডে)১-_ক, 
অন জীবিতহওয়া 1 অস্- ক, যাহা- 

দের মুলাদিদ্বাপা জীবিকা নির্বাহ হয়) 
অৎ, পুৎ, বাঁনপ্রন্থঃ বনবাসী। শিৎ- ১ 
*টৈবথাঁনসেভ্যঃ আুতরামবার্তীঃ 1৮ (বৈখা- 

নস+-ক) বিং, ত্র, বানপ্রস্থ সম্বন্ধীয় । 
বৈগুণ্যবিগুণ শুণরহিত+ যষ্য)- ভাবে) বৈড়ালব্রতী 

সৎ, ক্ষীৎ,। গুণরাহিত্য, বিকুততা। অপ- 
রাধ, দোষ । গুণবিসন্বাদ । নীচতা। 

বৈচক্ষণ্য (বিচক্ষণ দক্ষ7 যংষ্যয)-- ভাবে) 
সং, ক্লীং, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য । 

বৈচিত্ত্য(বিচিত্তি ভ্রম্ণকর1+ যষ্জযে) _ প্রৎ) 
সং, কীৎ, চিত্তভ্রান্তি, অতিভ্রম। 

বৈচিত্র্য বিচিত্র + যফ্।যে) - ভাবে) সং, ক্রীৎ, 
বিচিত্রতা,চমতকারিত্ব । বিভিন্নতা। নানা- 
রূপতা। সৌন্দর্য । | 

বৈজনন (বিজনন + অফ্ঞে)১-- প্রহ) সৎ, পু) 
প্রসবম।স, যে মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় । 

বৈজয়স্ত বেি-জি জয় করা4 অস্ত - প্রৎঃ 
ফ) সং,ইজ্পুরী | ইজ্ধবজ । স্তী,্তিকা 
স্ত্রী, পতাক।। জানুপধ্যান্ত লম্ঘিত পঞ্চ- 

ব্ণময়ী মালা । শিৎ-১ “উপন্ীষ্মান 
উদগায়ন্ বনিতাশতযুখপঃ । মালা বিভদ্ 
বৈজয়স্তীৎ ব্যচরন্ মগুয়ন্ বনং।?? অধি- 
রোহিণী, স্িড়ী।শিৎ-১ “ন্বর্গারোহণ- 
বৈজয়স্তি ।"অয়স্তীবৃক্ষ । 

ইবজয়স্তিক (বৈজয়স্ভী পতাকা41 ইক - 

১৪৬১ ] 

ৰ 
| 
ূ 
[ 
ূ 

প্রং) বিৎ, ত্রিং, পতাকাধারী। ভ্তিক-_ 

আ্সীঘ, অগ্নিমস্থ । জয়ম্তীবৃক্ষ । পতাকা । | 

বৈণ্য 

বৈজদ্বিক (বিজয়+ ইক(ধিক)-_ ইদমর্থে) 
বিৎ ত্রিৎ বিজয়সন্বন্ধীয়, জয়হুচক। 

বৈজাত্য (বিজাত-+4য ষ্য)-_ ভাবে) সং, 
ক্লীৎ, বিজাতীয়তা, বৈলক্ষণ্য । স্বভাবের 
প্রভেদ। লাম্পট্য। 

বৈজিক বৌজ+ইকফ্ষক)- ইদমর্ে বিৎ, 
ত্রিৎ,বীজসন্বন্ধীয়। সং, ক্রীং, পরমাস্মা । 
হেতু । তৈলবিশেষ। মোরোঙ্গা তৈল। 
পুৎ, সদ্যোজাত অস্কুর । 

বৈজ্ঞানিক বেজ্ঞান+ ইক(্িক)-_ ইদমর্থে) 
বিৎ, ত্রিং, নিপুণ, দক্ষ । বিজ্ঞীনসন্বন্ধীয়। 

বৈড়ালব্রত(ববিড়াল+-অফ্জে)-- প্রৎ- বৈড়াল 
_ ব্রত) সং, ক্লীৎ, পাপকর্মী গোপন করিয়া 
আপনাকে ধাম্মিক বলিয়া পরিচয় দে- 

ওয়া । শিৎ_১ “যস্য ধন্মর্বজো নিত্যৎ 

স্থর্ঘজ ইবোচ্ছি ত৫। প্রচ্ছক্নানিচ পাপানি 
বৈড়ালৎ লাম তদৃত্রতং 1” 

বৈড়াপত্রতিক $₹ (ৈবড়ালব্রতিনৃ, বৈড়াল- 
$ ব্রত+ইক, ইন্-অ- 

স্তার্থে) সৎ, পু, ভগুতাপস, বিড়াল- 
তপক্বী। শিৎ--১ প্ধন্মধবজী ফাদ লুবন্ধ” 
শ্ছাদ্িকোলকবঞ্চ কঃ, বৈড়ালব্রতিকে। 

জ্রেয়ো হিঃ সব্বাভিনিন্দকঃ 17) 
বৈঠ ক(দেশজ) সং, সভ1, সমাজ, অধিবেশন । 
বৈণ (বেণু+ অফ্জে)-_জীবত্যর্থে, উ - লোপ) 

বিং, ত্রিৎ, বেখুজীবী। যেবাশ কাটে, 
ব। বাশের দ্রব্যাদি নিশ্মাণ করে, ডোষ। 

বৈণব নৈৈধু বখশ + অ(ফঃ) _ কৃতার্থে) বিং, 
রিং, বংশনিশ্রিত । বেণুসন্বন্ধীয়। ভোম। 
বাশের দ্রব্য প্রস্ততকারী। সং, ক্লীৎ, 
বেণুফল । বী-স্্রীঘ, বংশলোচন। 

বৈরণবিক ( বেণু+ইক-স্ষিক)-_বাদলার্থে) 
বি, ত্রিৎ, বেণুবাদক, বংশীবাদক। 

বৈনিক বৌণা+ইক:ফ্িংক) - বাদনার্থে) বিং, 
ত্রিৎ, বীণ।বার্দক, যে বীণ1 নাজায়। 

বৈণুক বেবু+ কণ্ _ প্রৎ) সৎ, ক্লীৎ, হস্তী- 
তাড়নার্থে লৌহময়াগ্রভাগ বংশদণ্ড। 
বিৎ, তরি, নেণুবাদক। 

বৈশ্য €(বেণ এই নুপের পিতা 4 ষফ্জে্যে) _- 

অপত্যার্থে ) সৎ, পুত, বেণভুপত্তির পুত) 
প রাজা । 



বৈশ্র [ 

বৈতংসিক (বীতৎস ফাদ বাজাল4ইক 
ফিক)- জীবত্যর্থে) বিৎ, ভিং, মাংস- 
বিক্রয়ী, ষে পশুপক্ষ্যাদদির মাংস বিক্রিস্স 
করে। 

বৈতনিক (বেতস+ইঞ্জিক)- জীবত্যর্থে) 
বি, ত্রিং, বেতনভূক্। কন্দপ্রকার। চাকর। 
বেতনসাধ্য। 

বৈতরণি-পী (বিতরণ দান+অ(্ঃ)-_ প্রৎ, 
ঈপ | ষাহু। দানদ্বারা পীর হওয়া যায়। 
কিংবা বি বিরুদ্ধ- তরণ+ অ(ষঃ)-_ আ- 
স্তযর্থে। কিংব। বিতরণি [বি না-_তরণি 
সুর্য) পাতাল + অ(্ঞ) _ভবার্থে। কিৎ্বা 

বিতরণি বিনৌকা অর্থাৎ তরণশৃন্য1+ অ 
(ষ্)- স্বার্থে) সং, স্ত্রীং, রাক্ষম-মাত1। 
প্রেতনদী, যমদ্বারন্ছ নদী । শিং- ১ “নদী 
বৈতরণি নাম দুর্ণন্ধা ক্ুধিরাবহা। উষ্ণ" 
তোয়া মহাবেগা অশ্থিকেশতরঙ্সিণী | ১? 

কটকের ঘআন্তর্গত নদীবিশেষ, উত্কল- 
দেশীঘ রাজগণের পুক্বতন রাজধানী যাক্ত- 
পুর এই নদশতীরে অবস্ফিত। 

বৈতস (বেতস+ অফ) - জঙ্বন্ধার্থে) বিং, 
ত্রিংঃ বেতসমশ্বন্ধীয় (নঅতাদি)। সং, পুৎ, 
দ্য়বেতস বৃক্ষ । 

বৈতান, বৈতানিক (বিতান উনান, যকত 4 
ঘ(ফ), ইক(ফিকি)-_ ইদমর্থে) সং, ক্লীৎ, 
ছোমার্থ নৈবেদ্য। ধেদবিহিত হোম। 
শিং-১“মরণাদেব কর্তব্যৎ সংযোগ যস্য 

নাগিন! । দাহাদরপ্ধীমশৌচৎ স্যাদৃষস্য বৈ- 
তানিকে] বিধিঃ।” য্দ্রীয়। অদৃশ্য । অগ্ি। 
পুৎ) যজ্ভীয় বহি । বিৎ, ত্রিৎ, যজ্ভীল্প, 
বিতানসম্বন্ধীয়। 

বৈতাল, বৈতালিক (বি বিবিধ [মঙ্রলগীতি 
বাদ্যাদ্দিকিত]_ তাল +অ(ফ্*), ইক(ঝ্িক) 
-তদ্দারা ব্যবহারার্থে) সৎ, পুৎ, স্ততি- 
পাঠক, বোধকর (বোধ-কর যেকরে 
অর্থাৎ যে নৃপকে জাগায় )। বিৎ, ত্রিৎ 

বেতাল +ইক(ষ্িক)--ইদমর্থে) বেতাল- 
সন্বন্ধীয়। 

বৈতালীয় € বিতাল4ঈয়ণীয়) -প্রৎ) সৎ, ) 
ক্লীং, মাত্রাসংখ্যাত ছন্দোবিশেষ। 

বৈত্রক, বৈত্রকেয় (বেত্রক [বেত্র+কণ্- 

১৪৬২ ] 

শাক শীশাীশীশী 

বৈদে 

যোগ] 1+ অফ্, এক(ফেয়) -ইদমর্ধে) 
বিৎ, ত্রিং, বেত্রসন্বন্ীয | 

বৈদপ্ধ, বৈদদ্ধ্য-_ক্রীং ) (বিদ্ধ দক্ষ 4 অ 
বৈদপ্ধী _জ্জীৎ (ফ), য(ষ্য) -- ভা, 
“ ঈপ) সং পটুতা। চতুরতা। রমসিকত1। 

শোভা । পাণ্ডিত্য । ভঙ্গী। 

বৈদর্ভ (বিদর্ভ দেশবিশেষ 1 অফেঃ)- সম্য" 
ব্বার্থে ভবার্থে) বিংমত্রিৎ, বিদর্ভদেশসন্ব- 
ক্ধীয়। বিদর্ভদেশজাত। দ্ম্তশ্ল, দাতের 
পোড়াফোলা । সৎ) পুৎ, বিদ্ভরাজ, দম- 

যন্তীপিতা তীমসেন। ক্লীৎ, বাক্চাতুর্ধা । 
বৈদভা (ব্দি দেশবিশেষ+ অ(),ঈপ) 

সং, স্ত্রী, কাব্যের রীতিবিশেষ ; রচন। 
মধুর এবৎ সমাসহীন বা স্বললসমাসযুক্ত 
হইলে তাহাকে বৈদভারীতি কহে। 
অগন্ড্য-পত্রী । দময়ন্তী। কক্সিণী। 

বৈদ্ল (বিদল 4 'অ(ষ্)-_ প্রৎ) সৎ, ক্লীৎ, 
ভিক্ষুকের মুণ্মঘাদি পাত্র। পুং, পিষ্ক। 

বৈদ্ান্তিক (বেদাভ্ত+ইক(্ক)-জ্বাতার্থেঃ 
ইদমর্থে) সৎ পু, যে ব্যক্তি বেদান্তশাজ্স 
জানে। বিং, ত্রিৎ, বেদান্ত সম্বন্ধীয় । 

বৈদিক (বেদ + ইক্(ষ্ক)-জ্ভানার্থে বা উ- 
জ্ঞার্থে) সৎ» পু, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; (শুদ্ধ 
ব্দেদি পাঠ করিলে তাহাকে “তৈদ্বিক?? 
কহে) । বিৎ, ভরি, বেদ্বিহিত, বেদোক্ত। 

শিৎ- ১ “বৈদিকী তান্ত্রিক সন্ধ্যা যথান্ু- 

ব্রেমযোগত2 1; 

বৈদূধ্য (বিদূর পর্বতবিশেষ 4 যক্ক্যে)- ?. 
ভবত্যর্থে) সং, ক্ীৎ, কষ্চপীতবর্ণ ",প- 
বিশেষ, নালকাস্তমণি | 

বৈদৃষ্য (বিদ্ধ পণ্ডিত+ যয) ভাবে ) 

সৎ, ক্লীং, পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণত]। 
বৈদেশিক (বিদেশ + ইকফ্িকি)_ সম্বন্ধার্থে) 

বিং, ত্রিং, বিদেশাগত, বিদেশ হইতে 
আগত । অন্যদেশীয়, ভিন্নদেশীয়। 

বৈদেহ (বিদেহ লগরবিশেষ + অফেঃ)--, 
ভবার্থে) সং, পুৎ১ সন্করজ।তিবিশেষ । 
বণিক্। মিথিলার রাজ । হী স্ত্রী, জন- 
কনন্দিনী, জানকী, জীতা। বনিক্-পত্বী। 
গে।রোচনা। পিপ্ললী । হরিদ্রা । 

বৈদেহক (বৈদেহ+ কণ্-_-প্রৎ। অথবা বি- 
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নানাবিধ _দ্দিহ [বাণিজ্যসামগ্রী ইত্যাদি] 
সংগ্রহ কর! + খআকংণক)--ক-ুবিদ্েহক 
শ-অ-_ যোগ) সং, পুৎ, বণিক্, বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ী । শুদ্রের রসে বৈশ্যার গর্ভ- 
জাত সম্ভান। 

বৈদ্য বেদ আমুন্বেদ ব1 বিদ্যা + অ(ফঃ) 
-কুশলার্থে) সৎ, পুৎ, আয়ুর্বেদ বেত, 
ভিষক্, চিকিৎসক। বিদ্বান, পণ্ডিত । 

শিৎ- ১ “নাবিদ্যানাজ্ত বৈদ্যেন দেয়ং 
বিদ্যাধনাৎ কচিৎ্ ।”(বেছ 4) বিংত্রিং, 

বেদসন্বন্ধীয় ৷ দ্যা স্ট্রীৎ, কাকোলী। 
'বৈদ্দ্যক- ( বৈদ্য+4কণ - স্ব'র্৫থে) সৎ, ক্রীৎ, 

আংফুর্দেদ, চিকিসাশাস্্ | 
বৈদ্যনাথ বৈদ্য চিকিৎসক- নাথ প্রভু, 

৬ঠী _ষ) সং,পুৎ, শিব। ভৈরববিশেষ। 
“হার্দংপ$ৎ বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথন্ ভৈ- 
রবহ। দেবতা জন্বছুর্ণাখ্যা নেপালে জানুনী 
মম ।” দেশবিশেষ। এ দেশে প্রতিষ্িত 
শিবলিঙ্গ । শিৎ-১ “বঝারখণ্ডে বৈদ্য- 
নাথে। বক্রেশ্বরপ্তউথব চ। বীকভুমৌ সিদ্ধি- 
নাথে। রাট়ে চ তারকেশ্বরহঃ 1১? 

বৈদ্যমাত1 ; সং, শ্রী, বাঁসক। ভিষকত 
জননী । 

বৈদ্যবন্ধু ন্দ্য চিকিৎসক - বন্ধু মিত্র) 
সৎ, পুৎ, আরথধ বৃক্ষ, সো দালিগাছ । 

বৈদ্বের মিত্র 
'বৈদ্যুতবেহ্যৎ - অ(্) _ ইদ মর্থে) বিৎ১ত্রিৎ, 

বিছ্যুতৎ্সম্বন্ধীর | তড়িম্ময়। 
বৈধ (বিধি অফেং) _ অলপেতার্থে ) ববি, 

ত্রিৎ, বিধিসিদ্ধ, বিধিবোধিত । 
বৈধব্য (বিধবা1+ যক্ধ্য)-- ভাবে) সং, ক্লীৎ্ঃ 

পতিহীনতা, বিধবাত্ব। 

বৈধণ্্য বিধশ্্+য.ফ্যয)-_ ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, 
নাস্তিকতা । বিভিন্ন ধন্মবেত্ত]। 
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পাশাপাশি 

বৈভ্রা। 

বৈধেয় (বধের |বি-ধা ধাক্ণকরা+খ -- 
স্র] কর্তব্য +অ(ফ্১)-- প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, 
মুর্খ, অজ্ঞান। (বিধি +এয়(জেয়)_ প্রৎ) 
বিধি সন্বন্থীয়। বিধেয়সন্বন্ধীয়। 

বৈধ্যেত ; সৎ, পু, যমের দ্বারপাল। 
বৈনতেয় (বিনতা ইহার ম।তা+এয়ফেয়) 

_ অপত্যার্থে) সং পু, বিনতার পুত্র- 
গরুড়। অরুণ। 

বৈনয়িক (বিনয় + ইক(্িক)- ইদমর্থে) 
সং, পুং, যুদ্ধরথ | শম্তাভ্যাসরথ। বিৎ, 
ত্রিৎ, বিনয়সন্বন্ধীয় 1 

বৈনায়ক (বিনায়ক গণেশ 7 অফ্ক)- সন্ব- 
হ্ধার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, বিনায়কসম্বন্গীম্ম । 

'বৈনায়িক বিনায় থণ্ডন+ইক(ফ্িক)__ প্রং) 
সং, পুৎ, বৌদ্ধ, বুদ্ধমতাবলম্বী । শিৎ- ১ 
“ভিন্নকঃ ক্ষপণোহভ্ীকো বৌদ্ধে। বৈন- 
য়িকঃ স্মৃতঃ |” 

বৈনাশিক (বিনাশ 4 ইক - প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, 
ক্ষণিক, ক্ষণমাত্রস্থায়ী । পরতন্ত্র। সৎ, 
পুৎ,ঃলুতা, মাকড়সা । ক্ীৎ১ নাড়ী নক্ষত্র- 
বিশেষ, নিধনতারা । 

বৈনীতক (বিনীত +-কণ.- যোগ) সং, পুহ, 
_ক্রীৎ, পরস্পরাবাহন ; বথা-শকটা- 
কর্ধণকারী অশ্ব শকটানঢ ব্যক্তির বাহন। 

বৈপরীত্য (বিপরীত -+ যষ্ট্যে) -_ ভাবে ) সৎ, 
ব্ুশৎ, বিপধ্যক্ব, উল্টা । 

বৈপিত্র বেপিতৃ+ অ(্*)-_ অপত্যার্থে) সৎ, 
পুৎ, ভিন্ন পিতার পুত্র বা কন); যথ।--. 
“পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া, 
শাস্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিশ্বা। 
বৈপিত্র ছু ভাই তাহে জম্মিল ভোমার, 

একটা বিচিত্রবীর্ধয চিত্রাঙ্ছদ আর ।”, 
বৈবোধিক (বিবোধ+ ইকক্িক) - প্র ) 

সং, পুঘ, বৈতালিক। 

শা 

বৈধাত্র (বিধাত্ ব্রহ্ম + অফ) অপত্যার্থে) । বৈভব:বিভু প্রভু + অফে)-_ ভাবে) সংপুৎ, 
সৎ, পুৎ» বিধ!তার পুত্র, জনত্কুমার 

প্রভৃতি । বিং, ভ্রিং, বিধাতৃ-সন্থন্ধীয় | 

ত্র _ স্ত্রী, ব্রাহ্মগী, বামনহাটী । 

'বৈধৃতি বি _ ধৃতি, ৬ঠী _হিৎ্, নিং, বৃদ্ধি) 

সৎ, পুৎ, বিক্ষস্তার্দি যোগের অন্তর্গত অ- 
স্তিম ষোগবিশেষ। বহ্িবিশেষ। 

বিভুতা, সামর্থ্য । বিভব,সম্পত্তি, এশ্বধ্য 
মহিমা । বাহল্য। [ত্রিৎ, বৈকলিক। 

বৈভাষিক (বিভাষা4 ইকফ্ক)_ শ্ম) বিং, 
বৈভ্রাজ (বি বিবিধকূপে -ত্রাজ ছীপ্তি 

পাওযা-+ অফে)-- প্র) সং, ক্সীৎ, কুবে- 
রের উদ্যান। 



বৈষাত্র ] 

'বৈমাত্রেয় | - অপত্যার্থেট সৎ, পুৎ, ত্রী, 
ক্বী-ন্ত্রীৎ, বিমাতার পুত্রকন)1। 

বৈমানিক (বিমান আকাশ + ইক(্িক) - 
গম্নার্থে) বিং, ভ্রিৎ, ব্বিমানচারী, খেচর । 
উভ্ডয়নে সমর্থ । আকাশবিহারী। 

বৈষুখ্য (বিষুখ 1 য(ষ্য)- ভাবে) সৎ, ক্লীৎ। 
বিমুখতা, পরাজ্মুখতা | অপ্রসন্নতা । নিরম্ু- 
কুলতা। পলায়ন। হঠিয়া আস1। 

বৈয়র্থ্য (ব্যর্থ +য্/ষ্য)-_ ভাবে) সৎ, ক্রীৎ, 
বৃথাত্ব, বিফলতা। নিম্প্রয়োঅনত1 | ল।ভ- 
শৃন্যতা। 

বৈষ়্াকরণ (ব্যাকরণ + অফ) _জ্ঞানার্থে, অ- 
ধ্যয়নার্থে বা । যলুত্রয়) বিৎ, ত্রিৎ, ব্য" 
করণবেত্তা। ব্যাকরণাধ্যনক।রী, ব্যাকরণ- 
'অধ্যেতা। ব্যাকরণসন্বন্ধীয়। 

বৈয়াস্র ব্যোস্র +অফ্০)- ইদমর্থে) বিৎ্১ত্রিং, 
ব্যাগের চম্মের আচ্ছাদিত (রথ)। 

'বৈষাস্রপদ্য (ব্যান্রপদ্ধ + যয) - প্রৎ ) সং, 
পুং, গোত্রকারক মুনিবিশেষ । শি২-১ 
“বৈষাভ্রপদ্যগোত্রায় সংকৃতিপ্রবরায় চ 1? 

বৈষাত্য (বিষাত বৃ +যঞ্জযে)- ভাবে) 
সং, ক্লীং, ধৃষ্টতা, অবিনীতভাব। প্রাগ- 
জ্ভ্য। নিল তলত] ওদ্ধত্য। 

'বৈয়াসকিব্যোস + ইক) _ অপত্যার্থে) সৎ, 
পুৎ, ব্যাসের অপত্য, শুকদদেব। 

£বয়াদিক ব্যোস + ইক্চিক)- কুতা- 
 বৈয়াসক ) থে, পক্ষে অফ), কণ) বিৎ, 

ত্রিং, ব্যাসদেবপ্রণীত । ব্যাসসন্বন্ধীয়।_ 
সিকী, সক্ষী _ জ্ীৎ, ব্যাসপ্রণীত সংহিতা । 

'বৈযুষ্ট (ব্যুষ্ট প্রাতঃকাল+ অ(ফ) - ভবার্থে) 
বিৎ, ভ্রিং) প্রাতঃকালীন। 

বৈর (বার শুর অঅ) ইদমূর্থে ) সৎ, 
কীৎ, বিরোধ, দ্বেষ, শত্রুতা । শৌধ্য। 

বৈরকার(বৈর - কৃ কর1- ষণ _ ক) বিৎ্,ত্রিৎ, 
শক্রতাচারী। বিরাগ, বৈরাগ্য । স্ণ!। 

বৈরক্ঞ্য বিরক্ক + ঘষ্)-- ভাবে) সং, ক্ীৎ, 
'বৈরঙ্গ (বহিরঙ্গ শব্দজ) সৎ, অনাস্বীয়, শত্রু | 
বৈরঙ্গিক (বি না-রজঈ রাগ+ ইক(ফ্ক) _ 

স্বার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, বিরু।গার্হ, বিবেকী। 
মুনি, তপস্বী, সৎসারত্যাপী, জিতেত্রিয়। 

(বিমাত+অফ্ে), এয়(ফেয়) | বৈরনির্ধাতন বৈর শক্রতা - নিরধাতন প্র- 
ত্যর্পণ, ৬ঠী-ষ) সৎ, রীং, প্রতিফল, 
শরক্রেতার গ্রতিক্রিয়া, অপকারীর প্রত্যপ- 
কার করা, দাদতোলা। 

বৈরপ্রতিক্রিয়া -স্ত্রীৎ ) (বৈর শক্রতা - 
বৈরপ্রতীকার - পুৎ ) প্রতিক্রিয়া, প্রতী- 

কার, ৬ঠী-ষ) সৎ, বৈরশোধন, আঅপ- 
কারীর প্রত্যপকারকরণ। 

বৈরশুদ্ধি(বৈর শক্রতা- শুদ্ধি শোধন) 
৬ঠী--ষ) সৎ, স্ীং, প্রতীকার, শক্রতার 
প্রতিক্রিয়া, দাদতোল। । 

বৈরসেনি বৌরসেন+ ইফিঃ)- অপত্যার্থে) 
সৎ, পুৎ, নলরাজ। 

বৈরস/ বিরস+ ষ্(ফ্য) - ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, 
বিরসতা।, অনিচ্ছা । 

বৈরাগী বৈরাগিন্, বিরাগ + ইন্ - অন্য্যর্থে) 
সং, পুৎ,াববেকী, সৎসারবাসনাশুন্য | 
বৈষ্ণব । 

বৈরাগ্য (বিরাগ + যঞ্জে)-- স্বার্থে) সৎকীৎ, 
বিবেক, সংসারে 

বিরাগ | বৈষ্ধবধর্্। 
বৈরাট (বিরাট + অফ্) - ইদ্রমর্থে) সৎ, পুত, 

| ইক্্রগোপ কীট । বিংত্তিং,বিরাটসন্বন্ধীয়। 
বৈরাতঙ্ক ; সং, পুৎ, অজ্ভ্রনবুক্ষ । 
বৈরাষ়ষাণ (নর ক্যঙ+নানশোন)- ক) 

বিং) 0২, বৈরাচরণকারী। 

বৈরিতা (বৈরিন্ শক্র+তা - ভাবে ) জৃৎ, 
স্্রীং, শত্রুতা, বিপক্ষতা। 

বৈরী বৈরিন্, বৈর শক্রুতা+ইন- '- 
স্তযর্থে) বিৎ১ত্রিৎ, শক্রু, বৈরযুভ১77.ব্ষী। 

বৈরূপ্য বিরূপ+ যরক্চ্যে) - ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
বিরূপতা1,কদর্্যত] । বিকৃতি । অযথাভাব। 

বৈরোচন ] (বিরোচন ইহার পিত।+ 
বৈরোচনি / ফে),ই (ফি) - অপত্যার্থে)সৎ 

পুং, বলিরাজ | বুদ্ধ। সৌরি, স্র্ধ্যপুত্র । 
অপ্রিপুত্র | 

বৈরোচননিকেতন (বৈরোচন বলিরাজ1 - 
নিকেতন আলয়) সং, ক্লীৎ, বলিসদ্, 
পাতাল । 

বৈরোদ্ধার (বৈর শক্রতা-উদ্ধার খণ) 
সং, পু, বৈরনিধাতন, বৈরগুদ্ধি। 

ওঁদ্বাম/। অনন্ুরাগ, 



বৈশ। ্ 
চি 

বৈলক্ষণ্য বিলক্ষণ ভিন্র+ বষ্য্ে)-_ ভাবে) 

সৎ, ক্লীৎ, বিশেষ, বিভিন্ন তা, প্রভেদ । 
পৃথকৃভাব । অন্যপ্রকার । 

₹বলক্ষ্য বিলক্ষ লঙ্জিত+ ঘঙ্্য) _ ভাবে) 
সৎ, ক্লীৎ, লজ্জা । বিস্ময় । স্বভাবের বৈল- 
দ্ষণ্য | শিৎ -- ১*বৈলক্ষ্যহেতোর্দাতিমেত- 
লীয়াম্ 1৮ (নৈষধ)। 

বৈ্ব (বিল্বা বেলগাছ+অ(ফ) _ জন্বন্ধার্থে9 
সং, ক্লীৎ, বেল । বিং, ত্রিৎ, বিশ্বসদ্বন্ধীক । 

বৈবধিক (বীবধ ধান্যাদ্িপ্রাপ্তি, বার্তী 
ইত্যাদ+ইকফ্িক)- জীব্ত্যর্থে) বিৎ 
তরি, ধান্য তগুলাদি ব্যবসায়ী, পশারি। 

বার্তাবহ, দূত । নৈগমিক । ভারবাহী। 
বৈবর্ণ্য বিবর্ণ বিকৃতবর্ণ+ য(ফ্য)-- ভাবে) 

সং, ক্লীৎ, বিবর্ণতা, মালিন্য । কালিমা, 
লাবপ্যহীনতা । 

বৈবন্ধত (বিবস্বৎ স্বর্ধ্য+ অ:ষ্)-- আপ- 
ত্যার্থে) সং, পুৎ, বিবন্ষতের পুত্র, সগুম 
মনু । যম। শনি। কুদ্রবিশেষ । তী- স্মীৎ, 
(বৈবস্ত+ষ্, ঈপ্) দক্ষিণদিক্। 

বৈবাহিক (িবাহ+ই কষ্জিক)-_ সম্বন্ধার্থে) 
বিংত্রিৎ,বিবাহসম্বন্ধীষ । শিৎ-_ ১"পঞ্চমে 
সপ্তমে চৈব যেষাৎ বৈবাহিকী ক্তিদ্বা |? 
বিবাহযোগ্য । শ্িৎ-১ “বৈবাহিকীৎ 
তিথিৎ পৃঃ 1,কুমার)। সং পু) কন্তা 
ব। পুত্রের শ্বশুর, বেহাই । 

বৈশদ্য (বিশদ শুভ্র ইত্যাদি+7 ষষ্ট্যে)_ 
ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, শুভ্রতা। নিশ্মলতা । 
স্পষ্টতা । প্রমন্নতা । 

বৈশম্পায়ন ; সং, পুৎ, ভারতবস্তা ব্যাসশিষ্য 
যুনিবিশেষ । 

বৈশস বিশম বধ+ অফেন)-_ প্রৎ) সৎ১ক্সীৎ, 
বিশ্বমন, হত্যা, বধ । বিপদ, অনিষ্টাপাত। 
বাধা, প্রতিরোধ । কলহ। 

বৈশস্ব (বিশত্তৃু শাসন + অ(ক)-_ ভা। কিন্ব। 
বি না-শপ্ত অস্ত্র, ৬চী - হিৎ, অ(ষ্ঃ)-_ 
ভাবে) সংকরীৎ, অধিকার । শগ্ঘরাহিত্য। 
শাসন, ক্ষমতা, গ্রভাব। 

বৈশাখ (বৈশাখী বিশাখানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণ- 
মাপী+ অফ) _ তহ্যজ্ঞকালার্থে) সং,পুৎ, 
থম মাস ।শিং-১ “বিশাখা তারকা 

১৪৬৫ ]. বৈশ্থী 

যুক্ত! বৈশাখী পুর্ণিমা ভবেৎ্। সা বৈশাখী 
ধত্র ষামে স বৈশাখঃ প্রকীর্ভিতঃ |” 
(বিশাখ11&) মন্তনদণ্ড | ক্রীৎ, ধমু্ধারী- 
দিগের উপবেশনবিশেষ । শী- স্ত্রীৎ, 
বিশাখা নক্ষত্রযুক্ডা। প্ক্র্ণম! | [ও 

বৈশিক (বেশ বা বেশয1-4-ইক(ফিংক) - প্রুং) 
লৎপুৎও নায়কবিশেষ । ক্লীৎ, বেশ্টাদিগের 
ছল, বেশ্যার কাল। 

বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট + যয) _ ভাবে) সং,কীত, 
নিশিষ্টত্ব | বৈলক্ষণ্য, প্রভেদ । 

বৈশোধক (বিশেষ বিশেষ পদার্থ+ইক 
(ফ্ক)-নিরূপণার্থে ইহার মত ন্যান্্- 
দর্শনমতের ন্যায়) সৎ, ক্লীৎ,। কণাদমুনি- 
প্রণীত দর্শনশাস্ম । বিৎত্রিৎ, তৎশান্মন্র । 

বৈশ্য বেশ [প্রান্তরে ইত্যাদি] প্রবেশ করা 
+০(ক্িপ), যয) - প্র) সং, পু, 
ভূতীয় বর্ণ, কৃষক বণিক প্রভৃতি । শিৎ _ ১ 
“বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষাদ্দানকুচিঃ শুচিঃ। 

বেদ্রাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজিজ্ ত2)” 
শয1--স্্রীঘ, বৈশ্যজাতি-স্সী | 

বৈশ্রবণ বেশ্রবন্ ইহার পিতা+ষ্, নিপা- 
তন বিশ্রণাদেশ) সৎ পু, বিশ্রাবার পুত্র 
_-কুবের । রাবণ । 

বৈশ্রবণালয় ) (বৈশ্রবণ কুবের -আলয়, 
বৈশ্রবপাবাস | আবাজ -বাসস্থান, ৬ঠী _ 
বৈশ্রবপোদ্বয়) ষ। বৈশ্রবণ কুবের-উদস্ 

ফল, সিদ্ধি) সং, পু, বটরৃক্ষ । কুবের- 

পুরী । 
বৈশ্বদেব (বিশ্বদেব+অফে্)-_ সন্বন্ধার্থে ) 

বিৎ, ত্রিং, বিশ্বদেব-সন্বন্ধীয়,। বিশ্বদেবের 
উদ্দেশে দত্ত । 

বৈশ্বানর বিশ্বানর মুনিবিশেষ কিৎব! বিশ্ব 
সমুহ-নর মনুষ্যজাতি + অ(ষঃ)_ প্রহ | 
সমস্ত নরের কুক্ষিতে অবস্থান হেতুক 
অগ্নির নাম বৈশ্বানর হইল) সং, পুত, 
অগ্নি। চিত্রকবৃক্ষ । বেদা,শবিশেষ । 
অগ্িলোকাঁধিপ বহ্ছি। 

বৈশ্বী (বিখব বিশ্বদেব+ অ(ষ্) - প্রং, ঈপ.। 
এ সকল দেবতারা ঘে নক্ষত্রের উপর 
আধিপত্য করে) সং, স্ত্রী, উত্তরাষাঢা 
নক্ষত্র । 

১৮৪ 



বোবা! [ 

বৈষম্য (বিষম অসদান + য.ক)) _ ভাবে) 
সং,রীৎ, সাম্যাভীব, বিষমত্ব । অসমত । 
বিসদৃশত1। বিরুদ্কভাব । 

বৈষষ্িক (বিষয়+ ইক(ফ্িক) -_ জন্বন্ধার্থে) 
বিং, ত্রিৎ, বিজ়াজন্যন্দীয়। 

ষ্টত বেষ্ট ত [বি-স্ভয ভ্যতি করা+ত 
_ প্রথ)+ অফে) _ যোগ) সৎকক্রীৎ, হোম- 
তন্ম, হোমের ছাই । বিং, ত্রিং, বিষ্ট,তি- 
সাধ্য যোগাদি)। 

এ বিশ প্রবেশ করা+ত্র- অংজ্ঞার্থে) 
অং, ক্রীৎ, ভুবন, জগৎ্। বায়ু। বিষুখ। 
পিষ্টপ | 

বৈষ্ণব (বিধুৎ1অ(ফ)_তদ্দেবতার্থে ) বিৎ, 
ত্রিৎ। বিষ্ুসন্বন্ধীয় । বিষুভক্ত, বিষ্ণ,র 
উপাসক। সং,র্লীৎ, হোমভত্ম । মহাপুরাণ 
বিশেষ। বী-স্ত্রী, বিষ্,শক্তি । হূর্গী। 
গঙ্গা । শিৎ-১ ণবিষোঃ পাদপ্রহ্ছতাসি 
বৈষ্ণবী বিষ্১পুঁজিত1 1” তুলসী । 'অপরা- 

জিতা। শতাবরী | 
বৈমারিণ বেসারিন্ ++ অক - প্রৎ) সং১পুহ, 

মীন, মৎ্ষ্য । 
বৈসাদৃশ্য (িবিসদৃশ + যণেঃ)) - ভাবে) সং, 

ক্লীৎ, বিসর্ব শত, বৈষহ্য | 
বৈস্তচন বেিহৃচন [বি-কুচি জানান + অন 

_- 1২14 ত - যোগ) সৎ, ক্রীৎ, নাটকা- 
দিতে পুরুষের স্্ীবেশধারণ । 

বৈহাধ্য (বিহার 1+যাঘ্যণ)-ম্ম) সৎ, পুথ, 
পরিহাস্যঘোগ্য ব্যক্তি, শ্যালকার্দি । শিং 

-১  “দ্ষথা বালেষু লারীষু বৈহার্যেযু 
তখৈব চ। সঙ্গরেমু নিপাতেষু তথ পদ্ধ্য স- 
নেষু চা অনুতৎ নোক্-পূর্বৎ মে তেন 
সত্যেন খৎ ব্রজ।" 

বৈহামিক বি-হাস মধুর হাস্য +ইক 
- গ্রং) সং, পু, বিদূষক, তাড়। 

কবোঁচা (দেশজ) শিৎ, বেহায়া, নিজ্জ | 
বোট -টা (বোণ্ট শব্জ) সৎ, বৃম্ত, ডাটা 

চুচুক। [মুঢ, জ্ঞানহীন। 
বোকা ছগার্থ বর্কর শব্দজ) বিৎ, নিবু্দ্ধি, 
বোচকা, বুচকী ভের্কিভাষা) বস্ত্রাদ্দির মোট । 
বোঝা (দেশজ) সং, ভার, শোট। জ্ঞান, 

বোধ। 

১৪৬৬ -] বোৌষ 

সস পল সাপ 

বোটা পেট সংলগ্ন হওয়া +ত- প্রংৎ। প 
স্ব) সং, আ্ীঘ, চেটা, দাসী । 

বোড় ; সং, পুং, গোনসসর্প, বোড়াসাপ। 
মতস্য। ভুী-ক্্রী, পণচতুর্থাংশ, বুড়ি, 
পাচগগ্ড]। 

বোঢ়ব্য বেহ্ বহন করা+ ভব্য_-শ্) বিং, 
ত্রিৎ, বহনীয়, বহনযোগ্য । 

বোঢ়া (যো, পুবেব দেখ, তৃন্-_ ক) সং, 

পু বহনকর্ত1। স্থানাস্তরপ্রাপক | শিৎ- 
৯ “ভাগীরখী নির্করশীকরাণাৎ বোঢ়া।” 
কুমার)। বিবাহকর্ত।। শি২- ১ “পিগুদা 
বোঢ়রেব তে ১ ভারধাহক। সারথি। 
বৃষভ ৷ পথদর্শক । 

বো (পুর্বে দেখ, তু- প্রত 
বিশেষ। 1... বৃত্ত, কৌটা। 

বোণ্ট বো গমন কর1+১ - শ্রৎ) সং, 
বোদ ; বিঃ ত্রিৎ, আদ্র, ভিজা । 
বোদাল; সং, পুৎ। মত্স্যপিশেষ, বোয়ালি- 

মাছ। 

বোবা (দেশজ) বিং, মুক, হাবা, বাক্যহীন। 
বোরক ॥ (বা গমন করা+উল - প্র, 
বোলক / কপ -যোগ। ল-্র, বিকজে) 

সং, পুত, লিপির, লেখক । 
বোরট 7 সৎ, পুৎ, প্দপুষ্প, কু দকুল। 
বোরপষ্টী (বোর শস্যবিশেষ - পট্টী মোটা 

আচ্ছাদন। বোরতৃণে নির্মিত বলিয়া) 
সং, স্্রী,, মাছুর, পাটী। 

বোরব বোর [বা গমন করা+উর - প্রং] 
-ব বাধাতুজ্ব+ অ(ড)- ক) সৎ, পুং১ 
ধান্যবিশেষ, বোরধান। 

বোর। দেশজ) সৎ, গুণ, থলিয়া, ছাল । 
বোরুখান ; সং, পুৎ, পাটলবর্ণ অশ্ব । 
বোল বো গমন করা+উল-- ক) সৎ, পুং, 

গন্ধরস। ক্ষারজল । (দেশজ) বাক্য, কথা, 

বুলি । ৰাদ্য অনুমিত শব্দ । 

বোল্তা (বরলা শন্মজ) সং, দ্বংশক, কীট- 
বিশেষ। 

বোল্লাহ ; সং, পুৎ, অশ্ববিশেষ। 
বোহিথ ; সং, ক্রীৎ, অর্ণবপোত, জাহাজ । 
বৌষট্ (বই বহন করা+ গুঁষট্(ভোৌবট্)_. 

৭) অং, দ্বৃতার্দির নিবেদনের মন্ত্র। 

বু পু মুণি- 



ব্যঙ্গ [ ১৪৬৭ ] ব্যতি 

রি রিতার 

ব্যঘশক (বি নানাবিধ -- অংশ ভাগ + কণ্ 
- যোগ) সৎ, পুৎ্, পর্বত, শিরি। 

ব্যৎসক বি-অন্স ভাগ কর1+ অক(পেক) 
_ ক) সৎ, পুত, ধূর্ত? প্রতারক । সন্ধে শৃম্ । 
শিৎ- ১ “ময়ুরবাযৎসকাদ য় 1?) 

ব্যঘমিত (ব্যৎসক দেখ, তক্তে) -শ্ঘ ) বিৎ, 
ত্রিৎ, প্রতারিত, প্রবঞ্চিত। 

ব্যক্ত বেি-খঅন্জ. প্রকাশিত হওয়1+ত 
(ত্র) পম) বিৎ, ত্রিং, বিকসিত | স্কট, 
স্পষ্ট । প্রকট । স্ুল। কাধ্য। দৃষ্ট। অনু- 
মতি । প্রকাশিত । ব্যক্তিবিশেষ ৷ মনুষ্য । 

বায়ুরধোক্ষজঃ 1? 
বযক্রুষ্টার্থ ব্যেক্ত প্রকাশিত-দ্ৃষ্ট অব- 

লোকিত--ক্র্থ বর্ণনীয় বিষয়) সৎ, পুৎ, 
আক্ষী। প্রত্যক্ষদশর্খ । শ্চক্ষে দর্শনকারী। 

ব্ক্তব্ূপ ব্যক্ত স্লভুত-- রূপ, ৬ষী-_ 
হিং) সং» পুহ, বিষ, | শিৎ-১ “অদৃশ্যো। 
ধাজরূপশ্চ সহঅজিদ নস্তজিৎ |?2 

বাক্তি (বি- অন্জ প্রকাশিত হওয়া 
ক্ষি-_ম্ম) সৎ, স্তী,, লোক, জন ।জীব। 
শরারী ।দ্েব্য। বহ্য,পদ্র্থ। (+4ক্তি_ ভ) 
প্রকাশ। 

ব্ক্তিগ্রাহিতা; জা, স্ত্রী, যে বুত্তি দ্বার! 
এক একটী বস্তর সম্ত। উপলব্ধ হয়। 

ব্যক্তকৃত (ব্যক্ত- কৃত, ঈ(ি)- আগম - 
বিৎ, ত্রিৎ, প্রকাশিত, প্রকটিত্ । উদঘা- 

টিত, স্পন্ীকৃত । 
বাগ্জ (বি-অগ্র প্রধান) বিংত্রিৎ, বাকুল, 

ব্যস্ত। ত্রিতভ 1 ভ্রস্তঃ 

উত্সাহী,উদ্যমশখীল । আগ্রহী । আসক্ত | 
পু, বিষ, | 

ব্যস (বি হীন- অজ, ৬ঠী- রি ২) বিৎ, 
ভিৎ, অআঙ্গহীন, বিকল । আত, পুৎ, 
ভেক, বেড । মখরোণলিশেষ, বে কাল 

কাল দাগ হওয়]। [বিকল্ীকৃত। 
ব্যঙ্গিত (বি-অঙ্গ+ক্ত-_ম্ম) বিৎ, ভ্রিং, 
ব্ঙ্গ্য বি-অন্জ ব্যক্ত করা1+যধখ্যেণ)- 

'্ম) সং, পুং, ব্যঞ্জনাবৃন্তিবোধ্য অর্থ), 
তাৎ্পধ্য।৫থ, নিগুডভাব । শিৎ-১ বা 

প্রান্ত | সংপুৎ্,। বিষ | শিং - ১ব্যক্তো- ূ 

চ্যর্দেহল্ভিধয়। বোধ্যে। লক্ষ্যে! লক্ষণ্যা । 

চক্িত, ভীত । 

মতঃ। ব্যঙ্্যো ব্যঞনয়া তাঃ হ্াযস্িতঃ 
শব্সা শক্তয়ঃ।” প্রকাশ্য । 

ব্যঙ্গযোক্তি ব্যঙ্গ্য-উদ্ছি বাক্য) সং, 
স্ত্রী, বূক্রোক্তি, শ্রেষ্্ক্য ৷ 

ব্যজ - পু (বেি-অজ ক্ষেপণ করা, 
ব্যজন --ক্লীং / গমন কর1+ অ(জল্), অন. 

(অনট্)- ভাবে) সং, বারুসপ্চালন, বা- 
তাসকরণ । নী- স্ত্রী, (+অনট -ণ) 
তালবৃস্ত, পাখা । 

ব্যঞ্ক বি-অন্জ. প্রকাশ করা+ অক 
(েক)-_ ক) বিৎ্ত্রিৎ, প্রকাশক । সৎ, পু» 
হৃদগত ভাবাদি প্রকাশক অক্তিন্য। ব্য" 

গনা ছ্বারা বোধক শব্দ 
ব্যঞজজন (পুর্বে দেখ, অন্অনট)- ণ) সং, 

ক্লীৎ, চিহ্ন । শ্বশ্রু প্রভৃতি চিহ্। ক খ 
ইত্যাদি হলবর্ণ। শ্রীপ-পুৎ-চিহ্ । অন্নভে1- 
জনের উপকরণ, শ্পশাকাঁদ, তরকারী । 
কীনা _জ্ীৎ,+ অন _ প,আপ্)কাবেযক্ 
ব্যঙ্গ্যার্থবোধক শক্তি, ষে শক্তিদ্বার তাৎ- 
পর্যার্থের বোধ হয়। শিৎ-১ “বিরত। 
স্বতিধাদ্যাস্ু য়ার্থো বোধ্যতে পরঃ। স। 
বৃত্তিব্ব্যগুনা নাম শব্বস্যার্থাদিকস্য চ)”? 

ব্যপ্রিত (ব্যঞ্জক দেখ, তক্তি)- শ্ম) বিৎ১ত্রিৎ, 
শ্রকটি ত, ব্যক্তীকুত, প্রকাশিত । শিৎ- ১ 
“অব্যপ্তি তহবধলক্ষণত ।?? ব্যগুনাবোধিত। 

ব্ড়ম্বক ব্যেড় [বি-অড়. উদ্যত হওয়। 
+ অ(অল )- ভা] এখানে বিরেচন _ ভ- 

নৃব [গমন করা] ঘটাইয়। দেওয়া, উদৎ- 
পন্ন হওয়া অক(ণক)- ক) অং, পু 
এরগুবুক্ষ, ভেরেগুাথাছ । 

ব্যতিকর বি-অতি-কু [করা] ব্যাপা ই- 
ত্যার্দি+ অল )- তাবে) সৎ, পুং, ব্য" 
সন, বিপদূৃ। ব্যাপ্তি । সম্পর্ক, আঅন্বন্ধ। 

মিশ্রণ। পরস্পর কম্মকরণ | (4 অন্ -_ন্ম) 
সমূহ । (4+ট-_ ক) সম্পকযুক্ত | 

ব্যতিক্রম বি- অতি বিন্ুদ্ধ- ক্রম গতি, 
'অনুক্রম) সং, পুৎ, ক্রমবিপধ্যয়, বৈপ- 
রত্য । উল্লভ্ঘন । উন্টশীন, বিপিগীতকরণ । 

ব্যতিক্রাস্ত বি-আঅতি বিক্ুদ্ধ ক্রম খু" 
মন কর।4 তক্তে)-ম্ম) বি, ত্রিং। ধিপ- 
ধ্যয়প্রাণ্ত; ব্যত্যস্ত। 



ব্যথ। ্ 

ব্যতিরিজ্ত ( পশ্চাৎ দেখ, ভক্তে)-_স্প্র ) বিৎ, 
ত্রিংবিভিন্ন । অতিরিক্ত । বর্ধিত । পৃথকৃ- 
কৃত। 

ব্যতিরেক বি-স্রু্রুত- রিচ বিষুক্ত করা 
শঅধেঞ)- তা) সৎ, পুৎ» প্রভেদ, 

বিভিন্নত। । বিনা, অভাব । বৃদ্ধি। অতি- 
ক্রম । বাক্যের অলক্কারবিশেষ, উপমান 
দপেক্ষ। উপমেয়ের জাধিক্য ব1 ন্যুনতা 
হইলে ব্যতিপেক অলঙ্কার হয় । 

ব্যতিরেকী (ব্যতিরেকিন্, ব্যতিরেক+ইইন্্ 
_ অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, অভাববিশিষ্ট । 
শগুভেদক । 

ব্যতিষক্ত (েশ্চাৎ্ দেখ, ত(ক্ত)- ক) বিং, 
ত্রিৎ, আসক্ত । পরস্পর মিলিত । গ্রথিত ॥ 

ব্যতিষঙ্গ (বি- অতি-সন্জ আসক্ত হওয়া 
+অ(অল১- ভা) অৎ, পুধ্ত পরস্পর 
মিলন । আসক্তি । একত্রে বন্ধন। 

ব্যতিহ্থার-_তী (বি- অতি- ভ্রু |হরণ করা) 
পরস্পর করা ইত্যাদি + (এ) - ভা) 
সৎ, পুৎ, পরস্পর একরপ ক্রিয়াকরণ। 

পধ্যয্বকরণ।- পরিবর্ত, বিনিময়, বদল। 
গালাগ।লি, মারামারি । 

ব্যতীত (বি- অতীত গভ ) বিৎ, ত্রিৎ, 

অতিক্রান্ত । বিগত ৷ শিংখ-১ “*অদ্ধরাত্ে 

বাতীতে তু লংক্রাস্তিধদহর্ভবেৎ্ ।”, লুপ্ত । 
সম্পন্ন | মৃত। 

ব্যতীপাত(বি _-আত্তি- পত পড়া+ অ(ঘেঞ) 

_ ভা) সং, পুৎ্, অমঙ্গলজনক উৎপাত, 
ধুমকেতু ,ভুকম্প ইত্যাদ্দি। সগুদশ যোগ । 
শিৎ-১ “গগনে হিমকরার্কৌ যুগপৎ 
জ্যাতাৎ ষদৈকমার্পন্মে! । গগনার্দেহর্কশ্চ 
সদা শশী স ভবেৎ ব্যতীপাতঃ 1, অশ্রদ্ধা, 
অসম্মান । 

ব্যত্যয় (বি-অতি-ই প্রমন কর! 
ব্যত্য।ম +অল.-_ ভা । বি- অতি- 

আস্ ক্েপণ কর1+ অব এ)- ভাবে) 

সৎ, পুৎ, ব্যতিক্রম । বিপধ্যয়, বৈপরীত্য । 
ব্যত্যস্ত (বি-অতি-আস্ ক্ষেপণ করা+ 

ত(ক্ত)-ম্ম) বিং, ত্রিৎ, বিপরীতভাবে 
অনশ্থিত, বিপধ্যয়প্রাপ্ত । উল্টাপাপ্টা। 

ব্যগাপ্যেগ ব্যথিত হুওসা ইতাদি+6- 

১৪৬৮ ] শপ 

ভাবে, আপ) সং, স্ত্রীং, পীড়া, ছুঃ খ 
ফ্রেশ | বেদনা । শোক । ভয়। 

ব্যথিত ব্যেথ দেখ, তক্ত)-- ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
ছঃখিত । পীড়িত । ভীত । শোকপ্রাপ্ত। 

ব্যধ (ব্যেধ বিদ্ধ করা, পীড়ন কর1+অ 
ছেল)- ভাবে) সং১পুৎ, বিদ্ধকরণ, বেঁধ।। 
ব্যথা । ভেদন। প্রহার । 

ব্যধ্য (ব্যধ দেখ, য- ও” 
গুণ, ধনুকের ছি । 
বিধিবার ষোগ্য । 

ব্যধধব (বি কুৎসিত, ঈষৎ -- অর্বন্ পথ+ 
অ-_ প্র) সং, পুৎ, কুৎসিত বত্ম, কুপথ। 

ব্যপদেশ (বি অপ-দ্দিশ. বলা ইত্যাদি 
+ অল - ণ) সৎ, পুং, ছল, ব্য|জ্। 
লাম । বুল, বংশ । বাক্তবিশেষ। শিং-১ 
£ব্যাজেনাত্বাভিলাষোক্জিব্যপদ্দেশ ইতী- 
ধ্যতে ।; (শেঅল -ভাবে) লামোলেখ' 

কথন। 
ব্যপদেষ্টা ব্যেপদেই, ব্যপদেশ দেখ, তন্_ 

ক) বিং, ত্রিৎ, কটা, ছলকারক । নামে: 
প্লেখকারী। 

ব্যপনয়ন (বি-অপ এক স্থান হইতে- 
না লওয়।+ অন(অনট্) - ভা) সং১ক্লীং, 
প্রত্যাখ্যান । ত্যাগ । 

ব্যপন্ঠত পুর্বে দেখ, ত(ক্)- ক্ম) বিংত্রিৎ, 

অপসারিত, দূরাকৃত। তাড়িত, স্ছানাস্তরী- 
কৃত। 

ব্যপরোপণ (ি-অপ- রোহি অবরোহ৭ 
কর।ন+ অন(অনট)- ভা) সৎ, ক্লীৎ, অব- 

তারপ, নামান । ছেদন। মুলোচ্ছেদন। 
দুগাকরণ। অপসারণ । 

ব্যপরোপিত পেরে দেখ, ত(ক্)- শ্) বিং, 
ত্রিৎ, অবতারিত। ছেপ্দিত। মুলোখ" 
পাটিত। দৃরীকৃত। 

ব্যপবঙ্জন পেশ্চা্থ দ্বেখ, অন(অনট)-_ তা) 
সং, ক্লীৎ, ত্যাগ । দান। নিবারণ। 

ব্যপবর্জিত (বি-অপ-বৃজ্ু ত্যাগ করা 
+ত - ন্ম) বিৎ১ত্রিৎ, পরিত্যক্ত, বর্জিত । 
দত্ত । নিরাকৃত, নিষিদ্ধ । ৃ 

| ব্যপবর্তিত (বি-_ অপ-বর্ভিত) বিৎ) ত্রিং 
প্রাত্যাবন্তিত । 

. ৫ পুহঃ ধনু 

[বংঃত্রিং১ বেধনাহ, 



ব্যযি 

র্যপাকুত (পশ্চাৎ্ দেখ,ত(ক্) - ম্ম) বিৎ১ত্রিৎ, 
আপনীত | অন্বীকৃত। নিরস্ত । নিজ, ত। 

দুরীকৃত। 
ব্যপাকৃতি (বি-অপ বিরুদ্ধ-_-আ-কৃ 

কর1+ তি(ক্ডি)-- ভ1) সং, স্ত্রীৎ, অপহ্ব, 
অস্বীকার । নিবারণ । নিরাকরণ । নিহ্চব। 

ব্যপায় (বি-অপ-ই | গমন করা] নাশ 
কর ইত্যাদি + অ(ঘএ)-_ ভা) সৎ, পু 
পনয়ন। বিনাশ । ব্যপায়্ত্রয় ধন্ম, সম- 
জাতীয় ধশ্ম। 

ব্যপাশ্রয় (বি- অপ- আ-শ্রি [সেবা কর] 
অবলম্বন করা ইত্যাদি+ অ(অল্)- ভা) 
সং, %* আশ্রয়, অবলম্যল। 

ব্যপেক্ষা (বি-অপ-স্সক্ষ দেখা 4 অ-. 
ভাবে) সং, শ্রী, আকাজ্ফা, স্পহা। 
লিশেষ অনুরোধ । অপেক্ষা । 

ব্যপেত (বি-অপ স্থানাস্তর_-ই গমন 
কর1+ ত(ক্ত)- ক) বিৎ্, ত্রিৎ১ অপগত, 
দূরীভূত । প্রতিকদ্ধ, বিরুদ্ধ । 

ব্যগোট (বি- অপ- বহু (বহন করা] ঘোর! 
ইত্য।দি+ তক্তি)--ম্ম ) বি, ত্রিৎ, বিপ- 
রীত। ঘুর্ণিত। তাড়িত। 

ব্যভিচার (বি- অভি- চব্ (গমন করা) বি- 
রুদ্ধাচরণ করা ইত্যাদি 4.৪) _ ভা) 
সং, পু, কুক্রিয়া, কদাচার। স্ত্রীর পুরুষ 
সংসগগ এবৎ পুক্রষের স্তীসংসর্গ । অন্যথা- 
চরণ । স্মথলন। অতিব্যাপ্ত । অব্যাপ্তি। 
ন্যায়াদিমতে-__হেতুদোবাবশেষ। 

ব্যভিচারী (ব্যভিচারিন্, ব্যতিচার+ইন্ 
(ণিন্)-ক ) বিৎ, [ত্রৎ১ কুক্রিয়াসক্ত । 
অন্যথাচারী। অব্যাপ্ত। অতিব্যাপ্ত । সং, 
পুৎ১ জঞ্চারীভাব, নিব্বেদ প্লানি প্রতৃতি 
৩৪ প্রকার শৃঙ্গারাদ্দি রসের ভাববিশেষ। 
পণী--ক্ত্রীং, অসতী, জঙ্তা। পরপুকুষ- 
গামিনী স্্রী। 

ব্যয় (ব্যয়, খরচ করা+ অ(অল্)- ভা) সৎ 
পুৎ্$ অপচয় । খরচ । ক্ষয়, নাশ । অভাব। 

অপগম। রীৎ লগ্জ হইতে দ্বাদশম্ছান । 
লগৎ ধনৎ ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশক্রু কলত্রকাঃ || 
মরণৎ ধন্মকাধ্যায় ব্যয় ছ্বাদশরাশয়ঃ 1? 

ব্যয়িত (ব্যয় দেখ, তক্কে) -প্্র) বিং) ত্রিৎ। 

১৪৬৯ ] বব 

যাহ] ব্যয় কর! হইয়াছে, অপচিত । বি- 
গত । বিনষ্ট । ক্ষয়িত। 

ব্যয়ী (ব্যয়িনৃ, ব্যয়+ ইন্_ অন্তযর্থে) বিং, 
ত্রিৎ ব্যয়শক্, যে বায় করে। 

ব্যর্ণ বি-অর্দ পীড়িত হওয়1+ক্ত - দ্দ) 
বিৎ, ত্রিৎ, পীড়িত । 

ব্যর্থবি না, বিগত - অর্থ বিধেক, প্রয়ো- 
জন,৬ঠী-হিৎ, অথবা বি বিগত -_ 
অর্থ, ৫মী _হিৎ। মধ্যপদলোপ) বিং১ত্রিৎ, 
নিরর্থক, বৃথা, বিফল। নিপ্রয়োজন । 
অর্থশুন্য। লাভ শুন্য 

ব্যলীক (বি- অল. নিবারণ কর! ইত্যাদি 
শজঈীক - প্রৎ্) সং, ক্লীৎ, পীড়া, মলো- 
ছুঃখ। লজ্জা । কামজ । অপরাধ । প্রতা- 
রণ] বৈলক্ষ্য | পুৎ, লম্পট | বিং, ত্রিৎ, 
অপ্রিয় । অনৃত, মিথ্য।। অযুক্ত, অকভব্য। 
কষ্টদায়ক । অপরিচিত। আশ্চর্য্য, আন্ভুত। 

ব্যবকলন - ফ্লীৎ 1 (বি- অব- কল গ- 
ব্যবকলনা - স্ত্রী ণন করা ইত্যাদ্দি+- 
অন(অনট্)-_ ভা) সৎ, ক্লীং, বিম্মোগ, 
অস্তভরকরণ, বাকিকাট1। শি২ং-১ণ"ব্দ মে 
যদ্দ ব্যক্তেযুক্তিব্যবকজ্নমার্গেছসি কু- 
শল1।” বিয়োজন। 

ব্যবকলিত (ব্যবকলন দেখ, ত(ক্ত)-শ্ম)বিৎ, 
ত্রিং, বিযোজিত, অস্তরিত । বাকি । (4-ক্ত 
_ ভা) সং, কলীৎ, ব্যবকলন। জমা-খরচ। 

ব্যবচ্ছিন্ন বি-অব-ছিদৃু ছেদন কর+ 

ত(ক্ত)-শ্ম) বিৎ, ত্রিং, বিভিন্ন, বিভক্ত । 
বিশেষিত । মোচিত। নিদ্ধারিত। 

ব্যবচ্ছেদ (পুর্বে দেখ, অ.ঘঞ)-ম্ম) সৎ, 
পুৎ১ ভেদ, বিভাগ, খণ্ড । (+ ঘঞ. - ভা) 
বিভেদ । বিশেষকরণ । মোচন। বাণ- 
মোচন, শরবষণ। নিদ্ধারণ। 

ব্যবধা _ স্ত্রীৎ (বি-অব-ধা [ধারণ 
ব্যবধান _ ক্লীৎ করা)আবরণকরা+উ -- 
ব্যবধি _ পুৎ ভা। ২য়--পক্ষে অনট 

-ভা। ৩য়- পক্ষে, ই(কি)- ভা) সং, 
আচ্ছাদন । তিরোধান । অস্ত, আড়াল। 

ব্যবধ এক পর্বে দেখ, অক(ণক১)--ক, য-- 
অআগম) বিৎ, ত্রিং, ব্যবধানকর্তী। তিরো- 
ধায়ুক, আচ্ছাদলকারক । 



ব্যব [ ১৪৭০ ] ব্যঘ 

ব্যবসায় (বি-অব-সো [মরা] উদ্ঘোগ 
করা ইত্যাদি 4ঘঅঘেএ)- ভা ৎঃ পু 
যত্বু। উদ্যম । কল্পনা, ইচ্ছ।। ব্যাপার, 
কার্য । নিশ্য়। শিং রাবসায়াত্মিক। 

বুদ্ধি রেকেহ কুরুননান।” অনুষ্ঠান। 
অভিপ্রায়। বিষ্ণণ। (+এ২-৭) বৃত্তি, 
জীবিকা । 

ব্যবসায়ী (ব্যবসায়িন্, ব্যবসায় +ইন্- আ- 
স্তযর্থে) বিং, ত্রিৎ, বাণিজ্যকারী। উ- 
দ্যোগী। অনুষ্টানকারী। 

ব্যবসিত (ব্যবসায় দেখ, ত্ক্তি)-ক) বিং, 
ত্রিৎ, চেষ্টিত। উদ্যত । প্রতারিত । স্ফিরী- 
কত, নিশ্চিত । (++ -প্) অনুষ্ঠিত। 
অভিপ্রেত । সং, ক্রীৎ, অবধারণ, নিশ্চয় । 

ব্যবস্থা! বি-অব-স্থা [থাক] স্থির করা 
ইত্যাদি - ভা) সৎ, স্ত্রীৎ পৃথক পৃথক্ 
স্থাপন । শান্্রীয় বিধি। নিয়ম। আইন। 

শ্থিতি। শ্থিরতা | 

ব্যবস্থান (বি-অব-স্থা থাকা+ অনট.- 
ভাবে) সং, ক্লীৎ, ব্যবশ্থিতি | পুৎ, বিষণ, । 

ব্যবস্থাপক বে -অব-শ্া-ঞ্িল্স্ছাপি স্থা 
পন করান1+'অকংণক)- ক) বিৎ, ভ্রিৎ 
বিধিদায়ক। নিয়ামক । সৎস্থাপক। 

ব্যবস্থাপদ্ধতি ; সং, স্ীৎ, নিয়মপ্রণালী। 
ব্যবস্থাপন (ব্যবস্থাপক দেখ, অন(অনট )-- 

ভা) সং,ক্লীৎ, ব্যবস্থাপ্রণয়ন অইন প্রস্ঘত- 
করণ। নিদ্ধীরণ, নিরূপণ, নিশ্চিতকরণ । 

ব্যবস্থাপিত ব্যেবন্থাপক দেখ, তডক্ত)--ক্মী) 
[পি ত্রিং, স্থিরীকৃত 1 নিক্কারিত । প্রকৃতি 
প্রাপিত। নিয়ম পুকব্বক স্থাপিত। নিয়- 
মিত। [আইন ' 

ব্যবস্থীমংহিতা; সৎ, জ্রীঘ, ব্যবস্থা শান্ত, 
ব্যবশ্ছিত (ব্যবস্থা দেখ) তক) মম) বি, 

ত্রিৎ, পৃথকৃকৃত। শ্থিরীকৃত। নিয়মিত | 
নিদ্ধারিত | শ্হিত। নিযুক্ত । প্রচীরিত 1047 
ক্ত- ক) অম্যকৃ অবশ্থিত। শিৎ- ১"সথ 

ব্যবশ্থিতান্ দৃষ্ট 1 ধার্তরাষ্্রান্ কপির্ঘজঃ।” 
ব্যবহত্া (ব্যবহর্ত, বি-কব-ন্তু [হরণ 

করা! বিচার কর। ইত্যাদি+তন্-ক ) 
সং, পুৎ, ব্যবহারকর্তী, প্রাড়ৰিবাক। 
বিচারক, জজ, হাঁকিম। 

ব্যবহার (বি নানা-অব সন্দেহ-হ্ন 
হরণ করা +অ(ঘঞ.)--. প) সৎ, পু খণ- 
দানাদি ১৮ বিবাদ, মোকদ্দম1। ব্যবসায়। 
চুক্তি । আচরণ। প্রথা, রীতি। কাধ্য ॥ 
বাণিজ্য । “বি নানার্থেছব সঙ্গেহে হরণং 
হার উচ্যতে । নানামন্দেহহরণাদ্বাযবহার 
ইতি স্থিতিঃ। নানাবিবাদব্ষয়ঃং সংশয়! 
হিয়তেহনেন ইতি ব্যবহার 1৮ 

ব্যবহারজ্ঞ (ব্যবহার মোকদ্দমা-জ্ঞ [জ্1 
জান।+4+ অ(ড)- ক] যে জানে) সং, পুং, 
প্রাপগুব্যবহার,যাহার নাবালগত। গিয়াছে । 

শিং-১ “বাল আফষোড়শাদ্বধাৎ পৌ- 
গণ্ডোহপি নিগদ্যতে। পরতো ব্যবহা'রজ্ঞঃ 
স্বতশ্ত্রঃ পিতরাবুতে ।” বিৎ, ভ্রিৎ, ব্যবহার- 
বেস্তা। 

ব্যবহারদ্র্শন (ব্যবহার দশ দেখা+4আঅন 
(অনট)- ভ1) সং, ক্লীৎ, মোকদ্দম।-সং- 
ক্রানস্ত বিধিজ্ঞান, বিচারকরণ । 

ব্যবহারদর্শক৪ (ব্যবহারদশিন্, ব্যবহার 
ব্যবহারদশখু $ দশ, দ্বেখা+ অক.ণক) 

ইন্(ণিন্)-_ ক) সৎ, পুং, বিচারক, জুরি | 
 ব্যবহারম।তুকা (ব্যবহার খণদানার্দি বি- 

বাদ-মাতৃকা মাতা) সৎ, সং, ব্যব- 

হন সো গিনী ক্রিয়া, মোকদ॥।নংক্রাস্ত 
যাবতায় কার্য । 

ব্যবহারযার 8 (ব্যবহার খণদানাদি বি- 
ব্যবহারব্ষম় $ বাদ - যদ পথ) সৎ পু. 

ধণদান প্রভৃতি ছ্াটাদশবিধ বিব'.4 
শ্হান। | রি. । 

ব্যবহারবিজ্ঞাপনী ১) সৎ, স্্রীৎ, মৌোকদ্দমার 
ব্যবহারবিধি (ব্যবহার খণদানাতি বিবার 

_ব্ধি শান্পবিধান) সৎ, পুৎ, ব্যবস্থ।- 
শান, আইন । ধন্মশাস্ত ! 

ব্যবহারশা নর _ ক্লীৎ 
ব্যবহারসংহিতা _ জ্ীৎ 
আইন। 

ব্যবহারাজীব (11591, ব্যবহার মোক- 
দ্মা-ক্আজীব জীবিকা, ৬ঠী-- হিৎ ) 
সৎ, পু, যাহার! বাদী! প্রতিবাদ্ীর গ্রতি- 
নিধিহ্বরূপ হইয়া মোকদ্দযাসৎক্রাতস্ত যাব- 
তীয় কাধ্য নির্নাহু করে, উকিল প্রসৃতি ৷ 

(125৮) আত, 

ব্যবন্থাশাজ। 
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্যবহারিক (৮:০6০০1,ব্যবহার 7 ইক(ফিক) ব্যসনী ব্যেসনিনূ, বযষব+ ইবি অক্র্দে ) 
- প্রৎ) বিং্ব্যবহারসিদ্ধ। শিৎ -- ১য় 
কর্তৃত্ব ভোভৃত্বাভিমানিত্বেন . ইহুলোক- 
পরলোকগামী ব্যবহারিকজীরউচযতে 1 

_স্ত্রীৎ, লোকযাত্রা। সম্মার্জনী ৷ 
ব্যবহাধ্য (ব্যবহর্ত। দেখ, যংয্যণ্)- প্র) 

বিং,ত্রিং, ব্যবহারযোগ্া, অনুষ্ঠেয়। 
ব্যবহিত (ব্যবধ। দেখ, য--শ্ম) বিং,ত্রিং, 

খচ্হার্দিত। দ্বরীকৃত। অস্তরিত। অস্ত- 
হিত । পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে অবস্থিত। 
'অধঃকুত, বিকৃত। 

ব্যবৃত (ব্যবহর্ত। দেখ, ত(ক্ত)-শ্ম) বিৎ 
ত্রিং, আচরিত, অনুষ্ঠিত। উপভৃক্ত। 
বিচারিত । 

ধ্যবায় (বি-অব-ই গমনকর1+ অংঘএঞ) 
_ভাবে) সং, পু, শ্্রীস্ঙগ, মৈথুন । 
আচ্ছাদন। অন্তর্ধান। পবিত্রতা । ক্লীৎ, 
তেজ? | 

ব্যবায়ী (ব্যেবায়িন্, ব্যবাষ স্ত্রীসঙ্গ+ ইনৃ_- 
অস্ত্যর্থে) সং, পুৎ, কামুক, লম্পট । শিং 
- ১ পব্যবাষী রেতসে। গর্ভে মজ্জয়ত্য1- 
আন্ঃ পিতৃন্।” 

ব্যশ্নবান (বি- আশ. ব্যপা+ আন(শান)- 
ক) বিং, ত্রিৎ, ব্যাপক, ব্যাপন্শীল। 

ব্যট্টি বি- অশ. ব্যাপা+ তি(ক্ি)- প্রং) 
সৎ, আ্ীৎ, পৃথক্, ভিন্ন ভিন্ন । 

ব্যসন (বি-'অস.[শ্রেয়োমার্ হইতে] ক্ষিণ 
হওয়া 4 অন(সনট)-- ভাবে ) আত, ক্লীৎ, 
বিপদ্। পতন। ভ্রংশ, বিনাশ । হঃখু। 
পাপ। অম্ক্ল,.. অশুত । নিষ্ষলোদ্যম, 
বৃথা চেষ্ট।। বিষয়াসক্তি। হুর্ভাগ্য। 
আদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট। অযোগ্যতা, অক্ষমতা। 
বারুধাত। ব্যণ্ডিত্ব। নেসা । কাম ও 
কোপজনিত দে ।ষ ; মৃগয়া, দৃঠুত, দিবা- 
নিদ্রো, পরনিন্দা, বেশ্যা সক্জি, নৃত্য, গীত, 
ক্রীড়া, বৃখাভ্রমণ, মদ্যপান--এই দশ 
প্রকার কামজ দোষ, এবং দুষ্টতা, দৌ- 
রাত্সা, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈধ্যা, প্রতারণা, 
কটুক্তি, নিষ্ট,রাচরপ--এই আট প্রকার 
কফোপজ ছোষ। 

ব্যমনার্ত; বিৎ, ত্রিং, দৈবীমানুষী পীড়ার্ত। 

বিং, ত্রিৎ। ব্যসনযুক্ত। 27 | কু" 
ক্রিয়াসক্ত | আসক্ত । 

ব্যস্থ (বি নালঅন্ু প্রাণ, ৬ষ্ভী_হিং) 
বিং, ব্রিং, মুত । শিং--১ “শেষে জাতে! 
ভবেদ্বহ্ 1১? 

ব্যস্ত (বি-অস. [হওয়া] উৎ্কি হওয়। 
ইত্যাদি+তক্তে)-_ ক) বিৎ, ত্রিং, ব্যা- 
কুল, ব্যতিব্যস্ত । বিভক্ত, পৃথক পুথক্। 
শিৎ-১ “ ব্যস্তরাত্রিংদ্বিবস্যতে |” আশু 

সমস্ত । বিস্তৃত, ব্যাপ্ত । বিপরীত । শিং 
-১ এএতেদৃব্যস্তৎ মহাখোরদৃ।” উতৎ- 
ক্ষিগু । বিপব্যস্ত | . 

ব্যাকরণ (বি-আ-কু [করা] ব্যুৎ্পন্ন হত 
ওয়14 অনতঅন্ট)--৭, কিংবা ধি। যাহার 
বারা বাযাহাতে সাধু শব্দ সকল বুযুৎ- 
পত্তিযুক্ত হয় ) সং, ক্লীৎ, শব্ব্যুৎপাদক 
শাশ্ম যাহা দ্বারা কর্তৃ কন্ম ক্রিয়া সমা- 
জারি নিরপণ হুয়। (4 জনট. - ভাবে ) 
ব্যাখ্যান । বিকাসন। 

ব্যাকীর্ণ (বি-আ-কু বিক্ষেপ করা+ত 
ক্)- ক। ত-৭ ১ বিং, ত্রিৎ, নিক্ষিপ্ত, 

ছড়ান। 

ব্যাকুল (বি-কআকুল) বিৎ, ভ্রিৎ, ব্যস্ত। 
ব্যাপৃত্ত। উৎ্কঠত । কাতর । ইতি-কর্ত- 

ব্যতা-জ্ঞানশৃন্য। ব্যাপৃত। ভয়বিধুর 
ব্যাকুলাত্বা) বিং, ত্রিৎ, শোৌকাভিহতচিত্ত | 

শিৎ- ১ “রামোহহৎ ব্যাকুলাত্মা |”? 

ব্যাকৃতি বি-আ-কু শব্দ করা4+তি(কি) 
_ ভা) সৎ, স্ত্রীং, ছল, বঞ্চন। । ভঙ্গি । 

ব্যাকৃত বৈি-আ1-কু! করা ]ব্যস্ত করা 4 
তক্তে)_ প্রং) বিংঃ ত্রিৎ, প্রকাশিত । 
ব্যাখ্যা ত । পরিবর্তিত, রূপাস্তরিত। 

ব্যাকৃতি (পুর্বে দেখ, তি(ক্তি) _ প্রং) সং, 
স্্রীং, প্রকাশন । ব্যাখ্যান। বিরুদ্ধ আ- 

কৃতি, ভঙ্গী । ব্যাকরণ । পরিবর্তন, ব্ূপা- 
স্তরীকরণ। ৰ 

ব্যাকোষ-শ (ি-ক1 প্রভিন্ন অথব! বি_ 
আ।- কোষ [কুশ, কুষ+অ(অন্)- ক] 
কুড়ি, খাপ, ৬চী _ হিৎ) বিং,ত্রিৎ, প্রফুল, 
প্রস্ষ টিত, বিকসিত, উন্মিষিত। 

৩ ক 



ব্যাস্ত ১৪৭২ ] 
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ব্যাস্ত 

ব্যাক্রোশ (বি- আক্রোশ ) সং» পুৎ, তির- | ব্যান্রনখ 3 সং, পু, সসহীবৃঙ্গ | ব্যালনখ। 
স্কার। কটুক্তি । ছুর্্বাক্য, গালাগালি । 

ব্যাক্রোশী (বি পরস্পর _ আ- ক্রুশ, [রো- 
দন করা] ক্রোধ করা ইত্যাদি + অণেন্) 
_ ভা, ফ, ঈপ) সৎ্স্ীৎ,পরস্পর কটুক্তি । 
আক্রোশবাক্য। [অন্য সঙ্গ । 

ব্যাক্ষেপ (বি - আক্ষেপ ) সৎ, পুৎ, বিলম্ব । 
ব্যাখ্যা _জ্সীৎ বে-আ-খ্যা[ বলা? 
ব্যাখ্যান--ক্লীং / বর্ণন করা+- অ, আ, অন 
। অনট)-_ ভা) সৎ, ব্যাখ্যান, বিবরণ,টী কা, 
র্থপ্রকাশন। বর্ণন। কখন। 

ব্যাধ্যাত পুর্বে দেখ, তক্তে) - নম) বিংত্রিৎ। 
বিবৃত, যাহ! ব্যাখ্যা কর1 হইয়াছে। বর্ণিত, 
কথিত । 

ব্াযাখ্যেয় (ব্যাখ্যা দেখ, য-র্খ্) বিৎ, ত্রিৎ 
ব্থনীয়, ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য । 

ব্যাঘট্রন (বি- আ- ঘউ. চঞ্চল হওয়া+ 
অন্নট)- ভা) সং, র্লীৎ, জত্বর্ধণ, 
সজ্ঘটরন । আলোড়ন, মন্থন । 

ব্যাঘাত বে - আ1-হন্ [বধকর! )] আঘাত 

করা 4+-অঘঞ)- ভা) সৎ» পু, অস্ত- 
বায়, বিগ্র। প্রহার, আত্বাভ। যোগবিশেষ। 
কাব্যের অলক্কারবিশেষ, কোন ব্যক্তি €ষ 

উপায় দ্বারা একবার যে কাধ্য করে সেই 
উপাষ্ দ্বার পুনর্নার অন্য ব্যক্তি যদি 
সেই কাধ্য ন্যথ। করে। 

ব্যাথাতক (ব্যাঘাত দেখ, অকঙণক)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ বিদ্ব কারী, প্রতিবন্ধক । 

ব্যাদ্র - পুৎ (বি-আ- ভা গন্ধগ্রহণ 
ব্যানত্রী _ভ্ত্রীৎ ॥ করা-+ অ(ড) - ক সৎক্ঞা- 

ব্যান । 

ত্র সৎ, শ্বাপক্ষ জন্তবিশেষ, বাদ, শার্দ ল। 
(কোন শব্দের আস্তে থাকিলে) শ্রেষ্ট ; ঘথ। 
_পুরুষব্যান্ত ইত্যাদি । পুৎ, রক্ত এরও- 
বৃক্ষ । স্্রীৎ, কণ্ট কারা । 

হু 

পরাগ, পপ্পপ ৩.০, পপ 

০ শীত 

ব্যাস্রের নখ । 

ব্যাস্রনখক (ব্যোন্র বাঘ -_নখ-- কণ- যোগ) 
সৎ, ক্লীৎ, নথক্ষত, নখের আড় । 

ব্যান্রনায়ক (ব্যান্র বাঘ - নায়ক যেলইয়! 
যায়) সং, পুৎ১ জন্ুক, শৃগাল; শিয়াল। 

ব্যাত্রপাদদ ; সং, পুৎ, স্মৃতিশাস্বপ্রণেতা মুনি- 
বিশেষ, ইহার পা ব্যাগ্রের ন্যায় ছিল। 
পাৎ্-বিকঙ্কতবৃক্ষ । বিকণ্ট কব্ক্ষ । 

ব্যাণ্রপুচ্ছ ; সং, পু এরগুবুৃক্ষ। 

ব্যাপ্রাট (ব্যাপ্ত বাঘ -অট যে গমন করে) 
সৎ, পুৎ, ভরদ্বাজ পক্ষী, ভাকই পাখী । 

ব্যাস্রাদদনী; সং, স্ত্রী, ভ্রিবৃত] । 
ব্যাদ্রাস্য (ব্যাস্ত বাঘ -আস্য মুখ, ৬চী 

- হিৎ) সৎ, পু মার্জার, বিড়াল । ক্লীৎ, 
ব্যান্রমুখ, যাহার ব্যাস্রের ন্যায় মুখ । 

ব্যাজ বি- অজ গমন করা] প্রতারণা করা 
ইত্যাদি +অধেঞ)--৭) সৎ, পুৎঃ ছল, 
কপট । বাধা । ব্যাষাত,বিত্ব । কালবিলম্ব। 
টাকার হুদ । 

ব্যাজস্মতি ব্যোজ কপট-স্কতি গুশৎসা) 
সং, স্ীৎ, কপটস্ভব, কপটপ্রশখ্সা । অল- 
ক্কারবিশেষ; নিন্দা দ্বারা জআ্মতি ওস্ভতি 

দ্বারা নিন্দা করা। 
ব্যাজোক্তি (ব্যাজ ছল-উন্ডতি কথন) 

সং, স্্ীৎ, ছলে উল্কি । কাব্যাল £র- 
বিশেষ, স্কটরূপে প্রকাশিত বিষ হল 
দ্বারা গোপন। 

ব্যাড় (বি--আ- আড় উদ্যত হওয়া + 

অঅন্)-_ ক) সং পুখ, সর্প । মাৎস- 
হারী পশু, শ্বাপদ্দ । ই্দস। প্রতারক। 
বঞ্চক। 

ব্যাড়ি (ব্যাড়+ই€ফ্)- অপত্যার্থে) সং, 

পুং, প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকর্তী ও কোষকতা 
মুনিবিশেষ। 

ব্যাড (বি-আ-ব্জৎ [প্রমন করা] বিস্তৃত 
করা+1 ত(ভ্)-ম্ম। কিম্বা ব্যাদদান দেখ, 

তক্তে)-শ্পম) বিৎ, ভরি, প্রসারিতঃ বি- 
সত । শিৎ - ১স্তন্ধোস্ধীকর্ণৎ গিরিকন্দরা- 
ছুতব্যাত্তাস্যনাসৎ হুন্ুভেদভীষণহ |? 
মহান্, প্রশত্ত, বিপুল, লঙ্গাচৌড়া। 



ব্যাপ 

ও ব্যাত্যু্গী ₹ বি- অতি,অভি _ উক্ষং সে- 

ব্যাভুযক্ষণী $ চন করা4-অধেন্)-- ভা, ফ, 
ঈপ) সৎ, স্ত্রী, জলক্রীড়াবিশেষ,পরম্পর 
জলসেচন। 

ব্যাদান বি_-আ।-দা দান করা] বিস্তৃত 
কর1-+ অননট )-- ভা) সৎ, ক্লীৎ, প্রসা- 
রণ, বিস্তার ৷ উদ্বাটন, খোল!। 

ব্যাদিত (ব্যাদান দেখ, ত(ক)-প্ম) বিং, 
ভ্রিৎ) প্রসারিত । উদঘাটিত । 

ব্যাদ্দিশ ; সৎ, পুৎ, বিষুত। শিং - ১চতুষজো। 
পভীরাত্বা বিদিশো! ব্যাদিশে। দ্বিশঃ |” 
বিৎত্রিং, বিশেষ আদেশক। 

ব্যাথ (ব্যেধ বিস্ত.করা, পীড়ন কর14 অং৭) 
-_ ক) সৎঃ পুং, মৃগবধ ব্যবসায়ী জাতি, 
মুগবধাজীব। শিং-১ “নাপিতাপেগাপ- 
কন্যায়াৎ সর্ধ্বস্বী তস্য যোষিতি | ক্ষত্রাদ্ব- 
ভব ব্যাধশ্চ বলবান্ মবগহিৎসকহঃ |” শবর, 
নীচজাতি । হুষ্ট। 

ব্যাধভীত ; সং, পুত, মগ্ন । 
ব্যাধাম (বি-আ-ধা ধারণ কর1-+ ম- 

প্রৎ ) নৎ, পুৎ, অশনি, বজ্র । 
ব্যাধি বি- আ।-ধা [ধারণ করা] পীড়িত 
হওয়া4ই _ প্রাৎ) সৎ, পু, রোগ, পীড়া । 
কুষ্টরোগ । নায়কের অবশ্থাবিশেষ। 

ব্যাধিত (ব্যাধি + ইত -সংজাভার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, আতুর, রোপী ; পীড়িত। 

ব্যাধুত, ব্যাধূত (বি-কআ-ধু,ধু কম্পিত 
হওয়1+4 ত(ক্ত) _শ্ম) বিৎত্রিৎ, কম্পিত । 
চালিত । আন্দোলিত । 

ব্যান (বি- অন্ বাচা+-অ(ঘ-)-প৭) সং) 
পুৎ, সর্ববশবরীর-ব্যাপী বাম্ু।শি২-_ ১"হদি 
প্রাণো গুদেহুপানঃ সমানোনাভিসংস্ফি তঃ। 

উদানঃ কদেশে চ ব্যানঃ সর্ধবশরীরগঃ ।” 
ব্যাপক (বি বিশেষরূপে - আপ. পাওয়া 

শ-জ্বক(ণেক)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, বিস্যারিত, 
ব্যাপ্তিশীল। দীর্ঘ । আচ্ছাদক | ন্যায়ে-- 
স্বাধিকরণ বৃত্তির কভাবাপ্রভীঘোগী । 
তল্লোক্ অর্ববাজদশ্যন্বীয় ন্যাসবিশেষ। 

ব্যাপস্তি £ (বি--আ-পদূ গমন করা 
ব্যাপদু $ +তিক্তি), *্িপ)- ভা) 

জং, আ্্রীৎ, মৃত্যু । বিপছৃ। 

[ ১৪৭৩ ] ধ্যাপঃ 

ব্যাপন ব্যোপক দেখ, অন(অনট)- ভ1) সংঃ 
ক্লীং, ব্যাপ্তি, বিস্তার । আচ্ছাদন । 

ব্যাপন্ন ব্যেপকি দেখ, তক্ষে)-- ক) বিৎ্ভ্রিৎ 
মৃত । বিপন্ন । বিপদৃগ্রস্ত । ক্ষতিগ্রস্ত । সং- 
সারে জড়িত। 

ব্যাপাদ্ (বি-আ-পদ্-থিঃ-পাদি 
ব্যাপাদন গমন করান 4 'অ(ঘএ৪), অব 
(অনট )- ভ1) সং, ক্লীৎ, মারণ, বিনাশ, 
বধ। পরের অনিষ্টচিস্তন । 

ব্যাপাদিত (পূর্বে দেখ, ত(ক্ত)-স্) বিৎ, 

ত্রিৎ, মারিভ, বিনাশিত । 
ব্যাপার (বি-আ-পু পরিশ্রম করা 

ঘেঞ্)-_ভ1) সং, পুৎ, ক্রিক, কর 
ব্যবসাক্স ; যথা 
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের ভয়ে, 
খেয়াব তনুর তরী প্রবাস সাগয়ে।” 
নিয়োগ । অভ্যাস, অনুশীলন । 

ব্যাপারী শরিন্, ব্যাপার +ইন্ - অন্তযর্থে, 
অথব! ব্যাপার দেখ, ইন্- ক) বিৎ, জ্রিৎ 
ব্যবসায়ী । ক্তরিয়াসক্ত, কাধ্যাসক্ত | 

ব্যাপী (ব্যাপিন্, ব্যাপক দেখ, ইন্ণিন্) - 
ক, শীলার্থে) বিৎ, ত্রিৎ) ব্যাপক, ব্যাপন- 

শীল, বিসরণশীল। আচ্ছাদক । বিষুত 

ব্যাপৃ, ব্যাপারিত বি _ক্আ- পৃ] পূর্ণকরা] 
কম্মযুক্ত হওয়া + তক্ডে১-ক ব্যাপারে 

কর্ম 4+ ইত -সংজাতার্দেট বিৎ, ত্রিৎ, 

ব্যাপারযুক্ত, কার্যে নিযুক্ত, কাধ্যাসক্ত । 

নিযুক্ত । নিয়োজিত । সং, পুৎ, সচিব, 

মন্ত্রী ৷ রাজকণ্মধরচারী । 

ব্যাপ্ত (ব্যাপক দেখ, তত্তে) -প্) বিৎ ত্রিৎঃ 

খআচ্ছক্স, আচ্ছাদিত | বেষ্টিত, পরিপূরিত । 

পুর্ণ । বিস্তারিত। (+ক্ত _ ক)ব্যাপ্তিযুক। 

গ্রসিক্ধ । 

ব্যাপ্তি (ব্যাপক দেখ, তি(ক্তি)- ভ1) মং, 

সৎ, ব্যাপন, সর্ধত্র অবস্থান । অশ্বধ্য- 

বিশেষ । দর্শনে _সাধ্যবন্তিন্নে অসন্দ্ধী। 

সহজ গুণ বা ধর্ম ; যষেমন-_-অগ্মিতে উ- 

হতা,দর্ধপে ন্েহ ইত্যাদি। লাভ (প্রাপ্তি । 

শিবের অণিমাদি বিভূতির মধ্যে এক 

বিভুতি | 
ব্যাপ্য (ব্যাপক দেখ, য-ম্ম বিৎ, ত্রিংঃ 

১৮৫ 



ব্যাঁল ] 
পাপী পিপি 

ব্যাপ্তিযোগ্য, ব্যাপনীয়, যাহাকে . ব্যাপ্ত 

করা যায়। অলদেশবৃত্তি। সং, ব্লীৎ, সা 
ধন, হেতু । অন্ুমেষ, সাধ্য; যেমষন-- পুম 

হইতে বহ্ছি। কুষ্টৌবধ, কুড়। 
ব।প্যবৃত্তি ; বিং, ত্রিৎ, অলদেশবৃন্তি পদার্থে 

বিদ্যমান। 
ব্যাত্রিষ্শণ ব্যোপুত দেখ, আন(শ!ন)- ক) 

বি, তরি ব্যাপৃত, নিযুক্ত 1 কার্ধে ব্যাঁঁ 
পুত, যোড়াগাথা । 

ব্যাম- পু (বি-আ।- মা 

ব্যামন - ক্লীৎ 
_ ভাবে । অথবা অযু গষন করা হত্যা 
দি) সং, বাহুদ্বয় উভগ় পার্স সম্পূর্ণ বি- 
স্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অঞভাগ 
হইতে অপর ধাহুর অন্গ্লির অগ্রভাগ 
পর্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ, বাও। 

ব্যামধ ৫বি-আ-দৃষ, 
(অল্্)-- ভাবে ) সং, পুং১ ধরিয়া তুলিয়া 
ফেলা । অধৈর্য, ব্যাকুলতা । 

ব্যামিশ্র ; গং, ক্রী, সং্মিলিত। ভিন্ন বিষ- 
দরের একীভাবকরণ। শিৎ-- ১ব্য।মিশ্রে- 

পরিমাণ 

ব্যাঙজোহ €(বি- আ- যুহ য্জ হওয়।+ অ 

€ষঞ) - ভি] ) জাহ, পু ৪, এত । 

ব্যামত (বি-আ বন নিকুত্ত হওয়া] 
হওয়া ইত্য দি 4 তক্তি) _ ক) বিৎ) ভরি 

দার্ঘ, বিস্তৃত, লশ্বা। ঝ্যাপৃত । ঘট | অতি- 
শয়। দূর । সং, র্ীৎ। দৈর্ঘ্য, আয়াম।। 
প্রসার, বিস্তার । 

ব্যায়াম (পুর্বে দেখ, অজ - প্র ) সৎ, পু, 
আরীরিক রম । আম-সাধন ব্যাপার, মনন 

ব্রীড়া, কুক্তী ।গমনাদি ।ছুর্গম স্থানে ভ- 
সণ। পোকুষ। ব্যাপার । দৈখ্য। ব্যাম, | 
নও । 

ব্যাষেণ (বি-কআ-যুজ সোঁগ করা4ঘ 
(ঘএ১)- ভ1) সৎ পু, দৃশ্ঠকাব্যবিশেব | 

ব্যাল _ পুং (বি-আ- অল. ভুষিত 
ব্যলী-জ্রীৎ / করা+অন্)- ক) সঙ 

সর্প, সপাঁ। শ্বাপদ, হিত্ত্র জঙ্ক, চিতা- 
বা । ছু্ট হস্তী। বিৎ, ত্রিৎ, ক্রুর। অপ- 
কারী । হিত্আ। রাজা। ছন্দোবিশেষ। 

পাপ্পা শা ীশাশিাীশিসিশিিটিকিশীতশিিশ্টীিিশী সিটি 

ঘধণ করা7+অ. 

দ্থ 

] ব্যারু 
২০৮ পলিসি কিস পিল 

ব্যঠলগন্ধা ; সৎ, সতী, নাকুলী । 
ব্যালগ্রাহ, ব্যালগ্রাহী ( ব্যাল সর্প- গ্রাহ 

যে গ্রহণ করে, ২য়া-ষ। ব্যালগ্রাহিন্, 
ব্যাল--গ্রাহিন্ যে গ্রহণ করে২যা - ষ) 
সৎ, পুৎ, আহিতুশ্ডিক, সাপুড়ে । 

। ব্যালজিহব। ; সৎ শ্ত্রীৎ, মহা সম্বন্ধীয় । 
| ব্যালদৎ্ষ্রী ; সৎ, পুৎ, গোন্ুগ্র । 
ব্যাশনথ ; সৎ, পুৎ, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 
ব্যালমুগ (ব্যাল- মগ হরিণ) সৎ, পুং, 

চি্রব্য'ছ্ব, চিতাবাঘ ॥ | 

০ 

কর14 অঘেএ),অন্(অনট্)। ব্যালম্ব ) সং, পুৎ্, রক্তৈরগ্ 
ব্যাবক্রোশী ₹ বে পরস্পর-অব-জ্ঞশ, 
ব্যাবভাষী [রোদন করা] ক্রোধ কর 

ইত্যাদি +অ.পন্), যু, ঈপ.। বি পর- 
»্এর- অব বিকুদ্ধ- ভাষ বলা+ 
(ণন্), খত ঈপ) সৎ, শ্রী, পরস্পর আ- 
ক্রোশন, পরস্পর ক্রোধ কাশ করণ । 

। ব্যাবর্তন (বি- আ-বুত আবন্তন করা4 
ভননট.)-- ভবে) সং» ফ্রী, পরাজ্মখ 
হওয়া, ফেরা । বি -আ- বডি বি 
| বভান ] নিষেধ করান ইত্যাদি +অনট, 
_ ভা) পরাধুখীকরণ, ফেরান । 

ব্যাবক্তিত (বি-আ-বত্ত-ঞ্রিকবর্তি নি 
পণ করান ইত্যাদি 1ত(৯)- শ্মু) লি) 
ত্রিৎ, পরজজ্ঞুখীকৃত । 

ব্যাবহারিক (ব্যবহার +ধিপি ) বিঃ ঘিহ, 
ব্যবহারমন্বন্ধীয় । ধন্মাধিকরণ-আন্দজাছু। 
পুৎ্, মঙ্জী | বিচারক । 

' ব্যাবহারী (বি পরস্পর-অব ওলোহ - 

জু হরণ করা+ অপেন)-'৬, ফু, ঈপ) 
সং, আ্রাৎ। পরস্পর ব্যধহাপ | পরগর 

হরণ । 
ূ ব্যাবহাসী (বি পদম্পর-'আব-হৃস হাঙ্য 

। 

ৃ 
। 

1 

ৃ 
| 
|] 

[ 
| 

| 

র 
" 
1 

ূ 
| 
| 
1 

| 

করা 4 অ.থন্)-_ ভাবে, ঘ, ঈপ) মধ, ্রীং, 
পরস্পর হাশ্তকরণ । পরপর বিচারণ।। 

ব্যারুত্ত (বি-' আ--বুৎ [থাকা] নিষেধ কনা 
ইত্যাদি +ত(ক্ি)-_ ক) বিৎ ত্রিৎ, নিবৃত্ত! 
ূ শি ১ব্যাবৃত্তপতিকদ্যালে।?"(কুমার)। 
ূ নিষিদ্ধ । খণ্ডিত! পুথকৃকৃত । মনোশীত । 

বেছ্রিত । অংশীকৃত ।স্কাত। (ত্র --ম্ম) 
শিবারিত! আচ্ছাদিত 



ব্যাঞ্ছ 

পা 

ব্যারৃত্তি (পুর্দ্বে দেখ, তি(ক্তি)-- ভা) সং) 
স্্রীং, খণ্ডন মনোনয়ন । বেষ্টন। স্ততি। 
নিরাকরণ। নিষেধ। বাধা । নিবৃত্তি। 
নিয়োগ । বিপধ্যাল । 

ব্যাম বি- আ1- অন্ (হওয়া) বিভাগ করা 
ইত্যাদি 1 অ(ঘঞ,.)- ক) সৎ, গুহ, বেদ- 
বিভাগকর্তী মুনিবিশেষ, পরাশর মুনির 
ওউরসে মৎ্স্যগন্ধ। নাশী 
কন্যার গর্ভে, নর্দীবঙ্ষে কুঝঝটিকাময় 
দ্বীপে ইহার জন্ম হয় ।পুরাণপাঠক ব্রাঙ্গণ। 
শিৎ-১ 
প্রাণৎ। বিশ্পষ্টমক্রতৎ শান্তৎ 
পদং, তথা । কলম্বরসমামুক্জৎ, 

প্পৃষ্টাক্গর- 
রসভাবগ্- 

অতৎ । য এবং বাচয়েদবদ্গন্ সবিপ্রো। 

ব্যাস উচ্যতে | (+ধশ _ণ) গোল 
বজ্র মধারেখা (10120770191) [ 

পরিমাণবিশেষ | মমসবিগ্রহ বাক্য । (7 
এ - ভবে) ভিন | 

ব্যাসট--ব্যাসরচিত গ্রন্থ এ্রছি শবন্গ দুর্সেধ 
ও অস্গ? হোককে রা বলে। 

ব্যাস (বিল আমন রত) বিৎত্রিৎ, তি 
আসক, লগ্ন । উদ, তাভিন্ুতত। 

ব্যাস (বি-আম্ঙগ সং্বান) সৎ, পুত, 
অতি রা ক্লু, বিশে অহযো, বিশেন 

অনোশখোগ। 
খটামাদ্ধি 05৮৫1এব) ব্যামের অদ্ধভাগ। 

খ্যাসিদ্ধ 

নিষিদ্ধ)নিবারিত | অবঙ্দ্ধ। বিশেষ শ্থানে 
খা বিশেষ ব্যক্তিকে ভিন অন্য স্বানেব। 

2 ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ । 

[হত (পশ্চা্ দেখ, তক্ডে) -ম্মু) বিৎ০োএধ, 

ডি | নিষিদ্ধ । গ্রতিখিদ) লিবারিত । 
বিফলীকৃত। ভীত । দৃরীকুত। হতাশ । 

ব্।হন্যমান (বি-আ- হন [বধ করা] শি- 

যেধ করা + আন(শ্ান)-ম্ম। য, ম-'আ- 

গম্) বিৎ তরি প্রৃতিষিধ্যগান। 
খ্যাহার-_পুৎ $ (বি-আ-হ্গ | হরণ 
ব্যাহরণ-- ক্রীৎ $ করা] বলা1+ অ(ঘ এ), 
অন(অনটু) - ভা) সং, কথন, উত্ভি । 

সে (ব্যাহার দেখ,ভক্তে)-ম্ম) বিৎ্ত্রিধ, 
ক্ু। 

১৪৭৫ | 

পপি িশিলত পিসি তশিশশশাশি শশী তি? ১০১৮শশিশীশাীশিসপা শা পশিতাশীতশিক১ পিপিপি 

এক্ষ ধাবর 

“নৈয়তকালিককজতরো ভবিষ্য- 

বিস্তার |; 

(বি না অসিদ। সঙ্গী) বিখভিও 

বুদ! 

ব্যাছতি (ব্যাহার দেখ, তিক) _ ভা) সং, 

সী, উল্ভি, কথন । (4-ক্তি- প্র) মন্ত্রা- 
বিশেষ, ভূঃ ভূবঃ প্রঃ প্রভৃতি মন্্র। শিৎ - 

১ওক্কারমাদিতঃ কতা ব্যান্ৃতিস্ত দূনস্তরৎ। 
ততোহধীয়!ত স।নিত্রীমেকা গ্র্রদ্ধ াম্বিতঠ 
পুরাকলে সমুৎপন্নী ভুক্ত বঃ স্বঃ সনাতনাঃ | 

মৃহাব/াুতযস্তিআ্বঃ সব্া শুভনিবহণাঃ 1” 
1 বাত (ব্যে বোনা+ক্ত-শ্ব) বিৎ, ব্রিৎ, 
| যত । 
। ব্যুৎক্রম (বি-উতৎ্ উন্টা।- রুম নিয়ম্) 
| সৎ, পু, ভ্রমবিপর্ধ)য়, ব্যতিক্রম । অ- 
| নিয়ম । ্ 

র উপরি- 
| ম্বাথাকা+ ান(চ্চানট ) ভা।স- লোপ) 
ূ ৎ কুীৎ, উদয় । বিশেষরূপে উত্থান । উ- 
ূ খিতি | প্রতিরে!ধ ।বিঙহোধাচরণ। স্বাধান 

হইয়া কাধ্যকরণ। যোগশাত 2--সমাধি- 
ভঙ্গেলন অবমর। নত্যবিশেষ। 

বাৎ্পুন্তি বি-উত্- পদ (গমন করা! বেধ 
করা4+তি(ক্ভি)- ভা) সং হো 

বিশেষ আধক্ষার | জ্ঞানাবশেষ। বিশেষ 

ভৎগন্তি শকোর-একৃতি গুত্যয়াদণি বিভ- 

ক্যান (বি নিশেষদ্ধপে -উৎ 

স্মায, 

০ 2 

জন। কোৌশল। 
ব্যুৎ্পন্জ ( পুর্দে দেখ, (৯) ক) বিং, তরি 

প্ডিত। শাস্ীফ্কানবান। বুযু্গন্ভিগুক্ত 

প্রক্তুতি প্রত্যযসাহ হঃযোউত্পন | 

ব্যৎ্পাদক (বি-ভত্-পাদি (থমন করান] 

বাধ করান অকগক)- ক) খিহ) ত্িহও 

ঝুখপৃক্তিজনক, সংস্কাযজনক । 
ব্যুৎপাদিত : পুর্বে দেখ, ত(জ্) _ শ্ম) বিৎ, 

ভি, আকুতি প্রত্যয়মাহায্যে উৎ্পা- 
দিত | |ব্যু্পতিলভ্া । 

ব্যংপাদ্য পব্বে দেখ, য-ম্ম) বিহত্রিং, 
ব্যস্ত (পশ্চাৎ দেখ, ত(ক্ষ) - প্র) বিৎ, ভ্রিৎ, 

নিরখ্, নিবারিত | নিরাকৃত । মাদ্দত। 
পরিভাক্ত । পরিক্ষিপ্ত । অবনত । 

ব্যুদাস (বি-উত্- অন |ক্ষেপণ করা] নি- 
বারণ করা ইত্যাদ্ি+অ(থ4)- ভা) 
সৎ) পু) টিন । নিরাম, নিবারণ । নিরা- 
করণ। ওুঁদালা, অব্ভভা। পরিত্যাগ । 

| কোন বস্তর সমুচিত ব্যবহ।রলা করা । 



ব্যোক। 

বুযুষ্ট (বি-বস্ বাসকরা 4 ভক্তে) _ শব) বিৎ, 
ত্রিৎঃ পর্ধটষিত, বাসি | (বি-উধ.সুবুষ, 
দ্ধ করা+ক্ত সম) দগ্ধ ঝলসান। সৎ 
ক্লীৎ, প্রাতঃকাল, প্রভাত । ফিন। ফল। . 

ব্যুষ্টি নি-বস্ বাস কর1+1তি(ক্ষি) -ধি। 
ব-০উ) সৎ, স্রীৎ, ফল । সমৃদ্ধি । স্যতি। 

(বি-্উষ্ দ্বর্ধ করা+তিক্ি)-- ভা) 
দাহ প্রভাত । বে-বশ্ বশীভূতহওয়1) 
ইচ্ছা? । ্ 

ব্যঢ় (বি - বহু [বহুনকরা] বড়হওয়া ইত্যাি 
ভক্তি) -- ক) বিং, ত্রিৎ বিপুল, প্রশস্ত । 
পৃথুল । শিৎ--১ “ক্যঢোরস্কে। বুষস্কন্ধ£ 17 
সংহত । স্ফীত । বিন্যস্ত । শিং-_ ১৭ব্যুঢাৎ 
ক্রুপদপুত্রেণ 1” তুল্য । উত্তম, কত্যুতস্তম। 
স্ুল। বিবাহিত । শিৎ-১ “ব্বুঠা কাচন 

কন্যকা 1” পরিহিত । দৃঢ়, আসন্বদ্ধ | ঠাস । 
ব্যুউকদ্কট ব্যেঢু বিন্যস্ত -_কঙ্কট সাজোয়া) 

বি”, ত্রিৎ, সন্নাহবিশিই্ |. 
ব্যটি ব্যেহ দেখ, তিত্তি)-ভা) সং, স্ত্রী, 

বিন্যাস, সাজান । স্থলতা। 
ব্যুত বি-বে বস্ত্ার্দি বোন1+ ত(ক্ত)- 

পম । ব-ুউ) বিৎ, ত্রিৎ, তন্তসন্তত, বোনা, 
তন্তদ্বার! নির্ম্মিত। 

ব্যৃতি (ব্যত দেখ, তিত্তে)১- ভা । বউ) 
ধ, স্্রীৎ, নস্ম।দিবয়ন। 

ব্যুহ (বি-উহ্ (তর্ককরা] বিন্যাস করা, বি- 
স্তার করা ইত্যা্ি+ অ(মন্)-- ভা) সৎ 
পু» বলবিন্যাস, সৈন্যরচনা। শিৎ-১ 
“সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্টাসঃ শ্ছান- 
ভেদতঃ। সব্যহ ইতি বিখ্যাতে| যুদ্ধেষু 
পৃথিবীভুজাম্ ।”? বিস্তার । তর্ক। নির্মাণ, 

 শ্গঠন। (4+অল্--ন্ম) সৈন্যসমূহ । সমুহ । 
দেহ । 

ব্যুহতজ্ত (13359) যে সকল মুল বজ্ততে যে 

ংশ বিরচিত তাহা সেই অংশের বৃযুহ- 
তত । 

ব্যুহপাঞ্চি ব্যেহ সৈন্যসমূহ-_ পাঞ্জিত ৩ু- 
ল্ফ বা পশ্চান্ভাগ) সং, পুৎ্) সৈন্যসমূহের 
পশ্গান্ভাগ । [সৈন্যরচিত। 

ব্যহিক্ত ব্যেহ দেখ, ত(ক্ত)- প্র) বিৎ, ভরি, 
ব্যোকার (বে) অনুকরণ শব্বঃ লৌহ _ 

১৪৭৬ ] ব্র্জ 

কারক কর1-+অ(ষঞ) ক] যে করে) 
সং, পুৎ, কম্মকার, কামার । 

ব্যোম (্যোমন্, ব্যে আচ্ছাদন কর।+- মন্ 

ক, নিপাতন) সংক্ষীৎ, আকাশ, নতো- 
মগ্ডল। জল। অভ্রক। হৃর্ধ্যদেবের উপা- 
সনার্থ মন্দির । 

ব্যোমকেশ (ব্যোমন আকাশ- কেশ চুল, 
পঙ্গাধারণকালে ব্যোমব্যাপী কেশ যাহার, 
অথবা চক্র ও হুর্ধ্যের 'আঁকাশকীর্ণ 
তেজোরাশি তাহার কেশত্বরূপ হওয়াতে 
তিমি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, 
*ঠী _ ছিং) সং, পৃং, শিব, মহাদেব । 

ব্যোমচারী (-চারিন্, ব্যোষন্ আকাশ-. 
চারী [চর গমন কর1+ইন্(ণিন্)- ক] 
যেগমন করে, ২য়া -ঘ) বিৎ, ত্রিৎ দে- 
বত গ্রহনক্ষত্রাদি । পক্ষী । গগনবিহারী। 

ব্যোষধুম (ব্যোমন্ আকাশ-ধূম ধুয়া) 
সং, পুং, ০মেঘ্ব, জলধর । 

ব্যোমমঞ্জর(ব্যোমন্ আকাশ - মঞ্জর ডাটা) 
সৎ, ক্লীৎ, ধবজা, পতাকা? । 

ব্যোমমণ্ডল € ব্যোষন্ আকাশ- মণ্ডল 

স্থান) সং, কীৎ, ধনজা, পত' £1। আকাশ- 
মণ্ডল । 

ব্যোমমুদগর (ব্যোমন্ [কাশ _ মুগগর 
গা) সৎ, পুৎ, বায়ুর ৭১ নির্থ(ত। 

ব্যোমধান (ব্যোমন্ আকাশ- যান রথাদি, 
৬ঠী--ষ্) সং, ক্রীৎ, বিমান, দ্েবষান! 
বেলুন। ্ 

ব্যোমস্ছলী ; সৎ, স্ত্ীৎ, পৃথিবী, ধরণী। 
ব্যোমাভ ; সৎ, পুৎ, বুদ্ধ । 
ব্যোষ বি নানাপ্রকার -উষ. দপ্গ করা? 

্ম-_ প্রৎ) জং১ ক্লরীৎ, ত্রিকট্, শুঠ পিপুল 
মরিচ । 

ত্র ক্রেজ. গমন করা4+ অ(অল্)- রব) সং 
পুৎ,সমুহ ; যথ1-জীবব্রজ । (+ অল্_ধি) 
গোষ্ঠ । মথ্ুরাসমীপস্থ গোকুল গ্রাম।পথ, 

(4অল্- ভা.ব) ক্লীৎ, গমন । 
ব্রজক ; সৎ, পুৎ, তপন্বী। 

ব্রত্বকিশোর ; সং, পুৎ, শক । 
ব্রজন (ব্রজ দেখ, অনসনট)-ভ1) স* 

ক্লীৎ, পর্যটন, ভমণ । 



ব্রত | 

ব্র্নাথ ] ত্র গোকুলগ্রাম-- নাথ 

ব্রজমোহন / প্রভু, ৬ঠী-ব) সং, পু, 
শ্রীকৃষ্ণ । 

ব্রজবল্পভ ব্রেজে গোকুলগ্রাম - বল্পভ 
ব্রজেজ্র ৬ঠী-যষ। ব্রজ গোকুল্গ্রাম 

হজ্জ শ্রেষ্ঠ) সং, পুৎ্ শ্রীকৃষ্ণ । 
ব্রজাজন]1 ; সং, স্্রীৎ, গোপা । 
ব্রজ্যা (ত্র তদেখ,ব (ক্যপ)--ভা, আপ )সং, 

ত্রীং। পর্ধ্যটন, দেশত্রমণ । বিজিগীষুর 
প্রস্থান। গমন। বর্গ । রজ । 

ব্রণ (ব্রণ ক্ষত করা+অ(ন্)- ক) সং, 
পুৎ--ক্লীত। ক্ষত, ঘ1, ফোড় । 

ব্রণকৃ্ ব্রণ ক্ষত-_কৃৎ যে করে) বিং, 

ত্রিং, ক্ষতকারক, অপকারক। পুৎ, ভল্পা- 
তক। 

ব্রণদ্িট, (-দ্বিষ) সং, পুধ, ব্রাহ্মণযষ্টি কা। 
ব্রণদ্ধেষক। 

ব্রণহ; সং, পুখ্) এরগুবৃক্ষ । বিং ত্রিৎ, 
বণঘাতক | হ1--স্্রীঘ, গুড়,চী। 

ব্রণিত ব্রেণ+ইত _ সংজাতার্থে) বিং, ত্রিৎ, 
ব্রণযুক্ত, ক্ষতবিশিষ্ট, যাহাতে ব্রণ হই- 
যাছে। 

ব্রণী ত্রেণিম্, ব্রণ+ইন্-_অভ্তযর্থে) বি 
ত্রিং, ব্রণযুক্ষ । 

ব্রত বে প্রার্থনা কর1+অতচ্-_শ্ম, কিৎবা 
ব্রজ [ইহার দ্বার! স্বর্গে! গমন কর1+অ 
(ে)ট-ণ, নিপাতন) সং, পুৎ- ক্লীৎ, 
নিয়ম । পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কনম্ম, 
চাক্দরায়ণাদি | ভক্ষণ । 

ব্রততি-তী (বৃ থাকা+তি-ক, ঝ- 
র) সখ, স্ত্রী, লতা, বল্পী। (+অতি-- 
তাবে) বিস্তার। [দীক্ষা । 

ব্রতসংগ্রহ ; সং, পুৎ, ব্রত গ্রহণার্থ কৃত 
ব্রতন্নাতক (ত্রত-- ন্াতক) সং,পুধ)যে ব্রাহ্মণ 

ব্রক্মচর্ধ্য আশ্রম সমাপন করিয়াছে । 

ব্রতভিক্ষ! (ব্রত - ভিক্ষা) সংস্ত্রীঘ, উপনয়ন- 
কালীন ভিক্ষা ॥ ্ 

ব্রতাদেশ ব্রেত- আদেশ নির্দেশ) সং, পুং 
উপনয়ন, সংস্কারবিশেষ । শিৎ-১ "আ- 
দ্ষম্তজননাৎ সদ্য আচুড়ার্দেকরাত্রকৎ। 
ত্ররাত্রমাত্রতাদেশাৎ দশরাত্রমতঃ পর ।” 

১৪৭৭ ] ব্রীড়ি 
জী 

ব্রতী ব্রেতিনূ,ব্রত+ইন্ _ অজ্যর্থে) সংপুখ, 
যজমান । নিয়মস্থ । তপশ্বী বিঃ, ত্রিং, 
ব্রতবিশিষ্ট । শিৎ--১*তিথ্যন্তে চোৎস- 
বাস্তে বা ব্রতী কুববঁত পারণৎ।” 

বরপ্ন ; সং, পুত, হৃর্য্য । বৃক্ষমূল, শিকড় । শিব। 
বর্ষা । পুত্র। শরীর । 

ব্রপ্বপাদ(101)150০7০48) যাহাদের দেহ কিকিৎ 
বৃক্ষমূলবৎ পদার্থে নিম্পন্ন । তড়াগা্দির 
তলে প্লেম্ববৎ সুত্রক্ূপী যে অতি ক্ষুদ্র 
জীব দৃষ্ট হয়।তাহাই এই বর্গের প্রধান 
জীব। | 

ব্রশ্চন ত্রেপ্চ ছেদন কর1+ অন(অনট )-+ 
ভা) সং, ক্লীং, ছেদন, কর্তীন। €(4+আঅনট. 
_-৭) ত্বর্ণাদিচ্ছেদনসাধন অস্ত্র, ছেনী 
প্রভৃতি । (4+অন--ক) বিং, ত্রিৎ, ছে- 
দক। সং, পুৎ, বৃক্ষছেদনজাত নিধ্যাস। 
শিৎ_ ১দেবতার্থৎ হরিঃ শিগ্রৎ লোহিতান্ 
ত্রশ্চনাৎস্তথা।” [বাসু, বাতাস। 

ব্রাজি ত্রেজ গমন কর1+ই _ প্রৎ) সংপুৎ, 
ব্রাত বে প্রার্থন। করা+অত(অতচ)- শ্ম, 

অনু আ) সৎঃ পুং, সমুহঃ দল। পতিত 
তক্ষণের সম্ভতি | বরযাত্র বা কন্যাধাত্র॥ 
(ব্রত +) শ্রমজীবী । (ব্রত-+ষ) ক্লীৎ 
এ।রীরিক পরিশ্রম । মজুরি । 

ব্রাত্তশীন ব্রোত শারীরিক পরিশ্রম +ঈনপৌন) 
_জীবত্যর্থে) সং, পু, শ্রমী । সঙ্ঘজীবী 
কুলী, মজুর। শিং-১ ব্রাতীনব্যালদী- 
পাস্ত্রঃ ।” ভেটি)। কব্রেত+ ণীন) ব্রতনিষ্ঠ। 

ব্রাত্য ব্রত নিয়ম-+ য(ষণয)- হীনার্থে) সৎ, 
পু, সংস্কারহীন। সাবিত্রীপতিত ব্রাক্ষণ, 
অযোগ্য কালে উপনীত । 

ব্রাত্যস্তোম (ব্রাত্য সংস্কারহীন -স্তোম 
যজ্ঞ ) সং, পুৎঃ যজ্জবিশেষ। শিৎ-১ 
“সাবিত্রীপতিত। ব্রাত্য ব্রাত্যস্তোমারতে 
ক্রেতে12 1” 

বীড় - পু ক্রীড় লভ্জিত হওয়14 

ব্রীড়া স্ত্রী, 7 আ(অল্), ও, অনট..ভা, 
ব্রীড়ন -ক্রীৎ ) আপ) সঙ, ত্রপা, লজ্জা! । 
ব্রীড়িত ক্রৌড় দেখ, ত(ক্ত)-- ক) বিৎ, ত্রিৎ 

লত্দিত। (ক্ত-ভাবে) সং ক্লীং, 
লত্জা। 



শংস্থ ্ 

ত্রীহি বে প্রার্থনা করা+হি-_ন্খ, নিপাতন) 
সং,এুৎ, ধান্য । আশুধান্য । 

ব্রীহিক (ক্রীহি ধান্য+ইক- অস্ত্যর্থে ) 
বিং, ত্রিৎ, ধান্যবিশিষ্ট । 

ব্রীহিকাঞ্চন ) সৎ, পুৎ, মস্থরি কলাই | 
ব্রীহিপণর ; সং, স্ত্রী, শালপন। 
ব্রীহী (বীহিনূ, ব্রীহি ধান্য+ইন্-তৎ- 

ক্ষেত্রার্থে) বিৎ, ত্রিং, ত্রীহিযুক্ত ক্ষেত্রাদি। 
ব্রেহ (ব্রীছহি ধান্য+অ(ষ্ঃ)-- প্রৎ) বিং, 

ত্রিং বীহিনিম্মিত, ধান্ে প্রস্কত। 
ব্রেহেয় ক্রোহি ধানা4+এয়ফেয়)_ তঙ্ক্ষে- 

্রার্থে) বিৎ, ত্রিং, ধান্য জন্মিবার উপযুক্ত 
ক্ষেত্রাণি। 

পপ শী পাপ 

শাঁ; ব্যগুন বর্ণের ত্রিশ বর্ণ। ইহার 
উচ্চারণস্থান তালু । শৌ শয়ন করা1+ 
অ(ডে) -ধি) সং, ক্লীং, কল্যাণ, শুভ । 
ধন । (4+ড- ক) সং, পু, শিব 1 সীা। 
শাসিতা। (শো তীক্ষ করা+ অডে)- 
স্ম) শত়। 
তু (শষ কল্যাণ+ষু। ব_যুক্তার্থে) 

শংব | বিহত্রিৎ, কলা/ণদুক, ভাগ্যবান । | 
পুৎ, সর্পবিশেষ। ইন্জ্ের বজ। ক্লীৎ, 
মৌভ।গ্য। 

শংকর শেমু কল্যাণ-বু বরণ করা, 

বরণ 1 ) সং, 
সলিল, জল । 

শংসন _ক্লীং। €শন্স, 
শংসা- ভ্ত্রীৎ / অনগঘেনট), অ-ভাবে)। 

সঙ কথন । সৃচন। ইচ্ছা । প্রশৎসা। 
শংসিত (পুর্ষে দেখ, ত(ক্তি)-ম্ম ) বিং, 

তরি, নিশ্চিত। কুৎসিত । প্রশংসিত । 
অভিলবিত, বাঞ্থিত। কথিত । স্ুচিত। 
গৃহীত। হিংসিত | অনুষঠিত । জ্ত। 

শংসী (শংসিন্, শৎখসন দেখ, ইন্(ণিন্)_ ক) 
বিং, ত্রিং। শুচক। জ্ঞাপক। জ্ঞাপন- 
কারক । কথক । (স্বোতা। হোতা । 

শহস্তা (শং্ভ, শন্স1তুন্ ক) সৎ, পুথ 
শংল্ছ (শমৃ কল্যাণ-স্থা খাকা7 আড়) 

_ ক) বিৎ্, ত্রিং, শুভম্বিত, ঝল্য|ণ-ুক্ত | 

ত- 
রীৎ, 

১৪৭৮ :] 

ৃ 
ৰ 

বলা ইত্যাদি+ ; শকলী শেকলিন্ শকল 

শকু 

শখন্য (শংসন দেখ, যংক্যপ)- ্ বিৎ রিং, 
প্রশৎসনীয়,স্ত ত্য। বাহ্থনীয়। বাচ্য। কথ- 
নীয়। হিৎসনীক্স। গুণবান। প্রসিদ্ধ 
কন্মকরা । 

শক (শক পারকহওয়া+ অ(অন্)- ক) সং, 
পুৎ, অবপ্রবর্তক রাজা, শালিবাহনরাজা | 
তশ্প্রবর্তিত অব, সংবত্সর। জাতিবিশে- 
ষ।দেশবিশেষ । কঃ, বহুৎ, শকদেশীয় 
লোক। 

শকট (পুর্বে দেখ, অট(অটন্)- ক) সং, 
পুৎ, অত্রবিশেষ ; এই অন্থর কুষ্ণকর্তৃক 
নিহত হয়। পু২- ক্লীৎ, গাড়ি । ম্মোলিলে 
শকটী ও শক্টিকা হয়। তিনিসবুক্ষ । 

শকটহা (*কটহন্, শকট অশ্ুরবিশেষ 
হন যে বধ করে, ২য়া-ষ) সং, 

পুং, শকটাস্থরের হস্ত], কৃষ্ণ । বি, ত্রিৎ, 

শকটনাশক। 
শকটার ; সং, পুৎ, নন্দরাজার মন্ত্রী । 
শকটাহ্বা(শকট গাড়ি আহ্বা নাম। 

পঞ্চতারকাময় এবৎ শকটাকতি বলিয়া)সং১ 

স্টীৎ, রোহিণীনক্ষত্র 
শকটিকা (শেকটী +কণ্- যোগ) মৎ স্ীৎ, 

কাষ্টাদ্িনিশ্মিত খেলাইবার গাড়ি। 
ক্ষুদ্র শকট, ছোট গাড়ি। 

শকল (শক দেখ, অলংকল)-- ৭) হাঃ পু) 

_ক্রীৎ, অংশ, খণ্ড, একদেশ। ক্লীং, 
তৃকৃ, চর্ম, ছাল। জআইষ। রডবিশেষ। 

শকলাভ্তক ; সং, পু, বিক্রমাদিত্য বাল 
শব্দ +ই* .. 

স্তযর্ণে সৎ, পু, মৎস্য, মাছ । 
শকাব্ পির বৎমর, ৬:)-ষ) সং, 

পৃৎ, শকনামক নৃপতির প্রচলিত বৎসর । 
শকার ; সং,পুৎ, মদ মুর্খতা অভিমানবিশিষ্ট 

ছুজ,লজাত এবৎ ত্রশ্বধ্যশালী রাজার 
রক্ষিতা স্ত্রীর ভ্রাতা । শ এই বর্ণ। 

শকাপ্ি শেক শকদেশীয় লোক _ অবি শক্রে) 
সং, পুৎ, রাজা বিক্রমার্দি ত্য । 

শকুন শেক দেখ, উন ক) সৎ পুং, পক্ষী । 
গৃধ। চিল। উৎসবকালে গীয়মান মঙ্গল" 
গীত । বং, শুভাও৬৮চক চিহু, নিমিজ 

(বাহুস্পন্দন, কাকাদি দর্শন ইত্যাপি)। 



শকু 1১৪৭৯] শক্তি: 
শকুনজ্ঞ শকুন নিমিত্ত-জ্ঞ[জ্ঞা জানা+- শকুলাক্ষকশেকুল মৎস্য - অক্ষ অন্িশকাজ। 
ম(ভ) - ক] যে জানে) বিং,ত্রিংনিমিত্তজ্ঞ। 
চিহচত্ । কাকচরিত্র । জ্ঞাঁ-স্্রীং, শেকুন 
পক্ষী-জ্ঞ যে জালে) জ্যেঠী,টিকৃটিকী । 

শকুনি (শক দেখ, উনি - ক) সৎ, পুৎ, গৃধ 
/%1 

শুনি । 

পঙ্গী। পক্ষী । চিল । হুর্র্যোধনাদির মা- 
তুলের নাম, মৌবল | করণবিশেষ | বি- 
কুক্ষি রাজার পুত্র । নী- কিং, পঙ্ষিণী- 
বিশেষ, শ্যামাপাখী । | শাল।। 

শকুনিপ্রপ1 ) সৎ, আ্সীৎ, পক্ষিদিগের পানীয়- 
শকুনীশ্বর শেকুনি পক্ষী -ঈপ্বর প্রধান) সৎ 

পুৎ, পঙ্গীন্দ্র, গরুড় | 
শকুত্ত, শকুন্তি শেক দেখ, উত্ত, উত্তি - প্রৎ) 

সং, পু) পন্ষপী। পন্ষীবিশেষ, ভাসপন্মী। 
কীটবিশেষ । নিশ্বামিতের পুত্রবিশেষ । 

শতুন্তল1 €(শনুস্ত পক্ষী কর্তৃক|]-ল। 
গ্রহণ করা বা পালন কর1+ অ(ড)- ক, 
আপূ। মহাভারতে -অদ্যোজাতকল্যাকে । 
নিজ্জনকাননে পক্ষিগণ মধ্যে ভাবিশয়ন! 
দেখিয়া আমার হুদযে কাকণ্যরসের উদয়: 

হইল । পরে তথা হইতে আশ্রমে আন- 
য়ন করিয়া বীম্ কন্যার ন্যয় লালনপালন 

করিতে লাগিলাম। কন্যাটা শক্ুস্ত অর্থাৎ 
পক্ষিকর্তৃকরক্ষিত। হই.ঘ্বাছ্িল বলিয়া তাহার 
নাম শকুত্তলা হইল”)মত,স্রীত্,দুষ্মস্ত রাজার 
মৃহিষী, ভরতরাজার মাত; ইনি বিশ্ব; 
মিত্রের গরমে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন । শিৎ- ১“নিজ্ঞনে তু বনে যন্মাও 
শকুত্তৈঃ পরিরক্ষিতা । শকুস্তলেতি না- 
মাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া |” 

শকুল 7 (শক দেখ, উল- ক) সৎ, পুৎ 

সকুল মৎস্য । মত্ম্যবিশেব,শালমাহ। 

শকুলগণ্ড ; সৎপুৎ, মন্স্যবিশেষশউ লমাছ। 

ূ 
ূ 
র 
| 

| 

| 
ূ 

ৰ 
ূ 
ূ 
| 

যাহার মুকুল মৎ্স্যের চক্ষুর সহিত উপ- 
মিত) সৎ, পুৎ, শ্বেতদূর্বা । 

শকুলাদনী (শকুল মৎস্য - অদন ভক্ষণীক্স) 
সৎ, শ্ত্রীৎ কাচড়াদাম। কেঁচো! । চক্রাঙ্গী। 
মাসী ।(জলপিপ্ললী। কটফল। 

শকুলা্ডক (শকুল _ অর্ভক শাবক) সৎ,পুং, 
গড়ইমাছ। 

শকৃৎ (শকৃ [বহিক্কত হইতে] পারক হওয়া 
খত - ক) সৎ, ক্লীৎ, অৎ, বিষ্ঠা, মল। 

শরুত্করি-পুৎ )॥ শৈেকৎ বিষ্ঠা-কু করা 
শকরুতৎকরী - স্ত্রীৎ ) +ই-ক, এই অর্থে) 

সং, গো প্রস্তির বত্স, বাছুর । 

শকুদ্দার ; সং, রীীৎ, মলদ্বার, অপানস্থান। 

শক্ধর; সং, পুৎ। বৃষ, ষাড়। রী-স্ত্রীৎ, 
ছন্দোবিশেষ। নদীবিশেষ। মেখলা, চন্দ্র- 
হার। চগ্াল । 

শক্ত (শক (দেখ, ত(্ত)-ক ) বিৎ, তরি, 
শক্তিযুক্ত, সমর্থ, ক্ষম্বান্। কঠিন। পরি- 
শ্রমী । প্রিয়ংবদ । 

শক্তি (শক দ্রেখ, তিত্তি)_ ভা) সৎ, আ্ীৎ, 
সাম্থ্য, বল, ক্ষমতা, পরাক্রম । ন্যাব- 

আতে-কাধ্যে।পাদ্নযোগ্য ধন্মবিশেষ। 

প্রভাবজ, উতৎ্সাহজ, মন্ত্রজ-_ এই ভ্রিবিধ 
রজশক্তি। কাশ্সনাম্ক অস্ত্র । তোম্র অশ্ম, 
লৌহশাবল। প্রকৃতি । গৌরী । লক্ষী । 
স্তা-দেবতা। দেবীবিশেষ। শব্বাদির বৃত্তি 

বিশেষ। এই শন্দ দ্বারা এইরূপ অর্থের 
প্রতীতি হউক এই প্রকার ইচ্ছা; তাহ] 
তিন প্রকার--অভিধা, লঙ্গণা, ব্যঞ্জন। । 

শক্তিগ্রহ (শক্তি অস্বিশেষ- গ্রহ থে 

গ্রহণ করে) সং, পুহ, শিব । কান্তিকেষ়। 
শব্দের অর্পবোধক বৃত্তির জ্ঞান । 

শক্তিধর 7 (শক্তি বল-ধর, ভূত [ভূ 
শক্তিভূঙ ) পোষণ কা1+০(ক্িপ)- ক] 

যে ধারণ করে, ২য়া- ষ) সৎ, পুং, কাতি- 
কেয়। শি২-১ “শক্তিধরঃ কুমার 1? 
বিং, তরি, শক্তিযুদ্ত 1 

শক্তিপর্ণ ; সং, পু২, সপ্তপর্ণবৃদ্ষ | 
শক্তিপ।ণি (শক্তি বল-পাণি হজ, ভঠী 



শত |] 

শক্তিমান শেক্তিমৎ। শক্তি + মৎ্মেতু)- অ- | শত্রধ্বজ 
স্বযর্থে) বিৎ, ত্রিং, শক্তিবিশিষ্ট, বলবানৃ। 
সং, পুং, সপ্ত কুলপব্বতের এক পর্বত । 

শক্তিহেতিক (শক্তি অস্ত্রধিশেষ-- হোতি 
প্রহরণাস্ত্র) সং, পুৎ১ শাক্তিক, শক্তি'- 
অস্প্রধারী যোদ্ধা! । 

শক্ত, শেচ বলা ইত্যাদি +তুন্-ক) সৎ, 
পুৎ- ক্লীৎ, যবাদিচুর্ণ, ছাতু। 

শক্তক; সং, পুৎ, বিষবিশেষ । 
শক্ত,ফল। (শক্ত, শস্যাদ্বিচুর্ণ _ ফল) সং, 

স্ত্রীঘ, শমীবৃক্ষ, শাইগাছ। 
শক্্যর্ধ ; সং, পু, শ্রমদ্ধার1 কুক্ষি ললাট ও 

গ্রীবাতে উৎপন্ন খম্্ম এবং দীর্ঘনিশ্বাস। 
শন্তি, ; সং, পুৎ, বশিষ্ট মুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র। 
শর, €(শকৃ ! পারক হওয়া ] বাক্য দ্বার! 

শরু সন্ত করান, ন, ল- ক) বিধ, 

শরু ) ত্রিৎ, প্রিয়ৎখবদ, প্রিয়ভাষী। 

শ্ক্য (শক পারক হওয়া17 য-ন্ম) বিৎ, 
ত্রিং, শক্তির বিষয়, শক্তিবোধ্য। সম্ভব, 
যাহা করিতে পারা যায় । বাচ্য, অভিধা- 
বৃত্তি দ্বারা বোধ্য । শিৎ-১ “শক্যোহ- 
বোঁহুভিধষ়। জ্ঞেয়ুত লক্ষেযে। লক্ষণয়। মতহ।” 

শক্যতাবচ্ছ্দদক ; বিৎ, ত্রিং, শক্য-ধন্খ। 
শক্ত (শক সামর্ধ্য প্রকাশ কর+র-ক) 

সংপুৎ, ইন্দ্র, দেবরাল । পেচক । জ্যেষ্টা- 
নক্ষত্র । কুটজবৃক্ষ । অর্জভ্রনবৃক্ষ । 

শত্রেক্রীড়াচল শেত্রে ইন্দ্র- ক্রীড়া বিহার 
_ অচল পর্বত) সং, পুৎ, সুমেরূপর্বত। 

শক্রগোপ (শক্ত ইন্দ্র গো দ্বীপ পা 
রক্ষা করা+অ(ডে)- ক) সৎ, পুৎ১ ইব্্র" 
গোপ, রক্তবর্ণ কীটবিশেষ। 

শক্রুজ, শত্রজাত (শত্রু ইন্দ-জ, জাত) 
সং, পু, কাক । বিং,ত্রিৎ, ইন্দ্র হইতে 
ভৎ্পন্ন। 

শক্রুজিৎ শেত্র ইন্দ্র- জিৎ [নি জয়করা 
+০ক্িপ)-ক] যে জয় করে, ২য়া-ষ) 
সং, পুৎ১ ইন্্রজৎ, রাবণের পুত্র ॥ বিৎ, 
ত্রিৎ, ইন্্র-জেত।। 

শত্রক্রম ; সং, পুৎ ফেবদাক রুক্ষ । 

শত্তধনুঃ (--ধনুস্, শত্রু ইত্র-ধনুন্ ধ- 
নুক) সং, কীখ্ ইল্রধনুঃ রামধনুক | 

রঙ 

১০৪৮০ ] 0 শঙ্ক 

শেক্র ইন -ধ্ব্জ পতাকা। 
শক্রোৎ্সব -উৎসব পর্ধ, *ঠী-ষ) 

সং, পুৎ, শক্রোথান, ইক্ধ্বজের উৎসব, 
ভাদ্র শুরু দ্বাদশীতে পুজ্য ধ্বজাকার 
সক্ভ। 

শত্রেপুষ্পী ; সং, স্ত্রী, বিশল্যকরণী । 
শক্রভিদ্ শের ইক্স-ভিদ্ এখানে পরা- 

ভবকারী) জং, পুৎঃ ইন্দ্রজিৎ, রাবণের 
পুত্র । 

শ্রমুদ্ধা (- মুর্দন্, শত্রু ইজ্জ_মুর্ঘনূ ম- 
স্তক) সং, পুৎ, বল্সীক, উয়ের ঢিবি । 

শক্রেবল্লী ; সৎ, স্ত্রীং) ইন্দ্রবাক্ষণী। 
শক্রবাহন শেক্ত ইন্দ্র-বাহন যান) জং, 

পুৎ, ইন্দ্রবাহন, মেঘ । 
শক্রশরামন শেক্র ইন্র-শরাসন ধনুক্ষ) 

সং, ক্লীৎ, ইক্রধনুঃ, রামধম্ুক ॥ 
শক্রুশাল1 ; সৎ, স্্রীৎ, যজ্ঞগৃহ। হোমগৃহ । 
শক্রশিরহ (-শিরস্ঃ শত্রু ইন্দ্র শিরস্ 

মস্তক ) সৎ, বং, বস্মীক, উইয়ের টিবি! 
শক্রসারথি (শক্ত- সারথি রথাদিচালক ) 

সং, পুৎ, মাতলি। [পেচক, পেঁচা! 
শক্রাখ্য (শক্রে- আখ্যা নাম) জং, পুথ। 

শক্তাণী (শত্রু ইক্র+ঈ- প্রৎ, আন্ - আ- 
গম) সং স্ত্রীৎ। ইন্ত্রপত্ী, শচ। 

শক্রাশন (শত্রু ইন্দর-অশন ভঙক্ষণীয়। 
রাবণের সহিত যুদ্ধে হত বানরগণের শ- 
রীরে পতিত অস্বতর্ষেটা হইতে খাহ। 
উত্পন্ন হইয়াছে ) সৎ, পুহ, কুট বৃদ্ধ, 
কুড়চী গাছ । ক্লীৎ, ভাঙা, ভাত 'শদ্ধি। 

শক্রাহর ;) সৎ, পুং, ইঞ্দ্রঘব। [বৰ ভ্রিৎ, 
ইন্দ্রনামক। 

শক্রোণ্যান _ক্রীৎ $ শেক্র ইন্ত্র-উখান, 

শক্রোৎ্সব -পুৎ $ উত্সব ) সৎ, ভাদ্র- 
মাসের শুক্ষপক্ষে ছ্াদশী তিখিতে কৃত 
উতৎ্সববিশেষ, ইন্ত্র্বজের উপলক্ষে উৎ- 
সব। 

শক্ক পেশ্চাৎ দেখ, অ-- প্রং) সৎ, পুং, শক- 
টার্দিবাহক বৃষ, গাড়িটানা বলদ্ব। 

শঙ্কনীয় শেন্কৃ ভীত হওয়া, আশঙ্কা কর! 
+-ঘনীয় _প্ম ) বিৎ, ভ্রিৎ, ভয়ের বিষয়। 
আশক্কার যোগ্য । সন্দেহস্থল। 



শঙ্কু. 1 

শক্ষর (শন কল্যাণ-কর [কু করা+4+অ 
(উ)-- ক] যে করে) অসৎ, পুৎ, শিব। শিং 

--১ “অঙদ। ধ্যানাচ্চ ভক্তানাং পবনৎ ষন্তি- 
রাময়ং। ভূতনাথত্ব মপ্যম্মাত্তেনাহৎ শঙ্কর: 
স্থৃতঃ |? বেদাস্তভাষ্যকভীা, শহ্করাচার্ধয । 
বিং, 'ত্রিং শুভকারৰক । 

শন্গরপ্রিয় ; সৎ, পুৎ) তিক্তিরিপশ্ষী। বিৎ, 
ত্রিৎ, শিববনভ। 

শন্ধরাচার্ধ্য ; সৎ, পুৎ, বেদাস্তভাধ্যকর্তী 
অদ্বৈতবাধ আটার্য)বিশেষ । 

শঙ্গরাবাস; মৎ্পু২১ কপুররবিশেষ । কৈলাস । 
শক্করী (শন্কর শিব+ঈ -_জায়া) সৎ, 

স্ত্রীৎ, শিবানী, ভবানী । মগ্তিষ্ঠা। শমী । 
বিং, স্ত্রী, শুভদাস্ত্িনী। 

শঙ্কা (শঙ্কলীয় দেখ, অ- ভা, আপ) সং, 
প্ীং, ত্রাস, ভয় । আশদ্কা, সংশয়। স- 
ন্দেহ। সস্তাবনা, বিতর্ক | 

শক্ষিত শেদ্কনীয় দেখ, ইত--ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
ভীত । সন্দিচ্ঠ। অবিশ্বস্ত । শেন্কৃ+ক্ত-_ 
্) তর্কিত | পু, চোরনামক গন্ধদ্রব্য | 

শঙ্ষিতবর্ণক (শঙ্কিত ভীত_বর্ণ জাতি 
+কণ্- প্রৎ্) সং, পু, তস্কর, চোর । 

শৃঙ্গ (শক্ষনীয় দেখ, উ _ পা) সং, পু, অস্ত" 
বিশেষ, শল্য, শেল। কাঁলক, গোজ। 

দ্বাদশান্ুল কাঠি । স্থাণু, মুড়াগাছ। শিব। 
পিক্রমাদ্দিত্যের নবরত্বের মধ্যে একর । 

লংখ্যাবিশেষ। মত্স্যবিশেষ। কলুষ,পাপ। 
বধ, অড়কি। লি, মেট, পুং-চিহ্ড। 

গন্ধদ্রব্যবিশেষ। হৎ্মী। ভুত । কন্দর্প। 
বন্মীক। শঙ্করমত্স্য । শিবের ভান্ুচর গ- 
্বন্নবিশেষ। ভন্ব, ত্রাস। পত্রের শিরা- 

অশূহ। নৃপবিশেষ । (171) ঘড়িরকাটা। 

শঙ্কুকর্ণ (শঙ্কু অস্পরবিশেষ-কর্ণ কাণ) 
সং, পুৎ, গদ্দভ, গাধা । দানববিশেষ। 

শক্ষচি, শক্ষোচ ; অং, পুৎ, শহ্ক,ম্স্য, শী- 
কোট মাছ। [শন্ক দণ্ডের আধার । 

শঙ্কপটউর (13181 7১০89) দণগুপলাদিচিহ্ছিত 
শঙ্কর (শন্ক, শহ্ক।_রা দান কর+অ(ড) 

_ প্র) বিৎ, ত্রিং, ভীষণ, ভয়ঙ্কর | 
শক্কলা (শন্কৃ+উল পা, আপ্) সং, স্ত্রী, 

পুএচ্ছেদক অন্ত, মন্ত্রী, জাতি । 

১৪৮১ 1 শ্ 
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শঙ্খ (শমূ শান্তহওয়া+খ - ক) সং প্ুৎ -. 
ক্রীৎ,সযুদ্রজাত 
দ্রব্য বিশেষ, 
শাখ। পু, 
শলাটের অশ্মি। 
গলদেশ। নাগ- 
বিশেষ । কু- 
বেরের নিধিবিশ্বেষ। ধর্ুশা্্প্রণেত 
ঘুনিবিশেষ । রণবাদ্যযস্্রবশেষ। সঙ্থ্যা1- 
বিশেষ, লক্ষকোটা, দশ নিখব্র্ব) ঘথা-_ 
“একং দশ শতঞ্চেব সহশ্রমযুতৎ তথা । 
লক্ষঞ্চ শিখুতঞ্চেব কোটিরন্বদমেব চ। 
বৃন্দঃ খর্ধে। নিখব্দশ্চ শঙ্ঘপদ্ধে। চ সাগর 
অন্ত; মধ্যৎ পরার্ধী দশবৃদ্ধযা যথাক্রমমৃ।* 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ। নখী। রণঢকা। হস্তি- 
দন্তদ্ধয়ের মধ্যভাগ । 

শঙ্খক (শঙ্খ +কণ্- যোগ) সৎ, ক্লীং, শঙ্খ- 
নিশ্মিত বলয়,শাখা। পুৎ_ ক্রীং,কন্ুু,শাখ। 
গুৎ, শিরোরোগবিশেষ | কপাল, ললাট । 

শঙ্খকার (শৈশব কার [কু করা4+অধেণ্)_ 
ক] যে করে, ২য়া-ষ) সং, পুৎ, শাখারি। 
শঙ্যব্য বসায়ী । 

শঙ্খচরা (শঙ্খ ললাটের অস্থি--চহ্ শঙ্'চর্টা গমন করা; চচ্চ [অনুশীলন 
করা; লেপন করা7+অ-_প্রং) সৎ, স্ট্রীৎ, 
ললাটিকা, চন্দনাদিতিলক। শঙখচুণী;) অং, আ্্রীঘ, উপদেবভাবিশেষ, 
শখচুনী। 

শঙ্খজ (শঙ্খ-জ [জন্ জন্মান+অডে)-__. 
ক) জাত) সং, পুৎ, কপোতভিম্বের ন্যায় 
বৃহৎ মুক্তা । বিং, ত্রিং, শঙ্খ হইতে 
জাত। 

শঙ্দ্রাবী ; সৎ, পু, অন্নবেতম। 

শঙ্খ । 

শঙ্বধ্বা। শখ _ধ্মা _ থে বাজায়) সং, পুহ, 
শঙ্খবাদক, যে শাখ বাজাম্্ব। 

শঙখনথ _ পুৎ শেঙখ _ নখ) সং, ক্র 
শঙ্গনখী _জ্ীৎ / শঙ্খ, ছোট শখ, জো- 

মড়া প্রসৃতি। নখীনামক পন্ধদ্রব্য। বৃহ- 
্নখী। (চিহ্তু | 

শঙ্প্রদ্ছু শে - প্রস্থ) সং, পু, চন্দ্র স্থিত 
শঙ্খবেলান্যায়--ন্যায় ২৯) দেখ। 

১৮৬ 
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শঙ্ঘভূৎ্ণ (শঙ্খ _ভৃৎ্ষ যে ধারণ করে ) সৎ, | 
পু, শঙ্বধারী, বিধু। 

শঙ্ঘমাল! সৎ, স্ত্রী, শাখের মালা, 
শঙ্খমালিকা। অশ্বাভরণবিশেষ। 
শঙ্খমুখ শেঙ্খ _ মুখ) সং, পু, কুস্তীর, কুমীর। 
শঙ্খিক; সৎ, জ্ীং) তৃণবিশেষ। 
শঙ্খিনী (শঙিখন্+ঈপ._ প্রথ) সৎ, স্ত্রীঘ, 

একপ্রকার স্ীজাতি। দীর্ঘকায়া, দীর্ঘ- 
কেশা, নাতিম্ভুলা, নাতিকৃষা, কোপন- 
খ্ভাবা, রতিসসুৎজুকী আী। আীবিশেষ। 

উপদেধতাটিশেষ, শাকচুনী ! চোরপুষস্পী । 
শ্েতপুম% 1 শ্বেতহুা । শ্বেতচ্ক্রা । বুদ্ধি 
শক্তিবিশেষ । 

শজ্বিলীকফল। ; সং পু) শিরাববুক্ষা | [গাছ । । 
শঞ্ঘিনীবাস ; সৎ, পু, শাখোট বুক, শেওড়া 

| ভিন শণ্ড নপুখ্সক +ইল- প্রং ) সং, শতঙ্বী শঙ্খিন্, শত্খ +ইন্- অস্তযর্থে) বি, 
তিৎ্, শঙ্খবিশিষ্ট, শঙ্খযুক্ত । সং, পুহ) 

বিষুব্ধ। সমুদ্র | শাখারি। 
শচি-চী (শচ্ বল1+ ই -.ক ) সং, স্ট্রীৎ, 

ইক্রীণা, ইন্দ্রের পত্রী । শতনূলী। করণা- 
স্তর। [সং, পুৎ, ইত্র | 

শচীপতি (শচী ইল্জানী_-পতি স্বামী)! 
এঅ।কু (ছ্েশজ ) সং) নাম-গ্রসিক্ধ জক্ত 

১৯২২১ :1.1, 

শজার । 
বিশেষ, শল্কী। 

শটা (শট. গমন করা ইত্যাদি+অ(অন্)_ 
ক, আপ) সং, স্রীৎ, জট1। পর্তর কেশর। 

শটিত শেট দেখ, জ্ত ক) বিং, ত্রিং, বাসি, 
পচা! [চর্ণ। 

শটক; সং, ক্লীৎ, ঘ্বত-জল-মিশ্রিত শালি- 
শঠ (শঠ বঞ্চনা করা+4অ(দ্সন্।)- ক) বিৎ, 

জিৎ, ধূর্ত, খল, দুষ্ট ! ধূর্ত, পাজি। মূর্খ, 
নির্বোধ : নিক্বপ্ম।। থঢ-বিপ্রিয়কারী নায়ক 
ব1 স্বামী, যেএক পত্বীকে বাছিক প্রণয় 
প্রদর্শন. করে, কিন্ত বাস্তবিক অন)কে 
ভালবাসে । শ্ি,-১ “প্রিয় ব্যক্তি 

৮ াশ্পিশীািীশীঁটিোিশ্ীীশি টি শীীীীশ্ীশাটাশিি শীট তি 

| 
| 

| 
, 
| 

ূ 
ৰ 

ূ 
| 

নী 

সসীশশিসাশীশী শীট এশিশিশিপিটপিপাত পপি 

পুরোহুন্যত্র বিশ্িযৎ কুকতে ভা | 
ব্যক্তাপরাধচেষ্টশ্চ শঠোহয়ৎখ কথিতো। 
বুধৈঃ 1 "” উদাসীন ব্যক্তি । ক্লীৎ, কুন্কুম। 
ভর ুস্ত,র। * 

শঠতা শে১+তা_ তবে) সং , স্ীৎ, খলতা, 
ধর্তৃত।, ক্রু, ,রতা, দুষ্ট (মি । প্রভারণ!। 

শণ (শণ [হুত্র 1 দান কর14 অ(অন্)- ক) 

নামাথে) সং, রীৎ, ক্ষুদ বুক্ষবিশেষ, শরণ 
গছ । 

শণঘর্টিকা ) সং,জ্্রীঘ। ৭ এপপী। 
1 শণশ্ভ্র; সং১ক্রুটাৎ * 1 এ৬%। শণজ।ত জাল। 

শণীর ; ১ হাঃ ক্লীৎ, শে।ণ নদের মব্যস্ছি 

সুচদ ভপ। 

শু শপ দে, ড- ক) সৎপুৎ্, বুষ, ষাড়। 
শপুৎ্সক, বাব । পুহ ক্ীৎ, পদ্মমমূহ। 

২, মুনিবিশেষ। 

শণ্ (শণ দেখ, ০- ক) সৎ, পু তাম্তঃপুর- 

জীরক্ষক, খোজা । নপুৎসক, হিজ্ড়ে। 
বৃষ, ষাড়। অস্তানোত্পার্নে অসমর্থ 
ব্য । উম্মন্তব্যর্ডি। বধবর । মকু,মাতা। 

শত (শো তাক্ষকর।-4+ অত(ডত)- ক) মং, 
কলা, একহ, দশ গণিত দশসংখ্যা, ১০০ । 

| খশতক্ক এত + কণ-_পরিমাণ[থে) বিৎ, ভ্রিং, 
শতচৎথ্যাবিশিষ্ট) যখা--“শাস্তিশতকম্। 
শত কবিতায় নিবদ্ধ কোব্য)। ক্রীৎ,। শত" 
কফাংখযা। 

শতকাত্তি; ও পু, অহ্দ্িশেষ। 

শতকুন্দ ; অং, পুৎ, করবীর । 
শতকুত্ত ; সৎ, পুৎ, শ্বর্ণথনি পর্বতবিশেষ। 
শতকোটি (শত _ কোটি' ধার, ৬ষী _ হিৎ) 

সং, পু২, বজ্র, শতধারাবিশিষ্ট অগ্র । স্জীং 
১০০ কোটি সংখ্যা । 

শতক্রতু (শত-ক্রতু ঘভ্ত্, ৬ঠী-হিৎ। 

মহা।ভারতে--"ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ 

আঅমভিব্যাহারে আরাতিগণকে পরাজঃ 

পূর্বক ক্রমে ক্রমে একশত বঙ্গের নু" 
ষ্টান করিয়া! শতক্রতু নামে বিখ্যাত হই" 
না সং, পুৎ, শতাশ্বমেধয চরকারা, 

শতখও ; জং, ক্লীৎ) আবরণ, মোন । শতভাগ 



শত ] 

শিস পপশীশশীি। ০ শিশীশা পা শশা শিশু শশী পর্শী নিন 

শতগ্রন্থি ) সৎ) স্টীৎ, দৃ্্না | 

শতগ্দী শেত-দ্বী (হন বধ কর1+4আ টক) 
-ক,ঈপ থে নাশ করে) মং, শ্পীঘ, 
শতপুক্যধাতক অস্ত্রবিশেম, চতুঃশত 
লৌহ্্কণ্টকব্যাপ্প যষ্ট্াাকার অস্ম। শিং 
-২. গঅস্্ঃকণ্টকসংছন্না শতপ্ৰরী মহতী 
শিলা।?? গলবোগবিশেষ | ক্রীনুশ্চিক | 

শতচ্ছর্দ (শত -চ্ছদ পালখ) সং, পুৎ, 

কাঠঠোকৃর] পাখী । শতদল পদা। 
শততম শেত4+তমতেমট)-পুরণ।থে) বিৎ, 

বিৎ, শতমংখ্যার পুর্বক। 

শতাতারা ; সং, স্বীৎ) শতভিবানক্ষত্র | 

শতদভ্তিক1] ; সহ, স্ীং, নাগদন্তা। 

এতঞ্রে জা (শত-দ্রে বেগে গমূন করা 
উ$ক)-ক। বশিষ্টদেব কে শিলা বাধিমা 
এই নদীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
অন্য ভয়ে ইহা শতধা ধাবিত হইয়ভিঝ। 
বলিয়! ইহার লাম শতদ্র হইল) সং, 
ক্দীৎ, নদ্ীবিশেষ, পঞ্গাবের অন্তর্গত শত- 
লগ নদী | শিৎ-১ “বশিষ্টঃ কঠে শিলা 

বদ্ধা নদ্যাযস্যাং প্রবিষ্ট তে। শত্যা ইয়ত 

শতধা ক্রুত1 ইতি শভদ্রুঃ 17? 
| শতধা (শত +ধাপাচ)- রক্কারাথে) জং 

শতগ্কার। শতবার । (শত ১০০ 

_-ধা ধারণ করা, আপ) মঙ্আ্্রীৎ, 
দর্বা। 

শতধাম। (শতধামন্, শত | ১০০ অংখ্যা | 

অনেক-_ধামন্ দেহ, তেজ, ৬ঠী _ 
হিং) সৎ, পুং, বিষু, নারায়ণ । 
বা (শত- ধারা প্রাস্তভ।গ, ৬ষ্ঠাী - হি) 

» রী, অশনি, বক্স । বিং, তরি, শত- 
রাবিশিই । শিং - ১“বসোঃ পবিব্রমসি- 
ই 1? 

শতধৃতি (শত- তি যজ্ঞ, ৬ঠি_ 
সং পুৎ ইন্দ্র । ব্রহ্মা । স্বর্গ । 

শতপত্র (শত-পত্র পাতা, পঙ্গ, ৬ষ্ঠী- 
হিৎ) সৎ, ক্লীৎ, পদ্ঘপুম্প। পুং, যাহার 
একশত পালখ আছে, মখুর। আারস। 
কাঠঠোক্রা। শুকপক্ষী। তরী স্ত্রী, 
সেউতা | 

“তপত্রভেদ ন্যায়-_ন্যায় ত৩) দেখ। 

হিং) 

-ীঁ টি টিপ শর্ি শ্ট্শশর্টি 

মই; 

পম িিতিপশীিশিশ্শী শশী 

শতপথ (শত- পণ [ পথিন্ শব্দজ ] রাস্তা! 
বা উপদেশ) সং, পুং, যজুর্কেধাংশ- 
বিশেষ। বেদের অংশ ব্হ্গণবিশ্েষ। 

শতপখিক শেতপথ+ ইক - প্রৎ) বিং, ভ্রিং, 
নানাপথাবলম্বী। নানামতাবলন্দী | 

শতপদ (শত-পদ গা, ৬া- হিং) সৎ, 
ব্ুশং, নামকরণার্থ প্রথম বর্ণশচক চক্র 
চিহ্ুবিশেষ। দী- স্ত্রীং, কর্ণকীটা, কাণ- 
কোটারী, কেনে! । বৃশ্চিক, বিছ]। 

শতপদ্ম (শত একশত [প্জ)]-পদ্ব ) সং, 
ক্লীং, শ্বেতক মল, শুজপদ্ধ । 

শতপন্বা শৈতপন্ন্, শত একশত বা অ- 
নেক-পন্ন্ গ্রন্থি) অঙ্, পুৎ, বখশ, 

পাশ । ইক্ষুবিশেষ | ব্বা_ জ্্রীৎ, শুকপড়ী। 
কোজাগর পূর্ণিমা । বাঁ), ব্বিকা_ শ্রীৎ, 
দৃর্্বা। 

শঙপাদ্ শেত-পাদু পা, ৬ঠী-. 
শতপ।দিক। ও কণ্_ যোগে শত- 

পাদিকা ) অং, স্ত্রী, কণকাটা, কাণ- 
কোটারী। 

শতগাদিকা (01575)99) বৃশ্িকবর্ণ। 
। শতপাদিকা) সং, স্ত্রীঘ, কাকোলী। 

অতগু (শত গুজা ফুল? সং দু 
[শদ্থি]। ভাটবি, কিরাতার্জা,নীয় গ্রন্থকর্তী।। পা 

স্তীং, শাকবিশেষ। 
শতভিষক্ 7 (শতভিষজ, শত-- ভিষজ, 
শতভিষা দাদ্থ্য করা-4-০্ষিপ), অ, 

শতভিষা (নক্ষা)। 

আপ) সৎ, স্সীৎ, চতুর্বিংশ নক্ষত্র ৷ ইহার 

আকার শততারামনী মণ্ডলাকাঁর । ইহার 

অধিষ্টাঞী দেবতা বক4। ইহার জাত ফল -- 



শতা | ্ 

“নীততভীতিরভিসাহসী সদা নিষ্টরো হি 
চতুরে। নরো ভবেৎ। বৈরিণামতিশয়েন 
বারুণোড়, যদি যস্য সম্ভবে ১? 

শতভীরু ; সং, শ্রীৎ, মলিকা। 

শতমখ (শত - মথ, মন্ত্যু যজ্ঞ, ৬ঠী 
শতমন্যু _হিৎ) সং, পুৎ, ইন্দ্র, শত- 

ক্রুতু । শিৎ-_১ “শতমখমুপতন্ছে প্রাগ্রলিঃ 
পুস্পধন্ব। ।১; (কুমার)। 

শতমান (শভ-মান পরিমাণ) সং, পুৎ, 
ক্লীৎ, একপলপরিমিত রৌপ্য । পরিমাণ- 
বিশেষ, আঢক। 

শতমাবী (শতমারিন্, শত-মারিন | মুঞ্জি 
মারি + ইন্(পণিন্)-ক] যে মারিয়া 
ফেলে) সং) পুৎ, উত্তম চিকিৎসক । 

শতমুখ (শত- মুখ) বিৎ, ত্রিৎ, শতমুখযুক্ত । 

তী-স্ত্রীৎ, সন্মার্জানী, ঝট] । 
শতমূলা ; সৎ, স্ত্রীৎ, দৃববী। বচ।। 
শতমূলী (শত একশত বা অনেক - মুল) 

জৎ, স্্রীং, স্বনামপ্রসিদ্ধ লত্ভাবিশেষ। 
শতষট্টিক (শত--বন্টি গুচ্ছ, ৬ঠী-_হিৎ) 

জং, পুৎ, একশতনর হার । 

শতরঞ, শতরপ্চি (সতরঞ দেখ) সং, বিচি 

স্জ্নিশ্মিত আসনবিশেষ । ক্রীড়াবিশেষ। 

শতরূপ।) সৎ, স্ক্রীৎ, ভ্রহ্মার কন্যা সাবিত্রী 

এবং তাহার পত্রী । 
শতবীর্ধ্যা (শত-বীধ্য বীজ) অং, স্দ্রীৎ, 

শ্বেতদ্রবর্বা। শতাবরী । কপিলদ্র।্ষা। 

১৪৮৪ ] ঈশা 

বিষ্যাম্যযে।নিজা । ততঃ শতেন নেত্রাণাৎ 
নিরীক্ষিষ্যামি যণ্ম,নীন্ ৷ কীর্ভয়িষ্যস্তি 

মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাৎ ততঃ” 

শতাজ (শত -অন্গ অবয়ব, *ী - হিৎ ) 

সৎ, পুৎ, স্যন্দন, রথ । তিনিসবৃক্ষ। 
শতানক (শত-আনক ঢকা) সং, ক্ীং, 

শ্মশান, প্রেতভূমি। 

শতানন্দ (শত আনন্দ, ৬্ঠী - হিৎ) জঙ, 
পুৎ, গৌতমমুনি, জনকরাজার পুরোহিত। 
দেবকীনন্দন ! ত্রহ্মা । বিষুণর রখ । 

খতানীক (শত- আ-নী আনয়ন করা 

কণ-_ প্রং,বা শত - অনীক সৈন্য) সং, 

পু, বুদ্ুড়া । রাজবিশেষ, জনমেজযের 
পুজ । স্ুর্দাসরাজপুত্র । ব্যাসের শিষ্য । 

মুনিবিশেষ। বিং, ত্রিৎ, শতসৈন)বান্। 
শতাযুঃ ( শতায়ুস্ত শত- আফুস্ জীবন) 

বিৎ, ভ্রিৎ, শতবর্ধজীবী । 
শতার তশেত-্ধ গমন করা+অ- প্রত, 

অথবা শত- আর কোটী, ৬ঠী- হিং) 
সৎ ক্লীৎ, অশনি, বজ্র । 

শতাবরী (শত একশত [মুল] আবু 

বরণ করা4+ অ-- প্র) সংম্্ীৎ, শতমূলী। 

ইন্দ্রভার্ধ্যা। শটা। 
শতাবভ 7 শেত-আবন্ত ঘুর্ণন। শা 

শতানত্তাঁ $ বত্তিন্, শত - আবর্ত [ইহার 
পুজকের মনোমধ্যে) দূর্ঘন7 ইন - অপ্চ): 
গে) সৎ) পুং, বিধুং, নারায়ণ । 

শতশঃ (শতশম্্, শত+ শন্(চশম)- বারাথে) | শতাব্দী (9৩০01) শত আ অধব২ম+। 

অৎ, শতবার । শতশত করিয়া । 
শতশৃঙ্গ ; সৎ) পুং, পর্ধতবিশেষ। 

শতসহতঅ শত -সহঅ হাজার) সং, ক্লীৎ, 
লক্ষংখ্য1। 

শতসাহত্র (শতসহত্র+ অ()- প্রথ্) বিং, 
ত্রিৎ, লক্ষসঙ্ঘক । ক্রীহ, লক্ষসজ্থ্য।। 

শতহুদ (শত-হ্দ্দ আলোক, বাভ্রাদ 

শব্দ, ৬ঠী-হিৎ) সং, স্ট্রং, বিদ্যুৎ । 
বজ। দক্ষকন্যাবিশেষ। 

শতাক্ষী শৈত - অক্ষ অক্ষিশন্দজ 4 অ,ঈপ) 
সহ, স্ত্রী, রাত্রি । পান্জরতী। শতপুষ্প। 
শিং--১ “ভুয়শ্চ শতবাধিক্যামনাবৃষ্ট্য।- 

মনভ্তমি। মুনিভিঃ সংস্ততা ভূমৌ আন্ত- 

দ্বিগ-স) সৎ, আ্সীং, শতবৎসরাস্বক 

কাল। 

শতাহ্রা ) মৎ। স্ব, শতপুপ্প।। শতাবরী। 

শতিক 7 শেত4ইক, য- প্রৎ) বিং, ত্রিৎ। 

শত্য $ শতসন্বদ্ধীয়। শতদ্বারা ক্রীত। 
শতময়। যাহাতে শতমুদ্রা কর ধা 

আছে । 

শতের (শদ্ নাশ করা, গমন করা+ এ? 

_ প্র । দ-ত) সং, পুৎ, শত্রু । হিৎসা। 

শত্রি; সং, পুং, হন্গী। 

শত্রু (শদ্ গমন করা+রু- ক) সং, পুং 

পু, বৈরী, বিপক্ষ, দ্ষ্টা। জ্যোতিধে 

লগ্ন হইতে অষ্টম শান কামাদি। শাতক। 



শপ্ত ] 

শত্রদ্ঘ (শত্র বিপক্ষ-_ত্ব [হন আঘাত 
কর1+টকৃ-ক] যেনাশ করে, ২য়া-ষ্) 
সং, পু রামের ভ্রাতা, জুমিত্রাপুত্র । বিৎ, 
ত্রিং,শক্রনাশক । 

শক্রুজিৎ ; সং, পুং১ রাজাবিশেষ। 
শত্রুগ্নয় (শক্র-লি জয় করা+অ- প্রং) 

সং, পুৎ, বিমলাদ্রি, গুজরাটের অন্তর্গত 
গিরনার পর্বত । বিৎ, ত্রিং শক্রজয়কারী। 

শত্রুতা শেক্র +ত1 _ ভাবে) সৎ, স্ত্রীৎ, বি- 
পক্ষত!, বৈরিতা, বিদ্বেষ । 

শক্রমর্দন (শত্র মর্দন নাশক ) সৎ, পুৎঃ 
শত্রত্ব, শক্রনাশক। [রজনী, রাত্রি। 

শত্রীশেদ্ গমন করা+"বর- প্রৎ) সৎ, স্ত্রীৎ, 
শদ্বি (শদু গমন করা+র- প্রং) সৎ, পুত 

মেঘ। অঞ্জন হস্তী। স্ত্ীং, বিদ্যুৎ । 
শক্র (শু গমন কর।+ কু _ প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, 

পতনশীল। গমনশীল । ক্ষম়শীল। 
শনি (শণ্ দান করা+ই- স্ং- 
শনৈশ্চর জ্ঞার্থে অথবা শো তীক্ষ 
করা+অনিকৃ-ক। ব্য়-পঞ্ষে শনৈস্ 
অল্পে অলে-চর. গমন করা- অ.অন্) 
_ ক) সং, পুং, সপ্তম গ্রহ । ইনি ছায়া- 
গর্ভজাত শৃষ্যপুত্র। তদ্দেবতাক দিন। 
শিৎ- ১"শনো বন্ধ্যাৎ বিজানীয়াৎ্ 1?) 

শনিপ্রিয় ; সং, ক্লীৎ, নীলমণি। 
শনৈঃ (শনৈম্ শনকৈনস্, শণ দান 
শনকৈঃ | করা+এঁম-ক। কণ- যোগে 

শনৈকন্) অং, অল অলে। ক্রমে ক্রমে 
শি-১"শনৈবি দ্যা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ 

পর্দ্বতমারুহেতৎ।” 
শপ, শপথ _পুং 7 (শপ, দিব্য করা+ 
শপন _ ক্রীৎ ) অথন্,আনট_ ভাবে) 

২, “যদ্দি মিথ্য। বলি নরকে যাইব” 

ইত্যাদি প্রকার দিব্য, প্রতিজ্ঞা, সত্যা- 
বধারণ । তিরস্কার, ভ্সনা, গালি। 

শপমান (শপ দেখ, আন(শান)- ক ) বিৎ, 

ত্রিং, শপথকারী, যে দিব্য করে। 

শণ্ত (শপ শাপ দেওয়া+ত(ক্ত)-ন্ম) 
বিং, ত্রিং শাপগ্রস্ত, অভিশপ্ত । (+ক্ত- 

ভাবে) সং, কীৎ, অঙীকার । পুংঃ তৃণ- 
বিশেষ, উলু। | 

১৪৮৫ 1. শব্দ 

শফ (শম-ঞ্রি-শমি  শাস্ত হওয়া+অ 
(অন্)- ক, মৃ-ফ) সং, পুং-ক্ষীং, প- 
শ্বাদির খুর। বৃক্ষমূল। ূ 

শফর-.পুং ] (শফ খুর-রা [দ্বানকরা] 
শফরী _স্ত্রী, / তুল্য হওয়া+অ(ড)_ ক) 

সৎ প্রোষ্ঠী, পুঁটিমাছ। 
শফরাধিপ (শফর-অধিপ প্রধান) জং, 
৮ ইলিশমাছ । 

শবল (শপ +অল(কল)- রর) বিং, ভ্রিং) 
নানাবর্ণ যুক্ত । পুৎ নানাবর্ণ। 

শব্দ শন্দ শব্ধ কর14+অ(অল)- ভা) সৎ, 

পুৎ, অবণেক্িয়গ্রাহ্থ পদার্থ, ধ্বনি। বি- 
ভক্তিরহিত নাম। নাম। (+অল _ন্) 

বাচক বর্ণ । যশঃ। 

শন্বকোষ (19191920275) সং, পুধ, অভি- 

ধান, শন্দার্থপ্রকাশক গ্রস্থ। 

শন্দগ্রহ (শব গ্রহ যে গ্রহণ করে) সং, 
পু, শ্রবণেক্রিয়, কর্ণ । (৬ঠী-য) শবের 

জ্ঞান । 

শব্দন (শব্দ দেখ, অন(অনট)- ভা) জং 
ক্লীং, শব্দ । বিং, ত্রিং, রব, শবায়মান। 

শব্দপ্রবৃন্তি শেব্দ _ প্রবৃত্তি উৎপত্তি, ৬ঠী-. 

য) সৎ, স্ত্রীং, চতুর্ব্বিধ বাঙ্নিষ্পত্তি, 
ৃ যথ।--বৈধরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও সুশ্ষা। 

৷ শৰব্রঙ্গ (শৰব্রন্ধন্, শন _ ত্রদ্মাদ্) সৎঃ ক্লীতঃ 
| শ্রুতি, বেদ । শব্দাত্মক ব্রহ্ম । 

ৃ 
| 

শবাভেদী (শন্দভেদিন্, শব্দ _ভেদিন্ [ভিদৃ 
ভেদ কর17+ইনৃ(ণিন্)-ক] ভেদন) সং, 
পুং, অর্জন, শবানুসারে বিদ্ধকারী। 
বাণবিশেষ। পায়ু 

শন্দযোনি €( শন্দ-যোনি উৎপত্তিস্থান) 
২) স্ত্রী, শবের আকর, যাহ। হইতে 

| শব্দের উত্পত্তি হয়, ধাতু প্রস্থৃতি। 
| শববেধী (শববেধিন, শব্দ-_বেধিন্ [বিধ, 

বিদ্ধ করা+ইন্(ণিন্ট-ক] বিদ্ধকরণ। 
যাহার রবে তাহার শক্ররা ভয় প্রাপ্ত 

1. হয়) সং, পুৎ, অজ্ঞ,ন, শবানুসারে বিদ্ধ- 

: কারী । বাণবিশেষ | ঘশরথ রাজা । শিং 
-১ পলব্ধশব্বেন কৌশল্যে কুমারেণ 
ধনুম্মতা ৷ কুমারং শন্দ্বেধীতি ময়! পাপ- 
মি কৃত । 



শম 

সপ ১ 

শবাশক্তি শব্দ শক্তি সামর্থ্য) সৎ, স্ত্রী, 
শবেোর অর্থবোধক বৃত্তি, অভিধ। লক্ষণ! 
ব্যঞ্ধন। প্রভৃতি । 

শব্শাস্্ ; সং, ক্রীৎ, ফ্যাকরণ।দি শাস্স। 
শব্দধিষ্ঠটান (শব -ব্ধিষ্ঠান ) সং, ক্রীৎ, 

শ্রোত্র, কর্ণ। 
শব্নুশাসন শেব্দ _ অনুশাসন) সৎ, ীৎ, 

ব্যাকরণ শাস্। 
শব্দায়মান (শব [নাম ধাতু] শব্ষ করা+ 
আন(শান)- ক) বিংঃ ত্রিৎ, শব্দকারী, 
যে শব্দ করিতেছে। 

শব্দিত (শব্দ, শন্দ করা ত(ক্ত)- ম্ম, 
কিংবা শব্দ+ইত- প্র) বিৎ ্রিধ, 

ধ্বনিত, কতশব্দ আহত । 
শমূশৌ শয়ন কর|+4ডমৃ-ধি) অৎ, ক- 

ল্যাণ। তুখ । 
শম (শম্ শাম্ত হওয়।1 অ(অল্)-_ভ1) 

২ পুৎ, শাস্তি, নিরুপদ্রেব, অস্তঃকরণের 

শ্থিরতা। অস্তরিক্ভ্রিয়ের ন্গ্রহ। পাঁণ। 
উপচার। মন্ঃসত্যম | ক্ষমা । মোক্ষ | 
নিবৃত্তি । তিরস্কার । হুস্ত। 

শমক (শম দেখ, অক(ণক)-_ প্রৎং) বিৎত্রিৎ, 
শময়িত।, শান্তিকারক । 

শম্তা (শম-ত1-_ ভাবে) সং, জ্জীঘ, শান্তি, 
উপশম, নিবুত্তি | 

এমথ শেম দেখ, অথন্-_ ভাবে) সং, পুৎ 

শান্তি, অভ্তঃকরণের শ্িরতা | মনঃসংযম । 
নিবৃত্তি। মন্ত্রী । 

শমন (শমৃঞ্িলশমি শান্ত হওয়ান4 অন 
ঘনট)-- ভাবে) সং, কলীৎ, যজ্ঞাথ পশু: 
বধ। মনঃশান্তি, উপশম । হিৎসা, দ্বেষ। | 
তিরস্কার,শাপ | চন্দণ। আম।ত, ক্ষতি । 
দমন | (1+ অন -- ক) পু২, কৃতাস্ত, যম। 
মুগবিশেষ। কলায়। নী-স্ত্রীৎ, রাত্রি। 

শমনবধস। শেমন্ন্ন্থ, শমন যম-স্ন্ক ভ- 
গিনী) সৎ, জ্্রীঘ, যমুনানদ্রী, কালিন্দী। 

শমনীষদূ (শমনী রাত্রি-সদৃ তে গমন 
করে) সৎ, পুং) নিশাচর, রাক্ষস । 

শমদ্িতা (শমক্িত, শমৃ-ঞ্জিলশমি শান্ত 
হওয়ান+4তৃন্-_ ক) বিং, ত্রিং, নিবারক, 
দমনকারক। বিনাশক। 

[ ১৪৮৬ ] 

শমিরোহ ) 

শম্পা 

শমল (শমৃ শাস্ত হওয়া+ অলকেল)-- ক) 
সৎ, রলীৎ, পুরীষ, বিষ্ঠা । পাপ। 

শমাস্তক (শষ অভ্তঃকরণের স্থিরতা, মনঃ- 
্যম-অন্তক নাশক) সং, পুধ, কাম- 

দেব, কন্দর্প। 
শমাথা শেমার্থিন্, শম- অর্থিন্ যে যাচঞা 

করে) বিৎ, ত্রিৎ সন্ধিপ্রার্থা । 
এমি (শম্ড্িলশমি [পীড়া] শাস্তি 
শমী / করান+ ইন্(ণিন্)ট-_ ক) সৎ, স্ত্রী, 

বুক্ষবিশেষ, শাইগাছ। 
শমিত (শম্-ঞিলশমি শান্ত হওয়ান1ত্ 

ক্র) বৃ) ত্রিৎ, দ্মিত । বিনাশিত। 
শমির ) (শমি, শমী শাইগাছ--বা 
শমীর [পাওয়া] তুল্যহওয়া1 অ- প্রৎ। 

কিংবা শমী বৃক্ষবিশেষ+র-ত্ুস্বার্খে, 
ঈ-ই,বিকলে) জৎ, পুৎ, ক্ষুদ্ধ শমী, 
ছোট শাইগাছ । 

(শমী বুক্ষবিশেষ- রোহ 
শমীরোহ যে আরোহণ করে) সৎ, পুৎ, 

শিব, মহাদেব । 

শমী (শমিন্, শম7ইন্ - অস্ার্থে। অথবা 
শম্ শান্ত হওয়া+ইন্(ণিন্)- ক, শী- 
লর্থে) নিৎ, ভ্রিং, শ্রমগুণবিশি%, শাস্ত । 

সংযমী, ধীর । 
শমীক (শষ শাস্ত হওয়াশকন- ক) 

আৎ, পু, মুনিবিশেষ) শুভশির পিতা ; রাজ। 

পরীক্ষিৎ এই মুনির গলদেশে মৃত *র্দ 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

শমীগর্ভ শেমী বুক্ষবিশেষ [কোন : ঞনাপ্দির 
জন্য ইহার কাষ্ঠ প্রয়োজনীয়] - গণ্) সং, 
ৎ, ব্রাহ্মণ | অগি। 

শমীধান্য (শমী শিশ্বী, টর ইত্যাদির 
খোপা-ধান্য শস্য) সৎ, ক্লীৎ, মাষ- 
কলাই প্রভৃতি শস্য । 

শমীপত্রা; সৎ, কী, লক্জালুলতা।। 
শমীর শেমী+ র) সং) পু, শক শমী | 
শম্পা (শম্ু হুখ-পা পান করা+ অ(ড) 

-ক, আপ্। ইহার ভয়ঙ্কর আকৃতি দ্বার 
যেস্ুখ ন্ট করে) সং, স্ত্রী, বিদ্যুৎ, 
তড়িৎ । 

| শম্পাক (শষ হবধ-পাক মেপক করে) 



শম্ভু . [ 
রত ০ েশীিপপাপাপীপাদীরিলি জি শািপীপাশিপশীি শীত পলিপ শী শি পিপিপি 

সং, পু, আরগধরৃক্ষ, সে াদালিগাছ। 
আঅলক্তর্ক, আলতা । রন্ধন। 

শন্ব (খন রাশি করা4+ অ(ক্সন্)_ ক। 
সম্বও হখ) সং, পু, অশনি, বজ্র | লৌহ- 
ময়াগ্রত্ভাগ মুদগর । মুষলাদির অগ্রলৌহ- 
মগ্ডুল,শীপি । লৌহনিস্মিত কাপ্দী, দরিদ্র। 
(+অল-ভাবে) দ্বিতীয়বার কষ্ণ। 
(শম্ মুখ+ব-অস্ত্যর্ণে) লিং, তরি 
ভাগ্যবান্, সৌভাগাশ!লী, শুভান্বিত। 

শর (শন্দ, গমন করা4 অরন্- ক) সৎ- 

জ্ঞার্থে) মং, পুৎ্ অন্ুরবিশেষ। মুগ- 
বিশেষ । পর্দতবিশেষ। মত্স্যবিশেষ। 
সুদ্ধ। শ্রেষ্ঠ । বৌদ্ধবিশেষ। চিত্রকবৃক্ষ | 
অর্ডনবৃক্ষ। ক্ীৎ, জল । ধন। বৌদ্ধ- 
বতবিশেষ । 

শন্দরকন্দ ; সং, পু” 
শন্বরশদন €(শঙ্বর 

যে বধ করে, ২য়ী-.ষ) সৎ, 
কামদেব। 

বারাহীকন্দ। [ 
দৈত্যবিশেষ-হ্দন ৰ 

হিঃ মদন, ৃ 

|৬ষঠী _ষ) সং, পুৎ, কন্দর্প । | 
শন্ঘরারি শেন্দর দৈত্যদিশেষ_ অরি শক্ত, 
শন্দল (শন্দর দেখ, অলকেল) _ শু) সং, পু, ! 

.্লীৎ) পাথেয়, পথধরচ। কুল, ভীর | 
মাৎসধ্ধ্য । লী- স্ীৎ, কুটিনী। ৃ 

শন্বাকৃত শেম্ব দ্বিতীয় বার কর্ষণ-কুত। 
আ1ডাচ.)- আগম) নি, ত্রিৎ ছুই বার ূ 
কৃষ্ট ক্ষেত্র, ছুই বার চসা ক্ষোত্র)। ৰ 

শন্বু । (শম শাস্ত হওয়া+উ, উ- ূ 

জনি | বু- আগম। ৩য় পক্ষে শন্ু 

শন্দুক | +কণ্ অথবা শম+উক-ক) ৃ 
শুক ২, পুৎ_ স্ত্রী, জলজন্তবিশেষ, ; 

শামুক। পু২, গজকুল্তাগ্র। শুদ্রতাপম- | 
বিশেষ। গজকুস্তের অগ্রভাগ । শঙ্গ। ূ 

ক্ষুদ্ধ শঙ্খ । দ্ৈত্যবিশেষ। ূ 

শত (শমৃ কল্যাণ_ভ!| দীপ্তি পাওয়া+ | 

অডে)-- ক) বিৎত্রিৎ, কল্যাণযুক্ত। বজ || 
শড়কীর ফল।। ূ 

এল (শর্ত -_লা গ্রহণ করা + অংড)- ক) 

২, পু, মোরাদাবাদের অন্তর্গত গ্রাম- | 

বিশেষ । লী--স্ট্রীং, কুট্রনী। ূ 

শস্তলী শৈেম্ হুখ-ভল. বর্ণনা করা+অ। 
- প্রৎ) সৎ, স্তীৎ, দুভী, কট নী । 

১৪৮৭ ] শর 

শু শে কল্যাণ হওয়।+ উড়ে 
পা। ধাহ। হইতে মল হয়) সং, পু, 
শিব, মহাদেব ৮ ব্রক্ষা। | বুদ্ধ । বিষ্ু। 
শ্বেতার্ক। | 

শড্ুপ্রিয়া) সৎ, স্তীৎ, আমলকী । ছ্র্গা 
শভুবল্পভ ; সং, ক্রীং, শ্বেতকমল। 
শম্যা ( শমূ শান্ত হওয়।+য, আপ) সং 

স্রীৎ, ফুগকীলক, যুগকাষ্ঠের খিল। দক্ষিণ 
হস্পগৃহীত তালবিশেষ। 

দণ্ডায়মান হইয়া বলপুর্বক যুগকীলক নিক্ষেপ 
করিতেন। মেই নির্ষপগ কীলক যতদৃরে 
নিপতিত হইত তিনি স্বীয় অবস্থান হইতে 
ততদূর পধ্যস্ত এক একটা যক্জবেদা 
নিম্মাণ করাইতেন ও রূপ কালক 
নিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে। 

শয় শী শয়ন করা+ অঅল)--ধি) সং, 
পু, কর, হস্ত। শ্রষ্ননা শধ্যা। নিদ্রা। 
সর্প। পণ। (+অল -ভাবে) শয়ন। 
(-অন্- ক) বিং, তিং, শয়নকারী । 

শয়চান (শ্তোন শন্দজ) সং,শ্যেনপৃক্ষী, শিকৃরা- 
পাখী । [ভিৎ নিদ্রাশীল, নিদ্রালু। 

শয়ণ্ড (শী শয়ন করা+ অওড - প্র) ৰিৎ, 
শয়তান (যবন ভাষা) মং, ভূতরাজ ।ছ্ষ্ট। 

শয়ুখ (শী শয়ন কর1+অথ- প্রং) সং, 
পুং, অজগর সর্প । মৃত্যু । বরাহ। মৎস্য । 
বিং,ত্রিং। নিদ্রালু। 

শয়ন (শী শয়নকরা+ অন(অনট) -ভাকে) 
সং, ক্লীৎ, নিদ্রা । স্্ী-সঙ্গ, যৈখুন। (4 

অনট্-_ধি) শয্যা] । খটা। 

শয়নীয় $ (শয়ন দেখ, অনীয়-ধি। 
শয়নীযক ঠ কণ-যোগে শয়নীয়ক) সং, 
কু শয়নের স্থান? শষ্যা। (+1+অনীয়_ 
কম) বিৎ, ভ্রিৎ, শয়নযোগ্য। 

শয়টৈকাদশী (শয়ন- একাদশী) সৎ, স্ত্রীং, 
প্ীহরির শয়নরূপ তিথি, আষাঢ় মাসের 
শুরু! একাদশী । 

শয়ান (শী শয়ন করা+ আনশোন)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ। নিদ্রিত, যে শয়ন করিয়! 
আছে। | সৎ, পুৎ, সর্প । কুৃকলাস। 

| শমানক (শী শয়ন করা7+আনক- প্রৎ) 



শর ্ ১৪৮৮] শর 

শয়ালু (শয়ন দেখ, আলু -ক, শীলার্থে) 
বিৎ, তরি নিজালু, সর্ধদ। নিদ্রাশীল। 
সং, পুং, অজগর সর্প। কুক,র। শৃাল। 

শয়িত ] (শয়ন দেখ, তক), তবৎ _ 
শঙ্ধিতবৎ, ক) বিৎ, ত্রিখ, নিদ্রিত, স্থগ্র, 

যেশয়ন করিয়াছে। পুং, বসম্ভকুতুম। 
(+ক্ত- ভাবে) সংক্রীৎ, শয়ন। 

শয়ু, শয়ুন (শী শ্রয়ন করা1উ, উন-ক) 
দং, পুৎ, অজগর, বৃহৎ সর্প। 

শধ্যা শৌ শন্ঘন কর1+যক্যেপ্) - ধি) সং 
হ্ীং,। শয়নীয়, তল; বিছানা। থট্]। 
শব্দগুম্ক 1 €(+ষ - ভাবে) শয়ন। 

রি 

পুং, বাণতৃণ, খাকুড়াগাছ। ইযু, 
শা । (+অল._শ্ম)দধিছৃঞ্ধের অগ্রভাগ । 

ক্লীৎ, জল। 

শরজ (শর দধিহ্ঞ্ধের অগ্রভাগ-জ [জনূ 
জন্মান+অড)-ক)] জাত) সং, ক্লী 
হৈয়ঙ্গবীন, সদ্যোজাত ঘ্বত। (শর 
খাকুড়াগাছ-জ জাত, ৫মী-হিৎ) 
কার্তিকেয। 

শরজন্ম। €(শরজন্মন্, শর খাকুড়াগাছ- 
জন্মন্ উৎপত্তি, ৬ঠী-হিৎ) সৎ, পু 
কাত্তিকের়। 

শরট *। শ্বে,স্য বধ কর।+অটন্- ক) 
স্রট সৎ, পুৎ, কুকলাস, কীাকলাস। 

কুন্সতশাক। 

শরণ (শ হিংসা করা + অন-ক) 
সং, ক্লীৎ, গৃহ । রক্ষক । (4 অনট্ _ ভ1) 
রক্ষা । আশ্রয় । বধ, বিনাশ । ণা- স্ত্রী, 
প্রসারণী । 

শরণাগত শেরণ রক্ষা-- আগত যে আসি- 
যাছে, হয়া ষ) বিৎং, ত্রিৎঃ শরণাপন, 
রক্ষা । [বিং, ত্রিৎ, আশ্রিত, রক্ষাথা । | শরদত্ত €( শরদৃ-_- অস্ত 

শরও শে [ফল ইত্যাদি] হিৎসা কর1+- 
অণ্ড- প্রৎ) সৎ, পু, পক্ষী । কামুক্ধ। 
ধূর্ত । শরট । ভূষণবিশেষ । চতুষ্পাৎ | 

শরণ্য (শরণ দেখ, অন্য--প্রৎঃ কিংবা শরণ 
শযফ্যে) -. প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, রক্ষাকর্তী। 
রক্ষণীয়। রক্ষণসমর্থ। কী আশ্রয়। 
গৃহ । রক্ষণ । আঘাত, ক্ষতি । প্য1- স্ট্রং, 
হুর্গী। শিং-১ “বিষাপ্রিভক়ঘোরেষু শর- 
প্যং স্মরণাদূষতঃ । শরণ্যা তেন স! দেবী 
পুরাণে পরিপঠ্যতে 1” 

শরণ্যু শ্েরণ দ্বেখ, অন্যু- প্র) সং, পুং, 
মেঘ । বাযু। রক্ষাকর্তী। 

শে ভের্দ কর1+ অ(অল্)--৭) সং! শরৎকামী (শরৎকামিন্, শরদ্ খতুবিশেষ 
-কামী 

কুক্কর | 
শরৎপর্র (শরখ্পব্বন্,শরদৃ -পর্বন্ উৎ- 

সব) সং, ক্লীৎ, কোজাগর পুর্ণিমা । 
শরদূ শেরণ দেখ, অদৃ-ক) ২) স্্রীঘ, খতু- 

বিশেষ, আশ্বিন কার্তিক--এই দুই মাস। 
বৎসর । 

শরদ (পারস্য ভাষায় শরদ অর্থে গান করা) 

কামুক, ইচ্ছুক) সৎ, পু, 

শরুদ। 

শারদীয় বীণাধন্ত্র। ইহার * হইতে 
খোল পর্ধ্যস্ত একখানি অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বার! 
প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার খোলটা গো- 

ধাদি চন দ্বার] আচ্ছ দিত, ইহাতে ছয়টা 

কীলক ব1 কাণে ছয় গাছি তন্ত যথারীতি 

আবদ্ধ থাকে । (হেমস্তঞতু। 

শেষ) সং, পুত, 

শরণাপন্ন (শরণ-- আপন্ন প্রাপ্ত, ২য)-ষ) | শরদিজ (শরদি (সগুম্যস্তশরদ শব্দজ] শরৎ- 

শরণাথথা (শরণার্থিন,। শরণ রক্ষা অথাঁ 
প্রার্থক, ২য় ষ) বিৎঃ ত্রিৎ রক্ষাপ্রাথক। 

অআভয়বাচক। আশ্রয়প্রাথী । 

শরণি, শরণী (শরণ দেখ, অনি-শ্ম) সৎ, 

স্ত্রীৎ। বসব পথ, রাস্ত।। প্রসারণী। 

জয়ন্তী । 

কালে-জ [জন্ জন্মান+ অ(ডি)- ক] 

জাত) বিৎ, ত্রিং, শরত্ক।লীন, শরৎ্কালে 

উৎ্পন্ন। 
শরদ্বান্ ; সং,পুৎঃগোৌতম মুনির পুত্র । শেরের 

সহিত জন্মিয়াছিলেন এজন্য তাহার লা 
শরদ্বান্ হুইয়াছিল)। 



শিরা [ 

পরধি (শর বাণ-ধা ধারণ করা+-ই(কি) 
_ধি, ২য় ব) সং, পৃঃ শরাধার, তৃণ। 

শরপুজ্বা; সং, স্ত্রীৎ, নীলীবৃক্ষাকৃতি বৃক্ষ- 
বিশেষ । | 

শরভ (শরণ দেখ, অভচ-_ রা) সং, পু) 

অই্টপাদ সুগবিশেষ । শিং _১অই্পাদৃষ্ধ- 
'নয়ন উদ্ধাপাদচতুয়ঃ। সিংহং হুত্ং সমা- 
ম্নাতি শরভেো৷ বনগোচর১1? উষ্। করি- 
শাবক । বানরবিশেষ। শলত। শিশুপাল- 
পুত্রবিশেষ। দানববিশেষ । 

শরভঙ্গ ; অং, পুং, মুনিবিশেষ। 
শরভু (শর খাক্ড়াগাছ-ভু [ভূ হওয়া 
শ*্ক্িপ)-ক) যে হয়, ৫মী-ষ) 
সং, পু, কার্তিকেয়, শরজন্ম] ৷ 

শরম (যবনভা 1) সং, লক্জা, ব্রীড়।। 
শরমন্প শের খাক্ড়াগাছ, বাঁণ-মল্ল ধা- 

রণ করা বা ভোগ ফরা+অ- প্রৎ) অসৎ, 
গুৎ, পক্ষিবিশেষ, গয্েশালিক। বাণ 
ছার! চাটি? 

শরযুং শরম স পে হিৎস1 করা+অযু- ক) 
সৎ নদাবিশেষং যেনদী অযোধ্য। দিয়া 
প্রধাহিত হইয়া শোণনদের পশ্চিমে 
গঙ্গর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

শরল প্র গমন কর14+অল-ক। স--শ) 
বিধি ত্রিৎ, অকপটধ্দ্য়, সত্ন। অবক্র। 
এর, বদ্র । সং, পু২» দেবদারু গাছ। 

শরলক ; সং, রীৎ সলিল, জল । 

সং,পুং, বাপের অগ্রভাগ । পর্দাতি সৈন্য। 
শরজীবা । 

শরব্য শেক বাণ+ (ফা) -- প্রং) সং, কীং 
লক্ষ্য । বাণের নিশানা। 

খরা (শরাব শব) সং, মৃতৎ্পাত্রবিশেষ। 
শরাটি, শরাড়ি, শরাতি ) (শর জলবা 
শরারি, শরালি,শরালী 4 ক্ষতি, হিৎদ। 
-অটও অথ গমন করা+ই-ক। শর 
বাণ-অল্। বেগে] সমতুল্য হওয়1+ই 
-ক, লন্রও হয়; অথব শর জল-বা 
হিংসা গ্রমনকরা+ই-ক; রম্লল 
এবং ভূও হয়) সং, স্ত্রীৎ, পক্ষিবৰিশেষ, 
শ্ররালি পক্ষী । 

১৪৮৯ এ] শর্ক 

'শরাক্ শে হিংলাকযা+খআরু- কশীলার্থে) 
'বিৎ, ত্রিং, হিৎ্, ক্ষতিকারক । ' | 

শরারোপ শের বাণ- আরোপ আশ্রয়) সৎ, 
পুৎ্ কাশ্মক, ধনুক । 

শরাব শের হানি, কিংবা! দর্ধি প্রভাতি সার 
সব. রক্ষা করা + অজনৃ)-ক) 
সং, পুৎ-মৃৎ্পাত্রবিশের, শরা। শিৎ-১ 
“দীনারমেকৎ শরাবে নিধায়।” কুড়বদ্ধয়্ 
পরিমাণ, সের । | 

শরাবতী' শের থাক্ড়াগাছ+বতু_ _আত্তযর্থে, 
ঈপত অস্থানে আ) সঙ, স্ত্রী, নদদী- 
বিশেষ। [-_ষ) সং, পুৎ, শরধি, তৃণ 

শরাশ্রম (শর বাণ-আশ্রয় আধার, ৬ঠী 
শরাসন (শর বাণ- অন্ নিক্ষেপ করা4+ 

অনতেনট্)--৭) সংক্রীৎ, কাশ ক,ধনুক ॥ 
শরামস্য ; সৎ, ক্লীধ) ধনুঃ। শিৎ-১ “চি- 

চ্ছেদ তস্য তান বাণান্ শরাস্যঞ্চ 

মহামুনে 1? [পুৎ, প্রসর 
শরিমা (শরিমন্, 4+ইমন্-ভাবে ) অঃ 
শরীরে বধকরা বানষ্রহওয়।+ঈরন্-ন্। 

যেরোগাদি দ্বারা শীর্ণ হয়) সৎ, কীৎ, 
দেহ,বিগ্রহ, কলেবর । 

শরীরজ শেরীর-জ [জন্ জন্মান+ অ(ড) 
- ক] যে জন্মে; ৫মী _ ব) সৎ পুখ, কাম, 
কন্দর্প। পুত্র । রোগ । বিওত্রিং, দেহজাত, 
শরী,রাত্পন্ | 

। শরীরভাক্ ( শরীরভাজ্, শরীর _ ভাজ্ (ভিজ, 
শরবাণি শর বণ-বণ্ শব্দকরা+ই- প্রং)। ভাগ করা+০(বিণ)- ক] যে ভগ করে) 

অৎ, ত্রিং, দেহী, মনুষ্য। জীবাত্মা। 
শশীদস শাণ (শরীর - সংস্কার শুদ্ধিজনক 

কার্ধ্য ) সৎ, পুৎ, দেহের পবিত্রতাজনক 
কন্ম । শরীরের শোভা-সম্পাদন ও পরি- 
হ্ধারকরণ। 

শরীরী (শরীরিন্, শরীর +ইন্ -_ অস্ত্যর্থে ) 

সং, পৃৎ, আত্মা, জীবাত্ব(। শরীরবিশিষ্র, 

দেহ, প্রাণী, জীব । মনুষ্য । জন্তু । 
শরু (শু. 'বধকরা, নষ্টকরা+উ-ক) স্ব 

পু, ক্রোধ । বস্ত্র । বাণ। অস্ত্র। 

শর্করজ1 ? সং, স্ত্রী, সিতাখণ্ড । 

শর্করা (শরীর দেখ, করন্-ক; আপ, ॥ 

হস্কতলশক্করা । লাটিন-_মাকার।মূ। 

১৮৭ 



শর্বব [১৪৯ ] শঙ্কু 

আুইডিস্ -3০০৮9৮ | ডেনিশ 551৮০: [ শরব্বরীশের্ধ্ব, বধকর1-7-বরেরন্) - ক,ঈীপ) 
আরবী-শককর । ইংরাজি -৭52:) সং, 

স্রীঘ, খাড়, চিনি। খাব্রা। ধোলা- 
কুচি। কাকর। কুযই। দানা । খণ্ু,টুকর]। 
রোগবিশেষ। |শর্করাময় অচল্বিশেষ। 

শর্করাচল ; অহ শ্ত্রীৎ, দানার্থ কৃত্রিম 

শর্করাধেন ;) সং, স্ত্রী, দানার্থ শর্করা 

নিশ্মিত ধেনু । 
শর্করিক (শর্করা কাকর4+ইক(কিক), 
শর্করিল ইল -অস্তর্র্থে) বিৎ। ভ্রিৎ) 

শকরামুক, কাকবুযুক্ত | 

শ্রী ) সৎ, ভীৎ, ছন্দেবিযেষ | নদী । মে- 

খুলা । লেখনী, কলম! 
শর্ধ _ পু, ) (শৃধ | 

শর্দন _ ক্লীৎ / করা, আর্র হওরা1+ অ 

(অল্), অন্নট)- ভাবে) সং, অপান- 

বাযুত্যাগ,মক্রৎক্রিনা,বাতকন্্ম ৷ আদ্র তা। 

শর্ঘংজহ, শ্ঞহ (শদ্ধ 

হা ত্যাগকর1+ অ(খ)-- ক) বিৎ১ত্রিৎ, 

মকৎক্রিয়াকারী, যে বাতকন্ম্ু করে? (শর্দ 

আদ্রত্ব-হা ত্যাগ করা) সং, পু, মাষ- 
কলাই। 

শর্মদ(শর্রন্ _দ [দা দানকর14+অ(ড)১- ক] 

যে দান করে) বিৎ্, ভ্রিৎ সুথদায়ক। সৎ, 

পুত, বিজু । 
শশ্মর (শর্মন্ সুখ -রা দানকরা+ অ(ড)- 

ক) সৎ, পুৎ, বস্্বিশেষ | বি, ত্রিৎ, সখ- 

দায়ক । রা-ক্ত্রীৎ, গাকুহরিদ্রা। 

শন্দমা (শর্মন্, শু [অশুভ] হিৎসাঁকরা+ মন্ 

_ ক) সং, পুৎ, ব্রাহ্মণমাত্রের উপনাম। 

শিৎ-১ “শমী দেবশ্চ বিপ্রপ্য বস 

ভ্রাতা চ ভূভুজ:। ভৃতিদ্রত্তশ্চ বৈশ্স্ত দাস: 

শুদ্রস্য কারয়ে।” শ্ঁঁক্লীঘ) সুখ? 
স্বচ্ছন্দ ৷ কল্যাণ । বিং,ব্রিৎ, সুধী । 

শর্ধ্যা শু. হিৎসাকরা+য _ প্রাৎস্সাপও সং। 

শ্রী, রজনী, রাত্রি। 

শর্ধ্যাতি ; সৎ, পুং, বৈবদ্ঘতমন্ু পুত্র । 

শর্ব শরীর দেখ, ব- প্র, শর্ব বধকরা+ 

ন্ _ ক) সং, পুৎঃ শিব, মহাদেব। 

শর্ব্বর শের্ব, বধকরা4অর- প্রং) লং,পুৎ, 

কামর্দেব । ক্লীঞ অন্ধকার । 

তাপানবার ত্যাগ । 

অপাবাযু ত্যাগ! 

সংজ্ত্রীৎ, রাত্রি । নারী, যে।বিৎ | হব্রিদ্রা। 
শর্বল! (শর্ব হিৎসন-লা লওয়া+ অ, 
খপ) সৎ, স্ত্রী, তোমরান্স, শাবল। 

শব্বাণী শশর্ব শিব4২ঈপ, আন - আগম) 
সং, শ্্রীং, পার্বতী, শিবানী । 

শর্শরীক (শৃ হিৎদাকর1+ ঈক - প্রত, দ্বিত্ব) 
সৎ,পুৎ, হিত্আ, খল । অশ্ব । মন্মলাভরণ। 
অগ্ি। 

শল (শল্ গমন করা+অ-- প্র) সং, 
পুৎ- ক্রীৎ। শল্লকীলোম, শজারুর কাট]। 
পুৎব্রক্ষ। | উষ্্। বুস্ত-অস্। ক্ষেত্রবিশেষ। 

শলক (শল্ গমন কর অকংণক)- ক) 
সৎ, পু, ল তা, মাকড় সা। 

শলঙ্গ (শল গ্রমন কর1+অন্-ক) সং, 
পুৎ, লোকপাল। লবপবিশেষ। 

শলভ (শল. গমন করাশ-অভচ্ - ক) মং, 
পুংখপতঙ, ফড়িং; ইহা ছয় প্রকার ঈতি- 
মধ্যে ঈতিবিশেষ | শিৎ-১ “অতিরুষ্ি- 
রনাবৃষ্বিঃ শলভা মুষিকাঃ খগা; পরন্গপাল। 

শলল (শল. গমন করা+ত ক) সৎ, 
ক্লীৎ, লী-স্ত্রীং, শল্পক এ, শজারুর 
কাটা । 

শলাকা (পুর্ধবে দেখ, আক, আপ) সঙ, স্ত্রীৎ, 
ক্ুদেয্ি, শলা। নল, কীটা, অন্কুর, 
বাণ, তুলি প্রভৃতি; ক্ষাশ্থি, হাড় । শরল্পকী। 
শল্য, শেল । ছাতার শিক,খ চার কাটি। 
দেশলাই | ময়নাগাছ। দাতনকাঠি। খ- 
ডিক ।কুফন খেলার পাশা। বচ। শ- 
রিকা। [বষ্টি দৈব পুরুষ। 

শলাকাপুকষ); সং, পু, বৌদ্ধদিগের ত্রি- 
শলাট (শু. হিৎসা করা7 আট -_ প্রৎ, র- 

ল) সং, পুৎ, শকটপরিমাণ, একগাড়ি- 
পরিমিত দ্রব্য । 

শলাট শেল. গমন কর1+আট -ক) সখ 
পুৎ। অপকু ফল । মুলবিশেষ । 

শলাভোলি ; সংঃ পুত) উষ্র। উট । 
শক্ক শল. গমন কর1+ক-_ ক) সৎ ক্রীং, 

খণ্ড । ব্ধল। আইস। 
শক্কদেহী (1911909%, শক্দেহিন্। শক 
আইস-দেহ শরীর+ইন্ 7 অস্থযর্থে। 



শব 

বিৎ, ত্রিৎযে সকল জীবের শরীর জাইজ- 
বিশিষ্ট, দেখিক্তে বাইন মৎস্যের সভায় 
কিন্ত ডানাহীন ; থা--লেপিভোমাইরেল 
্ ২ নি 

শন্কল (শল্ গমন কর14.কলন্ _ ক) সং, 
রীৎ সৎস্যত্বকৃ,আইস | বৃক্ষত্বকৃ,বন্ধল। 

শন্কলী ? (শক্কলিন্, শন্কিন, শন্ধল, শক্ক 
শন্কী আইস+ইন্-অজ্ত্যর্থে)ট সং, 

পুৎ। সতস্য, মাছ । বিং, ত্রিৎ, তৃকৃশালী। 
শল্য শেল গমন করা4-য- শু) সৎ, পুৎ, 

মদ্রদেশের নৃপবিশেষ, যুখিষিরের মাতুল। 
শজার পশু । সীম! ৷ মদনবৃক্ষাপুৎ _ ক্লীৎ। 
শঙ্কু, ফীল্র, শলাকা, শেল। ক্লীৎ, 
বাণ । তোমর, লৌহশীবল । বিষ। পান। 
দুর্ববাক্য। অস্থি । ভাগাড়। কণ্টক। 

শল্যক (শৈল্য +কণ- যোগ) সৎ, পু, ময়না 
গাছ । শজাক। কণ্টকবৃক্ষ। 

শল্যকঠ (শল্য শলাক1- কঠ) সৎ, পু, 
শল্লকী, শজারু। 

শল্যারি (শল্য যুধিষ্টির়ের মাতুল- অরি 
শত্রু, ৬ষ্ঠী - ষ) মং, পুং, রাজা যুধিষ্ঠির । 

শলোগাদ্বার ( শল্য-উদ্ধার উত্তোলন) সৎ, 
পুং, বান্তভিট1 হইতে মনুষ্যাির অস্থি 
উঠাইয়া ফেলা ॥। প্রোখিতবাঁণ|দির উৎ্- 
পাটন। ও 

শর শল. গমন করাল, অথবা শঙল্প, 
গমন কর14 অন্- ক) সং, পুৎ, ভেক্, 
ব্যাড. । ক্লীৎত্বক। আইস! 

শল্নক -স (শল গমন করা+4+ অক(ণক)- 

ক,নিপাতন। অথবা শলল+ কণ্-_ যোগ); 

সৎ) পু) বুক্ষবিশেষ, শণগাছ । রীৎ। শঙ্ষ। 
আইস। ত্বকৃ। 

শয়কী (শলক+ইঈপ) সং, স্ত্রী, শজরু। 
বাব্লাগাছ। 

শঙ্কী (শলপ, 
তরি, গত। 

শখ (শল, গমন করা+ব- প্রং) সং) পুং, 
ভারতবধের উত্তরস্থিত দেশবিশেষ, শান্ব- 
দেশ। 

শব (শব, গমন করা+অ(অন্)- ক) জং, 
পুং,-ীৎ্, মৃতশ্রীর, মড়া। ক্লীং, জল। 

গমন করা+ক্ত-_ ক) বিং) 

| ১৪৯১ ] 
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শশ 

শবকাম্য (শেব মড়া-কাম্য বাঞ্নীয়) 
অৎ পুং, কুদ্ধুর, কুকুর । ৪ | 

শবযান (শব মড়া-যান রথাদ্দি ) লং+ . 
ক্লীৎ, শবরথ । পুং, মড়াফেলা ঘাট। 

শবর - পুৎ (শব মড়া-রা গ্রহণ. 
শবরী স্ত্রী | 'করা+অডে)_ক) সং, 

কিরাত, ব্যাধ । পু, শিব 1 শান্দ্রবিশেষ ॥ 
হস্ত। জল। মীমাংসাকারক পণ্ডিত* 
বিশেষ। [নার্থ খটাদি। 

শবরথ শেব মড়া- রথ) সং, পুং, শববহ- 
শবল শব গমন করা1+অল-প্রৎ) বিং 

ত্রিৎ, কর্ব,রবর্ণ, নানাবর্ণযুক্ত । পু, নানা- 
বর্ণ । লা, লী-জ্ীৎ, কর্ব,রবর্ণা গবী। 

শবসাধন শেব- সাধন সিদ্ধি) সং, জী, 
শবের উপরি বঙিয়া জপ করা। 

শবোরোজ পোরস্য) দিবা এবং রাত্রি । 
শশ (শখ লাফিয়া লাফিয়া যাওয়া 
শর্শক +অ(অন্)-ক। পক্ষে কণ- 

যোগ) সংঃ পু, জন্তবিশেষ, খরগোশ । 
চন্দ্রের লান্থন। পুক্ুষবিশেষ, চতুর্বিধ 
পুরুষের অন্তর্গত এক পুকুষ। শি২--১ 
£“মুছুবচনম্ষ্খালং কোমলামহ সুকেশহ 
সকলগুণবিধানঃ জ্ত্যবাদী শশোহয়খ।?? 
লোধগাছ । ধুনা) রজন। 

। শশধর (শশ খরগোশ-ধয় [ধু 
৷ শশতৃৎৎ ধরা+অ(অন্)_ক), ভূ 
। শশলাঞুন [ভূ পোষণ করা+* 
শশান্ব, শশী ) (কিপ)-ক ] যে ধারণ 

| করে, ২য়া-ষ। শশ-লাঞ্ছন চিহ,শশ 
অঙ্ক চিহ্ন, ক্রে।ড়। ৬ঠী-হিৎ) 

শশিন্, শশ + ইন্ - অস্ত্যর্থে) সৎ, পুৎ 
| চক্র, মুগাঞ্ধ। কপুরি। 
শশরিতক শেশ থরণোশ-প্লুতক লম্যণ” 

ন) সং)রীৎ, নখাখাত, নখের আচড়। 
শশডৃদৃভৃত; সং, পুংখ শিব। শিং-১ 

“আত্মানাৎ যোগনিদ্র।ঞ চিত্তষিত্বা মন- 
স্বিনী। দক্ষিণেশ্বশরীরস্য ভাগাদ্ধ,ং শশ- 

ভূদৃভতঃ।” 
শশবিন্দু (শশ খরগোশ _বিন্দু চিহ)যং» 

পুং,বিষ্ ৷ নুপবিশেষ, চিত্ররথপুত্র | চক্র! 

শশবিষাণ (শশ-বিষাণ শৃঙ্গ) সৎ ক্লীৎ, 



খন্ত [ 
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শশকের শৃস ; অতত্ত্য অসম্ভব বা অলীক 
বিষয়ের উদাহরণ প্রর্শন কালে ইহার 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । 

শশন্থলী (শশ খরগোশ -স্কথল স্থান) 
২, স্্রীৎ, গণ যযুনার মধ্যবস্তা দেশ, 

দোয়াব। [খায়) সৎ) পু, শ্যেনপক্ষী । 
শশাদ, শশাদন (শশ- অদ, অদন-যে 
শুশ্িকলা ; সং, স্ত্রী, পঞ্চদশাক্ষর-পাচ্ছল্দ- 

বিশেষ ;ফাহার শেষ অক্ষর গুরু, অব- 
শি সমুদায় বর্ণ লঘূ। চক্রের অংশ । 

শশিকাস্ত ; সৎ, ক্লীৎ, কুমুদ । পুৎ, চক্রুকাস্ত 
মণি । 

শশিপ্রভ শশিন চত্দ্র_প্রভ যেদীগ্তি) 
্রস্,টিত হয়, অথবা প্রভা দাপ্ডি) সং, 
ক্লীৎ, কুমুদ । মুক্তা । বিৎ, ত্রিং, শুলবর্ণ। 

মশি ভুষ, (শশিনু চক্দর- ভূষণ, ভূঙ্ 
শশিতৃৎ 1: যে ধাণ করে, শেখর চূড়া, 
শশিশেখর) ৬ঠী_হিৎ্) সৎ, পুৎ, শিব, 

চন্দ্রচুড়। 
এশিবদনা শেশিন্-_ বদন মুখ) সৎ, স্ত্রীৎ, 

চক্দ্রতৃল্য মুখবিশিষ্ট স্ত্রীলোক । ষড়ক্ষর 
পাচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার প্রথম চারিবর্ণ 
লঘু, ৫ম ও ৬ গুরু । [বার। সব্বদ।। 

শশ্বৎ শেশ দেখ, ব্(বহু)- ক) আঁ, বারৎ- 
শক্ষ,ল 7 (শেশ দেখ, কুল -_ ক) সৎ্ঃ পু 

শস্ক,ল ॥ মত্স্যবিশেষ । বৃক্ষবিশেষ। অ- 

পুপবিশেষ। পুৎ, লী-স্তরীঘ, কর্ণচ্ছিদ্র, 
কাণের ছিদ্র। লী-জীৎ্, তিলতগ্ড,শাদি 
মিশ্রিত যবাণড | 

শস্প)॥ (শস্ বধ করা$+প-শ্ম, সস্ানে 
শম্প | ষ) সং, ক্লীৎ, বালতৃণ, কচিঘাম। 
(+প- ভাবে) পুৎ্ প্রাতভাং 'নি, বুদ্দি- 
নাশ। 

শঙগন শেস বধ করা+ অন(অনট্)-_ ভা) 
সৎ, ক্লীং, যজ্ঞার্থে পশুহনন। মারণ, বধ। 

শন্ত শন্ন হুাখী করা, আশীব্বাদ কর!, 

সপ 

দ্ধ করা4তংক্র)-শ্ম) বি, ত্রিংস্বখী। | 
কল্যাদনুক্ষ । প্রশস্ত । উৎ্নুষ্ট। স্ভত। 

হতি | সং ক্লীৎ। তুখ । শরীর । কল্যাণ | 
শন্তক শেপ্ত-কণ্- যৌগ, সংওক্ীৎ,অঙ্গুলি- 

আণ, দৃস্তালা। 

১৪৯২ ] 
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শাখা 

শত্তা (দেশজ) বিং সুমুল্য, তুক্রেয় | 
শস্ত্র শেস্ বধ কর1+ ত্রষ্রন্) _ ৭) সং, ক্লীৎ, 

আফুধ, অন্ন । (যাহা হস্তে ধারণ করিয়। 
প্রহার করা যায়, তাহার নাম শশা; 

যেমন খড়গপাদি । আর যাহা ফেলিয়া 
মারা যায়, তাহার নাম অস্ত্র; যেমন__ 
বম, খোচ প্রস্ভৃতি; অন্জর ও শত্রের 
এই প্রভেদ। শিৎ-১ পশাস্থাট্ঘনহ- 
ধামুক্তিরিত্যাদি দর্শনাঞ্জ শন্্রাস্ত্রয়োঃ কশ্চি- 
ভ্েদমাহ। যেন করধুতেন হন্যতে তথ 
শগ্সৎ খজীদি। যেন ক্ষিপ্তেন হন্যতে 
তদস্বৎ কাণ্ডা্দি।?? লৌহ । 

শস্তুক শেল্্র লৌহ4কণ.- স্বার্থে) সৎ, ক্লীৎ, 
লৌহ, লোহা । 

শস্কভৃৎ, (শন্ম-ভূৎ [ভূ ভরণ করা41* 

শন্তধর (কিপ)--ক), ধরাধু ধর14 অ 
(অন্)- কা যে ধারণ করে, »য়া_ ষ)সৎ, 

পু, শস্ত্রধারী পুক্ুষ বিৎ, ভ্রিৎ, আন্্রধারী 
আমুথযুন্ত । 

শন্্মাজ্ঞ (শক্স-মাজ্জ পরিক্কারক ) সৎ, 
পু, শস্মাজ্ঞনকারী, মিকল কর। 

শন্সজাবী (শস্পজ।বিন্, শক্স-জীবী যে 
জীবিক] নির্বাহ করে) অং)পুৎ, শস্াজীব, 
মৈনিক। 

শন্মাজীব (শন্ত-_ আজীব জীবিকা) সঙ 
পুৎ শহ্বাজীবা, সৈনিক । 

শন্ডী শ্ু+উঈ-জ্নার্থে) সং, আীঘ। নর 

অস্প, ছুরি । (শঙ্কিন শন্ত্রনইন্- অং 

স্ভার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, শস্তধারী । 

শহ্য শেস হিৎসা কর1+য -%) সং, ক্লীং, 
বৃক্ষার্দির ফলপুস্প । কৃষিকাধ্য দ্বারা উত্পন 
ধান্যার্দি। ফলের সারা,শ,শাস | অদৃগুণ। 
(শন্স স্ততি করা7য(ক্যেপ১- শ্ম) বিৎ, 
তি, প্রশংসনীয় । [সৎ পুৎ, শালবৃক্ষ। 

শশ্তসম্বর (শা ফল-সম্বর বেইনকারা) 
শহ্যাৎ (শস্ত -অদৃ ভক্ষণ করা4+ কপ) 

- ক) বি, ত্িৎ্, শস্তভগ্মণকারী। 
প্রহর যেবনিক) সং, রাজধানী, মহানগর । 
শক (শঙ্খ শবজ) সং, কম্ব, । 
শাখা (শঙ্খ শব্জ ) সং, জীলোকদিগের 

শম্খনিশ্মিত বলয়বিশেষ। 



পিপিপি 

শাক 

শাখারি শেজ্খ শব্বজ) সং, শঙ্খকার, শঙ্খ- 
বণিক্। 

শাস (শস্য শবজ) সং, ফলাদির সারভাগ। 
শাক (শেক (ভোজন করিতে] পারক হওয়। 
+অ(ঘঞ)- ক, কেহ বলেন শে [সা- 
মর্ঘ্য] সুক্ষ করা4+কণ্- প্র) সং, পুৎ- 
লীৎ, বৃক্ষের পত্রাি, পত্র পুষ্প বৃস্ত মুল 
প্রভৃতি | পুং, ষষ্টদ্বীপ। শ্িৎ-১ “শাক- 
তত্র মহাবৃক্ষঃসিদ্ধগগন্ধব্বসেবিতঃ। যৎ্পত্র 
বাতসৎস্পর্শাদাহ্লাদেো জায়তে পরঃ।৮ 
শক্তি । বৃক্ষ বিশেষ, সেগুণগাছ । (শক 4- 
ষ) গণনীয় বৎসর; কোন সুপ্রপিদ্ধ রাজার 
অধিকার অথবা কোন সুপ্রসিপ্ধ ঘটন! 
অবলম্বন করিয়া যে বৎসর গণনা! কর! 
যায়, তাহাকে শাক কহে; যখা-_সৎবৎ, 
শকাব্দ প্রভৃতি । 

শাকট শেকট গাড়ি+ অফ্ঃ)- বহুত্যর্থে) 
বিধ, ত্রিং, শকটসন্বন্ধীয় ৷ যুগ্য, যুগবাহী 
পশু | পুখ, শ্রেম্মস্তক বৃক্ষ | 

শাকটাখ্য ; সং, পুৎ, ধববৃক্ষ । 
শাক্টায়ন (শকট _ অয়ন4ফ1 শকট + 

কায়ন) সং, পুৎ) শাব্দিক পণ্ডিতবিশেষ। 
শিৎ-১ “ইল্রশ্চশ্রঃ কাশকুস। পিশলা 
শাকটায়নঃ। পাণিন্যমরজৈনেন্র। জয়ন্ত্য- 
উাদিশাব্বিক31?? 

শাকটিক (শকট গাড়ি+ইক(ফ্কিক)- গম- 
নার্থে) বিঘ, ত্রিং, শকটদ্বারা গমনকারী। 

শাকটান (শকট গাড়+সগন- শরৎ) সৎ 
পুৎ, মলাট, একগাড়ির বোঝ|॥ বিংশতি 
তুলাপরিমাণ | বিং, ত্রিৎ্। শকটসম্বন্ধীয়। 

শ।কম্তরী শাক-ভু পোষণ করা4 অ(খ) 
_ক,ঈপ) জৎ, স্মীৎ, ছূর্গা, পান্বতী। 
শি২-১ “ততোহহুমখিলৎ লোকমাত্ম- 
দেহসমুদ্ভটৈঃ | ভরিষ্যামি হুরাঃ শাকৈরা- 
বৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ। শাকভরীতি বি- 
খ্যাতিৎ তদা যাস্যাম্যহং ভুবি । তত্রৈব চ 
বধিষ্যামি ছুর্গমাখ্যৎ মহাতুরমূ )। আজ- 
মীরের অন্তর্গত নগরবিশেষ,শাভ্তরী | তীর্থ- 
বিশেষ । পুরে সুত্রতা দেবী মাসে মাসে 
শাকাহার দ্বার! দিব্য সহআ বর্ষ অতি- 

বাহিত করিয়াছিলেন। একদা তথায় 

[১৪৯৩ ] 

শশী ীপীপ্পাীািাঁি শা শীশশা শীট শাাটাাটীাীীিশীঁীটিটি 

পাপা লা পাশপাশি শো িাপীাস্পীপেস্পীপীপিপসীশীশী শা াাাশীপ্ীক্াীশিিশাশীশীশীাা টাটা 

শক 

১ পস্পিশীিশিশিিশিীপিশীশীশীোশিপশীিপা শি ীাী ীপ্সপিস পপ 

কতকগুলি মহর্ষি আগমন করিলে শ্ুত্রতা 
দেবী ভক্তিপুর্ধক শাকদ্বারা অভ্যাগত 
তাপসদ্িগের আতিথ্য করাতে এই তী- 
থের নাম-শাকত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ হই- 
যাছে। 

শাকভ্রীয় শোকত্তরী নগরবিশেষ+ধ-- 
ভবার্থে) সং, ক্লীৎ, লবণবিশেষ, শীন্তরী। 

শাকযোগ্য ; সং, পুং, ধান্তক। 
শ।করাজ ; সং, পুং, বাস্ত,কবৃন্ষ | 

শীকরী (শেকার+অ, ঈপ) সং স্ত্রী, ও1- 
কৃতভাষা । 

শাকল; সং, পুৎ, নগরবিশেষ। 
শীকবিন্থ ; সং পুৎ, বার্তীকু । 
শাকশাকট (শাক+শাকট, শীকিন 
শীকশাকিন / তৎক্ষেত্রার্থে) সং, ক্লীৎ 

শাকক্ষেত্র শাকের ক্ষেত । 
শাকাঙ্গ শোক শাকভক্ষণ-_ অঙ্গ উপষোগী, 

অবয়ব) সং, রীং, গোলমরিচ । 
শাকাষ্টকা; সৎ, শ্রী, গৌণ ফান্তনের 

কৃষ্ণাইমী । 
শাকিনী শোক+ইন্, ঈপ) সং, ভ্রীৎ, ছুর্মার 

অনুচরী, স্ত্রীভূত। শাকযুক্ত। ভুমি । শিৎ 
-১ ৭শকটঃ শাকিনী গাবো জালমস্প- 
নান বন্ধ |? 

শাকুণ; বিং, তিৎ পরপীড়ক, অন্যের কেশ- 
দায়ক । পশ্মিসঙ্ন্ধীয় । শুভার্দবিহ্চক। 

শকুন (শকুন + অ(ষ্)- প্রৎ) সং, পু, 

পশুপক্ষ্যাদিরূপ শকুন দ্বারা যে শাস্মে 
মনুষ্যের শুভাশুভ নিরূপিত হয়, কাক- 

চরিত্র গ্রন্থ । বিং, ত্রিং, নিমিত্তজ্ত । কাঁক- 

চরিত্র । 

শাকুনিক (শকুন পক্ষী 4 ইক(ফষ্কিক)- হন- 
নার্থে) সৎ পু, পক্ষিমারক ব্যাধবিশেষ, 

পেখেড়া । নিমিত্তজ্ঞ | ক্লীং, শকুনিসমুহ। 

শাকুস্তলেয় (শবুস্তলা + এয়(ষেয়)- অপ- 

ত্যার্থে) সৎ পুৎ১ শকুস্তলার পুত্র, ভরত- 
রাজা । 

শাকুলিক (শকুল মৎস্য + ইকধ্ধিক)- 
জীবত্যর্থে) সং, পুৎ, মত্স্তজীবী, ধীবর। 

শাকর (শক্কর 7+ঘএ- প্রথ্)া অঙ) পু২্) বষভ, 

ষাঁড় । ক্লীৎ, ছন্দোবিশেষ । 



শাখী [ ১৪৯৪ ]  শাণ্ডি 

শাক শেক্তি হুর্থা+ আঅ(০)- তদ্দেবভার্থে) 
সং, পু, শক্কির উপাসক, তান্ত্রিক । 
সম্প্রদ্দায়বিশেষ । ্ 

শা্ীক (শক্তি আস্্রবিশেষ +ঈক ক) 
__প্রহরণীর্থে) সং, পুৎঃ শক্তিআন্ত্রধারী । 

শাক্য ' (শোক ৎশবিশেষ+- অ 
শাক্যমুনি ফ্যে)-ভবার্থে। শাক্য_ 
শাক্যসিৎ্হ মুনি, কখ-স। শাক্য- 

সিংহ শ্রেষ্ট, ৬ষঠা-ষ) সৎ, পুং, বুদ্ধ, 
বৌদ্ধমতপ্রবর্তরিতা মুনি। শিৎ-১ 
“শ্াকো বৃক্ষবিশেধঃ তত্র ভব বিদ্যমান: 
শাক্যাঃ। পিতুই শাগেন কেচিদিক্ষাকু- 
বংশ্য। গৌতমবৎশজকপিলফুনেরাআমে 
শাকবৃক্ষে কৃতবাসশ্চ শাক্যা উচ্যতে। 
তছুক্তৎ। শ্াকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্ন*ং বাসৎং য- 

স্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাৎ ইক্ষাকুবংশ্যাস্তে 
ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ 1, 

শাখ (শাখ, ব্যাপা1+ অ(অন্)- ক। আপ্- 
যোগে, শাখা) সং» পুৎ, কার্তিকের । খা 

_াস্ত্রীৎ। বৃক্ষের অঙ্গবিশেষ, বিটপ, ডাল । 
বেদের অংশবিশেষ। এক-দেশ। বাছ। 
গ্রস্থপরিচ্ছেদ । পক্ষাস্তর: অস্তিক,সমীপ। 

শাখাগ্র ; সং, ক্লীং, অঙগ,লি। বিটপাগ্র । 
শাখানগর শোখা ডাল- নগর পুরী, ৬ষী 

_ষ্) প্রাগ্ভাব) সং, ক্লীৎ। বৃহৎ নগরের 
প্রান্ত বস্তাঁ ক্ষুদ্র নগর, উপনগর। 

শাখারগ শোখা- মুগ পশ্ড, ৬»ঠী-য) সৎ, 
পু, কপি, বানর । 

শাখারগড (শাখা বেদের শাখা-রমূ ক্রীড়া 
করা+ড -প্রৎ অথবা শাখা বেদাশ 
_রগড নিক্ষল, ৭মী-ষ) জং, পুৎ,় যে 
ভিজ খাব্লন্ঘিত বেদ্াংশ পরিত্যাগ করিয়া 
শাখাস্তর অধ্যয়ন করে। 

শ।খরথ্যা ; সং, স্্রীৎ, প্রন্থে যোড়শহ্স্ত- 
পরিমিত পথ । (মকরন্দ, পুষ্পরস। 

শাখারস (শাখা রদ, ৬ষঠী_ব) সৎ, পুং, 
শাখাশিকা ; সংস্রীৎ, বটাি বৃক্ষের নামৃন! ) 
শাখী শোখিন্, শাখা+ ইন্_ অস্তযর্থে) সং) 

পুৎঃ বৃক্ষ, গাছ । বেদ । নৃপবিশেষ। 
তুক্ষক্ষদেশীয় লেক । বি, ত্রিংৎ, শাখা- 
হুক | 

শাখোট (শাখা 1+ওটন্-প্রং) লং, পুং, 
বৃহ্গ বিশেষ, শেওড়াগাছ। 

শাঙ্ষর শঙ্কর শিব অ(ষ্)- প্রং। শাকর 
শবও হয়) সং, পুৎ বৃষভ, যাড়। ক্রীং, 

ছল্দোবিশেষ । বিং, ব্রি, শঙ্কর সন্বস্বীয়। 
শাঙ্করি শেক্কর শিব+ই(ফি)- অপত্যার্থেও 

সং, পুং, কার্তিকেয়। গণেশ। 
শাঙ্িক (শঙ্খ+ইক(্জিক)- জীবিত্যর্থে) 

জং, পু, শঙ্খবণিক্, শাখারী । 
শালা; সং, স্ত্রীং, গুঞ, কুচ। 
শাট--পুথ শেট [অঙ্গে] গমন করা4 
শাটী-স্ত্রী,ঘ / অন্বেঞ)-- ক) সৎ পরি- 

ধেয় বস্, শাড়ী, ধুতি । শি-১ “লম্ব- 

শাটপটাবুতঃ 1), 
শাটক - ক্লীৎ 2 | অনলের চারি- 
শাটিক-_ শ্ীৎ | দিকে] গমন করা+ অক 
ণেক)ট- ক) অআৎ্, পরিধেয় বস্ম, ধৃতি, 

শাড়ী। পুৎ-ক্লীং, নাট কবিশেষ। 
শাট্যায়ন) সং, পুৎ, সুনিবিশেষ। ক্লীৎ, 

প্রকৃতহোমকন্্র বৈগুণ্য প্রশমনার্থ হোম। 
শাঠ্য শেঠ ধূর্ত যয) - ভাবে) সংরক্ীৎ, 

শঠতা, পূর্ততা। খলত। 
শাড় (দেশজ) সৎ, শন্ব | স্পা । 

শাড়া দেশজ) সৎ, উত্তর । দর্বনি । স্পননন। 

শাড়ী শে।টী শকজ) সং, স্ত্রীলোকের পরি- 
ধেয় বসন। 

শাণ 1? €শে। তক করা7প-ধি) সঙ, 
শান $ পুৎ, ণী-ভ্রাঘ, কর্ণ, প্রন্প কপি 
পাথর । (4+৭ণ-করণবাচ্যে) প্রস্তর, 
শ।ণ পাথর । ক্রকচ, করাত; (শণ৭74-অ 

(ফর) গ্রহ) ক্লীৎ। শণন্ত্র-নিশ্মিত বস্ম। 
শাণিত (শাণ+ ইত - সংজাতার্থে অথবা শণ- 
[54 - ক্র) বিং, ত্রিৎ। তাক্ষীকৃত, 

ধারাল। 
শাণী শণ্ দান করা+ই- প্রৎ) সৎ, স্ত্রীৎ, 

তান্ু, ভাবু। ছেড়া কাপড়। ইঙ্গিত, 
ইসার]। 

শ।ঙিল্য শেণিল মুনিবিশেষ 4 যয) _ 
অপত্যার্ছে) সং, পু, গোত্রকারক মুনি- 
বিশেষ। বৃক্ষবিশেষ, বিশ্ববৃক্ষ । অগ্ির 
ঘুর্তিবিশেষ । 



শান্ত 

শাত শে! ভীক্ষ করা+ত(কি)-ন্ম) বিং, 

ত্রিৎ ক্ষীণ, ছুর্ব্বল, কশ, সক্ধ। শানিত। 
হখী। সুন্দর, দীপ্তিমান্, প্রভাশালী। 
সৎ, ক্লীৎ, সুখ । শাদি পতিত হওয়ান, 
পড়া অ(অল)- ভাবে) পুৎ পাতন। 
পতন । 

শাতকর্ণি; সং, পুং মুনিবিশেষ। 
শাতকুত্ত (শতকুতস্ত পন্দতবিশেষ+ অ(ফ) 

_'ভবার্ে) সৎ, ক্রীৎ, সুবর্ণ, সোণা। পুত, 
করবীরবৃদ্ষ | 

তন (শদ্-ঞ-শার্ছি পতিত হওয়ান, 
কৃশীকরণ, পড়া+-অনট্_ ভাবে,নিপাতন) 
সংক্লীৎ। কৃশকরণ, চটাচ1। পতন। শিৎ-১ 
“বসস্তে শঙ্যানাং জাতে পত্রশাতন্ধ ১ 

পতন । ছেদন। বিমাশন। 

শাতপত্রক; সং, পুৎ, চন্ত্রপ্রকাশ । 
শাতভীরু ; সৎ, পুৎ, মদনমালশী। মন্লিকা- 

বিশেষ । 

শাতমন্যব (শতমন্যু +অফে)- প্রং) বিৎ্ 
ত্রিং, শতমন্ত্যু সম্বন্ধীয়, ইত সঙ্গন্ধীয়। 

শাত্রব (শক্র +অ(ক্)- ধারে, ভাবে) সং, 
পুহ। রিপু, শত্রু | ক্লীৎ। শত্রুতা) দ্বেষ। 
শর্রেসমূহ। 

শা (শো তীক্ষ করা+দ-ক) সং, 
পু, পদ্ধ, কর্দম, কাদা । শস্প, নূতন ঘাস, 
নবতৃণ। [বর্ণ । 

শ।দ1 (শ্বেত শন্দল) বিং, শুরু, শুভ্র, শ্বেত- 
শাদ্বল $ (শারদ নবহণ + বল অ- 
শদহরিত$ স্তযর্থে। শার্দ-হরিত হরি- 

দ্র্ণ) বিং, ত্রিং, নবতৃপঘ্ধারা হরিদ্র্ণ (স্থান, 
গ্রদেশ, শ্থলী)। 

শান (শো! তীক্ষ্কর14-অনট্ _ ভা) সংক্রীৎ, 
নিশান, তীক্ষীকরণ। (4"গনট _৭) পৃৎ, 
খ্ধণযন্ত্র। (1তভানট্-_ধি) কষণপ্রস্তর। 

শানপাদ; অং, পুং) 

চন্দন-পিঁড়ি। 
শান্ত শেমু শান্ত হওয়া তক্তি)- ক) বিৎ) 

ত্রৎ, শমগ্ুণবিশিষ্ট । সৌম্য । জিতে- 
ন্দিয়। অনুদ্ধত। শিষ্ট । শমভা প্রাপ্ত, নি- 
বৃত্ত। মৃত। বিনষ্ট । বিনীত । পরিজ্ত, 
বিশুদ্বীকৃত, মলমুক্ত । (শয্-ঞিঃ+ক্ত_ | 

[ ১৪৯৫ রা 

পারিপাত্র পন্ধত।। 

মিটি 

শাপা 

'্ব) সৎ, পুৎ, কাষ্যের নবরসের এক 
রস, যেখানে হাথ হুঃখ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি 
কোন ইচ্ছা না থাকে, এবং শম প্রধান 
হয় তাহাকে শাস্তরস বলে। বিং, ভ্রিং 
শান্তিপ্রাপিত, দমিত। 

শাস্তনব (শাস্তন্+ অফ্ঃ)-__ অপত্যার্থে) সং 
পুৎ, শাস্তনুর পুত্র, ভীম্ম। 

শান্তনু (শখ মঙ্গল- তনু শরীর, ৬ঠী- 
হিং, অস্মানে আ, কিংবা শাস্তি শব্ষজ, 
মহ।ভারতে--“তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে 
স্পর্শ করিবামান্র সে তত্ক্ষণা্ষ যুবার 
ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। এই নিমিত্ত 
তাহার নাম শান্তনু |? শিৎ-১ “যৎ যৎ 
করাভ্যাৎ স্পৃশতি জীর্ণৎ যৌবনমেষ্যতি ॥ 
শান্ভিমাপ্সেতি চৈবাগ্রাং কর্ণ তেন 
শান্তনু 1”) সংঃ পুংঃ চন্দ্রবংশীয় নৃপ- 
বিশেষ, প্রতীপের পুত্র, ভীমের পিত1। 

শাসতমূ (শাম 7+অমৃ-প্রং) অং, নিবৃত্তি। 
শমতাপ্রাণ্ড ৷ বারণ। 

শান্ত। ( শাস্ত+ অ-- প্রৎ ) সৎ, স্্ীৎ, দশরথ 
রাজার কন্যা, ঝধ্যশৃ্গ মুনির পত্তী। 

শাভি (শান্ত দেখ, তি(ক্তি)- ভ1) সৎ) জ্রীৎ, 
চিত্তের স্থিরতা। নিরুপদ্রব। শমণু৭ 
সৌভাগ্য । মুক্তি । বিশ্রাম, নিবৃত্তি। 
বিষয়াদি হইতে ইন্ট্রিয়ের নিবৃত্তি। বি- 
স্বাদিকরণ, মঙ্গল, বিদ্লনাশ। বিধ্বিৎস, 
বিনাশ । তৃষ্ণাক্ষয়। শিৎ-১ “যতকিঞিত্ি 

বস্ত সংপ্রপ্য স্বল্পৎ বা যদি বাবছ।ষ 
তুষ্টিজ্গায়তে চিত্তে শাস্তিঃ স। গদ্যতে 
বুধৈঃ1?? 

শান্ত্যদকুত্ত (শান্ত্যদ [শাস্তি-উদ্দ জল] 
শান্তিজল-কুভ্ত কলস) সখ পু 
শান্তিজলের কলস। 

শাপ (শপ, দিব্যকরা,শোপদেওয়11 অ(ঘ 43) 
_ভ1) সং, পুৎ, অভিসম্পাত, শাপ- 
দেওয়া । শপথ, দিব্য। নিন্দা। 

শাপটিক ; সং, পুৎ। ময়ূর । 
৷ শাপান্ত্র (শাপ অভিসম্পাত - অস্ত্র, ৬চী 

-হিৎ। এইরূপ ব্যক্তি দ্বারা শাপ উচ্চা- 

রিত হইলে, দেবতাদের পক্ষেও ভয়ঙ্কর 

হইয়। উষ্ঠে বলিয়া) সং, পুং। মুনি, খষি | 



শায়ি 

শাপিত (শপ.-ঞি-শাপি+ক্ত -_শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, ভত্তসিত, নিন্দিত । 

শাবল (শর্বলা শন্বজ) সৎ, খনিত্র, খস্তা 
শাবান যেবন ভাষা) সৎ, বন্মাদি ক্ষালন জন্য 

দ্রব্য । | | 
শাবুদ্ধ যেবন ভাষা) সং, প্রমাণ, সাক্ষ্য । 
শান্দ (শব্দ + অ(ফঃ) _ ম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিৎ 

শবাসন্বন্ধীয় | [জ্ঞানজনিত জ্ঞান । 
শাব্দবোধ ; সং, পুৎ। শব্ার্থজ্ঞান। শব্ধার্থ- 
শাক্িক (শন্বম+ইক(ফিকি)-_জ্ঞানার্থে) সৎ 

পু শবশান্মবেত্তা পণ্ডিত, বৈয়াকরণ । 
শাম (শামন্, শমৃ শাস্তহওয়1+ অন প্রং) 

সৎ, ক্লীৎ, মিল। 
শামন শেমি শাম্তহওয়14 অন(অনট)- ভা) 

সংক্রীং। যারণ, বধ। শাস্তি । পু, যম । নী 
_ক্জ্রীৎ, ঘক্ষিণদিকূ। [কৃষ্ণবর্ণ। 

শামলা (শ্যামল শব্দজ) নিং, শ্যামবর্ণ, 
শামিত্র (শমু-ঞ্ি ল শমি + ইত্রন্-ধি) 

সৎ, রলীৎ, পশুবধস্থান। (+ইত্রন্- ভাবে) 
সৎ,.ক্রীৎ, যজ্ঞ। পশুবন্ধন। যজ্তপাত্র | 

শীমীয়ানা (যবনভাষ। ) সংখ খআচ্ছাদন, 
ক্টাদনি। 

শ্ৰীমুক (শন্কুক শব্দ) সৎ, জলশুক্তি, শহন্বুক। 
শান্ধবিক (শশ্ব, শামুক + ইক(শিক)_ 

জীবত্যর্থে) সং, পুৎ, শাখারি । 
শ্ান্বপী শেম্বর অহ্রবিশেষ+ অফেঃ)-_ কৃ" 

তার্ধে ঈপ.) সৎ, আ্্রীং, ইত্জাল। দ্যা, 
মায়া, কুহক, ভেল্্কী। 

শ্ান্ুক ? শেনুক, শন্বক+অকে)- স্বার্থে) 
শান্বক / সং, পুং, শামুক। 

১৪৯৬ ] শানী 

শার শে হিংসা করা+ অ(অন্) - ক) বি 
তিৎ, কৃষ্ণ রক্ত শুরু--এই তিন বর্ণযুক্ত, 
শবল। নীল পীত মিশ্রবর্ণযুক্ত । কর্ধব র, 
নানাবর্ণ। সং, পু, হুরিতবর্ণ। পীতবর্ণ। 
বাসু। পাশক । (4 অল্- ভাবে ) ছিৎসা, 
দ্বেষ। 

শারদ (শার হিং্সন-গমু গমন কর + 
অ-প্রৎ, কিৎবা শার, কর্ধ,র _ অঙ্গ, 
৬ঠী _হিৎ) সং) পু, মৃগ । হস্তী। চাতক 
পঙ্ষী ।ভ্রমর । ময়ূর । বিং, ভ্রিৎ, নানা- 
বর্ণ। জী- স্ত্রীৎ, বাদ্যধন্ত্রবিশেষ, শারেড । 

শারদ শেরদৃ বৎসর, শরৎ্কাল + অ(ষ্)-- 
স্বার্থে, ভবার্থে) সৎ পু বৎসর | কাল । 
বকুল । হরিনুদগ । পীতমুদগ । রোগ । 

ক্লীৎ, শ্বেতপদ্ধ । শস্য । বিৎ, ত্রিং, শরৎ- 
কালীন। নৃতন। বিনীত। অপ্রতিভ। 
প্রশস্ত । দা - স্ত্রী, সরস্বতী, বাকৃদেবী। 
হুর্গা। বীণাবিশেষ। ব্রাহ্দী । সআরিবা। 
দী-স্জ্রী,, কোজাগর পুর্ণিমা তোয়- 
পিপ্ললী । সপ্তপর্ণ । 

শারদীয় (শরদ্4+ঈয়নীয়)- 4) বিঃ, 
ত্রিং, শরত্কালীন, শরৎ্কা ন্ীয়। 

শারি (শু হিত্সা +ই- 
শারী ৃ ক) সং, পুৎ, -।(শক্রীড়াদিক 
শারিকা বল, গুটি । পক্ষিণীবিশেষ, 

শালিক ময়না । বাণাদি লাই ]ার ঘটি। 
(+ইঞ _শ্) মুদ্দর্থ সজ্জিত হস্তীর 
পালান। শ্রতারণ,। ব্যবহারবিশেষ । 
পাশক, অন্গগুটিকা। (+ ইএ.-৭) ক- 
পট। গীতবিশেষ। 

আস্তব (শু শিব+ অঞ্কে)-উপাসনার্থে; শারিফল, শারিফলক শোরি পাশক্রীড়াদির 
ইত্যাদি) সৎ, পুৎ, কপুররি। 'শিবমন্ী। 
গুগ্গুলু। বিষবিশেষ। শৈব, শিবের উপা- 
অক। শড়ুপুত্র। দেবদারুবৃক্ষ | বিৎ, ত্রিৎ, 
শত্ত,সন্বন্ধীয়। বী- স্ট্রীং, পাব্বতী, ছুর্গা। 
শিং-১ “শাম্তবী দেবমাত। চ চিন্তা 
রত্বপ্রিয়: সদ1।” নীলদূর্ব্বা। 

শায়ক (শো তীক্ষ করা+ অক(ণক)- ক) 
অং, পুৎ, শর, বাণ । থখড়া। 

শাদিত (শাঙ্গি শোৌয়ন7 ত(জ)- শ্ম) বিৎ, 

ত্রিংযাহাকে শোওয়ান গিয়াছে। পাতিত। 

পপ পাশাপাশি শ্িীশপ্পপীশ্াশীশিশ শশী পেপে পস্পী পেস সপপস পেস ০ দস সপ শপ 

বল- ফল) সং, ক্লীৎ১ পাশার ছকৃ। 
শারিশৃঙ্খল1; সং, স্ত্রী, পাশকবিশেষ । 
শারীর শেরীর 1.) ইদমর্থে) বিৎ, ভরি, 

শরীরসম্বন্ধীর । শরীর হইতে উৎপন্ন । 
সৎ পুৎ্ জীবাত্ব। বৃষ । ক্লীৎ, বেদাভ্ত- 

হার । 

 শারীরক (শরীর 4 কণ্-_ যোগ ) সং, ক্লী, 
শদ্রাচাধ্যন্কৃত বেদাস্তমীমাৎসাভাষ্য । 

শারীরতত্ব, শারীরশ্থান (21758101025) শরী- 
1 রের তত্বনির্ণায়ক শান । 



শার্বৰ ৃ 

শারীরবিধান 57657 যাবতীয় সজীব 
পদার্থ যে ষে নিয়মে কাবস্থিতি করে, 
উৎপন্ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুয়, দেই দেই লি- 
ঘম্বিধায়ক শান্স। 

শারীরশান্ত্র- সজীব পদার্থ সমুদাষের শরদর- 
পত রাসায়নিক কার্য ঘে শান ছার! জ্ঞাত 
হওয়া ধায়। 

শারীরিক (শরীর+ইক(্চিক)-_ ইদমর্থে) 
বিং,ভ্বিং, শরীরমশ্বন্ধীয়, কায়িক। সং, 
পুৎ, জীবাত্বা। ক্লীৎ, বেলাস্তহুত্র। 

শারুক (শব ছিৎমা করা4উক(এক)-_- ক, 
শীলার্ঘে) বিং, ত্রিৎ, হিতত্র, হিংসক। 

আর্ক (পূর্বে দেখ, কপণ্--প্রৎ) সৎ পুত, 
শর্করা, চিনি । খাড়। মিছরী। 

শার্কক ( শার্ক 1 কণ্- যোগ ) সৎ, পু, চুগ্ধী- 
ফেন, ছধের ফেনা । শরকরাপিণ্ড, চিনির 
তাল। 

শার্কর (শর্কর। চিনি, কাঁকর 4 অক্ঃ)- 

সুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, শর্করামুক্ত | শর্করা- 
জন্বন্ধীদ্র । কাকরমিশ্রিত, কাকুরে । দ্বান।- 
দার । সং, পুৎ, ছুপ্ধফেন। 

চর শি+ অ(কঃ)- সম্ন্ধার্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ, শৃঙ্গসন্তন্ধীয়। শৃঙ্গনির্ম্িত | সৎ, পুত) 
ধনুক । বিষ্র ধন্ুক। শি২-১স. পী- 
বাস্ছঃ প্রগৃহীতশাঙ্গ 21? কীৎ, আজ্রক। 

শাঙ্গ ক শোর্স দেখ, কণ্- যোগ) সৎ, পুৎ, 
ধনুপ্ধারী। 

শংচারখ, শাক্স পানি (শাজিনৃ, শার্জ 

+ইন্-_অস্থ্যর্থে। শাঙ্গ_ পাণি, ৬ঠী- | 

ছিৎ) সৎ, পুৎ১ বিষুত | ধনুদ্ধিরী | 
শান্দ ল (শু (হৎস। করা7দূলচ্_ -ক) সং, 

পুহ, ব্যাস্র। রাক্ষম। শনত। পক্গীবিশেষ। 
চিত্রক। (কোন শব্দের পরে থাকিলে) 

শ্রেষ্ঠ । 
শার্দ লললিত ; সং, ক্লীং, অষ্টাশাক্ষরপাদ 

চ্ছনোবিশেষ | 
শার্দ,জ্বিক্রীড়িভ ; সং, ক্লীং, উনবিংশত্য- 

ক্ষর-পাঘচ্ছনো বিশেষ, যাহার ৪র্থ, ৫ম, 
৭ম্, ৯ম) ১০ম) ১১শ, ১৫শ ও ১৮শ ব্ণ 

লঘুং অবশিষ্ট সমুদয় বর্ণ কু । 
শার্তবর (শর্ধরী রাত্রি+আফঃ)- ইদমর্থে) | 

১৪৯৭ ] 

ধনুক, 

শাল! 

সং, রীং, নিবিড় অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার । 
বিং, ত্রিং, বাত্রিকালীন, শর্বয়ী সন্বব্ধীদ্ব । 
শিৎ-১ “শার্বরদ্য ভমলে। নিধিদ্ধয়ে |” 
ঘ।তুক। রী-স্্রীং, রাত্রি । 

শ।ল, সাল (শল্ গমন করা, কিছ! শাল 
প্রশৎখস। করা অ(েঞ)- ক) সৎ পুৎ, 
মং্স্যবিশেষ ৷ দৃপবিশেষ,। শালিবাহন 
ব্জা। (এ. -্) প্রাচীর, প্রাকার । 
বৃক্ষ । সঙ্ভবৃক্ষ । নদবিশেষ। 

শলগ্রাম-দা(স মহিত- অর চক্র-_ 
গ্রাম সমূহ, ১মা-হিৎ, দ-শ। তথবা 
শাল শালবৃক্ষ- গ্রাম সমূহ, ৬ঠী- 
হিং। কিম্বা শালগ্রাম দেশধিশেষ 1+অ 
() _ প্রং ) সৎ, পুং, কীটচ্ছিদ্রিত চক্র- 
যুক্ত গগুকীস্থিত শিলাখগ্ডবিশেষ, বিযু'র 
মুর্তিবিশেষ। দেশবিশেষ। 

শলক্কায়ন; সং, পুৎ, মুনিবিশেখ। লন্দী, 
শিবের প্রধান অনুচর। 

শালজ ; সং, পুং, শালমাছ । 
শাপনির্ধ্যাম ) (শাল-_নির্ধ্যাস, বেষ্উ _ 
সালনিধ্যাম ২৯, ৬ঠী-ষ) আহ, পুত, 

। শালবেষ সর্ভরস, ধূনা। 
| শালভগ্ী ) শোন বৃক্ষবিশেষ _ ভন্জ 
৷ শালভঙ্জি ৃ [ভাজ 1] রে করা+ঈপ, 
| শালভঞ্জিকা ) ই-সম্প্র। যাহার জন্যে 

শাল কাষ্ঠটকে টাচে। কণ্- যোগে শাল- 
| ভঙ্জিক, জাপ. ) মৎ, শ্্রীং, কাঠের পুতুল। 
| ক্রেই-_ক) বেশ্যা । (+ই-ধি) ক্রীড়া- 
| বিশেষ। 
। শালমার ; মং, পুৎ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ । হি্, ছি! 
1 শালা শেল্ গমন করা+7অ, আপ. প্রং) 

সং, স্ত্রীং, গৃহ | গৃহের একথেশ। বড় 
ডাল। 

শালাকী (-কিনৃ, শালাক্ক [শলাক11 (ক) 
। _সন্বন্ধার্থে] + ইন্-অস্তযর্থে) সৎ, 
ূ পুৎ, অস্ত্রচিকিৎসক। লাশিত। শেল- 

ধারী । 

শালাহ্ধী (শাল। গৃহ -_ অন্ক পমন করা +- 
অ, ঈপ._ প্রৎ) সং, সীং, শালভ্িক, 

কাঠের পুতুল । 

শালাজির (শালা গৃহ জীণ হওয়। 

১৮৮ 



শালী [১৪৯৮ ] শাব 

+অ- প্রৎ) সং,পুং-_ক্লীৎ, শরাব, শরা। শালা-সন্বন্ধীর। শিং-১"শশাক শালীন" 
শালাঞ্চি; সং, স্ত্রীহ, শাকভেনদ্। তয়া ন গন্ভৎ 1 লা -স্ত্রীহ, মিশ্রেয়া। 
শালামগ শালা গৃহ-মগ হরিণ) সং, | শালু শে হিৎসাুর।1উ _ প্রং, রুল) 

পুৎ, শৃগাল, শিয়াল। | সং পুৎ, কষায় দ্রব্য । তেক, ব্যাৎ। 
শালার শ।লা গৃহ-খ গমন করা+ | গন্ধর্ববিশেষ। বল, শীলুক, শালুকের 

-_প্রৎ) সৎ, পু, হস্তীর নখ। সিড়ি। গোড়া। 
পাখীর খাঁচা, পিজরা। শ।লুক, শীল,ক (শল্ গমন কর1+উক- 

শ।লারৃক (শালা গৃহ-_বৃক নেকৃড়িয়। | ক, পক্ষে উকারের হুস্ব) সৎ, বীলীৎ, পদ, 
বাঘ) সং, পুৎ, বানর। কুকুর । শৃগাল। দির মূল। 
হরিণ। বিড়াল । গন্ধগোকুলা। । শাল্ুর শল্ গমন করা+উর-ক, শালুর 

শালি-সা (শ্রাড়় ভাসা+ই(ইঞ)-ক, | শব্দও হয়) সং, পু, ভেক। 
ড-ল) সং, পুৎ, কলমাদি ধান্য। যষ্টি- ; শালেয় (শালি ধান্য + এয়(ফেংয়) _ তৎ- 
কাদি ধান্য। গন্ধ-মাজ্জার । ক্ষেত্রার্থে) বিং, ত্রিৎ, শালি জন্মিবার উপ- 

শালিআনা, শালিয়ানা (য1(বনিক) বি, বাৎ- যুক্ত ক্ষেত্র ৷ সৎ, পুৎ১ মধুরিকা, মৌরি। 
আরিক, বার্ষিক । যা-স্্রীৎ, মিশ্রেয়া। 

শালিনী শোলিন্+ঈপ্_ প্রৎ) অৎ, জ্ত্রীং, | শালোনর (শালা - উত্তর) সং, ক্রীৎ, পাণিনি 
একাদশাক্ষর পাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার মুনির গুকর আশ্রম। 
৬ষ্ট ও ৯ম বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ, শালোত্বরীয় শোল! |ইহ্ার গুরুর] গৃহ 
গুরু। |. উত্তনীয় (উত্তর +ণীয়]। নিবুদ্ধিতা হেতু 

শালিনীকরণ ; মং,রীৎ, ক্িরক্ষর, ঘসনা। |  গুক্লগ্রহ হইতে দুরীভভত হইয়া, শিবোপা- 
শালিপণী ; আং, স্ত্রী, মাষপনাঁ। | সনার এই বিদ্য। উপজ্জন “রিয়াছিলেন) 
শলিপিষ্ট শোলি ধান্য-পিষ্ট চুর্ণ) সৎ, | ৎ, পু, পাণিনি, প্রসিদ্ধ অয়াকরণ । 

রীং, স্কটিক মণি। ৷ শাল্ভী (শাল শব্দল) সৎ, শাল বৃক্ষনির্টত 
শালিবাহন (শালি সিংহরূপী যক্ষ-বাহন, ! ক্ষুদ্র ডোঙ্গ।। 

] 

| 
] 

| 

| 

| 

৬ঠী _ হিখি। এই রাজ শৈশবকালে এই ! শাল্সল-_ পু (শাল+ মলচ্। হু 

যক্ষের উপরে আরোহণ করিয়া বেড়াই- । শালি _পুৎ-ক্্রীঘ % পক্ষে _ শল্ । দৈধ্য- 
তেন বলিয়া) সং» পুং» শাকপ্রবর্তক নৃপ- | শাম্মলী - পুৎ-সীৎ হেত দুরো একর 
বিশেষ । 

শালিহোত্র শোলি ধান্য, শস্য-হাত্র। 
হোম) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক। 

শালা শালিন, শালা গৃহ+ইন্ _অস্ত্য- 
থে, কিন্ব। শীল একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া + 
হন্ _প্রং, জ--আ।। অথবা শাল+ণিন্ 
ক) বিৎত্রিৎ বিশিষ্ট, যুক্ত । শিৎ- লিনী- স্ত্রাৎ, শিমুলগাঁছ। 
৯ ককলিচলন্সণিকুণ্ডলমণ্ডিতগগুযুগস্মিত- | শাল্মলীবেষ্ট ( শানল্মলী শিমুলগাছ - বে 
শাল]।” শোভমান। | নিধ্যাস) সং, পুৎ, শিমুলগাছের আটা। 

+মলি _ প্র, অথবা শল্্-ডি শালি 
০(পিপ)- ভাবে -মল 4 *'(আন্)-ক, 
হন) সং, শিমুলগছ। সগ্তন্থীপের এক 
দ্বীপ। 

শাল্সলিপত্রক ; মৎ, পুৎ, অপ্তচ্ছদ্দ বৃক্ষ । 
শান্সলী (শাল্সলিন্) সং, পুৎ, পশ্মীষ্্, গরুড় । 

শালী (শ্যালী বা শ্যালিকা শব্দজ) সৎ, ভা- ] শান্ধ শোল+ব_শ্ম) সং, পুং, দে শবিশেষ, ধর্যার ভগিনী । কষ্ণজীরক। , মকুদেশ। রাজাবিশেষ। 
শালীন শোলা গৃহ+ঈনংণীন)- প্রৎ। যে! শ্ান্থণ; সং, পৃৎ বাতদ্ব ওধধবিশেষ। 

গৃহ প্রবেশের যোগ্য) বিং, ত্রিৎ। বিনীত, | খাব, শাবক (শব গমন কর14 অ(ঘ 
অপ্রগল ভ। সলজ্জ,লাক্ুক। সদৃশনতুল্য। ক, পক্ষে ক-যোগ) সং, পুং, শিশু, 



শান্তা ্ 

সপ পাপ পি্পপিসিস০৯। ০ সিশিপসগ ক পি পাস শি টিপিপি ৯ ০৮৮ স্পস্ট পাপাসিিশা 

বত্গা, ছানা। (শেব+ফ) বিং) ভ্রিং, শব- 

সন্ন্ধীম। শিৎ--১ “গ্রহণে শীবমশ্পোচং 
বিমুক্তো সৌতিকৎ সুতং 1” 

শাবর শেবর নীচ জাতি বানীচ লোক + 
অ(ফ্ঃ)_ প্র) বিং, ত্রিং, শবরসম্ন্ষীয়। 
শিৎ-_ ১“সংপূজ্য প্রেষণৎ কুর্ধ্যাৎ দশম্যাং 
শাবরোতৎ্সবৈই ? সং, পুং, পাপ । অপ- 
রাধ, দোষ। লোধবৃক্ষ । ক্লীৎ, শবরস্থামি 
পণ্ডিত কৃত ভাষ্যগ্রন্থ । মগচর্খ্ম। 

শাশুড়ী শ্বশ্রা শন্দজ কি?) সৎ, শ্বশুরের 
স্ী। | 

শাশ্বত, শাশ্বতিক (শখ্বৎ সব্বদ1 47 অঃ), 

ইক(ফিক) _ ভবার্থে) বিৎ, ভ্রিং, নিত্য, 
অবিনশ্বর । সৎ, পুৎ, ব্দেব্যাম। 

শাল (শক্ষলী মাংস+আ- ভক্ষণার্থে, 
নিপাতন্) বং, ত্রিৎ, মাংসাশী, মাংস- 
ভোজী। 

শাসন (শান শাসন করা অন(সনট)- 
ভ।) সং) ক্লীৎ, আন্কা, আদেশ । উপ- 

দেশ। দণ্ড,পমন। প্রতিপালন। (+অনট, 

_ণ) আজ্ঞাপএ), সনন্দ। লিখিতপন্ব। 

বুটলিখিতাদি । শাক, দেনতা ব। মুনি 
প্রণংত গ্রন্থ, বেদদি।€(1+আনট-ম্ম) 
রাজদন্ত ভূমি । 

শসনতম্প ; সৎ, ক্লীৎ, রাজাশ।মনপ্রণ।লী। 
শঠনপত্র ; মধ, কলীৎ, পরওয়(ন। 
শামন্হর । (শামন আজ্ঞ।-হ্র,হারক। 
শাগনহারক [জে হরণ কর1+ অ.অনৃ,, 

|।সনহারী আক.ণক)-কফ | মে হরণ 
মণ্হ।পিন্»শ।মন আজ্ঞা 

ষ। সৎ, পুত) আভ্ত।- 

করে। শাম হারিন্ 

€ষ গ্রহণ করে, ২য়1- 

বাহক, দূত । রাজদূত। পেয়াদ।। 
শামনীয় (শাসন দেখ, অনীয়-প্ম ) বিৎ, 

তিৎ, শ।সনের যোগ্য, দম্য । শিক্ষণীর | 

শাসিত (শাসন দেখ, ত(জ)- প্ম) বিৎত্রিৎ, 

দণ্ডিত । শ্রতিপালিত । শিক্ষিত। 

এংমিতা (শাসিত, শান শাসন করা 
_ ক) বিৎ ত্রিং, শাসনকভা। ক 

উপদেশক, গুরু । 
শাস্তা শাস্তৃ, শাসিত দেখ, তন ক) বিং, 

ত্রিংশাসন্কর্তী।।শিৎ_ ১৭ছ্ৌ শাস্তারো ) 

১৪৯১৯ ] শিংশ, 
স্পাপশশী কপি শীট 

ভ্রিলোকেহুম্মিন ধর্খাধশ্ছো প্রবীর্তিতেই 12 
শিক্ষরিতা। উপদেষ্টা । পুং, বুদ্ধ । উপা- 
ধ্যায়। রাজ।। পিতা । | 

শাস্তি  শামিত। দেখ, তিক্তি)_ ভা ) সং) 
শ্রী, শাসন, দণ্ড, নিগ্রহ। নিয়ম । 

শাস্সশোস শাসন করা, শিক্ষা দেওয়া 
ব্র-৭) সং.ক্লীৎ, শ।সন, আজ্ঞা । দেবত। 
বা ষুনিপ্রণীত গ্রন্থ, বেদ তন্ত্র পুরাণ 
দর্শনাদি | 

৪9 (শাস্ম-কৃৎ যেকরে, ২য়া- ষ) 
২, পৃ, শাস্মকর্তী খয্যাদি। বিৎ, ত্রিৎ, 

শান্্ক রী । 

 শাস্্রগণ্ড ;) সৎ, পুৎঃ যে সকল শান্ম কিছু 
কিছু জানে । 

শাস্তজ্ঞ, শান্মতত্বজ্ঞ। (শাস্স-জ্ঞ [জ্ঞ! 

শাস্মদশী, শাস্টবিদ্  জানা+অড)-- ক] 
যেজানে, ২য়া-ষ। শান্স তত্তষাথার্থয 
_জ্ঞ যে জানে, ৬ঠী-ষ+২য়া 
শাস্াদর্শন্, শান্স-দর্শিন যে দেখে, 
বিদু যেজানে, ২য়া-ষ) বিং, ভ্রিৎ, 
যে শাস্ম জানে, শাস্পে পারদশী । গণক। 
শিৎ- ১ “সধবৎসরে! ব্ধকোষো রেখা- 
জীবীগণাঙ্ষভূকৃ। তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধাস্থঃ 
শামতত্বজ্ক ঈরিতঃ 1”, 

। শান্ত্রশিতী শোস্জশিলিন্শাশ্ম-শিজপী শিল- 
| কম্মচারী) সং, পুৎ, কাশ্মীর দেশ। বহুত, 
| দেশীয় লোক। 
৷ শান্মাচরণ (শাস্ম_ আচরণ 
ূ গমন করে) বি, তিৎ) শাপ্প-পারদশ, 
| যেশাশ্শ জানে। 
শান্ী (শাশ্িন্, 

ূ সং, পু, পণ্ডিত, শান্দশখ। পণ্ডিতের 
। উপাধিবিশেষ। বিং, তরি, শান্তজ্ঞ। 
| শাম্মীয় (শা স্র+ঈয়নৌয়)_ অনপেতার্থে ) 

1 

ন্. 

চস বাঁশি 

যে শিক্ষা জন্য 

শান্ম+ইন্-_জ্বানার্থে) 

বিং, ত্রিং, শাস্মসিদ্ধ, শাস্সম্মত । 
শস্য (শাশু শামন করাবযঘ্যণ)- শব) 

বিং,তিং, শ্াসনীয়, শামনযোগ্য । উপ- 
না শিক্ষণীয়। | 
শখা (মীমস্ত শন্দমজ) সং, সীমন্তে ধারণ- 

]. যোগ্য ভূষণ। 
হিদশপ। (শীঘ্র বাশীল পা পাশন করা 



শিক্ষা [ 

অথবা পতৃু পড়া+অ(ড)-ক, আপ 
নিপাতন। অথবা শিব মঙ্গল--পা রক্ষা 

কর1+ অ(ড)-- ক) সৎ, স্ত্রীৎ, বৃক্ষ বিশেষ, 
শিশুগাছ। [বিশ্বেষ। 

শিউলি (শেফালিকা শন্দজ) সং, পুষ্পবৃক্ষ- 
শিকড় (দেশজ) সৎ, শিফ।, বৃক্ষার্ছির মূল । 
শিকল (শৃঙ্খল শব্দজ) মং, জিঞ্জির, নিগড়। 
শিকা শিক্য শন্দজ) সৎ, দ্রব্যাদিরক্ষণার্থ 

রজ্ভরময় আধারবিশেষ। 
শিকার (পারস্য) সুগয়া। 
শিক (দেশজ) সং, দীর্ঘ লৌহ, শ্রলাক1। 
শিকৃথ, শিক্থক (সিকৃখ দেখ) সং, ক্লীৎ, 

মোম । পু২, একগ্রাস অন্ন । 

শিক্য শেক পারক হওয়া ষাঘ্্য৭)_ ক, 
নিপাতন, শক্ স্থানে শিক) অং» কী, 
ক্যা- স্ত্রী, শিকা» রজ্ঈ,বিকার । 

শিক্যিত (শিক্য শ্িকা- ইত - প্রৎ) নিং, 

ত্রিৎ, শিক্যে স্থাপিত, শিকায় ঝুলান। 

শিক্ষক (শিক্ষ-ঞ্রি-শিক্ষি উপদেশ ফেওয়া ৷ 
+অক,ণক)-_ ক, অথবা শিক্ষা +কণ৭- 
জ্ঞাতার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, শিক্ষাদারুক, অধ্যা- 
পক । শাননকর্ত।। 

শিক্ষণ (শিক্ষ, উপদেশ দেওয়া অনট্_ 

ভাবে) সং, ক্লীৎ) শিক্ষা, অভ্যাম। অধ্য- 

য়ন। (শিক্ষ-ঞ্িলিশািক্ষি উপদেশ দে- 
ওয়ান+ অনট্ _ ভাবে) অধ্যাপন। দমন । 

শিক্ষণীয় (শিক্ষক দেখ, অনীয়_শ্ব) বিৎ, 
ত্রিং, শিক্ষা করিবার ষোগ্য । উপদেষ্টব্য। 

শিক্ষ ঝিত। (শিক্ষিত, শিক্ষ-ঞ্িনলশিক্ষি 

তন ক) বিৎ, ত্রিৎ শিক্ষক, অধ্যাপক, র 

যে শিক্ষা দ্বেয়। ৃ 

শিক্ষাংশিক্ষ উপদেশ দেওয়11 অ-৭,আগ্) 
সং, জী, উচ্চারণ বোধক বেদাজ গ্রন্থ- 

.._.স্পপ -শীশীশীশ্ীশীশীীটিীশিটি কি শ্টীশীটি 

বিশেষ । €(+অ-ভাবে) আআত্যাম। 

বিনয়। উপদেশ। অধ্যয়ন) দমন । 
শ্যোনাকবৃক্ষ। 

শিক্ষাকর (শিক্ষা উচ্চারণনিযধ়মবোধক 

শাস্থ-কর করণ) বিং, ভ্রিং, শিক্ষা- 

কারক, ষে শিখে । সং, পুং, বেদব্যাস। 

শিক্ষার ; সং) পুৎ বিদ্যাদাতা গুরু, শি- 
্ষক। দীক্ষাগুর। 
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সপ 

শিক্ষিত (শিক্ষক শব । শিক্ষা4+ইত 
প্রং) বিৎ। ত্রিং, শিক্ষাপ্রাপ্ত। কৃতবিদ্য। 
উপদিষ্ট। বিনীত । বশ্য। দৃগ্ষ। 

শিক্ষিতাক্ষর (শিক্ষিত [যাহ দ্বার] শিক্ষ- 
প্রাপ্ত - অক্ষর বর্ণ, ৩য়া- ষ) সং, পু) 

ছাত্র। 

শিখণ্ড (শিখিন্ ময়ুর- অযু গমন 
শিখণ্ডক করা+ অ(ড)- ক, নিপাতন) 

সং, পুত, মযুরপুচ্ছ । শিখা, চূড়া । 

কাকপক্ষ, জুলী। 

শিখগ্ডিক (শিখণ্ড শিখা, চুড়া+ইক ব। 
কণ্- প্রংৎ) সং, পুং) কুকুট, কু'কড়া। 
কা. স্ত্রী, শিখা, চুড়া। 

শিখণ্তী (শিখত্ডিন্, শিখণ্ড+ইন্ _ অস্ত্যর্থে) 
২, পুং. ময়ূর | ময়ূরপুচ্ছ । দ্রপদ রাজার 

পভ । কুট । বাপ। গুঞ্জা। দ্বর্ণসুথিকা। 
বিষ । বিৎ, ত্রিৎ, শিখগুযুক্ত। শী স্ত্রীৎ, 
দ্রুপদ কন্যা । ময়ূরী । মপ্লিকাবিশেষ। 

শিখন (শিক্ষণ শন্দজ) সং, অভ্যাস। উপ- 
দেশ। 

শিখর (শিখা চুড়া+র_প্রং) মং» পু, 
_ ক্রীৎ। পন্নতের শৃর্ঘ । অগ্রভাগ । বৃ- 

ক্ষাগ্র । রোমাঞ্চ, পুলক । কোটি । কক্ষ । 
শুদ্ধতৃণ। রত্ববিশেষ, যাহার বর্ণ দাড়িমখ- 
বীজের বর্ণ সদৃশ । খঙ্জোর অগ্রভাগ । 
রা শ্তরীৎ, মুর্ধ্বা। 

শিখরবামিনী ।শিখর [হিমালয় পর্দতের ] 
শূর্গ -বাসিনী বাপকারিণী) ঘ”, জী, 
পব্বতী, হুর্গা। 

শিখরী (শিখরিন্, শিখর + ইন্_ অজ্ত্যর্থে) 
সং, পুৎ, পর্দাত। বৃক্ষ । অপামার্গ। 
কোট । কোষটি। বন্দাক। কর্কটশূর্গী। 
কুন্দুকুক | যাবনাল। পর্ববতছুর্গী। টিট্রিভ- 
পর্মী। বিং/ভ্রিং) অগ্রাভাপবিশিষ্ট | রিপা 
_ স্কণৎ, উন্তমা স্ত্রী । মল্লিকা । ছুগ্ধের সর 
ও চিনিমিশিত মিষ্টাপ্নবিশেষ । রোমা- 
বলী। সগুদশাক্ষরপাদ্চ্ছন্দেবিশেষ। ফা" 
হার ২য় অবধি ৬ঠ পধ্যস্ত এবং ১১শ 
১৩শ ১৭শ বর্ণ গুরু অবশিষ্ট সমূদায় লবু। 

শিখলোহিত ; সং, পুং, কুকুরমুড়া গাছ । 

1 শিখা শো শয়ন করা1খকৃ- প্রৎ, আপ) 



শিগ 
৪৬ 

সং, স্ত্রী, অগ্রভাগ, চুড়া । কিরীট । মত্ত- 
কন্ছ কেশগুচ্ছ, টিকী। শিখিমৌলি । 
অচিচ5, জালা, আগুনের শীষ। শাখা। 

কামজর। প্রধান। লাঙগলিয়াগাছ । 
পাদাগ্র। 

শিখাকন্দ ; সং, ক্লীৎ, গুঞ্জন । 
শিখাতরু (শিখা আগুণের শীষ-- তরু 

বৃক্ষ) সৎ, পুৎ, পিলতুজ । 
শিখাধর, শিখাধার, শিখাধারক শিখা- ধর, 

ধার, ধারক-্ষে ধারণ করে) সৎঃ পুত) 
ময়ূর, শিখী। মী ঘোষ। 

শিখাবর ; সৎ, পু, কাটাল গাছ। 
শিখাবল (শিখা+ বলচ _ অস্থ্যর্থে) সং) পুত, 

মুর, শিখী। লা-স্দ্রীৎ, ময়ূর শিখা । 
শিখাবান্ (শিখ।বৎ, শিখা+বৎবেভু)_ আ 

স্ত্যর্থ) সং, পুৎ, আঅপগ্রি। কেতুগ্রহ। চিত্রক- 
বৃক্ষ । বি, ত্রিং, শিখাবিশিষ্উ। 

শিখাবৃক্ষ (শিখা অগ্নিশিখা _ বৃক্ষ 
সং, পুৎ, দ্রীপাধার, পিল সুজ । 

শিখাবৃদ্ধি শিখা টিকী- বৃদ্ধি (বর্দীন] হৃদ । 
যাহা সর্বদাই বৃদ্ধি হয়) সৎ, আ্রী, 
কায়িকাবৃদ্ধি, মূলধন নষ্ট ন। করিয়। প্রত্যহ 
সুদ লওয়া। 

শিখিকঠ 8 (শিখিন্ মদুর _ কঠা, 
শিথিগ্রীবৰ $ +জ- তদ্বপণা্থে) 

তুখ, তু তিয়া। 
শিখর্ধজ (শিখিনু অগ্নি, অযুর _ ধবজা 

চিহচ) সৎ, পু, ধুম্, ধৃঁয়া। কাতিকেয়। 
শিখিপ্রিয় ; সৎ, পু, লঘুবদ্রর | 
শিখিমণ্ডল ; সং, পুং, বরুণবৃক্ষ | 

শিখিবদ্ধক 7 সং, পুৎ, কুম্মাণ্ড। 
শিখিবাহন শিখিন ময়ুর_বাহন, ৬ঠী- 

হিৎ) সং, পুং, কাত্তিকেয়। 
শিখিত্রত ; সৎ, ক্লীৎ, ব্রতবিশেষ। 

গরীব 
চু রীৎ। 

শিখী (শিখিন্, শিখা 1 ইন্ _ অন্ত্যর্থে ) জং, 
ময়ূর । চিত্রকবৃক্ষ । গিপি, 

পর্বত । শ্রর, বাণ। বলীবর্দ, ড় । কেতু- 
পু, অগ্নি। 

গ্রহ । কুক্,ট । ঘোটক। ব্রাহ্ধণ। বৃক্ষ । 

ঘজলোমা । সিতাবর। মেখথিক!। বিং; 

ত্রিৎ, শিখাযুক্ত। 
শিগ্র (শি 

১৫০১ ] 

গাছ) । 

তীক্ষ করা+করুকৃ-ক, গ- | 

আগম) সং, পুৎ, সজিনাগানব। শাক। 
শিগ্রজ ; সং, ক্লীং, শোভাঞ্জন বীজ। 
শিঙ্গা (শৃজশবজ) সৎ, বাদ্যযন্তবিশেষ। 
শিজ্যাণ (শিন্দঘ আস্রাণ করা+আন- শট 

মং, ক্লীৎ, লৌহমল, লোহার মরিচা ।- 
কাচপত্র। নাসিকামল, শিকৃনি। 

শিজ্বাণক (শিন্ত্ব আভ্রাণ করা+ আণক 
_ প্রৎ্) সং, পুত, শ্রেম্ব।। পুখ, ক্ীৎ, না- 
সিকামল, শিকৃনি। 

শিভজ্িত (শিন্ঘ আপ্রাণ কর14 তক্তে)-- 
শ্ম) বিৎ, তরি ভ্রাত, যাহা ঘ্রাণ করা হই- 
যাছে। 

শিঞ্জ _ পু, (শিনজ অব্যক্তশব্দ করা 
শি! স্ীৎ, +অ( অন্), অ - ভাবে, 
আপ.) যংশিঞিত দেখ। র 

শিগিত (শিন্জ অব্যক্ত শব্দ করা4ত 
(স্ত)- ভাবে) সঙ, ক্লীৎ্, ভূষণধ্বনি। 

অব্যঞ্ত ধবনি। (শিঞ্জা+ ইত) ধন্ুগুণ। 

বিৎ, ত্রিং, মুখর, শব্দকারী। 
শিপী (শিঞ্জিন, শিপ্তা+ইন্-_অজ্তযর্থে । 

অথবা শিন্জ+পিন্_ ক) বিৎ, ত্রিং, 

অব্যক্রধবনিকারক। ভূষণধ্বনিবিশিষ্ট । 
শিঞজিনী (শিখিন্+ ঈ- প্রৎ) সং, আ্ীহ, 

নৃপুর । ধনু গু ণি, ধনুকের ছিলা। আঙ টা। 

শিটা (দ্রেশজ ) সৎ, মূল1, গাদ, কাইট। 
| শিত শি কিম্বা শো তাক্ষ, করা+ তক্তি) 
| _ম্ম) বি, ত্রিৎ, ক্ষীণ, কৃশ, ছৃব্দল। ক্ষয়- 

প্রাপ্ত । শাণিত, তীক্ষ, ধারাল। 
। শিতক্র (শিত ক্ষীণ _ত্রু বেগে গমন করা 

+উ - প্রৎ) সং, স্ত্ীৎ শত্রনদী, শতলজ্। 
শিতশুক (শিত তীক্ষ-শুক শস্যাদির 

সুস্মা গ্রভাগ) সৎ, পু, ষব। গোধুম, গম। 
1 শিতাপ (শিরন্তাণশব্দপ) সং, উপধান, 
| বালিশ। 

। শিতি (শি তীক্ষ করা+তিক্-ক কিন্বা 
শত, গমন করা74ই--প্রৎ) সং, পুত, 
কৃষ্ণবর্ণ | শুক্ুবর্ণ। ভূঙ্জপত্রবৃক্ষ ॥ বিৎ, 
ত্রিৎ, এ এ বর্ণবিশিষ্ট। 

শিতিকঠ( শিতি কৃষ্ণবর্ণ-কঠ গলা, 
৬ঠী-হিৎ) সং, পুৎ শিব, নীল কঠ। 
ম্যুর। দ্াত্যহপক্ষী। 



শিফ! 

শিতিচ্ছদ, শিতিপক্ষ (শিতি শুকুবর্ণ- ছদ, 
পক্ষ পাখনা, ডানা ) সৎ, পু) হংস। 

শিতিচার ; সং, পুং শাকবিশেষ । 
শিতিসারক ; সং, পুৎ, তিন্দুবৃক্ষ 

'শিতিবাসাঃ € শিতিবাসস্, শিতি কৃষ্ণবর্ণ 

_বাসস্ বস্, ৬ঠী- হি) সংঃ পু 
বলদেব, নীলাম্বর । 

শিথিল ক্লথ মোচন করা+ইল (িল)-_ 
প্রৎ, নিপা তন ) বিং, ত্রিৎ। শ্লথ, আলগা, 
টিল।। ক্লান্ত, অবসম । অলস, জড়। 
সংযোগবিশেষ । শিৎ-১*ণপ্রচয়ঃ শিথি- 
লাখ্যে।ঃ য১ই সংযোগস্তেন জন্যতে 1?) 
ছর্বল। ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত । পরিত্যক্ত । যাহা 

. স্বাড়িয়। ফেল! হইাছে। 
| শিনি (শি তীক্ষ করা, অস্সে ধার দেওয়া4- 

নিক্-_ ক) সং, পুৎ, যছুবংশীয় নৃপবিশেষ। 

শিনেনগপ্তা (শিনেন গু ,শিনি- নপ্ত পৌজ) 
সং, পুং, সাত্যকি । 

শিপি ; সং, পু, রশ্বি, কিরণ । স্ট্রীৎ, চক, 
চামৃড়া । 

শিপিবি্ক শিপি রশ্বি-বিষ্ প্রবিষ্ট) ৭মী 

-ষ। মহাঁভারতে-_-“আমি শিপি অর্থাৎ 
তেজপ্রকাশ করিয়। সমুদয় পদার্থে প্রবেশ 
করি এই নিমিত্ত আমার লাম শিপিবিষ্ট 
হইয়াছে ।) সং, পুৎ, বিষু। 
“নৈকরূপো বৃহজ্রপ শিপিবিঞ্; প্রকা- 
শনঃ 1” শিব । দুশ্চম্ম, অনাবৃত মেড।। । 
টাক, ইন্দ্রলুপ্ত । কুষ্টরোগী। শিষ্টপ্রয়োগ 
-১,শৈত্যাৎ শয়নযোগাচ্চ শিপি বারি 
প্রচক্ষতে । ততপানাদ্রক্ষণচ্চৈব শিপয়ো : 
রশ্ময়ো মতাঃ। তেষ, প্রবেশাৎ বিশ্রেশঃ 

শিপিবিষ্ট ইহোচ্যতে 1ইঠি ব্যাসবচনমূ। 
শিপ্রা-স (শি+রক _-ক,আপ,নিপাতন) 

সৎ, আ্ীৎ, মহাকাল নগরীয় নদীবিশেষ; 
যে নদী উজ্জযিনী দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
গিয়াছে। 

শিফ-পুৎ, $& শো শয়ন করা+ফক, 
শিফা-ভ্্রীৎ, £ -ক, নিপাতন ) সং, 

তশ্তবিশিষ্ট শিকড়; নমনা, সরি । আীৎ, 
নদী । মাংসিকা । শতপুষ্প।। হরিদ্রা। 

পদ্মকন্দ। মাতা। 

১৯৫০২ ] 

শিৎ-১ 

শির 

শিফাকন্ম, শিফাক (শিফা তস্তবিশিষ্ট 

শিকড়-কন্দ যুল। ক- যোগে শিফাক) 
সৎ, পু পদ্দামূল, পদ্ষের গেঁড়ো। 

শিফাধর শিফা-ধর যে ধরে, ২য়!-ষ 
সং, পু, শ।খা, ডাল । ও 

শিফারুহ শিফ।- রুহ যে জন্মে) সং, পুং, 
বটবৃক্ষ | 

শিম (শিশ্বশবজ) সং, শিমগাছ। 
শিমুল (শাল্সলাশব্দজ কি ?) সং, বৃক্ষ" 

বিশেষ । : 
শিশ্ব - পুং (শি তীক্ষ কর! 
শিশ্বা, শিশ্দি, শিশ্বিকা +বি-ক অথবা 
শিশ্পী- স--ক্জ্রীৎ শম+ডিম্ষচ _ক, 

শিয়র (শীর্ষশবকজ) সৎ, যে দিকে শয়ন- 
কারীর মস্তক থাকে । 

শিয়াল, শেকল (শৃগালশব্মজ) ₹:) ফেক, 
শিবা । 

শির শ্ি সেবাকরা, মান্য + অ(ক) 
-ন্ম, নিপাতন) সং, কীৎ, ক, মাখা । 

শিরঃ (শিরস, শ্রি সেব বা; কর1+ অন্ 

_ঙ্খী, নিপাতন ) আৎ. ১ মস্তক । 

বৃক্ষাগ্র । অতগ্রভাগ। হৈ ন্যখ আগবন্তা 

দ্ল। প্রধান অধ্যক্ষ । পু ১ পিপ্পীলীমূল। 
আঅজাগর । শয্যা । [মন্যামী। 

নিপাতন) সং, শিমগাছ | শিম। 

ূ 

ৰ 
| 

ূ শিরঃকপালী; সং, পু, নরমস্তককপালধাদা 
শিরঃ পদা (001)1)8101),518) যাহাদের প্র 

মস্গ্রক্ষের নিকট জন, এ) যখা--কটলধি ক্ম্ 

নামক সমুদজীব। 
শিরচফল (শিরগ্ মস্তক- ফল) সৎ, পুং। 

নারিকেল । 

শিরজ (শির মস্তক-জ 

পৃৎ, মুদ্দজ, মাগার চুল। 
1 শিরনামা (শিরোনামন্ শব্দজ) সং) পদ্রের 

উপরি লিখিত নাম । 
শিরপা (শিরহপদ শবাজ) অৎ, অশ্বের অগ্র 

পদ উত্তোলন । পারিতোযিক, বকৃশিস্। 

যে জন্মে) অং, 

শিরমিজ শিরমসিরুহ, শিরমি মস্তকে 
শিরসিরুট / _জ, রুহ, রুহ-্ষে জন্মে) 

শ্রিসিকহ 9 সং) পুৎ) কেশ, মৃদ্ধজ, ম।খাস 

০ 



 শিরোমণি-ী -স্ত্ীৎ 

শিবো [১৫০৩] শিল' 

শি তিতিপাশ্াপািনল। ০০ পা পা ০ পপি াসিপীশিট পিপিপি পাশপাশি স্পা শিশিপশশীশিসীশিিসশি 

শিরন্্রাণ। 7 অ(ড)- ক) আন-ক, হয়া] উপাধিাবশেষ । বাক্যের শেষে থাকিলে 
শিরস্ক _ষ। পক্ষে কণ্-যোগ,) শ্রেষ্ট প্রধান অর্থ বুঝায়, যখা--শঠশিরে।* 

কিন্বা প্রকাশার্থ কৈ ধাতুজ +আ(ড)-ক) ; মণি, রমণীশিরোমণি । | 
২ ক্লীত, উত্ধীষ, পাকুড়ি। টুপি। শিরোমন্বা (শিরোমন্ন। শিরস মস্তক - 

শিরস্য (শিরস মস্তক + য(ফ্য)-জন্ব। ম্খন সজীবত্ব ) সং, পুৎ, শুকর। 
্ধার্থে) বিং দি, শিরঃসম্বন্ধীয়। শিরোজ । | শিরোরত্ব (শিরম মস্তরক-রত্ব মণি, ৬ী- 
সৎ পুৎ, নিম্মলকেশ, পরিক্ষত চুল। যব] ৭মী-ষ) সং ক্লীং, শিরোমণি । 

শিরা (৮৩19, শু হিৎসা করা1অ(ক)- ; কিরীটস্থিত রতু। বাক্যের শেষে থাকিলে 
'্ম, আপ.) সৎ, জ্রীং, শরীরমধ্যস্থ রক্ত | প্রধান, শ্রেষ্ট অর্থ বুঝায়। 
গম্নাগমনের পথ, শির, নাঁড়ী। যে সকল শিরোরুজা ; মধ, স্্রীৎ, সপ্তপর্ণবৃক্ষ । 
নাড়ী দ্বারা সঞ্চালিত রক্ত পুনন্দার হৃদয়ে | শিরোকুট, শিরোকুহ (শিরোরুহ। শিরস, 

শরস্থ, 1 শিরস-ত্রৈ রক্ষা কর।7 ] রত্ব-ভৃষণ,। কিরীটন্ছিত রত্ব। পণ্ডিতের 

আনীত হুয়। মন্তক- রুহ, কুহ (কুহু আরোহণ করা 
শিরাপত্র ; মং, পুং, হিস্তাল বুক্ষ । কপিখ। +০(কিপ)), অ(ক)- ক] যে জন্মে, ৫মী 

শিরাল (শিরা4ল- অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, | -ষ) সৎ, পুং, মূর্দিজ, কেশ, মাথার চুল। 

শিরাযুক্ত । সং) ক্লীৎ, কম্ধরক্গ। শিরোবনধ (শিরস মস্তক-বন্ী লতা) 

শিরালক (শিরাল+কণ্- যোগ ) সং, পু); আখ স্কীৎ, ময়ূরের শিখা । 

অস্থিভন বৃক্ষ, হাড়তাক্সার গাছ। শিরোবুন্ত ; সৎ) ক্লীৎ, মরিচ । 

শিরাবৃত্ত ; সৎ, ক্লীৎ, সীমক, সীসা। শিরোবেষ্ট -পুহ, (শিরস মস্ক- 
শিরি শে হিৎসা করা বা বধ করা+ই- ; শিরোবেষ্টন_ক্সী২, বেষ্ট, বেষ্টন যে 

প্রৎ। খ্ধনইর্) সং, পুৎ, খড়গ । বাণ। |] বেষ্টন করে, দ্বিতীয়া-ষ) অং, উষ্ণীষ, 

হিৎঅন্যঞ্জি । শলভ, পঙ্গপাল। পাকড়ী। 

শিরীষ (শ হিৎ্সা করা7 কীষন্ শমী) | শিরোছছি (শিরস _-অস্থি হাড়) সৎ কী, 

সৎ, পু, বৃক্ষণিশেষ । ক্রীহ,। শিরীষফুল। | করোটি, মাথার খুলি। 

শিৎ-১ এপদৎ সহেত শিরীষপুষ্পৎ ন। শিল (শিল্ গৃহীতশস্যশেষ আহরণ কর14- 

পুনঃ পতাত্রিণঃ 1”) অ(ক)-_ ভাবে) মধ, ক্লীৎ, উত্ববৃত্তি) ক্ষেত্র 

শিরোগৃহ (শিরস অগ্রভাগ _গ্রহ, ৬ঠী | হুইতে শস্য লইয়া গেলে পর অবশিষ্ট 
_ষ) আত, ক্লীৎ, অউ্রালিকার স্লো] পতিত ধান্য।দি খুঁটিয়া লওয়।। (এক 

পরিস্থ গৃহ, চত্দ্রশালা, চিলেব3 । একটা ধান্যার্দি খুটিয়া লওয়াকে উদ্ 

শিরোধরা, শ্িরোধি (শিরমু মশ্তক- ধরা, এবং ধান্যার্দির শীষ খুটিয়া লওয়াকে 

ধিধ, ধা ধারণকরা+ অন্- ক,ইকি)_ শিল কহে)। 

ধি] যে ধরে, দ্বিতীয়া-ফ) সং, সত্রীৎ, | শিল। (পুব্রে দেখ, আপ.- প্র ) সৎ, স্ত্ীং, 

গ্রীঝা, গলদেশ। পাষাণ, প্রস্তর, পাখর। ছারের অধঃস্থিত 

কাষ্ঠাপি, গোবরাট। স্তত্তশীর্ষ, খুঁটি বা 
থামের মাথা । মনঃশিলা। ছুই খামের 
উপরিস্থাপিত দ্বীর্ঘ কাষ্ট, পাড় । কপুর। 

শিরোধাধ্য (শিরস, মস্তক - ধাধ্য, ৭মী-ষ) ৰ 

বিং১ত্রিৎ, মন্তকে ধারণীয। অতিশঘ় মান্ত ৃ 
শিরোপা (শিরস মস্তক-পা রঙ্গ করা 

+ অড)-ক) মহ, ক্রীৎ।  উদ্ষীষ, | শিশাকণী ) সং, স্ত্রীৎ, শন্তকীবৃষ্ষ, বাবলা" 

পাগড়ি । ূ গাছ । 
শিরোমণি - পুৎ (শিরম, মন্তক- ; শিলাকুটক (শিল। প্রস্তর-কুট্র ছেদন 

) মণি রড, *ঠী- ূ কর! + অক-প্রাং) সং পুৎ, টক্ক, 

যবাণ"মী-_ষ) সং, শিরোরতু । মস্থকন্ছ গযাণভেদ্নাস্। র 



শিলী [ 

শিলাজ, শিলাজত্ (শিলা পর্বত 
জাত। শিল। পাষাণ--ভতু লাক্ষা। 
গ্রীষ্মকালে পর্বত সকল উত্তপ্ত হইলে 
যে স্বর্ণাদি ধাতুসার তাহ হইতে ক্ষত্িত 
হয়) সৎ, ক্লীৎ, পর্বতজাত উপধাতু- 
বিশেষ । শৈলেয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 

শিলাঞ্জনী ; সৎ, স্ট্রীৎ, কালাঞ্জনী বৃক্ষ । 
শিলাটক (শিলা পাখর--অট্. গমন করা 

4আঅক-প্রৎ) সং, পুংঃ অট্টালিক]। 
অট্টালিকার উপরিশ্ম ক্ষুদ্র গৃহ, চিলের 
ছাত ।গর্ত। 

শিলাতল ; সং, ক্লীং, শিলার উপরিভাগ । 
শিলাত্বজ, শিলাসার (শিল। পাথর - আত্মন্ 
'আপনি-জ জাত। শিল। পাষাণ- সার 

সারাংশ ) সং, ক্রীং, লৌহ, লোহা । 
শ্িলাস্বিকা (শিলা প্রস্তর _ আত্মন্ বস্য+ক 

-প্রথ) সৎ, আ্্ীৎ, অর্ণাদি গলাইবার 
পাত্র, মুচী। ূ 

শিলাধাতু (শিল। প্রস্তর ব1 পর্বত-- ধাতু 
আকরীয় ) সং, পুং, সিতোপল, খড়ী। 
পীতবর্ণ গিরিমাটা । 

শিলাপট্ট (শিলা প্রস্তর--পট্ট সমতল) 
সং, পুং, পেষণার্থ শিলা, শিল। 

শিলাপুত্র (শিলা সমতল প্রস্তর -_ পুত্র ) 
সং, পুং, ঘধণাল, লোড়া। 

শিলাময় (শিল1+ময়-বিকারার্থে) বিং, 
ত্রিং, প্রস্তরনিম্মিত | 

শিলারস্তা ; সং, স্ত্রীৎ, কাষ্ঠকদলী। 
শিলাশ্থি (79059 1১০৪) যে অস্ছি- 

খণ্ডের উপরিভাগে মস্তিক্ষ অবহ্থিত। 
শিলাসন, শিলাহর শিলা প্রস্তর বা পর্দত 

-অসন বাসস্থান কিংবা আসন বসিবার 
স্থান।-- আহ্বা নাম) সংঃক্লীৎ, শৈলেম়, 
শিলাজতু । 

শিলি (শিল্ গৃহীত শস্যশেষ আহরণ 
করা+ই(কি)-ম্ম) সং, পুং, ভূর্জ- 
পত্রবৃক্ষ । লি, লী স্ত্রী, ছত্রাক পুপ্প। 
গোব্রাট | নেকী । শল্য। 

শিলিন্দ ; সং, পু, মত্স্যবিশেষ । 

শিলীদ্ষ, (শিলী তব ধারণ করা+-(খ)_ 
ক) সং, পু» মত্স্যবিশেষ । কদলী বৃক্ষ । 

১৫০৪ | শিল্প 

কীৎ, কদলীপুন্প, যোচ1। ছত্রাক, বেঙের 
ছাতি। করকা, শিল। ন্ধ1--ত্রীং, 
পক্ষিণীবিশেষ । মুক্তিকা। কন্দলী। 

শিলীব্ষক (শিলীন্ম,*4+ ক_- যোগ) সং, 
ক্্ীং, 'গোময়চ্ছত্রিক, গোবরের ছাত1। 

শিলীন্ধী; সং, শ্রী, পক্ষিণীবিশেষ। 
কেঁচো। ভেকী । মৃত্তিকা। [রোগ। 

শিলীপদ ; সং, পৃ, পদরোগবিশেষ, গোদ- 

শিলীমুখ (শিলী হুল-_মুখ, ৬ঠী- হিং) 
সৎ, পুৎ, ভ্রমর | বাণ। যুজ্ব। জড়ীভূত। 

শিলেক় (শিলা পর্বাত+ এয়(ফেয়) _ প্রহ) 
সং, ক্রীৎঘ, শৈলজ, শিলাজতু। বিং, 
ত্রিং, শিলাসম্বন্বীয় ৷ 

শিলোচ্চয় (শিল1-উৎ উপন্গি-চি একত্র 
করা+অ-প্রৎ, খথবা শিল1-- উচ্চয় 
রাশি ) সং, পু, শৈল, পর্জাত  পন্দুত- 
শুন । 

শিলোধ্ধ শিল গৃহীতশমে হরণ _ উদ 
জীবিকার্থ ত্য ধান্যাগি খুটিয়া লওয়। 
+ অঘষঞ)-_ ভাবে) সং» পুৎ, উদ্থবৃত্তি, 
ক্ষেত্র হইতে শস্যাদি লইয়া গেলে পর 
অবশিঈ পতিত খান্যাদি খুটিয়া লওয়া। 

শিলোখ, শিলোদ্ভধব (শিলা প্রস্তর-উখ 
যেজন্মে। শিলা প্রস্তর বা পর্ধাত- 
উদ্ভব উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, শিলা হইতে 
উত্পন্ন । সং, ক্লীৎ, শৈলেয়, শিলাজতু। 

শিলৌকাঃ (শিলৌকস, শিলা পর্নত- 
ওকস স্থান ) সং, পু, গকুড়। 

শিল (শিল্ | একাত্ত রত হওয়া] নিপুণ 
হওয়া+পকৃ্ -_ ভবে) সং,কীৎ, বন্ক নিম" 
ণ।দি কম্ম। কারিকুরি। (1 পক - শর) বেণুত 
বীণ!দিবাদ্য, নৃত্যগীতবাদ্যাদি। ক্রব। 

শিল্পকার, শিল্প কারা শিল্প কাগিন্। শিকার, 
কারিন্ [কু করা+ অ(ষণ্), ইন্(ণিন্) 
-ক)]যে করে, ২য়া-ষ) বিং। ত্রিং) 

শিল্পী, কারিকর। 
শিলযন্ত--কল। 
শিলিপি- প্রস্তরাদিতে ক্ষোদ্ধিত অক্ষর। 
শিল্শাল, শিজিশাল (শিল শালা গৃহ, 

৬ঠী-যষ) সৎ, রীৎ, লা স্ত্রী) শিল্পকণ্ 
করিবার ঘর, কারখানা ঘর । 



শিলিক, শিলী (শিল্পিন, শিল্প 
 ইন্-অন্তযর্থে) যিং, ত্রিং, 

কারী, কারিকর। 
শিব (শিব কল্যাণ অ -অজ্ত্যর্থে, কিংবা 

শো [অশুভ] নাশ কর1+ব--ধি। অথবা 
শী [অণিমারদি অষ্টশুণ] শয়ন করা 
অর্থাৎ অবস্থান কর1+ব _ধি) সৎ, পৃ, 

শিল্পকর্ম্ম- 

শর, মহেশ, মহাদেব । পারদ । মুক্তি, 
মোক্ষ । বেদ। বিক্ষস্তাদি ঘোগ্সের 
অন্তর্গত ঘোগবিশেষ। পশুবন্ধন কাষ্ঠ 
বা স্তম্ত। লিঙ্গ, মে। শিবলিঙ্গ । ক্লীং, 
হথ। মঙ্গল। জল। গুভ। সৈন্ধব, 
আমুদছলবণ। শ্বেতটঙ্কপ। অহ্বৈতত্রহ্ষ । 
শিং. ১ “শিবমদ্বৈতৎ তুরীয়ং মন্যতে 1) 
বি, ত্রিৎ, শুভদ । সুখ । রম্য, রমণীয়। 

শিবক (শিব+ক- প্রং) সৎ, পু, কীলক, 
খোটা, পৌজ। গকুদিগের পাত্রকণ্ড,য়- 
নার্থ গোষ্ঠে নিখাতকাষ্ঠ। 

শিবকর, শিবন্গর শিব গ্লগল-কর ঘে 
করে। শিব মঙ্গল-_কু করা 4 অ()- ক) 
বিং, ত্রিৎ, মঙ্গলকারক, শুভদায়ক। 

শিবকীত্তন (শিব- কধর্ভন গুণকথন) সৎ, 
পু বিষু্ড। শৈব, শিবের উপাসক। 
ক্লীৎ, শিবের স্যতি । 

শিবঘশ্মজ (শিব-ঘন্ম্ ঘাম_-জ জাত) 
সং, পুৎ, মঙ্গলগ্রহ।  [কক্ধা চত্দশী | 

শিবচতুদ্দশী; সং, স্ত্রীং, ফাল্তন মাসের 
(শিবভ্বান (শিব মঙ্গল-_জ্ঞান ) সং, ক্লীং, 

শুভাশুভকালবোধক শাশ্ম। 
শিবতাতি (শিব সুখ +তাতি _ প্রৎ) বিং, 

ত্রিৎ, ক্ষেমঙ্কর, শুভজনক। 
শিবদত্ত ; সং, ক্রীৎ, বিষুংচক্র | 
শিবদারু ; সৎ, ক্রীৎ, দেবদাকরুবৃক্ষ । 
শিবদৃতী, শিবরতিকা (শিব-দূতী [দূত 

বার্তীবহ+ঈ--প্রৎ] বার্তীবাহিনী ) জাৎ, 

৮ টিটি িাাাটিাাা্শাশাীীীং 

ৰ 
1 

ূ 
| 
| 

| 
[ 

1 
| 

| 
| 
] 

স্ীৎ, দেবীবিশেষ, দুর্গা । যোগিনীবিশেষ | 
শিৎ-১ “কৌধিক্য। হৃদয়াদ্েবী নিঃক্তা 
ধ্যানতো। হরে । ক বিখ্যাতা 
শিবাশতসু সংবৃতা।” [বেলগাছ। 

শিবদ্রম (শিব দ্রম বৃক্ষ) সৎ, পু, 
শিৎধর্্ম ; সৎ, ক্রীং, উপপুরাণবিশেষ। 

ূ 
| 

+ ইক, | শিবধাতু ; সং, পুত, পারদ । গোদপ্তমণি |. 
শিবপুরী (শিব পুরী নগরী) সং, ্ীৎ 

বারাপসী, কাশ। | 

শিবপ্রিয়; সং, ক্লীৎ, বদ্রাক্ষ । পুৎ, বকবৃক্ষ। 
ক্রিক, ধুস্তর | বিং, ত্রিং, শিবের প্রিক্ক 
দ্রেব্য)। ম্বা-স্ত্রীৎ, দুর্গা । 

শিবরাত্রি (শিব _রাব্রি ) সং, স্ত্রীং, শিব- 

চতুর্দশী, ফাল্কন কৃষ্চতুদ্দিশীরাত্রি ৷ 
শিবনাছি ; সং, পু, শিবলিলবিশেষ। 
শিবলিঙ্গ ; সং, ক্লীৎ, শিবের প্রস্তরমৃস্তি- 

কাদিময় লিঙ্গমূর্তি। 

শিববাহন (শিব-বাহন, ৬ঠী-ষ) সৎ, 
পৃৎ, বৃষ, ষাড়। [পার11 

শিববীজ (শিব-_ বীজ ) সং, ক্ষীৎ, পারদ, 
শিবসাধুজ্য ; সং, ক্লীৎ, শিবত্ব, শিবস্ব জপ । 
শিবা শিৰ+আপ.- প্র) সংখস্্বীং,শৃগালী। 

হরীতকী। আমলকী । নদীবিশেষ | 
হরিদ্রা। মুক্তি, মোক্ষ । দুর্বা। শশী- 
বৃক্ষ । তুর্গা, ভবানী । শিষ্টপ্রয়োগ - ১ 
গশিব। কশল্যাণরূপা চ শিবদা চ শিব- 
প্রিয়া । প্রিয়ে দাতরি চা শব্বঃ শিবা তেন 
প্রকীর্ত্িতা॥। ১২ “শশ্চ কল্যাণবচন 
ইরেবোতকুষ্টবাচকহং | অমৃুহবাচকশ্চৈৰ 
বাকারে দ্াতবাচক। শ্রেঘঃ সংঘোতকুষ্ট- 
দাত্রী শিবা তেন প্রকীর্তিত1 1? ৩৫শিবো 
হি মোক্ষবচনশ্চাকারেো। দাতষাচকঃ | 

স্বয়ং নিব্বাণদাত্রী ষা স। শিবা পরি- 
কীর্তিতা ॥? 

শিবাক্ষ (শিব _ অক্ষ |অক্ষিশন্দজ +ষ] চক্ষু) 
সং, ক্লীৎ, কুদ্রাক্ষবীজ। 

শিবানী (শিব+ঈপ, - প্র, আন্-জাগম। 
অথবা শিষ কল্যাণ-আ-নী লওয়া 
+অ(ড)- ক, ঈপ.) সং, স্ত্রী) শিব- 
পত্বী । পুষম্পবিশেষ । জয়ন্তী বৃক্ষ । 

শিবাপ্রিয় (শিবা হুর্গা- প্রিয়) সৎ, পু 
ছাগল, ছাগ। (সৎ, পু২, কুকুর । 

শিবারাতি (শিবা শিয়াল- আঅরাতি শক্রু) 
শিবালয় (শিব_ আলয় বাসম্থান) সং, 

পুৎ, ন্বক্ততুলসী | ক্লীৎ্ শ্বশান, গোর- 

স্থান। শিবের মন্দির। 
1! শিবালু ; সং, পুং, শ্গাল । 

১৮০ 



শিশু ] 

শিবি শি তীস্ষকর11+বি-ক) সং. পুথ, 
শরণাগতরক্ষক স্বনামপ্রসিদ্ধ হৃপবিশেষ, 
উ্বীনর রাজার পুত্র। দেশবিশেষ। 
হিৎজ্রজক । ভূর্জবৃক্ষ । 

শিবিকা (শিবি 1 লাম ধাতু] হৃখদ্দান কর। 
+অকপণেক)- ক, আপ.-- প্রং) সং, স্ত্রীং, 
যানবিশেষ, পান্ধী, ডুলি। 

শিবির (শী শয়ন করা বা বিশ্রাম কর1+ 
ইরকির)-ধি। ব্-আগম) সৎ, ক্লীং, 
সেনানিবেশ, ছাউনি। পটাবাস। শস্য- 
বিশেষ । 

শিবীরধ €(শিবী শিবিকাশব্দজ - রথ) 
সং, পুৎ, শিবিকা, পাস্থী, ডুলি। 

শিবেতর €(শিব- ইতর) বিৎ, ত্রিং, অ- 
শিব, অমঙ্গল। 

শিশয়িষা (শী শয়ন করা4সনৃ _ ইচ্ছার্থে, 
আ1-_ ভা) জং, স্ত্রীঘ, শয়ন করিতে ইচ্ছা । 

শিশরিষু (পূর্বের দেখ, উ-ক) বিৎ। ত্রিৎ, 
শয়ন করিতে ইচ্ছুক । [পারবিশষ। 

শিশি (যবনভাষা ) সং, কাচনিশ্মিত ক্ষুদ্র 
শিশির (শশ (দক্ষিণে হুর্ধ্য গেলে] গমন 

কর1+ইরকির)-ধি, অঅ স্থানে ইর) 
২, পুং, হিম, তুষার । পু - ক্লীৎ, শীত- 

কাল, মাঘ ফাল্তন--এই ছুই মাস। বিৎ, 
ত্রিং, শীতল । জড়। শ্িখ-১ “শিশিয়- 
বসন্তে পুনরায়তঃ। ২ আনন্দী হরি- 
চন্দনেন্দুশিশিরঃ জিপ্ধো রুণন্ধ্যন্যতঃ |” 

শিশ (শিশ গমনকরা+উ-ক। অথবা 
শো! তীক্ষকরা+উ -ক, দ্বিত্ব) সং পুৎ, 
বালক, পোত, শাবক । ডিম্ব। ৮ বা ১৬ 
বৎসরের অনধিক বয়স্ক । 

শিশুক (শিশু + কণ্-যোগ) সং, পুৎ, 
জলচরজন্তবিশেষ, শুশুক। বৃক্ষবিশেষ। 
শিশু, শাবক । 

শিশুগন্ধা; সং, স্ীঘ, অল্পিকাবিশেষ। 
শিশুত (শিশু 4 ত্ব-ভাবে) সং, ক্লীং, 

শৈশব, বাল্য বস্ছা । 
শিশুপাল (শিশু -পাল [ পা-ঞ্িঃ-পালি 
+অষণ)- ক] যে পালন করে) সং, 

পুৎ, চেদিবংশীয় হৃপবিশেষ, দমঘ্োষের 
পুত্র 

১৫০৬ | 

। শিশ্বিদান ( শ্বি্ [শুক্রবর্ণ 

শা িাশটীশীশ্ শশা টশসপাশ 

শিষ্য 

শিশুপালক (শিশ -পাল বে পালন করে+- 
ক-প্রৎ) সৎ, পুৎ, শিশুপাল। কেলি- 
কর্বন্ব । বিৎ, ভ্রিং, শিশুরক্ষক। 

শিশুভাব ; সৎ, পুং) তান্ত্রিকভাববিশেষ। 
শিশুত্ব। 

শিশুপালহা (শিশুপালহন্, শিশুপাল- 
হন [হন বধ করা + *ক্িপ)-ক)] 
যে বধ করে, দ্বিতীয়া - ষ) সৎ, পুৎ, কৃষ্ণ । 

শিশুমার (শিশু শাবক-মার [যৃণ্িিন 
মার+ অ(ষণ্)-ক] যে মারে, দ্বিতীয়! 
সব) সং, পুং, জলজন্ভবিশেষ, শুশুক। 
তারাচক্রবিশেষ । 

শিশুবাহক (শিশু -বহ্ বহন করা+7+ অক 
(ণক)- ক) সং, পুৎ, বন্যগাছ। বিৎ 

ত্রিৎ। বালকের বহনকারী । 
শিম (শশ গমন করান +ন(নকৃ)- ক, 

নিপাতন ) সং, পুত, পুরুষ-ছি : পুকুষো- 

পশ্য) মেড । 

1) ধার্মিক 

বা পবিত্র হওয়া 17 ৮:57 শরৎ দ্বিত্ব, 
-দ )বিৎ, তরি, নিতদাষী, ধান্মিক। 

পাপকক্মকারী। [শীধ। মঞ্জরী। শিখা। 

শিষ, শীষ (শীধ শন্দজ ) সং, ধান্যাদির 
শিষ্ট (শাসু শামন কর11+তক্তি)-ম্ম) 

বিৎ, ডিৎ, শান্ত, ধীর, সুবোধ, হুশীল। 

শি - ১ “ন পাণপারচপলে| ন নেত্র" 

চপলো মুনিং। ন চ বাগঞ্গচপল হতি 
শিষ্স্য লর্ষণৎ |? নীতিজ্ঞ। অবশিষ্ট। 

বশতাপন্ন, পোষা । শিক্ষিত, বিনীত। 

প্রধান, বিখ্যাত। আজ্ঞগ্ড । পু২১- মন্ত্রী, 
সভ্য । সর্দার 

শিই্তা (শিষ্ট+তা- ভাবে) সং, 
শিষ্টের ধশ্ম, নআ্রতা, ধীরত]। 
অবশিষ্টতা। বিনয়। বশীভূততা। 

শিষ্টাচার (শিষ্ট - আচার আচরণ ) সং 

পুং, সাধুব্যবহর, ভদ্রতা । 

শিষ্টি (শান শাসন করা + তি্তি)_ 
ভাবে, নিপাতন ) সং, শ্রী, শাসন, 

তাড়ন। ব্সজ্ঞ, আদেশ। শোধন। 
বিন্যাস। 

শিষ্য শি দেখ, যফক্যেপ)-- শ্ম) সৎ) পুত 

অহ) 

শেষ, 



শীত [ ১৫০৭ ] শী 

ছাত্র, অন্তেবাসী। বিংওক্রিৎ, শাসনযোগ্য । | অংশু-কিরণ, *ী _ হিং) সৎ, পুং, চক্র 
উপদেষ্টব্য | শিক্ষিতব্য, শিক্ষণীয় । হিমকর। কপুরি। 2 

শিল্কা, শিহ্াক (সিহ্ ভ্রবহওয়া+ল-- | শীতকুস্ত; সং, পুং, করবীর। ভী-স্ত্রীঘ, 
প্রথ | সিলশ । শিহুল+ক- যোগ) সং, |] জলজবৃক্ষবিশেষ। 
পুত পাঙ্ছদব্যবিশেষ । শীতচম্পক (শীত শীতল -৮ম্পক ফুল) 

শীশৌ শয়নকরা+*(কিপ)- ভাবে) সং) সৎ, পুৎ, দর্পণ । প্রদীপ । 
স্পীৎ, শয়ন, শাত্তি। শীতপণাঁ ; সং, স্্ীৎ, অর্কপুম্পিকা। 

শীকর-স শৌকু জলার্দি সেক করা+ অরল্ | শীতল শৌত শীতলতা -ল! দানকর1+" 
-ক) সহঃ পুৎ,* বায়ুপ্রেরিত জলবিশ্টু, অ(ড)-ক, কিংবা শীত শৈতা+ল- 
জলকণা। স্শ্ম বৃষ্টি । বায়ু। অন্তযর্থে) বিৎ, ত্রিং, শৈত্যগুণযুক্ত, 

শীঘ্র (শিন্ত্ আভ্রাপণকর14রকৃ- ভাবে, | ঠাণ্ডা । সৎ, ক্লীৎ, চন্দন। শৈলেয়। 
নিগাতন ) ক্রিৎ-বিৎ, ক্লীৎ, অবিলম্ব, | মৌক্তিক। বেণার মূল | পগ। পুৎ, চক্র । 
দ্রুত, ত্বরা । (+রকৃ-ক) বি, ত্রিং,! অশনপর্ণা । লা-স্্রীং, দেবীবিশেষ, বসস্ত 
শীগ্রতাযুক্ত, সত্তর, তুরিত । বিস্ফোটকাদির অধিষ্টাত্রী দেবতা । লী-. 

শীঘ্রগ (শীঘ্র -গ[গমূ গমন করা+অড) স্ত্রী, জলজবৃক্ষবিশেষ। 
_-ক] খেগমন করে) বিৎত্রিং দ্রুতগামী, | শীতাঁবলী ; সৎ, শ্রী, মহাসমঙ্গা। 
তুরিতগতি। শীতশিব শৌত শীতল-শিব মঙ্গলকর) 

শীস্রচেতন শৌন্র-চিহ বোপকলা, জানা |] সং, ক্লীৎ। সৈক্গমবলবণ। শৈলেষ় নামে 
কন - ক) সৎ, পৃৎ, কুকুর | ত্রিৎ, দ্রেত- গন্ধব্য । পুৎ১ মধুরিক) মৌরী ॥ বাঁ”, 

চেতনাযুক্ত | [ভ্রুততাঁ, সত্বরত1 | স্্রীং, শমীবুৃক্ষ । 

শীঘ্র (শান্ত +তা- ভাবে) সং, আ্্রীৎ) | শীতা, সীতা শৌত+আ- প্রংৎ) সৎ, স্্ীং, 
শান্রবেধী শীপ্রবেধিন,শীন্্র-বেধিন যেবিদ্ধ। রাঁম্চজের গৃহিণী, জানকী। লাক্স লপদ্ধতি। 

করে) সং, পু, লবুহ্ত্, ক্ষিপ্রবিদ্ধকারী। | অতিবলা। কুটুন্থিনী। দূর্ববা। শিজিকাতৃপ। 
শীন্তপু্প ;) সৎ, পু, অগস্থযবুক্ষ | শীতাদ্রি( শীত-_অব্রি পন্দত, য়খ-স্) 

শখ্রায়মাণ শৌঘ্র (নামধাডুল! দ্রুত গমন | আত, পু) হিমালয় পর্বত ৷ 

করা+আন(শান)-ক। য,ম- আগম) | শীতাভ, শীতাভ্র (শীত শীতল- আভা 
বিং, ত্রিং, শীপ্রগমনকারী। ৰ দীপ্তি, ৬ী- হিৎ) সৎ,পুং, চন্দ্র । কপূর 

শীত (শ্য গমন করা+ত(ক) _ ক) বিং, | শীতার্ত, শীতালু শৌত- খত কিৎবা আর্ত, 

ত্রিং, শীতল, শৈত্যগুণমুক্ত। জড়।; পীড়িত, তৃতীয়া-ষ। শীত+আলু-- 
অলস। কাখিত, সিদ্ধ । (শীভ+ফঃ) ক্লীৎ, |. অন্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শীতপীড়িত, শীত- 

ং কাতর। শৈত্য গুণ, শীতলত] | জল | অকৃ। ১১ র্ 

হিমখতু,শীতকাল। বেতসবৃক্ষ। বহুনারক- | শীতাশ্বা (শীতাশ্বন্, শীত শীতল _ অশুনূ 
প্রস্তর) সং, পুৎ, চক্র কাস্তমণি | বৃক্ষ । অশনপর্ণীঁ। পর্ণট । নিম্ব। কর্পুর , পু 

শীতক (শীত+কণ.-যোগ) সং, পুঙঃ শীতীভাব (শীত শীতল - ভাব স্ভাব, মধ্যে 
শীতকাল । দীর্বনুত্রী। লস, কুড়ে, ঈ.চি)-_ আগম) মুক্ত, মোক্ষ । শীতলতা। 
বৃথাকালক্ষেপক্কারী। নিশ্চেষ্ট, নিরৃত।; শীতোত্তম শেত শীতল -_ উত্তম) সং,ক্লীৎ, 

হখীমনুষা । বৃশ্চিক । অশনপণা। বারি, জল । 
শীতকর, শীতকিরণ (শীত শীতল -_ ! শীৎকার (শীত অনুকরণ শব্দ--কার 

শীতগু, শীতভান্থ কর, কিরণ, গো)! করণ) সৎ, পুং, গেষ্ট স্দীদ্দের রতিকালীন 

শীতমযুখ, শীতমরীচি | ভানু, ময়ুখ, ধ্বনি, শিহরণ, “ইস্” এই শব্দ । 

শীতরশ্মি, শীতাংশু 9 মরীচি, বশ, (শীৎকৃত শৌ১ আদুকরণ শব্ব-কৃত করা 



শীর্ষ [ 

হইয়াছে ) সং, ক্লীৎ, রতিকালে স্ত্রীগণের 
মুখের অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ। 

শীত (শীত শীতল বা শীতা লাঙল 
পদ্ধতি +ষ_ প্রৎ) বিং, ভ্রিৎ, শীতষোগ্য | 
কুষ্ট, চসা। 

শীধু, সীধু (শী শয়নকরা1ধুকৃ-প) 
সং, পুৎ- ক্লীৎ, পরু ইক্ষরসজনিত মদ্ধ্য- 
বিশেষ। মধ্ু। 

শীধুগন্ধ (শীধু মদ্যবিশেষ-_ গন্ধ আন্রাপ ) 
অথ পু, বকুলপাছ। 

শীন ( শ্যৈ গমন করা+তক্তে)_ ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, ঘনীভূত (দ্বতাি)। মুর্খ । সৎ, পুং, 
অজগর, বৃহৎ অর্প। 

শীফর ; বিৎ, ত্রিং, স্কীত । রম্য । 
শীভব ; সং, পু, শীকর, জলকণা । 
শীভ্য (শীভ, প্রশৎসাকরা4ষ - প্রৎ ) সৎ, 

পু) শিব । বৃষ । [পুৎ, অজগর সর্প। 
শীর, শীল শো শয়নকর14+ রক- ক) অঙ 
শীর্ণ (শু হিৎ্সাকরা7ক্ত _ ক) বিৎ, ত্রিৎঃ 

কৃশ, শী । শুক্ষ। ছিন্ন। পতিত। 
শীর্ণপাদ, শীর্ণাজ্ি (শীর্ণ যাহা কু কড়িয়। 

গিয়াছে পাদ, অআভ্বিপা। ইহার 
মাতার অভিশাপে কেকড়াইয়া গিয়া- 
ছিল ) সৎ পুং, যম, অন্তক। 

শীর্ণবৃস্ত (শীর্ণ সক্ধ অথচ লম্বা! _বুস্ত বৌট।) 
সৎ, ক্লীৎ্, তরমুজ । 

শার্্বি (শু হিৎ্সাকর1+ বি- প্রৎ ) বিৎ 
ভ্রিং, অপহারক। হিৎসক। অসভ্য, বন্য । 
্বতিকারক। 

শীধ (শিরস্ স্থানে শীর্ধ) সৎ, ক্লীং, শিরস্, 
মস্তক, মাথ।। কষ্াগুর | 

শীষক (শীধ-ক তখ, ৫মী-হিৎ অথবা 
শীব+কণ্- যোগ) অং, কী, টোপর। 
পাগড়ী, শিরোশ্ছি, মাথারখুলি । মস্তক। 
জয়পরাজয় নিদর্শন পত্র। পুৎ, রাহুগ্রহ। 

শীর্ধচ্ছেদ্িক ( শীর্ধ ছেদ ছেদন ইক 
প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, শিরচ্ছেদনাযোগ্য, বধ্য। 

শীর্ধচ্ছেদা (শীধ ছেদ ছেদ্নীয় ) বিৎ, 
তিৎ, শিরশ্ছেদ নযোগ্য, বধ্য। শিং-১ 
“জীধচ্ছেদ্যমতোহ্হংত্বামূ 1” ভেটি)। 

».াাশী শশী শী শীীপিীপিপেসপেসপীসপেশ। 

এ. শশী ০১ শটিশিশীাশিশীাশি তি 

শীর্ষণ্য (শিরস্ মত্বক1ঘ(+) -কসরোহ- 1. 

চি ০১১১১১0১১১১ 

পার্থে। শিরস্ স্থানে শীর্ষণ ) সং, ্রীং 
শিরস্্াপ, পাগড়ী । পু, বিশদ কেশ, পরি- 
স্কতত চুল। বিং, ত্রিংঃ মস্তকম্ছ। মস্তক- 
জাত । [রীৎ, শিরস্সাঁণ, পাগড়ী । 

শীর্ঘরক্ষ শৌর্ধ মস্তক-রক্ষ রক্ষণ) সং, 
শীল (শীল একাত্ত প্রবৃন্ত হুওয়া+ 

(অল.)- ণ) সৎ, পুং- ক্লীৎ, স্বভাব । সচ্চ- 
রিত্র। চরিত্র । পুৎ, বৃহৎ, সর্প। বিং, ত্রিৎ, 
বিশিষ্ট, যুক্ত | 

শীলন (পুরে দেখ, অনপ্মেনট)- - ভা) সং, 
ক্ীৎ, আলোচনা । আভ্যাস। গ্রবর্তন। 
পরিদর্শন । অতিশীয়ন। 

শীলবান্ (শীলব, শীল আতাব+ বৎ (বু) 
অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, হুক্বন্ভা নু হু) সুশীল 
সচ্চরিত্রশালী। 

শীল ) সং, স্্রীৎ, কৌপ্ডিন্যম্দ 0) 
শখলিত (শীল দেখ, ত(ক্ত - ক) বিৎ, ত্রিং 

অভ্যস্ত । শিক্ষিত । আলো চিত। 
শীবল (শী [জলে শয়নকর1+ বল - প্রং) 

সং, ক্লীৎ, শৈবাল । শৈলেয়। 
শীবা শৌবনৃ, শী শয়নকর14-বন্ক্নিপ )- 

ক (অং, পুৎ, অজগর সর্প, বৃহৎ সর্প। 
বোড়।সাপ। 

শুঁটী (দেশজ) সৎ, কলায়শুটা, ফলত্বক । 
শুঁঠ ভিঠীশন্দজ ) সং, শুকনা আদ] । 
শুয়া, অঙ্গ শেকশব্দজ) সং, ধান্যাদির 

অগ্রভাগ । [শুড়। 
শড় শিগুশন্দজ ) সং, করিকর, হাতীর 
শুঁড়ী (শোৌগ্ডিকশন্দজ ) সং, মদ্যবিক্রেতা! 
শুক (শুভ. দীপ্তিপাওয়া+ক-ক। ভ- 

লোপ। অথবা শুক-+ কক.- ক) সৎ) পুংকচ. 
পক্ষিবিশেষ, টিয়াপাখী ।ব্যাসের গুরইনি রা 
পরীক্ষিতকে শুটমভ গবত শ্রবণ করাই. 
ছিলেন। মহাভারতে-_-মহরধি বেগবান: 
ঘ্বতাচী নায়ী অগ্নরাকে দেখিস, যা. 
সন্ত হইয়াছিলেন। ম্বতাচী তীর 
কামার্ত দেখিয়। শুক পক্ষিণিন্ব ক রা 
করিয়াছিলেন। মহুধি তাহাক্ছে, জম 
ধারণ করিতে দ্বেখিয়া কান“ রি 
চেষ্টায় অরণী মন্থন করিতে সানি 
ভবিতব্যতার. খবশ্যতাবিত্ব চরিত 



শক্তি [১৫০৯] শুক্র 

চেই কাষ্ঠ মধ্যে সহসা তাহার শুক্র 
নিপতিত হইল । মহর্ষি বেদব্যাস তদ্দর্শনে 
কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্বের ন্যাস়্ 

কাষ্ট ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ 
ঘর্ষণ নিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারৎবার 

বিলোড়িত হইল এবং অচিরাঁৎ তাহা 
হইতে তেজঃপুর্জকলেনর ব্রহ্গর্ষি শুক- 
দেব বিনির্গত হইয়া যন্দস্থলে প্রন্রলিত 
পাবকের ন্যাষ শোভা পাইতে লাগি- 
লেন । শুক্র বিলোড়ন দ্বারা তাহার জন্ম 
হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুক নামে 
বিখাত হইয়াছেন। রাবণের মন্ত্রী । 
শিয়ালকাটার গাছ। শিরীশ্বরক্ষ। ক্লীৎ, 
বক্স । বস্থপ্চল। শিরস্মাণ,উফীষ পাগড়ী । 
কী-ক্সীঘ, কশ্যপপত্বী। [নীরস, ম্লান । 

শুকনা (শোষণার্থ শুষ ধাতুজ) বিৎ, শিক্ষ, 
শুকন।স তিক- নাসা নাক, ৬ঠী- হিৎ)সং, 

পু, তারাপীড় রাজার মন্ত্রী। শ্যোণথাক 
বৃক্ষ ! বিৎ, গ্রিং, শুকের ন্যায় নামিকা- 
বিশিই। 

শুকপুচ্ছ শেক টিঘাপাখী _পুচ্ছ লেজ । 
তুলা বণের বলিয়!) সা, পু, গন্ধক । 

শুকাদন (শুক টিম়্াপাথা _- ভদন্ ভক্ষণীয়) 
২, পুৎ, দ্াড়িন্, দ।ালিম। 

শুল্তত শুচ শুচি হওয়া4 তক) - ক) সং 
ক্লীৎ, মাংস । কাঞ্জিক, আমানী। ব্যঞ্জন- 
বিশেষের যুষ | শিৎ-১ “কন্দমুলফলা- 

ধীনি সন্সেহলবণ।নি চ। যন্তদদ,ব্যেহভি- 
সুয়ান্তে তচ্ছুজ্তমভিধায়তে। সিঙ্গা। 
ছুর্দাক্য, কটুন্তি। বিৎ, ত্রিৎ, পবিত্র । 

" পরিষ্কাত। পধযফিত বা বিকৃত হইয়া অস্্র- 

যুক্ত । নিষ্ট র। শ্রিষ্ট । নিজ্জন। কতা স্ত্রীৎ, 
চুক্রিক। 

শুক্তি শুচ শোককরা ইত্যাদি+তি(ি) 
-৭) সং, স্ত্রী, ঝিনুক । ভআশ্বের বক্ষঃ- 
স্থলে লোমাবলীকৃত আব ৰ্রত্রয়। তথাহি- 
বক্ষঃস্থাঃ শুক্তয়ণ্তিশ্রঃ উর্থীরোমা জয়া- 
বহাঃ।” শঙ্খ । শঙ্খনখ | কপালথগু,মাথার 

খুলি। অর্শরোগ । চরিতোল। পরিমাণ । 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ । [ঝিনুক । 

শুক্তিকা শেক্ত4ক- যোগ) সংস্ত্রীং, শুপ্ধি) 

শুক্তিজ, শুক্তিবীজ (শুক্ষি-জ [জন 
জন্মান+'অ(ড)-ক ] জাত। শুক্ষি-- 
বীন্দ বীচি) সং, ক্লীৎ, মৌক্কিক, মুক্তা" 
ফল । বিৎ,ত্রিৎ, শক্তিজাত। 

শক্তিমান (শুক্তিমৎ্) সৎ, পুৎ, পর্ববত- 
বিশেষ। শিৎ-১ “ম্হেক্দ্রো অমলয়ঃ 
সহাঃ শুক্তিমান্ গন্ধমাদ্নঃ | বিন্ধ্যশ্চ 
পারিপাত্রশ্চ সণ্তৈতে চ কুলাচলা21” বিৎ, 
জীৎ, নদবিশেষ। 

শুক্র শেচ্ শুচি হওয়। ইত্যাদি+রকৃ--ক) 
সং, পুৎ, ভার্গব, দ্ৈত্যগুরু । “মহর্ষি 
ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থদ্বার হইতে বহি- 
গত হুইয়াছিলেন বলিষ্জা শুক্রনামে 
বিখ্যাত হইয়াছেন ।” গ্রহবিশেষ | বিক্ষ- 
সাদি যোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ । 
অগ্রি। চিত্রকবৃক্ষ। জ্যেষ্ট মাস। ক্লীৎ, 
তেজঃ। শরীরস্ছ ধাতুবিশেষ, বীধ্য, 
রেতঃ | শিষ্টপ্রয়োগ-১ “থা পয়সি 
সর্পিস্ত, গৃঢশ্ডেক্ষেরসো যথা । এবৎ হি 
সকলে কায়ে শুক্রৎ তিষ্ঠতি দেহিনাৎ 1”? 
চক্ষু রোগবিশেষ। 

শুক্রকর শুক্র বাধ্য - ক্র যে করে) সং, 

পুৎ, মৃজ্জা । বিং, ত্রিৎ, বীধ্যকারক। 
শুক্রস্ভুকৃ শুক্রভ্ুজ ১ শুক্র -ভুজ ভোজন 

কর।+০(বিপ)- ক) জঙঃ পুং, ময়ূর | 

বিৎ, ত্রিৎ রেতোভোজক। 

শুক্রভু শেক্র- ভূ হওন) সৎ, শ্ৎ, মত্জীা। 
শুক্রেল (শুক্র +ল-অস্তার্থে) বিৎ, তরি, 

শুরুযুক্ত । লা ক্স্রীৎ, উচ্চটাবৃক্ষ | 
শুক্রবার (শুক্র গ্রহবিশেষ-বার দিন) সং, 

পুৎ, শুক্রগ্রহের ভোগ্য দিন, সপ্তাহের 

পঞ্চম দিন। 
শুক্রশিষ্য তেক্র শুক্রাচাধ্য -শিষা, ৬্ঠী 

-ষ্) সং, পু» দৈত্য, অতুর । 
শুক্রতাজ ; সং, পুৎ, মধুর । 

শুরু শুচ নিশ্মল হওয়া+লকৃ- ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, শ্বেতবণবিশিষ্ট, শাদা । শুদ্ধ। সং, 
পুৎ, শ্বেতবর্ণ, শাদা রৎ। শুরুপক্ষ । ক্রীৎ, 
রজত, রৌপ্য । নবনীত। চস্ষুর রোগ- 
বিশেষ । কাঙ্জিকাদি। বিক্ষম্তাদি যোগ 
বিশেষ। সি 



ণ্চ্ 
সি 

শুরুক শিরু+কণ যোগ) সং,পুংশুক্লপক্ষ। 
শ্বেতবর্ণ। | 

শুরুকণ্মা শেরুকর্্মন, শুরু সাদা, নির্খবল_ 
কর্মন কাধ্য) বিৎ, ত্রিং, 'অকৃষ্ণকন্ম্া, 
সৎকর্ম্বের অনুষ্ঠাতা, শুদ্কচরিত্র । 

শুক্লুকঠক; সৎ, পুং, দ্াত্যুহপক্ষী। বিৎ, 
ত্রিংঃ শ্বেতগলযুক্ত । 

শুর্লুকন্দ ; সং, পু, মহিষকনদা। শ্বেতমূল। 
ন্না-আীং, অতিবিষা। 

শুরুধাত শুরু শ্বেতবর্ণ-ধাতু আকরীয়) 
সৎ, পৃ, কঠিনী, খড়ী। 

শুরুপক্ষ শেক শাদা- পক্ষ মাসাদ্) অহ) 
পুং, শুরুপ্রতিপদ্দ অবধি পূর্ণিমা পধ্যস্ত 
পঞ্চদশ তিথি । 

অরুপুষ্প ১ মাৎ, পু, ছত্রকরুক্ষ । কুন্দপুষ্প- 

বৃক্ষ । মরুবক | বিৎ, ত্রিং। শ্রেতকুহ্ম- 

যুক্ত | স্পা- স্ত্রীৎ, নাগদস্তী । শীতকৃত্তী। 
স্পী _ স্্ীং, নাগদজ্তী । « [শর্করা । 

শুরু! (শুরু 1 আ - প্রৎ্) সং, স্্রীং, সরস্গতী | 
শুক্লাপাঙ্গ (শুরু শাদা অপারগ চস্কুর 

প্রান্ত, ৬্ঠী- ছিৎ) সৎ) পু) মযুর | বিৎ, 
ত্রিৎ, শ্বেতবণাভ্তনেরা । 

শকাঙ্গী ; সং, স্ীং, শেকফালিক1। 
শুরিমা (শুরুিমন্, শুক্ু+ইম্ন্-ভাবে) 

২, পু, শুকুতৃ, শ্বেত রঙ । 

শুক্ষোপলা শের শাদ1- উপলা 
সং) স্্রীৎ) শর্করা, চিনি । পুধ, 

প্রস্তর) 

শাদা 

পাথর। (সৎ, পথ, বায়ু, বাতাস। 

অশক্ষি (শষ শুক্ষ হওয়া+কৃদি- প্র) 
শু (শমৃ শাস্ত হওয়া+গ- গ্রা,নিপাতন) 

২, পু, ব্টবুক্ষ । ছামড়া গাছ। পু 

শ।-স্ীৎ, ধান্যাদির শুয়া। 
শুঙাকম্ম শুঙাকম্মন্, শুঙ্গ1!-কশ্মন কার্য) 

সৎ, ক্রীৎ্। পুঙ্গামবন, সংস্কারবিশেষ | 
শিং- ১ “পুংসবনে চন্দ্রনাম। শুদ্ধাকন্শনি 
শোভন: 1? 

শুঙ্গী শে ধান্যাদির শুয়।+4 ইন্.- 
আস্তযর্থে) সং, পুৎ, বটগ।ছ। পাকুড় 
গাছ । বিৎ, ত্রিৎ, শুজবিশিছ। 

শুচ, শুচা (শুচ শোককরা4০(ক্ষিপ)- 
ভাবে) সং,স্বীৎ্, শেক, ছুঃখ, মনস্তাপ। 

১৫১৩ ] শুগু 

শুচি গেচ নিশ্মল হওয়া+ ইন্-ক) সং 
পুংঅগ্নি । চিত্রকবৃক্ষ । জ্যেষ্ঠমাস। 'আ- 

ষাঢমাস। সুর্য । চক্র । মহাদদেব। বৃহ- 
স্পতি । ব্রাঙ্মপ। অন্প্র।শন কালীন হোম। 
গ্রীষ্মকাল। শৃঙ্গাররস। সৌরামি। শিং 
-১ দনিন্মথ্যঃ পবমানহঃ স্যাৎ বৈছ্যুতঃ 

পাবকঃ স্মৃতঃ। যশ্চাসৌ তপতে ুর্্যঃ 
শুচিরগ্রিত্বসৌ স্মৃতঃ।” শ্বেতবর্ণ, শুরু রহ। 

শুদ্ধমন্ত্রী | সদাচার । বিৎ ত্রিৎ। নির্দোষ । 
আনুপহত । শুদ্ধ, পবিত্র । নিশ্মল। শ্বেত 
বর্ণমুক্ত, শুভ্র । অনুকূল। শিষ্টপ্রয়োগ - 
১. গগবাৎ পশ্চানদ্বিজস্যাভ্যি খোগিনাং 
হৃৎ কবের্চঃ। পরৎ শুচিতমৎ বিদ্যা 
মুখৎ স্্রীবহ্িবাজিনাম্ 07 স্্রীং, কশ্যপ- 
পত়্ী, তামার কন্য।। 

শুচিতা ভিচি+তা- ভাবে সৎ; 
শুদ্ধত], পবিত্রতা । নিশ্মলচ1। 

শুচিদ্রেম ; সৎ, পুৎ) অশ্বথ পু 
শুচিপ্রণী শেচি শুদ্ধকরণ--প্রণী সম্পার্ধন) 

অৎ, স্বীৎ, আচমন । 
শুচিস্মিত ; বি, ত্রিৎ, বিশুদ্ধ হাম্যযুক্ত 
শুচিরোচিত (- রোচিস্) সৎ, পুহ, চন্ত্র। 

শুকরুকিরণ । 
শুচিশ্রবা-(মহাভারতে--“আমি পপম্পর্শ 

না করিয়া পবিত্র বাকা সমুদয়” «ণবরি 
এই নিমিত্ত আমার নাম ৩৭. 1 হ্ই- 
য।ছে 11) আহ, পুধঃ কুষঃ | 

শুটারতা- স্ত্রীৎ+ (শৌটীর বীর+তা, য 
শুটটার্ম্য-ক্রীঘ $ -ভাহব। 3-5উ) সং, 

বীর্য, পরাক্রম ৃ 
শুদ্ধি, শুঠশী, ভিকা-জীৎ (শঠ, পোষণ 

করা +ই--৭) সং, স্ট্রীৎ, শুষ্ক আদ্রক, 
শঠ। 

শুগু শেণ গমন করা1+ড- ক) সং, পুধ, 
করিহস্ত, হাতির শুড়। হস্ত্রীর গণ্ডস্ল 
হইতে মদক্ষরণ। [পুৎ, হস্তা । 

শুগডধর (শুণ্ড শুড়-ধর যে ধরে) সৎ, 
শুপ্ডক (শুণ্ড 1 ক-- যোগ) সং,পৃং, শৌঞ্জিক, 

শুড়ি। যুদ্ধবেণু, রণশিঙ্গা। 
শণ্ডপার্ষ (91071000008%) যে সকল জীবের 

দ্বেহ বহুখণ্ড চর্ণময় আবরণে আচ্ছার্দিত 

স্ীং, 



শুদ্ধ 

পপ 

এব তর্দৃষ্ধভাগ হইতে এক শুণ্ড নির্গত 
হয়; ধথা--বার্ণাকূল্ (13290,0198) 4 

শুণডা শুগু দেখ, আপ.- প্রৎ ) সৎ, আ্্ীৎ, 
মদ্য। কুট্নী। জলহস্তিনী। হাতীর 
শু'ড়। নলিনী। (+ড--ধি) মদ্যগৃহ। 
বেশ্যা । 

শুগ্ডালদেহী (7১০1571) যাহাদের দেহে 

(০০০ 

অতি সুপ্ম হৃক্ধা ৩৩ আছে; ইহারা, 
ছুই গণে বিভক্ত, এই গণের প্রধান জীব 
প্রবালকীট। 

শুগ্ডাপান ; সৎ, ক্রীৎ, অদ্যপানগৃহ । 
শুগ্ডার (৩৩1 মদ্য1র-- প্রত) সং, পু, 

সুরা প্রস্কতকারী, শু'ড়ী। হস্ভী। অপকৃ্ই 
৩৩0, জঘন্যম্দ্য | 

শুগাল (শুগডা হাতীর শুড় + ল- 
অন্ত্যর্থে ) সং, পুৎ, করী, হত্ভী। 

শুগুকা (শুণ্ড] হাতীর শুড় + ক, আ) 
সং, স্ত্রীং, আল্জিভ। শুণ্ড1। 

শুণ্তী ভেগডিন্, শুণ্1+ ইন্_অন্ত্যর্থে) সং, 
পু, শু ও, জুরাপ্রস্ততকারক। হস্তাঁ। 

শুতুব্রী, শুতদ্র-দ্ধ শতদ্র দেখ) সৎ, 
ক্লীং, শতদ্রন্দী । 

শুদ্ধ, শুধ্ শুদ্ধ হওয়1-ত(ক্ত)- ক) বিৎ 
ত্রিং, পবিত্র । গ্রচ্ছ, নিশ্মল। উজ্জ্বল। 
নির্দোষ । শাণিত । ক্ষমত। প্রাপ্ত । অআমি- 
শ্রিত। উদ্ধত। শুভ। কেবল । সং, ক্লীৎ, 

সৈন্ধবলবণ। মরিচ । 
শুদ্ধদ্ৎ্ (শুদ্ধ-দস্ত) বিৎ,ত্রিং, শুভ্রদস্ত- 

যুগ্ত। শিৎ-১ "গতে তন্মিন জল- 
শুচিঃ শুদ্ধদদ্রাবণঃ শিখী |”) (ভট্টি)। 

শুদ্ধচাপী (তুদ্ধচারিন্, শুদ্ধ- চর গমন 
« করা+ইন্-ক) বিৎ, ত্রিৎ, নিম্মলচরিত্র, 

নিদ্দোষ' 
শুদ্ধজজ্ব (শুদ্ধ নির্মল, পবিত্র জভ্য] 
ঠ্যাড্) সৎ, পুৎ, গদ্দভ, গাদা । 

শুদ্ধমতি ; অৎ, পুৎ, চতুব্রিংশতি ভূতাহদস্ত- 
গত জিনবিশেষ । স্ত্রীৎ, পবিত্রবু্ধি। বিং 
ত্রিৎ, শুদ্ধ বুদ্ধিবিশিষ্ট। শি২-১ “তদন্বয়ে 
শুদ্ধমৃতিঃ প্রস্থ তঃ শুদ্ধিমত্ত্বরঃ 1” 

তদ্ধাত্ত (শুদ্ধ পবিত্র-অন্ত শেষ, পধ্যত্ত) 
সং, পু, অস্তঃপুর | অন্তঃপুরঘ্ী। শিং -. 

[ ১৫১১ ] 

স্পা পাপস্পাশীশীশিশ সী টশ্াাশীশিশীশ্শীীশ্ীাীপাশিশীশী শিট শা) ৫০৫৫ শশী শিকারি 

শুভ 

১ “স্ধান্তসত্ভোগ নিতান্ত । অশো- 
চাস্তা। স্তা-স্ত্রীং, রাজ্ঞী, রাজপত্বী। 
রাজার রক্ষিতা স্ত্রী । 

শুদ্ধি (শুদ্ধ দেখ, তি(ক্তি)- ভা) সং ১ স্্রীং, 
শোধন, শুদ্ধতা। স্বচ্ছতা, নিশ্বলতা | 

মাজ্জনা, পরিক্ষার । পবিত্রতা । সংস্কার- 
বিশেষ । দুর্গা । শিৎ-১ “ন্মরণাচ্চিত্ত- 
নাদ্বাপি শোধাতে সহি পাতকাৎ। তেন 

শুদ্ধিঃ সমাখ্যাত। দেবী কুদ্রতনো স্থিত 
শুজ্ধোদনি € শুদ্ধোদন + ই(ফিং- অপ- 

ত্যার্থে) সৎ, পুৎ, বৌদ্ধবিশেষ, শাক্য- 
মিৎহের পিতা। [সারণ। 
শুধরণ ( শুদ্ধার্থ শুধু ধাতুজ) সং, শুদ্ধকরণ, 
শুধু পুর্বে দেখ) ক্রি- বিং, কেবল, শুদ্ধ । 
শুন, শুনক-পুৎ্, শুনি _ পু, স্্রীৎ, শেন 

গমন করা+ অ(ক)ইহকৃ- ক) সং, কুকুর ॥ 
শুনঃশেফ ; সং, পুৎ খচীক মুনি পুত্র; 

অন্বরীষ রাজ যক্জার্থ তাহাকে ক্রয় করি- 
য়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্র মুনি রক্ষা 
করিয়াছিলেন। 

শুনক € শন+কণ্- যোগ ) সং, পু, মুনি- 
বিশেষ । কুকুর । [শুনা। 

শুনন (বাঙ।ল। শুন ধাতুজ ) সৎ, শ্রবণ, 
শুনাসীর, সশুনামীর; পুৎ, ইন্দ্র । পেচক। 

শিৎ-১ “শুনাশীরো দ্বিতালব্যঃ শুনা- 
সীরে। দ্বিদন্ত্যকঃ। তা।লব্যাদি দস্তমধ্যঃ 
শনাসীরশ্চ দৃশ্যতে । 

শুনার) মং, পুৎ, কুক রীসমূহ। 
শুন্ধ্যু তেন্ধ, শুদ্ধ করা+যু- প্রং) সং, পুং, 

অগ্নি, অনল। 

শুভ (শুভ্ দীপ্তিপাওয়া+ অকে)- ক) সং, 
রীং, ক্ষেম, মঙ্গল । হৃখ । পদ্মকাষ্ঠ । পু, 
যোগবিশেষ । বিৎ, ত্রিং, মসলদায়ক। 

হখী। কুশখলা। অন্দর, মনোহর । 

শুভৎযু (শুভৎ মঙ্গল +-যু- অস্ত্যর্থে) বিৎ, 
ত্রিৎ,শুভান্ি ত,কুশলী । শিৎ- ১'ক্ষিতিপঃ 
শুভংষু: ।”) (ভট্ি)। 

শুভকর,শুভক্কর (শুভ মঙ্গল-কর [কু করা 
শঘঅ.ট)- ক) থে করে) বিৎ্, ভ্রিং, শুভ- 

জনক, মঙ্গলকর। সৎ, পুৎ, স্বনামখ্যাত 
অন্ষশাপ্রকারক । রী -স্্রীঘ, পার্জাতী । 



শুন্ত 

উপপপীশি টা 

শুতগ্রহ (শুভ শুভদাযঘ়ুক _ গ্রহ ) সৎ, পু, 

সৌম্যগ্রহ ; ষথা _গুকু শুক্র অর্ধাধিক 

চন্দ্র, পাপগ্রহা যুক্ত বুধ । 

শুভপত্রিক1 ; সং, জ্্রীঘ) শীলপণী । মঙ্গল- 

পত্রিকা ৷ ু 

শুভবাসন ; সৎ, পুৎ, মুখবাসন ভ্রব্য । 

শুভশ্বচনী ; সৎ, স্জ্রীৎ। দেবীবিশেষ, হ্ুবচ নী, 

ইহার ধান্য ;) যথ।- “রল্া পদ্ঘচতুমু খী 

ত্রিনকনীগ চাঁমীকরালক্কতা পীনোত্ত,আকুচা 

ছুকুলবসন! ছিৎসাধিন্ধ 1 পর) । ঙ্ষানন্দ- 

মরী কমশ্ুলুকরাক্গাভী তিহস্তা শিবা ধ্যেয়া 

সা। শুভন্চনী ত্রিজগতা মন্থপদুদ্ধারিণী 1”? 

শুদ্ভদ্দ শুভ মঙ্ল-দ | দ। দাঁনকরা- 

(ড)১- ক] যে ঘন করে) বি, ত্রিৎ, শুভ- 

দায়ক, শুভজনক । পু, অশ্বখবুক্ষ | 

শ'ভশ্থলী শুভ মঙ্গলদায়ক সবল স্থান) সং, 

সূ্রীৎ, যজ্ভূমি । এঙ্গলজন ক স্থান । 

শুভ (শুভ দেখ, _ আঁ, প্রাৎ ) সখ, স্ক্রীৎ, 

শোভা । কান্তি । ইচ্ছ? । পার্ধবতীর সখী 

বিশেষ । দেবসভা। । বখশরোচন। । গোরো- 

চনা। শমী । প্রিয় । শ্বেতদৃব্বা | বিৎ, 

ত্রিৎ, ম্ঙ্গলজনিকা । 

শুভাঙী (শুভ সুদ্দর-_ অঙ্গ অব্ষব, ৬ষ্ঠী_ 

হিং) সৎ, ভ্রীৎ, কুবের-পত্থী। কামরেব" 

পত্রী তুন্দর ঘআব্য়ববিশিষ্ট স্টী। 

শুভ শেভ দেখ, রক) সখ) পু, শুন, 

বর্ণ । চন্দন । ক্লীৎ, অভ্রক। রেপ । গড়- 

লবণ । কাসীস । বিৎ, তরি শুক্রণ। ৰিশিষ্উ 

উদ্দীপ্ত । 
শুভ্রদ্ন্তী, শুভদন্তী (শুভ শীদ।, শুভ হুদার 

দন্ত, ঈপ. ৬ী _ হিহ ) সং, স্ত্রীং, বাযুকো, 

নের দিক হন্তিনী, পুষ্পবস্তনানক দিগ. 

গজের স্ত্রী । আুদতশ, উত্তম দক্ত বিশিষ্ট 

স্ত্রী । 
শুভ্ররশ্থি, শুনাহশু শিভ্র শাদ। _বুশ্মি অত্শু 

কিরণ, ৬ঠী _ হিৎ্) সৎ) পুৎঃ চত্দ্র, সধানশু । 

কপুরি । 
শুভ্রালু ; যাৎ। গুহ, মহিষকল্দ । 

শুভ্রাহণড ; সৎ, পুত) চক্র । কপুর। 
শুস্ত শুন্ভ্ দীপ্তি প19ঘ।+ আ.অন্)- ক) 

সৎ, পু, দৈত্যবিশেষ, নিশস্তাস্থরের 
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০.০ শী? শশা 

শপাশি 

জ্যেষ্টভাত1 । গবেষ্ঠীর পুত্র এবং গ্রহ্কা!- 
দের পৌত্র । 

শুস্তত্থাতিনী, 7 (শুস্ত অনুর বিশেষ. 

শুত্তমর্দিনী, ঘ।তিনী, মর্দিনী-নিহস্্রী) 

সৎ, স্ত্রী, ছুর্গা । 

শুল্ক € শুল, গমনকরা--ক -নামার্থে, 

যাহার দ্বারা প্রতিবন্ধ যায়, অ-ুউ, অথবা 

শুক্ক হুষ্টিকর14কস(ঘঅল.)- ভাবে) সং, 

পুৎ-ক্লীৎ, করবিশেষ, মাসুল । বিষাহের 

পণ। যৌতুক । মুল্য । পণ, বাঁজী। 

শুল্প; সৎ, র্লীৎ, রজ্জব, দড়ি। তাঅ,তাবা। 

শুন্ব (শুল্ব, পরিমাণ করান অ- গ্রৎ। 

অথবা শুধ, শুদ্ধহওয়। ইত্যাদি+ব- 

গ্রাৎ, ধল্ুল ) সৎ কী, তাঁঅ। রজ্জ, | 

যক্কম্ম। আচার । জলস্নিধি। 

| শুন্ধারি ( শন্ব তাআ- অনি শর ) সং, পু, 

গন্ছক 
শুশ্রুবান্ শিশ্রুবস্, শ্রে শুনা7+ বদ কেহ) 

__ক, ভূতকালে, দ্বিত্ব ) বিৎ. ভ্রিং, যে 

শুনিয়াছে ।1“শিশোত শুআষন শুভ 

শুরা; স+্, স্্রীৎ১ মাতা, জনন
" শিৎ-_- 

উত্ীষণ (ভ্রু শুনা1সন  পাদন।খে, 

ইচ্ছার্থে, আান(আনট ১" ছহ) অং, 

কী, জেব।, উপাসনা
 1 চ্ছা। 

শুত্দাা শুনা প্ু-ডপ [সনার্গে 

ইচ্ছার্থে, অ- ভা, আপ, দ্বিত্) সৎ, ক্টীৎ) 

শরবণেচ্চঠী । পরিচধ্যা, সেবা । কখন । 

শ্রত্রীমু শুজীষা দেখ, ১ ইচ্ছার্থে, উপা- 

সনার্থে, উ-ক,ছি
 5) বিৎঃ ভ্রিং। শব- 

ণেচ্ছু । সে ক্ক। 

শুষ - পুজঃ শুষে স্ৎ শুষ, শুক্ষহওয়া+ 

ইক. - ভাবে) সৎ) শোষণ, নীরসকরণ। 

(4+ই-ক) বিবর, ছিদ্র, গর্ত | 

| শুত্বির শেষ শুক্ষহওয়া+ইর (কিরচ)- ক 
কিন শুষি +র - অজ্ত্যর্থে) সং, কী ১ রন্ধ,১ 

ছিদ্র, গর্ত । বংশ্যাদিবাদয। অবকাশ । 

যে সকল যন্ত্র ফুৎ্কার দ্বারা বাদিত হয়, 

যথা__বংশী, শঙ্খ ইত্যাদি । পুৎ, মুখিক। 

অনি । বিৎ, ভিৎ, সচ্ছিদ্র, রদ্ধ,যুক্ত | রা 

রী, নদীবিশেষ। নলীনামক গন্ধদ্রব্য 

বিশেষ । 



শু ৰী 

শুধিল তিষ, শুক্ষহওয়া+ইর-প্রং, রসুল) 
সং, পুৎ, বাস্বু। 

গুক্ষ ভিষ শুক্ষহওয়14+ তক্তে)-_ক, ত কানে 

ক) বিং, ত্রিং নীরম, শুকৃনা। অকারণ, 
হেতুশৃন্য, নিরর্থক । শীর্ণ। 

শুক্ধল ( শুক্ষ কেখ, কল --প্রৎ অথবা শুষ্ক _ 
ল। গ্রহণকরা4 অভ) _- ক) সং, পুৎ+_ 
ক্লীৎ আমিষ, মাংস । বিং, ত্রিং। আমিষ- 
ভোজী। 

ভক্ষলী (শুক্ষল+ঈ-_ প্রং) সৎ, আ্্রীং, শুদ্ষ- 
মৎস । সাংল। 

ক্কবৈর ; সং, ক্রীৎ, উদ্দেশ শূন্য কলহ। 
শক্ষাঙগী (শুক শুকৃনা-কঅঙ্গ অবয়ব) সং, 

স্ত্রীৎ, গোধিকা, গোসাপ। 
শুক্ষার্ভঘ(শুক্ষ শুকৃনা- অন্দর আদা) সং, 

কী, শুঠী, শঁঠ। 
শুষ্ক) শেক্ক ৫&েখ, ন-- প্রৎ) সং পু, তৃুর্ঘয | 

আমি । $ 
শুষ্স ( শুক্ষ দেখ, মক.- ক) অৎ, পুত সূর্য্য । 

অগ্নি। বাঁয়ু। পক্ষী । অচ্চ?। ক্লীৎ,তেজ:। 
শৌধ্্য, বল । 

শষ্স। শেম্মন্, শক দেখ, মন্-ক) অৎ, 
পু, অগ্নি । হৃর্ধ্য । ডিত্রকবৃক্ষ । ক্লীৎ, 
তেজ: । শৌর্ধ্য, বল। বাযু। দীপ্তি । 

পক (শে! তীক্ষ কর1+উককৃ ক, নিপা- 
তন) সং, পুৎ- ক্রীৎ, শস্যা্দির স্ম্ক্াগ্র 
ভাগ, শুয়। দয়া। শিখা । সবিষজল 
যলোভ্ব জন্বিশেষ। 

শৃূকক (শৃক+কণ্-_ যোগ) সং, পু শাম্য- 
বিশেষ, যব । প্রারৃটকাল।বরস। 

সৃককীট, শুককীটক € শুক শুয়া- কীট, 
তৃতীয় - য) সং, পুৎ, শৃয়াপ্োকা। 

শৃকধান্য (শুক শুয়া-ধান্য, শয়া-ষও) 
সং, ক্ীং, স্ম্ক্লাগ্র শষ্য, ধান্য, ষবাদি। 

শুকর, সৃকর-_পু২ 8 শুক শুয্া+র- 
খুকরী _স্রীৎ ঠ প্র, কিংবা শু 

অনুকরণ _কর [কু কর14 অ(ট)_ ক] 
যে করে) সৎ, বরাহ, শৃয্ার। স্ত্রীৎ, বরাহ- 
ক্রাস্ত1। শুকর-পত্বী । 

শৃকরকন্দ ; সং, পুং, বারাহীকন্দ | 
শৃকফংষ্রক ; সং, পুৎ, ক্ষুদ্ধ রোগবিশেষ। 

পরশ 
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শশী 

খু 

শৃকবতী ; ষৎ স্ত্রীং, কশিকচ্ছু। 
শুকা; সৎ, স্ত্রী, কপিকচ্ছু । 
শুকল ; সৎ, পুৎ, ছুর্ব্বিনীত অশ্ব, দুষ্টঘোড়া 
শৃক্ষ (হৃপ্ধ্য দেখ, স-শ ) বিং, ত্রিৎ, অল্প 1 

সরু, মিহি । কৃতক, কৃত্রিম । পরমা 
বিষয়ক । 

শৃতিপর্ণ ; সং, পু, আরগধ বৃক্ষ । 

শুক্র € খুচ পনিত্র হওয়া+রক্্-কউ 

উ, চ. স্থানে দ) সৎ, পুং, ত্রাহ্মণাদি 
চতুর্দণের অন্তর্গত চতুর্থবর্ণ। ব্রহ্মার পৰ 
হইতে জাত ভ্রা- স্ত্রীৎ শৃ্রজাতীয়া স্ত্রী । 
দ্রাণী, ভ্রী_ শৃদ্রের পত্বী। 

শুন্রপ্রিয় ; সং, পু, পলা 
শুদ্রাবেদী ( শুদ্রাবেদিন্, শুদ্রা- আবেদিন 

যেবিবাহ করে) সং, পুৎ, যে ব্যক্তি 

শৃন্রজাতীয়! স্ট্রীর পাণিগ্রহণ করে । শিং 
১ “শৃদ্রাবেদী পতত্যত্রেকতধ্য তনপ্বস্য 

চ। শৌন্কস্য সুতোৎপত্তয। তদপ্ত্যতক়! 
ভূগোও 1” 

শুন (শ্থি বৃদ্ধিপাওয়1+ তভে)১স্ত বু 

শৃনবান্ _ক) বিংত্রিং, স্কীত। | 
শুনা (শ্বি বৃদ্ধি পাওয়া ত(ত্ত)-_ ক, 

আপ.) সৎ, স্ত্রীৎ, মাপের হাউ । বধ্য- 

ভূমি, প্রাণীবধ স্থান শি্টপ্রয্বোগ _ ১ 

“প্চশুনা গৃহস্ছদ্য চূলীপেষণুযুপস্করঃ । 

কণুনী চোদকুস্তশচবধ্যতে যাঁশ্5 বাহয়ন্।? 

আল জিভ ॥ 

৷ শুনাবান্ শেলাবত, শুনা মাংসবিক্রম্ের স্থান 

নবৎবেতু) _ অস্ত্যর্থে) সং, পুৎ, কসাই । 
শুন্য হে অতিশয় উন+য-_প্রৎ, স-শ, 

অথব! শুন] প্রাণিবধ + য(১)_ হিতার্থে) 
সং, কীৎ, আকাশ । বিন্দু, রিস্তুত। সৃচক 

*০? এই চিহ্ন নির্জন স্থান। অভাব। 
বিধ, ত্রিং, রি, খালি। নি্জন।রছিত। 

তুচ্ছ । ন্য।- স্ত্রী, নল্ী। ফণীমনসা । 
বন্ধ্যা। 

শৃন্যথ, শৃন্যমধ্য (শুন্য খালি -_ গর্ভ, মধ্য) 

নিৎ, ত্রিং, যাহার ভিতর খালি, ফাপা। 

শুন্যবাদশ শেন্যবাদিন্, শুন্য আকাশ _ বাদী 

যে বলে, ২য়া_য) অং, পুৎ, নাস্তি ক- 

বিশেষ, বৌদ্ধ । 

পেসার িশিশি তি 

১১৪টি হই নস 

৯০১৪ 



০ পাশপাশি শিরিন 

কী 

শৃপকার; সৎ, পুৎ শুদ্রের পচক। 
শ্যমান (শ্বি বৃদ্ধিপাওয়া+ আন(শোন) _ ক) 

লিং, ত্রিং, যাহা স্টীত হইতেছে । 

শৃষ্নার (শুকর শব্জ ) সং, বরাহ, শুকর । 

শন (শুরু সাহসী হওয়া+ অভনৃ)-- *। সৎ, 

| টি যাদববিশেষ, কৃষ্ণের পিতামহ । 

আুধ্য | বীর, জাহসী। মিহহ। শুকর । 

চিত্রক। সাল। লঙ্ুচ। ম্দ্র | বিৎ, ত্রিৎ, 
বলবান্। 

শুরণ € শৃর [ আর্শরোগ ] 

বিশেষ, শোনলাক বৃক্ষ । 

শৃরতা _স্্ীহ, 
শৃরন্ত ক্র, 

সাহস । 
শ্রমেন শের সাহসী -মেনা সৈন্য, ৬ষী_ 

হৎ) সৎ, পুৎ, ষছৃবংশীয় নৃপবিশেষ | 
দেশবিশেষ, মথ্রা । 

শর্প, সর্প (শূর্প, পরিমাণকর14-ক্ম _ প্রৎ 
শ.+প-ক) সৎ, পু, তীঘ, তওড,লাদি 
পরিক্ষরণার্থ বংশাদি নিশ্মিত পাত্রবিশেষ, 
কুল]। দোণদ্বয় পরিমাণ । 

শুর্পক (শুর্প দেখ, রক- প্র) অং, পুৎ, 
অন্ুরবিশেষ, কন্দর্পের শু । 

শৃর্কির্ণ, শর্পশ্চতি (শূর্প কুলা _ কর্ণ, শ্রুতি 

যাহার কর্ণ শুর্পের ন্যায় বৃহৎ ) সং, পুৎ, 
হস্ডী, গজ । বিৎ, ত্রিৎ, শুর্পতুল্য কর্ণমুক্ত | 

শৃর্পণখা (শৃর্প কুলা-নখ, শুর্পের মত 
খাহার নখ, ৬ঠী_হিৎ) জৎ, স্ত্রীৎ, রাব- 
ণের ভগিনী । 

শুপা, সুপ শের্প+ঈ _ভুস্বার্থে) সং, পুত, 
ক্ষুদ্র শূর্প, ছোট কুলা। শৃ্ণনিখা। 

শৃর্পপণখ ; সং, স্্রীৎ, শিশ্বীবিশেব । 
শৃঙ্মী _ পু, শুর, € শু | শোভ- 

শর্ট্রিকা, শৃশ্ম _ স্ত্রী, | শবাজ] সৌনর্ধ্য 
_উর্মি চেউ, ই- লোপ, বিকলে। কিম্বা 
হু সুনার-উশ্ি ঢেউ, নিপাতন,ন-শ) 
সং, লৌহ প্রত্তিমা। কর্ণিকবিশেষ । 

শৃল্ শেল রোগরগ্রস্ত হওয়া+ অ(ক) -ক) 
সং, পুং--ক্লীৎ, উদরজাত বেদনা রোগ- 
বিশেষ । ব্যথা । শৃলান্কৃতি অন্্র। ত্রিশূল। 

সং, শোৌধ্য, পরাক্রতম, 

ব্ধকরা4-ক্চান ; 
_ক) সং, পুৎ, খাদ্য মূল, ওলাদি। রুক্ষ 

১৫১৪ ] 

_ ্োশিশপশীস্পীশী শশী শিটিশিশিশীশীশী 

] 

শক 
সী শিপ্পপীিসপাত, তা শপ 

মৃত্যু | পবিজ|। পুত যো বিশেষ। চিহ্ঃ | 
মুনিবিশেষ | বিক্রেতব্য ৷ লা _ স্তীৎ শা, 
কীলক। বেশ্যা । শিং-১ “আটশুল। 
জনপদ? শিবশ্লাশ্চতুন্গ থ15 1) 

শৃলক ; সং, পুৎ, দুর্ববস্ত ঘোটক। 
শৃলগ্রন্থি ; সংঃ স্মীৎ, মাল দ্র! 

শুলদ্বিট পূলহজাৎ (€ শৃল' এল-দ্বিষ 
দ্বেষকরা, জু হরণকরা1+ প)-ক) আস" 
পুত হিন্দু, হি । 

শুলধন্বা ( শুলপন্বণ, শুল-_ধন্বন্ [ধনুক] 
এখানে অস্টর, ৬ -- হিৎ) সং, পু, শিব । 

1 শৃলধর ( শুল-_ধর যেধরে, ২য়া-ষ) সৎ, 
(শৃর+তা, ত্ব- ভাবে), 

| 
| 

] . 
] 
] 

পু, শিব । রা, রিণী- স্্রীৎ, দুর্গা । 
শলবৃক্(শুলধূষ,শৃল _ ধৃষ, সাহসীহওম়!4০ 

(ক্িপ)- ক) অৎ, স্তীৎ, ছুর্মী। পুৎ্১ শিব, 

ত্রিশুলধারী। 
 শুলনাশন ; সৎ, ক্লীৎ, সৌবর্চল লনণ। 

4 

শুলপাণি, শৃলভূৎ (শৃল-পাণি হস্ত, ৬ষ্ী_ 
হিং । শুল- ভৃৎ্ যে ধারণ করে, ২য় _ ষ) 
সৎ. পৃৎ, শিব । জ্ীৎ, ছুর্গী | 

শলহী) সং, স্বীঞ, ববানী। 
শুলাত, শলা € শল- কৃত যাহা কর! 

হইখাছে, আ(াচ)- আগম। শুল+4ষ 
(ধ'য)- কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, এলাকাগ্রে 
বিদ্ধ করিয়া পন্ক মাংস, শীক-কাবাব। 
শিষ্টগ্রয়োগ-১ “কালখগ্াদিমাৎসানি 
গ্রথিতানি শলাকয়া। ঘ্বৃতৎ সলবণং দত্বী 
নিপুমে দহনে পচেৎ ॥ তত্বশ্ল্যমিতি 
প্রোক্তৎ প1ককন্ম বিচক্ষণৈঃ 1৮ 

শুলাপাল ; সং, পু, বেশ্যাপাল। 

শুলিক (শুল লৌহ শলাকা, শীক4+ইক-_ 
প্র) সৎ, ক্লীৎ, শলকৃত মাৎস। পুং, 
শশক। বিৎ, ত্রিং, শলযুক্ত । 

শলিন ; সং, পুৎ, ভাণীরবুক্ষ। 
শলী (শুলিন্, শ,ল+ইন্_ অজ্ঞার্থে) সং, 

এুং, শিব । শশ । বিৎ, ত্রিৎ, শুলধারী। 
শলরোগী।-লিনী _স্্রীৎ্ দুর্গা । 

শৃকাল $ স্থজ.[ চাতুগী| হট করা 
শৃগাল-_স্থয $ +আল- প্রৎ, কিশ্বা শৃঙ্গ 
শিৎ-অ না-অ। লা গ্রহণ করা+অ 

(ড)-ক, নিপাতন ) সৎ পুৎ, লী -জ্সীৎ, 

পিপি 



০.২ সেশন 

ঙ্গ ৰ 

শিয়াল, শিবা, গোমায। পু, , দৈত্য 
বিশেষ। নৃুপবিশেষ। খিট খিটে, কটু- 

ভাষা বাক্তি। ভীত বীর। বিৎ) ত্রিৎ, 

নিষ্টর। খল। 
শৃগাল কক শৃগাল শিয়াল _ কণ্টক কাটা) 

সং, পুৎ, শেয়ালক।ট1 গাছ। 

শৃগালকোলি শেগল শিরাল_কোলি কুল 
গছ) মহ, পু) শেয়াবুল গাছ। 

শুগালিকা, শৃগালী ( শৃগালী+কণ্-_যোগ। ূ 
শৃগাল+1ঙ- গ্রাৎ ) সহঃ স্রীৎ, ভয়ে 

পলায়ন। থে কশিষ়ালী। আ্ত্রীশগাল। 
ভুমিকুক্মাণ্ড । কোকিলাক্ষ । বিদারী। 

শৃঙ্খল (শৃক্ষ শিৎ, কিন্ত এখানে শিঞ্চলির 
কড়া-শ্খল অংগ্রহকরা+ অ(আল্)- ৭, 
নিপাতন) সং, পুং-ক্লীৎ, লা-স্প্ীৎ, 
পুরুষের কটিভূষণ । পুক্ুষের কটিব্ণ- 

১৫১৫ ] 

ক 

ূ 
| 
ৃ 
[ 
বৃ 

| 
| 
1 

| 

বন্ধ । লৌহ্ময় পাদবন্ধনী, শিকল, নিগড়। । 
বস্ধন। নিয়ম, বীতি | বন্ধনী, ব্র্যাকেট চিহু |; 

শৃঙ্খলক (শুখল+ক- প্রংঅথব। কে প্রক।শ 

কর। 4 অ(ড)- 

কাষ্টনিশ্মিত পাদবন্ধনী দ্বারা বদ্ধ করভ ! 
শুঙ্ধল । 

শৃঙ্খলিত (শৃঙ্ঘল4+ ইত _ সৎজাতার্থে) পিং) 
তিৎ, শৃঙ্খলবদ্ধ, নিগড়িত। 

শৃঙ্গ (শু হিৎস।কর।গকৃ_কঃ নিপাতন) 

সৎ, ক্রীৎ, শিখর, পন্বতের অগ্রভাগ । 
ধনুকারদির অগ্র। বিষাণ, শিং । চিহ্ু | 
প্রভাব। প্রভুত্ব। প্রাধান্য, উতৎকষ। 

পিচ.কিরী যন্ত্র । 
শৃঙ্গনিশ্মিত বা- 
দ্্যঘস্ত্র বিশেষ, 

শিওা । তীক্ষ 
অগ্রভাগ। পদ্ম । 

কৃত্রিম্ফায়ারা। 
অভিশ্শ্ | কা- 
মোদ্রেক। পুৎঃ 

যুনিবিশেষ। ওঁষ- 
বৈ শু? 

ধীয় মুলবিশেষ, জীবক। কুচ্চশীবকবুক্ষ 
শপগ্রাহিতান্যায়-ন্যায় (৩১) দেখ । 
শএনগজ (শ্ঙ্গ-জল আতা 

পুং) শরঃ বাণ । বিং, ত্রিং) শৃর্দজাত। 

ক) মৎ, পুং) উষ্রবিশেষ | 

শশী শীশিশ লাশটি 

উস 

নক পিশিপিস্প্পা্পিশীপী শীত পপস্পাপপেপীা পিপাসা সীপিপ শিপ িতীশি শী 

। 
ঙ 

২) ক্রীৎ, অগুরঃ |. 
! 

| 

বি 

শৃঙ্গধর শেঙ্গ_ ধর যেধরে) মং, 
পর্বত । 

শৃগাবান্ (শৃঙগবৎ) শৃঙ্গ + বহবতু)- অস্ত্য- 
গেঁ) সৎ, পুৎ। পন্নতবিশেষ । বিৎ,ত্রিৎ, 
শৃ্গবিশিষ্ট। 

শৃর্ববের শুঙ্গ শিৎ-ির শগীর, আকার, 
৬ষঠী-হিৎ) মৎ, উ্রীৎ, আর ক, আদা, 
শুঁঠ। নগরবিশেষ, গুহচগ্ডালের পুরী, 
চগ্াল-গড়। 

শৃর্গাট, শঙ্গাউক, শুঙ্গাটক, শেক্স শিৎ- 
অট গমন করা+আঅ.যণ)- ক। পক্ষে কণ্ 
যোগ । তম পঙ্টেবফিকি _ প্রচ) সৎ কাত, 
চতুষ্পথ, চৌরাস্থা।। জলকণটক১পানিফল। 

চি 

সহ ১ 

পু, জলকণ্টকলভা, গাশিফলের গাছ । 
কামাখ্যাদেশশ্থ পনিতবিশেষ 

ম্যগার (শুঙ্গ নব আর-_এঙ, কিন্তা এগ 
আবান্য ০গ্ 1 গমন করা |] পাওয়া আআ 

(ষণ)- ক, ইহা কাব্যরমের মধ্যে প্রধান) 

সৎ১পু্) আদারস; ইছাতে রতি শ্থাযীভাব; 
নায়ক নায়িকা আলম্গন, ঢন্দ চন্দনা 

উদ্দীপন, ভ্রবিক্ষেপ কটা খাদ অনুভাব ; 

ইহ] দ্বিবিধ--বিশ্রলন্ত ও সস্তোগ | শিং 
-১. % পুঙসহ আসিয়া প্রিয়া পুখসি 
সন্ডোগ্ প্রতি যা প্গভা, স. শুর্জারঃ 
ইন্তি খাতে! রতিক্টীড়াদিকারণহ |?” 

কুরত, রতিক্রীড়া। গজভষণ, হুস্তীর 
অস্তকে সিন্দ ,র।দিকৃত সজ্জা । নাট্য । 
নাট্যরম। রা, লবঙ্গ | মিন্দ 1 শুগন্ধি- 

চর্ণ। আড্রুক। 

শৃঙ্সারক, ) (শৃঙ্গ +'আরক - অন্যর্থে, 
বর | শঙ্গার_ভষণখ আন্তরণ ) 

২১ সিন্দ,র | লিং মা 
তি (শৃঙ্গার- মে 

অং) পুং, মদন, কন্দর্প। 
শৃঙ্গারী ।শূঙ্গারিন, শূঙ্গার+ ইন্- অস্থার্থে) 

সাহ। পু, হস্সী। সুপারি গাছ । মাণিক/। 
উত্তম বেশ । শঙ্গারবিশিষ্ট । 

শঙ্গি - জী; আহ, স্কাং, মহম্যবিশেষ, 
শিলীী মাছ, শিহযাতি। এখ। লতা, 
শিশেম। ৃঁ 

শক (শঙ্দ সংগা ইত্যাদি কক গুহ) 



নর 

শেছু 

পা
ট 

শিট টাটা 
টি 

সং, ক্লীৎ, বিষবিশেষ। কা-স্্রীৎ, 

প্রতিবিষ!। 
শৃ্গিণ (শৃগ শিং+ইন্-_প্রৎ) সৎ, পু, 

মেষ, ভেড়া । 0. 

শৃজা ( শৃজিনূ, শৃজ শিৎ, অগ্রন্ভাগ+ইন্ 
_ অস্ধ্যর্থে) সং) পুহ। হৃত্তী । শিখরী, 

পর্বত। শাখী, বৃক্ষ। সুনিবিশেষ। 

বিং,ৎ, শৃজবিশিষ্ট । জী _ত্্রীং। মৎস্য 

বিশেষ । জিণী _স্্রীৎ, গবী । শ্লেম্ষস্বীবৃক্ষ | 

মললিকাবৃক্ষ । জ্যোতিম্মতী বৃক্ষ । 

শ্ক্ীকনক 9 সৎ, কত, অলঙ্কারার্থ সুবর্ণ । 

শৃণি, স্থনি (শু [অন্শ্থান)] হিৎসা। করা+ 

নি--প্রৎ গ্ধ স্থানে খ। হু অন্মশ্থানে ] 

বমন কর1-4নি প্রত) সৎ, পুহ_স্থ্রীং, 

অস্কুশ, ডাঁউশ । 

শৃপৎ (শু শ্রবণ কর! 7+ অং্(শত)- ক) 

বিৎ, ত্রিৎ, শ্রবণকারাী । 

তত্র পাককরা+ত(ক্ত)- স্মি) বি১ত্রিৎ, 

রুধিত বা পক ছছেগ্ধ ঘ্ৃত বাজল। ) 

শৃধু শৃশ শ্রেধ পান বাধু ত্যাগ করা 

ইত্যাদ্ি+উ, উ-ক ) সং, পু, অপান। 

গুহ্যপ্বার 1 বুদ্ধি | কুৎসিত । 

শেখর শিন্ধ গ্রমন করা+ অরন্_ ক) সং, 

পু, কিরীটস্ছ পুস্প। শিখাস্ছিত মাল্য । 

ডড়া। কিরীট, শিরোভূষপ । গীতা 

প্রুববিশেষ। 

শেপাল (শেবাল দেখ, বন্প) সঃ পু২ঃ 

ইশবাল, শেয়াল । 

শেপ), _পুহ | (শেফস্,শী শয়নকরা'7প, 

€শফ ক, ফস্-_ কঃ যে শুক্রপাঁতে 

শেফ$_ক্রাৎ ) শয়ন করে) আংক্লীৎ, শিম, 

লিঙ্গ । বিৎ১ ভ্রিৎ শয়নকর্তী । 

শেফালি _ লী, (শেফ শী শয়ন- 

€শেফালিক। কর। + ফ- প্রথ] ঘষে 

শয়ন করে- অলি ভ্রমর, ৬ঠী __ হিৎ। 

শেফাল1+ক, আ।- প্রৎ ঈ_স্ুম্ব ) সং, 

স্্ীৎ, শিউলি ফুল বা পাঁছ। নীলসিদ্ধু- 

বার । 

শেবালী ; সং, ক্্রীৎ, আকাশমাৎমী। 

শেমুষী (শে [শী শয্ন করা4+ (বিচি 

তাবে] জন়্তা,মোহ _ মুষ- ঢুরিকরা+ 

নং |] শৈক্ষ 

কে)-ক, ঈপ. ৷ কিন্বা। শম্[ ইস্রিত্মগণ 
শান্ত করা4বস্, ঈ-প্রৎ) সং, আ্ীং, 

বুদ্ধি, মতি? 
| 

শেয়ান (দেশজ) বিৎ, চতুর, চালাক, ধূর্ত । 

শেয়ালা (শৈবাল শকজ ) সং, শেওলা, 

জলঘাস। 

শের (দেশজ) সং, পরিমাণবিশেষ। 

শেল (শূলশবজ ) সং, শল্যনামক অন্ম- 

বিশেষ, শুল। 

শেলু (শিল্ গৃহীতশম্যশেষ আহরণ 

কর11+উ - প্রৎ ) সং) পুং, বহুবারক বৃক্ষ» 

ঢালিতাগাছ। 

শেব শৌ শয়ন করা4ব-প্রৎ ) সং, পুং, 

শিশ্প, মেড । উচ্চত1। সর্প। 

শেবধি-স (শেব সুখ-ধা ধারপকরা + 

ই _ প্রং,কিৎবা শে?শী শয়নকর1+ ০(বিচ) 

_বি) ধনাদি মোহ_ অববি ) সং, পুৎ, 
কুবেরের নিধি ! 

শেবল, শেবাল (শী [জলে] শয়ন করা+ 

বল, বাল- প্র) সৎ, ক্লীৎ্, শৈবাল, 

শেয়ালা। 

শেবলিনী (শেবল শেয়।ল।+ হন্ _ অগ্ত্যর্থেঃ 

ঈ) সহ, স্ত্রীঘ, নদী । 

শেশীয়মান (শি যঙলুগন্ত ] বৃদ্ধি পাওয়া? 

স্লীত হওয়া 1 আন(শান) _ ক) বিং) খিৎ১ 

অতিশয় উচ্ছ,ন, অতিশয় স্ণীত' 

শেষ :শিষ বধ করা, শেষ রাখ! প্জেন্) 

_ক) সং, পুং, সর্পরাজ 'নস্তর্দেব। 

ব্লরাম। বাঁজুকি। ভগবানের দ্বিতীয় মুর্তি । 

(+ অল্- ভাবে) বিনাশ, ধ্বংস। নিষ্পত্তি। 

অস্ত । অবশেষ । ক্লীৎ। প্রসাদ? অনুগ্রহ । 

পুং, রীৎ, উপযুক্ততের বস্ত। (+অল 

_ ক) বিৎ, ত্র, অবশিষ্ট । পরিত্যক্ত 

উচ্ছিষ্ট । যা স্ত্রীৎ, (4 অল্-প) প্রসাদ 

দন্ত মাল্য, অনুগ্রহপুর্সক প্রদত্ত মালা । 

শেষবৎসাধন ; সৎ, ক্রীধত কার্য দেখিয়! 

কারণের অনুমান। 

শৈক্ষ (শিক্ষা বেদের উচ্চারণ নিয়মবোধক 

শাস্ম+ অফে)_ অধ্যয়নার্থে ) সং, পুহঃ 

প্রাথমকম্সিক, প্রথম শিক্ষণীয় শান্ত" 

ধ্যয়নকারী ছাত্র । 
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বিং, ত্রিৎ। শিক্ষাশাপ্রবেত্বা | হিমালয় পর্বত । 
শৈখরিক (শিখর চূড়া বা অগ্রভাগ+ইক | শৈলশিবির (শৈশ পাহাড় -শিবির তাবু 

(ষ্ক)-প্রং)সং,পুং,অপা মার্,আপাহগাছ। বা স্থান) সং, ক্লীৎ, সমুদ্র । 
শৈজ্যাণত্বকু (0151৮10 1061078,39 ) 1 শৈলাখ্য, শৈলজ; সৎ) ক্লীৎ, শৈলেক়, 

নাসারন্ধেপ অভ্যন্তরশ্থ হুত্রময় ত্বকৃ)।  শিলাজতু। 
তাহার উপরিভাগ সর্বদা এক প্রকার | শৈলাট (শৈল পর্বত-- অট্ গমনকরা 4 
রসসংযোগে আর থাকে । (অন্) _ ক) সংপৃৎ, সিংহ । ব্যাধ। পার্ব- 

শৈত্য শৌত শীতল+ যয) - ভাবে) সং, তীয় জাতি। দেবপুজক। শুক্র কাচ, 
ক্লীৎ, শীতলত, শীতগ্ডণ । স্কটিক | 

শৈথিল্য (শিখিল+ যফ্য)-- ভাবে) সংক্রীৎ,; শৈলাদ্দি (শিলাদ+ই(স্িং)-- অপত্যার্থে) 
শিখিলতৃ, খদৃঢ় সংযোগ । অনত্বরতা। : সং, পুং, নন্দী, শিবের অনুচরবিশেষ । 
অবসন্নতা । আল গ! দেওয়া। শৈলালী (শৈলালিন্, শিলালিন্ [শিলাল 

শৈনেয় ( শিনি+ এক(ফেয়)- অপত্যার্থে ) ইহার শাম্্+ইনৃ-জীব্ত্র্থে বা অনু- 
_ সৎ) পুং, সাত্যকি, কৃষ্ণের সারাথ । শীলনার্থে] নৃত্যাদি শাস্মরচয়িতা মুনি 
শৈরজ্ঞান ; সৎ, ক্রীৎ, শিরাদ্বরা যে জ্ঞান; বিশে + অ(ষ্ঃ) _ প্রৎ) সংপুৎ, নট,নৃত্য- 

জন্মে কারক । 
শৈরীয়ক ; সৎ, পু, নীলঝিন্টী | শৈলিক্য ; সৎ, পুৎ, সর্বলিঙী, সর্বপ্রকার 
শৈল শিলা প্রস্তর + অফ্ঃ)- সমৃহার্থে। বেশধারই) পূর্ত । 

ইত্যাদি) সৎ, পুৎ, ভূধর, পর্বত। র্লীৎ, 
শৈলেয় গন্ধদ্ুব্য । বিং,তিৎ,শিলা সম্বন্ধীয়, 
পার্বতী । লী- স্ত্রী, (শীল4-ফ্, জঈপ) 
কৌশল, সঙ্কিপ্ত প্রণালী । ব্বভাব। ধায় বিশেষেণ বিবুণোতি 1৮ 

শৈল, শৈলক (শৈল পব্বত_ঙ্গ (জন্ | শৈলুষ (শিল এক নৃত্যোপদেশক-+-অ 
জন্মান + অ(ড)- ক] যে জন্মে, ডি ূ (ক)_ অপত্যার্থে) সৎ, পুৎ, নট, নর্তক। 

বি 
ৃ 

শৈলীশৌল+ অফ) _ স্বার্থে ঈপ) সঙয্ত্ীৎ, 
কৌশল,সৎক্ষিপ্ত প্রণালী । শিৎ_ ১আচা- 

শৈগ্ষিক কুক (শিক্ষা +ইকিক)_অন্তযর্থে) |. শবজ _পতি প্রভু, ৬ঠী_ব) জং পু অন্ত্যর্থে) শব্জ পতি প্রভু, ৬ঠো-ষ) সং টন 

ূ ধ্যাণামিযং শৈলী যৎ্ জামান্যেনাভি- 

য। শৈল+ক- যোগ) সং, ক্লাৎ প ভিললজাতি। ধূর্ত । বিস্বরৃক্ষ। শিং--১ 

তীর গন্ধদ্রব্যাবশেষ। জা- ক্স) পাতী, “রে রে শৈল,ষাপসদদ 17 
দুর্ণ(। সৈৎহলী । গজপিপ্ললী। শৈলঘষিক (শিল,ষ + ইক!ফ্থিক)- প্রৎ ) 

শৈলমস্গুতা (শৈল [পন্নত। হিমালয়- _স্থতা বিৎ, ত্রিৎ, নট | শিৎ- ১“বৃল্যান্বেষী নটা- 

কন্যা, ৬ষঠা _ ষ) সংন্্রীৎ, পাব্বতী, দুর । |  নন্ক সতু শৈলযিকঃস্মৃতঃ।-কী- স্তীৎঃ 

গঙ্গা । (1২-১ হমাতিহ শৈলছ্াহামপাত শৈল্বিকজাতি। শিং-১নটাং শৈল ধিকীৎ 

বহুধ।শৃর্সারহারাবলি--” চৈব রজকীৎ বেখুজীবিনীমূ ১ 
শৈলধন্ব। (শৈলধন্বনূ, শৈল পন্নত-_ ধন্বন্ ; শৈলেত্র (শৈল পর্বত - ইজ প্রধান, শ্রেষ্ঠ) 

ধন্থক) সং, পুৎ, শিব, মহাদেণ। সং, পুং, হিমালয় পর্বত ৮ পর্বতশ্রেষ্ঠ। 

শ্িলধর (শৈল [পর্বত] গোবদ্রনগিরি-ধর | শৈলেক্রন্ছথ ; সং, পুৎ, ভূজবৃক্ষ। 
যে ধরে, ২য়া-_ ষ্) সৎ, পুং, কৃষ্ণ, বিধুত । | শৈলেয় (শৈল পর্বত + এক্স(ফেয়)- ভবা- 

শৈলপত্র ; সৎ, পু, বিশ্ববৃক্ষ । থে) সং, করীৎ, শৈলজ গন্দৌষধিবিশেষ । 
শৈলভিন্তি শৈল পব্বত-ভিদূ ভেদ কর।, সৈন্ধবলবণ | পু, সিংহ । ভ্রমর । বিৎ, 
বিদ্ারণকর1-4 তি -প্রং) সং, পুৎঃ টনক, ত্রিৎ, শৈলসম্ভৃত, শৈলজাত। শৈলসন্ব- 
পাষাণদারণাস্ত্। ্বষ্। ফী_ স্ত্রীৎ, পার্কাতী, ছ্র্গা । 

শৈলরাজ, শৈলপতি (শৈল-রাজ রাজন ; শৈলোস্বা) সং, স্্ীৎ। ক্ষুদ পাধাণতেদী 
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শৈল্য শিল1+ য(ফ্য)-_ প্রং) বিৎ, ত্র 
শিলাসম্বন্ধীয় । 

শৈব (শিষ+ অ্ঞ)__ তদ্দেবতার্থে) সৎ 
পু, শিবের উপাসক, শিবভক্ত । বসাক । 
ধুস্ত,র ৷ আচার বিশেষ | ক্লীৎ, শৈবাহু। 
শিবপুরাণ। শিৎ-১ গত্রাহ্গৎ পাদ্ং 
বৈষ্ঞব্চ শৈবৎ ভাগবৃতৎ তথ1।+, বিৎ, 
ভ্রিৎ, শিবসন্বন্ধীয়। 

শৈবল, শৈবাল-স শৌ [জলে] শয়নকরা 
+বলঞ৫, বালঞ, -_ ক) সং, পু» ক্লীৎ) 
জলজাত উদ্ভিজ্ঞবিশেষ, শেয়াল! । 

শৈবলিনী (শৈবল শেয়ালা4+ ইন্ _ অস্ত্যর্থে, 

ঈপ. - স্ত্রী) সৎ, স্ত্রী, তটিনী। নদী । 
শৈব্য (শিব +ফ্) বিৎ, ত্রিৎ, শিনসন্ন্ধীয়। 

শিবি+্য) সং, পুংকৃষ্ধের অশ্ববিশেষ। 

নপ এবৎ পাগুবদ্দিগের সেনাপতিবিশেষ। 

বিৎ, ত্রিং, শিব সম্বন্ধীয় । ব্যা- স্ত্রীৎ, 
হরিশ্চন্র-পত্বী। 

শৈশব শিশু + অ(ষ*)- ভাবে). সৎ, ক্ীৎ, 
শিশুত্ব, বাল্যাবন্চা। শি২_ ১শৈশবেহ- 
ভ্যন্তবিদ্যানাৎ যৌবনে বিষয়ৈষিণ1২ 7 

শৈশির (শিশির + অ(ষ্)-_ প্রৎ্) বিৎ, ত্রিৎ, 
শিশিরসনঙ্গীয় । শিৎ-১ “তপস্পসেনী 
শৈশিরাবৃতুঃ 17 সং, পুৎ্ত শ্যামবণ 
চটকপক্ষী। 

শৈষ্যোপাধ্যায়িক1 শিষ্য -উপাধ্যায় কআধ্যা- 
পক+ইক-প্রৎ) সং আ্ীং, শিষ্যদের 
অধ্যাপনা । 

শোওন শেয়নশন্দমজ) 

গ্রহণ | 

শোন (দেশজ) সং 
গ্রহণ। 

শোক (শচু শোককর1+ অ(েএঃ)- ভাবে) 

সং, পু, ইঞ্টবিয়োগজ মনল্ছহখ, প্রিয় 
বাক্জির মৃত্যু আথব। ছুঃখাদি হেতৃক 
চিত্তের বিকলতা। 

শোকনাশ ; সৎ, পু, অশোকবৃঙ্গা । 

শেোরকহারী ; সৎ, স্ত্রী) ব্নব্ব্বরিকা। 
,শোকারি (শোক ইষ্টবিগ্জোগজ মনোছুঃখ 

_ঘঅআরি শক্রব২) সং, পু, কদন্ম 
বৃন্ষা । 

সং, শয়ন, শষা- 

শ্রাথ লগন। পক্ষ 

এপ পা পাশ শীল 

পিসী শিট শশা া্ীীাঁীীটীটি 

শোথ 

শোচন-ক্লীৎ ) তশচু শোককরা + 
শোচনা-স্্রীং / নট, অন-ভাবে, 
আপ) সৎঃ শোক কর।. 

শোচিঃ (শোচিন্, শুচ নির্্মলকরা +ইস 
_ ক) সৎ, স্্রীৎ, প্রভা, জালা, শিখা । 

শোচিকফেশ (শোচিন্ শিখা-কেশ চুল, 
৬ঠী _ হিং) সৎ, পু, অগ্নি । চিত্রকবৃক্ষ । 

শোচ্য, শোচনীয় (শুচু শোক কর1+য, 
অনীয়-প্ৰ) বিৎঃ ত্রিৎখ। শোকের 
বিষয়, যাহাকে উদ্দেশ করিয়। শোককর! 
যায়। অনুকম্প্য । 

শোৌচ্যক ; বিং, ত্রিৎ, ক্ষুদ্র, নীচ । কনিষ্ট। 
শোটাধ্য (শুটার বীর+ধ--প্রৎ) সৎ, ক্লীৎ, 

বীর্ধ্য, পরাক্রম । গর্বব, দত্ত । 
শোঠ (শঠ আলম্তকর147অ _ প্রাৎ ) সং, 

পৃ, মুর্খ । অলস । ধূর্ত । নীচ । পাপাস্থা। 
শোণ (শোণ রজবর্ণ করা বা হওয়া1+'অ 

ভোন্)- ক) সৎ, পু, রঞ্জবর্ণ। পাটনার 
নিকটস্থ নদপিশেষ। আঅপ্রি। মঙ্গলগ্রহ। 
রজব ঘেটক। সমুদ্র। রম্তুবর্ণ ইম্মু- 

বিশেষ । ক্রীৎ, ক্ুধির | সিন্দ,র | বিৎ, তিং, 
রন্তবণবিশিঞ্চ, লোহিতবণযুল্ত 

শোণঝিণ্টী ; সঙ, জ্রীৎ, কুক্ুণক | কণ্টকিনী। 
ে(ণপত ; সৎ, পু, রজপুনণনু। | 

শোণরত্বর ৮শোণ গাঢ় রজবর্ণ বত অণি) 

অং, ক্রীৎ, পদ্মরাগ মণি। 
শোণাক, শোণন্ক (শোন বক্তবণ-জকু 

গমনকরা বা হওয়।1 অজ শোন 
শকণ্-যোগ ) সং, পুত বক্ষবিশেষ, 

শোণাগাছ । 

শোণিত (শোণ রক্ত +ইত- জাতাণ্ে) 

সৎ, রত, ডি বক্ত | কুক্ষতম। বি, 

শনির নি রক্রবর্ণ_ পুর নগর) 
সং ক্লীৎ, বাণাহুর। বাণরাজারপুরী। 

শোণিতাহ্বয় ; অত, ক্রীৎ, কুঙ্গ,ম। 
শোণিমন্ শোণ+ ইমন - ভাবে) সং, পুৎ, 

রক্তিমা, রক্তত্ব 

শোনী ; সং, স্মীং, রক্কোৎপল তুল্যবর্ণা স্তী। 
শোখ, শোফ, শোথক তে [বুদ্ধি] গমন" 

করা, পাওয়া 1 থ, কনক । কখন যোগে 



শোভি [ ১৫১৯ ] শোচ 
টিহিযারে রি রিতা ররর ররা রা ররর 

পলোথক ) সৎ, পু, স্কীততা রোগ, ফুলা- | শোভিত (শোভন দেখ, তক্কে)- শু) বিৎ, 
রোগ, গোর । 

শোধক (শুধু-ঞ়ি-/শোধি নির্মল হওয়া, 
বাকরা + অক(পণক)- ক) বিৎ, ত্রিং, 
শোধনকারক, পাবন। 

শোধগ্ৰী; সৎ, জ্ীৎ, পুনরনবা । শালপণখ । 
শোধন (শুধ্ শুদ্ধকরা4- অন(অনট)- ভাবে) 

সৎ, ক্লীং, অপল্গুত দ্রব্য সংখ্যানির্ণয়। 
নির্দোষকরণ, ভুল শুধরান । শুদ্ধি। পরি- 
শোধ, প্রতিদান। ধাতুনির্দোষকরণ। হরণ, 

ভাগকরণ । € শুধ-ভ্রি৪_োধি4+আঅনট 
-ভাবে) পরিষ্করণ। বিরেচন। অপ- 
নয়ন। মল, বিষ্টা । তুতিয়া, ভুঁতে। নী 
রং, (+4+অনট _৭) মন্মার্ভজনী, ঝাটা। 
তাশধ লবলী । বীলী। লিং, ত্রিং+ ( শুধৃ- 
রিল শোধি 1+ অন - ক) পরিজ্(রক১শুদ্ধি- 

কারক । 
শেধনীয়, শোধ্য শুধ্-শ্রিতশোধি +অনীয়, 

ৰ য-শ্ম) বিৎ ত্রিৎ, শোধনের যোগ্য। 
| শোধিত (শুধ্-ঞ-শোধি+ক্ত-শ্ব ) বিহ, 

ভ্রিং,পরিক্ষত,মাঞ্জিত । অপনীত । কেশ- 
কাটাদিরহিত ব্যেগ্রনাদি, । 

শোন (শ্রভ্ দ্রীপ্তিপাওয়11+ অন্ - ক) বিৎ) 
ত্রিং, শোভনশীল। 

শাভন (শোভি দীপ্তি পাওয়া+ অন - 
ক) বি, ত্রিৎ, শোভামুক্ত, শোভাজনক। 

সুদূর, মনোজ । অং, পুৎ্, যোগবিশেষ। 

গ্রহ । ক্লু, পদ্ম । না-স্ত্রীৎ। হরিদ্রা । 
গোরবোচনা। 

শাভনক €(মোৌভন+4কণ্ যোগ, কিৎবা 
প্রকাশার্থ “ক ধাতৃজ ) সং, পু) 
শো ভাঞ্জনবুক্গ, শজিনা গছ । 

শোভা (শোভন দেখ, আ-ভাঁ) অৎ, 
হাং, কান্তি, দীপ্তি । সৌন্দর্য । হরিদ্রা। 
গোরোচনা। 

শে।তাগন-_ স, শৌভাঞ্জন (শোভা সৌ- 
নধ্য - শুপ্ত অন্ষিতকর1+ অন - প্রত) মধ, 

শজিনাগাছ। [অনুভব করিতে পারা যায়। 
শাভানুভাবকতা--যে বৃত্তিম্বারা শোভার 

শোভিক (শোভ1+ইক(্িক)- প্রৎ) বিং, 
ত্রিৎ, শোভাশালী, সুন্দর | 

| 

ত্রিং, শোভাযুক্ত, ভূষিত। [যাওন। 
শোয় (শয়ন শবজ ) সং, শয়ন, নিদ্রা 
শোর শ্রুতি শব্দজ । হিন্দীভাষায় শ্তিকে 

শোরৎ বলে) সুরের স্ক্মাংশ। 
শোর! (যবনভাষা) সৎ, যবক্ষার,ক্ষারবিশেষ ! 
শোলা (দেশজ) সং, জলতৃণ-বিশেষ। 

শোশিচ্যমান (শুচ, [যঙলুগস্ত] শৌক কর! 
শআন(শান) _ ক) বিং, ত্রিহ। অতিশয় 
শোককারী। 

শোষ (পশ্চাৎ দেখ, অ(অল)- ভাবে) 
সং,পুৎ, নীরসতা | (শষ-ঞিঃ_ শোষি+-) 
রসাকষণ। যক্মারোগ' ্ 

শোষক (তুিষ-ঞিঃ-শোষি শুক্ষকরা বা হও- 
যা+অক(ণক)- ক) বিৎ, ত্রিং, শোষণ- 
কর্তা, রসাকর্ষক। 

শোষণ (শু -- শোষি+ অনঅনট্)-- 
ভাবে) সং, ক্লীৎ, রসাকর্ষণ, শুদ্ধ করা। 
(+1+অন- ক) পু, মদনের বাণবিশেষ। 
শিং-১ “উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তাপনঃ 
স্ততনস্তথা। মারণশ্চেতি বিজ্দ্রেয়াঃ কামস্য 

গঞ্চমায়কাঃ । শ্োনাকবৃক্ষ । বিৎ, ত্রিৎ, 
শোষণকর্তা। 

শোধিত (শোষক দেখ, ত(ক্)- শী) 
বিং,ত্রিং, নীরমীকৃত, যাহ শুদ্ধ কর! 
হয়। শিং-১“সমুদো শোধিতে। যেন ম 

মেহুগস্তঃ প্রপীদতৃ |? 
শোক (শুক টিয়াপাখী+ অ()- সমূ- 

হার্থে) সং, ক্লীৎ্। শুকপম্মীগমুহ। স্্রীদি- 
গের করণবিশেষ। 

শৌকর (শকর+ অং) অন্বন্ধার্থে) বি 
ত্রিৎ, শকরসন্বন্ধীয়। সং, ক্লীৎ। তীর্থ- 

বিশেষ । 

শৌভ্তিকেয়, শৌক্েয় (শুক্তিকা, শুক্তি+ 
এয়(ফেয়)- সন্ধন্ধার্ে) সং, কীৎ, মুক্া। 
বিৎত্রিং শুক্িসন্ন্ধীয়। 

শৌক্্য (শুক ষঞ্জ্যে-_ ভাবে) সণ, ক্লীৎ, 
শুরুতা,শুত্রত্ব,শ্বেতগুণ। [শিকারী পক্ষী । 

শৌজেয (শুরা 4 এয়:ফেয়) - প্রং) সৎ, পুৎ, 
শৌচ তশুচি পবিত্র + অ(ফঃ)--ভাবেকন্ম্বণি) 

সং, ্লীৎ, শুদ্ধি, শুচিতা, পবিত্রতা, 



শেভি 

নির্মশলতা। শিৎ-১অভঙ্গ্যপরিহারশ্চ | শৌরি -স 
সংমগশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ1। স্বধর্ম্েচ ব্যব- 
ক্ছানৎ শৌচমিহ্যভিদীয়তে ॥77 

শৌচিক শেচি+ ইকফ্জিক) _ প্রং) সৎ, পুৎ, 
বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, শৌপগ্ডিকের ওরসে 
কৈবর্তকন্যার গর্ভজাত জাতি। 

শৌচেয় (শুচি নির্্বলীকরণ+এয়(ষেঞম)_ 
প্রং) সৎ, পুৎ, রজক, ধোপা। 

শোৌঁটীর ( শৌট অহঙ্ষারকর1+ ঈর _ প্রাৎ) 
বিং, ত্রিৎ, গর্বিত, আহঙ্কৃত। সৎ, পুধ, 
বীর । দাতা। 

শৌচীর্ধ্য (শোৌটার বীর4য(স্ত্য)-_ ভাবে ) 
সৎ, ক্লীৎ, বীর্ধ্য, পরাক্রম । গর্ব | 

শৌগড (৩ুশ1 মদ্য 4 অ(ষ্)- প্রৎ ) বিৎ, 
ত্রিং মত্ত, মাতাল । অত্যামক্ত ৷ বিখ্যাত। 

শৌপ্ডিক, শৌত্ী (শৌগ্ডিন্, শুণ্ডা মদ্য 
শইকঞ্চিক),ইন্ _জীবত্যর্থে) সং, পু, 
জাতিবিশেষ, শুড়ি। শিৎ- ১ততো- 
গান্ধিককন্যায়াৎ কৈবর্তীদেখ শেৌপ্ডিক21% 

শৌপ্ডির, শৌগ্ডীর (শুগ মদ্য+ইর, 
ঈর _- প্রৎ) বিং, ত্রিৎঃ অহঙ্কারী, গন্দিত। 

তেজন্বী। 
শৌদ্ধোদনি তশুদ্ধোদ্না ইক্ষাকুলংশীয় 
লৃুপবিশেষ + ইফ্চি)- বংশার্থে) সৎ, পুৎঃ 
বৌদ্ধবিশেষ। 

শৌদ্র (শুদ্র+অ.ফ)-_প্রৎ) সং, পু, 
দভ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ, 

ভ্রাঙ্গণাদির ওরমে শংদ্রাগর্ডজাত পৃত্র। 
(শ.দ্র+ অ()- সন্বন্ধার্থে ) বি, ত্রিৎ, 
শ.দ্রসম্ন্দীয় । [ পূরাণবন্ত11 

শৌনক (শুনক 4) সং, পুখ, মুনিবিশেষ । 
শৌনিক শে.না প্রাণিবধ শ্থান+ইক (ষ্িকি) 

-- শরৎ ) বং, 

ব্যক্তি মাৎম বিক্রয় করে, কসাই । মৃগয়া।। 
বিৎ, ত্রিৎ মৃগদ্বাশীল। 

শৌভ শেভ মঙ্গলদায়ক + অফ) _ প্রৎ) সৎ, 
ক্লীৎঃ হরিশন্দ্র রাজার শন্যস্থ পুরী। পু, 
দেবতা । স্থপারিগাছ। 

শোৌভাঞ্ন ; সং, পুৎ, শোভাঞ্জন বৃক্ষ । 
শৌভিক (শোভ1-4+ইক(ফিক)- প্রং) সং, 

পু, ইন্দ্রজ।লিক, কুহকী, মায়াবী । 

ৃ ্ ১৫২5 ্ টু 

পুং, মাংসবিক্রেতা, যে, 

স্মশা 

(শুর একনাম কিন্বা বীর+ই 
(ফি) -_ প্র) সৎঃ পুৎ, কৃষ্ণ । শনিগ্রহ। 

শৌর্পিক, 7 শশের্প কুল1+ইকফ্িক), ষ 
শৌর্প্য -পরিমিতার্থে) বিং, ত্রিং, 

শ.র্প পরিমিত, কুলাপরিমাণ। 
শৌধ্য শে.র বীর+যংফ্য)- ভাবে, কর্খণি) 

সহ, ক্লীৎ, সাহস, বীরত্ব, বীর্ধ্য, বল। 
নাট্যক্রীড়াবিশেষ। আরভটী। 

শৌন্ক, শিক্ক+অ(ফ), ইকঞষ্চিক)_ 
শৌক্কিক $ প্রৎথ) সৎ, পু, শুস্থাধ্যক্ষ, 

| টোলকলেকুটর | বিৎ, ত্রিৎ, শুক্কসন্বন্ধীয়। 
। শৌক্ষিকেয় ; সং, পুৎ, বিষবিশেষ । 
ূ শৌস্তবিক (শুল্ব তামা+1+ইক(্থিক)- প্রং) 

সৎ, পু, কৎসকার, কাসারি। 

ৃ শৌবন (শ্বন্+ অফ) - অপত্যার্গে) সং, 
ক্লীৎ, কুৰ্ক রশাবক। (+ষ--সন্বন্ধার্থে) 

ূ কুক রসম্বন্ধীয়। 
৷ শোৌবনদস্ত (09809 ঠ99৮)) যে দত্ত কৃক- 

| রের দত্তের ন্যায় সচল, ইহা! দ্বার! 
: অ+হারীয় দ্রব্য ছেদন ও ধারণ করিয়। 

রাখা যায়। 

। শৌবস্ডিক শ্বেদ কল/+ ক-- ভবার্থে, অথনা 
| শ্বন+তিক 4 আকে)-ক, যুঃ। কিংবা 
|. শস[ হুট 14 ফিক) বিং, জিৎ, ভাবি, 
1 দিনস্তায়ী বেস্ক)। ম্িং-১ “শৌবস্তি কত 
| বিভবা ন যেষাৎ ব্রন্দস্তি তেষাং দয়মে ন 

কম্ম[ৎ |)? 

| স্থিতত্বৎ )। 
ূ শৌবাপদ (শ্বাপদ শিকারী স৬+ অ(ষ)- 
| প্রৎ, ও -আগম) বিং, ব্রিং, শ্বাপদ- 
1. সন্বন্ধীয়, হিংঅজকসম্বন্ধীয় | 
ৃ শৌক্কল শেক্ষলী শুক্মাংস+ অফেঃ)"- প্রৎ) 
| বিংত্রিৎ, আমিষাশশী, মৎ্স্যমাংসভে জী । 
| সৎ, পুৎ, শুক্ষমাৎসের মূল্য । 
। শ্চোত, শ্চ্যোত (চু) শ্চ্যৎ ক্ষরিত হওয়া 

+ অ(অল্)- ভা) সৎ পু, ক্ষরণ। 

প্রোঙ্ষণ। ". [ত্রিং, ক্ষরণশ্রীল, গলৎ। 
শ্চ্যোতৎ্ পুর্দে দেখ, অত্(শত)- ক) বিং, 
শ্মন্ (শী শয়ন কর1+7 মন্ _ ক) স্চ ক্লীং। 

মুখ । পুৎ শব। 

| শ্বশান শব মড়া- শয়ন স্থান, ৬ঠী-য, 

( শৌবস্তিকত্বৎ - ভাবিদিন 



শাম 1 
২১ পাকা ছি পচ শ 

শব স্ছানে শব; শকন ল শান, কিন্বা 
শান শব-শী শয়ন +আন:ডান)-_ 
ধি।শিং--৯"শ্া শবেন শবঃ প্রোক্তঃ শানৎ 
শয়নমুচ্যতে । নির্ববচস্তি শ্বশানার্থ, মুনে 
শন্ার্থকোবিদ1ঃ। মহাস্ত্যপি চ ভূতানি 
প্রলয় সমুপস্থিতে । শেরতেছত্র শবো- 
ভূত্বা শ্বশানক্ত ততে] ভবে”) সৎ, ক্রীৎ, 
প্রেতভূমি, শব্দাহস্থান। 
যথা, বারাণসী । 

শ্বশানকালী ; সৎ, স্ত্রীৎ, শ্বশান কালিকা- 
বিশেষ। 

মহাশখ্াশান-- 

শ্বশানবাসী (শ্বাশানবাসিন্, শ্াশান 
শ্বশ।নবেশ্া! শবদাহ শ্মান-বাসিন্ 

যেবাস করে। শ্শান-বেশখান বাস- 
স্থান) সং, পুং, শিব, মহাদেব । শিং-১ 

“শ্শানবাসী যাংমাশী থখর্পরাশী মখাভ- 
কৃৎ।” বিৎ, ত্রিং, যে শ্বাশানে বাস করে। 

শব (শ্বন যুখ-শ্রি আশ্রয় করা+উ 
(ডুন্)_ ক, কিৎবা উপলব্যর্থে শ্রু ধাতু ) 
সং, ক্লীং, মুখরোম, গোপদাড়ী। | 

শ্বাশ্গল € শ্বাশ্ু +ল- অস্থার্থে) বিৎ, ত্রিৎ 
শ্বশ্ুবিশিষ্ই, যাহার গোপদাড়ী আছে। 

স্শমুখী ; সৎ, স্ত্রী, শ্শ্রুযুজ্তা নারী । ূ 
শ্বাশ্চবন্ধক (শ্বশ্রু বদ্ধক যে ছেপন করে)! 

সঙ, পুৎ, ক্ষৌরিক, নাপিত । ৃ 
শ্বীলন শ্ীল্ নয়ন মুদ্রিতকর1+ অন(অনট্)। 

-ভাবে ) সৎ, ক্লীৎ। চক্ষুঃ মুদ্রিতকরণ, ূ 
চোখ্বুঝা | ৰ 

শযাকুল ( শৃগালকোলি শব্দজ) সং, কণ্টক- 
ময় লতাবিশেষ। ৰ 

| 
ূ 
1 

শ্যন শোযে গমন কর1+ তক্তে)- ক) বিং, 
ত্রিৎ, গত, প্রাপ্ত । খনীভৃত। শুক্ক। 
শিৎ-১ “পথশ্চাশ্যানকদ্দমান্ 1৮ রেঘু)। 
সৎ, ক্ীৎ, ধূম, ধৃঁয়া। 

শ্যাম (শো গমনকর11+ মমক্)- ক) বিৎ 
ত্রিৎ, কষ্ঃবর্ণবিশিষ্ট। হরিত্বর্ণবিশিষ্ট || 
সৎ, পু) কুষ্ঞবর্ণ। হরিত্বর্ণ। মেঘ । 

কোকিল । বৃদ্ধদারক। পুস্ত,র। পীলুবৃক্ষ। 
দ্মনকবৃক্ষ' । গন্ধতণ। প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষ- 
বিশেষ। শ্যামাকতণ। র্লীৎ, মরিচ। ূ 
সাসুদ্রলবণ | 

৯৯১ 

১৫২১ ] .শ্যাল 

শ্যামক (শ্যোষ কৃষ্ঃবর্ণ বা নীলবর্ণ - ক$) 
সং, পু, ময়ূর | শিব । পক্ষিবিশেষ । 

শ্যামকন্পা ; সং, স্ত্রীং, অতিবিষা। 
শ্যামগ্রন্থি ; সং, স্ত্রীৎ, গশুদুর্ব! । 
শ্যামপত্র শ্যোম কষ্চবর্ণ-পত্র পাতা) সং 

পুৎ্, তমালবুল্ষা । 

শ্যামল (শ্যাম কৃষ্ণব্ণ- ল [লা গ্রহণকরা+ 

অ(ড)-ক)কিন্বা শ্যাম+ল- অন্তার্থে) 

সৎ পুৎ১ কষ্ণবর্ণ। হরিতৎবর্ণ। বিং, ত্রিৎ, 

কষ্ণবর্ণবিশিষ্ । হরিত্বর্ণবিশিষ্ট । ল1-- 
স্্রীৎ, পাব্বতী, ছুর্গী । অশ্বগন্ধা। কটভী। 
জন্য ৷ কম্ত,রী। লিকা-স্ত্রীং, নীলী। 

শ্যামলত। (শ্য(ম - লতা) সৎ, স্ীঘ, শ্যামব্র্ণ 
লতা । (শ্যামল-+তা- ভাবে) শামত্ব, 

কালিমা । [সং, পুৎ, শী/কুষ্ণ | 
শ্যামহুন্দর শ্যোমবর্ণ হইলেও ধিনি ুন্দর) 
শ্যামা (শ্যাম + আ-প্রৎ ) সং, স্্রীৎ 

দেবীবিশেষ, কালিক1] । প্রিঘন্ুলত।। 
রোচণীলতা ৷ নীলদৃর্ববা । তুলসী । রাত্রি । 
হরিদ্রা। যমুনা নদী । 'কৃষ্ঃত্রিবৃতিকা। 
নীলিকা। গুগ গুলু । সোমলতা। গুলা । 
কৃষ্ণ]। অন্বিকা। গুড়,চী। কম্তরী। 
বটপত্রী বন্দা। নীলপুনন বা। পিপ্লী । 
পদ্মবীজ । ছায়া । শিংশপ।। পক্ষিণী- 
বিশেষ, শ্যামাপাখী। কুষ্ব্ণা স্ী। 
শিষ্ট প্রয়োগ - ১"শীতকালেভবেছুষ্ণ। উ,- 
কালে চ শীতল! । তগুকাঞ্চনবর্ণাভা সা 

শ্যাম! পরিকীর্তিতা। 1”? 

শ্যামাক, শ্যামক (শ্যামা, শ্যাম 1 কণ্-_ 
যোগ) সৎ, পুং, ধান্যবিশেষ। 

শ্যামা শ্যাম কুষ্*ধবর্ণ অঙ্গ দেহ) সহ, 

পুৎ, বুধগ্রহ। বিং১ত্রিৎ) যাহার শরীর কুষঃ- 
বর্ণ । শিৎ- ১ “শ্যামলীৎ শশ্িশেখরাৎ।)? 

শ্যামিকা (শ্যাম +কণ্, আপ.- প্রৎ) সৎ, 
স্ত্রী, শ্যামবর্ণ। মালিন্য। লৌহাভ্তর 
সৎসর্গ, খাদ ।শিৎ-_১ “হেম্বঃ সংলক্ষ্যতে 
হ্যগ্সে বিশুদ্ধি শ্যামিকাপি বা 1? 

শ্যাল, শ্যালক- সস (শ্যৈ গমন করা+ 

আলকোলন্)- ক, পক্ষে কণ- যোগ) 
মং, পুৎ, পত্ধীর ভাতা । লী, লিকা - স্ত্রী 

পতৃতর ভগিনী । 



শ্রদ্ধা ৃ 

শব (শ্যে গমন করা+ বন্ _ ক) সং, পুৎ, 
কপিশবর্ণ, কৃষ্ণপীত মিশ্রবর্প। বিৎ, ত্রিৎ, 
তদ্বর্ণমুক্ত । 

শ্যাবদত্ত শেযাব _ দত্ত) বিৎ, ত্রিং, স্বাভাবিক 
কষ্ধবণ দশনমুক্ত। প্রধান দস্তহ্বয় মধ্যস্থ 
ক্ুপ্র দম্তবিশিষ্ট । প্রধান দত্তের উপর 
অন্য দস্তৃযুস্ত। 

শ্যেত (শ্যৈ গমন করা+ইতচ্-ক) সং, 
পু, শুভ্রবর্ণ, শ।দা | বিং, ভ্রিৎ, শ্বেতবর্ণ- 
যুক্ত । [পুঁটী মাছ। 

শ্যেতকোলক); সং, পুৎ, মত্স্যবিশেষ, 

শ্যেন €(শ্যে গমন করা+ইন- ক) অত, 
পু) বাজপক্ষী ৷ ঘজ্ঞবিশেষ । পাণুরবর্ণ। 
নী _স্বীৎ, শ্বেতবর্ণী। বাজপক্ষিণী। 

শ্যৈনস্পাত-পুৎ 8 (শ্যেন বাজপক্ষী 
শ্যেনম্পাতা _স্ট্রী,$ -পাত পতন +অ 

(ফ*), আপ। মৃ-আগম) সৎ, স্ত্রীৎ, শ্যেন 
সবার মুগয়া । মৃগয়া, শিকার । 

শ্যোণাক (শ্যৈ গমন করা+ণ'ক - প্রৎ) 
সং, পুৎ, বুক্ষবিশেষ, শোণাগ।ছ। 

শরৎ (জী পাক কর! + অংডেৎ)-ক। 
এই অব্যয় শন্দ প্রায় ধ। ধাতুর পুর্কেই 
থাকে ; যখা-শ্রজ্জা) অং, বিশ্বাস, ভক্তি । 

শ্রথন (শ্রথ বন্ধন কর! ইত্যাদি অনট, 
- ভ1) সৎ, ক্রীৎ, বন্ধন । মোচন। মৌক্ষা। 
শৈথিল্য। যত্ব । মারণ, বধ। 

শ্রদ্দধান শরৎ ভক্তি-ধা ধারণ করা+ 

আনশোন)-- ক, দ্বিত্ব ) বিৎ, ভ্রিং, শ্রদ্ধা- 
মুক্ত, তক্তিমান্ । শিৎ-১ “তচ্ছ,দদধানা 
মুনয়ো জ্ঞাননৈরাগ্যযুক্ত য়া ।?? 

শরদ্ধা শরৎ ভক্তি-ধা ধারণ করা+উঙ- 

ভাবে, আপ) সং,স্্ীৎ, ভক্তি । ধশ্মকার্যে 
দুঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাস, প্রত্যয় । স্পৃহা । 
ইচ্ছা । আদর। চিত্তপ্রপা, মনের 

নিশ্পলত।। শিং-১ « প্রত্যয়ো ধর্ম 
কার্যেযু তথ শ্রদ্ধেত্যুদাহুতো। | লাস্তি 
হযশ্রদ্দধানস্য ধশ্মকতো প্রয়োজনৎ 1?) 

শ্রদ্ধালু €শ্রদ্ধ।+ আলু _প্রৎ, বা শ্রৎ-ধা 
ধারণ করা আলু -ক, শীলার্থে) বিৎ, 
ত্রিং, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, ভক্তিমান্। সং, স্্রীং, 

কোন দ্রন্/ স্প হাবতী গর্ভিণী। 

১৫২২ ] অমে 

টি টা ক পা সী 

শরন্ধা বান (শ্রদ্ধাব, শ্রদ্ধা + বৎ _ অস্তার্থে) 
বিং, ভৎ, শ্রদ্ধাযুজ, ভক্তিমানূ। 

অস্ব (অস্থ, গ্রন্থন করা+ অ(অল্)-_ ভাবে) 
সং, পুং, শ্রঘন, মোচন, শিখিলখকরণ। 
বিষু। 

শ্রশ্থন-_ ক্লীৎ (শ্রস্ব গ্রস্বন করা বা! 
শ্রন্থন1- স্ত্রীং মোচন করা ইত্যাদি + 

অন(অনট), অন -_ ভাবে, আপ) সং,ক্রীং, 
গ্রস্থন, গাথা । হত্যা, বধ। মোচন । 
বন্ধন। পুনর্ধার হৃন্ুকরণ। শিথিলকরণ। 

শ্রশ্থিত (শ্রন্ব বন্ধন করা, বা! শ্রশ্থ বধকরা 

ইত্যাদি + ত(ক্র)-শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
গুম্ফিত | বন্ধ । মুক্ত । হত । অধ:ক্রত। 

ব্যাহত । 
শ্রপিত (এা, শ্ৈঞ্িিল্শ্রপি পাককব্রান 4 

তক্ত)-শ্ম )বিৎ, ভ্রিৎ, (ছু গত জল 

ভিন্ন ) পক । 

শরম রম পরিশ্রম করা, ক্লান্ত হওয়া+ 
অ(অল্)-- ভা) সং, পুং, শাস্তি, পরিশ্রম । 
খেদ। তপঃ। শাগ্লাভ্যাস। 

শ্রমণ (শ্রম ক্লাস্ত হওয়া ১ অন- ক) 

সং, পুৎ, জন্ব্যাসী, ভিক্ষু । বিৎ, ত্রিং, 
নীচকশ্মজীবী, নীচব্যবসায়ী, শ্রমজীবী। 
নীচ, ঘ্বণিত, অপকুষ্ট । ণ1--আজীৎ, সন্গ্যা- 
সিনী। শবরীবিশেষ। হৃদর্শলা। মাংসা। 
মুণ্ডীরী। | 

শ্রমবারি, আমজল ্রম- বারি, অল, ৬্ষা 
- ষ) সং, ক্রীৎ, ঘশ্ু, শে, ঘা'2 

শ্রমবিভ।গ (1)7575191) 09118) এ. ) একটা 
কম্ম সম্পাদনার্থ কেবল এক ব্যক্তি শ্রম 

না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তাহার 

এক এক অংশ সম্পাদিত হইলে 
তাহাকে শ্রমবিভাগ কহে। 

শ্রমী (শ্রমিন্, শ্রম+ইন্ - অস্থ্যর্থে, অথবা 
শ্রম পরিশ্রম করা+ইন্ -ক, শীলার্থে) 
বিং, ত্রিং, শ্রমশীল, পরিশ্রমকারী, যাহ।র! 
পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা -নির্বর্বাহ করে । 

শ্রমোপজীবী তশ্রমোপজীবিনূ, আম - উপ- 
জীবী যে জীবিক! নির্বাহ করে) বিৎ, 
ত্রিং)। পরিশ্রমকারী, যাহারা পরিশ্রম 
ছারা জীবিকা নির্বাহ করে। 



১৫২৩ ] শ্রাব 

৯ জী 

শণন শ্রেণঞ্িস্শ্রণি দান কর14-আঅন 

শ্র!ণ [ 

শ্রয়-পুং ] রি আশ্রয় করা+ [শ্র 
শ্রয্নণ-_ক্লীৎ / অ(জআল), অল(অনট্)-_ 

ভাবে) সং, আশ্রয়। অবলম্বন। 

শ্রব- পু ] (শ্রবস্তশ্রু শুনা + অল) 
শ্রবঃ-ক্লীৎ 4 অস্-ণ)সংশ্রবণেক্ছিয়,কর্ণ 

(+্মল, অস্- ভাবে) আকর্ণন, শ্রবণ। 
প্রসিদ্ধি, খ্যাতি । কীর্তি । ক্ষরণ, চ্যুতি । 

শ্রবণ (শ্রু শুনা+অন(অনট)-_৭) সং, 
ক্লীৎ, শ্রবণেক্র্িয়, কর্ণ। (+অনট- ভাবে) 
শ্রবণ । পু ণ। স্ত্রী, (জ্যোতিষে-_ ইহ] 
ক্লীবলিঙ্গ রূপে ব্যবঙ্গৃত আছে। যথা অমা- 
কপাতে শ্রবণৎ যি স্যাৎ।”) অশ্বিন্যাছি 

অন্তর্গত দ্বাবিৎশ নক্ষত্র । ইহার জাতফল 
য্থা- “শা 
স্রান্বুরক্োোো 

বহুপুত্রমি- 
ত্ে£ সংপুত্র 

ভতিবরবি-  িিিিি ূ 
ভিিতারিবর্গঃ। আলণ (নক্ষত্র) । 

চেজ্জন্ম কালে শ্রবণ! হি যষ্য প্রেমা পুরাণ 
শ্রবণে প্রবীণ ।” মুণডরি কাবৃক্ষ। 

শ্রণণপথ - পৃং ) (শ্রবণ-_পথ [পথিন্ 
এবপেক্ছ্িয় ক্লীং / শব্দজ) রাস্তা । (শ্রবণ 

-ইন্ডিয়) সৎ, কর্ণ, কাণ। 
শ্রবাধ্য জে [দ্বত। বিন্দু বিন্দু পড়া, ঝগ।4 

আধ্য- প্রৎ) সং, পুং, বলিযোগ্যপশ্ড, 
যজ্জীয়পস্ড । 

শরবিষ্ঠা শ্রুববৎ |শ্রব কর্ণ, খ্যাতি + বত 
-অস্ত্যর্থে ] খ্যাতিবিশিষ্ট + ইষ্ট -অ- 
তার্থে। ব২- লোপ) সং, স্ক্রীৎ, ধনিষ্ট1- 
নক্ষত্র । 

শ্রবিষ্ঠটাজ (শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রবিশেধ জী 
জাত) সং, পু, বুধগ্রহ। বি, ত্রিৎ। 
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত। 

শ্রব্য শ্রে শুনা + য, অনীষ্ষ _শ্ম) বিং, 
এলপীষু | ত্রিৎ শ্রেতবা, শনিবার যোগ্য । 
এক্যকাব্য; সংক্লীৎ,যে কাব্য শ্রবশের (যাগ্য, 

অন্তিনেতব্য নহে; নাটক ভিন্ন কাব্য। 

শ।ণ শ্রো, ত্র পাককর1+ত(ভ্) _ শ্ম) বিৎঃ 
ত্রিং, পাকবস্ত, পাককরা দ্রব্য । ঘশ্মী। ক | 
মিক্ত, ভিজ1। ণা--স্স্রীং, যবাগ, যউ। 

চি 

(অনট্)-- ভা) সং, ক্লীৎ, দান, বিতরগ। 
ভাতের মণ্ড। 

শ্রাদ্ধ ( শরচ্চা1+অ(্)-দানার্থে) সং) ক্লীৎ, 
পিতৃকৃত্য, একোদ্দিইউ পার্ধণাদি । শি্- 
প্রয়োগ -১ “সংস্কৃত ব্যঞ্জনাঢ্যথ পয়ো- 
দ্ধিদ্বুতাষিতমূ। শ্রদ্ধয়া দীয়তে যম্মাৎ 
শ্রাদ্ধ, তেন নিগদ্যতে ॥” ২ শশ্রদ্ধয়! 
অন্নাদের্দানৎ শ্রাদ্ধ |” ৩ “সন্বোধনপদো- 
পনীতান্ পিত্রাদীন চতুর্যন্তপদেনো- 
দ্িশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধমূ 1” বিৎ, ত্রিং, 
অন্ধাযুক্ত, শ্রস্ধাপ্রযুক্জ যাহা দেওয়া? 
হয়। 

শ্রদ্ধদেব (শ্রাদ্ধ-দেব দেবতা, ৬ী--' 
ষ) সং, পুং, অন্তক, যম। পিতুলোক | 
বৈবস্থতমনু । 

শ্রান্ধিক আদ শ্রাদ্ধে দেয় বস্থা+ ইক(ফিকি) 
- ভেজনার্থে। বিং, ত্রিৎ, শ্রাদ্বভোজী, 
শ্রাঙ্ধভোক্1। শ্রাদ্ধসন্বন্ধীয় দ্রব্য । শিৎ 
-১ পিতুমন্ধিধু ভুক্ত বা শ্রান্ধিকং 
প্রতিগৃহা চ।)) 

শাস্ত শ্রম ক্লাস্তহওয়া 4 ত(ক্ত)-_ ক) বিৎ» 
ভ্রিৎ, শ্রমধুক্ত, ক্লাম্ত। খিন্ন। শাস্ত, 
নিবুন্ত । ভোগতপ্ত | 

শ্রন্তি (পৃর্ব্বে দেখ, তি(ভ্ি)-_ ভা) সৎ, স্্রীং, 
আম। ক্রেশ । খেদ। বিশ্রাম, নিবৃত্তি । 

আাম (শ্রম্ব ক্লান্ত হওয়া1 অখেএ)-| 
ভাবে) দং্১পুৎ মাস । মওপ, গৃহ । কাল, 

সময় । 
শ্রামণের ; সং, পুধ, প্রত্রজিত, জৈনভিক্ষু 
শায় (শ্রি আশ্রয় করা+অ(ঘঞ)--প্ম ) 

সং, পুৎ, আশ্রয়, অবলম্বন । (শ্রী লক্ষমী +- 
অ(ফ)-_ সন্বন্ধার্থে। ঈ- অয়, অ-আ) 
বিৎ, ত্রিৎ, আীসন্বন্ধীয় । লক্ষ্মী সম্বন্ধীয় । 

শ্রাব (ভ্রু শুন।+ অ(ঘঞ )- ভাবে)সুৎ১পুং» 
আকর্ণন, শ্রবণ। 

শাবক (শ্রু শুনা+অকণেক)- ক) সং, 
পৃৎ, শাক্যমুনির শিষ্যবিশেষ। কাক 
বিৎ, তরি, শ্রে/তা, শ্রবণক1, যে শ্রবণ 

করিতেছে। 
খব্ণ (আাবণী শবণানক্ষ এ মুক্ত পৌর্ণ- 



শ্ীক 

মাসী + অ(ষ) - ভছুক্ষমাসার্থে)- সং, 
পু, বৈশাখাদি দ্বারশ মাসের অন্তর্গত 
চতুর্থমাস। [শ্রবণ+ষণ) বিৎ) ত্রিৎঃ 
অবণেক্দ্রিয় জন্ত (জ্ঞান) । পাষণ্ড, পামর । 
(শ্রবণা + ফ) শ্রবণানক্ষত্রসন্বন্ধীয় । 
নী _্্রীৎ, শ্রেবণ+ষ্,ঈপ) শ্রাবণ মাসের 
পূর্ণিমা । থুলকু ডি। দধ্যালীবৃক্ষ । মু্ডি- 
তিকাবৃক্ষ | 

শ্রাবণিক শ্রোব্ী শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণ- 
মাসী+ইক(ফ্িক)- তছুক্তমাসার্থে) সং, 
পুং১ শ্রাব্ণমাম। 

শ্রাবস্তী (শাবি ঝরা +ব্স্ত--প্রং, নিপা- 
তন) সৎ, স্ত্রী, নগরীবিশেষ, ধন্মুপন্তন 
নামে পুরী। 

আবিত শ্রেবি শুনান+4 ত(ক্ত)-ম্ম) বি, 
ত্রিৎ, যাহা শ্রবণ করান হইয়াছে। 

শাব্য জে শুনা+য খ্যণ )- ম্ম) বিৎ, ত্রিৎঃ 
অবণযোগ্য, শ্রোতব্য । গীত এবৎ বাদ্য 
এই দুইটা শ্রবণপ্রত্যক্ষ হয়, এই হেত 
এই ছুইটাকে শ্রাব্য সঙ্গীত কহা যায়) 
শুনিবার উপযুক্ত । শুনাইবার যোগ্য । 

শ্রিত (শ্রি আশশ্রয়কর14 ত(ক্)- শ্ম) বিৎ 
ত্রিং, আশ্রিত । সেবিত । উপজীবিত । 

শ্রিতবান্ (পুব্রে দেখ, তবৎ(ক্রবতু)- ক) 
বিং, ত্রিং১ আশ্রয়কারী, যে আশ্রয় 
করিয়াছে । 

শ্রী শি সেবাকরা+০(ক্িপ)-্ম,ই-ঈ। 
যাহকে সমস্ত লোক সেবা করে) সং, 
স্ব, লক্ষী । সম্পত্তি । শোভা । বেশ- 
বিন্যাস। সৌন্দধ্য । কীর্তি। সরস্বতী । 
তিবর্গ। দীপ্তি, আলোক । প্রকার । 
উপকরপণ। বিডতি। বুদ্ধি। বুদ্ধি। 
(সন্ধি । বিন্ববৃষ্ষ । লব্গ। সরলবৃক্ষ । । 
(জীবিত ব্যক্তির লামের পুর্বে ইহার 
এয়োগ হখ়)। নামের উপাধিবিশেষ। 
শিষ্টপ্রয়োগ -১ ঠদেবাদি নাস্সঃ পুর্বৎ 
আীশব্দপ্রয়োগহ কতব্যঃ 1 যথা-€দবৎ 

হকুৎ ওুকুস্থানৎ ক্ষেত্রৎ ক্ষেত্রাধিদেবতামৃ। 
সিদ্ধৎ সিদ্ধাধিকারাৎ*১ আাপুর্ববৎ সদুদী- 
রয়েছ 9? পু, রাগবিশেষ। 

স্্রীক্ক (শ্রী [ নীলবর্ণের] শোভ। - ক 

[ ১৫২৪ ] জ্ীধ 

টি অনি পে 

_ শল্, ৬ঠা -হিৎ) সং, পৃ, শিব। ভব- 
ভূতি কবির উপনাম। হপ্তিনার উত্তর- 
পশ্চিমন্থ কুরুজাঙজগল দেশ। 

আীকঠপদলাগ্থন [শ্রীক্ঠ-পদদ উপনাষ 
বা খেতাব-_লাগ্ন চিহ্চ। «শরীক? 
এই তআখ্য। দ্বারা যিনি বিদ্িত হইয়াছেন) 
সং, পুৎ, ভবভুতি, উত্তরচরিত বীর 
চরিত ম!লতীমাধব নাটককর্তী। দেশ- 

বিশেষ। 

শ্রকঠসখ (শরীক) শিব -_ সখ [সখি শব্দজ] 
বন্ধু) সং, পুৎ, কুবের। 

শ্রীকন্দা; সৎ, স্্রীৎ, বন্ধযাককেণটী। 
শ্ীকর (শ্রী ভাগ্য-কর যে করে) সং, 

পুৎ,বিষুব । স্মৃতিগ্রন্ছকারক পণ্ডিতবিশেষ। 
ক্লীৎ্ রক্তোৎ্পল। বিৎ্ত্রিৎ, শোভকারক, 
সৌন্দধ্যজনক । 

শ্ীকরণ €্ট "শ্রা এই শব্দ-করণ 
করিবার অস্ট্রশস্্রাদি) সৎ, ক্লীৎ, লেখনী, 
কলম। 

শশী িসিপস্পীশীসপি 

। আীকান্ত, শ্রাীনাথ 8 (শ্রী লক্ষমী_কাস্ত 
& স্বামী, ৬ঠী_ষ।আ। ৃ আ্টপতি 

_নাধ, ৬ঠী-ষ। শ্ী- পতি, ৬ঠী-ষ) 
সং, পুৎ লক্ক্ীপতি, বিখুঃ । 

| শ্রীকারী (-ক।রিন্) সং, পু, মুগ্বিশেষ। 
| শ্রীথণ্ড (আআ শোভ। ইত্যাদি খণ্ড অংশ) 

ৃ 

সৎ, পুৎ- লী, চন্দন কাষ্ট। 

শ্রীগর্ভ (শ্। ভাগ্য-গর্ভ উৎপত্তি) সং, 
পৃ, বিষ্ণ। খর্ডা । শিখ আগর্ভে। 

_ বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোইক্ততে ॥?? 

শ্রীগ্রহ (শ্রী - গ্রহ গ্রহণ) সং, পু, শ্ুনি- 
প্রপা, পম্ণীর পানীয়শালা। 

ূ শ্রাঘন শ্রে। তসীভাগ্য-'ঘন রাশি) সং, 
র _ পুখ বুদ্ধদেব । ক্লীৎ্, দধি। 
শীদ শ্রী ধন-দ | দ।নকরা+ অ(ড) 
ক] যেদেয়) সং, পু» কুবের, ধনা 

ধিপ। বিহ, ভ্ৎ, ধনদাতা। শোভা 

ঘায়ক। [বিশেষ 

শ্রীদাম; সৎ, পুৎ) কুষ্ণহচর গোপ- 
শ্রীধর ত্ৌ। লক্গী-ধর যে ধারণ করে, 
হয়া ষ) সং, পু, বিদ্ধ । শালগ্রামমূতি" 
বিশেষ । শিৎ- ১ “অতিশ্মুদদূহ দ্বিচত্রেত 



বদমালাবিভূধষিতহ । শ্ীধরং 

বিজ্ঞেযৎ শরীপৎৎ গ্রহিণাৎ সদা ।” 
শ্রীন্দন  লক্ষমী-নন্দন পুত্র) সং, 

পু, কামদেব । লক্্মীপুত্র । 
শ্রীনিকেতন, শ্রীনিবাস (শ্রী লক্ষমী_ 

নিকেতন, নিবাধ-বাসস্থান) সৎ, পুৎ, 
বিষুত, নারায়ণ । ভেষী _ষ) লক্ষ্মীর আলয় 

শ্রীপথ (শ্রী রাজকীয় যৌতুক-পথ 
| পথিন্শব্দজ] রাস্ত1) সৎ পুৎ, রাজপথ । 

শীপঞ্মী ; সং, স্ত্রী, মাঘশুকুপঞ্চমী । 
ভগবান্ কার্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এই জঙ্চ 
এ তিথি শ্রাপঞ্চমী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। 
শিৎ _ ১৭ চতুর্থী বরদ1 শুরু তত্র গৌরী 

দেবি 

সুপুজিতা। সৌভাগ্যম হলৎ কৃর্ধ্যাৎ 
পঞ্চম্যাৎ আীরপিশ্রিয়ৎ । 

শ্রপর্ণ (শী সৌন্দধ্য বা লক্ষমী-পর্ণ 
পত্র ) সৎ, ক্লীৎ, পদ্ম । অগ্নিমস্থ বৃক্ষ । 

শ্রীপর্ণণ ; সৎ, ন্্রীৎ, গস্তারীবৃক্ষ । কট ফলবৃক্ষ। | 
শান্সসীরঙ্ষ । হঠবৃক্ষ । অপ্রিমন্থবুদ্ষ । 

শীপিই তরী সরলবুশা বা দেবদাকুবৃঞ্ধ 
_পিষ্ট চুর্ণিত) সং, পুখ্, সরলবৃ্গের 
রূস, টার্সিন্। (পুৎ, অশ্ব । কামদেব। 

শীপুত্র (শ্রী ভাগ্য বা লক্ষ্মী _ পুত্র) 
শ্রুপু্প ; সং, ক্লীৎ্, লবন ৷ পদ্মকান্ট। 
শীফল (ত্ী লক্ষী ইত্যাদি | ধাহাকে 

ইহ1 দেওয়া যাইতে পারে [-ফল, 

৬ষ্ঠী - ষ) সৎ, পুং, বিল্ববৃঙ্গ | ক্লীৎ, বেল। 
রাজাদনী। লা-স্্ীৎ, নীলী। ক্ষদ্রকার- 

বেল্রী । লী-- স্ত্রী, আমলকী । নীলী। 
শ্ীভদ্র। ; সৎ, স্্রীৎ, ভড্রমুস্তক। 
রীতা (জ্ীভাত, শ্রী লক্ষী _ভ্রাত্ব ভাই। 

সমুদ্রমন্থনকাঁলে লক্ষীর অহিত ইহারাও 

সাং, 

উখত হইয়াছিল বলিয়।) সং, পু 
অশ্ব । চক্র । 

শ্রীমানন ভ্রীমৎ, শ্রী সম্পন্তি, সৌন্দর্য্য 

শমহ(মতু) - আঅভ্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ 

জশ্বধ্যশ।লী, ধনী। হুন্দর, 

আবিশিষ্টা । তি - শ্রীৎ, রাধিকা। 

আশ্পী । | 

যুক্ত । সৎ, পুহ, তিলকরৃদ্ষ। অগ্খ | 
বৃক্ষ বিষুং । শিব । কুবের। মতী-স্সীৎ, | 

শ্রীমুখ (শ্রী সৌভাগ্য _ মুখ প্রধান) সং, 
পুৎ, পত্রপৃষ্ঠে “শ্রী” শন্বলিখন। ক্রীৎ, 
শোভাযুক্ত আনন। 

শমূর্তি; সং, স্ত্রীং, দেববিগ্রহ। বিুংপ্রতিমা। 
শযুত, শ্রীযুক্ত (শ্রী লক্ষ্মী ইত্যাদি 

যুক্ত, যুত, তৃতীয়া _ ষ) বিং, ত্রিং, আরীমান্, 
লক্ষ্মীবান্। শোভাবুক্ত, শোভিত । (জীব 
পুরুষের নামের পুর্বে ইহ] দত্ত হয়)। 

শ্রারঙ্গ পত্তন ট্রে); সৎ, ক্লীং, মাজ্মাজের অস্তু- 
গত। শৃঙ্গপহন দেশ । 

আশীরাগ তভ্রীো-রাগ স্বরের প্রকারবিশেষ ) 
সৎ, পুৎ, ছয় রাগের মধ্য তৃতীয় রাগ। 

শ্রীরাম (শ্রী যুক্ত বা মুত উহ্য করিতে 
হুইবে ] যুক্ত অর্থৎ সৌভাগ্যবান 
ইত্যাদি _ রাম, য় স) সং, পুং, রাম- 
চন্দ, দ্রশরথের পুত্র। 

শ্রীরামনবমী 7; সং, স্্রীৎ, চৈত্রশুক্ুনবমী । 
| শীল তত) ভাগ্য +ল- অন্ত্যর্থে) বিৎ, 

ত্রিং, শীযুজ্, সৌভগ্যবাশ, লক্ষ্মীমানৃ। 
শ্রলতা ; সৎ, স্ত্রী, মহাজ্যোতিক্মতী। 
আ্রীবৎম ত্র লক্ষ্মী-বৎস প্রিয়, ৬ঠী_ 

হিৎ) সৎ, পু, বিষুত । বিস্তর বক্ষঃস্মলস্হ 
দক্ষিণাবন্ত লোমাবলী। গৃহবিশেষ। 
সুড়গবিশেষ। নৃপবিশেষ। 

শ্ীৰৎসকী€ শ্রীবংসকিনৃ, শীবতস বির 
বক্ষঃস্থ চিহৃবিশেষ কণ _ সাদৃশ্যার্থে 
ইন্-_অভ্তযর্থে) সৎ, পুৎ, যে অর 
বন্ষঃস্থলে কুটিল আব আছে। 

শ্রীবৎসভূৎ, শ্রীবৎসলাস্ুন, ) ( শ্রীব্স 
। শ্রীবন্সাক্ষ, শ্রীবরাহ, _ভূৎ্খ যে 
| ধারণ করে, ২য়া_ষ। বৎস -লাগুন, 

অঙ্ক-চিহৃ, ৬ষা-হিৎ । আআ আীযুক্ত 
_বরাহ অবতারবিশেষ) সৎ) পুহ১ বিশু, 
নারায়ণ । 

শীবল্লী ; সৎ, স্মীৎ, কণ্ট কবুক্ষ বিশেষ। 
। শ্রীবাস (শ্রী সরল বা দেবদারুবু্ষ, কিংবা 

লক্ষ্ী_বাস বাসস্থান) সৎ, পুথ" সরল” 
বৃক্ষের নিধ্যাস, টার্পিন। পছ্ঘ।-বিখু। 
শিব । 

শ্রীবাটী ; সৎ, স্ত্রী, নাগবলীবিশেষ। 
| শ্রীপুক্ষ (তরী মঙ্গলদায়ক - বৃক্ষ গাছ) সৎ, 

পিপীলিকা 

চি 

শ্াশাাশীশ্্াীীীটিশাশী 

| 



৪১০০ 
মক্০০০০০০০পরশা শ্ত 

ম্যছৎ। দু এর, 
শ্রীবৃক্ষ, ঈ বৃক্ষক ; সং, পুং, অঙ্ের হৃদয়া- 

দিশ্থিত শ্বেতরোমাবর্ত | - 
শ্ীবৃক্ষকী (শ্রীবৃক্ষকিনৃ, শ্রীবস বিষ, 

বক্ষংস্থলস্থ চিহু +ক, ইন্ - প্রৎ, শ্রীবৎস 
স্বানে শ্রাবৃক্ষ) সং, পু বক্ষঃস্থল গলদেশ 
ও মুখে আবর্তবিশিষ্ট অশ্ব। 

শ্রীবেষ্ট (শ্রী সরল বা দেবদাক বৃক্ষ _ 
বেষ্ট নির্ধ্যান) সং, পুংঃ সরলবৃক্ষরস, 
টার্পিন। [ষ ) সং, পৃৎ, বিষ । 

শ্রীশ (রী লক্মী-ঈশ ঈশ্বর, পতি, ৬গী- 
শ্রীসংজ্ঞ (শ্রী লক্ষ্মী -সংজ্ঞ। নাম । প্রায় 

সমুদ্ধায় লক্ষ্মী অর্থবোধক শব্দ এই 
বণিকৃদ্রবো প্রযুক্ত হইয়। থাকে বলিয়া) 
সং, ক্লীং, লবজ। 

শ্রুপ্ধার ; সং, পুৎ, বিকক্কত বৃক্ষ, বইচ গাছ। 
জ্ত (শ্রু শুনা+ত(ক্তি)-_ন্ম) বিং, ভ্রিং) 

আকর্ণিত, যাহা শ্রবণ করা গিয়াছে। 
জ্ঞাত। প্রসিদ্ধ। সং, ক্রীং, (গুরু 
হইতে যাহা শুনা যায়) বেদ । শাস্ত্ু। 
শিৎ-১ “আঅভূন্পপো। বিবুধসখঃ পরস্তপঃ 
শ্রুতান্বিতঃ দশরথ ইত্যুদ্াতঃ |”, শাস্ত্- 
আ্ান। অধ্য়ন। 

শ্রুতকীর্তি শ্রোত আকর্ণিত- কীর্তি যশ:, 
৬ঠী-হিং) সং, স্ত্রী, কুশধ্বজ রাজ- 
কন্যা, শক্রুম্মের পত্তী। পুং,দে বর্ষিবিশেষ । 
বিং, ত্রিং, বিখ্যাত, কীত্তিযুক্ত। 

শ্রুতদেবী ত্রুত | শাস্ত্র ইত্যাদি] যাহ! 
অবণ কর। গিয়াছে- দেবী) সং, স্ত্রীৎ, 
অরস্থতী। 

শ্রুতবানন (শ্রুতবৎ্। ভ্রু শ্রবণকর14- তবৎ 

(ক্িব্তু) - ক) বিৎ, ত্রিৎ, যে শ্রবণ করি- 
যাছ্থে। (শ্রুত শান্ম4বতু -অস্ত্যর্থে) 
শান্্জ্ঞ, বিদ্বান । 

শ্তবোধ; সৎ, পুৎ, কালিদ।সকৃত ছন্দো- 
গ্রস্থবিশেষ। শিৎ--১ ছন্দসাৎ লক্ষণং 
যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে । তদহৎ কথ- 
গিষ্যামি শ্রুতবোধমবিস্তরৎ ১ সুগমার্থক 
গ্রশ্থ 

[7 ১৫২৬ ] শ্রুতি 

পৃ, অস্বথ বৃক্ষ । বিশ্ববৃক্ষ । পিং ১ *ত্রী- | শ্রুতশালী শ্রেতশালিন্, শ্রুত শান্্র-শাল 
বুক্ষে বোধয়ামি ত্বাঘ যাবৎ পুজাৎ করো” প্রশংসা করা+ইনৃ-ক) বি প্রিং, 

শাক্সজ, বিদ্বান । ৃ 
শুতশ্রবাঃ (শ্রুতশ্রবস্, শ্রুত-শ্রবস্ কীর্তি, 

৬ষী _হিং) সৎ, পুং। শিশুপালের পিতা1। 
শিং-১ “নিবর্ততেহরিঃ ক্রিয়া স 
শুতএবসঃ স্ৃতঃ।” স্ত্রী, শিশুপালমাতা। 

শ্রুতশ্রবোহনুজ (শ্রুতশ্রবস্ হৃর্ধ্যপুত্রমধ্যে 
একডান-_ অন্ধ কনিষ্ঠ) মত, পুং, শনৈ- 

শ্চর, শনিগ্রহ। 
শ্রুতর্ষি; সং, পুং, ষিবিশেষ, সুশ্রুতাি। 
শতামু; সং,পুৎ, সর্ধ্যবৎশীয় নৃূপতিবিশেষ। 
শ্রতার্থ; সং, পুং, শান্দ বোধবিষয়ীভু তার্থ, 

শ্রবণমাত্রে যাহ] বোঝা যায়। 
শ্রুতি (শ্রু 1 ধন্মাধন্ন ] শ্রবণকরা+ তি(ক্কি) 

_ শ্ব) সৎ, স্্রীৎ, বেদ (লিখন প্রণালী হুষ্ট 
হইবার পূর্বে বেদ, শিষ্যানুশিষ্যক্রমে 
শ্রতি-প+ম্পরাষ় চলিয়া আসিয়াছিল, এই 
নিমিত্ত ইহার একটা নাম শ্রুতি)। কিন্ব- 
দস্তা, পুক্ুষপরম্পরাগত্প্রবাদ। বাচক 
শব । হৃক্ম পরবিশেষ, স্বরের অবযব। 
যখন কোন গায়ক বা বাদক এক সর 

হইতে অন্যশ্বর অবিচ্ছদে প্রকাশ করে, 
সেই উতর অুরের মধ্যশ্থপে যে অতি 
শৃশ্স হুরাংশ গুলি জনুভূত হয় তাহাকে 
শ্রুতি কহে । (+ক্তি-প) কর্ণ! 

(4+ক্তি- ভাবে) শ্রবণ 
শুতিকট (শ্রুতি বেদ; কর্ণ ইত্যা”, - 

কট গমনকরা1+অ-প্রৎ) স.১ পুত, 

প্রায়শ্চিত্ত, পাপশোধন । সর্প। 

শ্রুতিকটু (শ্রুতি- কটু কঠেন) সৎ, পুৎ, 

অলঙ্কারে--দুঃশ্রাব্যতা ঘোষ । 

শুতিজীবিক1 শ্রেতি বেদ - জীবিক। জীবন, 

যাহ। বেদে বিদ্যমান আছে) সং, শ্ট্রীৎ, 

ধৃক্মশাপ্ন । বেদজশবলোপায় । 

জ্ঢতধর (শ্রুতি শ্রবণমাত্র- ধর ষেধারণ 

আুতধর ] করে) বিং, [রং, শ্রবণমাত্র 

অভ্যামকারক, সে ব্যনি কোন বিষয় 

শুনিবামার অভ্যাস করিতে জঅমর্থ 

হয়। 

আতিমুল (শ্রুতি - মুল কারণ) সৎ, ক্লীং, 



শ্রেষ্ঠ া 
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বেদরূপ ধশ্মবোধন প্রমাণ | যজ্ঞ। (শ্রুতি 
কর্ণ - মুল) কর্ণমূল। . 

শ্রুতিবেধ তশ্রোতি কর্ণ-বেধ বিজ্জকরণ, 
*ঠী-য) সং, পু, কর্ণবেধ, সংস্কার- 
বিশেহ। 

শ্রেব_রীৎ ৯ শ্রেঃ ক্ষরিত হওয়া+ অক) 
শ্রুবা _ স্ত্রীৎ _ পা) সৎ, পুহ, যজ্ঞ, যাগ । 

ক্লীঘ, যজ্জে ব্যবহার্য পাত্রবিশেষ, ঘৃত- 
ক্ষেপপাত্র । 

আয়মাপ (শ্র শুনা আনে !ন) _ শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, য'ছা শ্রবণ করা যায়। 

শ্রেটী (77927935101) শ্রেণি - ঢৌকৃ গমন 

কর14 অ(ঢ) - ক, ঈপ) সং, স্্ীৎ, অস্ক- 
শাস্সে--গণনা প্রকারবিশেষ, কতকগুলি 
রাশি যদি এরূপে বিন্যস্ত থাকে, যে 
প্রত্যেকেই শ্ব স্ব পরবন্তণ রাশি অপেক্ষা 
সমান পরিমাণে গুরু বা লঘু, তবে 
তাহাকে শ্রেটী কহে। 

শ্রেণি, শ্রেণী €শ্রি সেবা কর4+নি_- ক) 
সং, স্ত্রীৎ, পঙক্তি, সারি । দল। কারুসৎ- 

হতি । সেচন্পত্র। স্মান্ব্যবসায়ী ব্যক্তি- 
শগণ। 

শ্রেণিক (শ্রেণি পঙ্ক্ি ইত্যাদি+ক- 
প্রৎ) সৎ, পুৎ, অগধদেশীয় নুপবিশেষ । 
স্কা-স্ত্রীৎ, তাবু, পটবাস। 

শ্রেয়াংশ ; সৎ, পুৎ, বৃন্বাহ্বিশেষ | 
শ্রেয়ান্ (শ্রেয়প, প্রশস্য +ঈয়হু _ অত্যর্থে) 

বিৎ, ত্রিৎঃ ধর্ম, পুপ্য | মোক্ষ, মুক্তি, অপ- 
বর্গ। মঙ্গল, শুত | সৌভাগ্য । সখ । বিৎ, 
ত্রিং। শ্রেষ্ট । শুভকর। অতিপ্রশত্ত ৷ 

যী _জ্ীং, হরীতকী । পাঠা করিপি-। 
মলী। রান্না। শুভদুক্তা | 

শ্রেয়ঃকল্প (শ্রেক্সস্1কল -সাদৃশ্যার্থে ) বিং, 
ত্রিং, শুভ কিংবা শ্রেষ্ঠ সদৃশ । 

শ্রেয়স্কর শ্রেয়ণ্-কর ধে করে) বিৎ, ত্রিৎ, 

শুভকর, মঙ্লজন্ক। 
শ্রেষ্ট (প্রশসং+ইঠ - অত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, 

অতি প্রশস্ত, প্রধান। শ্রেষ্ট । সং, পু; 
কুবের। রাজা। ব্রাচ্ষপ। বিস্দ,। ক্রীৎ, 
গোছুদ্ধ। [প্রাধান্য, উৎকর্ষ । উত্তমতা। 

শ্রে্টত1 (শ্রেষ্ঠ +ত1- ভাবে ) সৎ স্ত্রী, 

১৫২৭ ] শ্োত্রি 

শ্রেষাশ্রম (শ্রেষ্ঠ প্রধান _ আশ্রম ) জং 
পু, প্রধান আশ্রম, গৃহস্ছা শ্রম । 

শ্রেষঠী (শ্রেচিন্, শ্রেষ্ঠ প্রধান+ইন্_ প্রৎ) 
সং, পু, বণিক্বিশেষ, শেঠ। শিৎ--১ 
“জ্ হি শ্রেষ্ঠীচত্বরে প্রতিবসতি 1” 

শভ্রেণ (শ্রেণ রাশিকরা+ অ- প্রং, অথবা 

শু হিংসাকরা+ন-_ প্রং) সং, পুৎ, পঙ্গু, 
পদবিকল, খোড়া। বিং, ত্রিং, পক । 
ণ।- স্ত্রীৎ, শ্রবণানক্ষত্র । কাঞ্চিক। 

শ্রোণি, শ্রোণী (শ্রেণ রাশিকর14 ই _ ক) 
সং, স্ত্রীং, কটিদেশ। নিতম্ব । শিৎ-_১ 
“ শ্রে।ণীতীর্থশিলঞ্চ নেত্রশফরং ধর্দিল্র- 
শৈবালকৎ।” পথ । 

শ্রেণিফলক (শ্রোণি কটিদেশ_ ফলক চণ্, 
ফলকের ন্যায় শ্রোণি, য়খ-স) সং, 
ক্রীৎ, কটির নিম্ন প্রদেশ । 

শ্রোণিবিশ্ব ; সৎ, ক্রীৎ, কটিসুত্র, ঘুন্সী 
গোট প্রভৃতি ॥ 

শ্রোণিহ্ত্র ; সং, ক্লীৎ, 
কটিবন্ধনসৃত্র, ঘুনৃসী । 

শ্রেতঃ ত্রোতস্, শ্রু শুনা, ক্ষরিত হওয়া 
+ মস্-ক 1 * তুট)- আগম) সৎ, ক্রীৎ, 
নব্্যাদির বেগ। (+অস- ৭) জ্ঞানে- 
জ্িয়। 

শ্রোতব্য শ্রে শুনা4তব্য _শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
শ্রবণীয়, শ্রবণযোগ্য । 

শ্রোতা শ্রেতৃ, শ্রু শুনা+তৃতেন্)- ক) 
বিৎ, ত্রিং, শ্রবণকর্তা, যে শুনে। 

খড়গবন্ধনসথত্র । 

। শ্রোত্র, শ্রৌত্র শ্রু শুনা+ত্র-ণ) সং, 
ক্লীৎ। শ্তি,এবণেজিয়, কর্ণ । েত্র- শ্ম) 
বেদ। (শ্রোত্র+ফ্ স্বার্থে) শ্রোত্রিগ্জের 
ধন্ম। 

শ্রোত্রিয় ছেন্দস. বেদ+7ইয়-_ অধ্যয়নার্থে, 
ছলস স্থানে শ্রোত্র, কিংব! শ্রোত্র (শরীয়তে 
ধশ্মীধশ্াবনেন] বেদ +ইয়-_জ্ঞানার্থে বা 
অধ্যয়নার্ধে) সৎ, পুৎ, বেদ্গা ধ্যাক্সী ব্রাঙ্মণ, 
বেদজ্ঞ বিপ্র। স্চ্চরিত্র ক্রাহ্ষণ। বিৎ, 
ত্রিং, হুশীল, সচ্চরিত্র, অৎকুলজাত। 
শিষ্উপ্রয়োগ--১ “জন্মনা ব্রাঙ্ষণো জ্বেয়ঃ 
সংস্কারৈত্বিজ উচ্যতে । বিদ্্যাভ্যাসী 
ভবেদিপ্রঃ শ্রোত্রিয় স্ত্রিভিরেব হি॥২ 



শ্রীল [ 

একাংশাখাৎ সকজাং বা ড় ভিরৈ 
রধীত্য চ.। ঘটকণ্ম নিরক্ষো বিপ্রঃ 
শ্রোত্রিক্ো নায ধর্শববিৎ 

শ্রোত শ্রেতি বেদ+অ(»)- তারে ) 
বিৎ, ত্রিং, শ্রুতিসিষ্ক, বেদবিছিত। 
শিৎ,- ১ “শ্রোতং বন্ধ স্বয়ং কুর্ধ্যাদন্যো- 
হুপি ম্মার্তমাচরেৎ । অশজে শ্রৌভ- 
মপ্যন্যঃ কুখ্যার্দাচারমন্তততঃ 1? ২ “ধর 
'জ্র্বিছিতো। ধর . শ্ৌতং ম্মার্তে 
দ্বিধা দ্বিজেঃ । দানাগিহোত্রসন্বন্ষমিজ্যা 

ল্য লক্ষণ । স্মার্ত বর্ণাশ্রমাচারো 

যমৈশ্চ নিয়মৈযুতঃ | পুর্ন্েভ্যো বেদয়ি, 
ত্বেহ শ্োতৎ সপ্তবর্ষোহুব্রবন” । গাহ 
পত্য আহবনীয় ছক্ষিণাগি- এই ত্রিবিধ 
অগ্নি। 

শৌত্র শ্রোত্র+ক(ফ)--ত্বার্থেট সং, ক্লীৎ, 
কর্ণ। বৈদিককর্ম্ী। 

শ্লক্ষ (শ্রিষং আলিঙ্গনকরা+ক্মকৃন) _ প্রৎ, 
ই- লোপ) বিৎ, ত্রিৎ, শপ । কৃশ। 
অলোহর | ন্িপ্ধ, চিকণ। অল । 

শ্রথ শ্রথ. টিল! হওয়া 4 অ(অন্) _ ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, শিখিল, জদুট, টিলা। ছুবকল। 

কাধ শ্রাধ প্রশংসাকর1+ জ _ ভাবে,আপ্) 
সং, ক্্রীৎ, প্রশংসা । অভিলাষ, ইচ্ছা । 
পরিচর্যা, সেবা । নিজগুণ খ্যাপন। 

ত্য, শ্রাঘনীয় পুর্বে দেখ, যধ্যেণ),অ- 
নীয়_শ্ম) বিং, ত্রিং, আশ্বাস্য, স্পৃহনীয়। 
প্রশংসনীয়, প্রশৎসারযোগ্য। প্রশস্ত । 

শ্লিকু শ্লেষ আলিক্সনকর17উ _ প্রাৎ, ৃ 
কৃ) সং, পুৎ্, ভৃত্য । লম্পট । ক্লীৎ, 

| 

শশী 

জ্যোতিহশান্ঘ। [স্স্রীং, আলিচান। 
গ্রিষা (শ্লিষ আলিজনকর14 আ1- ভা) সৎ, 
শ্রিষ্ট (শ্রিষ অ।লিজনকর!1 +-ক্ক _ ক) বি, 

ত্রিৎ, শ্লেষযুস্ত, অনেকার্থবাচক ৷ সংক্ষ্ট । ূ 
সংযুন্ত। (+ক্ত -ম্প) আলিক্গিত। 

ল্লীপদ (আপদ) নৎ, জীৎ, শোথরোগ, ৰ 
গোদ। 

শ্রীপদপ্রভব শ্লৌপদ স্কীতপার্দঘ_ প্রভব উৎ- 
পত্তি) নৎ। পুৎ, আআজবৃক্ষ । 

্লীল (শ্রী সৌভাগ্য + ল-_ অজ্ত্যর্থে, রল 
ল) বিৎ, ত্রিৎ, শীযুক্ষ। 

১৫২৮" ] শ্বগ 

1 পপ ০ পপ বট দা ০০-৮৭৯-প 

শেষ প্লিষ, আলিঙ্গনকর14 অব্সেল) _ভ1) 

সং পু, যোগ, সংযোগ । স্আশ্নেষ, 

 আলিঙগন। দাহ। শব্দের অলঙ্কারবিশেষ, 

শকের 'অনেকার্থ ষোগ। কাব্যালঙ্কার- 
বিশেষ। 

শ্রেশ্া, শ্রেম্বক গ্রেম্ন্, শ্িষ [শরীর] আলি- 
জনকরা7মন্ -ক । শ্রেম্বন+ক- যোগ) 
সং, পুং, কফ, সর্দি । 

শ্রেম্ষস্ব। ; সং, স্্রীৎ, মল্লিক1। কেতকী । বিৎ, 
ত্রিৎ, শ্রেক্ষানাশক । স্বী--স্খ্রীৎ, জেটাতি- 
স্বতী। মল্লিকা । তিকটু। 

শ্লেম্মণ, শ্রেম্বল(শ্লেম্বন কফ + ন,ল - অভ্যযর্থে) 
বিং, ত্রিৎ, শ্রেম্মাবিশিষ্ট, কফযুক্ক । 

শ্লৈম্মিক (শ্রেম্বন্+ইক (ফ্কি)- ভবার্থে) 
বিং, ত্রিৎ, শ্রেক্মা সন্বন্ধীয় । 

শ্রৈষ্মিকঅভ্ভভ্বকৃ, $ ($1000709 17)073)1)7170) 

শ্লৈষ্মিকবিলী ঠত্বকের যে ভাগ দ্বারা 
শরীরের অভ্যন্তর ভাগ আবৃত; ভাহ! 
হইতে অনবরত এক প্রকার রদ নির্গত 
হয়। 

শ্লোক শ্লোক পদ্যরচনাকরা, প্রথিত হওয়া 
+1+অ(অল )-শ্ম। রামায়ণে বলে - শোক 
হইতে শ্লোক হইয়াছে । কেননা বাক্সী- 
কির রসন1 হইতে প্রথমতঃ শৌকনুচক 
“ম| নিষান্ষ” ইত্যাদি শ্লোক নির্গত হয) 
সৎ, পু, পদ্য, কবিতা । ছন্দোবিশিঞ্ 
বাক্য। হৃখ্যাতি, প্রসিদ্ধি । যশঃ, দটর্তি 
শিৎ- ১*ক উত্তম শ্লোকগুণান্র 171৭ 17? 
শিষ্গ্রয়োগ_২ “মা নিষ * প্রতিষ্টাং 
তণৃ-॥-॥ পাপবন্ধোহুক্ষরসমস্তত্ত্রী- 
লয়সমন্ষিতঃ। শোকাভস্য প্রবৃত্ধো মে 
শ্রোকো ভবতু নান্তথ।' ॥ 

শ্বঃ (শবস্, পরাহন্ স্থানে শব, কিম্বা আগামি 
অহন এই অর্থে, নিপাতন) অৎ পর- 
দিনে, আগামি দিনে, কল্য। 

শ্বঃশ্রেয়স শ্বেস্ সৌভাগ্য - শ্রেয়স্ মঙ্গল, 
'অ- প্রং) ক্রিং-বিৎ, ক্লীঘ, মঙ্গল, 
কল্যাণ। হ্বখ। পরমাত্মা। বিংঃ ত্রিং, 
কল্যাণী । সুখী | 

শ্বগণ শ্বনূ কুক, র-গণ, *ভী - ষ) সং, পুৎ? 
কুক রসমুহ। 



শ্বগলিক, শ্বগণী (শ্বগশিন্, শ্বশ্পপ4+ইক, ইন্__- 
অন্তযর্থেট সং, পু, শিকারী, ষে ব্যক্তি 
কুকুর লইয়া শিকার করে। 

শৃদন্ত_যে দপ্ত কুকুরের স্তায় শুচল, শৌবন- 
ঘ্ভ । 

শদংষ্রা ;) সং) স্্রীং, গোস্ুরক | 
শ্বধূর্ত শ্বেন কুক্র-ধূর্ত শঠ) সং, পু) 

শৃগাল, শিয়াল। 

শ্বনিশ-ক্রীৎ, ) শেন্ কুকুর নিশা 
শ্বনিশা_শ্মীৎ। 1 রাত্রি) সং) মন্ত কুক্র- 

নিশা, ষে রাত্রিতে কুকুত সকল মত্ত 

হইয়া চীৎকার করে । 
শ্বপকৃ, ) শেপচ, শন কুক্কর-পচ, [স্বীয় 
শ্বপচ, [লা পাককরা, কিংবা সী 
শাক, / সম্পন্তির নায় রক্ষা করা1+(র্ি*), 

অন), অঘএঞ)-- ক) সং, পুৎ, ব্যাধ। 
চণ্ডাল, চাড়াল। 

শ্বকুক্ষ ; সং, পৃ, বুশ্গিপর, আন্ররের পিতা। 
শ্রভীক্ু শেন কৃকর_ ভীরু ভীত, ৫মী--ষ্) 

পুৎ শৃগাল, শিয়াল। 
শ্বত্র (পত্র গর্করা+7অকল)-প্ম) সং, 

ক্রীৎ, রন্দ , ছিদ, গন, গহ্বর । 
শবয়থু (শি স্ীত হওয়া 4 অআথু_ ভাবে) সং, 

পৃহ, স্ফীতি । বৃদ্ধি। শোথ, স্লীততা 
রোগ । 

শ্রুতি 'শ্বন্ কৃজর- বৃত্তি বাবহার, পরপিগু 
উপজীব্য বলিয়া কুল্রের ন্যায় বৃত্তি, 
৬ঠী_ষ) সৎ, স্বীৎ) দেবা, চাকরী । শিৎ, 
--১সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তন্মানা পরি- 
বঙ্জয়েহ 17, 

শব্যান্র শ্বেন কুজুর-ব্যাপ্ব বা) সং) পুহ) 
চিতাবাঘ, কুকুরের ন্যার বাঘ । 

শ্বশুর (আশু [ অব্যয়শব্দ ] মান্তত।-_অশ, 
ব্যাপা+উর- ক, নিপাতন, সংস্কৃত 

শ্বশুয়। লাটিন--স্সর্ ) সৎ, পুৎ, ভর্তার 
গ পর্বীর পিতা । মান্য ব্যক্ক্রি | 

শ্বশর্ধ্য (শ্বশুর +ষ'ফ্য)--অপত্যার্থে) সং, 
পু, দেষর, দেওর। ভান্ুর। শ্যালক, 
শাল । 

শব্ধ শ্বেশুর+উপ্ -পরী-অর্থে। উ, জ- 
লোপ। সংস্কৃত "" শ্বশ্ ; লাটিনস্সক্রু। 

1 ১৫২৯ ] র্বাল 

হীক-ছেকুরা.) সং, সৎ ভর্তার চর 
পরুখরমাতা, শাশুড়ী। 

( শ্বসন শ্বেস নিশ্বাস ফেল।+আন (নট) 
প) সং, পৃ, বাধু। মক্সনাগাছ । (+আঅনট্ 
_ভাবে) রী, নিশ্বাস। জীবন। 

শ্বনমান শ্বেম নিশ্বাম ফেলা+ আন শোন) 
ক) বিং, ত্রিং, ষে নিশ্বাম ফেলিতেছে। 

শ্বননাশন, শ্বসনোত্সক শ্বেমন বায়ু-অশন 

ভক্ষণীয়। শ্বসন বায়ু-উৎসুক অনুরক্ত) 
সং, পৃং, সর্প। 

শ্বমিত শ্বেমন দেখ, তক্তে)১- ভা) সং, জং, 
নিশ্বাস, নামাগতবায়ু। জীপিত, জীবন। 

শ্বস্তন, শস্য (শব কল্য +-ই্ন,ভ্যণ--ভবার্থে) 
বিং, রিং, ভনিষ্যৎ, আগামি দিনভব। 
ক্লীৎ, ভবিষ্যৎকাল। 

শ্বা শেন, শ্বি বৃদ্ধিপাওয়া4+ অন্েনিন্)-- 
ক, নিপাতন) সং, পুৎ, কুকুর, কুকুর । 
শুনী -ন্দীং, কুক্কুরী | 

শ্বাশটিক (শ্বঠাণ রি (ফিক) _. 
জীবতার্থে) সং, পুখ। ব্যাধ । কুকুরসমূহ 
হবার! রাকা | 

শ্বান (শ্বন্+মঅফ্ট)-সার্থে)ট সং, পুহঃ 
কুকুর শুশী-স্তীৎ, কুকুরী। 

শ্বাপদ (6%৮11৮০7৪১ শ্বন্ কুকুর-আ-পছ্ 

সদদুশহওয়।+্দষ্*)- প্র, কিন্বা শব 

কুচুর-পক পা, যাহার কুকুরের ন্যাঙ্ক 
পদ, অর্থাৎ খাঁধা, ৬্ী-হিৎ, নিপাতন) 
সং, পুৎ্, শিকাদী জন্ত, যে সকল পশু 
মাংস ভক্ষণ করিয়া দেহ যাত্রা নির্বাহ 
করে; বা বিড়াল, কুক্,র, শৃগাল, 
ব্যাপ্র,ভব্ল,ক, নেউল, গন্ধগে।কুল প্রভৃতি! 
শ্বোপদ 47২) বিৎ, ত্রিং, শ্বাপদসম্বন্কীয় । 

শ্বাবিৎ ) (শ্বাবিধ, শ্বন্ কুক্র-_আ1-বিধ 
শ্বাব্ধি / বিজ্বকর14-০(ক্িপ্), অ(ক)- ক) 
 সংপুং শলার পশু । .. 
শ্বাস শ্বেমন দেখ, অ(ঘ্ এ)-_ ভাবে) সৎ, পুং, 

নিশ্বাস, নাসাগতবাম্ু। (4 তব. ৭) 
বাসু। (ক্ষ এ৪১- বি) শ্বানকাস রোগ। 

শ্বাসশ্রশ্বামধারণ 7 সহ, কী, প্রাণায়াশ। 

শ্বামহেতি শ্বোম নিশ্বাস বাঁ দীর্ঘনিশ্বাম 
ফেলা-হেতি অন্ত) মং» হ্বীৎ, নিন্রা। | 

১০১২, 



শ্বেত » 

শ্বাসকুঠার ; সৎ, পু, শ্বাস রোগের ওঁষধ- 
বিশেষ । এ 

বাসী শ্বোসিন্-্গাম নিশ্বাস + ইম্ _ অস্থ্যর্থে) 
সৎ, পুৎ, বাফু। বিৎ, বিৎ, শ্বাসযুজ । 
শ্বাসারি ; সংপু। পুক্ষরমূল । 
শরিত্র বশ্বিৎ শুরুবর্ণ হওয়া-+-রস্য--৭) সৎ 

পুৎ, গেতকুষ্ট, ধবলরোগ । 

শ্বিত্রী ( শ্বিত্রিব্, শ্বিত্র+ইন্-অন্যযর্থে ) 
বিৎ) ভ্রিৎ, শ্িত্ররোগধুক্ক । শিৎ - ১*শিত্রী 
বন্ৎ শ্বা রসং চ চীরী লবণহারকঃ।” 

কুষ্টরোগী । | 

শ্বেত (খ্বিৎ শুরুবর্ণ হওয়া + অ(সন)- ক) 

সং, পুং, শুরুবর্ণ। দ্বীপবিশেষ । পর্বত- 

বিশেষ, ধবলণিরি । শুক্রগ্রহ। শাদা মেঘ। 
কপর্দক, কড়ী। দৈত্যগুক, শুক্র । শঙ্খ । 
শিবের অব্তারবিশেষ । রাজাবিশেষ। 

ক্লুশৎ, রৌপ্য, রজত । মিছরি। বেল- 
ওয়ারি কাচ। বি, ত্রিং, শুরুবর্ণ- 

বিশিষ্ট । তা- স্ত্রী, বরাটিক!। শঙ্খিনী। 

কাষ্ঠটপাটলা। অতিবিষা। অপরাজিতা! 

শ্বেতবৃহতী । শ্বেতকণ্টকারী। পাধাণ- 

তেদী। শিলাবক্কলাঁ। শ্বেতদূর্ব্বা। 
বংশলোচন।। স্ফটা ৷ শর্করা । 

শ্বেতক (শ্বেত +কণ্ _ যোগ) সং১পুৎ) বরাটক, 

কড়ী। রং, রৌপ্য, রূপ1। 

শ্বেতকুগ্ডর ) ( শ্বেত শাদা কুঙীর, গজ, 

শ্বেতগছ 1 স্ল হস্ত) সং, পুত, ইক্রগজ; 

শ্বেতদ্ীপ ) এররাবত্তী হস্তী। 

শ্বেতকেতু (শ্বেত শাদা কেডু ধ্বজ, ৬ঠা _ 

হিং) সং, পৃৎ্। খবিবিশেষ। বুদ্ধমতন্ছ 

ব্যক্তিবিশেষ । কেতুগ্রহবিশেষ । 

শ্বেতকেশ ) সং, পুৎ রক্তশিগও। 

শ্বেতকোৌল ; সৎ, পু, পুঁটী মাছ। 

শ্বেততগন্কৎ (শ্বেত শাদ1_গরুৎ পক্ষ, ৬ঠী - 

হিৎ ) সং, পুত, হৎস। বিৎ, ত্রিৎ। শুক" 

বর্ণপ ক্ষবিশিষ্ট। 

শ্বেতচ্ছদ (শ্বেত শাদা ছদ পালখ, ৬ষ্ঠ। 

_হিৎ) সহ পু, হৎস। বাবুই তুলসী । 
শুরুপ শ্গশালী, শুরুবর্ণ পক্ষমুক্ত । 

্বেতদ্বী প) সৎ, পৃ, চত্র্বীপ | ইছা। বৈকু- 

ঠাখ্য বিস্ুধাম। শিৎ-১ গ্েতদ্বীপৎ 

[ ১৫৩* ]. ্ 
পিরিত রর 

গতবতি ত্বপ্ধি ভ্রষ্টৎ তদীশ্বরং। তত্র 
হায়মভূৎ প্রশ্গস্বং মাৎ যমনুপৃচ্ছসি । 

শ্বেতধাতু শ্বেত শাদা ধাতু আকরীয়) সং, 
পু, খটিকা, খড়ী।, | 

শ্বেতধাম। (শ্বেতধামন্, শ্বেত শাদ1--ধামন্ 
কিরণ) সং, পুৎ, চল্্। বশূর্র। সমুদ্র- 

 ফেন। | 
শ্বেতনীল €শ্বেত শাদা- নীল কষ্ণবর্ণ ব1 

গাঢ় নীলবর্ণ) সং, পুৎ, মেঘ । শুরু ও 
নীলবর্ণ । | ্ 

শ্বেতপত্র (শ্বেত শাদা-পত্র পালখ, ৬ঠী- 
ছিৎ) সং, পু শ্বেতচ্ছদ, হৎস। ক্লীং, 
শুক্ষপর্ণ। . 

শ্বেতপত্ররথ শ্বেতপত্র হংস--রথ বাহন, 
৬ঠী-_ হিং) সৎ, পুত, ব্রহ্মা । 

শ্বেতপত্রবাহন শ্বেতপহ হাংস- বাহন 

রথাদি) সং, পু হৎমন্হন, ব্রহ্মা | 
শ্বেতপর্ণাস ; সং, পু খেততুলমী । 
শ্বেতপিন্, শ্বেত্তপিঙগল (শ্বেত শাদা-পিঙ্গ, 

পিক্গল-পাতের আভামুক্ত গাঢ় নীল) 
সৎ, পু, সিংহ । শুরুপীতবর্ণ | 

শ্বেতপুপ্প (শ্বেত শাদা--পুম্প ফুল) সং, 

পু, সিন্ধুবার বৃক্ষ । স্পা স্সীহ। লা" 
বিশেষ, ব্বোষাতকী। নাশদশ্তী। নুগে- 
ব্বারূ। প্পিকা- স্ত্রী, মহাশ€ পুষ্পি 71 । 

শ্বেতমাল ; সৎ, পুং, মেধ । ধ. 
শ্বেতরক্ত (শত শাদা রত পল, শ্বেত 

মিশ্রিত রক্তবর্ণ ৩য়।- এ) সং, পুখ 

পাটলবণ, গোলাপিরৎ। বিৎ, রিং, 
পাটলবণবি শিষ্ত । 

শ্বেতরথ (শ্বেত শাদ1-রথ শকটাদি) সং, 
পুং, শুক্রগ্রহ । শুক্রবর্ণরথ | 

শ্বেতরোচিঃ € শ্বতরোচিস্। শ্বেত শা 
রোচিন্ দীপ্তি, ৬ভী-হিৎ) সং, পুহ। 
চন্দ | বিৎ, ত্রিৎ, শুর্ুতেজোযুক্ত ৷ 

শ্বেতবাজী (শ্বেওবাজিন্, শ্বেত শাদা- বাজি 
অশ্ব +ইন্_অন্তযর্থে) সং, পু, চতআ। 
অভ্ঞুন। শুরুঘোটক। 

শ্বেতবাহুন (শ্বেত শার।-বাহ অশ্ব) সং 
পুৎস্ইন্্র। অর্ভ,ন। 

শ্বেতবাহন (শ্বেত শাদা-বাহন যান) অং, 



বট | সি 

শি 

১৫৩১ ] না 

$ 

শসা 

পুৎ। চন্র। অর্জন (যুদ্ধ করিবার সময় | ষট্ক (যব ছয়+কণ্- স বিৎ, ত্রিং, 
'সআমার রথে শ্বেতা সংযষোজিত হয় এই 
নিমিত্ত আমার নাম শ্বেতবাহন হই- 
যাছে )। মকর । 

শ্বেকবুহুচ! ; সং, স্ট্রীং, বনতিক্ত1 । 
শ্বেতবৃহত্ী; সং, স্ত্রীৎ, শুকু শ্ুদ্র বার্তাকী। 
শ্বেতশুদ € শ্বেত শাদা-শুঙগা ধান্যার্ষির 

শুঁয়া, ৬ঠী -হিৎ ) সৎ, পুং, যব। 
শ্বেতসারশ্েত শাদা -সার সারাংশ, মাইজ) 

সৎ, পু, খদ্দির বৃক্ষ | (3৮2701)) ইহা 
তৃষার়ের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, দেখিতে উজ্জ্বল, 
ছঅন্গুলি দ্বারা চাপিলে অল শব্দ হইয়া 
থাকে; গোবুম গোললালু প্রভৃতিতে 
অধিক পরিমাণে দুষ্ট হইয়া থাকে। 

শ্বেতহয় (শ্বেত শাদদা-হয় অশ্ব) সং, পুংঃ 
ইন্দ্রের অশ্ব । অজ্জন। শুরুবর্ণ খোটক। 

শ্বেতোর্দর (শ্বেত শাদা উদর পেট) সৎ, 
পৃ, কুবের। শুকুবর্ণ জঠর। 

শেতৌহী (শ্বেতবাহ ইন্দ্র+ঈ--প্রৎ ) সৎ, 
জিৎ, ইন্দ্রাণী, শচী। 

শ্বৈত্য (শ্বত4ষষ্ে) ভাবে) সৎ, ক্লীৎ, 
ধাবলা, শুরুত্ । শুন্রতা, নিম্মলতা । 

শোবগীয়ন (শ্বম এবং বন্থ এই ছুই অব্যয় 
শবের অর্থ এখানে মঙ্গল +ঈয়ন্থ _ প্রত, 
ক) সং, ক্লীৎ, পরদিনভাবি শুভ । মোক্ষ, 
কুশল। বিৎং, ত্রিং, ভাবি শুভযুক্ত | 

য় 
ধ,ব্যগনের একরিংশবর্ণ । (সো নাশকরা 

+4অ (ভ)- ক) মং, পুহং, কেশ, চুল। 

শিক্ষক । নাশ, ক্ষতি, ধ্বহস। 'অব- 
শেষ। প্রাক্তন সৎগ্কার বা জ্ঞানলোপ। 
মুনি, নিল্বাণ । স্বর্ণ । নিদ্রা । ক্লীৎ 
অন্কুর । ধৈর্ধ্য । বিৎ, ত্রিৎ, বিজ্ঞ । শ্রেষ্ঠ। 
শোভন । 

যট ষেষ, ষে। নাশকরা+, দকপ১_ ক, 
নিপাতন। অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার 
সৌদাদৃশ্য দেখ । সংস্কৃত-ষষ । পারস্য 
শশ্। গ্রীক-্হেকুস্। লাটিন-্সেন্কুস্। 
জান্মেনলমেখস। ইংরাজী -সিক্স্। 

 বাঙ্গালা্ছয় ।)ত্রিং, বহু ছয় সংখা, । 

যটপদপ্রক্ (ষ্টপর্ 

ছয় সংখ্যা, ৬। 
ষটকম্ম (ষটকর্খ্বন্, ষষ. হয়_ কর্্বন্ কার্ধয, 

৬ঠী_হিৎ) সং, ক্রীং, জন, যাজন, 
অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ-- এই 
ছয় কম্্ম। তশ্ত্রে- শাস্তি, বশীকরণ, স্তন, 
বিদ্বেষ, উচ্চাটন, মারণ--এই ছয় কর্ম । 
দ্ী-পুং, এ ছয় কর্ম্কারী ব্রাক্ষণ |. শিং 
-১/ইজ্যাধ্যয়নদানানি বাজ নাধ্যাপনে 
তথা । প্রতিগ্রহশ্চ তৈযুক্তঃ ষটকম্ম্না বিপ্র 
উচ্যতে” 1 

ঘটকোণ (েষ ছয়--কোণ) সংক্লীৎ, ব্জ । 
জ্যে(তিষে _লগ্ হইতে ষষ্ট স্থান । বিৎ, 
ত্রিং) যাহার ছয়টা কোণ আছে। 

ষটচক্র (ষষ ছয়_ চক্র, দ্বিু-স) সৎ, 
ক্রীং, দেহ মধাস্থ সুযুয়্ানাড়ী মধ্যবর্তি, 
দ্বিদল এবং চতুর্দল পদ্মাকার ৬ চক্র । 

ষটচত্্ারিংশৎ (ষষ ছয়-চত্বাবিংশং চ- 
মিশ, ছয় অধিক চল্লিশ, রখ-স। মধ্য- 
পদলোপ) সং, স্বীং, একৎ, ছচল্রিশ 
সঙ্গ, ৪১1 তত্সঙ্যক । 

ষটচরণ (ষষ ছন্ব_-চরণ পা, ৬ঠী-হিৎ) 
সং, পুৎ, ঘট পদ, ভ্রমর । উকুণ । ছয় পা। 

ষটত্রিৎশৎ (ষ্ষ ছদ্ষ_ত্রিংশৎ ত্রিশ, 
ছয় '্মধিক ত্রিশ, যখ-স। মধ্যপদ্- 

লে।স) সৎ, স্ত্রী, একং, ছত্রিশ সঙ্ঘ্যা* 
৩১ । 

ষটপদ বেষ ছয়-পদদ পা, ৬ঠী _ হিৎ) সং, 
সত, জমর। দী-_ নত্রীৎ, উ্ুণ | ভ্রমণী র্ 

৬ চরণযুন্ত ছন্দহ | 

জমর -প্রিয়। পঞ্ 

কুমুৰ ইত্যাদি শব্দেও প্রযুন হ্ইয্! 
থাকে) সং, পুত, নাগকেশর বৃষ । 

ফটপদাতিখি (ষট পদ ভ্রমর--অতিথি) সং, 
পৃং, আমবুক্ষ । চম্পক । 

ষট পর্াশৎ্ ষ্ষ, ছয়__পণ্টাশঙ্ পাশ, 

ছয় অধিক পঞ্চাশ, যখ-স। মধ্যপদ" 

লোপ) সৎ, স্্রী, একখ, ছাল্লান্ন সঙ্্যা, 
€৩। ত; ₹সঙ্ঘ্যক 1 

ষটগ্রজ্ক (ষষ ছয়] বিষয়]-প্রপ্ছ তে 
জানে) সং গুহ? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষঃ 



ষড়। - . 

সামাজিক নিফম, আর্থাৎ 
বাভাশান্ত্ ব্র্ধাৎ তত্বজ্জান--এই ছয় 
বিষয়ে অভিজ্ঞ, বৌদ্ধ । কামুক, লম্পট । 

বড়ক্ষীণ যেষ্ ছয় _ অক্ষি চন্ষুঃ1 অ,ঈীন_ 
প্রৎ ) সং, পু, মত্স্য, মাছ। 

যড়ক্গ ষেষ ছয়-_ব্জঙ্গ অবয্মব, অংশ, দ্থি 

--স) সং, ক্লীং, হস্তদ্বয়, পদ্ঘ্বপ্নঃ কটি, 
মস্তক _-পেহের এই ৬ অঙ্গ । হৃদয়ার্দি ৬ 

অবযুব 1 শিক্ষা) কল, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
ছন্দঃ, জ্যোতিষ - বেদের এই ৬ অঙ্গ। 
গোমত্র, গোমত্ব, ক্ষীর, সর্পি, দধি, রোচন 
এই ছয় গব্য । মৌল, ভৃত্য, শ্ুহৃৎ, শ্রেণী, 
দ্বিষৎ। আটবিক--এই ছয়প্রকার সেনা- 
বয়ব। আদ্যশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে-পীঠার্ি ৬। 
বিং, ত্রিং, এই ছয় অন্গবিশিষ্ট। পুৎ, 
ক্ষদ্রগোক্কুরক | 

যড়ঙ্গজিৎ (ষড়ঙ্গ ছয়অন্গ-জিত যে জয় 
করে ) সং, পুং, বিষ, নারায়ণ । বিৎঃ 
ত্রিং, ষড়ঙ জেতা । 

ঝড়ত্বি, ফেষ, ছয় _ অজি, প1, ৬ভী_ হি) 
বং, হত, ভনর। 

ষড়তিজ্ঞ (ষষ ছয় [বিদ্যা বা ধর্ঘ্ঘ ]_অ- 
ভিজ বহুদশ্শী) সৎ, পুৎ, দিব্যচক্সুহ) 

. £ভ্ত্র* পরচি জ্ঞান, পুর্বাজন্মম্মরণ, আ- 
. আ্মজ্ঞান, বিষ্পগতি অর্থাৎ আকাশে 
গমন করিবার ক্ষমত।), কায়ব,যহসিছ্ছি 
€যে কোন দেহধারণ করিবার ক্ষমতা) _ 
এই ছয় বিষয়ে অভির, বৌদ্ধ। 

বড়শীতি (ষষ ছয়-অশীতি আশা, ছয় 
্মধিক আশী, য়খ-স। মধ্যপদলোপ) 
সহ, স্ত্রী, এক, ছেয়াশী সংখ্যা, ৮৬ । 
সংক্রাহ্িৰিশেষ, মিথুন কন্যা ধনু ও 
মীনরাশিতে তুর্ধযোর » ক্রমণ। 

বড়শীতিচক্র ) সৎ, ক্রীৎ, মিথুন, কন্যা ধনু 
মীন রাশিশ্ছ রবির শুভাশুভ ফলজ্ঞানার্থ 
নক্ষত্রাঙ্গ নরাকার চক্র | | 

যড়ানন ষেষ ছয় আনন মুখ, ৬ঠী- হিৎ) 

সৎ, পু» স্বন্দ, কার্তিকেয় | 
যড়ায়ায় ; সং, পুং, শিবের ষড়বন্ত, বিনি- 

শত ষট প্রকার তন্ত্র শান্। * 
বড়,বণ (যয, হুয়-উষণ ঝালমশলা) সং, 
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কী, শু'ঠ পিঁপুল মরিচ প্রভাত মিশ্রিত 
ছয় প্রকার কটু দ্রব্য। 

ষড়গব ( ষষ, ছয় গে গোকরু1+অ--যোগ) 
বিৎ, ত্রিং, ছয় পোরু দ্বারা আকুষ্ট হেলাদি) 
শিং-১ “অষ্টাগবং ধন্য হলং ঘড় গবৎ 
জীবিকার্টিনাঁৎ ।”' সেনাহার - দ্বন্দ)। সং, 
ক্লীৎ, ছয়টা গোরু। 

বড়গয়। ; সৎ, স্্রীং, ষড় বিধ গয়া । শিং-১ 
“গয়াগজো গয়ার্দিত্যে। গায়ত্রী চ গদাধরঞ 
গয়া গয়াহৃরশ্চৈব ষড় গয়। মুক্িদায়িকা। 

বড় গুণ (ষষ ছয়-ুপ সময়, বার) সং, 
পুং, বহুৎ, সঙ্গি, বিগ্রহ, 7, আসন, 
স্বেধ, আশ্রয় রাজাদিছে: “ই ছয় গুপ। 
বিং,ত্রিং, ছয় সঙ্খ্যাদ্ধা এণিত | 

ষড়জ €(ষষ ছয় (শ্ছান;-জ (জন জন্মান 
+অড)- ক। যে জন্ম,৫মী _ফষ। নামা, 

কঠ, উরঃ, তালু, লিহবা ও দৃম্ত-_ এই 
ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন হয় কলিম? এই 
শ্বরের নাম ড় দ) সং, পু, তন্ত্রাকঠে- 
খিত স্বরবি.এন;) উহা ময়ুর*রতুল্য, 
থরজ,; শি২ং-১ “বড় জনংব!পি নী- 
কেক।।”” ২ “ষড়জ.ঘ কেৌতি মদুরো 
হি গাকঝো নর্দস্তিচষভৎ। অজা বিনৌতি 
পাঙ্ধারৎ ক্রৌঞ্চে। নদতি মধ্য মৎ।7, 

ফড় দর্শন; সং, ক্লীৎ, পুস্বমীমাৎসা বেদান্ত 
সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বেশেষিক এই ছর 
দ্র্শনশাগ্। 

ড় ছর্গ; সং, ক্লীৎ, ধর্ষতুর্গ মহীহুর্ণ গিরি- 
দুর্গ মহব্যহর্গ মদ্দ,গ%ঁ বনহুর্গ এই ছয় 

ষড়ধা বেষ, ছয়+ধাচ্_ _প্রকারার্থে) 
ঘৎ, ছয়বার। যড়ধ। 

ফড়হুদ; সং, পুৎ, ঝড় হস্তযুক্ত ৷ চৈতন্য- 
দেব । জা-জ্জ্রীহ, খুরবুজ1। 

ষড়বস (ষষ. ছয়_ রস) সৎ রীৎ। মধুর, 
তিঞ্জ। কষায়, অন্ন, কটু - এই ছয়। 

ষড়.বন্ত, ষেষ ছয়-বজ্জ, সুখ, ৬ষ্ঠী_ হি) 
সৎ, পুৎ, ষড়ানন, কা্তিকেয় | 

ষড় বর্গ (ষষ. ছয়-_বর্গ শশ্রণাঁ, ২ঠী -ষ) সং, 
পু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 
মা্সধ্য--এই ছয়। [ছয় প্রকার । 

বড় বিধ (ষষ, ছশ -বিধা প্রকার) বিৎ১ তরি, 
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ষড় বিন্দু (ষষ, ছয়-বিশ্দু দ্রবদ্রব্যের কণা | ষপ্তিহায়ন €ষষ্িন্ ছয়-হায়ন বৎসর? 
বাক্ষুদ্র চিহ) সংঃ পু, বি । কীট- | তখন সম্পূর্ণ বক্ধোপ্রাণ্ড হয়) সং, পুৎঃ 
বিশেষ । পন্কতৈলবিশেষ। হস্তী। একপ্রকার ধান্য। ষঠিসংখ্যক 

ষযণ্ড.ষেণ্ দানকর1+ড _ ফ)সং, পুত, স্বাধীন | বৎসর । 
বৃষ, ষাড়: ক্লীব, নপুৎসক । অধূহ । বৃক্ষ । | ষঠী, ষিকা ষেঠ্+ঈ -প্রং । ষঠী+ক-_ 
পু ক্লীৎ + পল্মসমূহ । সমুহ । প্রৎ ) সং, স্ত্রাং, কাত্যায়নী, দুর্গা । তিথি- 

বগ্ডালী (ষণ্ড ষাঁড়, নপৃ্সক-_-আঅল্ পারক | বিশেষ । দেবাবিশেষ। মাতকাবিশেষ। 
হওয়1+অ,ঈ- প্র) সং, স্ত্রীঘ, তৈলমান- | স্কন্দপত্রী। শিৎ -১ “ষষ্টাংশরূপ। প্রকৃতে- 
বিশেষ, ছটাক। সরোবর । কামুকী স্ত্রী। | স্ভেন ষষ্ঠী গ্রকীত্তিতা”। 

ষণ্য (মণ্ড দেখ, ঢ০--ক) সং, পৃ, নপুৎ- । ষাড়ব; সং,পুখ, গীত, গান। রস। ছয়ঙ্গরের 

সক, জীব । মিলিত রাগরাশিণী । শিৎ-_১ “ওড়বঃ 
ষম়াস্য (ষন্মাম1ষ (ষ্য )-ভাবার্থে। পঞ্চভিঃ প্রোজঃ এবৈহ ষড়ভিস্ত ফাড়বঃ1” 

ষামাস্যওহয়) বিৎ, ত্রিৎ, যাহা ছয় মাসে ! ষাড়গুণ্য (ষড়৭+ষষ্ট্য )--স্বার্থে) সৎ, 
সম্পন্ন হয়, ছয়মাসসাধ্য। ক্লীৎ। সন্ধি, বিগ্রহ, যান। আসন, 

ষম়খ ষষ ছয়_মুখ, ৬চী - হিৎ) সৎ, পু) দ্বৈধীভাব, সমাশ্রয়- এই ছয় গুণ। শিং 

ষড়ানন, কাত্তিকেয়। ক্লীৎ, ছরমুখ । --১ৰাড় গুণ্যমুপযুগ্ত ভে” । 
যত্ব ঘষে মুর্দন্ত ষকার+ত্ব-_ ভাবে) সৎ, ক্লীং, ; যাম়াহ্র (ষষ ছয় মাত মা, ৬্ঠী- হিং, 

মৃদ্দন্য ষক্রের ভাৰ। . অ (ফজ)-_আপত্যাথে। কৃন্দিকাত্রয়, ছুর্া, 
বর্ষপী; সং, ক্দীৎ, ্তনাকৃতি পক্ষিবিশেষ । & গঙ্গা, পৃথী _ ইনি এই ছয়ের স্থত ৰলিয়া) 
যা (ষষ ছুয়-দশতি) সং. স্ত্রী, একৎ) । অং, পুৎ ষড়ানন, কাত্তিকেয়। 

ষাইট সংখ্যা, ৬০ | তহৎমহথা ৪) ষাক্সমনিক (ষমাস+ইক (ফিক )- ভবার্থে 
ষ্ট্টিক (ষষ্ট ষাইট [দি+)+ +কণ - যোগ)সং, বিংএ২,ষ মাসমন্বন্ধীয়, ছয় মাসে কতব্য 

পুং-স্টীৎ, ধান্যবিশেষ, ৬০ রাত্রোত যে শ্বোদ্ধাদি) 1 [ষত্তণত্ব প্রাতপাদক (গ্রন্থ 1) 

ধান্য পরু হয় । বিং, ত্রিং, ষট্টিসঙ্যয। দ্বারা | যাত্বণাত্বক (ষত্ণত+ধ্িক) বিং, ত্রিৎ, 

ক্রৌোত ।কা-স্মীৎ, ষ্&কধান্য। বিডপ (সিট দ্বুণ।করা+গ গকু) ক) সঙ 

বক্য(ষষ্টিক+য(ফধয)- ততক্ষেত্রার্ে) বিৎ, পু, কামুক, লম্পট । উপপতি । 

ত্রিৎ, যষট্টক ধান্য জন্মবার উপবুক্ত | ষোড়ন্ (যোড়২, ষষ, ছয় দহ দস্তশবজ ) 

ক্ষেএাদি। সং, পু২, ছবদস্তাণশিষ্ বৃষ । 

বষ্টিতম (েটটি+তম্ট_ পুরণার্ধে) বিং, ত্রিং, ূ ষোড়শ (ষোড়শন্+অ(ডট)- পুরণার্থে) 

ষাইটের পুরণ । বিং,ত্রিং, ষোল সংখ্যার পুরণ । 

যষ্টধা যেটি যাইট +ধা'ধাচ)- প্রকারার্থে); ষোড়শ (ষোড়শনৃ, ষষ ছয় _ দর্শন দশ, 
২ ষাইটপ্রকার। ৬* বার । ছয় অধিক দশ, যং- স, নিপাত ন। মধ্য" 

ষ্টিলতা) সৎ, স্্রীং, ভরমরমারী | পদলোপ) বিং) তরি বহু, ষোল- 

ষষ্টসংবৎসর ; সং, পুৎ১ প্রভবার্দি যষ্টি- সঙ্গা, ১৬। 

সংখ্যক বৎসর । ষোড়শক, যোল+কণ্- 

ষষ্ট, ষষ্টক (ষষ্ ছয়+থ--পুরপার্থে। ষষ্ঠ : ফোড়শদান, | যোগ । ষোড়শন্ যোল-_ 

+ক- প্রৎ) বিৎ, ত্রিৎ, ছয়ের পুরণ । দ্বান) সং, রং, ভূমি, আসন, জল, বস্ম, 

বষ্টান্নকালষেষ্টান্ন - কাল সময়, কণ্- যোগে | প্রদীপ, অন্ন, তান্বুল, ছত্র, গদ্ধ, মাল্য, 

ষষ্ঠান্নকালক ) সং, ক্রীং১ ছুই বা তিন দিন ফল, শঘ্য, পাছু কা,গে।, কাঞ্চন, রজত-_- 

অন্তর ভোজন। [সৎ পুৎ, হস্তী। | শ্রান্ধাদিকালে এই যোড়শ প্রকার দ্রব্য 

ষষ্টিমত্ত (বষ্টিন ছয় [বর্ষ] মত ক্রুদ্ধ) দান। 



যোঢ়া 

ঘোড়শমাতৃকা ) সং, স্ত্রী, ঘোড়শসংখ্যক, 
দেবীবিশেষ। বখা__«গৌরী পদ্ম] শচী 
মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া । দেবসেন! 
হধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ। 

শাত্তিংপুষ্টিধৃতিত্যদিকুলেবাত্মদেৰতা |”? 
€ঘাড়শাংশুড (যোড়শন্ যোল--ক্সংশু কি- 

রণ, ৬ঠী-হিং) সং, পুত, শুক্রগ্রহ। 
_বিং, ত্রিৎ, ষোড়শকিরণযুক্ত । 
যোড়শাকদ (ষোড়শন্ যোল- অঙ্গ অবয়ব, 
ষঠী- হিং) বিৎ, ত্রিং, যোল অঙ্গৰিশিষ্ট। 
সৎ, পুৎ। গুগ্গুলু) সরল, দ্বার, পত্র, 

চন্দন, হ্রীবের, অগুরু, কুষ্ঠ, গুড়, স্জরস, 
খন, হরীতকী, নখী, লাক্ষণ, জটামাংসী, 
শৈলের- এই ১৬ প্রকার সুগদ্ধিদ্রব্য- 
মিশ্রিত ধৃপ। 

ষোড়শাড্বি যোড়শন্ ষোল - অভি, পা, 
ষ্ঠী-হিৎ) সং, পুৎ, কর্কট, কাকড়া। 
বিৎ, ত্রিৎ, ষোড়শচরণযুক্ত | 

ষোড়শার্চিঃ (ষোড়শাচ্চিদ্, ফোড়শন্ ষোল 
_অচ্চিস্ কিরণ, ৬ঠী-_হিং) মং, পু, 
শুক্রগ্রহ । [সং, পুৎ্, শঙ্খ । 

যোড়শাবর্ত (ফোড়শন্ যোল- আবর্ত ঘূর্ণন) 
ঘোড়শার (যোড়শন্ ষোল- আর কোণ, 

৬ঠী _হিৎ) সং, ক্লীং, ষোড়শদল পদ! 
ঘোড়শী (ষোড়শিন্, যোড়খ+ইন্ _ প্রৎ্) 

সং, পুৎ, যক্তপা ত্রবিশেষ, সসোমক পাত্র । 
শিৎ_১ “জঅতিরারে ষোড়শিনং গৃহাতি 
নাতিরাত্রে ফোড়শিনৎ গৃহচাতি |” স্ত্রীং, 
কালী, তারা প্রভৃতি দ্বাপশমহা- 
বিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্য]। 

যষোড়শোপচার (ষোড়শন্ ষোল - উপচার) 
সং, পুৎ, বহুং,আসন,স্বাগত, পাঙ্গ্য, অর্থ, 
আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, হান, 
বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, 
নৈবেদ্য, চন্দন পুজার এই১৬ উপচার |: 
শক্ষিপুজায় পাদ্য অর্ধ্য আচমনীয় 
স্থানবসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ 

নৈবেদ্য আচমন মদ্য তাম্বল তর্পণ 

নতি এই ১৬। 

যো়া যেষ+ধাচ.-প্রকারার্থে ) অং, ছয় 

প্রকার! হয়বার। শিং-১ “সপ্রসজ 

[১৫৩৪1] সং 

উপোদৃত্াতো হেতুতাবসরষ্তথা । নির্বাহ 
কৈককাধ্যত্তে ফোঢ়। সঙ্গতিরিষ্যতে |” 

ীবন (ঠীব থুখ,ফেল1+ অনট -ভাবে) 
সং, ্লীৎ খুৎ্কারক্ষেপণ। 

যত (ঠীব, ছেপ ফেলা+তকে)-শ্) 
বিং, ত্রিৎ, নিরস্ভ। বাস্ত, বমন করা। 
থথ্, ফেলা । 

ক 
স, ব্যঞ্জনের দ্বাবিংশতিবর্ণ । (সো গমনকরা 
+অ(ড)-_ ক) পুং, শিব । বিষুং। বায়ু। 
সর্প। জীবাতা। চক্র । ভূ বপ্তি। 
সা-ন্ত্রীং, লক্ষ্মী । গৌরী । শ;। শ্রী 
ক্লীঘ, আন । চিস্তা। 5.৬ যাইবার 
উপযুক্ষ রাস্তা । 

সইস (আরবী সাইস শব্ধ, সাস অর্থে শাসন 
করা) সং, অশ্বপাল। ্ 

সঈ সেখীশঙগজ) সং, সঙ্গিনী, বয়স্যা। 
সওয়ার (পারম্য) চড়ন্পার। 

সওয়ারি (পারস্য ভাষায় রাল!দের বহির্ণ- 
মনকে সওয়ার বলে) সৎ, বান, পাল্কা 
আরি। বাদ্য যন্ত্র বিশেষ, যথা! রমন- 
চৌকি, ভঙ্কা প্রভৃতি । রাজাদ্িগের 
বহির্গমনকালে এই যন্ত্রগুলি বাদ্দিত হইত 
বলিয়া ইহাদের নাম সওয়ারি যন্ত্র। 

সওয়াল (আরবী) সং, প্রশ্ন, লিজ্ঞাস।। 
অনুরোধ। পূর্বপক্ষ। 

সওদ1 পোরস্য) বাণিল্য, ব্যবসা । বাণিজ্য 
দ্রব্য। * 

সওদাগর (পারস্য) সং, বনিকৃ, বাণিজ্য 
ব্যবমায়ী। [বেশ । 

সৎ, (দেশজ) বিৎ, নটাদ্ির কৌতুকাবহ 
সংক৯্গুকঠাস্থিক (1১1107517890000518 0 

যাহাদের কণ্ঠের অস্থি সকল একত্রে 
সংলগ্ন হইয়া এক খণ্ড হয়। এই লক্ষণ 
তাহাদের প্রধান এবৎ জন্বত্র তুল্য; 
যথখ।-- কাদাথেো চা, মত্স্য। 

সংক্রম, সন্ধ,ম _পু২১ ক্লীৎ সেমৃ- ক্রম 
ৎক্রাম, অঙ্ক ম-_ পু গমন করা 

'অ (ছল), অ(দ্বঞ.) ভাবে) সং) গমন । 

সংক্রমণ। হ্ধ্যাদির রাশ্যস্তর সঞ্চার। 



লতখ 
». শা 

শিৎ-১ পক্রেটেঃ সহজ্সভাগে! ধঃ স কালো! 
রবিসস্ক্রে মঃ 1” সৎক্রান্তি। প্রাণ্তি। প্রবেশ । 
(অল ্বঞ-৭) দেতু। €সাপান। 

উপায় । 

২ক্রম্ণ, সঙ্গ মণ (সম্ভ্রম গমন করা 
অনট - _ভটি সং, কীৎ, গমন । প্রবেশ । 

প্রাপ্তি । সংক্রান্তি, নুব্যাদির রাশ্যত্তরে 
প্রবেশ । (+অনট.-ণ) সোপান । সেতু, 
সাকো। উপায়। 

সংক্রমিত, সঙ্ক,মিত, ) সেমৃ-ক্রমি [ক্রম 
ংক্রামিত, সঙ্কামিত -ঞিলক্রামি ] 
গমন করান +ত ক্তে)ট_শ্ব) বিৎ, ত্রিৎ, 

নিবেশিত, স্থাপিত । প্রবেশিত । গমিত। 
প্রতিবিস্বিত | 

ংক্রাস্ত, সঙ্ক-ান্ত (সংন্রম দেখ, ত(ক্ত)-- ক) 
বিং, ত্রিৎ, প্রতিবিশ্বিত। সন্বন্ধীয়। 
সৎক্রমণবিশিষ্ট। গত, প্রাপ্ত । যুক্ত । 
প্রবিষ্ট । সঞ্চারিত । ব্যাণ্ড। 

সংক্রান্তি, সঙ্কণান্তি (সংক্রম দেখ, তি(ক্কি) 
-ভ1) সং,ক্ত্রীৎ, সঞ্চার, গমন । সুর্ধ্যা- 
দির রাশ্াম্থরে গমন। শ্রতিবিশ্বন। 
ব্যাপ্তি 

২ক্রামক, জঙ্ক মক (সংক্রম দেখ,অক'ণক) 
-ক) বিৎ, ত্রিৎ, এক স্থান হইতে অন্য 
স্ছানে প্রবেশকারক | (17709060959)ষাহ। 

কোন বস্থর সংঅবে উত্পন্ন হয়, যথা 
২ক্রামক রোগ। 

সংগৃহীত, সঙ্গ, হীত সেংগ্রহ দেখ,তক্কে)-- 
ক) বিং, ত্রিং, সঙ্কলিত, আহত । 
ংগোঁপন, সঙ্গোপন (সেম সম্যকৃ--গুপ, 
গোপন করা+ন (অনট.)--ভা) সং 
ক্লীৎ, সম্পূর্ণরূপে গোপন, লুকান। 

সংগ্রোপিত, সঙ্গেপিত মেম-_গুপ্ গোপন 

করা+তক্তে)- শব) বিং, ত্রিৎ। লুক্কাম়িত। 
সংগ্রহ, সঙ্গ হ-_-পুৎ: (সম. গ্রহ, 
গ্রহণ, সংজ হণ ক্রীং, [গ্রহণ কর1) 
বুঝ1+ অল), অন (অনট )--ণ। সং- 
ক্ষেপে গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ লান! স্থানে 
বিপ্রকীর্ণ অর্থ সকল বুঝা যায় যাহা 
ছারা) সং, একত্রীকরণ। সঙ্কলন। 

সঞ্চয় গ্রহণ। সঙ্কেপ। 

্ ১৫৩৫ ] 

মুদ্রিবন্ধ। 

সহত্ত] 

উচ্চত1। 'আদাপক্ষে শিইপ্রয়োগ--১ 
“বিস্করেপোপদিষ্টানামর্থান্মৎ স্ুত্রভ'ষ্য- 
য়োঃ। নিবঙ্গো যঃ সমাসেন সংগ্রহৎ তং 

বিদুবুধাঃ |. ২ ইতস্ততঃ আকৃষ্য একত্র 

নিবন্ধন সংগ্রহঃ। ৩ নানা গ্রান্থস্থ। 

অর্থঃ সংগ্হস্তে একস্থানস্থাঃ ক্রিয়ন্তে 
ইতি সংগ্রহে গ্রস্থবিশেষঃ 1” বৃহৎ। 
উত্তজ | শ্ীকার। মহদ্যোগ। ব্যাড়ি 
প্রণীত ব্যাকরণ গ্রস্থবিশেষ। 

সংগ্রহণী, সঙ্গ হণী (সংগ্রহ দেখ, অন-_-ঈ, 
প্রৎ) সং, স্ত্রী, গ্রহণীরোগ, উদর-ভঙ্গ- 
রোগ । এককত্রীকরথ, সঞ্চয়। গ্রহণ। 

২ক্ষেপ। মুষ্টি । উচ্চতা । 
সংগ্রহীতা, সেংগ্রহীতৃ, সংগ্রহ দেখ, 
গ্রাহক, তন, অকণেক)--ক) বিং, 
ত্রিং, সংগ্রহকর্ত]। 

সংগ্রাম, সঙ্গম (সংগ্রাম যুদ্ধকর1+ অ 
(অল .)--ভ1) সং, পুৎ, যুদ্ধ, সমর, রণ। 

হগ্রামপটহ সেংগ্রাম রণ--পটহ ঢকা) সং, 
পুৎ। রণবাদ্য, যুদ্ধনময়ে বানী বাদ । 

২গ্রাহ, সঙ্গাহ (সম গ্রহ্ গ্রহণ করা 
+অর্ঘেঞ)-__ভা) সং,পু, ফলকের মুষ্টি, 
ফলকগ্রহণস্থান । মুষ্টিন্বারা বন্ধন । মুষ্টি । 

সংগ্রাহী, সঙ্খাস্থী (_হিন্, সংগ্রহ দেখ, 
ইন্-ক) বিং, ত্রিং, সংগ্রহকর্ত! । পুৎ 
কুটজ বৃক্ষ । [সম্যক বিদ্বলিত। 

সংচুর্ণিত সেম জম্যক-চুর্ণিত) বিৎ, ত্রিং 
সংঘাতবল (135951197 [০:০9 ) ছুই 

কিম্বা ততোধিক বল দ্বারা যে কার্য 

সম্পন্ন হয় শুদ্ধ একটি মাত্র বল 
দ্বার সেই কাধ্য সাধন করিতে 
হইলে যে বল প্রয়োগ করিতে হস্ 
তাহাকে উহাদ্িগের সংতাতবল কহে। 

সৎজ্ঞপন, সঞ্জ্পন-ক্রীৎ ) (সমৃ-জ্ঞ(- 
সংজ্ঞপ্তি, সঞজ্রপ্তি_স্ত্রীং, 4 ঞি-্জ্ঞপি 

[জানান] বধ কর1+অন(অনট)- ভা) 
সং, কআলম্তন, মারণ, বধ। বিজ্ঞাপন । 

সংজ্ঞা, সঞজ্ঞ। (সমৃ-জ্ঞা জানা+ডঙ-প, 

আপ্। যাহা দ্বারা সকল বস্ত জানা যায়) 

সং, স্ত্রীং আখ্যা, নাম। চৈতন্য, জ্ঞান। 
বুদ্ধি। সক্ষেত, হস্তাদি দ্বারা অর্থহ্চনা। 



ত্ষ 1 ১৫৩৬ এ সংষে। 

সংযম, লংঘাজ - গুহ ] সমেত দেখ, অ 
সংন্ঘমন _ক্সীং (অল), অ (এ), 

অন.স্মনট )--ভা) সং, বন্ধন। সমাধি, 
যোগ, ধ্যান। ইন্িয়নিগ্রহ। ভ্রতাদিব 
পুর্ব দিন কর্তব্য আচার বিশেষ । ব্রত, 
নিয়ম চভুঃশ্াল গৃহ । পুখ্ষম। শিং-- 

. “বৈব্স্বতঃ সংযমনই |” 

সংঘমনী (সংষত দেখ, অন, ঈপৃ- প্রং) অং, 
স্সীঘ ষমপুরী। শিং-১ “অস্োহুপি 
যে সংযমিনহ সংযমন্যামুশস্তি তহ 1 
ত্যমিত লেমৃ-ঘমঞ্রি-্ ষমি গিবৃন্তকবুণ 
+ত ক্ে)_ শ্মটবিৎ, ভ্িং,বদ দমিত। 
নিয়মিত । কৃতসত্যম। 
্যমী (সহৎম্মিন্, সংযম + ইন - অস্ত্যথে) 
সৎ, পু, মুনি, ম্বোগী, জিতেন্দিষ' সমা 
ধিমান । বিং, ত্রিৎ, ইন্দ্রিয়-মং্যমধুক্ত। 
নিষমবান্। 

সহযাত্রা মসেম-য। [গমন করা] দ্বীপান্তর 
-_ ক) বিং, ত্রিৎ, সমাক্ বদ্ধনকারী। গমন করা+ত্র, আ1- প্রৎ্) সৎ, স্ত্রীৎ, 

খ্য সেম একসঙ্গে_যমূ নিবৃত্ত করা । জলপথে দ্বীপান্তরে গমন। 
প্র মৃ- লোপ) সহ, পুত কন্কাল, | মত্ষান (স্মৃ সম্যকও একসঙ্গে যা গমন 

দেহের অতভ্যস্তরস্থ যাব অবশ্থিত | করাবা পাওয়14+ অন(অনট )--ভা) সং, 

সমুদায় অস্থি। | ক্লীৎ, সম্যক প্রকারে গমন, মিলিত 
খযৎ (সম যম বিষম বিরত হওয়া হইয়া যাওয়া । পুং-ছাচি। 
+০(কিপ৩-ধি | *- আগম) আখ) পুত, | সংযাব (সমূ একসঙ্গে যু যুক্ত হওয়া, মি- 

হযর্ঘপত়ী | ইহার গর্তে মনু, যম ও খমুন! 
জন্মে? ইনি শ্দর্ধ্যতেজ সহ্য করিতে 
না পারিয়া জাদ্বাকে সংজ্জঞাকণপে শুর" 
পার্শে খাকিতে অনুরোধ করেন। 

গায়ত্রী । বিশেষ্যপকষ । ৃ 
ংজ্ঞান ; সৎ ক্লীৎ১সঙ্ষেত। জ্ঞান । 
সতজাহ্ভ ; সৎ, পুং, শনি । 

সৎজ্ঞকাপন, সঞ্জ্ঞাপন(সমূ -জ্ঞাপি জানান 
+অনংঅনট )- তা) সং, ক্রীৎ, বিজ্ঞা- 
পল। | 

সংজ্্, সেম এক সঙ্গে, মিলিত -_জানু, 
আআনু-ুজ্) বিৎ, ত্রিৎ। সৎহভজানু, 
মিলিত-জান্ু, যাহার জানুদ্ধর় পরম্পর 
মিলিত । 

জ্বর সেম সম্াক-জ্জন রোগী বা সস্তপ্র 
হওয়া 4 অল.) ভা) সৎ, পু, সম্যক্ 
জর, মতিশয় সম্তাপ। 

সৎবংহরৎ্ত পসেমৃ-বহুল-থিগ+ অতশেই) 

সংগ্রাম, রণ, যুদ্ধ, লড়াই । সংশয় । শ্রিত কর14 অ(ঘঞ )- ম্ম) সং, পু, ঘ্বৃত 
অংযত সেম -যমৃ নিনুন্ত কর1+4ত.ক্ত)- ৰ গণর ভূতি দ্বার) পক গোধুমচ্র। 

প্র) বিৎ, ত্রিৎ, বদ্ধ, কুদ্ধ। কতসত্যম। খাদ্য বিশেষ। | 
নিয়মিত | খযুক্ সেংযুজ, সম্- সুজ, যোগ .করা+ 

সধ্যতব্রত সেষত ব্রত নিরম) বিৎ,ত্রিৎ) | *ক্িপ)- ক) লিং, ব্রি, গুপাচ্য, ওপ+ 
কৃতসংষম, নিময়বিশিষ্ । বান্। সংযুক্ত 1 সৎ পু, জামাতা। 

সংযতাত্বা (সধ্যতাত্মন্, সংযত- আন্, | সংযুক্ত) সংযুত (সমৃ যু, যু যোগ করা 

শয়া--হিৎ) বি ত্রিং, নিয়মিতচিত্ত, | তক্কে)-পর্ম) বি, তরি, জৎযোগ- 
শ্ছিরমনাঃ। বিশিষ্ট, সংলগ্র, একক্রিত, মিলিত । 

সংযতেজ্রিয় সেংষত _ইন্সিক্স, ওয়া হিৎ) ! সংযুগ (পুর্বে দেখ, জন প্রৎ) সং, পুংঃ 
বি, ত্রিৎ, জিতেতিদিয়, ইত্দ্রিফজয়কারী । যুদ্ধ, সতগ্রপম, বিগ্রহ । সংযোগ । 

সংষপ্ধর (সংযত দেখ, ব্র--ক,ৎ-আ- | সংযোগ (সংযুক্ত দেখ, অ.ব্ঞ১- ভা) 
গম.। কিংবা সংঘৎ সংগ্রাম -বর প্রধান) সং, পুৎ, মিলন, মিশ্রণ ৷ সম্পক । 

সৎ, পুহ, সুপ, রাজা | সংযোগিতঃ ( সংষোগিন্, সংযোগ 
. অংযত্তা (সত্ঘন্তু। সংযত দেখ, ভৃড়েন্) | সংখোগী, ) মিলন+ইত, ইনৃ-ঘঅ- 

- ক, বিং।ত্রিৎ অধ্ষষকারী, নিয়ন্তা ।  স্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, সংযোগবিশিষ্ট । 

/ 

তা 



এপ) রি 
এত ০ 

১ খুনি 

জহন্ধ 

২ষোজন সেম্ সহিত --যুজ যোগ করা 
+আন(েনট) ভা) সং, ক্রীং, একত্রিত 
করণ, মিশ্রণ । মৈথুন । 
হযোছিত (সম -যোজি 
ক্ে)- এ) বিং,। রিং, সংমেলিত, মি শ্রী- 
কত, সংযোগ করা, একত্রিত করা, 

এক পদ্দার্থ হইতে অন্য পদার্থে সংযুক্ত 
করা । 

হরক্ষ - পুৎ সেম রক্ষা রক্ষা 
আহরক্ষণ _ ক্ীং কর14+ ফল), অন 
(ভেনট )- ভা) সং, রক্ষণ, পরিত্রাণ । 
তত্বাবপ্ারণ । 

হরক্ধ (সমু -রনভ.[ শঙ্দগকরা ] ক্রোধ করা 

যোগকরা1+ত 

ইত্যাদি +ত(ক)-_ ক) বিং, তিং, ক্রুদ্গ | | 
বোগত । শেক্ত-্ব উৎসাহিত । 

সংরস্ত €(সমৃ-রনভ [শনশকরা] 

কর! ইত্যাদি+ অ(েঞ)- ভা) 
২), ক্রোধ ! আক্রোশ । 

বেগ । শিং -- “আবুষ্টিসংরভ্তমিবান্ুনাহমৃ ।” 

ক্রোধ 
সহ 

কেমার)। উৎসাহ । শিৎ-১ “কার্ধযার- | 
স্চেযু সংরস্তঃ শ্ডেয় উত্সাহ ইয্যতে 1” 
জাক। যুজ্ধ। 

জং € রি হস্ত 4ইন্্-অ- | 

স্্র্থে)টানৎ, তস্তবিশিষ্ট। 
' মংরাধন ঠা রা [নিষ্পন্ন হওয়1) 

আরাধনা করা ইতাঙ্গি+ভানঅনট.); 
--ভা) সহ, ক্রীৎ) আরাধনা, সেবা । 
হরীধত (সমৃ-রাধ [নিষ্পন্ন হওয়া ] | 
আরাধনা করা ইত্যাদি +ত(ক্ত)_ শর) 
বিৎ, বিৎ, আরাধিত, সেবিত, অর্চিত। 

সংরাব সেম -রু শব্দ কর1+ অ(ঘেএঞ)-- 
ভা) স্ৎ, পু, ধবলি, নাছ, শন্দ । 
রাবী সেংরাধিন্, সমৃ-কু শব্দ করা+- 
ইন -ক) বিৎ, ত্রিং, 
কারক । 

সংরদ্ধ (েমৃ-রুধ রোধ কর1+ ত (ক্ত) 
-স্ম)বিৎ তরিৎঃ নিকদ্ধ, প্রতিরুদ্ধ। রা তি- 
বন্ধ । ৃ 

মংরূড় সেমু-করুহ্ উৎপন্ন হওয়া ত(ক্ত) 
ক) বিং, ত্তিৎ, অক্ক,রিত। উৎপন্ন, 
জাত। প্রনৃদ্ধ। কুছ 

[ ১৫৩৭ ] 

গন্ব | অন্ত্রমূ। | 

শন্গবিশি ষ্, শন্দ- ৰ 

হবু 

দেখ, অখেঞ)- ভা) 
অং, পুৎ, প্রতিবন্ধ। অবরোধ । নিক্ষেপ । 
হরোহ সেমৃ- কহ উত্পন্নহওয়! ইত্যাদি 
+অ“অন)-- ক) অং, পু, অক্ক,র। (47 

অল - ভাবে) জন্ম, উৎ্পন্তি। ্ 
সংলগ্ন সেমৃ_ লগ. লাগিয়া ঘাওয়া+তক্তি) 

_ক) বি, ত্রিৎ। সংযুক্ত, মিলিত । 

সঙ্গত, একতীভুত। 
খলয় (সমৃ-লী লীন হওয়া4+অন্সেল) 
- ভাবে) সৎ পু, নিদ্রা । প্রলম্ব। 

| সংলাপ সেম সহিত-লপ্ বলা+অ' 
(ঘএ)-জ্ভা) সং, পু, পরম্পর কথা- 
বার্তা, মিখোভাষণ। উক্তি প্রত্যু্ষিভাবে 

৷ শপ্রীতিপূর্নক পরস্পর কথোপকথন । 
ূ শিং-১ “মংলাপো মিখোভাষণমৃণ । 

| সংবৎ্ (সংবদৃ, সমৃ-বদূু বলা অথবা বয়, 

] 

ৃ 

ূ সংরোধ *সেংরদ্ধ 

গমন কর1+৭(ক্লিপ)- ক) অথ, বৎসর । 
বিক্রমাদিত্য রাজার প্রচলিত অন্দ,এক্ষণে 
সংব্হ॥ ১৯৪৬ | 
২বৎ্মর সেমৃু-বম বাঁস কর1+ গর-ধি, 

ূ যাহাতে খত সকল বাস করে) সং) পুৎ) 
|. বসর, বর্খ। 
সত্বদন (সমৃ-বদু বল1+ অনআনট)-- 

ভা) সং, ক্লীৎ, কধন। সংবাদ । সবৃশী- 
| করণ। দুষ্টি। ক্লীৎ১) না-ক্সীং, বশী- 

করণ। আলোচন। মন্ত্রোষধি দ্বার] 
ূ মুদ্ধকরণ । 
জধররনাযর বন [যাচ্ঞা কর!] অধীন করা 
| ইত্াাদি+অননউ)-_ তা) সং, ক্রী, 
1 বশীকরণ। আলোচন। মঙ্ত্রোষধি দ্বারা 
ৃ বশীকরণ । 
র বর (সম-বু বরণকর1+ অঅল)--ভা) 
ৃ রীং, জল । ধন বৌদ্ধাব্রাত বিশেষ । পু, 
। 'আহ্বরবিশেষ। ন্স্যবিশেষ ৷ মুগবিশেষ। 

শৈলবিশেষ । বৌক্কবিশেষ । €সতু। 
খ্বরণ সেমৃ-বু বরণ করা ইত্যাদি+অন 
নট )-. ভা) সং, ক্রীৎ, বরণ। বরমাল্য- 
দ্বান। সংগোপন। আবরণ। নিবারণ । 
বরিত সেম - -বরি আচ্ছাদনকরা+ত 
কি)স্প্ম) বি, ত্রিং, গোপিত | আচ্ছা 
দিত । তা 

১৯৩ 



হব [ ১৫৩৮ ] ৯ দি, রঃ 

তবর্ভ সেম -বৃ্ধ বর্তান+অর্জেল) _ভা) [ সংবাটিকা 7 সং, স্্ীং, শৃঙ্গাটক, পানিফল। 
সং, পুৎ, মহাপ্রলয়। 
মেঘ । মেখনায়কবিশেষ । প্রলয়কালীন 
মেবিশেষ। স্মৃতিকারক মুনিবিশেষ। 
কর্ষকফলবৃক্ষ। 

অসৎবর্তক সেম -বর্তি বর্তীন 4 অকণেক) _ 
ক) সং, পু২, বলরাম । বলরামের লাঙল। 
বড়বানল, সাগরাগ্রি। 

হবর্তকী সেৎবর্তকিনূ, সংবর্তক ই'হাঁর 
লাঙ্গল+ইন্- অস্ত্যর্থে) সৎ,পুৎ) বলরাম। 

সংবন্তি+ সংবর্তিক1 জেম্ব [মৃণালের] নিকট 
বু বর্তীন+ই, অক - প্রৎ) সৎ, স্থরীৎ, 
পঞ্ষের কেশরসমীপস্থ দল। পদ্মাদির 
নব পত্র । দীপার্দির দশা । 

সংবদ্ধক পেশ্চঠাৎ দেখ, অক(ণক)- ক) 
বিৎ, তরি, সব্র্ধনকারী, বুদ্ধিকারক। 
অম্মানকারক। 

সংবদ্ধন (সমূ সম্যকৃ-বৃধ বর্দিত হওয়া 
শঘন(অনট,.) - ভা) সহ, ক্রীৎ, নাল 
স্্রীং, বৃদ্ধি, বাড়ান । সম্মানন। 

সৎবাদ্ধত (পুর্বে দেখ, তরক্রি)- শ্মা) বিৎঃ 
ত্রিংক্কদিপ্রাপ্ত। শিং-১ উবাচ বাগ্মী- 
ঘ্শন প্রভাভিঃ সংবদ্দিতোরহংস্ছলতাপন- 
হারঃ 1” বৃদ্ধিপ্রাপিত, বাড়ান। 

সংবশ্মিত (সেম্-_বর্শনূ সাজোয়া+ ইত _ 
অগ্থযর্থে) বিং, ত্রিৎ। বম্মাচ্ছাদিত, সা- 

' জোয় পর] 

সংবলিত, সন্ধলিত (স্মৃ-বল বেষ্টন করা 
শঁ-তংক্ত)- শব) বিংত্রিৎ। সহিত, মিশ্রিত, 
মিলিত। চলিত। যোজিত। চর্ণিত। 
বেষ্টিত। 

স্ধবসথ (সম. -বস্ বাস করা-+কঅথ - ধি) 
সং, পুখ, গ্রাম, পল্লী । বাসস্থান । 

আবহ (সম.-বহ, বহনকর11 অল) 
ভা) সৎ, পুং, সম্যক বহন । (অন্ 

২) বাফুবিশেষ, ষে বায়ু মেখ সমুদয়কে 
 পৃথকুরূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রানী 

. শ্রণের বিমান বহন করে। (সমান, উদান, 
ব্যান, অপান, ও প্রাণ এই পাঁচটা বায়ুর 
অপর পঁটী লাস সংবহ, উদ্বহ; বিবহ, 
বি শরবহ)। ৃ 

(অমৃ-ক) সংবাদ (সম সহিত-বদ্ বল1+-ব(ঘঞ) 
-ভা) সং, পু, সমাচার, খবর । বৃত্তান্ত । 
সাদৃশ্য । সম্ভতাষণ। পরস্পর কথাবার্তী।। 

সংবাদী (সংবাদিন্, সংবাদ 1+ইন্- অন্থ্য- 
থে) বিৎ, ত্রিৎ সদৃশ, তুল্য । একক্রপ 
সমভাষী। 

সংবাদ (মূ সহিত -বন্ বাস করা4-অ 
ঘেঞ্)- ঘি) সং, পুৎ, বাসন্থান, গৃহ, 
বাড়ী। নগরের মধ্যেই হউক বাবা 
হিরেই হুউক পুরবাসীদ্দের অনাবৃত 

* বিহারস্থান। সভা, সম ; (4৭, 
ভাবে) বাস। : 

সংবাহ-পুৎ, 7 সম. বাহি [সুখ] পাও- ] | . 

সৎবাহন _ ক্লীৎ, ) অন্ ঘান+ অ(ঘঞ), 
নট )-- ভাবে) সংঅন্গ মর্দন,গা-টেপা। 
ভারাদিবহন। 

বাহক পুর্বে দেখ, ছকণেক)- ক) 
বিৎ, ত্রিৎ, অঙ্জমর্দনকারী, যে গা টিপিয়া 
দেয়। বাহক । [তিৎ, মর্দিত (অঙ)। 

সংবাহিত (সংবাহ দেখ, ত(ক্ত)-শ্র ) বিং, 
সংবিগ্র সেম _বিজ ভীত হওয়া+ তক্তি) 

_ম্) বিৎ, ভরি, ভীত । উদ্দিগ্ন। 
। সংবিন্তি সেম শবিছৃ জানা+4 তিক্ত) -_ ভা) 

সং, স্ক্ীৎ। বোধ, অনুভব । চেতনা, বুদ্ধি। 
২বিদৃ। পুর্বস্মৃতি । 

সংবিদ্, সংবিদা সেম. _বিদ্ জানা ইত্যাদি 
+০(ক্ষিপ), আ- ভা) সৎ, স্ত্রীং, জ্ঞান । 

বুদ্ধি। প্রতিজ্ঞা। নিয়ম। আচার। যুদ্ধস্থলে 
চীৎকার ধবনি। সঙ্ষেত। সমাধি । সত্তা" 
বণ। সত্তোষ। শণ। (েঁক্ষিপ,_ধি) 
বদ্ধ । শেক্কিপ ৭) নাম । ভা । 

সংবিদিত (পুর্ব দেখ, তক্তে)-শর্ঘ) বিং 
ত্রিৎ, প্রতিজ্ঞাত । অবগত । জ্ঞাত । 

সংবিধা _স্ত্রীং) 7 (সম. -বি-ধা (ধারণ 
সংবিধান _ ক্রীৎ, / করা] রচনা কর] ইত্যাদি 

+আ, অনট-প) সং, সেবার সামগ্রী। 

(+অনট্- - ভা) রচনা, সজ্জা, * উপচার । 

আয়োজন । ঘটনা । বৈচিত্র্য । 
সংবিদ্ভক্ত সেষ -বি-ভজ. তাগকরা+ত 

(তত) -শ্ম্) বিৎ ত্রিং, বিভক্ত, পৃথকুকত। 

র ূ 

ূ 
পোপপাসপপাপাপীপ 

নিশা 



 লহব্যা [১৫৩৯ ] সংশে 

সংবিষ্ট (সম্-বিশ, [প্রবেশ করা] শয়ন 
'করা ইত্যাদি+ত(ক্ত )-ক) বিং,ত্রিং, 
শয়িত, নিদ্রিত, সুপ্ত । নিবিষ্ট । 

সতবীক্ষণ (সম জম্যকৃ-বি বিবিধ - 
ঈক্ষ, দেখা+ অন.অনট)-ভা1। সম্যক 
তাহপর্ধ্য হোতু বিবিধ প্রকারে দর্শন) 
জং, ক্লীৎ, অন্বেষণ । দর্শন । 

সংবীত (সম সম্যকৃ-ব্যে আচ্ছাদন করা 
+তক্তে)১-ম্ম) বিৎপত্রৎ, আবৃত। রুদ্ধ। 
গুপ্ত. সেম্-বি-ইত [ই গমনকরা+ক্ত 
কা গত) সংমিলিত,মত। একত্রীভূত। 

সংবৃত (সম সম্যকৃ-রু আচ্ছাদন করা 
1+তক্তে)-শ্ম) বিৎ,ত্রিং। আস্হাদিত, 
আরত। গুপ্ত। গোপিত। একান্তে স্ফিত, 
লুক্কাম়িত। 

সংবৃতি (পুর্বে দেখ, তি (ক্তি_-ভা) সং, 

স্ত্রী, গোপন । আবরণ, আচ্ছাদন । 

সংবৃন্ত সেম বৃষ হওয়া ইত্যাদি+তক্তে) 
-ক) বিৎ, তরি সম্পাদিত, নিষ্পন্ন। 
জাত । গোপিত ৷ সং, পুহঃ বরুণ । 

সংবৃন্তি (সম সহিত-বৃ২ আবরণ কর! 
ইত্যাদ্ি+তিক্ি)ট- ভা) সং, জ্্রীৎ, 
গোপন । নিষ্পত্তি, দিদ্ধি | 

সংবেগ (সম্ জঅশ্যকৃ-বিজ্ ভীতহওয়া 

+অধেএ)- ভা) সং, পুং, ভয়। 
ভয়জনিত ত্বরা। অতিবেগ । আবেগ । 

সংবেদ (সম্-_বিদ জানা+ অ(ঘ এ?) - 

ভা) সং,.পুৎ, অনুভব জ্ঞান, বোধ । 

অংবেদন (পুর্বে দেখ, অন(অনট্্)_ ভা) 
সং, ক্লীং, না--স্ত্রীৎ, অনুভব । 

সংশগ্ুক (সম. সম্যকৃ-শগু প্রতিজ্ঞা+" 
কণ, ৬ঠী _ হিং) সং,পুৎ, ষে জকল সৈন্য 
শপথ বা সংগ্রাম হইতে বিচলিত না 
হয়, প্রধান প্রধান সৈন্য, যুদ্ধ হইতে 
নিবর্তি সৈন্য । নারায়ণী সেনাবিশেষ | 
খালন। সৈন্য । 

ংশয় (সম-শী [শয়নকর! ] সলেহা- 
করা+অ(অল্)-ভ।) সং, পুৎ, সলোহ, 

দ্বৈধজ্জান। শিষ্প্রয়োগ-১ “স সংশয়ো 
ভবেদ্ যা ধীরেকত্রাভাবভাবয়োঃ। সাধ" 
রণাদিধশ্মস্য জ্ঞানৎ সংশয়কারণম. 1? 

সংশযস্থ (সংশয় ন্দ!স্থা খাক।+ অ(ড) 
কট | থে খাঁকে ) বিৎ, ভ্রিৎ, সন্দেহযুক্তঃ 

সংশয।পন । 

সংশরাক্সা (সংশয়াত্বন্, সংশয়- আত্মন্ 

আপনি) বিৎ, ত্রিং, সন্দিপ্চচিত্ত | শিখ- 
১ «স্ংশয়াত্বা বিনশ্যতি 1” 

সংশয়ান ( মংশধিতৃ, সংশয় দেখ, আন 

। সংশক্ালু 1 (শোন), আলু তৃতেন্)-ক) 
সংশযিতা ) বি, তরি, জংশয়বিশিষ্ট, 

সন্দিপচিত্ত | 
। অৎশরণ (সম. একসঙ্গে -শু হিৎসাকরা 
ূ শঁঅন(অনট)-- ভা) সংক্ী যুঞ্রারস্তঃ 
ৃ যুদ্ধোপক্রম। 

সর্থশত (সম- শে [নাশকরা] নির্ণয় কর! 
ইত্যাদি +তক্ে)-্ম) বিং১ত্রিৎ,নির্ণীত, 
শ্থিরীকৃত,নিদ্ধারিত । সম্পূর্ণ । সম্যক্রূপে 
সম্পাদিত, নির্বাহিত। ব্রতবিষয়ক যত্বৃ- 
বান্; যথা--“সংশিতে। ব্রা্মণঃ।” সম্যক 
শাণিত, তীক্ষ । 

| 
| 

| 

সংবেদ্য (সংব্দে দেখ, যং্যণ)-ম্ম), সংশিতব্রত (সংশিত সম্পূর্ণ _ ব্রত) বিৎ, 

বিং,ত্রিং, ক্ঞেয়। অনুভবষোগ্ । 
সংবেশ €সংবিষ্ট দেখ, অ (ঘএ)-ভা) 

সং, পু, নিদ্রা। শয়ন। পীঠ, আসন। 
উপবেশন.। স্থরত। (4 ঘএ - ধি) শয্যা । সৎশুদ্ধি _জ্সীৎ 

সংবেশন (সম্-বিশ্ [ প্রবেশকরা ] রতি- 
ক্রীড়া করা ইত্যা্দি+ অন (অনট )- ভা) 
সৎ, ক্লীং, রতিক্রিয়, রমণ। 

সংব্যান (সম. সম্যক্-ব্যে 

কর147 অন(অনট্)-- ৭২) সং, ক্রীৎ। উত্ত- 

রীয় বস্ত্র। বসন, বস্ত্র, কাপড় । 

ত্রিং, যে ব্যক্কি যথানিষমে নিত্য নৈমি- 
ভ্তিক প্রায়শ্চিন্ত উপাসনাদি কশ্মের 

অনুষ্টান করে। | 
€ সম সম্যক্ - শুদ্ধি, 

সংশোধন - ক্লীৎ | শোধন-নপরিক্ষার ) সং, 

পরিজ্করণ, মার্জন, সম্যক শোধন । শরীর- 
পরিস্কার, দেহম।র্জন। 

আচ্ছাদন ; গৎশোদ £ (জম মম্যকৃ-শুধ, পরিক্ষার- 

কর1-+কক(নক)_ ক) বিংত্রিং সংশো- ১ 

ধনকারী, পরিষ্ষারক। শোধনকর্তী। 



1 ১৫৪ ]. . স্ড্ 

সংশোধিত (পুর্বে দেখ, তকে) শট বিং, 
ত্রিং, পরিক্কত, মার্জিত । পরিশোধিত । 

সংশ্ৎ, সংশ্বৎ্, (সম.-চি একত্রকরা, শি 
বদ্ধিপাওয়! + অৎশেড়) - ক, নিপাতন। 
প্রথম পক্ষে, শ.-আগম) সং. রীৎ, 
কপট, প্রতারণা, ছল। রা 

সংশ্যান (সম.-শ্যৈ [(গমনকরা] অঙ্ু- 
চিত হওয়া +তক্তেি)-ক) বিং, ত্ত্রিৎ 

শীতদ্বারা সম্কুচিত, জড়হওয়!। ঘনীভূত 
সম্শ্রয় (সম শ্রি [সেবাকরা] পাওয়া 

ইত্যাদি +অর্জেল)-:ভা) সৎ, 
আশ্রয় । শিৎ-১"্ততা সুরৈঃ ূ্্মম ভীষ্ই 

হশ্রয়ান্তথা স্বরেজ্রেণ দিনেমু সেবিত1। ” 

শ্রাণধি ।ব্যার্থি। (4 অল.-্) কারণ । 
সংশ্রব (সম -শ্রু | শুনা] আঙী- 
সংশ্রাব কারকরা ইত্যাদি +'অদ্সেল), 
অ(ঘএ)-- ভা) সং, পুৎ, প্রতিজ্ঞা, অঙ্গী- 
কার । সম্পর্ক । 

সংশ্রিত সেংশ্রয় দেখ, তক্ষে)ট-_ ক) বিৎ, 
ত্িৎ, আশ্রিত, শরণাপন্ন । শি২-১ “ন 
প্রাচীমগ্রাতঃ শত! নোদীচীৎ শক্তিসং- 
শ্রিতাং 1” 

সংশ্রুত (সত্ব দেখ, ত(ক্ত)_ম্ম) বিৎ, 
তরি, প্রতিজ্ঞাত, অঙ্গীকৃত। 

সংশ্লিষ্ট সেম -শ্লিষং আলিঙ্গনকরা+ত 
ক্তে)-_শ্ম) বিং, ত্রিৎ, আশ্রিষ্ট, আলি- 
গিত। মিলিত, মুক্ত । সম্বন্ধ । 

খশ্লেষ (পুর্বে দেখ, অ(অল.)-- ভা) সং 
পু আলিম্গন। মিলন । সম্পর্ক, সম্বন্ধ । 

সংসক্ত €( সম. -সন্জ আসঙ্ত হওয়া+ত 
(ক্ত)-- ক) বিং, [ত্রিং, সংলগ্ন । না | 
মিলিত। আসক । সংহ্ষ্ট। সমস্তাৎ 
বিস্তীর্ণ । শিৎ- ১৭পাস্তে যুসং সন্ত নমেক- 
শাখম |” (কুমার)। 

আসক্তি (01991190] 260796162০0 ঘটি 
5) ষে গুণ থাকাতে সন্লিকৃষ্ট পদার্থ দ্বারা 
পরমাণু সকল সংসক্ত অর্থাৎ মিলিত হয় 

, তাহাকে সৎসক্তি কহে । 
সংসদ ( সম - সদ গমনকরা4০(কিপ) - 

ধি ) সং, জীৎ। সভা, সমাজ । 
সংসরণ সম, সছিত ইত্যাদি-স্ গমন 

পুত, 

করা + অননট)_ভাবে) সং, ক্লীং, 
অবাধে সৈন্যগমন। যুদ্ধারভ্ত । গমন। 
জন্ম। সংসার । সঙ্গতি । (+অনট -ধি) 
প্রধান পথ, বড় রাস্ত]। 

ঘসর্গ (সম. হজ, [স্কট্টিকরা] সহবাস 
করা+অ(অল)- ভা সৎ, পুৎ১ সহবাস। 
সম্পর্ক, জন্বন্ধ । 

ধসর্গাভাব (জৎসর্গ _ অভাব) সং,পুং, প্রাগ- 
তাব, ধ্বংস, অত্াস্তাভাব-- এই ভ্রিবিধ। 

সংসগণ (সেংসর্ণিন্, সংসর্গ+ইন্ - অজ্যর্থে 
কিংবা সম _স্জ সহবাস কর+ইন্ 
(খিনুণ)-_ ক.শীলাথে) বিং, ত্রিৎ, সংস্র্ণ- 
বিশিষ্ট, সন্বন্ষ। সহবাসী। 

সংসর্প (সম. সম্যক _স্বপ্ গমন” 14 
(আল্)-ভা ) সং) পুত সমাও শ্রকারে 
গমন। সর্পদির ন্যায় গছি 
ংসপী (সংসর্পিন্, পুর্বে দে, খন (ণিনৃ) 
-ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিৎ সর্বতোতভাবে 
গমনশীল । প্রমরণশীল, বিস্তারী । 

সংসার (সম অম্যক্ | মনুষ্যজাতি |-স্ 
গমন করা + অ.ঘঞ১)-ধি ) সং, পু, 
মর্ত্যলোক । জগৎ! মায়াজন্য বাষন।, 
অব্দ্যাবন্ধন। পরিবার । 

'সারগুক (সংসার জগৎ্-- শুরু ) সং, 
২, কামদেব, কনর্প। জগত্গুরু। 

সংসারমার্গ (সংসার | জগৎ | বা মনুষ্য- 

জাতি-মার্ঁ পথ) সংখ পু যোনি, 
জ্্রীচিহ্ | 
হসার (সংসারিন্, সংসার +ইন্_ 
অস্ত্যর্থে) দং, পু, সংসারস্থ । জগৎ্স্ছ। 
দেহী, শরীরী। পরিবারী । 

সৎসিক্ত (সম. সিচ্ জলাদি ক করা 
+ত(ক্ত)- শু) বিং,ত্রিৎ, আদ্র্ণ। 

স্সিদ্ধ (সম -মিদ্ধ নিষ্পন্ন ) বিং, ত্রিৎ, 
্বভাবসিদ্ধ । শুনিষ্পন্ন | হুসম্পাদিত। 

সৎসিদ্ধি (সম -সিদ্ধি নিষ্পত্তি) সং, 
স্রশৎ প্রকৃতি, স্বভাব। স্বাভ।বিক অবশ্ছ]। 

সমাণ্তি। সিদ্ধি। নিষ্পত্তি। মত্তা স্ত্রী। 
মোখ্া । শিৎ-১ “কন্মটণব হি সংসিদ্ধি- 
মাশ্রিতাজনকাদয়ঃ 1” 

সংস্থতি (সংসার দেখ, তি(ক্তি)- ভাবে ১ 



সংক্ষ! 

গ্রমন। | 
সংস্থষ্ট ( সংসর্থ দেখ, ত কেট - ক) বি; 

রিং) সংসর্গবিশিষ্ট, মিলিত, সম্বন্ধ । 
(+ক্ত- ভাবে) সং) ক্রীৎ, সম্বন্ধ । 

সংস্থষ্টি (সংসর্গ দেখ, তিংক্তি)-ভা ) সং, 
স্ত্রী, সংস্র্, মিলন, সহবাধ । উপমাদি 
অলঙ্কারের মধ্যে ছুই বাবু অলগ্কারের 

[১৫৪১] স্ক্যা 

হীন | রি রি দশ মংস্কার প্র 
অধস্কত সেংস্কার দেখ, ত্ক্ত)-শ্বট রী 

ত্রিং, সজ্জিত, দুষিত । শোধিত । মন্ত্- 
পৃত। পন্ধ' বিশুদ্ধরূপে গুস্কত। পরি- 
্কত। নিশ্মলীকৃত | সং, ক্লীৎ, ব্যাকরণ 
লক্ষণাধীন সাধনযুক্ত শব্দ, পবিত্রভাষা, 
দেববাগী । 

প্রত্যেকের শ্রীধান্য থাকিলে সংস্ট্রি সংস্কত্রিম (সম [হুম ]-ককু করা+ত্রি- 
কহো। 

সংসথগ্রী (সংহষ্িন্, সংকট +ইনূ _অজ্থর্থে) 
সং, পুৎ, একত্র সহবাসী, একাননবন্তা,» 
যুক্ত, বিভ্বগানস্তর মিলিত। 

মংস্কর্তা (সংক্ষর্তী, সম্-ক[হম্]+তৃন ক) 
বিংত্রিৎংস্কার কারক। পাচক । শিৎ-:১ 
“সতস্কর্তী চোপহর্তী চ ষড়েতে ঘাতকাঃ 
স্মৃতাঃ। 

সংস্কার সেম সম্যকৃ-ক করা+4 অংঘএ) | 
ভাবে, ম- আগম)স২পুৎপুর্কা কর্ম বাসনা, 

পুর্বকৃত কর্তনের ম্মরণজনক শণ্তিবিশেষ । 

শাস্ত্রাভ্যাম জনিত বামনা । স্মৃতিহেতুক 
মনোবৃত্তি গুণবিশেষ । গুণবিশেষ ? তাহা! 
ভ্রিবিধ-বেগাখ্য সতক্গার, শ্ছিতিস্থাপক 
সংস্কার; ভাবনাখ্য সংস্কার! জাত- 

কম্মাঞ্দি দশবিধ ব্যাপার; বিবাহ, | 

গর্ভাধান, পুংসনন, সীমস্তোম্নয়ন, জাত- 
কম্মা, নামকরণ, অন্নপ্রযশন, চুড়াকরণ, 
উপনযবন, সমাবত্তন- এই দশবিধ শুদ্ধি- 
জনক কার্ধয। শুদ্ধি। নিম্মলীকরণ। 
ভূষিতকরণ। জীর্পোদ্ধার, মেরামত । 
ব্যাকরণাদি শুদ্ধি । ব্যাকরণাদি শাস্ে 
ব্যুৎ্পন্তি। প্রস্ততকরণ। উদ্দীপগ্তকরণ। 
মার্জন। মন্ত্রা্দি দ্বারা শোধন । প্রোক্ষণ। 
শান্তাভ্যাসজন্য ব্যুৎ্পন্তি। বেগ । শ্থিতি- |. 
স্াপক গুণ । পাক। 

সংস্কারক. (পুর্বে দেখ, অক(ণক)-ক ) 

খিং জিৎ। সংস্কারকারক। শোধক)।। 
গরিক্কারক। পাচক। 

সংস্কারজ সেংস্কার-জ [জন্ জন্মান+অ 
(ড) -ক] জাত) বিং, ত্রিং, সংস্কার দ্বারা 
জাত। 

। 
| 

লিন 

সংস্তত্ত _ পুৎ, 

সংস্ভতন-- ক্লীৎ, 

সংস্তাব (সম. 

মক্_ ক) বিৎ, ত্রিং) সংস্কারদ্বারা নিবৃত্ত । 
সংস্কৃত । 

সৎস্থিয়া (সম -কু করা1+অশে)১-ভাবে, 
আপ) জং, ভ্রং, সংস্কার/ঞ্শাধন । পরি- 
ক্ধারকরণ।শবর্াহ1দ ত্রিয়া। 

(সম -স্তনৃভ, স্যব্ধকরা 

+অ(অল.), অন(অনট): 

-ভা) সং, শ্থিরীকরণ। দৃটীক্রণ। নিবা- 
রণ, খামান। 

স্তর সেম্-স্তু আত্তরণ করা+-আেল্ট 
শ্ম) সং) পু শয্যা। (7 অল.- ভাবে), 
পল্পবাদ্দি রচিত আস্তরণ। (+অল.- খি) 
যজ্ঞ ॥ 

সংস্তব (সমস্ত [ শ্তরকরা ] আলাপ কর 
+অঅল )- ভা) সৎ, 

পরিচয় । প্রশংসা, স্যতি। 

পু) আলাপ, 

সংস্তবান (সমস স্তবকরা, প্রশংসা করা. 

+আনশোন)- ক) বিৎ, ত্রিং, বাণী, 

সদ্বক্তা। উদগাতা। হধ। 
|শীতাৎশে যাহাতে সকলে 

একত্র হইয়া গান করে, ধৃয়ায় |] এক-. 

সঙ্গে _.স্ত (ঈশ্বরকে ] স্তবকরা+অ ঘেঞ) 

বি) সং, পু, যজ্জেতে ত্রাহ্মণেরা মিলিত 

হইয়া যে শ্থানে বসিয় সব।দি পাঠ. 

করে (+অং্ষএ)- ভাবে) পরিচয়। 
খ্বতি । . : 

সংস্কত (সংস্তব দেখ, ত(ক্ত)-ম্ম) বিৎ 

'ত্রেৎ। পরিচিত । প্রশংসিত, স্ত। শিৎ-- 

১ “যুনিভিঃ সং্থতা ভূমৌ মন্তবিষাম্য- 
যে।নিজ1।” 

সংস্ত্যায় মেম-ক্ত্যে শন্দকরা, সংহত হু" 

৩-1-1 ভা(য্ব গ )- -ভাবে। সং পু নিবিড় 



বব্জালাপ 
সংস্থ (সন্ক 'স্যক সা থ

াকা ইত্যা্ষি+ র্ 

ড)-ক) বিৎ, তং, স্থিত, খযবন্থিত | 
মুত। সদৃশ । অংওপৃহ। চর, কৃতি। স্বরাজ্য- 

বাসী ।স্থা-্্রীং, (8৬ ভাবে, গ্ষাপ) 

ন্যায় পথে স্থিতি । জঙ্চরিত্র। শ্ছিতি। 

জীবনকাল। শব? নাশ, মৃতু; ॥ সাদৃশ্য । 

অঙ্াপ্তি। ব্যবস্থা । ব্যক্কি । ঘজ্তবিশেষ। 

নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক,আত্যন্তিক-_ 

.. এই চতুর্ববিধ প্রলয়। শিং-১ 

স্িকঃ প্রান্কৃতিকো নিত্য আত্যাস্তিকো। 

 লয়ঃ। সংস্থ্েিতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্ধাস্য 

স্বভাবত্তঃ1৮ প্রকাশ । মুর্তি, আকৃতি। 

ভা, সমাজ । রাজাজ্ঞা। 

হস্থান্ (পুর্ধব দেখ, অন(অনট)- ভা) সং, 

 আীং, আবয়ব-সভ্যাত, আকৃতি । নাশ, 

মৃত্যু ৷ বিন্যাস নিশ্াণ | সঞ্চয় । শ্থিতি। 

রাশি | চিহ্ । সন্নিবেশ । চতুগ্পথ । 

সংস্থাপন সেম. _স্থাপি স্থিতি করান+ মন 

(অনট) -ভা) সং, ক্লীৎ, স্থাপিত করা; 

রাখা । স্থিরীকরণ। শিৎ--১ “ধর্ম্মসংস্া- 

পনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে ) 

সংশ্থাপিত পের্বে দেখ, তক্তে) নর) বি 

ত্রিং,যাহা! স্থাপনকরা হইয়াছে । 

সংস্থিত (সংস্থ দেখ, তক্তে)-_ ক) বিঘ, ত্রিৎ, 

মুত। সমাণ্ ৷ শ্ছিত। সন্দিবিষ্ট । 

সংস্থিতি (সংস্থ দেখ, তি্তি)- ভা) সং, 

স্্রীং সংস্থান । মৃত্যু । গৃহ । | 

সংস্পর্শ সেম._স্পৃশ, স্পর্শ কর17 অ (অল) 

_ ভা) সং, পৃ, সম্যক্ স্পর্শ, ত্বগিস্রিয় 
গ্রাহা গুণবিশেষ। রা 

সংস্পৃষ্ট (পূর্বে দেখ, ত (ক্)-_প্ম) 

ত্রিং, সম্যক্ স্পর্শবিশিষ্ট, সংযুক্ত । 

সংস্ফাল (সেম _ক্ষল, চলিজ্ঞ হওয়া দস - 

প্রং) সৎ, পুৎঃ মেষ, ভেড়া । 

সংস্ফ,ট সেম _ন্ফ,ট. বিকসিত হওয়17অ 

কে)-- ক) বিংসত্রৎ, প্রন্ষ,টিত, বিকমসিত। 

সংস্ফেট, সৎস্ফোট (সম -শ্ষিট, অন।- 

'জ্রকরা, বধকরা) স্কট, বধকরা1- 

প্রহ) সং, পুহ) সং্গ্রামঃ যুদ্ধ । 

বিং, 

রর) সাঃ লবুহ। গৃহ 

“নৈমি- 

আধস্মরণ সেম-ম্থ স্ঘ 

[. -দ্ভাবে
) জৎ, ক্রীৎ। 

সংআাব, 

সংক্মতি সেম্-ম্মূ 
_. তা) সং, স্ত্রীৎ, স্মরণ, মনে রাখা। 

রগকর।4 অন(অলট) 

ক অংস্থৃতি । সংস্কার 

স্মরণকর1+তি তি) 

আব, 7 (সম.-ক্র [গমনকরা) মিলিত হ- 
ওয়া + আল্? অ(ঞ২- 

ভাবে) সৎ পু; জম্পর্ক, সম্বন্ধ । মিলন । 

সংহত সেম.-ছন্ [বধকরা] মিলিত হওয়া 

ইত্যাদি +ক্ত-_শ্ম) বিহ। ত্রিং। ছৃঁড়। 
মিলিত । জমাট সঞ্চিত। আখাতপ্রাণ্ত। 

. সম্যক্কহাত। . | 
সংহতি পুর্বে দেখ, তি (জি)- ভা) সং, 

চি 

স্রীখৎ, সভ্য) সমূহা। সভ্ঘ(ত, বয়বসংশ্লেষ। 

নীরন্দতা। নিবিড়সংযোগ । সম্যক্বধ। 

(1 01৩০০1৭]" €(07,00101%) যে গুণ থাকাতে 

স্বজাতীয় পরমাণুগণ পরম্পরকে আকর্ষণ 

করিস্মা একত্র হইয়া থাকে তাহার নাম 

সংহতি । 

২হুনন (সম. সম্াকৃ-হন্ আতাতকরা, ব1 

বধবকর1+ অন(অনট )-ভা। ) সঙ ক্লীং, 

শরীর, দেহ। সম্যক আঘাত অভ্যাত। 

বধ। 
সংহরণ (সংহার দেধ,আন(ল 

ক্লীৎ, সংহার, বিনাশ । সং । সঙ্মোপ। 

সঙ্কেচ। (বিংডি বহহারকত্তা। 

হহর্ভা (সংহর্ত, সংহার দেখ, ত্বন্_ ক) 

সংহর্ধ সেম _হৃষ.[ তুষ্ট হওয়া) দ্বেষকর 

ইত্যাদি (ভন্)-_ ক) সৎ, পুহ, বাঁযু। 

(+অল.- ভাবে) আমোদ প্রমোদ । 

অন্য শুভদ্বেষ। পরস্পর স্পর্ধা । ঘর্ষণ ৷ 

রোমাঞ্চ । মাতৎসধ্্য | 

সৎহার (সমূহ (হরণ কর!) ধিনাশকরা 

ইত্যাদি +অ(ঞ)- ভাবে) সৎ, পু, 

প্রলয় । বিনাশ, ধ্বৎস। সংক্ষেপ । সং 

গ্রহ, সঙ্কলন। সঙ্কোচ। প্রভ্যাকষণ। 

(+ঞ _ ক) ভৈরববিশেষ | (7 

ধি) নরকবিশেষ। [বিশেষ 

দংহারমুদ্রা ; সৎ, স্ত্রী, যুদ্রা। দেখ । ভৈরব 

সংহিত সেম. _ধা[ ধারণ করা) সংগ্রহ 

কর ইত্যাদি +ত(ক্ত)-ন্) বিৎ, ত্রিং, 

ভা) মং, 



ত টি ৮, 

সক. 

ভান একত্রী- |. ধা 
ভূত । (2188) যোগচিহচ, 4? এই চিহ | | 

সংহিতপুণ্পিক! ) ১ সহ, স্্ীৎ) মিশ্রেক়া ৃ 

সংহিতা (সংহিত্ত+আ- প্র) সৎ, স্্রীং, 
মন্বাদিপ্রণীত ধর্শাস্্, স্বৃতিশাস্ত্র। কর্ণ 
কাণ্ড প্রতিপাদর বেদের শাখা। 

সংহতি সেম একসঙ্গে হেব আহ্বানকরা 
+তিক্ি)- -ভ1) সৎ, স্ত্রীৎ, অনেক 
লোক কর্তক একবারে কতআহ্বনি। 

সংহত ফেংহার দেখ, ত(ক্ত)--শ্ম) বিৎ১ত্রিৎ। 
সংগৃহীত প্রত্যাকৃষ্ট । কতসংহার। শিৎ 
১ « খহ্ৎ বিভৃত্যাবহুভিরিহ রূপৈ- 
ধা স্থিতা। তত সংঙ্গুতৎ মফৈকৈব তি- 
ঠাজৌ ন্হিরো ভব।” সক্িত। নষ্ট। 
বিনাশিত, হত । সজ্কিপ্ত । সঙ্গচিত। 

তি সেংহার দেখ, তি (ত্তি)- ভা) সৎ, 
জং, সহার। সঙ্কোচ। জংগ্রহ। গ্রহণ, 
আক্রমণ, আটককরণ। [উদগত। 

সংহ্থষ্ট (সেম হট) বিংত্রিৎ, সমাক হৃষ্ট। 
হবো (সম্-হ্রাদ শব্দ কর! +অ(অল) 
ভা) সৎ, পুং, শর্ষ, গোলমাল, ধ্বনি। 

হাদী সেংতাদিন্, পূর্ন দেখ, ইন্-ক)। 
বিং,ত্রিৎ। ভ্াদছুক্ত, শব্ষকারক, শব্দায়- 
মন । 

হরণ (সমৃ-হ্রী লত্জিত হওয়া+তক্তি), 
_ক).বিৎ, ত্রিং, লজ্জাশীল, নে 

খ্হলাদ (সমৃ- হৃদ সন্তষ্কট হওয়া 

জেল্)-- ভ1) সৎ, পুৎ, আহুনাদ। 
সক (স তিনি, সে+ক- যোগ) সং। পুত, 

তিনি, সে, সেই ব্যক্তি । 
সকট (স সহিত -কট অধম) বিৎ। ত্রিং, 

অধম, নীচ। সং, পু, শাখোট বৃক্ষ, 
শেক্টড়াগাছ। 

সকণ্টক সে সহিত বা! সমান-_ কণ্টক কাটা, 
৬ঠী-হিৎ্) সং, পুৎ, শৈবাল, শেওলা । 
করঞ্জ বিশেষ, নাটাকরঞ্গাছ । বিৎ্, 
ত্রিং, কণ্টকষুক্র | 

সকর (স সহিত-_ কর) বিং, ত্রিং, হস্তযুক্ত । 
রাজস্ব বিশিষ্ট । শুও যুক্ত । কিরণবিশিষ্ট। 

আকশ্নমক (স সহিত--কন্মন্ কণ্ম,। ১মা- 

হিৎ কণ.- যোগ) সং, পু কর্ণাযুক্ত 

পেশী পিট 

্ক্কা 11 চে 

ক্রিয়াথক। শিং-১ “চিৎ সকর্শ্মকা- 
দ্ধাতোর্ভাবেহপিক্রিয়াব্য।প্তিরস্তি ॥ যথা». | 

' কাং দিশৎ গত্বব্যৎ”। বি 
সকল (স সহিত-- কল! অংশ, ১মা- হিং) 

বিৎ, ত্রিৎ, সমুদয়, সম্পূর্ণ, সমস্ত, সমগ্র। 
কলাসহিত। 

সকাম (স [সহ] সহিত-কাম কামনা, 
৬ঠী _হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, কামনাধিশিই, 
সাভিলাষ। 

সকাশ সে সহিত-কাশ দীপ্তি পাওয়া! 
+অ- প্রং) বিৎ, ভ্রিং, সমীপ, নিকট । 
বিং, ত্রিৎ, কাশযুক্ধ । * 

সকুল্য (স সমান-কুল বংশ-+ফ্)-- 
প্রৎ, ৬ঠী- হিৎ) সৎ, পুং, সগ্রোত্র, এক- 
বংশ, সপিগ্ডের উর্দ তিন ও অধহঃ তিল 
কুকষ। শিৎ-১ “দশাহছেন সপিপ্াস্ত, 
শুধ্যস্তি প্রেতস্ুতকে । ত্রিরাত্রেণ সকু- 
ল্যাস্ত, 'ন্গাত্বা চ শুধ্যস্তি গোত্রজাঃ।” 

সকৎ (বারার্থে স্ প্রত্যয়াস্ত এক শব্দের 
স্থানে সকুৎ) অত, একবার। সহিত। 
সর্বদ। । স্দ্রীং, বিষ্ট | 
2 (সক্কৎ- গর্ভ) সং, পুৎ। খেসর । 

স্ত্রী, একমাত্র গর্ডিণী | 
পা (সকুৎ _ প্রজ1 সন্তান, ৬ষী - হিৎ) 

সৎ, পুং, জা-স্ত্রীৎ, বায়স, কাক। বিং, 
ত্রিং, একপ্রমবী। 
ই মেকৃৎ একবার-ফল, ৬ঠী_ 

হিং) সং, স্ত্রী, কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ । 
সক্ত (জন্জ আসক্ত হওয়া 7 ত(ক্ত)-- 

ক) বিং, ত্রৎ, অর্পিত । আসক্ত । মনো 
যোগী, অভিনিবিষ্ক । সংলপ্র। 

সক্তি পুর্বে দেখ, তি(ক্তি)-_ ভা) সং, স্ত্রী, 
সঙ্গআসক্তি । সংযোগ | নিবেশ । অভি- 
নিবেশ। | 

টিতে জলাদি সেক করা+তুনৃ_ _ম্ম) 
২, পুৎ--জ্্রীৎ, ব্বাদি চুর্ণ, ছাতু। শিং 

_১ পমেষাদেখ সক্তবো দেয়া বারিপূর্ণ 
চ গর্গরী |”? 

সক্তফ লা, সক্ত,ফলী: ; সংঃ স্রীৎ, শমীবুক্ষ । 

সক্ধি সন্জ আসক্ত হওয়া+থি(কৃথিন্) 

রিয়ার কর্্ট আছে কর্ণ্াথরি- 



” | শে হও ক্ষণ করা+তি 
১3 কি) ভা, অদ্ স্থানে খস্, স্- লোপ, 

ল্দগ ) জং, আ্রীঘ, সহকোগন শিলিত 
হইয়া! আহার কযা! 

স্কট, সেম অহ্যকু- ক আবরণ কর! 
. শঅন্সেল্ট ক) অধরা, সম্ঘ.+ কটচ্) 
(বিই, তরি, ঙ্গীর্ণ, অপর, জুড়ি । আঁ 
পছৃজনক । জনতাযুক্ত । নিবিড় । । অভেদ্য, 
অপার, অনুন্তীর্ধ্য । সং, ক্রীহ, হহখ,কশ। 

জঅনত্তা, ভিড়, সন্বর্দি। বিপদ । টা -স্তীহ, 
দেবীবিশেষ। যোগিলীবিশেষ ;' খা. 
«“ মঙ্গলা পিশলা ধন ভ্রামরী ভড্্িকা 
তথা । উল্কা সিদ্ধিঃ সঙ্কট 'চ. খোগিন্যো- 
হষ্টো৷ প্রকীর্তিতা: 1৮ 

টাল (9807559) যোজ ক, ভুকল্মর! | 
জঙ্কটাক্ষ ; সৎ, পু, ধববুক্ষ 1 বিৎ, ত্িৎ, 

খা 'সেখি, স্ সমান - খ্যা আলাকইল 
কত লোক কর্তৃক তে সমান, উক্ত 
হইয়াছে) সং. দু অত, বয়স্য, কুহাৎ। 
সহচর । সহাক়্। শিৎ_ ১৭অত্যাগসহনো! 
বন্ধুঃ, সটদৈবান্থুমতঃ হুহ্থৎ। কারি 
ভবেশ্িত্রৎ সহমাপঃ সখা মত) 
পখিত_স্রীৎ, রর সেখিতাঁ, শ্ব- ভাবে) 
দখিত্ব কুলিং : 1 সং, সখ্য, বন্ধুত্ব । 
হিপ স্রীৎ,। সহৃচরী, 
'বঙ্কস্যা। [সতীত্ব মৈত্রী, মিত্রতা, বন্ধুত্ব ।, 

সখ্য সৈথি'4ঘ, ফ্য)- ভা, কশ্মণি) সংক্ীৎ। | 
সগন্ধ (সে সমান, সহিত-- গন্ধ সম্পর্ক, ূ 

আভ্রাপ, *ঠী-_হিৎ) সৎ, পুৃং+ জাতি, ! 
একবংশোতপন্ন । বিং, ত্রিৎ গন্ধযুক্ত | কটাক্ষ সহিত । 

গর্ববযুক্। এ । সঙ্কধন-ক্রীৎ) (সম একসঙ্গে _ কথন, 

সগর সে সহ-গর বিষ০১মা হি । বাহ | সঙ্গথা--স্ক্রীং কথা ) সং, পরস্পর কখো- 

র 
7 

ৃ 
র 

র 
| 

রাজ! হৃতরাজ্য হইয়া! শুর্ধিণী ষাদবী। পকথন। মিথোভাষা, সংলাপ । 
রাজ্ীর [ভোজনের সহিত পত্রী দত্ত গর সঙ্ষর, সক্কার (সম -কু বিক্ষেপ করা বা 
অর্থাৎ বিষ খাইলেও যাহার গর্ভ পতন! কৃ করা+অ(€অসল্)- শব) সং, পথ, অন্মা- 
হয় নাই] সহিত বনে গমন করেন । তিনি জ্ঞনীক্ষিপ্ত ধৃল্যাদ্ি, অবস্কর। (-ক+ 
সেই বনে তনু ত্যাগ করিলে রাত্ৰী গর্ব অল্-ভাবে ) মিশ্রণ, মিলন । বর্ণসঙ্গর 
মুনির আশ্রমে সম্তান প্রসব করেন। সম্ভা- জাতি। পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের একত্রান। 
নটি বিষের সহিত জন্িম্াছিল বলিয়! স্থান | বী-ত্ীখৎ, নবদৃষিত1 কন্বযা। 

সগর নাম হুইল ; যখা-এত্যজায়ত মহাঁ- | জঙ্করীকরণ (জস্কর বর্ণসক্ষরজাত্তি_₹ . , 

বাছ্র্রেণৈব সহ দ্বিল । সগরেো নাম | মধ্যে, ঈ(চি) _ আগম) সৎ, ক্লীৎ, চিশ্রণ, 

..€তনাড়ূৎ বালকোতিমনোহর£ 1”) সৎ, একত্রীকরা। জাতিভ্রৎঘশ করণ। নববিধ 

পুৎ, হুর্ধ্যবৎশীত্প নৃপবিশেষ, বাহুরাজার ; পাপান্তরগত পাপবিশেষ । 

পুত্র । বিৎ, ভ্রিৎ, বিষমুক্ত | ৃ সঙ্কষণ সেম -কৃষ্ চমা ইত্যাদি 4+ অন- 

সশগর্ভ, সগর্ড্য (সে সমান-_গর্ভ উদর, |. ক, শ্ম) সৎ, পু, বলরাম । (4 অনুভ্ভ»- ভা) 

৬ষ্ঠী-হিৎ। সগর্ভ+বফ্কে)_ভবার্থে) | ক্লীৎ, আকর্ষণ। কর্ষণ, ক্ষৃষিকর্ম্ী। 
সহ, পুহ। ভী1- শ্রী, সহোদর, সোদর। : সঙ্কল-_ পু সেম কল্ [গণনা করা] 

অহোদরা, সোদর1। অভ্যন্তরিত সুশ্ষা প- | সঙ্কধলন - ক্রীৎ সংগ্রহ করা ইত্যাদি + 
ত্রা্গি যুক্ত কুশদূর্ববাদি ।শিৎ-১ “দর্তান্ রন নট _ ভা, অথন] সমৃ+কলন্ 

সশর্ধবালাদায় নব সপ্ত চ পঞ্চ বাঁ।"” প্রং) সং, সংগ্রহ । যোগ, মিলন। 

বিং, ত্রিৎ, গর্ভযুক্ত | আনন ঠিক দেওয়া। 
সগোত্র সে সমান- গোত্র বংশ, ৬ঠী- ; সঙ্গলিত পর্বে দেখ, তক্তে) _.ন্্ট অথবা 

_ হিহ) সৎ, পুহ ভান স্ত্রী, জ্ঞাতি, এক- সম্1+কলিত--প্রং) বিৎঃ ত্রিৎ, এক- 

বংপোত্পন্ন | ক্লীং/ কুল, বংশ । 1 ব্রিত। সংগৃহীত । ঘোজিতাক্ক,। ঠিক 



সন্ধি 

দওয়া আঁক । শিং -১ “অথ সক্কলিত 

যবকলিতয়োহঃকরণক্ত্রৎ |” যোি-ত) 
হা! যোগ কর! হইয়াছে ; যথা --“রতন- 

নক্ষলিত আভা কৌষেয় বনে 1? 
লন (সয্-ক্লুপ [পারক হওয়া)" মনে 
[নে ইচ্ছা কর117ন(পসল)- ভা) সং, 
২, মানসকর্খ্। মনোরথ। অভিলাষ, 
চা | এ 
প্ন্মা ২২ (সন্মঅজন্মন্, সঙ্গ 
ল্লভব মনোরথ-জন্মন্ জন্ম, 

লযোনি তন উত্পন্তি, যেনি 
টৎপন্থিস্থান, ৬ঠী _ ছিৎ) সং,পুহ) কন্দ্। 
(নসিল,কাম, শিং _ ১স্ক্গপফযোনেরভি- 
[ানভুতমৃ।” কুমার) । ও 

লত সেক্গন দেখ, তাক্ত)--শ্) বিৎ১ন্িৎ, 
(ভিপ্রেত, বার্রিত, ইছ&। কত্তব্যরূপে 
হরীক্ুত | চিন্তিত, ধ্াত। 
হক (শমৃ-কট?া গমন কর11+উকন্্-_ 
টিসি, ডি অস্থির, চপ্ল। আঅনিত্য। 
দল । ছুতজণ। সন্টীর্ন। অপবাদশীল। 
শ সম -কাশ্ু বীপ্তি পাওয়া +অ 

৮ পিং রি, সমীপ্, নিকট 7 

ণন্দর পরবন্রী হইলে) শনৃশ, তুল্য । 
ঠ 

ণং-১ তকুণাতিত্যসঙ্কাশম্।? 

শসন্-কিল্ শুক্কবর্ণ হওর11 আআ - 
হি রি দহনোক্ষ!, জলম্ম অগ্রি। 
সম ক | বিশেপ করা] শিরস্ত 
াপা ই দি+ত-ক্ষ)-ম্ম) বিধ, প্রিৎ। 
হুলোক-সনাকী টি ভিড । জামার, 

যাপ্র । নানা|ব্দ বস্তনিলিত । বর্মঙ্ধর | 

(পাবত্র। সঙ্গ, চিত। ধপরম্পর বিজা- 

বয়। জীপ্রশস্ত। মিশ্রিত । সঙ্গট । সং, 

২, বর্ণপক্ষর জাতি। মিশ্রিত রাপ। 
[১ বিশেষ্লিতৈ। সঙ্কীর্ণৈনানা- 
এরব্যটষরপি |” 
2শ ক্রীখ 7 (সম্_ ক প্রশহসা 

স্তন।-স্ত্রীৎ করা 4 অন ননট্)- 
1) সং, সম্যকৃজ্পে গুণার্দি কখন। 
ম্যক্ প্রকারে দেবতাদের নামেচ্চারশ। 

নলের ছার! দ্েব্গুণপাদি বর্ণ । ব্ণন। | 
'চচারণ। * 

5 ] 
সু 

পপ সপ পালা পলাশী? পাশে শপ শিট পদ শে 

মঙ্গীঠিত নি দেখ, ত(ক্)- শুুটি বিং, 
[িং, বর্ণিত | উন্চন্িত | সতস্কত | শিৎ - ৯ 
»স্ংকীর্তিতমখৎ পুৎসো দ্হেদেধেন যথা 
নল । 

সন্ক,চি'্ত (সম কুচ কৌোকড়ান4+ত(ক্ত) 
_ক) বি, ত্রিৎ। নিমালিত, মুদ্দিত। 
অপ্রধুর, মুদিত । অপ্রসারিত, কুঠ্ঠিত। 
সক্ষিশ্ত । 

সন্কটন (মমৃ-কুট কুটিলতা প্রকাশ কর! 
. শঁঅনট্-ভাবে ১ সৎ, ক্লীৎ, মুত্যু । 
সঙ্গল (সমৃ একসঙ্গে_কুল্ রাশি করা 

৮ শাক) ক) বিৎ, তরি হুমুল। ব্হু- 

ও লোক মমাকীর্ণ। ব্যাপ্ত । মিশ্রিত । 
সন্দীর্ঘ । মং, কলা, পরম্পর খিক্ুদ্ধ বাক্য । 
সংগ্রাম, মুদ্ধ । জনতা, ভিড় ।” 

সঙ্কেত (সম কি [সন্দেহ করা] ব্লা4 

অ.আন্)- ভা) সহ, পৃৎ, ঙাভিপ্রাবাণ ক 
চেঙ।বিপ্রেষ। ইনঙ্সিত, ইমারা। চিহ্ন । 
বোব, নিদ্ধম। সন্ধান, শর । নিয়োগ, 

চুক্তি । গুপ্তস্থান।শন্দের অর্থবোধনশক্ডি, 
আভনা। (4+মন্-শ্ম/শ্রিরমঙ্গমের শিক্ধ- 
পিত ল্সন্য | ০ 

| সঙ্ষেতিত মেক্ষে ত+ইত _প্রষ) বিৎ, তরিৎ, 
[ সন্কেতসুক্ত | সেস্কেত নক্ষি - কি) আভিধা- 

ৰ বোধিত (শন্দ এ) শিৎ-১ ণসাক্ষা্। " 
| আনঙ্গতিতৎ বোহখমভিধঙ্ে সবাচকঃ। 

। খঙ্ষোচ সেঞ্গ চিত দেখ, অ অল্) তা সং, 
|. পুখ, বহবিষয়ক বাক্াার্থের অল্প বিষয়ে 

্ছাপশ । সজ্কেপ। সামান্যবিষয়ের বি- 
শেবকরণ। জড়ীভাব। শ্িৎ-১ বিন 

: প্রুর্ণিতে রাভিন তনঃ আঙ্গাচতিি ক্িতো । । 

ূ বন্ধন | জূদণ, প্র্ষ,টিত ন। হওয়1। মহ্ম্য 

ৰ বিশেষ, সঙ্গরমাহ । কী, কুঙ্ষম। 
ৃ সঙ্গোচন মেঙ্গঘভিত দেখ, আঅনন্ট)- 1) 

| আত ক্ষাঙ। খঙ্টোচকরণ | নী সাথ, লঙ্জ1- 
লুলতা। 

হাক্সোচা 2] (0০7১1058121) জডগদ- 

থের ঘষে গুন থাকাতে উহাকে চালির। 

সঙ্গ, দা করা যায় । 

করান-.-সন-_ ক) যং,পুত, ইঙ্্র সৈম- 

৯৯৪ 



গু 

সঙ্গ্ে। [ ১৫৪৬ ] সঙ্গ 

০০ শপ | পাপী পি ্প 

ক্র, রোদন করা+অন্অনট্)_ তা) ,সঞ্চলন। তয়চকিততা। ধর্মণ। অতি- 
ক্রীং, ক্রন্দন, অতি রোদ্বন। ক্ষোভ । গন্ব, অহমিকা। 

সম্ক,ম-_পুৎ ষমূ বধ্যক্প্রককারে- ! সথ্্য সেমৃ-খ্যা পরস্পর নামোচ্চারণ করা 
সঙ্ক,মণ-র্রীৎ ক্রম গমন করা + অ। অ(ড)_ _ ধি) সং) ক্রীৎ্, সংগ্র।ম, সুদ্ধ। 
সঙ্ক।াম-_ পৃ (অল্), অ(দ্ষএ), অন সঙ্গ্যা€সম - খ্যা [বলা] গণন] কর। ইত্যাদি 

(অনট) ভাবে ) সং, কষ্টগতি, প্রতি- +৬-ভাবে, আপ) সৎ, স্ত্রী, গণণ। 
হতগমন। গমন; পর্ধযযটন। গ্রহগণের এক | একত্ব দ্বিত্বাি। ভিড দুখ. :- 
রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন। শিং-১1 কব সহজ্মঘুতস্তখা্জ লক 7 খের 
এক্লেটেঃ সহজ্ভাগো যঃ স কালো! রবি- ূ কোটিরব্নদমেব চ। বৃন্দঃ খ: রঃ ন্খি- 

সন্ক মঃ।" একস্থান, হইতে অন্যন্থানে | ব্শ্চ শঙ্খপদ্ধৌ চ সাগরঃ,) আস্তাৎ মধ্যং 
গমন, ভিক্রম। সমদ্ামগ্তিকভা। এক, | পরাদ্ধঞ্ণ দশবৃদ্ধযা ঘথোন্তরম্ 1” বিচায়। 
কালে টা । প্রান্তি। (+অল, ঘঞ) 'অ- | বিচারণী। (+৬-৭) বুদ্ধি। 
নট ৭) সেতু । সোপান। উপায়। ০ 1 সন্দ্যাত পের্দে দেখ, তকে) _ শ্ম) বিং, ত্রিং, 

ন্ক মিত (সমৃ_ক্রমু-ঞ্জিলক্রামি+ত | গণিত, গণন। করা৷ বিখ্যাত। 

সঙ্কযামিত / ক্রে)-র্) বিৎত্রিৎ, প্রাবে- | ক্টরান (সঙ্ঘা দেখ, অপ(অনট)- ভাবে) 
শিত। নিবেশিত । গমিত । প্রন্ষিবিন্বিত। ৃ সৎ, কলীৎ, গণনা, গণ । ধাযান। 

সঙ্কাস্তি (জন্ম দেখ, তি(ক্কি)-- ভা) সৎ : সঙ্ঘণাপন ; সং, ক্লীং, স্থিরীকরণ। 
স্্রীং, গ্রহগণের একরাশি হইতে রাশ্য-: সধ্যযাবান (সঙ্্যাব্। সঙ্ধ্যা7 ব(বতু)_ 

স্তরে গমন। গতি । অবস্থা পরিবর্তন । | অস্তার্গে। যাহার জঙ্া আছে আর্থাৎ 
প্রতিবিশ্বন। প্রতিরূপকরণ, ভাপ। সঞ্চার । | ষেগণিত হয়। জখব। অঙ্্যা বুদ্ধি+ 
ব্যাণ্রি। | বতু-অস্ত্যর্থে ) সং,পুৎ, পণ্ডিত, জ্ঞানী । 

সঙ্গেদ (সম একসঙ্গে-কেদ সমল জল) | বিৎ, ত্রিৎ, সংখ্যাবিশিষ্ট। 
সং, পুহ। আদ্রতা, ভিজা সক্থ্যেম (সঙ্ঘ্য। দেখ, ঘ-ন্ম) বিৎ, ত্রিং, 

সজ্ষঘ় পম সম্যক্-ক্ষি ক্ষয় পাগয়ান+ গণ্য, গণনীয়। সঙ্যাষোগ্য | 

অ(অল্)- ভা) সং, পু নাশ, ধ্বংস । : সঙ্গ (সন্জ্ আসক্ত হওয়া+ঘস-ঘঞ.)- 
প্রলম্ন। ভাবে ) সং) পুৎ সংসর্গ, সহবাস । প্রতি- 

সভিক্ষত (সমৃ-ক্ষিপ্ [ক্ষেপ্ূণ করা] সঙক্কোচ ; বন্ধ। অনুরাগ । বিষয়ানুরাগ । শিৎ- ১ 
কর14ত(ক্ত)-্্ম ) ঘিং, ত্রিৎ, আঅজী কত, “ধ্যায়তো। বিষয়ান্ পুধ্সং সঙস্তেষ পালা; 

সজ্ক্ষেপ করা । সঞ্চিত । ত্যক্ক, পরিত্যক্র। যুতে |" মিলন । সম্বন্ধ । বন্ধুত্ব । বাসনা । 

নিক্ষিণড। গ্রহীত। আটক করা। আসক্তি । নদদীগণের মিলন শ্ছান। 

সজ্জীয়মাণ (সমৃ-ক্রি ক্ষয় পাওয়া4+আন ; সঙ্গণিকা (সম গণ গ্রণনাকর14- অক - প্রং) 

(শান) ম্ম) বিৎ, ত্রিহ) ক্ষর়প্রাপ্যমাণ। সং স্ত্ীঅপ্রতিরূপকথা, ছনুপমক্রথাবাত।। 

সঙ্ক্ত্ধ (সমৃ-ক্কুভ্ চঞ্চল হওয়া, কাতর সঙ্গত (সম গম্ [গমন করা] মিলিত রি 

হওয়11ত.ক্ত)-ক) -বিং, ত্রিৎ, সঞ্চ- | ইত্যাদি +তক্জে)-ক) বিৎ, ভ্রিং। 

লিত, বিলেংড়িত । আকুল। মুক্ত, যুক্তিযুক্ত । সন্বন্ধ। মিলিত। রা 

সঙ্ক্ষেপ (সভিকপ্ত দেখ, অঅল্) ভা) সং, | ক্ষাৎকৃত। সঞ্চিত দৃষ্ট । (4ক্ত- ভাবে) 

পৃং, সঙ্কোচ । আঅজীকরণ, কমান। চু্বক। ; সৎ, ক্রীং, মিত্রতা । মিলন, যোগ। গ্রহ' 

সঙেক্ষপণ (মতিক্ণ্ত দেখ, অন(অনট)-_ ভা) গণের সযসৃজে' অবস্থিতি । সঙ্গীতে 

সৎ, কীং, সঙ্েপকরণ, চুম্বক করা। গীত কিংবা কোন যগ্ঘাদির সহিত বো 

সভেক্ষ/ভ (দদূ-ক্ষুভ্ চঞ্চল হওয়া, কাতর] সংযোগে তাল দেওয়ার নাম “সঙ্গত 

হওয়া+ অ.অল) - ভা) সং, পু) চাল), যাবনিক ভাষায় তাহাকে “ঞঠকা? কহে 



সঙ্গী [ ১৫৪৭ ] সঙ্য 

গতি পুর্বে ৫ দেখ, তিক্তি)_ডা) সং, | সঙ্গ হীন (সষ - গৃহীত) বিৎ, স্্রিং, অস্ক- 

জং, মিলন, যোগ । সঙ্গম। সন্বন্দ।। লিত। আক্রত। 
জ্ঞান । ১585 
ভিধান প্রয়োজন নিত্াহা জনক জ্ঞান 
বিষ্য়। শিং ১ “সপ্রসঙ্গ উপোদৃত্বান্তো 
হেতুতাবসরস্ত্রথা নিন্পাহকৈক্য কাধ্যেক্যে 
যষোটঢা সঙ্গতিরিষ্যনে |? - 

গম (সঙ্গত দেখ, অল) ভা) সৎ, পুৎ, । 

নদ্াদির মিলন ; ষথা-_গঙ্গাসাগরসঙ্গম। 

স্বীপুক্ষষ্র সংযোগ, সহবাস । সস্তোগ । 
গর (সম্-গু [ভোজন করা] যুদ্ধ করা 
ইস্তযাদি + অ(অল) _ধি) সৎ, পু) ঘুদ্ধ। 
আপদৃ। অম্পদৃ। (4+অশ-ম্্ প্রতিজ্ঞা । 
প্রশ্ন । নিয়ম । জ্ঞান বিষ। জ্ুয়বিভ্রয় 

নির্নীরণ | (4ভাল্ -ভাবে) কন্ম্করণ। 
ক্লীং, শমীরুক্ষের ফল। 

সঙ্গব (সম্-_গো গোকু। যে সময়ে গো- 

সকল দোহনার্থ সঙ্গত হয়) সং, পুৎ, 
প্রাতঃঠকালের পর মুহর্তত্রয়। শিৎ-১ 
“প্রাতচকাঁলো মুহর্তাৎস্ট্রীন মঙগবস্তাব-: 

দেব তু 1৮? ূ 

সঙ্গিরমাণ (সম্-_গৃ [বিজ্ঞাপন করা] আঙগী- 
কার করা-+ আন শান)-ক) বিহু) ভি 
প্রতিজ্পাকারী। 

সঙ্গী সেঙগিন্, সঙ্গ +ইন্_ অস্ত্যর্থে। অথবা: 
সন্জ আসন্ক হওয়া + ঘিনুণ- ক) 
বিং, ত্রিৎ, সহচর, সমভিব্যাহারী। আ- 
সক) সংসজ্ত | 

সঙ্গীত (সেম্-_গীত গান) সং, ক্লীং, গান। 

তৌরর্যতিক, নৃত্য-গীত-বাদ্য। বিং, ত্রিৎ, 
সম্যকৃগীত। 

অঙ্গীতশান্ম ; সৎ, পু, যে শান্দন্বারা গান, । 

বদ্দ্যি এবং নৃত্যের প্রকরণ সম্যকৃরূপে । 

জাঙ্দিতে পারা যায় তাহাকে সঙ্গীতশান্ত্রত। 

কহে । 
সঙ্গগতি (সেম একসঙ্গে গৈ গান করা+ 

তি(ক্ডি)- ভা) সং, আ্রীং, আলাপ, কথো।: 

পকথন। সঙ্গীত । 
সঙ্গীর্ণ সেম্-গ [তোজনকরা] প্রাতিজ্ঞাকরা । 

ইত্যাদি+ত, জ্ত)__শ্) বিং, ত্রিং, প্রতি- 

জ্ঞাভ্, অঙ্গীকৃত। 

ৎল্মান, সয় | ন্যায়ে--অনম্তরা- | 

ৃ 
] 

 সক্ট, স্টপ 

 সঙ্ষটনা_ 

গুপ্প লক্কায়িত ) ঘিং, ব্রিং 
কায়িত। জৎ, পুং, বুদ্ধ । 

সঙ্গত সম সম্যকৃ-স্ুহ গোপন করা + 
ত(")- দ্র) বিৎ, জিৎ, লুকাগঘ়িত। সঙ 
বৃত, আচ্ছাদিত । রেখাদিদ্রারা রাশীকুত 
(ধান্যাদি)। সক্গষলিত। 

সঙ্জোপন (সন অম্যস্ক- গুপ গোপনকরা 
+অন(অনট)_ ভা) অং, ক্লীৎ, সম্পূর্ণ- 
রূপে গোপন করা, লুকান । 

যজ্য (আ্মৃ- হন্ [ব্ধকরা] পরিচ্ছন্ন হওয়া: 
অ'ঘএঃ)-ম্ম) জং, পুং, সমূহ, গাশি, 
গণ। দশ । 

 অজ্যচারী (-চারিন্, সঙ্ঘ ঝাক-চর গমন 

করা+ইন্(ণিন্)-ক) সৎ, পুখ) মত্ত, 
মাছ। বিঃ ত্রিং। বহুলোকের সহিত 
গমনকারী। 

সন্যজীবী (-জীবিন্, সঙ্ঘ জনতা জী- 
বিন যেজীবিক! নির্বাহ করে) জৎ, 
পৃৎ, ব্রাতীন, মুটিয়া। ূ 

) সম্ _ট [চেষ্টা 
সঙ্সটন, সম্মট্রন--ক্ীৎ (ক দঘ্বট্টাচালিত 

রী করা] মিলিত হ- 
ওয়া ইত্যাদি + অ(ঘঅস্),অনঅনট), অন 
_ভাবে, আপও সৎ, মেলন, যোজন্ড। 
সন্সর্ষ। পরম্পর ঘর্ষণ । গঠন। ঘটনা] । 
ঘোটুন। 

সম্বট্র1। ; সং, স্্রীং, বন্দী, লতা । 
কাজ্বটত (সব্ট্র দেখ, তকে) ) বিহঃ 

ত্রিং, সংযোজিত । পরম্পর মদ্দিত | প্ব- 
ঠিত, নিন্ষিত। চালিত। ঘধিত্ত। 

সভ্ষতল 3 বিং১প্রিং যুক্তকরতলগ্বয়, জোড়- 
হাত। 

অঙ্ষর্ম _ পু সেম-_ঘৃষ [স্ স্পর্শ 
। সজ্বধণ - ক্লীং করা 7 অভেন্),। অন 

(আনট)- ভাবে) সং, পরস্পর স্পন্দা, 
'আত্মপাধান্যশচক গহক্ষার বাকা । বাজি 

রাখা । ঘর্ষণ, ঘষা । মদন । খেটন। ধীরে 
ধীরে গমন। বুহিয়া যাওয়া । 

 সভ্ঘশঃ (সঙ্বশমন্, অজ্য+চশস্- প্রং) অং, 



সচ্চা 

ভূরিশঃ, বহুশঃ 1 একত্রিত, দলেদলে, 
পালেপালে। 

সঙ্ঘপ (সম.-ঘপ্ ভক্ষণ করা অন্সাল্), 
- ভাবে ) সং, পু, ভোজন । (কল, 
ঘট) ভগ্ষয। 

সজ্বাটিকা সেম ঘট [ চেষ্টা ব করা] মিলিত 
হওয়া ইত্যাক্ি4+কক, আপ - প্রৎং) সং, 
শ্রীৎ, যুগ্ম, জোড়া । ঘ্রাণ । দৃতী, কুটনী। 
জলকণ্টক। 

সভ্বান্ত (সন্গঘ দেখ, আব্বএঃ)-- ভা) আৎ) 
পুং) সমুহ | স্যমই' আঘাত । হত্যা, ব্ধ। 

'্ঘন। 
নরকবিশেষ । নাট্রকে-_গতিবিশেষ | 

সভ্ঘাততপরিকা ; সং) স্বীৎ, শতপুষ্পা। 
সভ্ঘ,ফিত, অন্য ষ্ট (সম. - ঘুষ, 

4 তক) - শু) নিং,ত্রিং, সম্যক্প্রীকারে 

ঘোষিত, প্রচারিত। শন্দিত। (ক 
ভাবে) মং ক্রীৎ। শব্দ । ঘে।ষণা। 

সঙ্ম্ট (জম. দ্বষ, 

বিং,ত্রিৎ, মর্দিত) ঘমা। 
অচরাচর 'স সহিত- চরাচর শ্বালরাস্থাৰর, 

১মা- হিহৎ) বিৎ 

ৎ্স্ভাবর তাঙ্গম, 

সচি 7 (েচ। ইক্সকে] আপ্যাস্িত করা +- 

আচী | কঈ-্, পক্ষে ঈ-ভৎ) অং শীত, 
ঞইনাপত্ী, ইন্দাণী। 

সচানন্দন; সং, পূঙ। জয়শ্য। চৈহন্যদেন | 
সগিপ্ক (স সহ-চিল্র কৃহসিত “চক্ষু 

নিবিড় সংযোগ, জমাট 1, কফ ।, 

১৫৪৮ ] 

স্পা শিপ শিপ 
| পপি 

ূ 
| 

খোষণা করা, 

দিনত) 
সঙ্গুষ সে সহিত জুম 

ভিৎ্, সর্বাসাধারণ। জ- 

সঙ্জ 

পা পিপপিপিসপলাসপ সস 

সচ্ছিগাণন্দ (সৎ নিত্য-চিৎ জ্ঞান _ 
আনন হথ, যং-স) সৎ, পু, নিত্য- 
অ্গানহধন রূপ, ব্রক্গ, পরমেশ্বর । “জচ্চিদা- 
নন্দরাপোহ হুং শিত্যমুক্ত ্গভাববান্।” বিৎ, 
ত্রিৎ, নিত্যজ্জানহৃখময় । শিৎ--১ “মুকুন্দং 
সন্চিদানন্দং প্রণিপতা প্রণীঘ়তে |” 

সস্হল, সচ্ছল (সচ্ছীল শন্দজ) বিং, দাতা, 
বদদান্য, ব্যরী। 

সজাগ (স্ সহ শঙ্গজ-জাগ জাগরণ 
শন্দজ) লিং, জাগ্রৎ, ঈষৎ নিদ্রাসুক্ত। 

অঙ্জাতি (স সমান-জআতি, য়--স) বিং, 
ত্রিং, সমান শ্রেণী, একলাতি। সং, পুহ, 
এক জাতীয় স্তীপুক্তষের সন্তান । শিৎ-১ 
“সব্ণেভ্যঃ অবর্ণাহ জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।” 

সজাতীয়।স সম্মান- জাতি+-ঈয় ণীর)__ প্রং) 
বি, 'ত্রিৎ, একজাতীয়। একধন্মাক্রান্ত, 
এক শ্রেণী ই ' একবিধ ।শারৃশ, তুগ্য। 

মজীব দস সহ-জাব ভার 
বিৎ, তিহ, ভীবিত, যাহার জীনন আছে। 

শেপ কর14 

০(কিপ্্)- ক) বিৎ, ব্রিৎ, এদত্র সেবা 

কারী, সহায় । আতিযুক্ত | 

জি 7 (৭ আহত-জুণ্ হই হওয়। 

সঙগুধ 4 0058 অং, সহিত 

সঙ্গ সগজ 

৬ঠা _ হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, কিচু, পিছু 
পড়া চোখ ॥ 

সচিন 'ম্চি।সচ সন্ক্গ কর14ই 
বঙ্গুতা- শা গমন করা, পাগুরা+আঅ(ড. 

-+) অহ, পৃৎ* সায়, অঙ্গী। অমাত্য, 

মন্থীণ । ক্ধবৃন্সক | 
সচেতন :স. স্থ -চেন্তনা চৈক্তন্য, ভা 

_হিৎ) বিঃ ভিত, চৈভন্যবিশিঞ্, চে- 
তনামুক্ত, প্রাণী । 

সচেষ্ট (সে সহিত - চেটা, ৮টি ০ ছিৎ) বিঃ) 
বিৎ, চেষ্টীযু দি, উদ্দযোগা, চে্রিহ। আস", 
এ ধা | |হরিদা, হলুদ । 

জঅন্তার! (সহ --চাব, ৬ঠী-ছিং) জং) জ্ীৎ, 

_ভাদে। | 

শিং ১ “সজুঃ কত্য রতিৎ বমেহ।? 

আজ আত হওয়া আল 

ক) বি, তিৎ, সল্জিত, আজান ম। 

প্রস্থাত। সন্নন্ধ, সন্নাহবিশিই বম্সিত, 
সাজোয়াপহা। প্রঃকাগাশি ছারা সুরক্ষিত । 

অজ্জকুম £ বিধ। ছিৎ, লঞ্জিও, প্রন্মত | 

সজ্জন (সঙ আধু-জন লোক, যু স) 
বিৎ,জ্ি ভ্র্ঃ জাত, সংকলোদ্ধব, ক্ুলীন। 

সাধু, সুজন । শিৎ-১৫নিজ্ঞাচার? গ্রাহিণো 

যেুল্পশ্থো বেদসন্মতম। রর 
বহিতাঃ সঙ্গনাস্তে প্রকীভিতাঃ 1? 

ক্লাহ, না স্বীৎ) (সশজ রে রত 
4 'আনট, অআন-_ ভাবে, আপ) রক্সি- 

ৈন্যের, আবন্থিতি স্থান, চৌকী। শট, 
ঘাট। সুজ্জা। আয়োজন। সাজান। 
গজসজ্জীকরপ) হস্তীকে সালান। সৈন্য" 
স্থাপন, তারি । 

পপ 

দা 

৯১ 



সঞ্চ [ 

সজ্জা (সজ্জ দেখ, অ-ভাবে, আপ.) সং, 

স্্রীং। বেশ,ভূষা। সাজ । সরহ,সাজোরা। 
আয়োজন। 

সভিিত (সজ্জ দেখ, তর্ষে)ট-ক, কিন্বা 
সজ্জী+ইত - প্রৎ) বিং, ভ্রিং) ভৃষিণ্ত | 

সাজান । বর্ষিত, সন্নদ্ধ। উদ 
আয়োলিত। 

গজ্য 'স সহিত-জ্যা ধনুকের ছিলা) 
*ঠী _হিৎ) বি, তিৎ, জ্যামুক্ত, আরো. 
পিতমৌর্সির্বক। 

স+ (মকয় দেখ, অ- প্রং) সং, পুং পুস্তক 

লিখিবার নিমিত্ত পররসমূহ, আচ 
সানৎ (সঞ্চয় দেখ, তাং শ্রং। ই- লোপ) 

২ পু) বর্ধক, প্রতারক । 

সঞ্চয় আম একসঙছে-চি 

পাশপাশি টোপািপীীীশাশিশীশ শি শিাটাশিশিি শা 

একর করা! 

অংগ্রহ। 
সপয়ুন ( সঞ্চয় দেখ, অন(আনট)- ভ! ) অং, 

র্লীৎ, সংগ্রহকরণ। 

সপমী (সক্চগিন, 

ক) বিং) [5২১ স”গ্রহকারক । 
০০০৮৮515157, 

আঙ্চরণ - ক্রীৎ 4 + আজ ভল, কআন(নট)-- ! 
৭) সৎ) সে, জাঁতকো। পথ। স্যান। 

শরীর | (1 ঘল্, অনট্_ ভাবে) গমন। 
কম্পন । চলন । 

আপটিত (সঞ্চর দেখ, তক) _ ক) বিহ। 

প্রচলিত । স্থিত, গত । 
অপরিষু। (সর্র দেখ, ই 

বিৎ, প্রিৎ) সগরণশীল, জম্ণকারা । 
জাধলন (সম চল্ গমন করা 4 ন্ 

(অনট))_ভ্। সং, ক্রীং, কম্পন, দোলন, 
নড়াচড়া । শ্রচলন। 

সঞ্চান; সৎ) পু, শ্েনপন্ষী, শিকরে পাখী । 
অকাষ্য (সঞ্চয় দেখ, য.খ্যণ)_ন্ম, শিপাতন) 

সৎ, পুৎঃ ষক্ষবিশেষ। 
আগার পু 

আপ্বণ -- কীৎ ) +4অ. ঘএঞঃ), অআনট্ - 

ভা) সং, গতি । বৃদ্ধি । গ্রহাদির রাশ্বস্তুরে 

আংক্রমণ, অতক্রম | বিল্তার। কষ্ঠগতি! 

১৫৪৯ ] 

৮ তশীশিশিশিশপপিপপিস্িশিসপীিশীপীী টিলা? ূ স্পেস পপাসপাাাপাশিসীশাশিশ পাপা পাশপাশি 

উদৃযুক্ত |. 

মবয়+ইন্_অস্থাথে, র 
কিন্পা সম চি চর়নকরা+ইন্ ণিন্)- 

তরি 

ক,শীলার্ধে)। 

(জম -চর্ গমন করা 

সা €া 

পাপা 

কষ্ট, বিপদ। পথপ্রদর্শন। উত্তেজন। 
. চাঁলন। সংক্রামণ। সপ্র্মিণি। (এও 

অনট -ণ) সেতু । পথ। 
। অঞ্চারজীবী (সঞ্চারজীবিন্, ঞ্টার ছুঃখ, 
| ক্লেশ। দ্বায় -জীবিন যে বাচে) বিৎ, 

ত্রিং, শরণাগত, শরণাপন্ন । ছুরবস্টা গ্রস্ত-। 

সঞ্চারিকা (সঞ্চার দেখ, অকণেক)--প্রৎ) 

সং, ভ্্রীঘ, দূতী। যুগ্ম, যোড়া। স্রাণ। 
বায়ু। 

সপ্চারিত (সম -চর্ঞ্রিল্চারি গমন 
করান+4+ত(ক্ত)-ম্মু) বিৎ, ত্রিং) ইতস্ততঃ 
চালিত । 

 সঞ্চাবী সেঞ্চারিন্, সম - চর গমন করা 
ূ +ইন্ণিনী- কী) সং, পুৎ, নিলে, 

ৃ ' আবেগ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব । ধূপ। 

+অ.অল্)- ভা; মং, পু, সমুহ, রাশি । বামু। সঙ্গীতে_কোন শ্লোক কিন্বা কোন 
। গ্রান অথবা ছন্দঃ জন্ন্ধে সকলের যেমন 

চারিটা করিয়া চরণ থাকে, তেমনি আলা- 
পেঁরও চারিটা চরণ নিদিষ্ট আছে । প্র- 
থমে যেটর দ্বারা মুখবন্ধন করা যায় অথব! 
ষেট্টা প্রথম চরণ হয়,তাহার নাম আন্বায়া; 

দ্বিতীম চরণের নাম অস্তরা; তৃতীয় চরণের 

নাম অধ্যাবী;চহর্থের লাম আভোগ। 

নিং,টিৎ, সঞ্চরণশীল | গমনশীল,ভাস্থায়ী। 
আগন্ক পিণী -স্তরীহ) হখসপদী । 

অপ্াসী (সম - চল্ গমন করা7 অ- প্রং» 

সপ্। ডাহ, স্মীৎ্) ৩1, কু চ। 

জঞ্চিত (সঞ্চয় দেখ, তক্তে) _শ্ম) বি, ত্রিৎ 

স:গহীত, সঞ্চরুকরা। মস্য ত, রাশীকুত । 

সঞ্চিতা; সঙ, সমীহ, মুষীকণী। 
জাপেয় সেকয় দেখ, য- শ্বু) বিং, তরি সপ্চম- 

. নীয়, সয় করিবার ষোগ্য। 

জপঞ্জ সেন সমানরূপে। মকল [মানবজাতি] 

-জ [জন্ উৎ ২পশন হওয়া অড)--৭] 

যাহার দ্বারা “জাত” সৃষ্ট) সৎ, পুত, ব্রহ্মা 

শিব । জী-স্্রীৎ, ছাগী। 

সগ্তন (অন্জ আসক্ত হওয়া+অনট্ 

ভাবে) সং, ক্লীং, বন্ধন | সঙ্ঘটন। 

' আগ্রবন মেম. জু গমন ক€17+ অনঞেনট), 

ভা) সং) ক্লীত। চতুঃশাল, পরম্পরা * 

ভিমুখ গৃহচতুষ্টর, চকামিলন খর । . 



সত [ ১৫৫০ ] তু 

মি 
শশী শ্াীশী শিট 

সঙ্গীত (সম-জন্ উৎপন্ন হওয়?+ তক) হইযজাছে। পারস্য ভাষায় ইহার অর্থ__ 

- ক) বিৎ,ত্রিং, জাত, উত্পন্ন । সঙ একশত-বগ্ যে রঞ্জিত করে। 

সথিহীর্ষ সেম.-_হৃ হরণ কর] সংহার | যে ক্রীড়া শত ব্যক্তিকে আনন্দিত করে) 

কর! ইত্যাক্ষি+জ -ইচ্ছার্থে, উ-ক) ২ ক্রখড়াবিশেষ । 

বিং, ব্রি, সংহার করিতে ইচ্ছ,ক। সতর্ক সে সহিত -তর্ক বুদ্ধি দ্বারা বিবে- 
সন্জীবন (সম _জীব-ঞ্রিল্জীবি বাচান 7 চনা, ১ম1- হিং) বিং, ত্রিং, তর্কসুক্ষ, 

+অন-ক) বিং, ত্রিৎ, জীবিতকারী। | সাবধান । ১২: 

নী- সিং, জীবনদাক্িনী ওষখি-বিশেষ। | সতা (সপত্ী শব হইতে সতীন। অতীন 

(জীব বাচা+অনট্_ভাবে) সং, ক্রীৎ, | হইতে দেশ ব্যবহারে মতা) ২ সী, 

জীবনধারণ। সঞ্জবন। সপত্বী) যথা-গগমা। না সতা তার 

সট (সেট অৎশ করা ইত্যাদি+অঅন্) :. তর “এমনি 

_ক, নামার্ণে আপ) সৎ, পু রীৎ, । সতানন্দ (সং উন্তম_আ নন্দ, ৬ষ্ঠী_ হিৎ) 

ট1_ শ্রী, জট!। কেশর, সিংহাদির |. বিৎ, তিৎ, গেট ৩ম মুনির পুত্র, জনকরাজ- 
ঘাড়ের চুল। শিখা । * পুরোহিত । 

সটাঙ্ক সেটা কেশর-অক্ক চিহ্ন, ৬ঠী-_ ; সঙ্িন (পত্রী শবজ) সং, এক আমীর 

হিৎ) সং, পুৎ, সিংহ, কেশরী । তাব্যা । 

সটি (সট খণ্ডিত হওয়াই - প্র); মন্তী (আস্ হওয়া+অ২- ক, ঈপ.) সঙ। 

জা সৎ, শ্রীং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বন! আ্ীং, সারবী জী, পতিত্রতা স্্ী । দঙ্গ- 

সা আদা) | কন্যা, শিবানী, ভবানী । শিৎ-১ “আত. 

সটাক (সে সহিত-টীকা টাপ্লনী, ৬ষ্ঠী- সভা যোগবিস্ষ্টদেহা |” ২ "লুকাইয়! দশ 

হিং) ৰিং, ত্রিৎ, ডীকাসহিত, যাহার ; মুভ্তি সতী হৈলা সতী । ৪ অক্ষর ছন্দো- 

টাক! আছে। বিশেষ । সৌরাধ্রনৃত্তিকা। দাঁন। অব- 

স্টক; অৎ, ক্রীৎ, প্রাকৃত ভাষায় রচিত আন। 

নাটকবিশেষ; যথা__কপুরিমঞ্জবী প্রভৃত্তি। | সতীঙ্ক সেভী+ত্ব ভাবে) সং, ক্লীৎ, পাঁতি- 

সড়ক (সরণি শব্দজ) সং, রাস্তা, বত্ব পথ । |. ব্রত্য, সতী স্ত্রীর ধন্ম। 

সড় গড় (দেশজ ) সং, অভ্যাস, আঘ্বস্ত, সহঙীন ( সতী-নী লওয়া4+অড)-ক ) 

মুখন্য | | সং পুৎ, বংশ | সতীনক । ৃ 

অড় সড়ী দেশল) বিং, শীরস, শুক্ষ, ভাঁজ|। সতীর্থ,সতীর্ঘয মে সমান-তীর্থ ওরু*টা 

_সপ্তিশ ; সং, পুহও সন্দংশ, সাড়াশি। -হিহ,পক্ষে স. সমান-তীর্থ খুকু 

সণ্ডীন সেম -ভী 'মাকাশে গমন করা+ 1যস্ক্য) _ বাসার্থে) সং, পুংঃ সমকালে 

শ(কি)_ভা। ত স্থানে ন) সং, ক্লীং, ) এক গুরুর শিষ্য। সহাধ্যায়ী, একপাঠী; 

পন্মশীর গতিবিশেষ, উড়িয়া বৃক্ষাদির | বথ।- একদা নিষাঘরাজ হিরণ্যধনুর 

উপরে বসা । পুত্র একলব্য. দ্রোণ সন্িধানে সমাগত 

সতত সেম -তন্ বিস্তার করা+তক্তি); হইল; কিন্ত সে অস্পৃশ্য স্লেচ্ছজাতি 

_ প্রৎ, ম.-লোপ) ভ্রিৎ-বিহ, জীৎ, | সাধারণের সতী ও সমতুল্য হয়, ইহা 

নিরস্তর, অর্স্বঘা । ক্রীং, ক্রিয়াবিশেষ | নিতাস্ত অনভিপ্রেত ।” 

সত্ব সে সমান-তত্ব প্রকৃতি) সংক্লীং, | অনতীল সতী আধবী শ্রী লক্ষ, করা+ 

প্রকৃতি, স্বভাব ॥। শিং-১ “সতত্বতাৎ- । অ- প্রং) সঙ গুহ) বংশ । বায়ু মাষ- 

ন্যথা প্রথ। 1” কলাই । ল- স্ত্রীং, তেগড়া কলাই। 

সতরঞ্জ (আরবী ভাষা; এই শব্ষটা সংস্কৃত | সতৃষ (সে সহিত _ তুষ) সং, কী, তুষুযুক্জ 

“চতুরঙ্গ” শক হইতে আরবীতে সদরঞ্জ | , শস্য। ধান্য। 



সন্ত 

সতুট্ টু সেতষ.,স সহিত -তৃষ। তু, 
সতৃষঃ ১মা - হিং) বিং, ত্রিৎ, তৃষ্গীমুক্ত, 

পিপাদিত। 'অভিলাষী। সম্পহ। তে- 
জন্বী। বলবান্। 

সতেজাঃ (সতেজস, স সহিত- তেজস্, 
১মা- হি) বিৎ, ত্রিং, তেজন্বী, বলবান। 

সৎ্€অস হওয়/+অত্যশত)-ক) বি, 
ত্রিং, সত্য । প্রশস্ত, উত্তম। শোভন । 
কণ | বিদ্যমান, বর্তমান। নিত্য, চির- 
স্থায়ী । সাধু । বিদ্বান । জ্ঞানী, বিচক্ষণ । 
মান্য, পুজ্য | সং, ক্রীং, বর্গ) যথা 
£ ততৎসহ |” অথ, আদর। 

সংকদন্নম; সং, প্রং১ কেলিকদন্প। 

কর্তা (-কর্ত) সৎ, পুং, বিসুত | বি) 
ত্রিৎ, সৎকারক। 

সংকন্তা; সং, ক্লীৎ, বেদবিহিত ক্রিয়া । 
অং্কাঞ্চনার ; সং, পুৎ, রস্তকাঞ্চন বৃক্ষ । 
সৎকাণ্ড ; সং, পুখ, চিন্্রপক্ষী, চিল। 

২কার _ পু (সৎ মান্য-_কার ক- 

সংকৃতি_ ক্সীৎ রণ, কৃতি ক্রিয়া, ভ্রিয়। 

ক্রিয়া - স্্রীৎ কশ্ম, যৎখ-স্) সহঃ 

সমাদর । পুজা, সম্মান । পুরক্ষার ৷ মঙ্গল। 
শবদাহাদি কম্ম। 

সৎকৃত (সৎ মান্য -কৃত 
হইয়াছে) বিৎ,ত্রিং, পুরস্কৃত । পুজিত, 
সধাদুত। স্মম্পন্ন । সং্কারপ্রাপিত। 

সন্ভম (সৎ উত্তম+তম-_ অতার্থে) বিং, 
ভি২,ঘআতি উন্মম, আতিসজ 1 অতিশোভন, 

পূজ্যতম । অতিশয় সাধু । 

সন্ভতা (সৎ বিদ্যমান৭তা- ভাবে ) সং, 
স্ীং, স্ফিতি, বিদ্যমানতা । শিং--১ 
“যদ্যপি পাপস্য কাধ্যানন্বিতত্তবেন তৎসহা1- 

যামপ্রাাণ্যৎ প্রতিভার্তি। 7, উৎপত্তি । 
উৎকর্ষ । উৎকুষ্টতা । দ্রব্য গুণ ও কনম্মে 
নিষউজাতি । সাধুতা। 

সজ্র 7? (সদ গমন করা+ত্র-খি) সং 

অত্র / কলীৎ। যজ্ঞ । গৃহ । অরণ্য । আচ্ছা 
দ্ন। জদ্দাদান, সদাত্রত | কৈতব। ধন। 
সরোবর । ফাগবিশেষ। 

সভ্রশাল। (সঙ দান- শালা 

ল্লীৎ, অন্নাদিদানগৃহ্ । 
গুছ) সং, 

যাহা করা 
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ধক 

সু 

পাটা পিপিপি পপপিপপিপাপপপ পপ 

সলা)। সে সহিত- জা রক্ষা করা+" 

জত্রা | *ক্িপ)- ক) অং, সহিত, জম- 
ভিব্যাহারে। 

সজাজিৎ সেজ-আ-জি জয় করা7+০ 
(ক্লিপ) ক, - আগম) সং, পুৎ, সত্য- 
ভামার পিতা। | 

জলি (সদ গমন করা, বা হিংসা করা 
ইত্যাদি+ত্রি-প্রৎ) সৎ) পুৎ, মেষ । 
হস্্রী। বিং, ব্রি, জয়শীল, জয়কারী। 

সলী (সলিন্, সজ্র গৃহ, দান ইত্যাদি 
ইন্_ তক্টি্যর্থে) সং, পু, গৃহপতি, গ- 
হস্ছ। বিৎ ত্রিং, যক্রশীল। যে ব্যক্কি 
এখন তখন যঙ্জ করিয়া] থাকে । 

সত্ব সেখ উত্তম ইত্যাদি+ত্ব-ভা, 
সত্ব পক্ষে ৎ-_ লোপ) সৎ, পুৎ- ক্লীৎ, 

প্রাণী, জন্ত ৷ ক্লীৎ, প্রকৃতির তিন গুণের 
মধ্যে প্রধান গুণ ; এই গুণ দ্বারা মনু" 
ষ্যের মনে সত্য ন্যায় ধশ্ম দয় ভর্টি, 

মহত্ব' পবিত্রার্দি জন্মে । দ্রব্য, পদার্থ । 

মনঃ, অস্তঃকরণ | স্বভাব। ব্যন্সায়। 
স্বাভাবিক অবস্থা । বল, শক্তি । ধৈষ্্য। 
উৎসাহ । স্থিতি । ধন। প্রাণ। জীবন। 
চৈতনচু। আত্রা। পরাক্রম। সাহস। 

পিশাচার্দি । রস তব সন্ভাজাতি, বিদ্য- 
মানতা । শিং-১ “উন ন সর্তেষধিকো 
ববাধে 1” ২ “জক্তানুকপাহরণীকুত শ্রী |?” 

7৮ 

ধার্ষিক, নিষ্পাপ 
সত্বস্থ (সর্ত-শ্ছ [কচ থাকা+ অ.ড)- কা 

যে থাকে) বিৎ, ত্রিৎ, জত্বৃন্ভিশীলী। 

সত্তবপ্রধান । “উদ্ধীৎ গচ্ছন্তি সত্বন্থা মধ্যে 

তিষ্ঠভ্তি রাজসা২।?? [পদ্ঘপত্র ৷ 

সৎপত্র জে উত্তম _ পত্র) সৎ, ক্ীৎ, নুতন 

সংপুত্র সেৎ- পুত্র) সং১পুষ উত্তম সম্ভান। 

বেদাদিবিহিত পিত্রাদি কার্য কর্ত1। 

“সহ্প্রতিপক্ষ সে হওন- প্রতিপক্ষ বি- 

রুদ্ধপক্ষ) সৎ, পুৎ, সমকক্ষ, প্রতিযোগী । 

ন্যাষশান্মে--হেতুদোষবিশেষ। 

সফল (সঙ উত্তম-ফল) স্ব, পু 

দাড়িম্বরৃঙ্গ, দালিনগাছ | 



৪ 

সত্য 

সহ্য (সহ যে হয় য(জন্য)- প্র ) সং, 

ক্লীৎ, অমিথ্যা, যথার্থ । শপথ । প্রতিজ্ঞা । 
প্রথম যুগ, কৃতযুগ) ৯০১০৭২৮১০০০ ব্সর 
ইহার পরিমাণ । পু, উদ্ধ, সপ্ত ভবনের 
উপরিশ্থিত লোক, ত্রহ্মলোক । রামচন্দ ৷ 
বিষুও । (মহাভারতে--তিনি মন্ত্যে ও সত্য 
ত(হাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এই নিমিত্ত ত1- 

হাঁর নাম সত্য)। বিৎ,জিৎ, শ্রকত, যথার্থ । 
শি ১৭যখার্থকথনৎ ষক্ষ সস্বমলোকহখ- 
গ্রদৎ । তত অভ্যমিতি বিজ্জেঘমসত্যৎ 

 তদ্দিপর্যায়ম1৮ ২ শন্থাস্মাথেশি বা পরার্থে 
: ব। পুপ্ধার্থেবাপি মানবাহ | আনৃতৎ থে শ 

ভাঁষন্ত্ে তে বুপাঃ সর্গগামিনহ । তম্মাগ 
সত্কৃতৎ পঞ্চ তদনষ্টকলৎ ভনেহ। 

আত্যক্ষার সেত্য কার ক করা আ.ঘএ) 
-ভাত্ব] করণ, গ্র-আগম) সং, পু, 

“আমি অবশ্য এই দ্রনা ক্রয় করিব,” 
এই বলিম্না সহ্য করা) প্রতিজ্ঞা | (11956- 
59) চিকীবিত কার্যের অক্শ্যক্রিয়া 
স্মাপনার্প পরহস্তে দ্বারমান বস্ত বাঁ ব্যক্তি । 

সজ্ক্মারকুত ;) শিং, ভিৎ, "আমি আনশ্য 
এই দ্রব্য ক্রয় করিব)” এই সত্য করিয়। 
যাহা কিছু দেওয়া ষায়, বামনাএ 

সতাযতপাঃ অত্যনতপস্। সংপুহঃ মুনিবিশেষ ও 
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ইনি প্রথমে ব্যাধ ছিলেন, পরে তপসা 

করিয়া ছুর্কাসা মুশির 
পারদশাঁ হইয়ছিলেন। ট 

সত্যধ্তি ; সং, পুৎ, ধযিবিশেষ। 
সত্যনারায়ণ (সত্য নারায়ণ বিষু্, ঘ্ধ_ 

স) সৎ, পুৎ, দ্েবতাবিশেষ, সত্যপীর | 
অহ্যপুব ; সৎ) কী, বিঝ,লোক, বৈকুঠ। 
স্ঠ্যকফল ; সহ, পৃ, বিন্ববৃক্ষ | 

০52 €স্হ্য-ভাম সুন্দর +আপ ) 

২, স্ত্রীৎ, কৃষ্ণের এক স্ত্রী; ইনি সত্রা- 
জিং .নৃপের কন্যা । 

সত্যভারত (স্ত্য-ভারত মহাভারত ) 
সং, পৃৎঃ বেদব্যাস, ব্যাপদেব। 

সত্যম €(স২+4+যম প্র) অৎ, প্রশ্ন । 
স্বকার। 

সত্যযৌবন (সত্য-যৌবন তকণাবস্থা) 
সখ পু, দেবষোনিবিশেষ, বিদ্যাধর | 

বরে অর্বশাপ্রে | 

সত্য! 

০ পপ পপশশিশক 

মতাযলোক; সং১পুহ) জাতিতে লোক- 
বিশেষ । শিৎ-১ “ষ্ড়গুণেণ তপে!লো- 
কাৎ সত্যলোকেো বিংজতে। টি 
রক] মর ব্র্দলোকে হি সম্মতঃ 

সম্ত্যবচাঃ (সভ্যবচঘ, মতা বচস রর 
৬ঠী হিং) সং পুহ১ ফষি) মুনি | লিং, 
নিং, সত্যবাদী । 

সত্যবী (সত্যনৎ+ঈপ 7 এত্যপালন 
করিয়াছিলেন বলিয়া): শ্নীৎ) ব্যাস- 

দেবের মাতা, পরাশরসংনর গান্গবন্য পরী। 

ইহার পনর ও মৃতন্তন্ধী _ ধাবরকন্য। | 
শারদমুন্প্ধী ঝচিকপতহী, ৃ 

সত্যনাক্ রি মহা বাঁচ বাকা, আ- 
থলা সত্য -বচ বলা+০্/প্লিপ)-ক 
শীলার্ঘে) সঙ) পু ছি | কাক। বিৎ 
বং, সভাবাদী | 

সত্যবাদী (-_বাদিন, সত্য- বদ বলা+ 
ইন(ণিন্)-ক, শীলাঞে ) বিহঃ ডিহও 
সন্যন্, থে সত্যবাক্য বলে।, 

সত্যবান্ (সভ্যপহ, সত্য $+বহবেহু)- অস্ত 

থে) সং, পৃ*, নুপবিশেষ, সাবিত্ীপতি। 
দা শেষ | পিং, বিং) মত্যসুক্ষ | 

সন্যব্রত (মত্য- ব্রত নিয়ম) ৬ঠী-হিহ) 
সং, পৃ২, সুধ্যবংশীয় নৃপবিশেষ। ভীম্ব। 
নি, দেং) সত্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ। 

সতাসঙ্গর (সত্য-সম.-_গ্ু গ্রাস করা+ 

অ(আন্)- ক) সঃ, পুং, কুবের । বি১ত্রিৎ, 
অত্যপ্রতিজ্ঞ। | 
মা (সত্য-সঙ্গা প্রত্িজ্দ1, ৬ঠী_- 

হৎ) বিং ত্রিং, সফলগ্রতিক্্) জত্য- 

দিও । সং, পুং, ভরতত। শ্রারামচন্্র। 
শিং ১ “রাজেকৎ সত্যসন্ধ্যৎ দশরখ- 
তনযৎ শ্য।মলীৎ শাম্তমুত্তিৎ |” জনমেজঘ্। 
স্ধা _ স্ীং, দ্রৌপদী । 

সত্য) সং) স্াাৎ, সীত1, জানকী। সত্যবতী, 
ব্যাসবাত। । সভ্যভামা । ছুর্গী। 

সত্যাকৃতি সত্য -আ.ডাচ)-কু করা+ 

তি(লি)-:ভ1) সং, স্ীঘ, «অবশ্য আমি 

ক্রয় করিব”? এইরূপ সত্যকরা, বায়ন! 
দেওয়া । [অগন্ত্য মুনি । কুত্তযোনি। 

সত্য।গ্রি সেত্ায-অগ্রি আগুন) সং, পুঙ 



সদ [ ১৫৫৩ ] সদ! 

পপি 

শীট শশিিি্টিশশশিশ) শশী শি শা পিপিপি 

সভ্যানৃত (সত্য-আনুত মিথ্যা, যাহাতে ূ সদা (স অন্ন7+দার্দাচ)_কালার্চে) সং 

সত্যমিপ্যায় মিশ্রিত ) সং, ক্লীৎ, বাণিজ্য, | অর্নকালে, সব্ধাদা, নিয়ত, অবিশ্রাস্ত । 
বাবসা । সদগতি সেদা সন্বদা- গতি গমন, ৬্ঠী 

জত্যাপন - ব্ুশীৎ ] (সন্যাপি | লামধাতু ] _ হিৎ) সৎ, পুত, বায়। হূর্য্য। আত্মা । 
সত্যাপনা- ্ধীৎ 7) বলা, বাসভ্যানলোকন | মুক্তি । পরমেখর । বি, ভিৎ, সর্কাদা 

করা, অথবা সত্য-শ্রিঃ ০ সত্ত্যাপি + ভান গমনশীল। 

(অন্ট)_ ভা) সং, সত্যাকুন্ষি, সত্যক্ষার, । সদাচার সং সানু ভাটার, ঘখ _ স) সৎ, 
সত্যকরণ । [ত্রিং, সত্যবাদী । | পুং,উন্ধম আচার, শাপুর আচার | অন্ধ্য- 

সন্যোক্য সেত্য-বদ্ ব্লা1য- ক) নিং, বহার । শিৎ-১ “সরক্গতী দূশহৃত্যোর্দেন- 
আন গর সংযোলিন্ত করা, বিস্তার করা+ নদেযার্ঘদস্তরৎ। তদ্দেবশির্ষিতৎ দেশ 

'া-প্রহ) সৎ, রী, বধহুদিনজাঁধ্য যজ্দ। বহ্মাবর্তৎ প্রচক্ষতে ॥ তশ্মিন্ দেশে য 

নপবিশেষ, শীকঙ্ষের শশুর । সল দেখ। সচারঃ পারম্পর্ধ্য ক্রমাগত । বর্ণানাহ ডাস্ত- 

অঘ1) অং, সহিত, সমন্ভিব্যাহারে | ূ রালানাৎ সদাচারং স উচাতে 1৮ (মনু)। 

সত্রী সেতিন্, সত্র গৃহ+ইন--আস্ার্থে) | সদাতন (সদ সর্দদা+তনষ্টিন)_ ভবাণে) 
সৎ) পুৃং, গৃহস্্র | বিৎ) ত্রিৎ, যজ্রশীল | লিং, ত্রিৎ, সর্বাকাল-স্থায়ী, চিরস্থায়ী, 

অঙ্কর সেহ অহিত-ত্বরা শীঘ্বভা, ১মা_ ;. নিত্য । সৎ পুহ, বিষুঃ । [নদী । 
সদাতোগ্া; সং, স্্ীৎ, এলাপণ্ধ । করতোয়া 
সর্দাস্া ( সদাস্ঘন্, সং-আত্মন্ আপনি) 

বি, তি, সদম্তঃকরণ । 

সদাদান!অদা অন্রদা-দান হৃস্ত্রীর গণ্ড- 
"গল প্রভৃতি স্থান হইতে নিঃ৮ত মদ-ন্ুল্ 

সর সেদ্ গমন করাত অল)- ভট সৎ, | ইত্যাদি, ৬ঠী-হিৎ) সঙ, পু, আরাণ পৃৎ, লাভ ।(4+ঘল শু) ক্ষেরফল । হস্ত । মৃন্ুহস্্রী* । গণেশ । ক্লীৎ্, স্গাব্রত। 

হিৎ ) ক্রিৎ _নিৎ, ক্লীং, শীন্র, অবিলম্ব || 

ূ 

| 
: 
| 

ৃ সদানন্দ (জরা সল্গদ1-্মআনন্দ সুখ, হর, 

ূ 
| 

ৃ 

বিং, ত্রিৎ, ত্রামুক্। 

সংসার (সহ অত্যন্ম-সার সারাধশ) 
সং, পৃৎ্, কবি। চিত্রকর। বুক্ষবিশেষ | 
লিৎ, ত্িিখ, উন্তম্লারযুক্ | 

গদংশক সে সহিত-দৎশক দীত) সঙ, 
২, কর্মট, কাকড়া ' বিৎ, তিৎ, দন্তঘুন্ | যু স) সৎ পুৎ্ঞ শিল। বি, ভিত, সস] 

সদংখশবদন সু শাছিত-দংশ দম্ঘ বাচ হরঘুক্ত । শিং-১ “মমানন্দে আদানন্বঃ 

_বদন মুখ) সং, পৃং, কঙ্কপক্ষী। সদানন্দে। ভবিষ্যতি |” 

অদঃ সেদস, সদ [ধাহাতে)] গমন করা 4 অস্ সদানর্ত সেদ! সন্বদা -নপ্ভ স্াতাকারক) 

_ধি) সং, শ্রী _ ক্লীং, সভভা, পরিষদৃ। সং, পুৎ, খণ্তনপক্ষী। বিং। ত্রিং সব্দ। 
নুত্যুকারক । সদন; সৎ, ক্লীৎ, কুম্ুমার্জন। 

সদন (জেদ গমন করা+জননট)- ধি) সদানীরা, সদ্বানীরবহা (সদা-নীর জল, 
1 “চী-হিৎ। শ্রাবণমাসে সকল ন্রীই রজ- সৎ, ক্লীং, নিলয়, গৃহ, বাড়ী। (+অনট. ন 

- ভাবে) বিষার্ঘ। (4+অন- ক) জল। স্বশা হয়, কিন্ত ইহা নহে, সর্বদাই জল 

সদয় (সহ সহিত - দয়া, ১মা- হিং) বিং, থাঁকে বলিষা ইহার নাম সদানীরা) সৎ, 

ত্রিৎ, ঘ্য়ালু, কৃপাবিশিঞ্ । (সত্- অয়) আ্ীৎ, করতোয়া] নদী | শিৎ- ১ “অর্থাদো 

সং, পু, শুভাবহ বিধি! ৃ কর্কটে দেবী ত্র্যহৎ গঙ্গা র্জক্দল|। সর্ব 

সদর (যাবনিক) বিৎ, প্রকাশ্য । মুখ্য, প্রধান । রক্বহা! নদ্যঃ করতো মান্মুবাহিনী ্ 

সদস্য সেদস সভা1+ঘ(ফ্জয)-সাধু-অর্থে) | সদাপুস্প ' "দা সন্বদ1 _ পুষ্প ফুল বন 

সৎ, পৃৎ, যঙ্গাদিস্থলে বিধিদর্শক, যচ্বাদ্ি পু, নারিকেল গান্চ ৷ বিৎ, ত্রিং, সর্দদা 

কন্বে নিযুক্ত কন্ম্মকরদিগের ভ্রমসংশোধন- | কুমযুক্ত। প্পী-_স্মীৎ, রক্তার্ক বৃক্ষ । 

কারী । বিৎ, ব্রিং, সামাজিক, সভাসদৃ । ; সদ্রাঞ্ষল জর্্দাই ফল যাহার) সং, পু, 

৯৪৫ 



জদ্যঃ [ 

ত্বন্ধকল। নারিকেল । বিশ্ব । লা- স্সীৎ, 
ভ্রিসন্ধিপুপ্প ৷ বাত্তাকুবিশেষ । 

আদাভদ্রা ; সৎ, স্কীৎ, গাস্তারীবৃক্ষ। 
সদাযোগী (- যোগিন্, সদা সব্ধদ[_ যোগ 

চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যাপি+ইন্- অন্ত্য- 
এেঁ) সৎ, পুং, বিষু, নারাঘণ। 

স্দাশিব (সদ1-শিব সুখদ,৫মী-হিৎ) 
সৎ, পু, মহাদেব । [অধানে থাকে । 
সরদীয়াল (যাঁবনিক ) একশত সৈন্ড যার 
সপৃকৃ (সরদশ১স সমান-দুশ, দেখা 
সদৃক্ষ (5 +*কিপ), সকৃ, কৃ অং 
সদৃশ. থবা দশ, তৃক্ষ,। দুশ _ দর্শন, 
৬ঠী _ হিৎ) বিং, টিং, অনুন্রপ, সমান, 
তুল্য । উপযুক্ত, ঘোগ্া। 

সর্থশব্যবস্থা! (11977001)011)5) যে ওষধ সেবন 

করিলে কোন রোগের সদৃশ রোগ উৎপন্ন 
হয়, সেই ওঁধধ দ্বারাই উক্ত রোগ বিনা- 

শিত হয়, যে চিকিতসা শাম্ম এইকূপ নি- 
ধান করে তাহাকে সদ্ৃশব্যবস্থা কহে। 

সদৃশস্পন্দন ; সং) ক্লীৎ, নিপ্শন্দ | 
দেশ (স জঅমান- দেশ স্থান, ৬ী- 

হিৎ ১ বিং, ভ্রিৎ, সমীপশ্থ । এক বা সমাল 
দেশীয়। 

সদগতি (সৎ উন্ভম-গত্তি গমন) সৎ, 
স্ত্রী, উন্তমগতি, মুক্তি, শির্দীণ । সঘব্যব- 

হার, সহচরিত্র । 

সন্ধে সে হেতু) সং১পুহ, ম্যায়ে- হোতা, 
ভাঁস দোষরহিত্ত দোষ । পঞ্গসত্, সপক্ষ- 

সত্ব, বিপশ্সত্্, অবাপ্িহবিষয়ত্ব, অসহৎ- 

প্রতিপক্ষিতন্ত্, এই পঞ্চপ উপপন্ন হোতু 
স্সদ্ধেতু। 

সচ্ভাব (সৎ যে হইতেছে বাসাধু- ভাব 
উত্পন্তি ইত্যাদি, ৬ঠী-ষ) সং, পুৎ) 

জা, স্থিতি। সাধুতা, প্রণয়, বন্ধুত]। 
সংধাতু । সং মেজাজ । সতত | 

সন্ভৃত ! সৎ “সত্য ভূত হইয়াছে ) বিৎ, 

ত্রিৎ, সত্য, ঘথার্থ। 

সগ্ধ (সঙ্গান্, সদ গমন করা+ মন্ -ধি) 
সৎ ক্লীং, গৃহ, নিকেতন, আবাস। (4 

মন্- ক) জল। 
জপাঃ (সদ্যস্ঃ স জমান-দ্যন্ দিনা ! সধব| (সহ দহিত- ধব 

১৫৫৪ ] লধ 

৮ 

শব্ষজ। সমে অহনি-সন্গাস্, নিপাভন) 
অৎ। তত্ক্ষণে, তখনি । বন্তমান অমধে, 
উপশ্থিত ছিবসে। 

সদ্যঃকৃত (সদ্যস্ তখনি কৃত কর! হুই- 
যাছে) সৎ, ক্রীৎ্। আখ্যা, নাম । লিং, 
রিং, ততক্ষণাত্কৃত । 

সদ্যস্ক (সদ্যস্ ততক্ষণে 4 কণ -- প্রথ্) বি, 
রিং, অভিনব, নুন । অদ্যেজীত। 

সদ্যোজাত সদ্যম্ তহ্ষণে -_ক্গাত উহ" 

পন্ন) সৎ, পুৎ, বৎস, বাছুর বর সুস্থ" 
বিশেষ । “প্রীয়তাৎ দেবা -(হুত্র সপ্দো- 
জাতঃ পিনাকধকৃ ।”” সদ্যে।জাতায় 

নমঃ 1”? বিৎ, ব্রি, তং ০4 উত্পন্ন । 

সদ্যোভাবী জেদ্যোভাঁ'ন্, অদ্যস তত 
ক্ষপণে-ভাবিন্ হওন) সং) পু, তর্ণক, 

অদ্যে।জাত বহ্স। 
সদ্র সদ গমন করা4কু-ক, শীলার্ে) 

বিং,ব্রিং, গমনশী।ল, গমনকারী । অব- 

শ্যিত। আব্সন্ন। 
সদন সং আধু বৃদ্ধ চরিত, য় স+ 

৬ঠী- হিৎ) সং, ক্লীং, সৎব্যবহ্্ার, সাধু 
হ্ভাব, সক্তিত্র । বিৎ, ত্িৎ। লন্চরির- 
বিশি্। হগোল। 

সদ্ধ ভ্ি(সহী-বুদ্ি ব্যবহার, বাখ্য।ন- 
গ্রস্থ সং, স্ীঘ, অত্ব্যবহার | সহ্ন্যাখ্যান 

গ্রাসথবিশেষ। 

সদ্বত্তিভাক্ (- ভাজ, সন্বন্তথি-ভজ.+" 
(বিণ) _ ক) বিৎ্, ত্রিৎঃ সন্ব ন্বিবিশি | 

সধন্দ্ধা সেধন্মনূ, স সমান _ধর্খা, ৬ষী_- 
হিং » অন্_ প্রথ) বং, ব্রিং, একধন্ম।- 

ক্রাস্ত। সদৃশ, তুল্য । একন্প, সমলিধ । 

সধশ্চারিণী (স [পতির] সহিত- ধর্ম 
কর্তব্য -চারিণী [চর গমন কর11ণিন্ 
_-ক,ঈপ)]ধষে আচরণ করে, ২য়।-- ঘ) 
সং, স্বুুৎ, ভাধ্যা, পুশ 1 

সধশ্মিণী (সধর্মিন্4ঈপ) সৎ স্ত্রী প 
সহধন্মচারিণী। 

সধন্ী সেধর্ট্িন্,স সহিত বা সমান- 
ধর্ম +ইন্-_অজ্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, এক" 
ধর্মক্রান্ত ৷ সদৃশ, তুল্য । 

পতী 

পতি, আপ, 



সন 

*মা- হি) সহ, স্্রীহ। সভর্তৃকা, পতি- 

বন্রীঃ জীবম্পতিকা স্ত্রী, যাহার পতি 
আছে । . 

সধি সে সহিত-_ধা ধারণ কর14+ই_ 
প্রৎ্) সহ) পুৎ, অগ্রি, অনল । 

অধিন্(জহ্ সহ কর17+ইস্-_ প্রৎ) সং, 
পু, বু ঝাড় । [সপী। 

সধীচী সেধচ+ঈপ) সং, স্ট্রীং,*সহচরী, 
সধ্যঙ্ ] (সধাচ,স সহ - অন্চু -গমন 

অধ্য্চ, করা+* (কপ), (বিচ) - ক) 
বিৎ, জিৎ, সহচর, সঙ্গী | সহায় । জী, 
পত্রী। মহচরী | ূ 

অন সেন দান করা, সেবা করা ইশ্যাদি+- 
অ--প্র*্) সং পুৎ-স্মীঘ, হন্তীর কর্ণা- 
স্কালন। পু, ত্বন্টাপাউলিবুক্ষ । নী - স্্রীং, 
গৌরী । দীপ, আলোক। 

অনক (সন দেবা করা+ঘআক-ক) সং 
পু) মুনিবিশেষ, ব্রার পু্র। 

সন্ৎ জেন সেবা কনা বাদান করা + অহ 
_ ক) সৎ) পু) ত্র্মী । অং,সস্নদা, সদ]1। 

জনৎকুমীর (ঙাশিমতে মনত ঙ্গা-_কুমার 
ত্র,৬ঠ্ী-ষ, কিন্বা সৎ শিত্য-_কুমার, 

যং-স) সহ, 

বিশেষ | হপিবংশে এই নামের কারণ। 
যথা-“যখো২পমশ্থখৈবাহৎ কুমার ইতি 
বিদ্ধি মামু । তম্মাৎ সনতৎকুমারেতি না" 
মৈতম্মে প্রতিষিতমূ 1” 

সশন্দ (মহা সহিত- নন্দ আনন্দ। ১মা- 

হিশ) সং) পু, ত্রক্ষমার পুত্রবিশেষ । বিহ 
ত্রিং, 'আনন্দযুল্গ | নন্দমহিত। (দেশজ) 
প্রমাণদন্ধপ লিখিত পত্রাদি। 

সন সেন সেবা করা+জ।চ্- ক, 
সনাৎ, আত - প্র । অথনল। সদা, নিপা- 

তন) অং, সন্দদ্দ1) নিত্য ।. 
সনাতন সেনা নিত্য 1+তন-স্ন)-_ ভবার্থে) 

বিৎ। ভি, সদ্দাতন, চিরস্যায়ী, শিতা। 
সং, পু, ব্রঙ্ষা | বিষুঞ। শিব নী-স্ীৎ, 
সরক্গতী। লক্ষ্মী । দুর্গী। শিং-১ “সর্- 
কালে সনাপ্রোক্গাঞ্জবদ্যমানে তনীতি চ 
অন্ব'র্র সব্বকালেষু বিদামানা সনাতনী ; 
“নিশুপম্য চ নিত্যস্য বাচকস্য সনা- 

পু, ভ্রন্গার পুত্র মুনি- 

| মস্ত যা ৪ 

১৫৫৫ |] 

| 

সস্ত 

তন। সদা নিত্যা নিগুণ! যা কীর্তি সা 
সনাতনী ।?? 

সনাথ (সহ সহিত-_নাথ প্রভু, ১মা_ 
হিং) বিং, ত্রিৎ, নাথবিশিষ্ট । সহিত্ত, 
গুহ | 

সনাভি সে সহিত বা সমান-_নাভি নাই, 
ওটা _ হিং) সৎ, পুত, সপিগু, সপ্ডপুক্ষ- 
যান্তরগতি জ্বাতি। বিৎ, ভি অৃশ, তুল্য ] 

মেহ্যুত ) 

সনামক; সং, পুং, শোভাগ্নবৃক্ষ । 

সনি (সন সেবা করা, দ্রান করা+ই-- 
ভাবে) সৎ, পুজা । দান। পুং, নী-স্ীহ, 
অধ্যেষণা, পুজা ব্যন্দির স্কাঁর পূর্বক 
কোন কন্মে নিয়োজন। দান। নিয়োগ । 
প্রার্থনা । প্রদেশ, অঞ্চল । 

সন্ত সেন দান করা+ তক্তি১_ ক) বিং, 
ত্রিং, প্রতিপন্ন, সুখ্যাতিযুক্ত । 

সনিষ্টাব, সনিষ্টেব সে [সহ] সহিত-নি- 

ঠীব, ঠিব, ছেপ ফেলা+4 অ ঘঞ )- 

ধি) সং, রীং, অন্ব,কৃত, নিষঠীবনমুক্ 
বাক্য । পু র 

সনীড় সে সমান-নীড় বাসা) বিং,্রিৎ, 
সবিধ, সমীপ, শিকট | তুল্য । নীড়যুক্ধ | 

সহততল, মুক্তকরদ্বয়। 

সন্তত (সম তন বিস্তার করা+4+ত(ক্) 
- ক) রীৎ, অনাদি, অনস্ত, অবিচ্ছিন্ন । 
ক্রিয়/বিশেষ | সতত, নিরস্ভর । বিং, ত্রিং, 

অবিরত | অম্যক্ বিস্তৃভ। বহুল। 
অন্থতি (সম. সহিত বা সমানকূপে -তনূ 

বিস্তার করা4তি ক্রি)-_ধি) সৎ, আ্ীৎ 

বংশ, গোত্র । পু বা কন্যা, আগ্তান। 
পওক্তি, শ্রেণী । বিস্তার। (ক্তি- ভা) 

ব্যাপ্রি। পারম্পগ্য, বিচ্ছেদ । ধারা। 

সন্তপ্র সেম তপ, উত্তপ্ত বা দ্ধ করা+ 
তক্তে)_ বম) বিৎ, ত্রিৎ, সম্তভাপযুক্ত, ক্রি । 

পথশ্রমে পরিশ্রান্ত। জ্বরিত। উত্তপ্ত। 

্্ধ, জ্রলম্ত। অগ্রি-বিতদ্ক 1: শিং 

« সস্তপগুচামীকরবন্তবজৎ বিভাগবিন্য স্ত 

মহার্থপত্রম |”, চটি । 

হস্তমস (সম সমূহ তম অন্ধকার 4 

অ যোগ) মৎ। রং, সাঁভিশর অন্ধকার 



ব্যাপক অন্দকার, গাঢ় আন্ককার। মহাঁ- 

মোহ । শিৎ-১ “নিমজ্জযন্ সম্ভমসে 

পরাশয়ংখ বিধিজ্ত বাচ্যঃ ক তবাগস্ঃ 

কথা ।” (নৈষ্ধ)। 
সম্ভরণ (সম. তব 

অনংঅনট)-- ভ1) সৎ, 

পারগমন । 

জন্তরিক- যে সকল জীব সাতার দেয়। 

সস্তর্পণসেম _তৃপ্ঞ্িলতর্পি শ্রীতকরা7 

অআন-_ ক) বিৎ, ত্রিং, তৃপ্তিকর । শ্রীতি- 

জনক । (+অনট ভাবে) সং, ক্লীৎ্, 

তৃপ্তকরণ। দ্রাক্ষাদিদুক্ত লাজাচুর্ণ খাদ্য- 
বিশেষ। 

সন্তান (সেম _তন্ বিদ্যারকর14+ অ(ঘএ) 

_ণ) সং, পুঙ্) বংশ । আঅপত্য, পুত্র 

কনা । দেব্তকুবিশেষ। প্রবন্ধ । ধাবু!। 

(+4+আনট _ ভাবে) ০ প্রবাহ! 

বিস্তার । ব্যাপ্তি । 

সম্থান্ক পৃর্ব্বে দেখ, অক(ণক) - ক্ষ, কিংবা 

সম্তান+কণ - যোগ) সং, পু, কলবৃক্ষ, 

'দেবতরু । শিখ _১ 2 

যন্তা। গন্ধেন বাসিতৎ 1”? ১ ভ্রিৎঃ বি- 

স্তৃত, ব্যাপনশীল। দি বস্ত্র, ছুরির 
ধার। ফেন। ক্ষীরের জর। লুাতন্ক, 
মাকড়শার জাল। 

সস্তানবান্ মেস্তাননৎ্, অস্তান 7 বত্(বতু)- 

অস্ত্যর্থে) বিৎ, ত্রিৎ, অপত্যবিশিষ্ট, 

যাহার সম্ভান আছে। . 
জম্ভানিত (সন্ভান+ ইত -প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, 

বিস্তারিত | 

সম্ভাপ (সন্তপ্ত দেখ, অ(ঘএ)- ভা) সৎ 

পুৎ, সুংজর, উদ্ধতা, উন্তাপ। মনস্তাপ, 
অন্তর্দাহ, ছুঃখ । রিপু। অনুতাপ । 

সম্ভাঁপন (সম.-তপ-ঞি-তাশি উপ 
বা দদু করান+অন-ক) সৎ, পু, 

কন্দর্পের বাণবিশেষ । বিৎং, ত্রিৎ, জস্তাপ- 
জনক । (++ অনট-ভাবে) র্লীং, তাপ- 

দান। 

সস্তাপিত সেম্তাপ+ইত -_ সংজাতার্খে) বিৎ, 
টি সাম্তাপযুক্ত, ছুঃখিত । জন্তগু ৷ উত্তপ্ত, 
ফ। 

পার হওয়া, ভাসা4 

ফ্রী, সাকার। 

[ 

| 
| অস্তোষ সেম জম্যক্ _ ভুষ্ 

২ শাশীটীীিশীশীশিাটািশিটিঁাট 

শশী শাীীশীীাশিপীশীসি 

সন্দ| 

গন্তি মেন দান করা গাজা সৎ, 
স্টীং, দান, বিতরণ । 'অবসান, শেষ । 

জন্তষ্ট (সম সমাকৃ- তুষ্ট কুণ্ডু) বিংও 
তিৎ, সম্ভোষধুক্ত) তৃপ্ত, আহ্নাদিনত । 

তুষ্ী হওয়া + 

অ(ঘ৪)-_ তা) স২১পু২৬, হি আহমাদ 
হধ। ূ 

গ্রাস (সক্স ত্রাস) সং”. ম্যক ভয়। 
অন্দংশ _ পু € সম. - দ- 

সন্দৎশি ক, জন্দংশী _ঝ্ং ) ন্শ দংশন 
করা+4আ(খন্)- ক) সৎ, সাড়াশি, কা- 
তরি, জাতি, চিমটা, আোল্া প্রভৃতি । 
শিৎ-১ “ দ্শনমন্দৎঘশেন বকগ্রীন্াৎ 
চকর্ত।” 

সন্দর্ভ (সম সহিত, একসঙ্গে দুভ গ্র- 
স্থন করা, অঙ্গ্রাহ করা অ(অল্)- ভা) 
অং, পুহ১ প্রবন্ধ, পরম্পরান্বিত রচনা । 

শিৎ-১ “গড়াণস্ত প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ 

শ্রেঠত! তথ1। « নার্থবর্ৎ বেদ্যত্ৃৎ'সন্দর্ভঃ 

কথ্যতে বুধৈঃ 7) জংগ্রহ । বিস্তার। 
(+ অল ক্র) গ্রন্থ । 

জন্দর্শন সেম সম্যকক্ূরপে-_ দশ, দেখ 

+অন.অনট)-- ভা) সৎ, ব্রীং, ভালকূপে 
দেখা, পরীক্ষা । অবলোকন, নিরাশ । 

জান। মুর্তি, আকৃতি, চেহারা । (রশ 
গ্রিলদ্র্শি) দেখান । 

জন্দই্ সেন্দংশ দেখ, তক) _শ্) বিৎ, ত্রিৎ, 

গ্রিন) সংলগ্ন । কামড়ান। 

জন্দান জেম দো ছেন্বন করা+4অন(ংঅ- 

নট) _শ্ম) সৎ, রীৎ, দাম, রজ্জ, | শৃঙ্ঘল। 

বন্ধনসাধন বস্ত”। (+ অনট-_ভাবে) ব্- 

দ্ধন। সম্যক ছেদন। (সম সহিত- 

দান হস্তীর ম্দজল) পুৎ হুস্তীর জানু- 

স্বয়ের অধোভাগ, হস্তীর, খুল্ফের ভদ্ধ- 

দেশ। হস্তীর কপোলদেশ, যে স্থান 

হইতে মদজল শ্লারিত হয়। 

সন্দানিত ) সেন্দান+ইত- প্রৎ। সম্_ 

সন্দিত দো ছেদন করা4+ত.ঞ) 

_র্্) বি, ভ্রিৎ, ছুশু্খলিত, নিগড়িত, 

পদাদিতে বন্ধ। ছিন্ন। 
৷ অন্দানিনী সেন্নান গবাদিবন্ধন রজ্জ, + ইন্ 



সন্দ্রা [ 
উল িপপপকপপীপসিপাপাপাস্পাশি শি পাশ্পীশ ৭ 

-ঈপ) সৎ, স্ত্রী, গোগৃহ, গোয়াল 
তবর। 

সন্দাবঅধৃ- ছু গমনকরা+4 আ.ঘঞ.)- ভা) 

সূং,পুৎ, প্রস্থান, পলায়ন হঠিয়া আসা । 
জন্দিপধ (সমূ-দ্দিহ [লেপন করা] সংশয় 

কর1+ত(জ্ত)- ক) বিৎ, ত্রিৎ মন্দেহ- 
যুদ্ধে সন্দিহান | সংশয়িত | 

সন্দিষ্ট (সম -দিশ [বলা] আদেশ করা: 

ইত্যাদি 1+তক্তে)ভা) সং) ক্লীৎ। আ- 

দেশ । বার্তা, সংবাদ । (+্ত--শ্মু) বিধি 

তং, কথিত | আদি । আহচ্প্তী | 

সন্দিষ্টার্থ সেন্দিষ্ট আদেশ-ঘর্থ প্রয়ে- 

জন্, ৬ঠী-_ হিং) সং, পু, দূত, সন্দেশ- 

হর । 
সন্দিহান (সন্দিদ দেখ, আন্(শান)- ক ) 

বিং, ত্রিৎ, মন্দেহাশিতঃ অত্শয়যুজ, 

সংশয়ী। 

সন্দী সেম দো ছেদন করা অং) 

্, ঈপ) মনও স্রীৎ, খটা, খাট। শয্যা । 
আমন্দী। 

অন্দীপ্য ; সৎ, পুং, ময়রশিথাবৃদ্ষ | 

সন্দন্ধ (সেম -দুন্ভ গ্রন্থন করা 4 - 

ন্ট বিৎ, ভ্রিহ। গ্রখিত । 

সন্দেশ (সন্দিষ্ট দেখ, আ ঘঞ)-ন্ভা) সং, 
পুংক্সাদেশ। বার্তাখবর । গিষ্রানবিশেষ। 

আন্দেশবহ (সন্দেশ খবর-বহ থে 

জন্দেশহর ব্হন করে, যা ষ। হর, 

জন্দেশহার হারকস০ যে গ্রহণ করে, 

২য়) সং) পুৎ, বাত্তাবহ, দত । 

সন্দেহ ( সন্দিগ্গ দেখ, অ(ছল্)-ভ1) সং, 

পুহ। সংশন, দ্বৈধজ্বান। অর্থালন্কীর- 

বিশেষ । 

সন্দেহ (সম একসঙ্জে_ছুহ পুরণ কৰা 

1+আঅ(অল্)_ শট সহ, পুৎ১ সমুহ গিশ। 

রাশি । যা_€ ত্রঙ্গনীসন্দোহ 1 ডেম, 

সম্যকৃ-ছৃহ পৌহন করা+ অন্) 

ভা) সম্যক দেোহন। ছুক্ধী। শিং ৯ 

“সন্দোহ্শ্চাই্ইমেহহনি 1” 

সন্দাব সম-ক্র ঞ্ৰগে গমন করা? 

(ঘঞ)-_ ভা) সৎ, পু, পলায়ন) প্রান্থ।ণ। 

বেগে গমন। 

১৫৫৭ ] সঙ্গি 

পল াশীশীশিপীশীশীশিশাশিশী শিট টিপিপি শিপ 

| সন্ধা সেম, ধা [ধারণ করা] খিলন কর! 
| ইত্যাদি+৬ -ভাবে, আপ) সৎ, স্থীহ, 

প্রতিজ্ঞা, পণ । অদ্দি, মিলন । স্থিতি । 
| মন্ধ্যাকাল । অনুমন্ধান। 
 সক্গাতব্য (পৃন্সে দেখ, তব্য - ক্ষ বিং, তরি 
| যাহার মহিত মদ্ধি “ব্য । 
*সন্ধান-ক্রীৎ ] (সন্ধা দেখ, আনট্ _ভা) 
1 সন্ধানী - স্্রীৎ সং? সঙ্গি, মিলন! মি- 
| শ্রণ। প্রাপ্তি । বন্ধন। অন্বেষণ । পালন। 

| শুকৃসক্গোচ । আমানী, কাজি । সং- 
| ধোজন। হুন্গাতু বস্ত। সঙ্ঘটন। ধনুকে 

|. বাণযোজনা। শিৎ-১ “তদাশু কৃত- 
ূ অন্ধানং প্রতিসংহরশায়কৎ 1, ম্দ্য- 
| পানাদি । মদ্য সজ্জীকরণ সেম্ধীয়তে 
ূ সদ্ধানৎ বংশাঙ্ক রফলাদদ'ন্ বহুকাল স- 
1 ন্ধায় যত্ক্রিয়তে)। 
। সন্ধানিত সৈন্ধান সংযোজন + ইত--সৎ- 

জাতার্থে) বিং,তিং, সঙ্ঞটি ত,সংযোজিত | 
অন্দি (সর্ধা দেখ, ইংকি)-ভা) সং, পুত 

* মিলন, বিজিগীমু এবং অরির ব্যবস্থ। 
পূর্বক প্রীক্য। মিলন । শরীরের অস্থি 

|. প্রন্ৃতির মিলনস্থান। সত্য ত্রেতাদি 
৷ ষুগের মধ্য সময় । শিধ। সুরঙ্গা। যোনি- 
দ্বার । বিশ্রাম। নাটক গ্রন্থের অৎ্শ- 

বিশেষ। সাধন, কারণ। ব্যাকরণে- 

বর্ণদ্ধয়জাত বর্ণবিকারবিশেষ । শিৎ-১ 

“সদ্ষিরেকপর্দে নিত্যে!। নিত্যো ধাতপ- 

অর্য়োঃ । শুত্রে্ষপি ভবেমিত্যঃ সৈবা- 
ন্যত্র বিভাবয়া। ইতি প্রাব্চ21” 

 মদ্ধিচৌর (সদ্ি সিধচৌর চর) অং, 
|. পথ সিনাল চোর । 

৷ সন্ধিজ ; সৎ, ব্ীং, আসবাদি | 

: সঞ্ষিীবক সৈদ্ধি [আন্তদের] মিলন - জীবক 
ঘে জীবিকা নিব্বাহ করে) বিৎ, তিৎ। থে 

ব্যক্তি শঠতা দ্বারা ছর্থোপার্জনের চেষ্টা 

পায় । কোট লা। 
। সন্ধিত সেঙ্গা মিলন+ইত- সংজাতার্ে) 

| রি ভিত অধ মিলিত সি 
] 

| 

ৃ 
্ 

| 

| 
| ৃ 

দ্বারা বদ্ধ | পুনম্মিলিত, পৃনশ্মিতরন্ভৃত | 

স্বিৎস্ সেক্ষা দেখ, মন্ _ ইচ্ছার্থে, উ - ক) 

বিং,গ্রিং, ষ্ধান করিতে ইচ্ছ, | 



রী দন্ধাযা ॥ 

কালি পাপী শিপ 

সন্ধিনী (জঙ্গা মিলন + ইন্পিন্)-ক, 
ঈপ্) সং, স্ত্রী, বৃষ দ্বারা আক্রান্ত খতু- 
মতী গাভী । অকালে হুদ্ধদাস্বিনী গাভী । 
শিং ১ “ন পীবেছ সন্গিনীমীরম” 

সন্ধিপ্জাঁ) সং, জীৎ, লবমীর আদ্যদণ্ডে 
পুজা । [গাছ । 

সদ্দিবন্ধ ; সং, পুৎ। ভূ মিচম্পক, ভূঁইটাপার 1 

মিলন-স্থান, গাইট বন্ধন বাধন) সং, 
কীৎ, শিরা। [কাল। | 

সপ্দিবেল!; অং) স্ীৎ, দিনরাত্রির মিলন- ! 
অপ্গিলা (সঙ্গি ছিদ্র ইত্যাদি ল- প্র), 

অথবা অদ্ধি-ল যে লয়) সৎ, স্ীৎ, 
হুরুলগা। নদী । মদ্য। 

সন্দিহারকসন্ি সুকুঙ্গা-হারক ষে লইয়! 
যার) সং, সন্ধিচৌর, সিদদাল চোর। 

আন্ুক্ষিত (সম. ধুক্ষ, দীপ্ত হওয়াত 
(কত) শ্মা) বিহ, ত্রিৎ, উদ্দীপিত, গ্রজা- 

চলিত। উত্তেজিত। 

জন্গেয় (সন্ধ1! দেখ, য-শ্মী) নি২, ত্রিৎ, সঙ্গি, 
করিবার যোগ্য । | 

জদ্ধা। (সন্ধি [দিবারাত্রির] মিলন+্্য, দ্স-' 
বা সম-ধ্যৈ ধ্যান করা+ষ-ক্ম। 
আপ) সৎ, স্্ীং, দ্বিবারাত্রির মিলনকাল, 

প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ৎসন্ধ্যা। ততৎকালে 
উপাস্য মন্ত্ররপ দেবতা । যুগসন্ধি, সত্য, 
ত্রেতার্দি যুগের মিলন, কাল। চিন্ত।, 
উপাসন1। প্রতিজ্ঞা । সীমা । নদীবিশেষ। 

পুম্পবিশেষ । | 
সন্ধ্যাংশ (সন্ধ্যা _. অংশ, ৬ঠী -_ষ) সং, পুং, 

সত্য ভ্রেতাদি যুগের. প্রথম ও শেষ 

ভংশ | শিৎ-১ “সন্ধ্যাসঙ্গ্যাংশ সহিতং 
বিজ্েয়ৎ তচ্চন্ুযুগম, ।” যুগমন্ধি | 

সন্ধযানাটা চজন্ধ্যানাটি নৃ, সঙ্গ্যা প্রাতঃসন্ধ্য 
ও সায়ংসন্ধ্যা-লাটিন যে নৃত্য করে) 
সং, পুৎ, শির, মহাদেব। 

সন্ধ্যাবল (সন্ধ্যা সায়ংসন্ধা1?-বল শক্তি) 
সৎ, পুৎ্ঃ নিশ।চর, রাক্ষস |. 

জঙ্গ্যাবলি (সন্ধ্যা সায়ত্সন্ধ্যা (যখন শিব 
পূজিত হন]-বলি পুরজ্জোপহার ) সৎ) 

হিরন (সন্ধি শরীরের আস্যি ৪ 

| 

পুং, শিৰালয়স্থ মৃৎ্কাষ্ঠাদিনিশ্মিত বৃষ । ] ক্লী-, সনিধান। 

১৫৫৮ ] 

। মন্নতি (সম -নমৃ 

পি 

পা 

পপ 

সন্ধ্যারাম (সন্ধ্যা এই দেবের কন্যা, ধা 
হাকে ইনি ভাল বামিত্েন]_ আ- রম 
ক্রীড়া কর! ইত্যাদি 4 আম্বঞ ১--ক) সং) 
পুং, ব্রহ্মা, প্রজাপতি । 

সন্ন (সদ. শশন করা4+ হক্তি)১- ক) বিং, 

ত্রিৎ, শ্গীণ। হান, রহিত। অবসন্ন। নই, 
গিত। জড় ওম্বাবর। ভগ্নোত্সাহ। পু, 

পিয়ালবৃক্ষ। [হিৎ) মহ,পুহ, পিক্বালবৃ্খ 
সন্নকড্র সন্নক খন্দ-জ্রা +, ৬্ঠী- 
সমাত মেমু-নহ শ্রণত;£ ত্র প্রণত। 

শন্দিত, ধ্বনিত । 

নমস্কার করা, নঅ হওয়া, 

শন্দ করা7 ভি. ভি১-- ভা) সংখ শ্রী, প্র- 
ণাম, প্রণতি | ভাবনতি, নমতা | শিং- ১ 

“যত্র ভীঃ শ্রুঃ শ্থিতা তন ঘত্র শ্রীস্তত্র 
সম্গতিঃ1” শন্দ, দিনি। হোমবিশেষ। 

সমদ্ধ (সমৃ -নহ্ বন্ধন করা 7 তক্তি)_ ক্ু) 

বিৎ, ত্রিৎ, বন্ষমিত, সমাহবিশিঞ্, সাজোয়! 
পরা। অন্ম-সভ্জিত। ব্যৃহ-বিন্যাসমুক্ | 
শেনীনদ্ধ । উৎপন্ন । আততায়ী,বধোদযত। 
যাহার বাহুতে কবচ আছে । (+ক্ত- 
সর) বদ্ধ। মন্ত্রার্দিমং যু 1) 

সমন মেঘ একজে -_নী পাওয়া বালইয়। 
যাওয়1+ অ(অল্)- ভা) সৎ, পুৎ১ সমুহ । 

পশ্চাৎ্ভাগে স্থিত সৈন্য । 
সন্গহন সেমৃ-নহ্ বন্ধন কর1+- অনঅনট) 

_ ভ1) সং, ক্লীৎ বন্মপরিধান। উদ্দ্যোগ। 
আঅ্মবন্ধন। রণলজ্জা। 

সন্নাহ প্র্ধে দেখ, অংঘ-এ)--৭) জং, পুং, 
কবচ,অঙ্গ ত্রাণ, বন্ম, সাজোয়া। পরিচ্ছদ । 

সন্নাহ্য (সেম্গাহ সাজোয়া4 য.ফ7) - অহ1- 
খে) অৎ পু) যুদ্ধোপহুক্ত হস্তী। বিং, 
ভি, অন্নাহষোগ্য, বশ্মিত। 

জন্নিকর্ষ (সমু একসঙ্গে -_নি-কুষ আক" 

ধণ.কর14+ অ.অল)- ভা) সং) পুৎ, সা 
নিধ্য, নৈকট্য । ইন্দ্রিয়গোচর । বিষয় ও 

ইক্্রিয়ের সন্বন্জ। ন্যায়ে মামান্যলগণা, 

জ্কানলগ্ষণা, যোগজ-_এই ত্রিবিধ অলৌ- 
কিক প্রত্যক্ষসাধন উষ্জায় । 

সন্িকর্থণ ( সন্তিকর্ধ দেখ, অন্ট _ ভা) সং, 
চা 



সঙ্গি 

এন লাপাত্তা পাসউশীশী টিপ কাটিিপাপশিশীটশশিসশশিশশা দিস 
৯ পাপী শি ০ সপ শশী ৯ 

[ ১৫৫৯ ] সা 

সনিকুষ্ট (পর্সে দেখ, তকে) - শব) বিং) রিৎ, ; সনিবৃন্ত ( সমৃ_নিবৃত্ধ ) বিং, তরি, নিবুন্ত, 
সন্নিহিত, নিকট বন্তুণ | ইন্দিয়সম্বন্ধবিষয়। বিরত। প্রত্যাগত | 

সন্নিধ পশ্চাৎ দেখ,অ(ড)_ ভা সংক্রীং,সামী-। সন্রিবৃত্তি (সমৃ_ নিবৃন্তি ) মং, স্ত্রীং, প্রত্যা- 
প্য,নৈকট্া। (+ভ- ক)বিৎ,ত্রিৎ,গমীপস্। ! 

সন্িধান - ক্লীৎ ] (সমু -নি-ধা ধারণকরা 
সমিধি - পু + অন অনট), ই(কি)_ 

শ্বু)ফাং,আ।মীপ্য,নিকট । আবিগাব । স্থিতি। ৃ 

আশ্রয় । সমাগম । ইত্টিয়লিষয়। মে; 
নিধান, নিধি) সাধুদের স্বান। উন্ধমনিধি। 

সন্সিধাপন সেম-নি-ধা-প্রি-ধাপি ধারণ | 
করান +'অন(অনট্)_ ভা) সং, ক্লীৎ, সং-. 
প্পাপন, বাখ।। | 

সমিপতিত মেমু-নি-পষ গমন করা 4 ূ 
(*)-ম্ম) বিৎ, বি, একর মিলিত। 

সম্যকৃপ্রকারে পতিত। উপস্থিত । হৃত। | 
চিশ্রিত। অবতীর্ণ । আগত । ৰ 

আাঙ্সিপাত - পুৎ (সমৃ-নি-পৎ গমন ৃ 

মন্নিপাতন _ক্রীৎ / করা+অ ঘঞ), আন, 
(অনট)-_ ভা) সৎ, পুৎ, সমূহ । একত্র 
মিলন । কিদোষজ বিকার রোগবিশেষ, 
বাত.পিন্ত-ককের মিলন। সংগ্রাম, যুদ্ধ । 
সমাকৃপ্রকারে পতন । মাশ। অবতরণ। 
উপস্থিতি । তালবিশেষ। শিং-১ এক 
এব গুরর্দর সন্িপাতহ সউচ্যতে (৮. 

অন্নিবদ্ধ (সম্-নি নিশ্চয়_বন্ধ বন্ধন 

করা4তক্তে)-_শ্ম) বিৎঃ ত্রিং, দৃঢ়বন্ধ। 

গ্রথিত, রচিত । 

আন্িবন্ধ - পু ) (সমূ সম্পূর্ণজপে বা। 
গমিবন্দন--ক্লীং | সঙ উন্তম- নিবন্ধ ব- 

দ্গন। সযৃ-নি নিশ্য়-বন্ধন বীধন ) 
[ 
| 

সং, দবন্ধন ; যথা--সদ্্তিঃ অন্গিবন্ধ- ৃ 
নঃ।” মোখ)। গ্রস্থন, রচনা । সমাকৃ-; 
রূপে একত্র সঙ্কলন। বিং, ন্রিং, উত্তম। 
ভাষ্যগ্রন্থযুক্ত | উন্তম প্রীতিদানযুক্ত। 

সন্গিভ সেমু-নিভ [ত্রি-ভা দীপ্তি পাওয়া, 
+'অডে)_ ক] তুল্য) বিৎ, ত্রিৎ, জঙ্কাশ, | 
সদৃশ, তুল্য । ূ 

সঙ্গিবি্ই সেম _নি-বিশ প্রবেশ করা 
তক্ত)- ক) বিৎ, ত্তিং, গৃহীতাসন, উপ- | 
বিষ্ট। শিং-১“সরমিজাসন্সন্গিবিষ্টঃ 1” | 
সন্মুখে উপৃশ্থিত। নিকটম্ছ। সংক্রান্ত । 

বর্তন। নিবৃত্তি, বিরতি । আপগম। 
। অন্নিবেশ সেম. -নি-বিশ প্রবেশ করা+- 

অ.ঘ এ)-- ধি) সং, পু, আশ্রম। স্ান। 
নিকট । নগবাদির বহিঃশ্থিত নিহারভুমি | 
ভিতরে প্রবেশ করান । সমষ্টি, সংগ্রহ । 
পুরঃলহিৎস্থপ্রদেশ। (€ +ঘএ - ভা) 

শ্মিতি। বিন্যাস । সংযোগ । ষোগ)মিলন। 

সম্গিহিত (সম _নি-থা ধারণ করা+ত 

(ক্র)-শ্)বি,ভ্রিং, নিকটবন্দী, সনী- 
পন্ছ | অম্যক্স্থাপিত । তিক্ত ভা) ক্লাৎ 
সন্ধান । 

সন্মান সেৎ ভন্তম-মান মান্য) মৎ,ব্ীং, 
সন্মান, আম্থা। 

সম্মার্গ সৎ উত্তম--মার্গ পথ) সৎ, পু 

সচ্চপিত্র 
সম্্যস্ত (যম -নি-তাস্ ক্ষেপণ করা4 

জে)-শ্দ) বিৎ, বিৎ, পরিত্যক্ত | সম- 
পিতি। শিৎ-১ “ ষোগসন্াস্তকম্খাণৎ 
জ্বানসংছ্িননসংশয়ং |” নিক্ষিপ্ত । 

সন্্যাম সেম -নি-অন্ ক্ষেপণ করা+ আ 
ঘেণ)-ভা) সং, পুং, ভিক্ষুধর্ম, চতুর্থ 
আশ্রম । সংসারের কামন। পরিত্তাগ। 

শিং-১ “কাম্যানাৎ কর্মণাৎ নাসৎ ম- 
ন্যাসৎ কৰয়ো বিদ্ুঃ । সন্ধকর্্মফলত্যাগং 

প্রাহুস্তাগৎ বিচক্ষণাঃ ॥ ২ সগ্যাসঃ ক- 
ক্বণাৎ ন্যামঃ কতানামকৃতৈহ সহ । কুশ- 
লাকুশলাভ্যান্ত গ্রহাণৎ ন্যাস উচ্যতে ।” 
ত্যাগ। নিক্ষেপ, গচ্ছিত রাখা । হঠাহ 
মৃত্যু । সমর্পন । জটামাৎসী | 

সন্ন্যাসন (সম -নি-অস্ ক্ষেপণ করা74 
অন(অনট)- ভা) সং, ক্লীৎ, সংসার পরি- 
ত্যাগ। নিক্ষেপকরণ | গচ্ছিতরাখা। 

সন্ন্যাসী (সন্যাপিন্, সন্ন্যাস + ইন্ _ অস্ত্য- 
গে) বিং, ত্রিৎ, ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী, থে 

সন্যাস আশ্রম অবলন্মন করিয়াছে । শিৎ 
-১ “সদন্নে বা কদন্ে বালোষ্ট্রে বা কা- 
পট) তথা । মমবুদ্ির্সা শশ্বৎ স সম্যা- 

সীতি কীর্তিতঃ | দণ্ড কমণ্ডলুৎ রক্তবস্ত্র- 

পপ পিপাসা পিপলস পাসে 



মাপ) ধারয়ে হ.। গনিত্যৎ প্রবাসী নৈকত্র 
অ সন্র্যামীতি কীর্তিতঃ |”, 

সপ আরবী সফ্) সং, দীর্ঘ কাঁটার মাছ্র। 
সপক্ষ (সে সমান-পক্ষ অহায় ইত্যাদি 

১মা-হিৎ) সং, পুৎ্,় একপক্ষাবলম্ী, 
সহায় । অনুকূল । তুল্য । যাহার পন্ষ 

অর্থাৎ ডানা আছে। 

সপক্ষতা (সপক্ষ 1+তা- ভাবে ১ সং, স্ত্ীহ, 
একপক্ষাবলন্মন, আনুকূল্য, সাহাধ্য । পক্ষ 

অর্থাৎ ডান। থাকা । 
সপত্ব (সপত্বী+অ-তুল্যার্থে অখবা সহ 

একার্থি-পঙ্ যত্ব করান -ক) সং, 
পুৎ, শত্রু, বৈরী, রিপু। 

সপত্বারি ; সং,পুৎ, বংশবিশেষ, বেউড়রাশ। 
সপত্বী (স সমান-পতি স্বামী, ৬্ঠী- 

হিৎ, ঈপ.- প্রৎ ন্_ আগম) সং, স্্রীঘ, 
স্মান্পতিকা স্ত্রী, সভীনী । 

সপত্রকৃত, সপত্রাক্তত (নদ সহিত--পত্র 
বাণের পক্ষ-কুত যাহা করা হইয়াছে, । 
আ(ডাচ]-_আগম) বিং, ত্রিৎ্, বাণবিদ্ধ। 
বেগা্দি)। সপত্র বাণ বেদন দ্বারা পীড়িত । | 
অতিশয় উতৎপীড়িত, সাতিশয় ক্লেশিত । 

সপত্রাকরণ-ক্লীৎ 7 
সপত্রাকৃতি _ জ্্রীং 
+অনতনট), তি(ক্তি)_ ভা) সং অতি- 
শয় পীড়ন । বাণবিদ্ধকরণ। 

অপদচন্কুত (1১9901)1)6151181 9) যাহাঞ্ধের 

চন্ষুঃ দীর্ঘ .মুলোপরি শ্থাপিত : চিন্গড়ী ও ; 
কাকড়া। 

সপদ্দি সহ -পদ্ গমন করা+ই-ক, মূ 
- লোপ) অং, তংক্ষণাতৎ্, তখনি । দ্রুত) 

শীপ্র। শিহ-১ভবতি জপদি পাকান্বয়ে 
জদয়মশেধিতশোকশল্যৎ ।?। 

সপধ্য। (সপর [কণু,দি] পুজ। করা+য:ক্য), 
অ, আপ. প্রথ্) সং, স্বীৎ, পূজা, অর্চনা, 
আরাধনা]। শি-১ %বৎসোতনুকাপিস্তি- 

মিতা সপর্ষ্যাৎ প্রত্যগ্রহীংমেতি ননন্দ- 
2০ হুস্তে ।”২"যোহহৎ সপর্ধযাবিধিভাজনেন।” 

সপিগড (স সমান-পিওড আন্ের ডেলা, 
৬ঠা - হিৎ) সং, পু» নাভি, সন্তম পুক্র- 
বাস্তরগত জ্ঞাতি। 

সহিত- পত্র. 
বাণ্র পক্ষ-_কু করা; 

কার্ট 

শপ -২-7 তাহ শালাশিযাশি? পাপা পিপিশপী লী তপশিগি 

| সপিশ্তীকরণ (সপিগ্ড সনাতি _ করণ,মস্যে 
ঈংচি)-গ্অভূততগ্ভানার্থে ) সং, ক্লীৎ, 
মৃত্যুর এক ব্ধান্তে কর্তব্য শ্রাদ্ধ, প্রেতত্ত 
বিমোচনার্থ করণীন শাদ্ধ, পিহপিশ্ডেত 

সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ, একত্র পিও- 
ভোঙগন করান । | 

সপিশুকত 7 বিৎ, প্রিৎ, যাঁহাঞ্জের উদ্দেশে 
সপিণ্াকরণ শ্রাদ্ধ কণা হইযঝছে। মর 

“হাপিতীকৃতাহ প্রেতা2 17 
সপীতি সে সহিত-পীতি পান) সং) 

ত্রীং। সহপান, একত্র [1 শত হইছ। 
পান । 

সপ্ত (স্তন, সপ. একট হওয়া+তন্ 

_শ্ম। অন্যান্য ভাল গাহিত ইহার 
মৌষাদৃশ্য দেখ। -.ক্কত- সপ্ত; 
পারদীরু-হফভ্) ডক লছেপ্ট। ;লাটিন 
্মেপ্টেম ) জন্দেনলসেপভ; 
রাজী-সেবেন্; বার্গালা- মাত ) নি, 

| ভি বহু, সাত সংখ্যা, ৭। 
| মপ্তক সেপ্টন সাত [নর ইত্যাদি4কণ 

_ক্কার্ে অথবা] ক কৈ ধাতুজ) বিহঃি?, 
ূ সপুসখাবিশিষ্ট । সাঙ্ছের পূরণ । শিখ 

ছু “মোটকে সপ্তকে মেষতুলে হি, 
| হয়ে তথা), জং, কীৎ, সপ্পসহখ্যা, ৭ । 

সঙ্গীতে -স, ঝ, গ, ম, প, ধ, নি এই 

ৃ 
ূ 

ূ 

৯ ই. 

কয়েকটী হুর একত্র হইলে তাহাকে 

একটী পূর্ণ স্রগ্রাম বলা যায় ইহ!কে 

স্প্ুক বলে। 

। সপ্তকী (সপ্রন্-কৈ প্রকাশ করান ড) 

_ ক) সৎ শী, ৭ নর কাপ্ী, মেখলা। 
সপ্তশ্রদ্থিশওড ((10110171) যাহাদের মুখ 

পুরোভাগের শুগুদ্বয়ের অত্োকে সাও 

গ্রন্থি আছে; ঘথা-সামান্য বৃশ্চিক । 

সপ্তচত্বারিংশৎ সেগুন সাত - চত্বারিংশৎ 

চরিশ, সাত অধ্রিক চলিশ, যহ-গ। 

মধ্যপদ্লোপ) সং, স্্ীীৎ, একখ্সাতচল্লিশ; 

৪৭ 1 তহসঙ্খ্যক। 
গণ, | সপ্ুক্ছদ ১) (সপ্ন মাত-ছদ, পর্ণ) 

| চান 

৷ সপ্তপর্ণ পলাশ -ুপাতা), ৬ষ্ঠী হি 

1 সগ্ডপলাশ ২ পুখ, সাত্তিমগাছ, পিষম 

চুদ । ৪ 



বক 

সপ্ত 

সগ্তজিহব ? (প্তন সাত- জিহ্বা জিভ, 
সপ্তঙজাল জালা আঅগ্রিশিখা, ৬চী-_ 

হিং) সৎ, পু, সপ্তার্টিঃ, অশ্রি। অগ্নির 
সাত জিহ্বার নাম; যথা-ককালী ক- 
রালী চ মনোজব| চ শ্থলোহিতভাচৈব 
্ববুঅবর্ণা, উগ্রা প্রদীপ্তা চ কপীটযোনেঃ 
সট্রিব কীলাঃ কথিতাশ্চ জিহ্ব1:।” কাহা- 
রও মতে--উগ্রা ও প্রদীপ্ত। স্থলে স্ফ,লি- 
লিনী বিশ্বনিরূপিণী চ লোলায়মানেতি 
চ সপ্পুজিহব121” সার্বিকদিগের ষাগকর্শে 
ইহাদিগের ভিন্ন নাম ষথা-_হিরণ্যা, 
কনকা, রক্ত1, কৃষ্ণ, হ্প্রভা, বহুরূপা, 
'অতিরভ্তা। কামাকর্থে_পদ্বরাগা, শব 
বর্ণ ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, 
ধূমিনী, করালিক]। 

সপ্রতস্ত সেগুন সাত [অগ্নির জিহ্বা বা 
প্রার্থনা)_ তন্ বিস্তার করা4+তু-ধি) 
অং, পুত, ক্রুহ্, ষঙ্ত | 

সপ্ততি সপন সাত+দশতি) সৎ, শীত, 
একৎ, সোতব্তর সংখ্যা, ৭০ | ততৎসৎখ্যক। 

সগুততিতম সপ্ততি+ তমট্-_পুরণীর্থে) বিং, 
তিং, সম্ভতি সংখ্যার পুরণ । 

সপ্তদশ (সপ্তদশন্+অ(ডেট)--পুরণার্থে) 
বিৎ, ভরি, সতর সহখ্যার পুরণ । “ততঃ 
সগ্তপশে জাতঃ সত্যব্ত্যাং পরাশরাৎ্ 1 

সপ্তদশন্ সেগুন সাত-দশন্ দশ, য়ং 
_স, মধ্যপদ্লোপ) বিৎ, ত্রিৎ» বহুৎঃ 
সতরস্ংখ্যা, ১৭ । 

সপ্তপীধিতি সেপ্তন সাত-দীধিতি প্রভা, 
কিরণ, ৬ভী-_ হিং) সং, পুং, সপ্তা্চিঃ, 
অগ্নি। 

সপ্তদ্বীপা ; সৎ, স্ত্রী, পৃথিবী 1 ছ্বৌপ দেখ)। 
সপ্তধা (সপ্তন্ সাত+ধাচ.- প্রকারার্থে) 

অং, সাত প্রকার। সাতবার । 
সপ্তধাতৃ; সৎ, পুং, শরীরের সপ্তসংখ্যক 

ধাতু । শিৎ-১ “রসাত্রমাঘসমেদোহস্থি 
মজ্জানঃ শুক্রসংযুভাঃ। শরীরট্ছৈ ধা স- 
ম্যক বিজ্ঞেয়াঃ সগ্তধাতবঃ 1” 

সপ্তুপদ্ী (সপ্ত পর্দের সমাহার) সৎ, স্ত্রীং, 
বিবাহুকালে মণগ্ডলিকার় গস্তব্য সণ্ড 
পদ । 

১৫৬১ ] সপ্ত! 

সপ্তপর্ণ; সং, পুৎ, ছাতিমগাছ। 
সপ্তপ্রকৃতি ; সৎ, স্ত্রীং, মহৎ অহঙ্কার সহিত 

সস্ষ পপ্ভূতাত্বক দেহ । . 
সপ্পতদ্র (সপ্তন্ সাত-_ভর্ব ভাগ্যবস্ত) 

সৎ, পুং, শিরীষরৃক্ষ | : 

সপ্তম (সপ্তন্ সাত+মমেট্)-পুরণার্থে) 
বিৎ, তিৎ, সাতের পূরণ। মী-স্ত্রীৎ 
তিথিবিশেষ। : 

সগুরক্ত ; সং, পুৎ্, বছৎ, রক্বর্ণ শরীরে 
সপ্তক্থান; ষথা-করতল, পদতল, অ- 
পাঙ্গ, জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, নখ। 

সণ্ুডর্ষি (সপ্তনূ আত -খধি, য় - স) সৎ, 
পৃঃ বৃং, ৭ নক্ষত্র । মরীচি, আবি, 

অক্গিরা, পুলস্ব্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ-_ 
এই সাত খষি। 

সগুলা সেপ্তন সাত [পত্র ইত্যাদি]-লা 
পাওয়া+অডে)-ক) সং, শ্ত্রীং, নব- 
মালিক পুষ্প। গুঞ্জা । পাটলা। 

সপ্তলোক 7; সং, পুং, বহু, ভূস্, ভূবস্, স্থর্, 
মহর্, জন, তপস্, সত্য এই ৭ উপরিস্থ 
লোক। 

সপ্ডশতী) সৎ, স্ত্রী, 
গ্রন্থ, চণ্ডী । সাতশত। 

সপ্তশলাক; সং, পুং, জ্যোতিষোক্ত বিবা- 
হের শুভাশুভ দ্িননির্ণঘ্বার্থ চক্রবিশেষ। 

অণ্ডসপ্তি (সপ্তম সাত-সপ্তি ঘো- 
সপ্তার্খ 4 টক,অশ্ব-ঘো়া,৬ঠী- হি) 

সং, পু» সুর্য, দ্িনকর | 
সগ্ডসাগর; সং, পুৎ) বহুৎ, লবণ ইক্ষু হুর] 

সর্পিং দধি দুগ্ধ জল-_এই সপ্তপদ্বার্থময় 
৭ সমুদ্র । মহাদ্ানবিশেষ। 

সপ্তস্বরা-_বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, সাতষ্টী পাত্রে 
যথোডিত ভাবে জলপুর্ণ করিয়া বাজাইতে 

দেবীমাহাত্ম্যস্চক 

সপ্ত্বরা। 

হয়। এইরূপ যন্ত্র কাংস্য প্রসৃতি নানা 

প্রকার ধাতুর হইতে পারে । 

| সপ্তাংশ তসণ্তন সাত-অত্শ কিরণঃ 

১৯৪৯৩ 



সভ 1 

৬ষ্ঠী _হছিৎ) সৎ পুৎ, অগ্সি। শনিগ্রহ। 
বি, ত্রিং, ক্রুরনেত্র । | 

সপ্তাংশুপুঙগব সেশুন্ সাত - অংশ কি- 
রণ--পুঙব শ্রেষ্ঠ) সৎ, পুৎ) শনিগ্রহ |. 

সপ্তাঙ্গ সেগুন - অঙ্গ) সং,কীৎ, বহুত, ব্বাম্য- 
মাতা হুছৎ কোষ রাষ্রী দুর্গ বলানি চ, 
রাজ্যাঙ্গানি । : 

সপ্তার্চিং সেণ্ার্চিদ্, সগ্তন্ পাক্ক- -র্ছিস্ 
জালা, প্রভা, ৬ঠী _হিৎ, সপ্ত অর্চিসের 
নাম সগুজিহব শবে দেখ) সং, পুৎ, 

অগ্নি। চিত্রকরৃক্ষ । শনিগ্রহ | বিৎ, ত্রিৎ, 
ক্র,রনেত্র | 

সগ্াশ্ব সগুন্- অশ্ব) সৎ, পৃহ সুর্য । 
গায়ত্রী উষ্জিকি অনুষ্টপ, বৃহতী পৎন্তি 
ত্রিইপ জগতী এই ৭ ুন্দঃ | ৭ অশ। 

সপ্তাহ সেণ্তন্ সাত- অহন দ্বিন) সৎ, 
ক্লীৎ, সাতদিন । 

সন্তি সেপ (সৈন্য মধ্যে] একত্রিত হওয়া 
+তিকি)_শ্) সং, পৃৎ, অশ্ব । 

সপ্রতিত সে সহিত - প্রতিভা, ৬্ঠী- হিং); 
বিৎ, ত্রিং, প্রতিভাগ্িত, অসাধারণ বুদ্ধি- 
সম্পনম । | 

অকফর-পুৎ 1 (স্করু ক্ষতি পাওয়া, 
সফরী-স্ত্রীং) লিপাতন। যে শয়ান হইয়া ূ 

স্কর্তি পাষ অর্থাৎ পার্খ দ্বারা গমন করে) 
সং, পৃটীমাছ। শিৎ-১ *ত্রস্যন্তী চল- | 
সফরী বিটি'তোরুঃ |” মোঘ)। ২"গগ্ু,ষ 
জল্মান্রেণ সফরী ফরফরায়তে |” 

সফরিয়্া আরবী) ভ্রমণকারী। 
সফল সে সহিত্- ফল, ৯মা- হিৎ) বিৎ, 

ত্রিৎ, ফলবিশিষ্ট, সুসিদ্ধ। লাভজনক । 
সফেছ (পারম্য) শুভ । 

সবল (সহ-বল) বিং, ত্ত্রিৎ, সৈম্তাযুক্ত | 
সামর্থ্যবান্। 

ব্রহ্মচারী সেব্দ্দচারিন্, স সমান - ব্রহ্মন্ 
বেদ -চরু আচরণ কর1-+ ইন্পিন্)- 
ক. যাহার এক গুরু হইতে বেদাধ্যয়ল 
জন্য ব্রঙ্গাচধ্যাখ্য ব্রত আচরণ করে) 
জং, পুৎ, সতীর্থ, একবিধ বেদপাঠ ব্রত; 
ও আচারৰিশিষ্ট এক গুকুর শিষ্য । শ্ 

গতর্ৃক সে সহিত-ভর্ত স্বামী, ১ম 

১৫৬২] মূ 

পপ পপ শপপপসল্প্পসপাজ্পপসপপ্পইপস্পপপপপ পসপটস্াপ সপাা 

ছিৎ, কণ্, আপ) অত, রী পতীবতী, 
 সধবাঃ এক্স । 

সভ! দে সছিত-ভা দত্বীপ্তি পাওয়া +০ 
ক্কিপ)-ধি, আপ । অভীঙই মিশ্চয়ার্থ 

যেখানে সকলে একত্রিত হইয়া শোভ। 
পায়) দৎক্ত্রীৎ, . পরিষদ, সমাজ, কোন 
কাধ্যের নিমিত্ত যেখানে অনেক লোক 
একত্রিত হর । জনতা। গৃহ । সত্য 
(ত্র ভা! দীপ্তিঃ প্রকাশো জ্বানমিতি 
যাবষ। তয়া সহ জাক্ষাৎ পরম্পরয়।া বা 

বর্ততে ইতি সভা) । 
সভাজন সেতা্গ সেবা করা ইত্যাদি+- 
অনঅনট)-তা) সং, ক্রীং, সৎকার, 
পুক্সা। গমনাগমন অময়ে হাজ্দাদির 
আলিঙ্গন আরোগ্য স্বাগত প্রশ্ার্দি দ্বারা 
সম্ভাষণ, কুশলাদি প্রশ্ম জিজ্ঞাসা । আন- 
দন । (সভা-জন লোক) পুৎ, সভ্য, 

সভাসদৃ। (সহ-ভাঙাল ) বিৎ) জিৎ, 
ভাজনবুক্ত। 

সম্ভাজিত(সভাঁজ প্রীভতকর1- তক্তে)- শ্) 
বিং,ত্রিৎঃ অংক, পুজিত। শ্বাগত প্র- 
শ্লাদি জিক্ঞ।দসিত। 

৷ সতা সদ নি সদ গমন কর।4-* 
যে ভপ- 

. জাভা, 

(ক্ষিপ)- ক) যে গমন করে, 

বষেশন করে, ৭মী _ষ) বিঃ হি 
সামাজিক । শিং_ ১" শ্ুতা .।সম্পঙ্গাঃ 
কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। রর . সভামদ: 
কার্ধ্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ য এম15।” বিজ্ঞ। 

সভাস্তার (সভা -স্তু আবরণ করা1+অ-.. 
গ্রাং) সৎ, পুৎ, সভ্য, সামাজিক । 

সতিক সেভ1+ইকফ্জিক), ঈকফ্জৌক) 
সভীক - প্রৎ্) সং, পৃ? দৃতসভা ধ্যক্ষ | 
সত্য মেভা+য(ফ্য)- _সাধবর্থেট সং, পুৎ, 

সামাজিক; সভাসদৃূ | ।সাধু, সজ্জন।। স- 

ভিক। সৃবৎশজাত । বিৎ, ত্রিৎ। বিশ্বস্ত । 

সভাসন্বদ্ধীয় । বিজ্ঞ | দূযতকর । 

সম. সে।4+ভম,.- ক) অথ, জাংযোণ (- 

হিত, একসঙ্গে) । সম্যকৃ। সমূহ । সৌ- 
নর্ঘ্য । সঙ্গ, মিলন। সঙ্গত। শোভন। 
সমান, তুল্য । প্রকর্ষ। আশ্মেষ। প্রকৃষ্ট । 
সমুচ্চয় । নৈরস্তধ্য। গুচিত্য । আভিমুখ্য । 



আছ 

লি 

সম 

সম জেম অবিকল হওয়1+অ(খ্অন্)-ক) 
বিৎ, ত্রিং। সমগ্র, সকল। তুল্য, সদৃশ, 
সমান, একবিধ। সাধু । অবন্ভুর, চেন । 
কালিকরা। বর্গঘূল আন্য়নার্খ অক্কোপরি 
দত্ত থভুরেখ!। যুগ্য। ক্লীং, সঙ্গীতে-যে 
স্থান হইতে ালের প্রথম উৎ্পন্তি হয় 
তাহাকে সম কছে। অর্থালক্কারবিশেষ। 
মা-ক্স্রীং।) বৎসর । 

সমকক্ষ ; বিৎ, ব্রিং, তুল্য প্রতিযোগী । 
তুল্যবল। 

জঅমকন্যা (সম আর্পুর্ব_ কনা! কুমারী ) 
সৎ, শ্্রীৎ, বিবাহোপযুক্ কুমারী । 

অমকেল্িক €(0০0091779) যে যে বস্তর 

কেজ একস্থানে বা সমহ্ব্রক্পে থাকে । 
সমকোণ (1১10116৮001) এক সরল রেধার 

উপর অন্য এক সরল রেখা লম্বভাবে 
পতিত হইলে যে কোণ উৎপন্ন হয়। 

সমকোল ; সং, পৃৎ, ভঙ্গ, লর্প। 
সমকু (সম একসঙ্গে -অন্চ্ গমন করা 

+ত্(ক্ু)-ক) বিং, ত্রিং, তুল্যরূপে 
গমনকাবী । হুলাব্ূপে অবস্থাপিত । 

অমন্ক (সম. অভিমুখ _ অঙ্গষি চক্গুঃ) ব্যং 

- স, অ- প্রং) অৎ) চক্ষঃসমীপে । সেম, 

অক্ষ ) বিং, ত্রিং, সম্মুখ, প্রত্যক্ষ, অ- 
গ্রতঃ, পুরত্তঃ। 

সমগন্ধক (স্ষষ সমান, তুল্য গন্ধ আত্মাণ 

+কণ্- প্রং) মৎ) পুৎ, কৃত্রিম ধৃপ। 

শমগন্ষিক (সমগন্ধ-১ইক -_ভাস্তযর্থে ) সং, 
বং, উশীর, বেণার যূল। বিৎ, তরিৎ, 
ভুলাগন্ষযুক | 

সমগুণশ্রেটী ((090.0011061 77027633107) 

যে সকল রাশির প্রত্যেকেরই শ পথ পর- 

বন্ছর রাশির সহিত সমান অনুপাঁত। 
সমগ্র (সম সমুহ- গ্রহ গ্রহণ করা+অ 

(ড)- ক ) বিং) ত্রিং, সমস্ত, সকল্; সমুং 

. দ্বায়, সম্পূর্ণ । 
সমন! (সম. একসঙ্গে _অন্গ গমন করা 

বা! উৎপন্ন হওয়া+ অবেঞ)-৭, আপ্) 

সং,স্্ীং,ম্জিষ্টা লতা । লজ্জালুতা। বরাহ- 

ক্রোম | বাল । . 
সমজ (সম আমান, তুল্য-জন্ উত্প? 

[১৫৬৩ ] | 

পপ াশাাাকাীীপীশাীপাশাশীশিাীশিশীশাশীটিটিটি 

গম 

হওয়1+অ(ড)--ক) সং, পুং, পশুসনু। 
ষুর্খসমূহ । ক্রীং, বন! . ; 

সমজ্ঞা (সম সকল জবা জান17:*দ্বিপ) 

-৭) অহ, ্ত্রীৎ, কীর্তি, যখঃ, ছুখ্যাতি | 
সমজ্যা! (স্ একসন্গে অজ গমন কর! 

য'ক্যপ)-ধি, আপ) সংখশ্্ীং, সমাজ, 
সস্1। কীর্তি । ৬ 

সমঞ্জ সেম সহিত--অগ্জীসা অভ্য, ১ম! 
হি কিন্বা সম. সম্যকৃ- অঞ্জন 
ওচিত্য, ৬ঠী _হিৎ, অ- প্রং) বিং,ব্রিৎ, 
উচিত, যোগ্য । উপযুক্ত । অভ্যস্ত, পরি- 
চিত। যথার্থ, নির্ভ,ল, সন্ত্য । সদৃশ । ছা- 
জন। সমীচীন,উত্তম | আুজন । ক্ৰীৎ, উপ- 
যুক্ততা, যোগ্যতা । 

সমঞ্জসীভত € সমঞ্জস-ভূত হইয়াছে, 
মধ্যে, ঈ.ছি)- আগম ) বিৎ, ত্রিৎ, ষে 
যে শ্থানে বা অবস্থায় অবশ্থিতি করাতে 
কেহ কাহারও হানি না করে । মিলিত । 

সমতল, সমদেশ (19501) সমানভূমি, 
যাহা উচুনীচু নহে । 

সমতা (সম সমান +তা- ভা) সং, স্্রীৎ, 
তুল্যতা, সাদৃশ্য, সাম্য । একরপতা । 

সমতীত (সম -অতীত গত ) বিং, ত্রিং, 
অতীত, গত । 

সমব্রষ্ষ ; সং, ক্লীৎ, স্মভাগসুক্ত হরীতকী 
নাগর গুড়ত্রয় । 

সমদর্শন ) সেম দর্শন, দর্টি, ৬ঠী_ হিৎ। 

সমনৃষ্টি সম্দর্শিন, সম-দর্শিন যে 

সমদর্শী দেখে) বিখ, ত্রিং, যে সকলকে 

একরপ দেখে, সর্বত্র মমদর্শক । শিৎ_ 

১*বিদ্যাবিনয়পম্পন্েে ব্রাঙ্গণে গবি হু 

স্তিনি, শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সম- 

দর্শিন2 1৮ ২ “ছুহখে হখে চ বিপ্রে বা 

দৃ্টিবর্ভতে সদা । তথা শত্রৌ চ মিত্রে চ 
সমদৃষ্টিশ্চ সা! স্মৃতা ”পগ্ডিত। তত্ৃজ্ঞানী। 

বিবেকী, আত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তি । 

সমদলক ([/1500011)1)707018870চ1 যেসকল 

ঝিনুকের ছুই দল তুল্য ; যণা- সামাশ্য 

শ্বিনুক। 
(অমধিক (সম অম্যকৃ- অধিক ) বিৎ তিৎ, 

অত্যধিক, বহু, প্রচুর। 



সম 
শীট শী রও 

সমপ্তত; সং, ভ্রিং, সমান, তুলা, একবিধ। 

সমর্ব; সং, ত্রিৎঃ। এক দঙ্গে ভ্রমণকারী, 
সাথী । ও 

সমনুব্রত ; সং, ত্রিৎ, সম্পূর্ণরূপে তক্ত। 
সমস্ত (সম জম্যকৃ- আন্ত শেষ) সং, পু 

জীমা, প্রান্ত, পর্যাস্তত্ভাগ । বিং, ত্রিং, স- 
মস্ত, সকল । 

সমস্ততঃ, সমস্তাৎ্থ সেমত্ততস্,সম সহিত- 
অন্ত শেষ+[পঞ্চমীন্থানে] তস্, আত্- 
প্রং) অৎ, সন্নতঃ, সকলদিকে। 

সমস্তদুদ্ধা। ; সং, স্ত্রীং, স্,হীবৃক্ষ । 
সমস্তপঞ্চক (পরশুরাম ক্ষত্রিয়রুধিরে চতু- 
দক পঞ্চ ভুদে ব্যাপ্ত করিষাভিলেন বলিয়া) 
সং, ক্লীৎ, কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ। শিং 
-১ পত্রিঃ সপ্তকত্বঃ পৃথিবীৎ কত্বা নিঃ- 
ক্ষত্রিয়াৎ প্রভুঃ । সমস্তপঞ্চকে পঞ্চ কুত- 
বান কধিরৈহর্দান্থ। স তেষু ভপস্বামাস 
পিতৃন্ ভূগুহলোদ্বহঃ।” 

সমত্তভদ্র (সমস্ত প্রত্যেক বিষষে_-ভদ্র. 
ভাগ্যবস্ত ) সং, পুহ। বুদ্ধদেব । 

সমস্তভুক € -ভুজ, সমস্ত সমুদায়-তভুজ 

যে ভোজন করে) সং, পুৎ, অগ্নি, অনল । 
সমন্যু (স সহিভ-মুন্থ্য ক্রোধ, ১ম 

হিৎ) সং পথ শিব, মহাদেব । বিৎ, 
ত্রিৎ, সক্রোধ, কোপবুক্ধ । সশোক। 

সমন্বয় (সম. অয় সম্বন্ধ) সং পুং১ সং- 

যেগ, মিলন। অবিরোধ। প্রাকৃতিক 
কার্ধাকারণ প্রবাহ । 

সমন্বিত (সম. সম্যক -অস্বিত যুক্ত) বিৎ, 
ত্রিং। মিলিত, সংযুক্ত । অবিরুদ্ধ। 

জমপদ ; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ | ধনুদ্ধারী 

দিগের অবস্থানবিশেষ। 
সমপৃষ্ঠ ; বিৎ, ত্রিৎ, বন্ধুর, উচ্চনীচ নয়। 

_ সমভাব সেম _ ভাব, ৬্ঠী -ষ) সং, পুৎ, স- 

মতা, সাদৃশ্য, একরূপতা। 

সমভিব্যাহার (সম.-অভি-বি-কত্া!-হ্ছু 
[হরণ করা] আসক্ত হওয়া 1 অ(ে এ )-. 
ভ]1) সৎ, পুৎ, সঙ্গ; একত্রাবস্্ান। 

সম্ভিব্যাহারী (সমন্ভিব্যাহািন্, সমন্ডিব্যা- 

হার দেখ, ইন্পিন্)স্ক) বিৎ। ত্রিৎ, 
সঙ্গী) সাথী । সহিত। 
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সমভিব্যান্্রত সেমভিব্যাহার দেখ, তক্তি) _ 
সম) বিৎত্রিং, একত্রিত, সমভিব্যাহারে 
চলিত, যুক্ত । সহিত । 

সমভিহার (সমু সহিত - অভি--ন্ গ্রহণ 
কর1- অব্বেঞ)--ভা) সং, পু, পৌনঃ- 
পুন, বারংবার । আতিশব্য । শিং- ১ 
“ক্রিয়াসমভিহারেপ বিরাধাস্ত্ৎ সহছেত কঃ।” 

সমমূ (সম অবিকল হওয়া+অমৃ-ক) 
অং, সহ, সহিত । একদা । “এপৎ, এক 
কালে । শি২-১ “সম: সমাক্রান্তং 
স্বয়ং ছিরদপ[মিনা।”” (.. । 

সমমগ্ডল €(1:97)1)67815 201১9 ) প্রীষ্থমণ্ড- 

লের উত্তর ও দক্ষিণে উদীচ্য-বৃত ও 
উদ্দীচ্যেতর-বৃ্ধ পর্য্যন্ত দুই ভূভাগ। 

সময় (সম ফমান_ই গমন করা+অ 
(অন্)- ক । অথবা সম্-ষা যাওয়া+ 
অ(ড)-ক। কিম্বা সমৃ-মি ক্ষেপণকর। 
7 অ(অন্)- প) সং, পুৎ, কাল । ষোগ্য- 

কাল ।অবসর ৷ শপথ । আচার। প্রতিজ্ঞা। 
সঙ্কেত । সীমা। সিদ্ধান্ত । নিয়ম। নি- 
দেশ । কর্তব্যনির্ববাহ। বাক্য, বক্তৃতা, 
প্রচার, ঘোষণা । ছুঃখাবসান। নিদেশাজ্ঞা, 
উপদেশ । ধশ্্। ( সমৃ- অয়) বিং, ত্রিং 
সৌভাগ্যশালী। [পরিভাষা, সন্ষেত। 

সম্য়কার (সময় করার-কার করণ) সং,পুৎ, 
সময়! সেমৃ-ই গমন করা+ আ- ক) অং, 

সমীপে, নিকটে । মধ্যে । কর্তব্য। 
সময্াধ্যধিত (সময় কাল-অধি অতীত 

-উদ্ষিত শ্হিত) সং, ক্রীৎ, সময়বিশেষ, 
যখন সৃর্ধ্য বা তার কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হয় না। শিং-১“উদিতেহন্বদিতে চৈব 
সময়াধুযুষিতে তথা ।” 

সমর (সম একমঙে -খ গমন কর1+ 

(অল্)-ধি) সং, পুৎ-ক্লীৎ্, সংগ্রাম, 
যুদ্ধ, রণ, লড়াই । 

সমরপোত-_বুক্ধজাহাজ। 
সমরমুদ্ধ1 (- মুদ্ধনূ, সমর রণ-মুদ্ধন্ ম- 

ডক, অগ্রভাগ) সং, যুদ্ধের সম্মুখ ৷ 
সমরশ!য়ী (-শায়িন্, সমর-_শায়িন যে 

শয়ন করে, ৭মী _-ষ) বিং, ত্রিৎ, যে ব্যক্তি 
ুদ্ধে প্রাপত্যাগ করে। 



সম 

১ পপ পিপল শীলা 

ক্ষেত্র, রণস্থল। 

সমরাশি (165০2 00019: ) যে রাশি দুই 

সমান অংশে বিভক্ত হইতে পারে, যথা 
২, ৪, ৬, ৮, প্রভৃতি । 

সমর্ণ সেম. অর্দ, পীড়ন করা, যাচ ঞ1 
করা+ত(ক্ত১)-শ্) বিং, তরি, অর্দিত, 
সম্যকৃ পীড়িত । প্রার্থিত। 

সমর্থ (সম.- অর্থ [যাচ ঞা1! করা] শক্ত 
হওয়া ইত্যাদি +অ(অন্)_ -ক) বিং, 
ত্রিং, শক্তিবিশিষ্ট, বলবান্ । ক্ষমতাপন্ন, 
ক্ষমতাবান্। যোগা, উপযুক্ত । ছিত। 
প্রশস্ত ৷ অভীষ্ট । যুক্তিসঙ্গত । 

সমর্থতা (সমর্থ ত1- ভাবে ) সং, স্ত্রীৎ, 
সামর্থা, শক্তি,বল। যোগ্যতা,উপযুজতা। 

সমর্থন - রীং ) সেমর্থ দেখ, অন্জনট) 
সমর্থনা - স্ত্রী _ভাবে, আপ) সং, 

বিবেচনা । মীমাংসা । মানা | সস্তাবনা। 
উত্সাহ । অসাধ্য বিষয়ের অনুষ্ঠানার্গ। 
উৎসাহ । «ইহা! উচিত, ইহ1 অনুচিত" 
ইহার নিশ্চয় । দৃটীকরণ। সামর্থ্য । বি- 
বাদভঙ্গ কর1। 

সমর্থক সেমর্থ [গঙ্গের] যোগ্য 1 কণ্-_ যোগ) 
সং, কুং, চন্দনকাষ্ঠট। 

সমর্থিত সেমর্থ দেখ, তক্কে) _শ্ম) বিং, ত্রিং, 

বিবেচিত 1 মীমাংসিত । দৃটীকৃত। শ্হিরী- 
কৃত। সম্ভাবিত। 

সমদ্ধক (সম. -খধ্ু বৃদ্ধি পাওয়া+আঅক 
_ ক) বিৎ, ত্রিং, বরদ, অতীষ্টপ্রদ্বাত1। 

সমর্পণ সেম -- _অর্পন দান) সং, ক্লীং, দান, 
অর্পণ । স্থাপন । 

সমর্পিত সেম - অর্পিত দত্ত) বিৎ, ত্রিৎ, 
অর্পিত, দত্ত। স্থমপিত। 

সমর্ধ্যা্দ (স জহিত-- মর্যাদা সীমা, 

১মা- হিৎ) বিৎ, ত্রিং, সমীপ, নিকট । 
সীমাধুক্ত | সচ্চরিত্র । 

সমল (মস সহিত- মল ময়লা,১মা- হিং) 
বিং ত্রিং, আবিল, মলযুত্ত, মলিন। 
মং, কীং, বিষ্টা। 

মমবকার সেম -আঅব-কূু করা+ অ(এ) 
_ন্) সং, পুত, নাটকবিশেষ । 
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সম 

72টি িরিরচিরা লারা 
সমরা্গন (সমর -অঙন্গন ) সৎ, ক্লীৎ, যুদ্ধ- ] সমবতার (সম. সহিত-অব নিয়ত 

[পার হইয়া যাওয়া] যাওয়া ইত্যালি+ 
অ(ঘঞ)-৭) সং, পুং, তীর্থ, খাট । 
সোপান,ধাপ। (+ঘঞ.- ভা) অবতরণ | 

সমবধান (সম. সম্যকৃ-অবধান মনো; 
যোগ) সং, ক্লীং, সম্যক মনোযোগ । 
নিষ্পত্তি । 

সমবস্তী সেমবর্তিন, সম সকল, সমান 
রব বাছিয্জা লওয়'+ইন্-প্রং) সং, 

পৃ, যম, কৃতান্ত। বিং, ত্রিং, তুল্যরূপে 
শ্যিত। 

সমবন্ছা (সম. _ অবস্থা) সং,স্ীৎ, কালকৃত 
বিশেষ, অবন্থ।। (সম সমানবশ্থা। - অ- 

বন্থা1) সমান অবস্থা, তুল্যদশ।। 
সমবন্থান সেম - অবস্থান) সৎ, ক্লীং, সম- 

ভাবে অবশ্থিতি | 
সমবা সেয-অব-ই [গমন করা] যুক্ত 

হওয়17 অ(অল্)-_ ভাবে) সং,পুৎ, নিত্য- 
জন্গদ্ব। মিলন । গণ,সমূহ । দর্শনশাস্্ে 
সন্বন্ধবিশেষ | যথা--“ঘটাদীনাং কপা- 
লাদো দ্রব্যেু গণকর্্মণোঃ। তেষু জা- 
তেশ্চ সম্বন্ধ সমবায়ঃ প্রকীর্ভিতঃ |", 

সমবেত (পুর্বে দেখ, তক্ত)- ক) বিং, 
ত্রিং, মিলিত। শিং-১ “ধন্মক্ষেত্রে 
কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুতমবঃ ।” একত্রী- 
কৃত বা ভূত। সঞ্চিত। সম্বন্ধ | এক শ্রেণী- 
ভুক্ত । নিত্যসম্বন্ধ, নিত্যবুন্ত । ষথা__- 
“ষৎ সমবেতৎ কার্ধ্যৎ ভবতি জ্ঞেয়জ্ত 
সমবাষিজনকৎ তৎ।১ 

সমশ্ববান (সম্_ অশ, ব্যাপা+ আন শান) 
_কি, শীলার্খে) বিং, ত্রিং, ব্যাপনশীল, 
ব্যাণ্তিবিশিষ্ট । 

সমষ্টি (সম্-অশ. ব্যাপা1তি(ক্ি) - শব) 
সৎ) স্ত্রী, সম্যক্ব্যান্থি। জমস্ততা, সাঁ- 

মগ্র্য, সাকল্য । সংখাঁভূত সমস্ত পদা্থ। 
শিং-১ “সমটিরীশঃ সর্বেষাৎ শ্বাত্ব- 
তাদাত্্যবেদনাৎ। তর্দভাবাত্বঘদন্যে ভু 

জ্ঞায়স্তে ব্যটিসংজ্য়া।” 
দমষ্টিল। (সম একত্রে-স্থা থাকা 

সমঠীল +ইত-_প্রৎ। নিপাভন। 

| স্ধবা সম সঙজে-অশ্হি হাড়-লা 

শশী শশা পাপী শীশিস্ীপ্শী শশা ীিশীপীীতি 



সম [ ১ 

গ্রহণ করা+ অ.ড)-_ ক) সং, স্ত্রী, তৃখ-. 

বিশেষ, যাহা জলাভূমিতে জন্মায়,পাড়ন- 

দুর্ধবা। কেহ বলেন, কাকুড়বিশেষ। 
সমসন (সম একসঙ্গে- অন্ ক্ষেপণ 

করা 1 অন(অনট্)-- ভা) সং, ক্লীৎ, স- 
মাস । সজ্ক্ষপকরণ। 

সমসহম্থান (12000111900) উভয়দ্দিকে 

ভারের সমতাকরণ । 

সমন্থপ্তি সেম সকল -চ্যপ্তি নিদ্রা) সং, 
স্ত্রী কলাস্ত, মহাপ্রলয়। 

সমস্ত (সম একসঙ্গে _ অস্ 
1 তক্তে১ট-ক) বিং, ত্রিৎ, 
সম্পর্ণ, সকল । একব্রীকৃত, সপ্ত, যুক্ত । 
সজ্জিপ্ত | ক্কতসমাস) যাহা সমাস করা 

হুইয়াছে। 
অমস্থলী (সম সমাঁন-স্থল স্থান) সৎ, 

জ্রীৎ, গজাষমুলার মধ্যবস্তী দেশ,দোয়াব। 
জমন্থামিত্ব-_তুল্যন্বত্, তৃল্যাধিকার । 
সমস্যা (সম.- অন্ [ক্ষেপণ করা! সঙ্খেপ 

করা1+য-্মা, আপ) সং, স্ত্রী, শ্লোক 
সম্পূরণার্থ প্রশ্ন, শ্লোকের পাদ পুরণার্থ 
প্রশ্ন । ঁষ-ভাবে) স্ভ্ষটন। মিএণ | 

সমহ্া) সঙ, স্্রীৎ, কীর্তি, যশহ | 

ক্ষেপণ করা 

সমা (সম+অন্-ক, আপ.) সং, স্্ীহ, । 
সংবৎ্সর। 
রা (সমাংশিন্,। সম সমান_- 

সমাংশী অংশ ভাগ+ইক, ইন্- ! 
অন্তযর্থে) বিং, ত্রিং, সমানভাগী, তুল্য- 
২শী। 

সমাংসমীনা (সমা বৎসর + ঈন্।ণীন), 
আপ, দ্বিত্ব) সৎ, স্ত্রীৎ, প্রতিবর্ধপ্রমবিনী 

গনী । 
সমাকষঁ ( সমাকর্খিন্, 

[আকর্ষণ কর!) গমন করা ইন(ণিন্)- 
ক) সং, পুং, অতি দূরগামী গন্ধ, অভি- 
নিহ্ণরী গন্ধ । বিং, ত্রিং। আকর্ষণকারী। 

স্মাকূল (সম. 

' হতবুদ্ধি। 

সমাক্রাস্ত (সম.--আক্রাস্ত) বিংত্রিং, ব্যাপ্ত, 
বিস্তৃত । আক্রান্ত । গৃহীত। অধিষ্ঠিত। 

সমুদায়ঃ : 

সম-আ-কুষ 

সম্যক - আকুল) বিৎ,' 

ত্রিৎব্যাকুল, কাতর ৷ সংশয়িত, সন্দিপ্ধ | | 

৫৬৬. 1 সমা 

সমাধ্যা (সম. সমূহ -আ-খ্যাঁ বল।+ 
আ'- ভা) সৎ, স্ত্রীং, যশ, কীর্তি । আধ্য। 
নাম। শিং-১ “ সপিগীকরণসমাখ্য। 
সিদ্ধর্থাৎ হুতরাৎ তত্র তথাচরণৎ |” 

সমাগত (সেম. একসঙ্গে - আগত) বিং১ব্রিং, 
মিলিত। উপশ্থিত। সাক্গাৎকুত, সাক্ষাৎ- 

(সম একসঙ্গে - আ- 

প্রাণ্ত। 

সমাগতি -- স্ত্রী ] 
সমাগম _ পুং গতি, আগম- আগমন) 
ূ ২, উপস্থিতি, আগমন । মিলন, সঙ্গম। 
| সমাধাত (সম. একসঙ্গে, সম্যক - আঘাত 

প্রহরণ) সং, পুৎ, সংগ্রাম, সুদ্ধ! হত্যা, 
বধ। সম্যক আধাত। 

সমাঢ(র (সম -আ.- চর গমন করা+আ 
৩.২, কিম্বা সম. -আচার আচরণ) 
সৎ, পুৎঃ উত্তম আচরণ | শিৎ-- ১ পুণ্য- 
স্্ীণাৎ সমাচারৎ আোতহুশিচ্ছামি তত্ব ত:। 
(দেশজ) সংবাদ, খবর । 

সমাচ্ছ্ম্ সেম আচ্ছন্ন আঁচ্ছার্দিত) বিং, 
ত্রিং, আন্হাদিত, আবৃত, ঢাকা। 

সমাজ (সম. তুল্য বা সহিত- অজ. গ- 
৷. মন করা4+অ.ঘঞ)-পধ্বি' সৎ, পুং, ম- 

মৃহ, দল, গণ । সভা, পরিষদ । বৈন্ঞপ- 
দিগের সনাধিস্থান। €(৯খ এ - ভাবে) 

| একসঙ্গে গমন। | 
, সমাক্্। (সম সমুহ -আ -জ্ঞা 

[ অ-প্রৎ, আপ.) 
| যশহ। 

ৃ 

ূ 
ৃ 
ূ 

০৯ 

| 
| 

1 
| 
| 
| 
ৃ 

জানা 
সং, জী". খ্যাতি, 

| সমাদর (সেম সম্যক আদর) অং, পুং, 

| সম্যক আদর, সম্মান, সন্র্ধনা। 
 অমাদান (সম. সহিত- আদান গ্রহণ) 
1 অঙ্ক্লীৎ, উপদুক্ত দানগ্রহণ। বৌদ্ধদিগের 
1 নিতাকম্ম । 
| সমাদৃত সেম._ আদৃত) বিও্রিৎ১ সম্মানিত, 
ূ আদরপ্রাপ্ত । অত্যাদূত। 

| 
] 

ৃ 

 অমাধা-স্্ীৎ (সম - আ-ধা |ধারণ 
সমাধান _ক্লীৎ ) করা) নিপ্পম্ন করা ই- 

ত্যাদি+৬, আপ, অনট তাবে ) সং, 

সিদ্ধান্ত । বিরোধভঞ্জন। নিষ্পত্তি । নি- 

ষম। তপস্য1। অনুসন্ধান। সমর্থন । 

চিন্ডের একাগ্রতা । ধ্যান। প্রতীকার। 



পমা [১৫৬৭ ] সম 

সমাধি (পুর্বে দেখ, ই- প্রৎ। যাহাতে মন | সমাধিশ্ব (সমাধি-স্থা থাকা+ অডে) - 
সমাহিত করা বায়) সং, পুং, ক্কারণসমূহ। - ক) বিং, ত্রিৎ, সমাধিযুক্ত । শিং -১ 
নিয়ম। নিদ্রা। নিবেশ। ইন্জিয়াদির । " মনঃ ২কলরহিতমিন্দিয়ার্থানচিস্তয়ন্। 
নিরোধ দ্বারা কান একবিষয় মনোনিবেশ : যসা ব্রহ্মণি সংলীনৎ সমাধিস্থঃ স কীর্তডিতঃ 
করিলে তাহাকে একাগ্রত্তা বলে। একা- | সমাধ্তাত (মূ জম্যক- আগ্রা শব্দ: 

গ্রতা মনোমধ্যে বন্ধমূল হইলে তাহাকে |] করা, অগ্িমংযোগ করা+তক্তে)-র্ব) 
ধারণা, এবং ধারণা বদ্ধমূল হইলে তাহাকে | বিং, ব্রিৎ, সম্যক শন্দিত। গর্বিত | জমু- 
ধ্যান, এবং এ ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তা- | দীপিত। উত্মাহিত। 
হাকে “সমাধি” বলে। সমাধিতে “অহং-! সমান (ম সমান-মান পরিমাণ, ৬ঠী- 
ত্বান'' লোপ হয়; কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্য- হিং। আথবা সম-আ-নী লওর1-+4অ 

কেই উদ্ভাসিত করে; যথা -“তদেবার্থমার ডে)- ক) বিং,ত্রিং, তুল্য, সদৃশ । অ- 
নির্ভাসৎ স্বরূপ শৃন্যমিব সনাধিঃ।” সাধা- | ভিন্ন, একরূপ। (সমৃ-অন্ বাচা+ 
রণতঃ ঈশর প্রণিধান দ্বারা উৎকৃষ্ট | ঘেঞ)-ভা) সং, পুহ, শরীরান্তর্গত 
সমাধি লা হয়; পরমাত্মার সহিত | নান্ডিন্থিত ধায়ুবিশ্ে। একন্থানোচ্চা্য 
জীবাত্বার এক্য হইলেই জমাধি; বর্ণ। 
হয়; যখা--সমাধিঃ  সমতাপম্বা | সমানকালীন (0০701700777) বিৎ) ত্রিৎ, 
জীবাজ পরমাম্থনো । নিস্তরঙ্গ পদ্র- | হুল্যকালো"পাদ্তক। 

প্রাপ্তি পদলানন্দস্মগিনা | নিঃখ্বাসোচ্ছ 1ম | লমানয়ন (সমৃ-আ-নী | লগ্জয়।] আনয়ন 

যুক্তো বা নিষ্পন্দোচল লোচনঃ 1 শিব- | কর ইত্য।দি+অনঅনট)- ভা) আখ, 
ধ্যারী স্বলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচাতে 1”: কী, আনিয়ন। সঙ্গতি, মিলন । 

। মমানবল (19184 197৩9) কোন জড়বিন্দুর 
ূ উপর বিপরীত দিক হইতে বল প্রযুক্ত 

হইলে ঘি এঁ বিন্দুটা কোন দিকে না 
যাইয়া স্থির হইয়া থাকে তাহা হইলে 
ছুইটী বলকে সমান বল কহে” 

মমামাধিকরণ) সৎ, ক্লীং, জাতীয় সাধারণ 
ভাব। জ্মর্থন । কাব্যের গুণবিশেষ, যখাঁয় গুণ । একধন্ম যাহাতে সমান জাতায় 

ছুই টন! দৈবক্রমে এক সমঘ্ে ঘটে, |] কোন পলার্থেরই ব্যাবৃত্তি থাকে না। 

] 

তশ্রিত-রক্ষণ-চিস্তা | যোগ, ধ্যান। 

ূ 
ূ 

| 

ৰ 
এবৎ এক ক্রিম্কার সহিত ছুই কর্তার অস্বয় সমানীত (পুর্ষে দেখ, তক্তে)_শ্ম) বিৎ, 

| 
| 
র 

র 

আরোপ । প্রতিজ্ঞা, সম্যতি, চুক্তি । প্র- 

তিশোধ । বিবাদভগ্তন। জবাাভাব হও- 

যাতে শশ্ত সপ্য় করিয়া রাখা । ভবিষ্ব্য- 

£গের জেনধুনিবিশেষ | ইন্দিষের নিরো- 
ধন। অপাধা ব্ষিয়ে অধ্যবসায় । মৌনী- 

হইয়া এ টন! দ্বারা প্রকাশিত হয়) যথা] ত্রিং, আনীত । সঙ্গত, মিলিত্ত। 

-৭ উৎ্কর্তিতা চ কুলটা জগামাস্তপ্ : সমানুপাত (77০7১০7৮০০) ছুই অথবা বহু- 
ভাম্মান” অর্থাৎ এক কালেই হুর্ঘ্য অস্ত হখ্যক অনুপাতের সমানত্ব সম্বন্ধ । 

গেলে এবৎ কুলটা কামিনী উৎকঠিত! | সমানোদক (মমান-উদক জল। তর্পণে 

হইয়া গেল। সমাধান। শিং-১ "নিত্যৎ | অমান অর্থাৎ এক উদক ইহার, ৬ষ্ঠী- 

শুদ্ধং বুন্ধিমুক্কং অত্যমানন্দমদ্য়ং | তুরী-; হি) সৎ) পুং, চতুর্দশ পুরুষ পর্যয্ত 

যমক্ষরং ব্রহ্ম অহমস্মি পরৎ পদৎ। অহৎ। জ্জাতি, যাহাদের তর্পণ করিতে হয়। 

ত্রন্েত্যবন্থানৎ সমাধিরিতি গীয়তে |” সমানোদ্ধ্য - পুৎ (সমান- উদর + 

সমাধিক্ষেত্র, সমাধিস্থান 03518] 07081)0) | সমানোদর্ষযা _ স্ত্রীৎ য্তে)_ জননার্থে) 

যে ক্ছানে মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করে, 1. সং, সহোদর, সহোদরা। 

গোরস্ছান। [স্তত্ত ৷ | সমান্তরশ্রেতী (47500)709110%1 7088 

সমাধিস্তস্ত--ভুগর্ভনিহিত. শবোপরি নির্মিত, 91০১) যে সকল রাশি স্ব স্ব গরবস্তী রাশি 



সম! 

অপেক্ষা সমান পরিমাণে গুরু অথবা স- 
মান পরিমাণে লঘৃ। 

সমান্তরাল (7১:91001) যে ছুই সরল রেখা 
উভ্ভয় পার্থ অবিশ্রাস্ত বৃদ্ধি পাইলেও পর- 
স্পর সংস্পর্শ করে না। 

সমাপসেম সমান _অপ.জল 41 যেখানে 

জলযাগ হয়) সং, পুং, দেবযজন স্থান। 

সমাপক (সমু একসঙ্গে - আপ .-ঞ্রিন্আপি 
পাওয়া + আক.ণক)- ক) বিং, ত্রিং, সমা- 
প্তিকারক, সমাপনকারী । 

সমাপন পুর্ষে দেখ, অনঘ্মেনট) _ ভা) সৎ, 
ক্লীৎ, সমাপ্তি, সম্পূরণ, শেষ । পরিচ্ছেদ । 
বধ। সমাধান। লাভ। | 

সমাপত্তি সেম-আ-পদ্ |গমনকরা] দুঃখিত 
হওয়া ইত্যাপ্দি + তিক্ক্রি)_- ভা) সং, 
স্মীৎ, যৃচ্ছা! সঙ্গন্ডি, সমকালে উপস্থিতি, 
মিলন্। পরম্পর আপত্তি । 

সমাপন্ন পর্বে দেখ, তক্তে) -_ ক) বিং, ভ্রিধ, 

সমাপ্ত । সাধিত.নির্বাহিত। হত। আপদ্ 
গ্রস্ত ।(1+ক্ত-ন্) প্রাপ্ত, লন্ষ। 

সমাপিকা ; সৎ, স্ত্রী, বাক্যমযাপক ক্রিয়া । 
সমাপিত সেমাপক দেখ, তত্তে)-_ প্র) বিৎ, 

ত্রিং, সম্পাদিত । নিস্পন্ন । সম্পূর্ণ, যাহার 
কিঞ্িম্মাত্র অবশিষ্ট নাই, সমাপ্তিপ্রাপিত,, 
শেষিত। মারিত। [সন্প্রাপ্ত। 

সমাপ্ত (সমৃ-আপ্রী) বিং,ত্রিং, সম্পূর্ণ । 
সমাপ্তি সেমাপক দেখ, তিত্ডি) - ভা) সং) 

স্্রীং, সমাপন, শেষ। বিরোধভগ্জন। 

প্রাপ্তি । [1 অনয -.প্রৎ) সং,পুধ, শান্ম। 

সমাম্সায় (স্যৃ-আ-ক্সা অনুশীলন করা 
সমায়াম়িক ( সমায়ায়+ইক- প্রং ) বিং, 

ত্রিং, শাস্ত্রে পঠিত । শাস্ত্রসম্থন্ধীয়। 
সমাষাত €(সমৃ-আ-যা গমন করা-1ত 

ক্রে)- ক) বিং, ত্রিং, সমাগত | উপশ্থিত। 
সমাযোগ (সম-আ-যুজ যোগ করা+ 'অ 

(ঘঞ্)-- ভা) সং) পু, সংযোগ । সমুহ । 
প্রয়োজন । পরিচ্ছদ । 

সমারাধন (সম. -আরাধন সেবা) সংক্লীৎ 
আরাধলা, সেবা । 

সমারোহ (সম -আ-রুহ্ [উৎপন্ন হওয়া] 
উন্নত হওয়া + অঅল)- ভ1) সং পুং, 

[১৫৬৮ ] 

ৃ 

সম! 

অত্যুন্নতি, আড়ম্বর, জাকজমক। আরো. 
হণ। সম্মত হওয়া। 

সমালনধ (পশ্চাৎ দেখ, ত(ত্ত)-শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, লেপিত। রঞ্জিত। হত । মেলিত। 

সমালম্বী (-ম্থিন্) মৎ) পুৎ, ভূতৃণ। 
সমালম্ত _ পু (সম-আ- লন্ভ।শব্ষ 

সমালভ্তন _ ক্লীৎ ( করা]বধকর1+ অ(ঘ এ), 

সমালভন _ ক্লীং অন অনট্) -ভ1) 
সং, কুস্কুমাদ্ি বিলেপন। মারণ,বধ। 

সমালী সে সহিত -- মালা) সং, স্ত্রীং, পু- 
স্পাকর, ফুলের তোড়া । 

সমাবর্জ্জিত € সমৃ- আবর্জ্জিত ) বি, ত্রিৎ, 
বন্রপাতিত, বন্রভাবে নোওয়ান । 

সমাবর্তন €( সমৃ-আ-বৃৎ্ (বেদাধ্যয়ন হ- 

ইতে] নিবৃত্ত হওয়14 অন(অনট্)-_ ভা) 
সং,ক্সীৎ, ত্রদ্ষমচর্য্যের পর গৃহধন্খে প্রবেশ। 
প্রত্যাগমন । 

সমাবিদ্ধ (সম. -আ-ব্যধ [বিদ্ধকরা] সং- 
যোজন কর] ইত্যাদি +ত(ক্ত)- শুট বিং, 
ব্রিং, সংখ্বর্টিত, সংযোজিত । 

সমাবিষ্ট (সমৃ-আ-বিশ প্রবেশ করা 
ভতক্ত)ট-_ক) বিৎ, ত্রিং, অভিনিবিষ্ট) 
একা গ্রচিন্ত, মনোযোগী । প্রবিষ্ট । 

সমাবৃত (সমৃ-আ-বু আবরণ করা+ত 
ক্তি)_ শ্ম ) বিৎ, ত্রিং, আবৃত, বেষ্টিত । 

সমাবৃন্ত (সমাবর্তন দেখ, ত(ক)--ম্ম ) সহ, 
পু, বেদাধ্যয়নাস্তর গৃহধন্থে প্রবিষ্ট । 
শিৎ-১ “অতঃপর সমাবুতঃ এুধ্ধ্যাদ্দার- 
পরিগ্রহম,।” প্রত্যাগত। 

সমাবেশ €(সমাবিষ্ট দেখ, অধেঞ)- ভা) 
সৎ, পু, প্রবেশ । সংশ্ফিতি । একত্র অব 

্থান। মনোযোগ । (+বিশ এ বেশি 
প্রবেশ করান+) একত্র স্থাপন। 

সমাবেশিত (সমাবেশ + ই'ত- সংজাতার্থে, 
অথব। সম. -_ আ- বিশ -ঞ্রিল বেশি 1 তত 
_্ম) বিৎ) ভরি, প্রবেশিত। স্থাপিত | 
সহাৰশ্ছিতি, একত্র অবস্থিত । অভিনিষে” 
শিত। (আশ্রয়, অবলম্বন । রক্ষা। 

সমাশ্রয় (সম. জম্যকৃ- আশ্রয় ) সং, পুত, 
সমাশ্রিত €(ফম সম্যক - আশ্রিত) বিৎ, 

ত্রিং, আশ্রিত | রক্ষিত। 



সমা [1 ১৫৬৯ ] সমি 
»৮.. দিপা তাপিপীিশপসীত পিপিপি পিপসপপাপ শশী পপি পিপাপিসপিপাসপাপপিজপস শি টি শিট তিিশাশীশী শাশীসপীশিশিত পিপি ০ এসপি ১১১১১১১১১১১ 

সমাস মে সছিত-মাস মাস, ১ম! _ হিং) দিলন। সংগ্রহ । সজ্জেপ। সমুহ । 
সৎ, পৃং, সংবৎসর | দ্বিগড ্বন্দ্মমাসবিশেষ । 

সমাস (সম -_অস| ক্ষেপণ করা ] সঙেক্ষপ সমাহিত (সমাধা দেখ, তক্তে)-_ন্ম) বিং, 
করা ইত্যাদি +অন্বেঞ্)_ তা) সং, পুং,; ত্রিং, অঙ্গীকৃত। অন্রাস্তচিন্ত। সমাধ্ি- 
সভেক্ষপ। সংগ্রহ । সমর্থন । সমাহার, মি- নিষ্ঠ। অবহিত ,একাগ্রচিত্ত । নিষ্পািত। 
লন। স্বিবা বহু পদ্দের একপদীকরপ; : মীমাংসিত। স্থাপিত। সঞ্চিত। সমাধি- 
সমাস ছয় প্রকার দ্বন্দ্ব, বহ্ত্রীহিঃ কর্ম- ক্ষেত্রে নিহিভ । বিশোধিত । অবিচলিত, 
ধারয়ব, তৎপুক্রষ, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব। শিং ঘট । 
-_১ “সমলনৎ পদয়োঃ পদানাম্বা এক- | সমাহৃত সেমাহার দেখ, তক্তি)-র্) বিং, 
পদদীকরণৎ সমাসঃ।” তি, প্রাপ্ত । সংগৃহীত, এককব্রীকৃত । 

সমাসক্ত সেমৃ- আসক্ত) বিৎ, ত্রিং, সংলগ্ন | মিলিত । সভিক্িপ্ত । আ্বোজিত, আ- 
যুক্। অভিনিবিষ্ট । অত্যান্ত । লন্দ। | নীত। 
বশীকত । সমানৃতি (সম -আ-নজ্গ [হরণ করা] 

সমাসক্গ সেম _আ সম্বদা _ সন্জ্ আ- সজ্ক্েপে প্রতিপন্ন করা+তি(ভ্তি)-_ভা) 

লিন করা+অ ঘল)- ভা) সং, পুধ, সৎ, স্মীং, সংগ্রহ । সজ্ষেপ । আয়োজন, 

সংযোগ । অত্যাসক্তি। অন্তন্নিবেশন | আহরণ । 
সমাসন (সম্_ _-আ- সদ 1+ত(ক্)-- ক) বিহ, | সম্াহ্বয় (সম -আ-তহ্বে আহ্বান করা 

ত্রিং, সনিছিত, নিকটবাঁ। (ক্র - শু +ভ.ল্)- ভাবে) মং, পুৎ, প্রাণিদ্যুত, 
প্রাপ্ত । মেষ কুদ্ধ,টাদি দ্বারা যুদ্ধ করান । শিৎ-১ 

সমাসাদিত (সম -আ-সদৃ-ডঞি.সাদি প্রাণিভিঃ ক্রিয়মাণস্ত ম বিজ্ঞেয়ঃ সমা- 
[গমন করান) পাওয়া + ত(ক্ত)-ম্ম) বিৎ, হ্বয়১ | ?7 দত । যুদ্ধে আহ্বান। যুদ্ধ। 
তরি, প্রাপ্ত, লব্ম। সমানীত । আঙ্গত |] (4 আল্_প) নাম। 
উদ্ধ ত। আক্রান্ত । মমিক সেম4ইক- প্রৎ) সৎ, কীৎ, অন্ব- 

সযাসাদ্য (সমু_আ-সদ্ [গমন করা] বিশেষ, বড়শা, খৌচ। 

পাওয়া4ষ-শ্ম) বি, তরি প্রাপ্য, ৷ সমিৎ (সম. “সহিত-ই গমন কর1+০ 
লভ্য । (কিপ)-ধি, ৎ-_ অ।গম) সৎ, ভ্রীৎ, যুদ্ধ । 

জ্মাসার্থা সমাস সজ্কেপ- অর্থ, ৬ঠী- | 
হিং) সৎ, স্মীৎ, সমস্যা । এই চিহ্। 

অমাসীন সেমৃু-আস্ উপবেশন করা+  সঙ্িতা (পণ্চাৎ দেখ, তক্কে)_ প্রৎ ) আৎ) 
আনশোন)- ক) বিং, ত্তিং, উপবিষ্, জীৎ, গোপুমচর্ণ, ময়দা] । শিৎ-১ “গো- 

সমিত 20801) তুল্যতা বোধক চিহচ, নল 

আসীন । ধূমা ধবলা দৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিত 
সমামোক্তি (সমাস _উক্তি কথন) সং, স্ভততঃ। প্রোক্ষিপ্ত| সা বিনিশ্পিষ্টাশ্চা- 

জ্জীৎ, কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ; সমান-; লিতাঃ সমিতা স্মৃতা ।” 
কার্য সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ ূ সমিতি সেম সহিত-ই গমন্ করা+ 

দ্বারা ষে স্থলে প্রকৃত বিষয়ে অন্যের ূ তিক্ডি)-ধি) সৎ, স্ত্রীৎ, যুদ্ধ । সভা । 
ব্যবহার মমারোপ হয়। দি 

সমাহত সেমৃ-'আ-হন্ [বধ করা] আঘাত ; সমিথ (সম. একসজে -ইন্ গমন করা+ 
করা ইত্যাদি+তক্কে)-_ শ্্টি বিং, ত্রিৎ। থ- প্র) সৎ, পু, অগ্নি । যুদ্ধ। আহুতি। 

আহত, তাড়িত। | । সমিদ্ধ সেম. -ইন্ধ, দীপ্তি পাওয়া + তক) 
সমাহার সেম আহ [হরণ করা। মিলন | ক) বিৎ, ত্রিৎ, প্রজ্বলিত, প্রদীপ্ত। 

কর! ইত্যাদি+অধেঞ১_ ভা) স্ পুত, দ্বীপিত্ত, উত্তেজিত। | 

৯৯৭ 



মী 

জআমিধ্ (সম. -ইন্ধ, 
কেপ) ৭) সং, শ্রী, অন্নি জালনার্থ 
তৃণা্দি। হোমাছি জালনার্থ কাঠা | 

সমিধ সেম -ইন্ধ শীপ্ডি পাঁওয়া1 অকে) 
পম সং পুত অগ্নি । ডি ষত্ত- 
কাষ্ঠ। 

সমিক্ধন সেম _ইন্দ দীপ্তি পাওয়1+ অন 
অেনট)-৭) সং, ক্ষীৎ, 
কা্টাদ্দি। (4 অনট্-ভাঁবে) উদ্দীপন । 

সমীক সেম বিহ্বল হুওয়া+জঈকনৃ_ক) 
সং, কীৎ, সংগ্রাম, যুদ্ধ । 

সমীকরণ (00002107, সম -করণ, মধ্যে 

ঈি)-- আগম) সৎ, ক্রীৎ, গ্ণিতে-_ 
'অত্তাত জঙ্থ্যান্ানার্থ প্রন্িযাৰিশেষ ; 

কোন ব্যক্ত রাশি অবলম্বন করিয্বা - 
তল্য কোন অব্যক্ত রাশির পরিমাণ 

নির্ণয়করপ। একজাতীয় করণ । তুল্য- 

করণ । সদূশীকরণ, অনুরূপ করা । 
সমীক্ষ, সমীক্ষ্য (অসম. -ঈক্ষং দেখ! 

অ(অল্)-_প, ফ্য ) সহ, ক্রীৎ, সাঙ্য- 
দর্শন । ক্গা -ম্্ীৎ, প্রকৃতি । বুদ্ধি গ্রভৃন্তি 
চতুর্দ্বিংশখতি তত । বুদ্ধি। বেগাঙ্গ গ্রস্থ- | 

মীমাৎ্সা দর্শন । (++ অলু-_ 
ভাবে) দৃষ্টি, দর্শন। যত্বু। অন্বেষণ। : 
বিশেষ । 

বিবেচনা । ফাম্যক্জ্হান। 

সমীক্ষণ (সম সম্যক -ঈক্ষং দেখা; 
অনোননট্)_ ভা ) সং, ক্লীং, অন্বেষণ, 
অনুসন্ধান । আলোচনা । উন্ভমরূপে 
দশন। 

ভামীক্ষিত প্র্রে দেখ, তক্তে) _শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, আলোচিত । অন্বেষিত। উন্মক্ূপে 

দু । 
আঅমীক্ষ্যকারী (সমীক্ষ্যকারিন, সমীক্ষ্য [সম্ 

ঈক্ষ, দর্শনকর13য যপ)- প্রাং)-কারী 
| ক করা+ইনৃ.ণিন্)- ক]ধে করে) 
বিং, ত্রিং, যে পুর্ববাপর বিবেচনা করিয়। 
কাধ্য করে। 

জমীক্ষ্যাদী সেমীক্ষাবাদিন্, সমীক্ষা _বা- 
দিন যে বলে) বিং, ভিহ১ যে পূর্বাপর 
কিবেচন্ধ করিয়া বাক্য বলে। 

জমীচ (সম-ই গমন করা+চ- প্রৎ, 

আগ্রিজালনার্থ 

[১৫৭ 
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দীপ্তি পাশুয়া+০ ! 

। সমু 
ননী) জং, পুত, সমুদ্র । চী-স্্রীং, মৃগী । 
বদনা, স্বাতি। 

সমীচীন (সম/চু উীত্য ইত্যাদি+ঈন্ 
(ণীন)- প্রং) বিৎ, রিং, সত্য, ষথার্থ। 
উপযুক্ত । উত্তম । সং, ক্লীং, সত্য । 

সমীদ ; সং, পুৎ, গোধুমচর্ণ, অয়দ1। 
সমীন (লমষ। বৎসর +. ঈন(ণীন) -প্রৎ) 

বিৎং, ত্রিং, বাৎসরিক, বহ্সরসম্ন্ধীয় । 
সমীনিক। সেমীন বৎসর +কণ্ গাৎ) সৎ, 

স্ত্রী, সমাংসমীনা, পতিব্ প্রসবিনী 
পাভা। 

সমীপ সেম সঙ্গত- অপ. জল, ৭মী - 
হিৎ, অ- প্রৎ, অ স্থানে ঈ) বিৎ, ত্রিৎ, 
'ন্তিক, নিকট, সন্নিহিত । 

সমীষ (সম+উঈয়ণৌয়)-_ প্রৎ) বিৎ, ব্রিং, 
সমসম্বন্বী । হুল্যকারণক। 

সমীর (সম্_-সবল [শ্থীনে] ঈৰ 
সমীরণ গমন করা অ(অন্), অন- 
ক) সৎ, পু, বাযু। শমীবৃক্ষ | (47 অল্_ 
ভাবে) প্রেরণ । 

সমীরিত সেম -ঈর্ু প্রেরণ কর11+ক্ত- 
স্ব) বিৎ, ত্রিৎ, প্রেরিত । উচ্চারিত । শিং 
_১ % চতুক্মখসমীরিতাঁ। ?? (কুমার)। 
ক্লীহ, প্রেরণ । 

সমীহ! (সম্-_ঈহ্ চেষ্টা করা 
আপ) সং, শ্রী, উদ্যোগ, 
সন্ধান । 

সমীহিত (পুর্রে দেখ, তড়ে")-শ্ম) বিৎ, 
ত্রিং, সম্যক চেট্টিত । অভীষ্ট । সং, ক্লীৎ, 
চেষ্উ। | ইচ্ছ।]। 

সমুখ (মস সাহত-মুখ মুখ-ৃ-ব্যাপার, 
৬ষ্ঠী_হিৎ) বিং, ত্র, বাথ, বক্তা, 
যাহার সুখ আছে। 

সমুচিত সেম জম্যকৃ- উচিত) বিৎ তিং, 
উপযুক্ত, যোগ্য । সমঞ্জল। 

মুচ্চয় (সম্-উতৎ্-চি একত্র করা+অ 
জল্) - ভাবে) সং,পুৎ, সমাহার, মিলন । 

সমূহ, বাশি । অনেক পদার্থের এক 

ক্রিয়াতে অন্বয় ; ষথা--এবং) আরো, ৮, 
'অপিচ, তথা হত্যাদি। আর্থালক্কার- 
বিশেষ। | 

শা -- ভা, 

| ইচ্ছা ] 



সু [ ১৫৭১ ]  জমু 

সমুচ্চিত সেম্-উৎ-চি জংগ্রহ করা ই- ূ সমুখ, সমুখিত (সেম. জম্যকৃ-উৎ উপর 
ত্যাদি4+ত()-প্) বিং, ভিং, রাশী- | .-স্থা খকা+অডে১, তক্তে) - ক) বিৎ, 
কৃত । সংগৃহীত | মমুচ্চয়ুক্ত | ূ বরং, উতৎপন্, জান্ত। উদ্দিত, উত্থিত, 

ডমুচচর (সম. সম্যক্উৎ্-চর্: উঠা। | 
সমুচ্চার / [গমন করা] শষ করা, ত্যাগ | সমুখান (সয -উৎ উপর-স্থা থাক17 

কর1+অজেল্), অ.ঘএ)- তাবে) সং, | অন(অনট) - দ্ভা) সং, ক্লীং, উত্থান, উঠ!, 
গৃং,সম্যক্ উচ্চারণ । পরিভ্যাগ। (অন্, উদ্দয়। উত্পত্তি। উত্তোলন; ধা 
ঘবএ_ ক) বিং, ত্রিং, দঞ্চরণশীল । “ইন্দ্রধবজসমুখানৎ।”কার্ধ্যারস্ত। উদ্যোগ । 

সমুচ্চরৎ্ সেম্-উদ্দ-চর গমন করা+ | রোগনির্ণয়। রোগশাস্তি, রোগমুক্ি 
অৎ(শভ়)-_ ক) বিং, ভ্রিং, উৎপতনশীল ); সমূৎপন্তি (সম -উত উপার-পদু গমন 
উচ্চারক। করা+তি্ভি) _ ভা) সংন্্রীং, উৎপত্তি । 

সমুগ্ছলিত (সম্ মম্যকৃ-উৎ উত্দ- ; সমুৎপনন পের দেখ, তকে) _ক | দু, ত-. 
শল্ গমন করা+ত(স্ঞ) - ক) লিংটত্রৎ, | লগ) বিং,ত্রিং। উত্পনন, জাত । উদগত । 
সমস্তাৎ বিস্তীর্ণ, ছয়লাপ । ক্ঘটিত, প্রবৃত্ত । 

সমুচ্ছেদ সেম. -উত-ছিদ্ ছেদন করা; অমু্পাট _ পুৎ (সম -উৎ উর্ধী- 
+ অত এ৫)-- ভা) সং,পুং, ধবংস্বিন।শ । | সমুপাটন-ক্লীৎ / পাটি গমনকরান + 
উন্মলন। 1. আ(ঘএ৫১, অনেনট) ভা) সঙ, উন্ম,- 

সমুচ্ছ,য় ) (সম -উতৎ উপরি-শ্তি লন। [নিং, তিৎ, উন্মলিত। 
আমুচ্হায় সেবা করা+অল, ঘঞ _  সমুখ্গাটিন্ত (সমুৎ্পাট দেখ, তক্তি)_ রী) 

ক্জাবে) সং, পৃ, উন্চতা, উত্সেধ ! অত্যু- ! সমুৎপিঞ্জ সেম রে বধ করা+4 
খতি, বৃদ্ধি । বিরোধ । |. অন্মেন্)_ ক) বিং. ত্রিৎ, আতিশয়ব্যাকুল, 

সমুচ্ছি ত (পুর্সে দেখ, তক্তে) ক) বিৎ, | অত্যন্ত কাতর । সৎ, পু২, আকুল সৈল্, 
ত্রিৎ, উচ্চ) উন্নত। বর্দিত। | থে সকল সেন! ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ি- 

সমুচ্ছ,সিত (সম -উৎ ভপরি_শ্বস্ রা যাছে। 
শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করা1+ত(কি)-তা1) | সমুখসাদিত (সম জম্যক্-উতৎ-সাঙ্ছি 
বিং, ত্রিৎ, পুনরুজ্জীবিত | উচ্ছাসযুক্ত | |গমন কর।ন] বিনাশ করা 7 তক্তি)- শ্ব) 

সমুক্ছ।াস পের্দ্দে দেখ, অধেঞ)-_ ভা) সৎ, |. বিং, ত্রিৎ, বিনাশি ৮১ উন্ম, রে | 
পুৎ, নিশবামপ্রশ্বান।স্ফীতি | স্ক্তি | | সমুখ্হক (সম. সমাকৃ-উদ্সুক উৎ- 

অমুজ্ঝিত সেম সম্যক উজবঝিত ত্যক্ত) কত) বিৎ, ত্রিৎ, হন ত, চিদ্তিত । 
বিৎ,আ্িং, পরিত্যাক্ত | ইষ্টলান্ের জন্য আগ্রহসুক্ষ,ং সুক্যশালা 

সমতকীর্ণ সম -উত-কু [বিক্ষেপ করা] সমুখহষ্ট (সেম সনাকৃ-উ২- হজ, ত্যাগ 
বিদারণ করা ইন্তা্টি + তক্)-ন্) ূ কর1+ত(ক্)- দম) বিৎ, ত্রিং। অম্যন্ক- 
বিং,ত্রিং,ক্ষোদ্িত। বিদ্ধ । বিদীর্ণ, ভগ্র।  ত্যক্ত। 

শিৎ_ ১৭মণৌ বজ পমুত্কীর্ণে হুত্রস্যেবাস্তি। সমুতসেপ সেম সমাক্প্রকারে -উৎ-মিধ্ 
মে গতি ।” |. 4+অ -এ১)-ভা) সং১পুৎ,উচ্চতা,উচ্ছ য় 

সমুৎক্রম সেম -উৎ্ উদ্ধ- ক্রম গমন); সমুদ্ৃ্ত (সম, উদ্ভূত) বিং, ত্রিং, সমু -পন্ন। 
সং, পুৎ, উচ্চলন, উদ্দগমন । 1 সমুদক্ত (সম সহিত- উৎ উপরি _ অ- 

সমুতক্রোশ (সম. জম্যকৃ_ উতৎ্- ক্রু শ... নৃচ্ গমন করা+ তত) - শব) বিং১ ব্রি, 
রোদন করা, চীৎকার ক্বপ্পা 4 অন্মেল, বি | উদ্দ,ত, কৃপাদি হইতে উত্তোলিত। 

ক) সং, পু, কুররপক্ষী। (+অল ভা)! সমুদয় (সম -উতৎ-ই গমন করা+ 

উচ্চশন্ম। (অল)- ভা) সৎ পুং, জমগ্র, সঙ্চল, 



লয় 

সমূহ । উত্থান, উদয়, উদ্দাতি। সংগ্রাম । 

যুদ্ধ। দিবস। ক্রীৎ। লগ্র। জ্যোতিষে _ 

ষথাড়ীচক্রান্তর্ত চতুর্থ নাড়ী । 

সমুদ্দাগমেম, অম্যক-উৎ-আগম জ্ঞান) 

সৎ, পুৎ, সম্যক্জ্ঞাীন । 

সমুদ্াচার (সম. সহিত-উৎ- আচার 

আচরপ) ং, পুং, শিষ্টাচার, সম্যক, 

আচার । আশর, ভিপ্রায় । 
জমুৰ্ধায় €( সমুদয় দেখ, অ(দ্বঞ )- ভা)

 সং) 

পুৎ সমগ্র, সকল । যুদ্ধ । উদ্দস্র, উন্নতি । 
পশ্চাৎ ভাগে শ্ফিত সৈন্য | 

সমুদ্দিত সম -উদ্দিত [উদ্_ ই গমনকর! 

এ তক্তি) কা) উঠা) বিৎ, ত্রিৎ উশ্খিত। 

উন্নত । উৎপন্ন, জাত । (সমৃ-ব্দু বলা 

শক্ত-শ্) সম্যক কখিত। 
সমুীরণ (যম -উত-ঈর্ গমন করা ই- 
ত্যাদ্ি+অনঘনট)- ভা) সৎ, ক্রীৎ, 

সম্যক কথন। 
সমুদীরিত (অমুদরীরণ দেখ, তক্কে),-শ্) বিৎ 

ত্রিং, সম্যক কথিত, উচ্চারিত। (+স্ত 

ভা) সং, ক্রীৎ, উদীরণ । 
সমুদগ, সমুপগক (সম -উতৎ্-গম গমন 

করা4+অ(ড)- ক, ২য় পক্ষে কণ্-_ যোগ) 

সং, পুং, সম্পুটক, কৌটা, খুঠি, ঠোঙ্গা 
প্রভৃতি ৷ [উদিত | উতৎ্পন্ন । 

আমুদগত (সম. _-উদগত উর্দিত) বিৎ, ত্রিৎ, 

সমুপ্গম (সম -উহ২ উপরি-গম, গমন, 

করা+অ(অল)-ভা) সং, পু, উদর | 
উত্পত্ত্ি । 6৫, উচ্চৈগণত । 

অমুদগীত (সম -উদৃ উচ্চ-গীন্ত ) বিং, 
সমুদ্গীর্ণ সেম -উদগীর্ণ বমিত) বিং, প্রি 

উপগীর্ণ, ব্মিত । উচ্চারিত, কথিত । উ- 

ত্বোলিত । 

জমুদ্দিষ্ট (সম. জম্যক -_-উ২- দ্বিশ, [দান 
কর, বল] লক্ষ্য করা ইত্যাদি 1তক্তি)। 
_শর্ম ) বিৎ, ত্রিৎ, সম্যক, উদ্দিষ্ট। 

সমুদ্ধত (সম. _ উদ্ধত ধুষ্ট বিং১ত্রিং, অবি- 
নীত। অশিষ্ট। গর্বিত, অহক্কৃত। উপগাত। 
উত্থাপিত । শ্রেক্ত _ন্দ) উতক্ষিপ্ত। 

সমুদ্ধরণ -ক্লীং 7 ফেম -উত্-্ধ 

' আমুদ্ধার -- পুৎ কর। -জ্ 

হারণ 

হন্ধণ করা 

[১৫৭২ ] সমু 

অন(সনট), অ.ঘ১- ভা) সং উদ্ধার, 

_ ম্ষাচন। বমন। উন্মলন । উন্তোলন। 

সমুদ্ধত সেস্-উৎ্-ধু, হাক শ্) বি, 
ত্রিং, মোচিত্ত, উদ্ধার কর । উদ্ধৃত । 
উত্তোলিত । রাস্ত। উন্মঘলিত । অসদ্বব- 

হার প্রাণ । অংশ করিক়। গ্ব হীত, অংশী- 

কৃত । গৃহীত, অধিকৃত । 

সমুদ্ধর্ত। সেমুদ্ধর্তী, সমৃ-উদৃ_হ্ছ লওযষ। 

+তৃতেন্)_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, উদ্ধারকভ।। 

উন্মলরিতা। খণশোধনকর্তী । 

সমুদ্ভব (সমৃ-উত্-ভূত হওয়া+ জ(জল্) 

_ ভাবে) মৎ পুৎ১ উদ্দপত্তি, জন্ম। (+ 

অল্-প) কারণ। (4+অন্-ক) বিং, 

ত্রিং, জাত, উদ্ভূত 1 

সমুগ্ভাসিত (সমৃ-উদ্ভাসিত দীপ্ত ) বিং, 

তিৎ, প্রদীপ্ত । শোভিত। উজ্জ্বলীকৃত । 

সমুদৃত সেম্ উদ্ভূত) বিৎ) ভ্রিং, উৎপন্ন । 

সমুধ্যত সেম অম্যকৃ-উদ্যত উদ) 
বিৎ, তরি, সম্যক উদ্যত,দম্যক্ উদ্যুক্ত । 

সমুদ্যম (সম্ৃ সম্যকৃ-উদ্যম উদ্যোগ) 

সং, পুৎ, সম্যক্ উদ্যম। ০১1 আর্ট । 

সমুদ্র (সম সম্যক উন্দ ক্রি হওয়া? 

র_ অপা, চক্ট্রোদয় হেতু জলরাশি ক্রি 

হয় ইহাতে । “অপাৎ চৈব মমুহ্নেন » 

সমুদ্র ইতি স্মৃতঃ।” ইতি বাছু পুরাণ 1 

কিংবা স সহিত মুদ্রা মধ্যাদা, ১ম 

০১২১০ পিন 

_হিৎ। কিৎবা সম আসমা .- ৬৬ 

উদগাত_র অনি, পমী-ট ' কিনব 

স জহিত-ুদ্র [যুদূু হাংবী দাশ 
ূ 

ূ 
র কর1+ অড)- ক] রত্রাদি, ১না-_ হিৎ, 

ূ অথবা সম্-উৎ-রঠ দান করা+ 

(ড)-_ ক) অং, পুখ অন্ুধি, জলরাশি, 

: জাগর । (সহ- মুদ্রা) বিৎ, তরি মুত, 

| হাপা। । ুদ্রামুক্ত । 
৷ সমুদ্রকফ(সমুদ্র সাগর কফ শ্রেচ্মা) সং,পুখ, 

ূ সমুদ্রের ফেনা । [সং১স্ত্রীং, নদী,সরি, 

( সম্ুদ্রকান্ত।সেমুদ্র - কাস্ত স্বামী,৬ঠী- ছিং) 

সমুদ্র (মুদ্র-গ [গম্ গয়ন কর174 অ 

| ডে)-ক]যেগম্ন কৰে, হয়া-ষ) সং, 

| পুৎ, পোতবণিক্। গা-ন্ত্রীৎ, নদ । বি, 

ত্রিং, অমুদ্রশ্িত । সমুদ্রগামী। 



সমু 1 ১৫৭৩ ] সস 

সমুদ্রগৃহ (সমুদ্র গৃহ খর) সং, র্লীং, 
জলযস্্র গৃহ্। গ্রীষ্মকালে ভাপ নিবারণ 
জন্য রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা এই গৃহ 
নির্মাণ করিতেন, ইহার উপরে জল 
থাকিত এবং ছাদের ছিদ্র দিম্লা বর্ষণের 
ন্যায় জলবিল্ গাত্রে পতিত হইত । 

সমুদ্রচুলুক সেমুদ্র-চুলুক গগ্হ। 'বিনি 
গণ্ডুষ দ্বার সমুদ্র পান করিত্বাছিলেন ) 
সং, পৃৎ, খ্গস্ভ্য মুনি । 

সমুদ্রচৌরধ্য--বহ্েটয়াগিরি। 
সমুদ্রদয়িতা সেমুদ-_ দদ্সিতা 

স্্রীৎ, নদী, তরঙ্ষিণী। 
সমুদ্রনবনীত (েমুদ্র-_নবনীত | জমুদ্রমস্থন 

হার! যাহা। উত্পন্ন হইয়াছে) সং, কী, 
আঙা1, অমৃত | চন্দ, সুধাকর । 

সমুদ্রমেখলা ) (সমুদ্র মেখলা, রসনা 
সমুদ্ররসনা (৫ কটিভূষণ, যে কটিবন্ধনের 
অমুদ্রান্বর ) ন্যাম সমুদ্র কর্তৃক বেছ্টিত। 

সমুদ-_অন্বর পরিচ্ছদ, যে সমুদ্র কর্তৃক 
আচ্ছাদিত বা ভূষিত) সৎ, স্সীং, পৃথিবী । 

জমুদ্রযান সেমুদ্র--যান গমন) সং, কীং) 
অর্ণবপোত, জাহ!জ । সমুদ্রযাত্র। | 

সম্দ্রারু (সমুদ্র-খ গমন করা4+উ - প্রৎ) 
সংঃ পু২্, কুভ্ীীর। তিমিঙ্গিল মৎস্য। 
সেতুবন্ধ । রামের সেতু । 

সমুদ্রীয় (সমুদ্র + ঈয়লৌয়) _ সম্বন্ধর্থে ) 
বিং, ত্রিৎ, সমুদ্রসন্বন্ধীয় | 

সমুদ্বহ (সম -উদৃ-বহ্ বহন করা4+' 
ঘেন্)-__ ক) বিং,ত্রিৎ, শ্রেষ্ঠ । বহনকারা। 
যে বাযাহা উপরে এবং নীচে প্রচলিত 
হইয়াছে । উদ্বহনকর্তা। 

সমুন্দন সেম.-উন্দু আর্ হওয়1+ঘ্মন 
নেনট্) _- ভা) সঙ, ক্লীৎ, আদ্রতা, ভিজ] । 

সমু (পুর্বে দেখ, ত(ক্ত)- ক) বিৎঃ ত্রিৎ, 
ক্রি্ন, আদ্র? সিক্ত । 

সমুন্নত (সম্ উন্নত ) বিৎ, ত্রিৎ, সম্যক্ 
উন্নত। উন্নতিবিশি্ট, বৃদ্দিযুক্ত ৷ উচ্চ । 
মহত । 

সমুন্নতি সেম. -_ উন্নতি) সং, জ্জীং, সম্যক 
উন্নতি, বৃদ্ধি । মহত্ব । উচ্চত! ৷ উচ্চপ্দ। 

সমুন্রদ্ধ সম. -উদ্_নহ্ [বন্ধন করা] পর্ব 

প্রপয়িনী) সং, 

পাপ তি সপ পর 

করা ইত্যাদি+তক্তে)_.ক) বিং, ব্রিং, 
পণ্ডিতম্মন্য। গপর্ধরবিত। উৎপন্ন । বন্ধ । 
উদৃবদ্ধ। অধ্যক্ষ, প্রধান । শ্রেষ্ঠ। . 

মুল্য - পু (সম -উতৎ উর্দে_, 
সমুন্নয়ন - ব্লীৎ নী লওয়া+ অ(অল্), 

অন(অনট্)_ভা) সং, উৎক্ষেপণ । উদ্ধে 
নয়ন। উদ্ভাবন । লাভ, প্রাণ্ডি। 

সমুপচিত (সম.-উপ-চি একত্র করা+ 
তক্তে)--ন্ম) বি, ত্রিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত । 
বহুলীকৃভ। বদ্ধিত । সং, প্ৃহীত। বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত । 

সমুপজৌষম, সেম.-উপ-জুষ, সেবা করা 
শ-অম.- গ্রহ) অং, আনন্দ, হর্ষ । ভাগ্য- 
বশত, সোভাগ্য ক্রমে । 

জমুপধান (সম.-উপ -ধা [ধারণ করা] স্থাঁ- 
পন করা ইত্যাদি + অন(অনট)-ভা) 
সৎ, ক্লীৎ, উত্পাদন, জনন । স্থাপন । 
রক্ষাকরণ । 

। সমুপবেশ (সম.-উপ-বিশ, প্রবেশ করা 
+অঙঅল্)--ধি) 
বমান। 

সমুপস্থা সেম-উপ সমীপে-স্থা থাকা 
+অ- প্র) স্জ স্ত্রীঘ, নৈকট), সামীপ্য । 
ঘটনা । 

 সমুপেত সেম -উপেত) বিং, তরি সমা- 
ূ গত । 
সমুপেয়িবান্ সেমুপেঘ়িবশ্, সম -উপ স- 
মীপ-ই গমন করা+বস্-ক, দ্দিত্ব) 
বিং, ত্রিৎ, উপস্থিত । প্রাপ্ত । 

সমুপোঢ় সম-উপ-বহ্ বহা+তক্তে) 
স্ব) বিহ তরি, সমাসন্ন । সর্গত। 

সপ্তাত। সমুদ্িত। দান্ত, দমিত, চাপিয়। 
ূ রাখা । 

সমুক্সসন্ (সমুল্পস*» সম. উদ্্_-লস্ [ক্রা- 
ডাকরা] দীপ্তি পাওয়া+ অং্শতৃ)- ক9 

২, পুৎ, অভ্যর্থনা । 

বিঃ, ত্রিৎ) উল্লাসমুক্ত, দীণ্ডিমান্। 
সমুল্লসিত ( পুর্বে দেখ, ত(ক্ত)_ শব) বিংঃ 

ত্রিৎ, উল্লাসবুক্ত, আনন্দিত। শোভিত । 
ক্রখড়াশীল। 

সমুন্লেখ - পুৎ 
সমুলেখন _ ক্লীৎ 

( সম -উৎ্- লিখ, 

[লেখা] জাচড়ান ই- [ 



সম্প 

ত্যাদ্দি 1 আঅ্মেল)?, 'অনআনট্)-_ ভা) সং, 
খনন। অচড়ান। কুন্দন। কথন।চাচ1। 

সমুঢড সেম. -বহ্ বহন করা+ত(ক্)-_ 
পট) বিৎ, ত্রিং, রাশীকৃত, পুঞ্জীকৃত। 
পুর্মিত। ধৃত । সঞ্চিত । ভুগ্ন। বিবাহিত । 

পরিষ্ক ত। শোধিত। সদেযোজাত। দমিত! 
অনুপদ্তত । সঙ্গত। 

সমূক্র সম. বিহ্বল হওয়া+উক - শ্রং) 
সৎ, পু, মুগবিশেষ । 

সমূল €(স সহিত-মুল। কণ্_ 
সমূলক / ঘযোগে সমূলক) বিং, ত্রিংঃ মুল- 
সহিত । স:হতুক । কারণসহিত । সত্য । 

সমূহ সেম্-বহ্ বহনকরা- উহ্ তর্ককর! 

[ ১৫৭৪ ] লম্প! 
-;ক ৎ- লোপ) সং, পুৎ, পতন । 

সম্পত্তি) (সম পদ [গমন কর1] সমৃদ্ধ 
সম্পদ / হওয়া ইত্যাদি 4 তি(ক্তি), * 

(কিপ)_শ্) অং, স্ত্রী, বিভূতি, প্রশর্ঘয । 
ধন। লক্ষমী। শোভা। গুণোতকর্ষ। উৎ- 
কর্ধ। গৌরব । [পদে ঈাড়ান। 

জম্পদ'(সেম একক্রে-পদ) সং, ক্লীং, যুক্ত 
সম্পন্ধর (সম. -পদদু গমন কর14বর - 

সংজ্ঞার্থে) সং) পুৎ, রাজা, নরপতি । 

সম্পন্ন সেম্পত্তি দেখ, ত€ক্তি) _ শ্ম) বিংত্রিং, 
সমগ্র, জম্পূর্ণ। নিষ্পন্ন, সম্পার্দিত। 
সহিত। যুঞ্জ, বিশিষ্টা (+জ-ক) 
সম্পত্তিযুক্ত, গ্রশ্বরধ্যবিশিষ্ট ৷ 

+ অংঘঞ) নম) সংপুৎ১সমুদীয়, রাশি। | অম্পরায় (সম-পরা-ই গমন কর1+ অ 
(4-ঘঞ.- ভাবে) জম্যক্তর্ক । 

সমূহনী (সমূহ [মলয়ার] রাশি_-নী লওয়া 
1+অ, ঈপ ) সৎ, স্ত্রী, অম্মার্জনী, 
খেঙর। । 

সমুহ্য সেম সম্যক প্রকারে - বহু, 

করা বা উহ্ তর্ক করা যখ্যেণ)_ 
নিপাতন) সং. পু যজ্জাপ্রি । যজ্জাগ্রি সহ" 

স্বারনিশেষ ' বিৎ, তরি, তর্কণীয়, তর্ক 
করিবার যোগ্য । 

সমৃদ্ধ (সম _খদ বৃদ্ধিপাণয়া4তক্কে)_্) 

বিৎ, ত্রিৎ, সমুদ্ছিযুক্ত । বৃন্ধিমুক্ত । সম্পন্ন, 
সম্পত্তিশালী। উৎপন্ন, জাত। 

সন্ধি (পৃকের দেখ, তিক্তি) _ ভা) সং, ব্রীৎ, 
সম্পত্তি, প্রশর্ধ্য । উন্নতি, 
মঙ্গল । কৃতকার্গযত1। প্রভাব, আধিপত্য । 
এশর্য্যবিশিষ্টতা। [্শর্ধাবিশিষ্টত]। 

সমছ্িমন্তাঁ; সৎ, স্ত্রী, 
সমেত (সম সঙ্গে- এত [আ। 

করা +ক্ত- ক আগত) বিৎ্ব্রিংসহিত। 

সংযুক্ত, মিলিত। সঙ্গত প্রাপ্ত । উপ- 
শ্হিত। 

সমেধিত (জসম.- এধিত [ এধ-ঞিঃএধি 
বৃদ্ধি পাওয়ান+ক্ত-শ্ম] বুদ্ধিযুক্ত ) বিং, 

ত্রিৎ, সংবদ্ধিত, উন্নত। উন্নমিত। 
সমোদক (সম 

ক্লীহ, অন্ধজলমুক্ত ঘোল। 
সম্প (সম -পৎ্ 

বহান 

বৃদ্ধি । শ্রেযঃ, 

সম্পন্তিশালিতা, 

_-ই গমন 

তৃল্য-উদ্ক জল) সৎ, 

পতিত হওয়14+ অ(ড); 

অেল্)ট-ধি) সং, পুৎ, আপদৃ। দ্ধ 
আয়তি, উন্তরকাল। সন্তান । 

সম্পরায়ক--য়িক জেম্পরায় যুদ্ধ + +কণ্_ 
স্বার্থে, ইকঞফ্জিক)-_ প্রৎ) সং, ক ', সং+ 

গ্রাম, সুদ্ধ। [ন্ীক শ্রহণ। 
সম্পরিগ্রহ সেম-পরিগ্রহ গর সং»পুঃ 
সম্পর্ক (সম সহিত- পুচ, ' হওয়া 

1 অং ঞ)- ভা) অসৎ, সংসর্গ । 

সম্বন্ধ । সংযোগ, মিলন শেখুন, স্ত্রী- 
সংসর্গ । 

সম্পকাঁ সেম্পর্কিন্, সম্পর্ক +ইন্ _অস্ত্যর্গে) 
বিৎ, ত্রিং, সম্পর্কবিশিই) সম্বন্ধ । 

সম্পকাঁয় (অন্পর্ক+ঈম'নীয়)_ প্রৎ ) বিৎ, 
ত্রিৎ সন্বস্ধবিশিষ্ট, স: শীম। সংক্রান্ত । 

সম্প। (সম. -পখ পড়া + অ(ভি)-ক, 
আপ) সৎ, স্্ীৎ, বিচ্যুত, ক্ষণপ্রভা। শিং 
- ৯ণপঙ্কাদেন মেন পক্ষিলতম্ুঃ সম্পাতি 
সম্পাততঃ অম্পাভানুভুঞঙ্গসদ্প বিজহৌ 
যাস্তি ভুজঙ্গান্তয়ৎ |”? 

সম্পাক (সম্ সম্যক্রূপে-পাক) বিং, 
ত্রিং, ধু, অবিনীত। লম্পট । অঙ্প। 
তর্ককারী। সঙ, পু, আরপগ্বধ বৃক্ষ । 

। সম্পাট ফেম পট গমন করা+অ.- প্রং) 
সং, পুৎ, তর্ক, টেকো। 

সম্পাত (সম-পতৎ পতিত হাওয়।1অ 

ঘেঞ)-__ভা) সং, পুং, পতন। উড্ডয়ন, 
উড়া। গমন। প্রবেশ । সমুহ। 



সম্প্ 
বদ 

১৮ সপ 

সম্পাতি সেম--পা পালন করা, পান করা 
শকআঅসতি-প্রৎ। কিংবা সম্ শপত পড়া 
1+ইএ --ক, অথব1 সম্পা--অৎ গমন 
করা4ই-_-ক) সৎ, পুৎ, গক্ুড়ের পুত্র 
পক্ষিবিশেষ, জটাযুর জোষ্ঠ । 

সম্পাদক (জম--পদৃ-ঞ্িঃল্পারদ্দি গমন 
করান+ সক পক)--ক) বিৎ১ত্রিং, নিষ্পা- 
দক, কার্ধনিপ্বাহক। 

সম্পাদন (পুর্বে দেখ, অন(নট্)-_-ভা) 
সং, ক্লীং, নিপ্পাদদন, নির্ধর্বাহ, সমাপন। 
উপার্জন । 

সম্পাদিত (সম্পাদক দেখ, তক্তি)র্্) 
বিংত্রিং,নিষ্পাদিত, নিরব্বাহিত,সমাপিত। 

সম্পাদয (সম্পাদক দেখ, ষ-্ম) বিৎ, ত্রিৎ, 
সম্পাদন করিবার যোগ্য, নিপ্পাদয। 
৫১০৮1০7) যে প্রকার প্রতিজ্ঞান কোন 
ক্রিয়া সাধন উদ্দেশ্য । 

সম্পীড়-পুং 1 (সম্-_পীড় পীড়িত 
সম্পীড়ন-_ক্রীৎ / হওয়া4অ€ অল), অন 

তঅনট্)_ভা) সৎ, প্রেরণ । সম্যক নিষ্পী- 
ডন, কেশ দেওয়া । 

সম্পুট, সম্পুটক সেম. -পুট [দ্রব্যের সহিত] । 
সংলগ্র হওয়া 7 অক) -প্রৎ, ২য়-পক্ষে-_- 

কণ্-যোগ) সৎ, পু, কৌটা, ঠোলা, 
খুঙি, পেটরা প্রভৃতি । কুরুবক । এক- 

জাতি পদার্থের মধ্যে ভিন্ন জাতীয় পদা- 
খের সম্যক ব্যাপ্তি । শিং--১ “সকামঃ 
সংপুটে। জাপ্য নিক্ষীমঃ সংপুটৎ বিনা।” 
রতিবন্ধবিশেষ । 

সম্পূর্ণ মেষ সম্যকৃ__ পূর্ণ) বিৎ, ত্রিৎ, পরি- 
পুর্ণ । সমগ্ব। সমাপ্ত । শি২-১ ণগৃহীতে- 
হস্মিম ব্রতে দেবযদ্যপুর্ণে ত্বহৎ অরিয়ে । 
তন্মে ভব তু সম্পূর্ণৎ ত্বত্প্রাসাদাৎ জনা- 
দিন।” অৎ, পুৎ, রাগের জাতিবিশেষ, যে 
রাগ সপ্তস্বরবি[শষ্ট | পা ম্তীৎ, একাদশী- 
বিশেষ । শি২ং-১আদিত্যোদয় বেলায়], 
প্রাসুতূর্তদ্বয়ান্িত। সৈকাদশী হি আং- 
পূর্ণ বিদ্ধান্যা পরিকীত্তিতা।” 

সম্পৃক্ত (সম.-পৃচ মিলিত হওয়া7ত 
কে)_্) বিং, ত্রিং, মিলিত, মিশ্রিত। 
সম্বন্ধ । খচিত, গ্রখিত। 

[ ১৫৭৫ ] 

| 

[স্ 

ূ 

| ৷ ৃ 

ূ 

সম্প্র 

সম্প্রতি (সম._ প্রতি, দ্বং - স) অং, ইদানীং, 
অধুনা, এক্ষণে । 

সম্প্রতিপন্তি (সম একসঙ্গে _ প্রতিপত্তি 
অঙ্গীকার, সম্মতি, জ্ঞান) সং ,শ্ীৎ, বাদীর 
অভিযোগ শ্রবণ করিয়া! প্রতিবাদীর তাহ? 
স্বীকার কর!। স্বীকার। অম্যকৃজ্ঞান। সঙ্গ, 
সমভিব্যাহাঁরী হওয়া । অভিমতি। সাহ- 
চত্্য, সহায়ত্তা। চুক্তি । আপোষ। আক্র- 
মণ। কাধ্যকরণ। সম্পাদন। 

সন্প্রভীতি (সম -প্রতীতি খ্যাতি, জ্ঞান) 
সং, স্তরীং, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। প্রাত্যয়জ্ঞান। 

সন্প্রদাত (- দাত, পশ্চাৎ দেখ, তৃ(তৃন্) - 
ক) বিং, ত্রিৎ, সন্প্রদান কর্তী1। 

সন্প্রদান (সম -প্র-দা দান করা+ অন 
(অনট)- সম্প্রৎ) সং,ক্লীৎ, দানীয় ব্যক্তি, 
যাহাকে কোন বস্ত দান করা যায়। 
অনট -ভা) দান। কারকবিশেষ। 

সম্প্রদায় (সম -প্র-দা [দানকা] উপদ্দেশ 

করা+ এ শ্বঞ)_ শ্, য-আ!গম) সৎ, 

পুং, গুক্পরম্পরাগত সছুপদেশ। সমাজ । 
দল । মজাতীয়। 

) ধার [ধারণ করান] 

অন্প্রধারণ __ কুশীং 
 অম্প্রধারণ।-- স্ত্রী 

নিশ্চর কর1+4+ অন(অনট)-- ভ1, আপ) 

সৎ, উচিত অনুচিত বিবেচনা, কত্ত ব্যা- 
কর্তব্য নির্ণয় । অবধারণ। 

সম্প্রয়োগ (সম. -প্র-যুজ যোগ কর14- 
অপঘেঞ)- ভা) সং, পুখ, ধনাদি বিনি- 

য়োগ, প্রয়োগ, খাটান। জন্বন্ধ)। সম্পর্ক। 
নিধুবল, রমণ । সাপেক্ষতা । ইন্দ্রজাল। 

বশীকরণপিকম্ম , বিৎ, ত্রিৎ, ইজ্িয়বিষয় 
সম্বন্ধ । 

জন্প্রযোগী (- যোগিনূ, পুর্ব্বে দেখ, ইন 
ক) সং, পুং, শপ্রয়োগকত্তা। কামুক, ল 
স্পট । এররজজালিক ॥ 

সম্প্রসাদ (সম.-_ প্র- সদ্ (গমনকরা) প্রসন্ন 
হওয়া ইত্যাদি অ.ঘ4)- ভা) অহ, 
পুৎ, যোগাদিশাস্ক্রোন্ত চিত্তের নিম্মলত। 

সম্পাদক যত্ববিশেষ। সুযুণ্ডি। প্রসন্নত1। 
বিশাস । 

জন্প্রসারণ সেম. -প্র-হ্থ-কঞরিঃসারি গমন 

(সম. - প্র- ধুর্ডিল্ল 



সন্ব [ 

১০ 

করান 4+ অনঅনট)--ভ) সৎ, রীৎ, বি- 

স্তারণ। ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ, ইউ 

»শ্থানে যব্র ল হওয়া। মুগ্ধবোধে-__ 

“জি' সহজ্ঞ। | 

সম্প্রশ্থিত (সম.-প্রশ্থিত) বিংঃ ত্রিৎ, ষে 

প্রস্থান করিয়াছে । প্রন্থানোদ্যত। 

জন্প্রহার (সম. _ প্রহার) সঃ পুত) যুদ্ধ 

সম্যক্প্রহার । হনন। গমন । 

জম্প্রাপ্ত (সম প্রাপ্ত [প্র-আপৰজ্জ- 

সী] ) বিৎ, ত্রিৎ্, লব্ধ, যাহ। পাওয়া গি- 

যাছে। (+ক্ত-ক) আগত, উপশ্থিত। 

ফলিত । 

সম্প্রান্তি সেম. -প্রান্তি) সৎ, স্ত্রীৎ, প্রাপ্তি, 
লাভ । সমাগতি, উপস্থিতি । শি২-১ 

“আত্মনেপদ সৎপ্রাপ্তো পরট্মৈ কুজ্রচিদ্ 

ভবে |”? 

সম্জরীতি সেম _ শ্রী তুষ্টহওয়17+তি(ক্তি)_ 

ভা) সং)জ্্রীৎ, সম্যক্প্রণয় । সস্তোষ। হব । 

সমৃপ্ধব সেম _প্ল, গমন করা+4 অল )- 

তা) সৎ, পু, স্ভেক্ষাভ, চাকল্য। চহু- 

দিকে বধিত, বন্যা । 

জঅন্ফাল (সম -_ফল. ফলধারণ করা+ জ 

প্রা ) সৎ) পুৎ্, মেষ ॥ 

সম্ফল্প (সম সম্যক বুল প্রন্ফ,টিত ) 

বিৎ, ত্রিৎ, প্রকল্প । প্রন্ফ,টিত, বিকসিত । 

সক্ষেট ; সং, পু, নাট্যোন্তিতে আক্ষালন, 

দবন্দবযুদ্ধ। | 

সম্ব (সম্ব গমন করা+দ্সংঅল১ _ ভাঁবে) 

সৎ, ক্লীং, জল। বারদয় কধণ, দুইবার 

চসা ৷ প্রতিলোম কর্ষণ, উপ্টাদিকে চ্1। 

জন্বদ্ধ (সমৃ-বদ্ধ বন্ধন কর1+ ত(জ্*)- 

ক) বিৎ, ত্রিৎ, সন্বন্ধযুক্ত, সন্বন্ধবিশিষ্ট। 

সৎযুক্ত) মিলিত । শোক _ মম) বন্ধ। 

সন্বন্ধ (সমূ সহিত - বন্ধ [বন্ধ, বন্ধনকরা 

শাঅ(জল.) ভা] বন্ধন ) সং) পু২১ জ২-. 

সর্গ, সম্পর্ক । স্থযোগ, মিলন। সম্ট্রন। 

সৌতাগ্য,সমৃদ্ধি। যোগ্যতা । সমীচীনতা, 

উপযুক্ততা ৷ 4অল২-৭) সখ্য, মিত্রতা। 

কুটুন্িতা। ব্যাকরণে_জন্যজনকতাদি। 

বি, ত্রিং, শক্ত, সমর্থ । উপযুক্ত, সমী- 
চীন, মিলিত। 

১৫৭৬ ] সম্ভ 
সস প্ার্পী পিপিপি সাপে শন ৯ সপ 

স্বন্ধী (জন্বন্ধিন্, জন্বন্ধ + ইন্ - বস্তযর্থে) 
বিৎ, ত্রিং, সন্বন্ধবিশিষ্ট, সম্পকাঁ। কুটুন্ব। 
সদৃগুণবিশিষ্ট, বিদ্বান, হুদৃশ্য ইত্যাদি । 

সন্বর (সম্বম গমন করা+অরজরনৃ)-_ ক, 
কিন্বা সমৃ-বু আবরণকর1 4 জজ তেল) -_ 
ভ1) সৎ,ক্লীৎ, জল । স্বরণ, ইন্দিয়পমন। 
দমন। কৌদ্ধদিগের ত্রত-টি শুষ। পু, 
দৈত্য-বিশেষ। হরিণ এব। মত্ক্য- 

বিশেষ । পর্বত । নাট কবিশেষ | সেতু । 
সন্বরণ (সমৃ-বু আবরণ কর] ইত্যাদি + 
অন(অনট:)-_ ভা ) সং, ক্লীৎ, বরণ । বর- 

মাল্যদ্দান। সঙ্দোপন, আবরণ। দমন। 
ইব্জিয়সত্যম । 

সন্বরারি (সন্বর দৈত্যবিশেষ-_ অরি শক্র, 
৬ষ্ভী -ষ) সৎ, পুৎ, কামদেব, কন্দর্প। 

সম্বল সেম্ব গমন করা অলচ্ ৭) সঙ, 
পুৎ _ কী পাথেয় পথ-খরচ । সংস্থাপন, 

পুঁজি । (1+অলচ্ _ ক) র্লীৎ, জল। 
জন্নাকৃত সেম্ব দ্বিতীয়বার কর্ষণ-_কৃত করা 

হইয়াছে, মধ্যে, আ- আগম) বিৎ, ত্রিং, 
দ্বিতীয়বার কষ্ট (ভূম্যাদ্ি )। প্রতিলোম- 
কুষ্ট, উন্টাদিকে চসা। 

সম্বাদী--সঙ্গীতে বাদীর সহগামী সুর । 

সম্বাধ (সমৃ-বাঁধ্ পীড়ন করা ইত্যাদি+ 
অতল)- ভা) সং, পুৎ, ভয়। সন্কট। 
বাধা । ভিড়, সজ্বর্ধ । যোনিমার্ণ । নর- 

কের পথ । সেম. - বাধা) বিং তরি, অপ্র- 

শস্ত, সন্কীর্ণ, কমচৌড়া । জনতাপুরিত । 
সম্বাধন (পুর্বে দেখ, অনঅনট)- ভা) সং, 

রলীৎ, বাধা দেওয়।। দ্বারপাল ।শুলাগ্র ৷ 
সন্যিদাসিদ্ধি, বিজয়] | 

সম্ুদ্ধ (সম. জম্যকৃ-বুদ্ধ জ্ঞানী) সং, 

পুৎ, বুদ্ধাবতান্ন ৷ বিৎ্১ত্রিৎ, চৈতন্যবিশিষ্, 

জাগরিত | 
সন্বুদ্ধি- স্্রীং (সম. বুধ (জানা) সা- 

সন্বোধন-_ক্রীৎ | মুখ্য করা 4 তি(ক্তি), 

'অন(আন্ট) - তা) সং, আহ্বান। ঘঅভি- 

মুখীকরণ, আমন্ত্রণ । দর্শন। বিশেষণ। 

ব্যাকরণে--বিভক্তিবিশেষ । 

সম্ভলী (সম সহিত - তল, 
বলা+অ- প্রৎ্ ঈপও লং, 

নিরূপণ করা, 

স্রীং, দূততী। 



সন্ভি [| ১৫৭৭ ] সস্তা 
১৮ শীত পাশাপাশি শত পিশপসপ শী শিপ শি 7 তি পপ৮ ৮০৮৮ 

সম্কব (সন. অম্াক ভু হওরা+আং সংঅন্) | প্রক্ষ,টিত। শিৎ-৯ “করৈরিলোরস্ত- 
সভা] ) সহ, পর, উহ পন্ডি, তাঙ্ু | সন্সা- চ্ছ রি হব সম্তিম্নমুক্লঃ তং 

বন।। যোগান্তা। সঙ্গেত। উপায় । মুক্রি) । স্ন্থৃত (সমু হওয়া+তক্ডে)ট_-ক) 

আপোষ । ক্ষতি,ধবংস | সমীচীনতা, উপ- | বিং, ত্রিং, উত্পন্ন, উদ্ভৃত, জাত । 

মুক্ষতা। শক্তি, ক্ষমতা । পরিচয় সখ্য । ; সঙ্গতি (পুনে দেখ, তি(ক্তি)_ ভা) সৎ, 
(+অল. -শ্্ম) হ্রেতু, কারণ । (+4+অন্_ স্রীং, বিভূতি । উৎপত্তি, উদ্ভব যোগ । 
ক) বন্তুমান যুগের তীয় জৈন। বিং, ক্ষমতা, শক্তি । ঈশ্বরের এশবর্ঘ্যবিশেষ । 
ত্রিৎ, উৎপন্ন । মেলক। শি২-১ “সম্ভতিৎ ষ উপাসতে |” 

সন্তব্য (সম সহিত-ভব হওন+য-_ | সন্প্বন্ধান) মং, ক্লীৎ। পরম্পর মিলিত 
প্রৎ, কিন্বা পূর্নে দেখ, য-শ্) বিৎ, ভ্রিৎ, হইয়! সন্দিকরণ। 
সন্ভাবনাযোগ্য, মন্তাবণীয় । মং, পুৎ, ক- ; সন্্য়মমুখান (সন্গষ (সম একসঙ্গে -ভু 
পিখ, কয়েদবেল । হওয়া+যপ] একতিত হইয়া _ সসুখান 

সস্তার (সম.-ভৃ ধারণ করা ইত্যাদি). উঠা, কার্যত) সং, ্রীং, অংশীলিগের 
খ্বেঞ১- ভা) সৎ পুৎ, অংগ্রহ। সগৃহ, | মিলিয়া বাণিজ্য, সাজায় বাণিজ্য | তদধ- 
রাশি । পরিপূর্ণতা । পুট্িমাধন, পোষণ। ; টিত নিবাদ । 
সরসরাহ | (4ঘ এ. শ্) উপকরণ । সস্ভ ত (সস্তার দেখ, তক্তে) শব) বি, ত্রিৎ, 

পম্ভাবন_ক্রীৎ 7 (সম -ভাবি চিন্তা যহমিদ্ধ। সপিতি। দত্ভ। লন্দু। পরিপূর্ণ । 
সঅন্ভবন1--স্বহ ) কর1, যোগ্য হওয়া হী- সমাক, বন্দিত। প্রস্তত। সঙ্কলিত । 

ত্যাদ্দি+'অনঘেনট)- ভা) সং) আন গ্রহ । জনিত। পরিপুষ্ট। 

হৃখ্যাতি, বশ: । প্জ1, সৎকার । চিন্তা । | সম্ততি (অপ্তার দেখ, তিক) ভা) অত, 

যোগ্যতা । স্রীক।র। সম্পাদন । উৎকট- ্ীঘ্, ভরণ, প্রতিপালন । সমাক পোষণ। 

কোটিক সংশয়, “যদি এ গ্রকার হয়শএই পরিপূর্ণতা । প্রজ্ততকরণ । অপ্ণয়। বনদ্দন। 

তর্ক। আভ্িসন্ধি। কাব্যালক্ষারবিশেষ | । সন্তেদ্দ (সম._ভিদ্ [ভেদ করা] মিলিত 
ব্যাকরনে-_ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যব্জা।য়। ূ হওয়া ইত্যাদি +অ এ) ভা) সৎ, পুৎঃ 

সম্রাবিত (পুর্বে দেখ, তক্ষে)-র্ব) ধিৎ, | নদীসিলন, নদীসদুদ্রের যোগ। নদীর 
তিহ, সহ্কুত, পূজিত [ অনুগৃহীত। সঙ্গমন্থান। মিলন। স্কট | ডভেপন। 

সন্তাবনার বিষয় । সন্দেহের বিশ্ব । বি- একরূপতা। 

খ্যাত, প্রসিদ্ধ । নিশ্চয় প্রধান। চিন্তিত। | অভ্োগ (সম. ভোগ উপভোগ) সং, পু, 

জস্তাকনার যোগ্য । তর্কিত। বহুমত। উপভোগ, সুথাঙাদ্বন। রতিক্রিমা। জিন্- 
“নম্কীত্তিৎ চাপি ভূতানি কখমিষ্যস্তভি শাসন । হর্ধ। কেলিনাগর । শুন্দার- 

তেহব্যয়াং । সম্ভাৰিতস্য চাকীর্তির্বরণা- | বিশেষ। শিং-১ ৭ দর্শনস্পর্শনাদীণি 
দ্রতিরিচ্যতে 1” নিষেবতে বিলাসিনো। | যত্রানুদ্ ক্রাবন্যো- 

সস্ত্াব্য সেম্তাবন দেখ, ঘ্যোণ) ন্ট) বিংও | হন্যৎ সভোগঃ সমুদাহত$।, 

বিং, শ্লাধা। প্রশংসনীয় | সন্গাবনাঘোগ্য । | সন্্রম সেম. ভ্রম, মণ করা মান্য হওয়। 
প্রতর্কা্য । ইত্যাদি + অ(অল্) _ভ্ডা) সৎ) পু, ভয় । 

সশ্ত1স - পু ) সেম একসন্দে-ভাষ ভয়াদিজনিত, ত্বরা। জন্মান, গৌরব, 

সম্ভাষা _ স্ত্রী বলা + অ(অল্?, অন; মান্যতা। আদর ভ্রান্তি। দর্ণন। আনন্দ 

অস্তাষণ-_ক্লীৎ 7) অনট)--ভাবে) সঙ, বা ভয়াদিজনিত ব্যস্ততা, আলেগ। সুত্র । 

পরস্পর কথোপকথন, আলাপন । সন্ত্ান্ত প্ন্বে দেখ, তক্তে)_ ক) বিং,.ত্রিৎ, 

স্থির সেম. ভিন্ন) বিৎ, ত্রিং মিলিত । | মানা গৌরবাহ্বিত, সন্রষশালী॥ আদর- 

ভগ্ন। বিদলিত। সঙ্ক্ষোভিত, চালিত। ণীয় ত্বরাবিশিষ্ট। সম্যক ত্রাস্ত্ব। 

চে ৮ ৪৯৮ 



সম্মি 
শশা 

সন্্রাস্ততন্ত্র € 40795600180) সন্মমশালাী 

ব্যকিদ্িগের হস্তগত রাজ্যশাসন। 

সন্ত্রাস্তসমাজ (17009 ০1? 1,০75 ) ইংলগ্ু 

দেশের রাজকীয় সভা-সতক্রাস্ত সন্ত্রম- 
শালী ব্যক্তিদের সভা। 

সম্মত'সম. - মন্ [বোধ করা] অনুমতি করা 

ইত্যাদি+তক্কে)_্) বিৎ, ত্রিং, অন্ু- 
মৃত । অভিপ্রেত, অভিমত | 

সম্মতি পুর্ধে দেখ, তিংক্ফি)_ ভা) সং,স্ীৎ, 
অনুমতি, আদেশ । মত। অভিপ্রায়। 
সন্মান । ইচ্ছা, বাসনা । একমত্য। 
আত্মবোধ। 

সণ্যদ টা মদ হস হওয়17 আল্) 

ভা) সং, পুং, আমোদ, আহ্কনাঘ, হর্খ। 

বি, তং সুখী, আনন্দিত। 
সম্মন্দ (সম. -মর্দ মর্দন করা4অ(অল্) 

সরি) হা পুৎ, যুদ্ধ ।(47+আঅল- ভাবে) 

জনতা, ভিড় । সঙ্র্থ। 
সম্মাহর মে উত্তম, সাপু_মাতু মা+ 

অ-_পত্যার্থে)ট সৎ, পু, সন্ীতনর, 

পতিব্রতাপুঞ্র । 

সন্মাদ (সেম সম্যক রূপে - মদ্ 

মন্ত হওয়া+ অ(ত্বঞ)- ভাবে) সং 

অতিরোষ, উন্মাদ, মত্ততা। 

সন্মান (সম -মান্ পুজা কর1+ অ(ভআল ও 

_ ভা) সং, পুৎ্) পুজা সমাদর, গৌরব। 

(মা পরিমাণকরা) ক্লীৎ, সম্যক পরিমাণ । 

স'্মানন _ ক্লীৎ ) (সমৃ- মান পুজা 

স'্মাননাক্জীং / করা+অনট, অন- ভা, 

আপ) সং, সম্মান । 

সম্মানিত (সম্মান দেখ, ত(ক্ত)-_ম্ ) বিং, 

ত্রিৎঃ সংকৃত, সমাদৃত, পুর্সিত। 

সন্ধার্জক পেশ্চাৎ্, দেখ, ্বক(ণক)--ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, পরিক্ষারক | সং, পুহ) দম্মর্জনী । 

সম্মাজ্জন সেম -ছৃজ. শুদ্ধ করা, মাজ্জ ন 
শর) + অনট্-ভা) সৎ, ক্লীৎ) 

গর্ব করা, 
গিনহি 

শুরিক্ষরণ। (+অনট্_ ণ) না_ ক্সীহ। 
খিঙ্খরী, মাজ্জনী, ঝাটা। 

'র্সিভ (সেম আঅহিত-মিত পরিমিত) 

বিৎ্ত্রিৎ। সদৃশ, তুল্য, সমান। পরিমিত । 
ভুল্যপরিমাণ। 

১৫৭৮ ] 

রঃ _. _্পীপশশাশশা শশা শেপ পিপি 

াশাস্াীীসীশ্ীীীীীীঁঁিিনটি 

শোধন, | 

সপশা 

শসা পি 

সম্মিলন (সমৃ মিল, সংলগ্মহওয়া +অনট 
_ ভা) সৎ) ক্লীৎ, সংযোগ, মিলন, একক্র 
হওন। 

সম্মিলিত (পুর্বে দেখ, তক্তে)১_ক) বিং, 
ত্রিং, মিলিত, সংযুক্ধ, একত্রিত । 

সন্মিশ্র (সম. একজজে-মিশ্র মিশান) 
বিং, ত্রিৎ, মিশ্রিত, সংযুক্ত ॥ শিৎ-১ 
“সন্মিা যা চতুর্দশযা আমাবাস্যা ভবে 
ক্চিত, 1? 

সম্মুখ (সম, সমীপ- মুখ) টি. 
অভিমুখ 

সন্মুখীন (সম্মুখ +ঈন(.০,-- প্র) বিৎ, ভরি) 
অভিমুখে শ্িত, স'ঘুখবন্তাঁ । অভিমুখ। 

সম্মুত (সম. -যুহ্ [মুগ্ধ হওয়া) একাত্িত 
হুয়া ইতা[দ+ত(ক্ত)- শু) বিৎ, জং, 

রাশীকৃত। ভগ্ন । শখঈন্রজাত। শির্োধ, 
অক্জান। মোহযুক্ত, মুগ । 

সপ্মচ্ছ ন_ ক্লীৎ (সম. _মুচ্ছছ মু 
সন্মচ্ছনা-ক্সীৎ এ চ্ছিতি হওয়া ইত্যাদি 
+ অন্অনট)-_ ভা) সং, মোহ, মৃচ্ছর্। 
বৃদ্ধি। অভিব্যাপ্ডি। ব্যাণ্ডি। বিস্তার 
উচ্চতা , উচ্ছ য়। 

স্ম্মুষ্ট সেম. _স্বুজ, শুদ্ধ করা + ত(ক্ি)- 
শু) বিং, ত্রিৎ, পরিস্কৃত, মার্জিত, নির্ম্বলী- 
কুড। 

সশ্মোদ (সম. সম্যক -মুদু হষ্ট হওয়া 
+অ(ঘএ)-_ ভা) সৎ) পু২ং, আমোদ, 
আনন্দ, প্রীতি, হধ। 

সম্মোহ (সম. -_ মোহ) সং, পৃই, মুগ্ধকরণ । 

সম্মোহন (সম. -€মাহি মোহ করান+ 
অন - ক) বিংত্রিং, মোহজনক, মোহ- 
কারক । সং) পুৎ, কন্দর্পের বাণবিশেষ। 
(4+অনট _ ভাবে) মুদ্ধকরণ । 

সমক্নিষ্ট সেম. _ শ্লেচ্ছ.(অপভ।বা বলা] গি- 
লিত হওয়া ইত্যাদি +ত(ক্ত)--ক) বিৎ, 
ত্রিৎ মিশ্রিত, মিলিত । অস্পন্ট। 

সম্যক সেম সহিত- অনুচ. গমন করা 
+০€কিপ)-ক ) জং, সক্পপ্রকারে) 

নি | উপযুক্তবূপে । উত্তমরূপে 
সম্যক্,সম্যঙ সেম্যচও সম্যঞ্চ১ সম সহিত 

অন্চ গমন করা 4 *্(ক্িপ)_কু) 

ভ্রিং, সমঙ্ষা, 



টি 

সর 

বি) ত্রিৎ। সত্য, যথার্থ । আনব । সহিত। 
মনোজ্ঞ, হুন্দর । যোগ । সঙ্গত,উপযুক্ত | 
সমুদয়, সম্পূর্ণ, সকল। 

সঞজাট সেআাজ, সমূ সম্যকৃ- রাজ, দীপ্তি- 
পাওয়।1০(কিপ)- ক) সং, পুৎ, সার্ধ- 
ভৌম, রাজহ্থু় যজ্ঞকারী, সর্নভূমীশ্বর 
রাজা, রাজাধিরাজ, সমাগর ধরার অদ্দী- 
শ্বর। রাজশ্যযাজীশ, দ্বাদশ রাজমগ্ডলের 
অধীশ্বর এবং রাজাগণের নিয়োগকর্তাকে 
সআাট্ কহে । শি২-১ “যেনেষ্টৎ রাজ- 
শয়েন মগ্ডলগ্েশ্বরশ্চ যঃ। শাস্তি যশ্চ- 

জ্ঞয়। রাজ্জঞঃ ম সম্রাট ।”? 

সযোনি ; সৎ, পুৎ, ইন্দ্র। 
সর€স্ক গমন করা-4 অংঅন্)-_ক) সং, 

পু, ছু দধি প্রভৃতির সার। বাণ। 
লবণ । ক্লীং, সরোবর । ভূষণবিশেষ | 
মালা, নর, ছড়া । মধু । জল। পু২ং- 
স্্রীং, নিঝর, বারণা | বিং, ভ্রিং, গমন- 
কারী, এই অর্থে প্রান যোগে বাবার 
হয়) যথা--অণুমর, অবসর ইত্যাদি । 
(4 অগ্- ভাবে) পুৎ, গমন । 

সর্ঃ (সরস, স্ব [স্গান কিন্বা পান ফ্রিবার 

জন্য ইহাতে] গমন করা +অস্- ধি) সৎ 
ক্লীংলরোবর,পুক্ষরিণী । (িকসন-ক) জঙল। 
দধ্যগরা। গতি । বাণ। লবণ । পু 

নিরব । বি) ত্রিং, সারক । গমনকর্তী। 

সরঃকাক সেরন সরোবর _ কাক) সং, পুৎ, 
হস । কী- শ্লীৎ, হংসী । 

সরক (ক গমন করা4+আঅক- ক) সং, 

ক্লীং, সরোবর । আকাশ | আশা পুরী) | 

এক্ষক মদ্য। অবিচ্ছিন্ন অর্বগশেণা,প্রধান 
পথ, সড়ক । (1+অক- অপা) মদ্যপাত্র | | 

(+ক- ভালে) মদ্যপান। মদ্যপরিবে- 
শন । বিং, দিং, গমনশ্ীল। 

সরগরম পোরস্য) বিৎ, উষ্ণ । উৎগ।হশীল। 
অর] (সর যেকেহু গমন করে-হন্ বধ 

করা7অডে)_ ক, আপ) সঙ, ক্সীৎ, মু 
মক্ষিকা, মৌমাছি । | 

সরজ (সর দি হুদ্ধ প্রভৃতির সার-জ|জন্। 

জন্মান+অডে)-ক] উত্পন্ন ) সং ক্লীৎ) ! 
শবণীত, ননী । 

_স্ীহ,। 

১৫৭৯ ] 

চি সা ৩৪ ০০৯৮-48-2০ [০১ ৫ ফিরা 

__.২- শশী তি ্  ১ ৯ ই. 

লসর 

সরজাঃ, সরজস্ক (সরজন্, স সহ-রজনস্ 

ধাতু, ১মা- হিৎ ২য়-পক্ষে কণ-_ যোগ) 
বিং,ত্রিং, রজোবিশিঞ্, ধূলিঘুত্ত । সং, 
জন্, স্কা্ আ্্রীং, ঝতুমতী স্তরী। 

সরট,মরটু (স্থ গমনকর1+ অটন্,আটু ক) 
সং, পুং, কৃকলাস । টিকটিকী। 

সরটি (স্ম গমন কর14অট _ প্রৎ ) সং, 
পুৎ, বাঁয়ু। মেখ। 

সরণ (তক গমনকরা7 অনট্_ ভা) সং, ক্লীৎ, 
গমন । রা তি ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, গমনশীল। _স্্রীৎ, প্রসারণী, 

গান্ধভাদালি। 

সরণি-ণী (পুর্ষে দেখ, অনি -ক,ণ) সখ, 
স্ীৎ, বত? পথ, পরাণ । পক্জি, শ্রেণী । 
গলরোগবিশেষ । রীতি । 

সরণ্ড ( গমন করা4+আঅও - প্রহ, শরও ও 

হয়) সং, পৃৎ, ধূর্ত। সরট | শিরিগিটা। 

ভষণবিশেষ । কামুক । পঙ্ষী। 
সরখুা (স্থ ,গমন করা অনু প্রৎ ) সং, 

পুৎ মেঘ । বায়ু । জল। বসস্ভ। অগ্রি। 
সরৎ (ক গমন করা+4+ অ২্(শঠ)- ক) সঙ, 

পু, সুর, সত | 
সরত্বি (শ্গছ গমন করা+ অত্বি_ প্রৎ') সৎ) 

পুৎ, বদ্ধমুষ্টি হত্ত। 
সরদণী (পারস্য) শীতলতা, আদ তা। 

অরপত্রিকা ; সৎ. সখ, পদ্মপত্র | পদ্ছা। 

সরপোষ পোরমস্য) সং, ঢাকন, আচ্ছাদন। 

সরফরাজ (পারস্য) প্রশ্হসা করা, দত্ত করা, 

স্পদা । 
সরম (দেশজ) লজ্জা । 

। আরম (স্থ গমন করা4 আম _ প্রং, অথব। 

ৃ 
ূ 
র 
| 

| 
ৃ 

| 
| 
| 

স সহিত-রম [রম ক্রীড়া কর। 47 
(আন)- ক] রি খেলা বা শিকার করে, 

আপ) সৎ, স্্রীৎ, বিভীষণ প্খ। কুক্ধুরী। 

কশাযপ- রর ] 

মির গমনকরা1+যু-ক) সহ) পু 
বাযু। মু, সুলক্্রীৎ € 1 অযু) অযু- ক) 

অষোধ্ার নিকটবঝাহিনী নদী । 
সরল (স্থ (বিস্তারে, সৌগন্ধে ইত্যাদি] গমন 

করা অল- ক. যা”, পুৎ, দেব্দাত বৃ । 

শলগাছ। বি) [তত তকগট) উদার, 



সরা | ১৫৮০ ]. সরো 

সাধু । অবক্রু, সোজা । লা-স্ত্রীৎ, নধী- 
বিশেষ । ত্রিপুটা। 

সরলদ্রব সরল রৃক্ষবিশেষ-দ্রব যেদ্রষ 
হয়) সং, পু, সরলরক্ষের রস, টার্পিনূ। 

সরলাঙ্গ ;) সং, পুৎ, আবে । 
সরস (সরসী দেখ, অস- প্রং, কিংবা স 
সহিত - রস, ১মা- হিৎ) সংরীৎ, জরো- 
বর। বিৎ, ত্রিং, রসমুক্ত | মধুর | শুস্বাদ। 
নূতন । সা- জ্্রীৎ, গ্বেত ত্রিবৃত1। 

সরসম্প্রত ; সং, ক্লীৎ, হ্বিকণ্ট বৃক্ষ, তেকাটা- 
সিজের গাছ । 

রসিক সেরস্ সরোবর 4+ ইক - প্র) সং, 
পুৎ, সারসপক্ষী । 

সরমিজ, সরসীরুহ (সরসি সরোবরে-জ 
[| জন্ জন্মান+অংড)- ক] যেজনম্মে। 
সরলী সরোবর-কুহ [রুহ জন্মান+ 
অকে)- ক) যে জন্মে, ৭মী-_হিৎ ) সৎ) 
ক্লীং, পদ্ম, সরোজ, পঙ্জ। 

সরসী স্েন্নান কিম্বা পান করিবার জন্য : 
ইহাতে ] গমন কর14অস্-ধি, ঈপ) 
সং, স্ত্রী, সরোবর । 

সরন্বত্তী (সরন্দ২+1+জউঈপ. - প্রথ ) সৎ) জ্ীঙ, 
বাগ্েবী । ব্রহ্ষানী । বানী, বাক্য । নদী- 
বিশেষ । লদী। উত্তম স্ত্রী । কাঁক। সোম- 
লতা! । মুনিপত্রী। জৈনদিগের দেবীবিশেষ। 
শিং-১ “রম্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়- 
মূ ।? 

সরঙ্গান (সরম্থৎ, সরস হুদ + বত্(বতু)-- 
তস্তযর্থে, কিংবা সরস রসের সহিত + 
বৎ্বেতু)- অস্ত্যর্থে) সং পুং, অমুদ্র, 
সাগর । সরোবর | ন্দ। মহিষ । বিং,তিৎ, 
রসমুক্ত । 

সরহস্য (স সহিত- রহস্য ) বিং, ত্রিংঃ 
অমন্ত্রক, মন্তসহিত। 

সরা ; সৎ, স্বীৎ, দিক্র 1 প্রসারণী । 
সরাই (পা+স্য) সং, পাস্থশালা, পথিক- 

দ্িগের উত্তরিবার শ্থান, পথে যাত্রীদিগের 
বিশ্রাম করিবার স্থান। 

সরাগ (স সহিত-রাগ অনুরাগ, রং, 
১ম।- হিং) বিৎ, রিৎ, অনুরক্ত । রঞ্তিত। 
রক্ত'বর্ণ। অনুরাগী, বাসনাসুক্ত | 
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সরাগৎ-_ক্সধিকারীর ৭ জমীকে সরাগ্নহ বলে। 
সরাব (সর জল - অব রক্ষা করা4 
(অন্)- ক) সৎ, পুৎ, মুন্ময় পাত্রবিশেষ, 
সরা। [পৃৎ - স্সীৎ, নির্ঝর, ঘারণা। 

সরি, সরী (স্ক গমন করাই - প্রহ) সং, 
সরিকা ; সং, আ্ীং, হিক্গ,পত্রী। 
সরিৎ্ (স্ক গমন করা 1+ইত- ক) সং, স্্রীং, 

নদী । হত্র।ছুর্গা। শিৎ-_ ১এক্রিয়াকারণ- 
ক্ূপত্বাৎ সরণাচ্চ সরিম্মতী ” 

সরিৎপতি । (সরি ; ;-পতি, ৬্ঠী 

7775747818 
সরিত্বান্ লের- দাত । 'সরিত্বৎ, স- 

রি নদ্রী+বহবেতু)- অস্ত্যর্থে) সং, 
পু জাষুদ, সাগর । 

সরিৎহ্ুত (জেরিৎ সেই নদ্দরী-সুত পুত্র) 
মং, পুহ গায়, ভীষ্ম | 

সরি 91, জরিতান্বরা (সরিৎ্ নদ্বী_বর 
অহান্তম, শ্রেষ্ঠ । সরিতাম নদীমকলের 
_বর আঅত্যুন্তম) সৎ, স্ত্রীৎ, গঙ্গা । শিং 
_-১ পত্বৎ দেব সরিতাৎ নাথ ত্বৎ দেখি 
সরিতাশ্বরে । উভযোঃ সঙ্গমে লাত্বা মু 
ধানি দুরিতাঁনি বৈ”? 

সরিমা (সরিমন্, সত গমন করা ইমন্_ 
ত1) সৎ, পু, গমন। বায়ু। 

সরিল (সলিল দেখ, ল-র) সং, ক্লীৎ, জল। 
সরিষপ ; আখ পুথ্, অর্ধপ, সরিষা । 
জঅরীস্থপ স্থেপ [যঙ্লুগন্ত) গমন করা, দিত, 
অ(অন্)-ক) সৎ, পুঙ, যাহারা বুকে 
হাটিয়া যায়) অর্প, বৃশ্চিক, ভেকাদি। 
জ্যোতিষে--মীন বৃশ্চিক কর্কটরাশি। 

জক্ক (স্ত গমন করা+উ -ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
হ্টীণ, সুশ্ষ্স । সং, পুৎ, খড়েগর মুষ্টি, মুট | 

সরূপ(স সমান- রূপ, ১মা- হিৎ,) বিং, 
ভিৎ, সমানবূপ | সদৃশ । 

সরূপত্তা সেরূপ +তা- ভা) সং জ্ীং, এক, 
রূপত1, তুল্যতা, সাদুশ্য। 

সরোজ, জঅরোজন্মা (সরদ্ সরোবর-জ 

[জন্ জন্মান+অ.ড)-ক | যে জন্মে, 
৭মী_য। সরোজন্নৃ,সরস্- জন্মন জন্ম, 
৬ঠী-হি২) সৎ, ক্লীং, পদ্থা। বিৎ, ব্রি, 
সরোজাত। 



৬০৮৯৭ পিপি: এশা 

নর 

সরে।জিনী (সরোজ পদ্ম+ইন্-_জমুহার্থে, 
ঈপ. _ প্রৎ) সৎ, স্্রীং, কমলিনী, পদ্ধিনী, 
পদোর ঝাড়। পদ্ববহছল পুক্ষব্রিণী। 

সরোজী (সরোজিন্, সরোজ 4 ইন্ _ ক্সস্তয- 
থে) সং, পু, ব্রহ্মা । 

সরোত্সব (সর জল- উৎসব আনন্দ) 
সং, পুৎ, সারসপক্ষী। 

সরোরট, সরোকুহ েরোরুহ, সরন মরে 
বর-কুহ্,কুহ [রুহ জন্মীন4+-*(ক্িপ), 
ভাঁক)-_ ক) যে জন্যে, ৭মী-_য) সং,কীৎ, 
পদ্কঘজ, পদ । 

সরোরুহাসন (সরোকুহ পদ্ধ- আসন বমি- 

বার স্থান। জগতস্াটির কারণ পদ্ম মধ্য 
হইতে ইহার প্রথমে আবির্ভাব; এই 
পুপ্প বিখুর নানি হইতে উৎপন্ন হইস্বা- 
ছিল ) সৎ, পুৎ, পদ্মাসন, অঙ্গ । 

সরোবর (সরস পুক্ষরিণী-বর শ্রেষ্ঠ, 
৬ঠা _ ষ) হাং, পুৎ, পদ্যাপিযুক্ত পুক্রিণী । 

সর্ব ; সং, পুৎ বায়ু। মন । এালাপতি। 
সর্ণ (স্থজ টি করা+অ“ঘ ণঃ)-- ভা) সহ, 

পুৎ্) কটি, নিক্মান। উত্পন্তি। গভাব। 
নিয়ম । নিশ্চয় । শিৎ-১ “ঘদি সর্দ এষ 

তে।” মোহ্। মোক্ষ | যত্বু, চেষ্টা । উৎ- 

সাহ। অধ্যায়, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ অনু- 

মতি । বন্র প্রবণতা, মত, চুক্তি । পরি- 
ত্যাগ । মলত্যাগ । 

সর্গবনদ্ধ সের্ণ অধ্যায়- বন্ধ বন্ধন, ৭মী_ 
হিৎ) সৎ, পু) বহুত, অধ্যায়বিশিষ্ট গ্রস্থ, 

মহাকাব্য । 
সর্জজ 7 ক্জে স্থট করা+মংঅন্)-_ ক) 
শঙ্ডা ) সং, পুৎ্) শালগাছ। শালগাছের 

বু, ধুনা। 
সঞ্জক; সং, পু, পীতশাল। শাল। 

সঞ্জগনঙ্গা ; সৎ, স্্রীৎ, রানা । 
সর্জন শ্কেদ ত্যাগ করা ইত্যার্দি+অনট্ 

- ভা) বিসর্জন, ত্যাগ | সষ্টি। (1+অন্ট 
_শ্ৰ) সৎ, ক্লীৎ, মৈন্যের পশ্চান্ভাগ। 

সজ্ঞমণি সের্জ শালগাছ-মণি রত্ব) 
সং, পুং, সঙ্জবুক্ষের নিধ্যাস, ধুনা। 

সঞ্জরস সে শালশাছ-_ রস, ৬ঠী-ষ) 
সং, সুখ, ধুনা, শালআাও1। 

১৫৮১ |] সর্প 

মঙ্জি ) তস, ত্যাগ করা+ই-র্্ম। 
সর্জিকা ( কণ্_যোগে সর্জিক) সং, 
সঙ্জী স্্াং, ক্ষারবিশেষ, সাজী- 

মাটা। জি, জ্ীঁ_ক্ীৎ, নদীবিশেষ। 
সর্জ, (অজ্ঞ উপার্জন করা+উ- প্রৎ) 

সং, পুং, বণিক, ব্যবমায়ী। স্ত্রীং, বি- 
ত্যত। হার। অভিস্রণ, পশ্চাদ মন । 

সর্প_ পুং ] (সপ গমন করা+অ 
সপাঁস্ত্রী২ৎ / (অন্)-ক) সং, সরীস্থপ- 

বিশেষ, সাপ। (+অল্-ভাবে) গমন । 
শিৎ--১ “অপ্রিয়েণাস্ত তান্ দৃষ্ট। কেশাঃ 
শীর্ঘ্যন্ত বেধসং | হীনাঃ দ্বশিবরতো! ভূয় 
সমরোহুন্ ততঃ শিরঃ ॥ সর্পপাস্তেছতবন্ 

অর্পা হীনত্বাদ হয়ঃ ত্মৃত1ঃ1” নাগকেশর। 
শ্শ্রীধারী ম্নেক্ছজাতিবিশেষ । 

সর্পকন্কালী; অং, ক্ত্রীং, সর্ণবিষঘাতিনী 
লতাবিশেষ। 

সর্পণ পর্বে দ্বেখ, অন(অনট্)-- ভা) সৎ 
ক্লীঞ,। গমন, গতি । 

সর্পদৎতষ্র ; সং, পুৎ, দস্তীবৃক্ষ । খ্রা-স্স্ীং, 
বৃশ্চিকালী । স্ট্রিক! _স্তরীৎ, অজ শৃন্দী। 

সর্প] ) সৎ, স্ত্রীঘ, সৈংহলী। শী -স্ত্রীঘ, 
গোরক্ষী | 

সর্পদমনী ; সং, স্ত্রী, ৰন্ধ্যাককে টা । 
সর্গকৃক সের্পভুজ, অর্প-ভুজ [ভুজ +৮ 
০(্িপ)- ক] যে ভোজন করে, ২য়া_ 

ষ) সৎ, পুৎ, সর্পভিক্ষক, ময়ুর | গরুড় । 
সর্পরাজ (সর্প_-বাজ রাজন্ শব্দজ, *্ঠী-_ 

ষ) সৎ) পৃৎ, বাহুকি, অনজ্জদেব। 
মর্পনত্র (সর্প-_জত্র যন্, *ঠী -ষ) অহ, 

র্রীৎ, সর্পযজ্ঞ, র্পনাশক যক্, সর্গকুল 
ধবৎসের নিমিত্ত যর । 

সর্গসত্রী (সর্পসত্রিন, সর্প-মন্র যজ্ঞ 
ইন্_অস্থ্যর্থে। সর্পঘাতে ইহার পিতার 
মৃত্যু হওয়াতে, তণ্প্রতীকারার্থে সর্গকুল 
ধ্বংসের নিমিত্ত ইনি এক যচ্দ করেন। 

এই যক্দে মন্ত্রবলে সমুদায় সর্পগণের। 
উপস্থিত হইতে থাকে । শ্রধান প্রধান 

কতকগুলি ব্যতীত আর সমুদয় বিনা- 
শিত হইয়াছিল। অর্পসতর করিয়াছিলেন 

বলিয়া দেই অবধি ইহার নাম সর্পমত্রণ 



সর্বব ] 

পাপন জপ পাশ শাস্তি টি 

হি সং, পৃ সর্প রকারী পরীক্ষিৎ 
রাজারপুত্র, জনমেজয় । 

সর্পহ! সের্পহন্, সর্প-হন্ যে বধ করে, 
২য়া-ষ) সং, পৃং, নকুল, বেঁজী। 

সর্পাক্ষ ; সখ, ক্রীৎ, কদ্রাক্ষ । ক্ষী 
গন্ধনাকুলী । 

সর্পাধ্য ; সং, পুৎ মহিমকন্দবিশেষ | লাগ- 
কেশর । বিং, ত্রিৎ, সর্পনামফ । 

সর্পাবাস ; সং, র্লীৎ চন্দন । সর্পন্থান । 
সর্পাশন (সর্প-_অশন [আশ ভক্ষণ করা 
+অন -ক] যে ভক্ষণ করে, ৬্ঠী- হিৎ) 
অসৎ, পুৎ, ময়ূর । গরুড় । নকুল, বেজী । 

সর্পিহ সের্পিস্, ক্ছপ গমনএকরা47 ইস্ _ ক) 
সৎ, ক্লীৎ, ঘ্ৃত, আজ্য, ছবিঃ | 

সর্পিণী সের্প+ঈ- প্রৎ, ইন্ _ আগম) সখ, 
স্বীৎ, ভূজলী, স্ত্রীসর্প। 

সপ সের্পিন্, প্ গমন করা+ইন্িন্) 
_-ক) বিশুত্রিৎ, বিসর্পনশীল, গযনশীল | 

সপরৃষ্ই, সর্পেন্ ; সং) কীৎ, শ্রীখণ্ড, চন্দন । 
জর্প (জর্দ গমন করা+অমন্)-ক) 

বিৎ, জিৎ, সমগ্র, সমুদয়, সকল । ত্ক+ 
বন্- ৭) সং,পৃৎ,শিব। বিষু। (মহাভারতে 
_তিনি সমুদ্দায় কার্ধ্য করণের মূলীভুত 
ও সন্বিজ্জ বলিয়া তাহার নাম সন্দ)। 

শিৎ- ১ অসতশ্চ সতশ্চৈব স্স্য প্রভ- 
বাব্যয়াঃ 1 

র্মধ্সহ (সব্দ-সহা সম্া করা+'অ(খ) 
_ ক) সং, পুং, সকলসহিষু্। 

জর্ৎসহ] (জন্ব সকল [মনুষাী_ সহ 
[সহ্গকরা] বহন কর1+4-অখে)-ক আপ) 

সং, জ্ীৎ, বন্গুমাতী, পৃথিবী | 
অন্বকত্বী ( 'সর্সকর্তৃ সর্ব সকল | পদার্থ) 

_ কৃ অষ্টা) সং, পুৎ, ব্রঙ্গা, বিধাতা । 
সর্পকন্মণ (সন্দ সকল-কর্খ্বন কার্ধ + 

ঈন(ণীন) _ নৈপুণ্যার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, সকল 
কর্মক্ষম | শিৎ - ১সধ্গ্রামে সর্দাকীণো 
বাঁছ যঙ্জেটোপজান্বকে।” 

সর্দক্েশী (সর্বকেশিন্, অর্_ কেশ+ইন 
_ অন্ত্যর্থে) সৎ, পুৎ, নট, নুত্যকারক । 

সন্্গ (সপ্ন সকল-গ গম গমন করা 
++ অ/ড) -ক। যেগমন করে, ২য়া- ষ) 

2 স্্রীৎ, 

১৫৮২ |] 

ূ 
ূ 
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সব 

এোপিপাচাপাশাীশীাীশশীশিীশিশীিপিপপিসপশা পাশাপাশি সিপিবি াাশিশাশিপীপিশপীাস্পেিসপিতিশিগপাল 

বিৎ, ত্রিং, সর্ণত্রগামী, ব্যান সং, 
পুখ্»শিব। আত্মা। বায়ু। ত্রহ্মা । ক্লীং, 
জল ।গ!-_স্্রীং, প্রিয়ঙ্ু লতা । 

সর্বগত সেব্ব-গত গিয়াছে) বিহ, ত্রিৎ) 

সন্ব্যাপী, সব্পত্রশ্থিত। 
সন্দ্গ্রন্থি; সং, পুং, পিপ্পলীমূল। 
সর্ধবস্কষ সের্ব- কষ. গমন করা+ অখে) 

_ ক) সহ, পুৎ, পাপ । বিং, ভ্রিং, সন্বা- 
তিত্রামক, যে সকলকে অতিক্রম করিয়া 
উঠে, সন্প্রধান। পাপী। 

সর্দজনীন (সর্দঘ সকল-জন লোক+ 
ঈনণীন)-হিতার্থে) বিৎ, ত্রিৎ, সক- 
লের হিতকারী। সর্দলোক হিতকর। 
বিখ্যাত। 

অন্বজ্ৰ সের্ব সকল -জ্ঞ [কতা জানা+ 
অডে)- ক] যে জানে, হয়া ষ) সং, 

পুং১ শিব । বুদ্ধ । বিৎ, ব্রিঘ, যিনি সকল 
জানেন। _ক্সীৎ। কুর্গা। শখ, 
“ জর্ববজ্ঞা সব্ববে্তৃত্বাচ্ছাশি হান্তি- 
কুচ্যতে |”? 

সর্বতঃ (সর্দমতম্, সম্া সন [সপ্মী 
স্থানে) তম) অং) সকল », সকল। 
বিষয়ে, সকল প্রকারে, সঙ্গ .এগে। 

সর্মতন্ত্র 0১1)1)]1০) আাধার- ভিন্ন । আহ, 
সিদ্ধ, যে কথা প্রমাণসাপেক্ষ নহে, 
আপনা হইতেই সিদ্ধ ভম। 

সন্দতিক্তা ; সং) শ্বীৎ। কাকমাচী। 
সর্বতোদ্র (অস্বতন চারিপার্থ্ে-ভদ 

মঙ্গল) সং, পু ক্লীৎ্, উৎ্সর্ণ বা প্রতি- 
ঠার্দি কম্মে পৃজাধার চহুক্ষোণ মণ্ডল" 
বিশেষ, যাহার দশকে দ্বার। চিত্র 
কাব্যবিশেষ। দেবগৃহবিশেষ। চহুর্দিকে 
দ্বারযুক্ত ধনীদিগের গৃহবিশেষ। 'জ্ক্যো- 
তিষে_-শুভাশুভ জ্ঞানার্থ মণ্ডললিশেষ। 

পুং, শিশ্ববুক্ষ | বিষ্ুরথ । ব্যহবিশেদ। 

বশ, বাশ । বি, ভিৎ্, জন্বন্ত মল- 
দায়ক । দ্রা-ক্প্রীং, গন্ভারী । 

সন্নতোমুশ সেপ্বিতস্ চতুন্দিকে- মুখ ব- 
দন্, ৬্ঠী-হিৎ) বি, তং, সন্নদ্দিগভি- 

মুখ, সন্নদিগ্বস্ঠী। সকল বিষয়ে শ্রিত। 
সং, রীৎ, জপ । সা।কাশ। পুছ, পঞ্চানন, 



সর্বৰ [ 

শিব । চত্ুদ্ম,খ, ব্রহ্মা । আত্মা । ব্রাঙ্গণ। 
প্বদ্ঁ। আশ্ি। শিং-১ “জ্ক্বতঃ পাণি 

পাদাস্তরঃ সম্মতোহক্ষি শিরোমুখঃ । বিশ্ব- 
ব্ধপো! মহানগ্সিঃ প্রণীতঃ সর্ব কর্ন |, 

সন্বত্ত (সর্দ্] সকল+[সপ্তমীস্থানে] ত্র 
, সকলদিকে, সকল শ্হানে, জকল 

কালে । সকল-ব্ষিয়ে। 
সর্রবথ। (সঙ্গ সকল+থাচ-_প্রকারার্ে) সন্নমঙগল সেব্ব সকল -মঙ্গল 

২) জকল প্রকারে । ভূশ, অতিশয়। 

হেতু । শ্বীকার | নিশ্চয় । 

সপ্নদ মন ) (সর্ঘা সকল-দ্মন [ক্ষমৃ- 
ফাস্লন্দম্ প্ি₹দমি1অন-কাষ্দমন 

করে) সং, পুৎ১ শকুস্তলাপুর) পরম্মান্তপুর, 

ভরত | বিং। ত্রিৎ, সকলের দম্নকাত্রী। 

সর্ব শী সের্বদরশিন্, সর্দ-দশিন্ যে 
দেখে, ২য়া-ষফ) বি, তরি, অর্দদরষ্টা, 

যিনি সমুদায় দশন করেন, আভিঙ্ঞ | 

সাৎ, পুৎ, বুদ্ধ । পরমেখর । 
অর্দদ1 (সন্ব সকল +দ1- কালার্চে) অঙঃ 

সদা, সকলসময়ে । 

সর্বদেনমুখ সের্দা সকল- দেন দেবতা 

মুখ বদন, যে দ্রেব্তািগের মুখ- 

স্বরূপ) সৎ, পুখ, আগ্সি, বঙ্ি। 

সুন্দর ) সেপ্ব-_ অন্চ, পুজা কর। 4 

সর্দদ্যর্ণ ) *কিপ), অ- প্রথথ। দ্রি- আ।- 

শাম) বিৎ, ত্রিং, সকলের পূজাকারক। 

মনদবধুরীপস্্দ সকল -ধুর্ ভার-জঈনৌন) 

- বহত্যর্থে) বিৎ,ভ্িৎ,মসকলভার বাহক । 

সব্দনাম (জঅন্দনামন, সন্ম-নামন্ নাম) 

সং, র্লীং, সকলের সহক্দা। ব্যাকরণের 

জতজ্ঞা বিশেষ, বিশেষ্যের পরিবর্তে ধাহা। 

বাবজৃত হয) অর্পন যদ্ তদ্ প্রভৃতি 

সকলের নাম। 
সর্বনাশ (সর্ব_নাশ ধ্বংস, ৬ঠী- ষ) 

সৎ, পুং, সমস্তক্ষয়, সকল ধ্বংস । 

সর্বপথথীন সের্ব_ পথিন্+ঈন নীন)গ্র৯9 

বিৎ। ত্রিৎ, সকল পথগামী। সন্কপথজ্ঞ। 

সর্বভক্ষ (সর্দ সকল-ভঙক্ষ হে ভর্গণ 

করে) সং, পুৎ$ হুতাশন; বহি, অগ্নি। 

ক্ষা_ক্ত্রী, ছাগী | বিং, ত্রিং যে সমুদায় 

বন্ধ ব। খাদ্য আহার করে। 

১৫৮৬৩ ] সর্ধব 

শীশিতশিশ্প্ী শী শশচাশীশীিটিত পাশাপাশি পশ -৯০শশীীশাদিশ 

সন্নতক্ষ্য ) রি সি যে সমুদায় ধাদ্য 
বা বন্য ভক্ষণ করে। যে ভক্ষ্যাভন্ষ্য 
বিবেক না খাক্কাতে সমুদায় বস্ত আহার 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

) ; সর্বভোগীন (সর্ঘ- ভোগ + ঈনপণৌন)- 
প্রৎ্) বিৎ, ত্রিংঃ যাহা সব্বভূতের ইঞ্ট- 
সাধক, ভোগোপতুক্ত । | 

মোগ্, 

যিনি সকল মোক্ষ দান করেন অথবা 

মাল মোক্ষ-আ যে দান করে) সৎ, 

স্ট্রং, দুর্গা, শঙ্করী।, শি২ং-১ “মঙ্গলং 
মোক্ষবচনহ চা শন্দো দাতৃবাচকঃ | সব্বান্ 

মোক্ষান্ যা দদাতি সা এব সব্বমন্গলা ॥ 
হধে সম্পর্দি কল্যাণে মুদলৎ পরিকীত্তি- 
তৎ। তান দদাতিচ যা দেবী সা এব 
সর্কবমললা।” ২ “সব্বমকলশধশ্চ জআ- 
ম্পূর্ণাশ্চধ্যবাচকঃ । আকারো দাতবচন- 
স্তম্বাৎ জা সন্দমঙ্গলা |, ৬ “সব্বাণি 

জদযস্বানি মঙ্গলানি শুভানি চ। দৃদাতি 

চেগতান্ লোকে তেন সা সর্মমঙ্গলা।” 

মর্ধচও (মন্দ ময়(ময়ট)--অপুখকৃ-ভাবা- 
থে) বিং,ভিৎ, অন্বাক্মক, সকলস্বরূপ। 

বিড়াড়বূপী । সং, পু, ঈশ্বর | 
সর্বমুল্য (জর্ন সকল [দ্রব্যের] 

সৎ, স্্ীৎ, কপদ্দক, কড়ি। 
সর্বাযুষক (সর্ন সকল [বস্ত,)-মুষত লু 

টিয়া লওয়া141অক(ণক)_-ক) সৎ, পুৎ, 
কাল, সময় । কালে সকলই ধ্বংস হইয়া 
থাকে । 

সব্বমেধ (সর্দ_ মেধ 1 আ(আন্)-_ ক) বিৎ, 
ত্রিৎ, জন্দনংহারুক। সর্ধসঙ্গী। পুহ) 
জন্নযজ্ঞ । 

সন্বরস(সর্ধ সকল- বস আস্বা) সং১পু২, 
পুন । বাদ্যযন্ত্রবিশেষ | বিদ্বান্। লব্ণরম | 

সব্নরসোত্রম সের্ব- রস -উন্তম) সং, পু 

ল্বণরস, মেকল রসের মধ্যে সাতিশয় 

ছু বলিয়া)। 
সর্ধরাত্র (সর্প সকল-রাতি, অ- প্রৎ) 

সং) পুৎ, অমস্তরজনী, সমুদায় রাতি। 
সর্দ্দরী (৮ গমন করা+বলিপ্-ক, ঈপ) 

সং, স্ত্রীঘ, লাত্রি। 

মূল্য ) 
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»। পপ শশী শিপ 

জর্দরীকর সেন্দরী [শ্রী শঙ্গজ] রাতি- | সন্মবেশী মেন্দবেশিন্, সর্দ সকল -বেশ 
কর যে করে, ২য় _ষ্) সৎ, পুৎ, চন্দ্ব। পরিচ্ছদ বা ড়ুবণ4ইন্_ অস্ত্যর্থে) সৎ, 

সর্ঘর্তপরিবর্ত সের্দ_ঝহু_পরিবর্ত। ই-!  পুং, নট, সকলবেশধারা। 
হাতে ছয় খতুর পরিবর্ত হয়) সং, পুং, | সর্দশঃ (সর্্বশন্ সর্ব +চশস্- প্রৎ্) অত) 

বত্মর। বর্ষ । সক্কলপ্রক্কারে, মাধারণনূপে। 

সর্দর্ঁফল (সর্দ-ধতু_ফল). সকল পাহু : সর্বাশান্তিক্ক* ) মং, পৃঃ ভরতরাজ। শতু- 
জাত ফল। শিং-১ "মন্রর্তকুহুমাকীর্ণে | ভ্তলার পুত্র। 

সর্ননভূ্ দলশোভিতে 1” সব্ধশুচি মেব্ব শুচি। যিনি সকলকে প- 

সর্দল।-লী (সন্দ মকল-লা লগওয়া+ বিত্র করেন) সং পুৎ, অগ্ি। 

অ_ প্রং) সং, স্ত্রী, তোমরা, শাবল | | সর্দসঙ্গত ) মহ, পুৎ, ষষ্টিবান্য । বিৎ, ভ্রিৎ। 

সর্মপি্গী সের্দলিশ্িন, সর্দ সকল-লির্গ : সপ্নক্রোচিত। 

[জাতির] চিহ্ন +ইন্ _অন্তার্থে) সৎ সর্নসন্নীহ ) মহ, পু) সর্দ্মান্তর্দন্টী আত্ম।। 

পু বেদবিক্রদ্ধাচারী বৌদ্ধক্গপণক পাষণ্ড, | সমুদয় গৈন্য মমলেত এবং সজ্জিত করা। 

পামর, পূর্ত । সন্দমমতা ; সং, স্প্রীৎ, মকলের প্রতি সমান 

সন্বলোক (সন্দ সকল -লোক জগৎ) তঙ্গান বা ব্যবহার । সমুদায়ের একম্ত্য 

সর্দলোকপিতামহ (সর্ব সকল-লোক। সহি । 

ভবন-পিতামহ। স্দাবন্ব মনু ত্রদ্ধার সন্ধসিদ্ধি; সং, পুং, শ্রীকল। সকলমাধন। 

'আদেশানুসারে মনুষ্য ও আন্যানা জীন | মন্দ (মিস ধন, স্বকীন) আং, ক্লীং, 

জন্য প্রভৃতি মমুদায় স্থষ্টি করিয়াছিতলন। ূ সমুঙ্দায় ধন, মকল মল্পন্তি। সার। 

এই নিমিন তিনি সর্মলোকের গিতাস্বন্ধপ সর্গরকফিণ; মং পু, বিশজিৎ নামক 

| 
] 

সং) পুৎ, নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড । সর্দমহ ; সং) পু, গুগশুলু। তরি, সকল 

পরিগণিত । ব্রদ্দা সেই আদি পিতা। যঙ্গবিশেষ । 

খাব মন্থর পিতা এই নিমিভ্ত সর্ন্ম- মর্ননমগার (সর্ধ্স _ মার) মং, পুং, অচিকিৎ- 

লোকপিতামহ) মৎ, পু, ব্রচ্মা, বিধাতা। ম্য রোগার্ড 'আআমমমরশ ব্যর্সির আন্ম- 

শী 
সর্দশোহ ের্দ সকল-লোহ্ লৌহ) | খাঁতরূপ যন্ত। 

সৎ পুহ, লৌহমর্ বাণ । শিৎ-১ প্র" । সর্ধাঙ্গী সেলপিন্) সৎ, পুত গোপকন্যার 
্ষেড়নঃ মর্দমলোহো। নারাচ এষণশ্চ সঃ ৰ গর্ভে নাপিতের ওবসঙাত বর্ণনক্ষর 

সর্দমবন্ধতা মের্দা জকল-_বল্পতা প্রিয়া, | জাতিবিশেষ। 

৬ঠী -ষ) সৎ, স্ত্রী, অসতী, কুলটা | বিৎ। ! সর্ধাজ (সনদ মকল- ক্ষ অবসন্ন) যু 

ত্রিং, সকলপ্রিয় । _স) সং, ক্লীৎ, সকল অবমুব। 

সর্দবিদ্ ) সেল্গনেদিন্, সর্দবিদ্,বেদী। সর্নাজহম্দর ; সং, পু. হুঁদধবিশেষ 
আনননসেদী | [বি্দি জানা + ্(ক্িপ)) সব্বঙ্ীণ (সন্বা্গ + সন(নীন)-- সম্বন্ধে) 

ণিন্ - ক] যে জানে, ২য় -ষ) বিং, ত্রিৎ, ।. বিং, ত্রিৎ, সকল অবয়বীম, সকল আঙ্গ- 

সন্বন্ধ, সকল জ্বানধুক্ত, যিনি সকল ; সন্গন্ধীয়। সর্ধাঙ্গ-ব্যাপক ।শিৎ-১ ব- 

জানেন। পু) পরমেশ্বর | সানস্তপ্্রকনিভে সন্দার্সীণে তনুত্বচে। 

সব্র্ববেদ সর্ম_বেদ+ত-প্রং) সং, পুহ, | কাণ্ডীরঃ খাডিগিকঃ শার্সী রক্ষনৃ বিপ্রাং 

যে বাণ সর্্ঘ বেদ অধায়ন করিয়াছে। | স্তনুত্রবান্।” ভেটি)। সকল অবয়বে 
বিৎ, ত্রিৎ, সর্বজ্জ | হিতকারী | সম্পূর্ণ, নিখুত । 

সর্দবেদ1$ (সর্ববেদন, সর্ব সঅকল--বেদি | সর্ব্বাণী সের্কর শিব+ঈপ._ প্রত আন্ 

পাওয়ান+অস্-ক) সং, পৃ, সর্বান্ব  আগম, কিংবা সর্ব-নী পাওয়া+০ 

দক্ষিণ যাজক । | (কিপ)- ক) সৎ, স্্রীং, সর্ববপত্থী। ভবানী, 



সর্বেবা [ ১ 

কপ পপি 

ছুর্গা। শিৎ- ১ “সর্গান্সো 
জন্মমৃহ্যজ রাদদিকং | চরাচরাংশ্চ বিশ্বস্থান্ 
সন্ক্বাণী তেন কীর্তিত। |” 

সর্দাধিকারী সের্বাধিকারিন্, সম্প সকল 
+অধিকার+ইন্_ অস্থার্থে) বিৎ, ব্রিং, 
যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে, 

মঙ্জী প্রভৃতি । কাষন্ত্বের উপাধিবিশেষ । 
অান্ুভতি ; সং, স্মীৎ, শ্বেতর্িবু হা। জিন- 

বিশেষ । বিৎ, ত্রিৎ, তত্বজ্ঞানী। 
অন্ননীন (অন্ন সঅকল- অন্ন ভাত+ঈন 

(শীন)-- ভোজনার্থে) বি, তি, সর্দান- 
ভোঁজী, যে সকলের অন্ন ভোজন করে। 

সর্লাপেক্ষান্যায়-ন্যায় তে২) দেখ । 
আধ্নীভিমন্ধী মেব্নািসবিন্, সর্তা সকল 
ঈদ _-অমৃ-ধা [ধারণ করা লক্ষ্য 

করা4-ইন্ - অস্ত্যর্থে ) সৎ, পুহ, বৈড়াল- 

ব্রতিক, ছদ্বাতপন্গী। যে সকল বিষে উপ- 
হাস করে। 

অন্বতিমার (শর্ব সঅকল- াভি-স্ক শ- 
মান করা 4 অয.) ভ1) সৎ) পু২, চহু- 

রস মৈন্য শে নন করণ । 

অন্নার্থমাধিকা ; মহ। ভ্রীৎ, ছ্র্া। শিৎ-৮১ 
[5 শিবে সন্বার্থম।ধিকে।” 

সন্দাগমিদ্ধ সেম্দ মকল- অর্থ বিধেঘ। 
প্রয়োজন- সিদ্ধ নিষ্পন্ন। ৭মী-ষ। 
ইহার জন্মে তাহার পিতার সমুদায় 

ভভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ) সং, 
পুহ। বুদ্ধ'। বি, ত্রিং,। অকলগ্রয়োজন 
শিদ্ধিযুক্ত | 

সন্দাব্সর কা সকল [পদার্থ] অবসর 
'অবক!শ) সৎ, পু অদ্ধরাত্র, নিশীথ | 

জন্বাস্মী; সং» স্ীৎ, জৈনমতে ষোড়শ 
বিদ্যাদেবীর মধো এক দেবী । 

সন্্াহ্ (সর্প সকল- অহন পিন) সৎ, 
পু, মমস্তরিন, সমুদায় দিবস। 

মন্দের মেব্ব সকল-ঈশ্বর প্রভ, ৬ঠী 
-য্) সৎ, পুহিঃ শিব, মহার্দেব। আাব্- 

ভোৌম, সকলের রাজা । বিৎঃ ব্রিং, সক্ষ- 
€লের প্রভু । 

অর্বোন্তর সের্দদ _ উত্তর) বিং, ত্রিং সকলের 
অপেম্া অধিক । মব্ধ প্রধান। 

পপ ০১ পাতি শী পিপিপি, 5 

ৎ গ্রাপয়তি । 

৫৮৫ ] শব 

শি শিশা পিপি শি পাশপাশি শি টি পি পিপাসা? জপ পপ ০ 

মর্বৌধ সেব্র্ব সমুদায়-ওক্ব সমুহ) সৎ, 
পুং চতুরঙ্গ সেনা সমবেত করণ। খুরু* 
বেগে! ূ 

৷ সর্ববৌষধি (মর্পসা- ওষধি ) সৎ) স্ীৎ, কুষ্ঠ 
| মাংসী হরিদ্রা বচা শৈলেয় চন্দন চম্পক 

মুরা কপূর মুস্তা-এই কয়। 
সর্ধপ ৫ শক গমন করা+অপ-ক, ষ্ 

সরিষপ আগম) সৎ পু, শস্যবিশেষ, 
সরিষা । বিষবিশেষ | ষড় লিখ্যাপরিমাণ । 

শি২--১ “ জলান্তরগতে ভাঁনৌ যচ্চাণু 
দুশ্াতে রজঃ । তৈশ্চহূর্ভিভবের্িখ্যা 
লিখ্যাষড় ভিন্চ সর্দপহ ৮ পী-স্দ্রীঘ, থপ্জন 
পণ । 

সল, সলিল (সল্ গমন কন4আ, 

ৰ ক) সৎ, রী, অন্ু, বারি, জল । 
জলজ্জ সেহ -লজ্জা) বিং, ত্রিৎঃ সব্রীড়। 
সলিলকুন্তল (ফালিল জল -কুস্তল কেশ) 

সং, প্, শৈবাল, শেওল।। 
সলিলক্রিয়া (সলিল - ক্রিয়া কাধ্য ) সং, 

ত্রিং, তর্পনাি । জলদ্বারা চিত] ধৌত্ত- 

ইল -. 

করণ। 
সলিল (সলিল ভীল-_জ [জন্ জন্মান 
ূ +অ.ড)- ক] জাত) সং) কী, জলজ, 

পদ্ম । বিৎ, ভ্রিৎ, জলজাত । 

ৃ সলিলধি, সলিলনিধি সেলিল জল --ধা, নি 

ধা ধারণ করা+ই-ধি) অহ, পুত 
জলনিধি, সমুদ্র । [পুৎ, জলাশম। 

সলিলাশয় (সলিল জল -_ আশম্ন স্মান) সং, 

সলিলেন্ধন সেলিল জল - ইন্ধন প্রহ্দলন) 
সখ, পুৎ, বাঁড়বানল। 

সলীল (স্ সহিত -- লীলা, ১মা _ হিৎ) বিহ, 
ত্িং, লীলাযুক্ত, ক্রীড়াকারী। শিং-১ 
“লসদ্বিতানভষিতে মলীলবিভ্রমালমৎ ।” 
ভঙ্গীমহিত । কৌতুকী, কৌতূহলী ৷ 

সন্পকী (সল্ গমন করা+ অক-ক,ল-- 
দ্বিত্ব ) সৎ, স্ৎ, সঙজারু পশু । বাবলা 
গাছ । 

সৰ(শ্ প্রমষ কর11 অঅল)-শ্ী) সং, 

পু২ যন্ছে প্রস্তত আসব । অপত্য, স- 
ভ্বান্।মসৃধ্য। চন্দ্র । পে অল - ভাবে) প্র” 
সব। (অল _ধি) যজ্ঞ |. রী, জল। 

ূ 
র 

ূ 
ূ 
ূ 
ূ 

৯০৪ 

সপ শাপপস্পি 
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পুগপরস । সোমরস নিষ্পীড়ন ও পান। 
সের্ধশব্বজ) বিৎ, সকল। | 

সবন হু প্রসব করা+ অন(অনট)--ভ। ) 
সং,ক্লীং, যজ্ঞে স্সান। স্গান। সোমরস" 
পান। প্রসব । চত্দ্র। পুৎ, পুদ্ষরহ্থীপ্পতি। 
(+অনট্ -ধি) ক্লীধ, ঘজ্ঞ । 

সবন্ধকগ্রয়োগ--কোন বস্ত বন্ধক রাখিয়া 
থণদান। 

সবয়াঃ সেবয়ন্, স সমান- বয়স জীবন- 
কাল, ৬ঠী-হিং) বিং,ত্রিং, বয়স্য, লিক, 
সহচর | শিৎ-১ “ সবয়োভিরন্বিতা | ?? 
সমসাময়িক ব্যক্তি । বিৎ, ত্রিৎ। সমবয়স্ক। 

সমসাময়িক | 
সবর ; সং, পু, জল। মহাদেব । 
সবর্ণ (ঘ সমান-বর্ণ জাতি, রং, ১মা- 

হিং) বিং, ত্তিং, তুলা, সদ্বশ। সমানবর্ণ, 
সমানজাতি । অমানবর্ণযুক্ত | ব্যাকরণে -- 
একস্থানোষ্চরিত বর্ণ ;যথা-_“সবর্ণেনাক- 
দীর্ঘ |” এ স্্রীং, হ্র্ধ্যপত্তী, ছায়]। 

সবল €(স সহিভ- বল, ১ম - হিৎ ) বিং, 
ভ্রিৎ, বলবান্, শক্তিবিশিষ্। 
রা | 

সনহ1; সৎ জ্জীং, ত্রিরৃতা। 

[ ১৫৮৬ ] 

সটমন্য) ; 

সব 

সবিত। (সবিত্, স্থ [সর্বলোক] প্রসব কর! 4 
তৃন্-_ ক) সং, পুৎ, হৃর্ধা, দ্িনকর | অর্ক- 
রৃ্ষ। ঈশ্বর। শিৎ- ১*ততসবিতূর্বরে প্যৎ।” 
২ “ধাশব্ষ বাচ্যে। ব্রহ্ষাণৎ প্রচোদয়তি 

সর্ধ্মদ।। হষ্ট্যর্থৎ ভগবান্ বিষুণঃ সবিতা স 
তু কীর্তিতঃ ॥ সন্বলোকপ্রসবনাৎ্ সবিতা 
স তু কীর্ত্যতে। যতস্তদ্মেবতা দেবী সা- 
বিত্রী ত্যুচ্যতে ততঃ 1” বিং, ব্রিং, জন- 
য়িত1) যথা--বিশ্বের রক্ষিতা, বিশ্বের 
সবিতা, তাই সে সবিত। নাম ।”? 

সবিতদৈবত সেবিত শুরধ্য-দৈবত দেবতা। 
হুর্ধ্য এই নক্ষত্রের উপর আধিপত্য করেন 
বলিয়া ) সং, পু, হস্তানক্ষত্র । 

সবিতৃুল (সবিতৃু তর +ল--জশ্বন্ধার্থে) 
বিং, ত্রিৎ। সুর্ধ্যসম্বন্ধীয়। 

সবিরী হবে প্রসবকরা+তৃনৃ-ক,ঈপ্) 
স্ীৎ, জন্যিত্রী, মাতা । গাভী । 

(স সমান-বিধ! প্রকার) বিং 
ত্রৎ তুলা, সদৃশ । সমীপ, নিকট । শিং 
-১ “ষম্য ন সবিধে দ্রমিতা দবদহনজ্ভ- 
হিনদীধিতিস্তস্য ।” ২ “ সবিধেইপি ন 
শৃন্মমাক্ষিণী 1 [প্রকার । 

সবিশেষ (সহ -বিশেষ ) বিৎ,।ত্রৎ্, সম্যকৃ 

সন্াস সে সহিত--বাস গন্ধ, গৃহ) বিং, | সবিষ্মর় (স সাহত--বিশ্বায় আশ্চর্যা, ১মা। 

ত্রিং, গন্ধমুক্ত, সুগন্ধ । যাহার গৃহ আছে, 
গৃহন্ছ । 

সবাসা (সবামপ,স সহ-বাসপ্ বস্ত) 

1বং, ত্রিং, বন্্রপিহিত, কাপড়পরা । 
জাবগি; আহ পুৎঃ অপরাহ্ন, নৈকাল। 
জবিকলক (স সহিত-বিকল্গ ইচ্ছানু- 

যায়ী কসন1+ক(ক্ণ্)-_ যোগ ) সং, ক্লাৎ 
ন্যায়ে--পিশেষণবিশিও বিশেষের জ্ঞান । 
€বদাস্তে_-জ্ঞাতৃঙ্ছেয-ভেদজ্ঞান। বিং, 

1ত্রং, সন্দিদ। উভ্ভয়প্রকারে মতানুষাযী, 
বে স্থলে উভয্প্রকার কল্পনারই প্রবৃত্তি 
হয় । 

৬।ব্কাশ (স[সহশন্দজ ] সহিত বিকাশ 
প্রসার ) বিং, 1ভং» প্রফুল্ল, বিকসিত। 
ঘসন্কুচিত। প্রস।রিত, বিস্তারিত । 

সবিগুহ ; বিৎ, ভ্রিৎ শরীরবিশিষ্ট । তাম্পর্যয- 
অআুজক) বোধক্ক। 

_ হিং) বিং, ত্রিৎ। বিদ্মযুযুক্ত | 

সবুর আরবী সবার শব্দজ) সহিযুও, অহা । 

সবৃদ্ধিক (সহ-বৃদ্ধি+কণ্_ যোগ ) লিং, 
ত্রিং*্বৃদ্ধিযুক্ত | হদসমেত | 

সবেশ, সবেষ €(স[সমানবাসং শব্দজ ] 
সামান্য, মহিত- বেশ প্রবেশ, পরি- 
চ্ছদদ; ভূষণ ইত্যাছি ) বিং, ত্রিৎ, সবিধ, 
লিকট। বেশমুক্ত, ভষিত। 

। সব্য স্তু পরম করা+য-শ্) বিং, ত্রিৎ। 
বাম । দক্ষিণ। প্রতিকূল । পশ্চাত্দিকে । 

সব্যসাচী (জব্যসাচিন্, অন্য বাম-সচ 
যুক্ত হওয়া4+ইন্পণেন্)-ক। দক্ষিণ হ- 
সের ন্যায় ষে বামহস্তেও বাণ ক্ষেপণ 
করে। মহাভারতে--“উভো। যে দক্ষিণে 
পাণী গণ্ীীবসা বিকর্ধণে। তেন দেবমন্ু- 
ফষ্যেযু সব্যসাচীতি মাহ বিহৃঃ 1”) সং, পুহ। 
অর্জন, উভন্বহত্তে বাণ ক্ষেপণ সমর্থ । 



ধ্ঃ 

সস্য | 

সব্যাজ (সহ ব্যাজ) বি, ত্রিং, ছলযুক্ত । 
সপ্রতিৰস্ধ | | 

সব্যেষ্ঠ সেব্যেষ্ঠট, সব্যে বামে -স্থা 
সব্যেষ্ঠা থাক1+-অ(ড), ডন্-- ক) সং, 

পৃ, সাঁরধি, রথবাসপার্খস্থ বীর । 
সতীড় (স সহিত-ভ্রীড়া লজ্জা) বিং 

ত্রিং, সলজ্জ, ব্বিনীত। 
সশক্ক (যে সহিত--শক্কা ভয়, ১মা-. 

হিং) বিং, ত্রিৎ) শঙ্কাযুক্ত, ভীত, চকিত, 
ত্রস্ত। 

সশল্য (স সহিত-শল্য শেল) বিং, 
ত্রিৎ, কণ্টকবিদ্ধ, শেলবিদ্ধ। পীড়াদায়ক, 
কষ্টদায়ক, ছৃক্ষর। 

সসভ্জ (স সহিত--সত্জা, ১মা- হিং) 
বিং, ত্রিং, সজ্জিত, সঙ্জাযুক্ত | 

সসত্রসে সহিত-সন্ব জক্ত, ১মা-হিহ) 
বিং, ত্রিং, প্রাণিযুন্ধ । শিং-১ £ন সম- 
ত্তেু গর্ভেষু ন গচ্ছন্নাপি সংশ্থিতহ |” 
সং, ত্বা1- স্ত্রীঘ, গর্ভবতী, গর্ভিণী স্্রী। 

সসৌঠব সে সহিত-_শৌষ্টব বেগ) বিং, 
ত্রিৎ্, বেনগামী, সন্থর | অতিম্ন্দর। 

সসন সেন্ নিদ্বিত হওয়া ইত্যার্দি+ অন 
(অনট)-_ভা) সং, ক্লীৎ, ষক্ঞার্থ পশু বধ। 
বধ । 

জস্ার্বস সেহ -সার্বস) বিং, ভ্রিৎ, সভয় | 
অক্্রীকসে সহিত-জ্্রী, ১মা-_ হিং, কণ 

_ যোগ) বি, ত্রিং, জপত্বীক, জীসহিত, 
ভাধ্যার সহ। শিং-১ “সস্্রীকো ধন্ম 
মাচরেছ্, |” 

জসস্পহ (স সহিত-স্পৃহা ইচ্ছা) বিৎ, 
ত্রিৎ, সাভিলাষ, স্পৃহাধুক্ত, লালস, ই- 
চ্ছ,ক, লোভী । 

সম্মিত (স সহিত--ম্মিত ঈষত্হাস্য, 
১মা-_ হিং) বিৎ, ত্রিং, ঈষৎ হাস্যযুক্ত, 
সহাস্য। 

সশ। দেশজ) সং, ্বনাম্খ্যাত ফলবিশেষ। 

সম্য (সস্ নিদ্রিত হওয়।1+য-৭, শস্যও 
হয়) সং, ব্লীং, বৃক্ষার্দির ফল। ধাস্তদি | 
শাস। শশ্ম। গুণ, উতরুষ্টতা। 

সম্যক সেস্য+কণ্- যোগ) ষং পুৎঃ মণি- 
বিশেষ। খড়গ । 

১৫৮৭ ] সহ 

সপ্যদংবর সেস্য ফল -সংবর আচ্ছাদন) 
সং, পুং, শালগাছ । 

সন্বেদাসে সহিত-ন্বেদ ঘশ্দ) সৎ স্ত্রীৎ, 
দুষিত কুমারী । স্বেরমুক্তা, হম্মরিনা। 

সহ (সহ. সহা কত্া+অঅল্ট- ভাবে ) 
সং, পুৎ-- ক্লীং, বল, শক্তি | অং, সহিত ॥ 
সাহিত্য। সাকল্য। সাদৃশ্য । বিদ্যমানতা। 
সমৃদ্ধি । সন্বন্ধ। €(+অন্-ক) বিং, 
ভি, সহি । সহায়। সমর্প। পুং অগ্র- 
হায়ণ মাস ।হা--স্ধীং, পৃথিবী । মুসব্বর 
গাছ। নিঙ্গীবিশেষ, মুপগপনা্ঠ। ওঁষধ- 
দেব্যপিশেষ, নী । দণ্োঅপলা । শুক্ষষব । 

সহকশ্্ী সেহকম্মন, সহ সহিত -কর্দ্মন্ 
কার্ধা) বিৎ, ত্রিৎ, সহায়, সাহায্যক্কারী। 

ৰ সহকার সেহ সহিত-কৃ বিক্ষেপ করা 
+অ.ষণ)- ক) সহঃ পু, মুগ্ধ আভ্র- 

বৃক্ষ । আমপক্লব। সেহ-কু করা 

(এ্)-ভা) সহায়তা, সাহাধ্য । 
সহকারী (সহকারিন্, সহ সহিত-কৃ 

করা+7ইন্ণিন্)- ক) বিৎ, ত্রিৎ সহায়ঃ 

সাহায্যকারী । কারণবিশেষ। 

সহকুৎ (সহ-কু কর1+০ক্ষিপ)_ক) 

সৎ, স্ট্রীৎ, সহকারী । 

স্হকৃত্বা সেহকুত্বন্, সহ-কু করা+কনিপ্ 

_ ক) বিৎ, ত্রিৎ, সহকারী । ত্বরী- স্ত্রীৎ, 

সহকারিণী। | 

সহগমন সেহ সছিত-গমন) সং, ক্লীং, 

সহিত গমন। সহম্রণ, স্বামীর সহিত 

চিতাঁগিতে জীবিতাবস্থার শরীর দাহ. 

করণ। 

সহচর (সহ সহিত-চর যে গমন করে) 

বিৎ, ত্রিৎ, অন্ুচর, সঙ্গী । শিৎ--১ “সহ- 

চন্মধুহস্তন্যস্তচতান্ক,রান্ত্র” বয়স্য,সখা! 

জামিন, প্রতিভূ। | 

সহচর সেহচর+ঈ _ প্রৎ) সঙ) স্্ীং, পত্থী, 

ভার্ষ্যা । সধী, সঙ্গিনী । পীতঝিন্টটী । 

৷ অহচারী সেহ-চর্ গমন করা+ ইন্(ণিন্) 

_ ক) বিৎ ত্রিৎ, সঙ্গী । 

সহজ সেহ্ সহিত-জ [জন্ জন্মীন7 স্ 

(ড)- ক] ঘে জন্মে) সই) পু, হো র, 

এক জননীর গর্ভো্পন্ন আতা । স্বতাৰ ! 



সহ 

বিং, ত্রিৎ, স্বাভাবিক । সুলভ, 'অনায়ান্স- 
সিদ্ধ। সহজাত, প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক । 
শিৎ-১« সহুজপ্রাকৃতাবপি। ” জ্যো- 
তিষে--জন্মলগ্ হইতে ভূতীয় স্থান । 

সহজন্য1; সং, স্ত্রী, অপ্দরাবিশেষ। 
সহজমিদ্ (অহজ স্বাভাবিক-মিত্র হু- 

জৃৎ) সৎ, ক্লীৎও স্বাভাবিকন্থঙ্গং, ভাগি- 
নেয়, পৈতৃমত্রীয় মাতৃত্ষআীয় প্রভৃতি, 

ইহার] বিষয়ের অথশী নয় বলিষা 'স্বাভা- 
বিক মিত্র । 

ইন (সহজ স্বাভাবিক -- শত্রু, 
সহজারি অরি) সৎ, পুৎ) স্বাভাবিক 

শত্রু, বৈমাত্রেয় পিতৃব্য ও তাহার পু 
ত্রাদি, ইহার! পৈতৃক ধনের অংশী, মুত- 
রাং জন্মের সঙ্গেই ইহার্দিগের শক্রভাব 
উৎপন্ন হয়। 

সহজেণ্তর (সহজ-- ইতর) বিং, তরি, অস্বা, 
ভাখিক, অলৌকিক । 

সহ ওক; সৎ, ক্লীং, মাংসব্যপগ্নবিশেষ । 
অহদেব (সহ হি যে খেলা 

কনে) সৎ, পুং মান্ধীর পুত্র, পাুর ক- 
নিষ্ঠ পুত্র। জরাসন্ধপুত্র মগপাধিপতি। 
বা শ্বীৎ, প্রিরধুধক। দর্ডোখপল। বী 
টং ্ ীহ, সর্দা ম্ফা। 

সহধশ্মিণী সেহ সছিত- ধর্ম 
অহধম্মচারিণী ইনৃ-প্রৎ, ঈপ । গাহ 

ধর চারিণী [চর গমন করা+ইনূ 
(ণিন্)--ক] যে স্ত্রী আচরণ করে) সং, 
স্তীং, পত্রী, ভার্ধ্যা, ভর্তার সহিত ধর্মানু- 
ানকাদিণী। | 

হন (আহ. হা করা+অন--ক) বিৎ, 

ত্রিৎ, সহিষুঃ | €+অনট--ভাবে) সৎ, 
রীং, মা, সহাকরা। প্রতীক্ষা । 

অসহনীর (পুনে দেখ, অনীয়-__ শ্) বিৎ, ত্রিহ, 
সোটঢব্য, আস্ত ঝরিবার যোগ্য । 

সহভাবী (সহভাবিন, আহ্ সহিত--ভ 
হওয়া+ইন্্- প্রথ্) বিং, ত্রিৎ, সহায়, 
ঘআহৃকুল্যকারী। সহোদর, সোঁদর। সহ্- 
চর। সহিত উৎপন্ন । 

সহমরণ (মহ জহিত--মরণ) সৎ, রলীং) 
অনুমরণ, দূত পতির সহিত মরণ, মৃত 

[ ১৫৮৮ ] সহ 

স্বামীর সহিত জলচ্চিতায় ধিরোহ 
পূর্বক প্রাপত্যাগ । 

সহমৃতা (সহ জহিত--মৃত। ) সং, তরী, 
যেক্জ্রী মৃত স্বামীর সহগমন বরে। 

সহযায়ী (সেহযাযিনৃ, সহ আঅহিত--যা যা- 
ওয়1+ ইন্(পিন্)- ক) বিৎ) ত্রিং, একত্র 
গমনকারী, যাহারা মিলিত হইয়া! গমন 
করে। 

সহরসা ; সং, স্ত্রীৎ, মুদ্রগপর্ণী 
সহর্ধ মে ফহিত-হ্র্ষ আহ্লাদ, ১মা- 

হিৎ) বি, ত্রিৎ, হর্যযুক্ত; হুক, আহা 
দ্িত। 

সহ্বাঁস (সহ সহিত-বস্ বাস করা+ 

অঘঞ)-- ভা) সং১পুৎ, একত্র অবশ্ছিতি, 

একসঙ্গে বাম। 

সহবিন্মত্রো২সর্গা (10109110170, আহ - 

বিট বিষ্টা-মুত্র_উতসগাঁ যে ত্যাগ 
করে) সং, পু, যে স্তন্যপাধী পণ্ড মল 

মুরাদ এক দ্বার দির পরিত্যাগ করেও 

যথ।-প্রাটিপাশ ও একিনিজীপশু । 

সহন্ (সহ. সহ্য করা+ আন্ বি) সং১পুৎ। 

অগ্রহায়ণ মাস। (বলা শ্) ক্লীৎ 

বল, শল্তি। তেজঃ, জ্যোতি । 

সহস। (সহ সম্থ করা আমা -প্র২ | অ- 

থবা সহ-_ সো আ(ড1)_ ক) অংশীদ্র 

হঠ$[ৎ, অকম্মাৎ। অবিমর্ধ | রি মহ হত 

হাস্য করা+ অ, আপ) খখ, হাস্ত- 

কারিণী। শিং-১ “ন মা অহসা 

পরিরস্ত তম ।” ২ শ্রিথস্বিতৃৎ্ ক্গণমক্ষ মতা, 

গতা ন সহসা সহসা কুচবপথু।? 

সহগান (সহ্ সম্থ করা+অমান- প্রুং ) 
সহ, ক্রীৎ, ময়ূর | যক্ত। বিতত্রিৎ, সহিযুং। 

মহম্য (মহ্ সহা করা4ষ(ষ্য)- প্রৎ, 

নিপাতন) সৎ, পুৎ, পৌষমাম। 
মহত ম সমান-হম্ হাস্য করা4+র-_ 

ক) সং রীৎ, দ্শশত সঙ্যা, হাজার, 
১০০০ | তত্সধজ্খযক। 

সহজ্কর, সহত্রকিরণ (সহত্র -কর, কিরণ) 

৬ঠী _ হিৎ) সং, পৃৎ) হুর্ধয, মহআতশু । 
সহত্রকৃত্ব সেহশ্র4+কৃত্ব - প্রৎ) অং, হাজার 

বার। বারবার, 'সসখ্যবার। 



লহ ॥ 

সহত্দংষ্রী মেহআ-দংস্র দস্ত, ৬ঠী 
সহজআদংগ্রী -হিৎ। সহঅদৎষ্ট্রিন্, 

সহত্র- দহ দাত + ইন্-অস্ত্যর্থে) 
সং, পু, পাঠীন মৎসা, বোয়ালমাছ। 

সহত্রদুক সেহঅদৃশ। সহত্র-দূশ চক্ষুঃ) 
৬ঠী- হিং) সৎ, পৃৎ, মহজ্রনয়ন, ইন্্র। 
এ (সহঅদোস্,সহত্র- দোস্ বাহু) 

২, পুং, কান্তবীর্ধ্য অর্ঞজন। 

জা (মহত +ধাচ, _ প্রকারার্থে) তং, 
সহস্রপ্রকার। সহআঅবার। 

সহত্রনয়ন, সহত্রনেত্র মহত নয়ন,নেত্রল্ 
চন্ষুঃ, ৬ী _ হিৎ) সং, পু, ইন্দ্। 

সহঅপতি, সহআধিপগতি ) সৎ পুৎ গ্রদে- 
শের বা সহজ গ্রামেপ শামনকত্তী। 

সহত্রপর মেহআ-পত্র পাতা, ৬ঠী-_ 
সৎ ্লীৎ, আহতাদল|কণদা। পদ । 

সহজপাদ্-২ (পাদ, সহঅ-পাদ চরণ, 
রা, রি হিৎ) আহ, পুত) স্থর্নয | বিধুও | 
শিং-১ আহত্রশীর্দা পুকুষ্ত সহঙআআক্ষঃ 
আহজপাত্।' বগা গরমেশর | 

সহত্রভুন (মহত্র-ডুজ বাজ) 
বি। কাততশীর্ধ্যাজ্জুন। জা! 
রা মদ্দিনী দেবী । 

শণশ্বি। (সহস্র _রশ্বি, অংশ কিরণ, 

জা শু) ৬ঠটী-হিং) সং, পু, 
অহত্রক্ষিরণ। 

সহত্রবোম (সহত্র বোমন ) মহ 
সহমলোচন (গহৃঅ--লাচন, 

আহত ] অনিশলজ), ৬ঠা-হিৎ) 

সং, পুৎ, ইন্দ্র । 
সহজ্রবদন, মহতআ্রানন, 

বদন, আনন, আন্তা- মুখ, 
সং, পুং, বিখুঃ, নারায়ণ । 

হিৎ) 

সহ, পু, 
টু স্ত্রী) গ্. 

৬ঠী_হিৎ ) 

ভঁবীর্ধযা- 

১৫৮৯ ॥ 

সর্য্য) । 
[কম্খল। 

কহ, | 
ভৃক্ষ 

মহত্রান্ত (সহজ্র-- | 

সহ 

সর্দমশরীর শ্্রীচিহ্নমদূশ চিহ্ে আচ্ছাদিত 
হয়, পরে ইহার বরে উত্ত চিহ্ সকল 
চশ্ষু হয় বলিয়1) সং, পুৎ, ইন্দ্র । বিষুঃ। 

সহক্রাণীক ; সং, পুৎ, শতানীকরাজপুর | 
সহআার সেহত্র-ত্সার কোণ, ৬ঠী-হিৎ) 

সং, ক্রীৎ, শিরোমধ্যন্থ জুষুমানাড়ীশ্ছিত 
সহত্রদলপদ্া | | 

সহআম্য (সহ্শ্র _ আস্য) মঙ পু) বিষ, | 
সহাঃ সেহস, মহ সহ্য করা +আম্- প্রা ২) 

সং, পথ) অগ্রহায়ণ মাস। হেমস্তকাল। 
সহাধ্যাযী ( অহাধ্যায়িন্, সহ অহিত- 

ঘধ্যাধী যে অধ্যন্নন করে) জাং, পুৎ 
ূ একপাঠী, এক গুকুর শিষ্য । 
ূ সহান্বভতি (317119011৬৮) অন্যের শখ হ্ঃ- 

থ।ধিতে তাদৃশ সুখ ছুঃখাদ অনুভব 
করা। 

সহায় (সহ সহিত-ই গমন করা+আ 
(অন্)-ক) মং,পুং১ত্রিংখগহচর | সাহাম্য- 
কাশী,*যে আনুকুল্য করে, মহকারী। 

সহায়তা (সহার+তা-ভাবে) মং, স্ট্রীং 
আহাযা, আনুকল্যা মহায়সজ্ঘ। 

মহার (মহ্ অহকর14+ আর _ প্রং) সংসপুহ, 
ভআমপুক | মহ।তুলয় | জিৎ, হারণমহিত 

| সহিত (সহ সঙ্গে +ইত--ক, কিনা সহ 
| আগ্ধ কর14ত কত) গ্রথ। ই-আাগম ) 

বিৎ, ত্রিহ, মমভিব্যান্তৃত । সহদুক্ত । সেম 
_হিত) হিতকর, ইস্টরস।ধক। 

মহিত। 7 (সহিত, সহ আহ্যকরা4+তিন্, 
মহিযুত | ইযু$ ক) বিংঃ থ্িৎ সহনশীল, 

ক্ষমাবান্, প্রতীমাশীল। 
জঅহিসুততা (মহিষু +তা-_ ভাবে ) সহঃ সী 

| সহনশালতা, গম, প্রতীক্ষা । 
অঙগরি (আহ আহা কর14উরি- প্রথ ) সহ) 

পুত) সর্ধ্য | ভর্কবৃক । আহ পৃথিবী । 
সহতবাহু ; সং, পু বাণাহ্বর | কাং ক ৃ 

র্দুন। বিষ । শিং-১ এ“সহত্রবাহ ভব; সদয় (স সহিত-হাদন আন্রঃকরণ) »মা 

বিশ্বমন্দেহ। |. -হিহ) বিং, ব্রি, সামাজিক, রমনজে। 

সহজপীধ্যা সেহত্র বীর্য গ্রতাঁপ; তেজ?) | প্রশস্ত চিন্তঃসদস্তঃকরণ। বিদ্বান্। কাব্য।খ- 

সং, শ্ত্রীৎ, দুর্না। 

সহঅ্শিখর সেহত্র-শিখর চড়া) 
সহত্রাক্ষ সেহত্র _-অঙ্ষি চক্ষুঃৰষ, ৬ঙগী 
-হিৎ। গৌতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্রের; 

[বিন্ধ্যপন্লত। | 
হর 

ভাবনাধীন 'নিণ হতু্গি। 
সঙগল্পেখ ; কলা দূষিত অন্ন। “বিচি- 

কিমা তু হদয়ে অগ্নে যস্মিন্ প্রজা য়তে । 

সহয়েখজ্ত বিজ্ঞেয়ুৎ পুরীযন্ত স্বভ
াব; । ূ 



সাংছ্ [ 

সহোক্তি (সহ সহিত -উক্তি কথন) 
সং, স্ত্রী, কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ ; যে 
স্ঘলে সহশন্দার্থ বলে একটা পদ দুই বিষ- 
য়ের বাচক হয়। 

সহোটজ (সহ-উটজ) সং, পুৎ--ক্লীৎ, 

পর্ণকুটীর, পাতার ঘর । শিং-১ “মুনী- 
নাঞ্চ চিতাকুটযাৎ পর্ণেটজমহোটিজে+ ॥”? 

সহোঢ (সহ সহিত-উটঢা পরিণীতা, 
কিন্বা স সহিত-হোঢ় অপচ্ছৃত দ্রব্য) 
সং, পুত, দ্বাদশনিধ পুত্রের একপুত্র, গর্ভ - 
বতী কুমারীর বিবাহানস্তর জাত পুত্র। 
'ঘপহ্ৃত দ্রব্য সহিত পুত তক্কর। 

সহোটজ (সহ সহিত-উঢ়া পরিণীত।-_ 
জ[জন্ জন্মান+অ(ড)- ক] জাত) 
বিং, ত্রিৎ, অক্ঞাতগর্ভা পরিণীতার পুত্র । 

সহোঁখাধী (সহোখায্িন, সহ সহিত -উ- 
থাষী যে উশ্বান করে) বিৎত্রিৎ। যাহার! 
সঙ্গে সঙ্গে উত্ধান করে, যাহারা এক 
সময়ে বাড়িয়া উঠে। 

সহোদর মেহ সমান-উদর গর্ভ, ৬ঠী- 
হিৎ) সৎ, পুৎ, র1-্ত্রীৎ, এক মাতার | 
গর্ভজাত। তুল্য । 

সহোর (সহ্ সহ্য করা+ওর প্রং) বিং, 
ভরিং, সাধু, ধান্মিক। 

সহ্য (সহ্ সহ্য কর1ষ-ম্ঘ্ব ) বিৎ, ত্রিৎ, 
সহনীয়, সহনযোগ্য । সমান, উপযুক্ত, 
প্রচুর । মিষ্ট, মনোজ্ঞ । শক্ত, সমর্থ । সং, 
পুৎ, তারতবর্ষের পর্বতবিশেষ, পশ্চিম- 
খাট পর্বতের উত্তরাধশ। রীৎ, স্বাস্থ্য, 
আরোগ্য । সাম্য । মধুর্ধ্য। 

সাংক্রামিক,সাক্ষমিক(সংক্রাম+ইক(ফিকি) 

_ প্রং) বিং, ত্রিং, সংক্রমশীল, যাহার 
সংক্রমণ হয়, স্পর্শেতে ধাহ1 উৎপন্ন হয়, 
ছোয়াটে। 

সাংগ্রামিক, সাঙ্গমিক সেংগ্রাম যুদ্ধ+ ইক 
(ফিক) ইদম্থে) বিৎ,ত্রিৎ১এদ্ষোপমোণী। 
যুদ্ধসন্বন্ধীয়। মুন্গনিপুণ, রণদক্ষ । লৎ, পৃ, 
সেনাপতি । 

যাংদুষ্টিক (সংঘৃষ্টি+ইক(স্ক)- প্রৎ) সৎ, 
ক্রীৎ, পৃরবর্ঘই বিষয়ের মনে মনে কল্পনা । 
কোন কার্যের তত্ক্ষথাও যে ফুল হয়। 

১৫৯০ ]ু 

1 সাংবাদিক (সংবাদ 

ডাক 

প্র 

সাংযাত্রিক সেতযাত্র। দ্বীপানস্তর গমন+ইক 
(ফিকি)_ প্রয়োজনার্সে) সৎ, পুৎ, পোত- 
বণিক্, যাহারা জলপথে বাঃ ল্য করে। 

সাংমুগীন (সংযুগ যুদ্ধ. শীন) - তত্র- 
সাধবর্থে) সং, পুৎ। দউশল, রণপণ্ডিত, 

দক্ষমৈনিক, নিপুণ সেনাপতি । 
সাংরাবিণ €(সমৃ একসঙগে-রাবিন [ক 

শব্দ করা + তি ক) যে শন্দ 
করে, অফ্জ)-- প্রৎ্) সং) ক্লীৎ, হটের শন্দ, 
হাটের গোলমাল। ও চীৎকার । 

সাংবতৎ্সর (সংব্সর বর্ষ 1 অঃ) - জ্ঞা- 

তার্থে) সং,পুৎ, গণক, দৈবজ্ঞ | (+4+ধ্িক 
-ভবার্থে) বিং, ত্রিং, বাধিক। 

সাংবৎসরিক (সংব্সর বর্ষ +ইক(ফিক) 
_ভবার্ঁে) বিৎ, তিং, সংলৎ্সর জন্ব- 
দ্বীয়, বার্ধিক। প্রতিবর্ষকর্তৃব্য (শ্রাদ্ধ)। 

বাদানুবাদ, খবর + 

ইক(ফ্ক) _ প্রৎ) সৎ; পুৎ, নৈয়ায়িক। 
বিৎ, ত্রিৎ, সংবাদদাত]1। 

সাংশয়িক (সংশয় সন্দেহ+ইকফ্িকি)- 
প্র ) বিৎ। ত্রিৎ। জংশয়াপন্ন, সন্দিহান। 
অস্থিববুদ্ধি, অকৃতপ্রতিজ্ঞ, অকৃতনিশ্চয়। 

সাংমর্গিক সেংসর্গ+ইকধ্জিক)- প্র২) বিৎ, 
ত্রিৎ, সংসর্গসন্বস্ধীয় । 

সাংমারিক(সৎসার+ই ক(ফিক) _ সম্বন্ধার্ে) 
বিৎ, ত্রিৎ, সংসারসন্বন্ধীয়। সংসারোপ- 
যোগী । 

সাংসিদ্ধিক সেৎসিদ্ধি সমাপ্তি+ইক(ফ্জিক) 
-_ প্রৎ) বি, ত্রিৎ, স্বভাবসিদ্ধ। 

সাংশ্থানিক (সম একসঙ্গে - স্থান+ইক 
(ফিক)- প্র) বিৎ, ত্রিৎ, একদে শীয়, 
একদেশস্থ। 

সাঁকে। (সৎক্রম শব্বজ) সং, সেতু, পুল। 
সাঁচ। দেশজ) বিৎ, সত্য, যথার্থ, অকৃত্রিম। 
সাজোয়্। সেজ্জ। শব্দজ) সৎ, বশ, অস্ত্রনিবা- 

রণীর্থ কবচ। [যন্ত্রবিশেষ । 

সঁড়াশী সেদ্দংশ শব্দজ) সৎ, লৌহনিশ্মিত 
সাতার সেম্তরণ শন্মজ) সৎ ,জলোপরি ভামন। 

সাকমূু মে সহিত-অকৃ গমনকরা7 অথ 
- ক) অং, সহ, সহিত, জঙগে। “সাক 

কুরঙ্ষশ(বাঙ্ষ্যা মধুপানলীলাৎ কর্ত,ৎ।? 



সাগ [ ১৫৯১ ] সাঙ্ঘা 
রকি ৯ পল 

সপ ৯০৭০৭-৯০০৩ 
ইস ১-০১০ 

শশা শা শশী) রি 
০০ 

সাকল্য (সকল +-ষ - প্রৎ) সং,ক্লীৎ, সমুদায়, | সাগরনেমি (সাগর-নেমি চক্রের সম্পূর্ণ । হোমার্থমিশ্রিত তিলাদি দ্রব্য।  সাগরমেখলা | প্রান্ত, বেড়। মেখলা কটি- সাকাওক্ (স. সহিত- আকাও্ক্।, ১মা_ ; সাগরাম্র! বন্ধ, চন্দহার। অশ্বর বস্ক হিৎ ) বিঃ, ভি, আকাত্্াু, সম্পৃহ, | ৬্ঠী-হিহ, আপ) সং, ্্ীং, পথিনী। 
লালম, লোভী, ইচ্ছুক । সাগরশাখা-স্ছলভাগে প্রবি্ স্কীণ সআগ- 

সাকার (স সহিত- আকার আকৃতি, রাংশ। 
৯মাহি২) বিং, ত্রিং, আকুতিবিশিষ্ট,  সাগরালয্» (সাগর সমূদ- আলম বাম- 
78481557 স্থান ) সং, পুৎ, বরুণ, জলাধিপতি । 

সাকৃত €স সছিত-_ আকুত অভিপ্রায়) | সাগরোখ (সাগর মমুদ্-উ্ব উৎপন্ন ) 
বিৎ, ত্রিং, সাভিপ্রায়, অভিপ্রায়যুক্ষ | সং, ক্লীৎ, সমুদ্রলবণ 

বাবর সাং কিত আজব) জারিকতজ সহিত জি জরি 
ধি) সং, ০০ ক্লীং, অযোধ্যানগর । শিং ূ ২) সৎ, পুং, যে ব্যক্তি সতত যাগ- 
-১ “জনস্য সাকেত নিবাসিনস্তো | | শীল ও যাহার যক্ামি নির্দাপিত হয় লা, 

সাক্তুক (সক, যবাদিচর্ণ+কণ্_ প্র)! অগ্নিহোত্রী দ্বিজ। 
সং, পুৎ, যব ৷ ক্লীৎ, সক্ভসমূহ । বিং, র সাঙ্গধা (সঙ্কর মিএণ+যঝ্য)-- প্রং) সৎ, 
ত্রিৎ, সক্ভ, সম্বন্ধীয় ূ ক্লীৎ। মিশ্রণ) মিলন । আঙ্গরত্ব। 

সাক্ষর (স সহিত- অক্ষর বর্ণ, ১মা_  সাঞ্ষেতিক সেক্ষেত+ইক.ষিক) - গং) বিৎ, 
হিং) বিৎ, ত্রিং, অক্ষরমুক্, বিদ্বানৃ। ত্রিং, সঙ্কেতকার ক। (1১,500109) সজ্কিপ্ত 
ক্লীৎ, স্বনামলিখন, সহি করা । উপায় অবলম্বন করিয়া অন্ক কসা। 

সাক্ষা, (স সহিত-_ অক্ষ অক্ষিশব্জ]। সাজ্ক্ষিপিক (সজ্কষেপ+ ইক - প্রং) বিখত্রিৎ, 
চন্ষুঃ _অখ্ গমন করা+*(কিপ)-- ক) সজেক্ষপকারক। সজিপ্ত | 
অং, সম্মুখ, প্রত্যক্ষ । প্রত্াক্ষীভূত। মুর্তি- | সাঙ্য্য সেঙ্যা[সমূ সম্যকৃ-খ্যা “বস্ততত্ব" 
মান্। স্বয়ং। তুল্য, সদ্বশ। প্রক।শকরা1+০(ক্িপ্)_ণ) সম্যক জ্বান 

সাক্ষাতকার (সাক্ষাৎকার করণ) সৎ, +য- প্রৎ' অথব! স্খ্য1+) সং,ক্লীৎ, 
পুং, প্রত্যক্ষ করা। দেখা কর]1। কপিলমুনি-প্রণীত দর্শনশান্্ ; ইহাতে প্র- 

সাক্ষী (সা্ষিন, স সহিত [বিদ্যমানতায়] ; কৃতি, বুদ্ধিতত্ব, অহঙ্কার, স্থক্ষমপঞ্চভূত, 
_আক্ষি চক্ষু১++ইন্_প্রত্ত অথবা; স্ুলপঞ্চভূত ও একাদশ ইল্রিয়_এই চতু- 
সাক্ষাৎ +ইন্-_ দৃষ্টবানর্ে, নিপাতন) বিৎ, ব্রিৎশতি পদার্থ, পুরুষসহিত পঞ্চবিংশতি। 

ত্িৎ, প্রত্যক্ষ শর, স্বয়তদ্রষ্টা। বৃন্তান্তজ্ঞ। | শি২-১ «“ সম্যক খ্যারতে প্রকাশ্যতে 
উপভ্ষ্টা । বন্তধতত্ব মনষেতি আখ্যা সম্য কৃজ্ঞানৎ 

সাক্ষ্য সোক্ষিন্ +বফ্য)-- ভাবে) সৎ, ক্রীৎ, তস্যাৎ প্রকাশমানম্তআ্মতত্বৎ সাতঙ্যমৃ। 
সাক্ষীর কণ্ম, গ্রমাণ লওয়া। ইতি শ্রীভগ বদগীতা টীকায়াৎ আীধরস্বামী।” 

সাথ্য (সখি মিত্র +য(ফ্য)- ভাবে ) সং, সাঙ্গ (স সহিত- অঙ্গ অবয়ব, ১মা- 
ক্লীৎ, সখ্য, মিত্রত1। হিৎ ) বিং,.ত্রিৎ, অন্মুক্ত, সম্পূর্ণ । যাহার 

সাগর (সগর একরাজ। + অফে) _ অয়মর্থে। | সমুদয় অন্গ সম্পূর্ণ কোন অঙ্ই বিকল 
সগররাজা যাহাকে অবতারিত করিয়া | নাই । 
ছিলেন ) সং, পু, সমুদ্র। মৃগবিশেষ। | সাহঙ্গামিক (সংগ্রাম +ইকধ্চিক)_ প্রৎ ) 
সঙ্যাবিশেষ, দশপদ্া সঙ্যা । বি, ত্রিৎ, যুদ্ধোপযষোগী । সুদ্ধমন্বন্ধীয়। 

সাগরগামিনী (সাগর-গামিনী যে গমন সাভ্াতিক (13০০৪) যে সকল ক্ষুদ্রঝগুক 
করে, ২য়া-ৰ ) সং, জী, নদী, । একত্র সম্মিষ্ট হইয়া! পিগুকারে থাকে; রা 
সরিৎ্। হুক্ষেলা। ূ সাজা নামক ঝিনুক । | 



সাত ॥ 

১০১ পেপীপী পিপিপি ও লাদ শরিশিশিশিপ তত শশী ও 

সাড্মাতিক (সঙ্ঘ।ত 4 ইক ফিক) - প্রং) বিৎ, 
ত্রিং, মারাত্নক, প্রাণনাশক | জন্ম হইতে 
যোড়শঃনক্ষত্র ৷ 

সাচি (অচ্ সেবা করা+ইএ৪ -ক) অং, 
বক্র, নত, তিধ্যকৃ। ্ 

জাচিব্য (সচিব মন্ত্রী 1 যষ্গ্য)ট- ভ1) সৎ, 
ক্লীৎ, মন্ত্রীত্ব । সাহাধ্য, সহায়ত] । 

আাচীকৃত (সাচি বক্র কৃত, ঈংচি)-আ- 
গম, নিপাততন) বিং, ত্রিৎ্, বক্রীকৃত, 
নোয়ান । শিখ ১ “সাচীকৃতা চারুতরেণ 

তন্ছৌ 1” বিরূপকৃত, অযথাকথিত। 
সাজ সেজ্জ। শব্দজ) সং, বেশ, ভূষণদ্রব্য | 

ভন্মশম্মাদি । 
সাজাত্য (সজাতি4+যফ্য)- ভাবে ) সৎ, 

ক্লীৎ, সজাতীয়তা, একধশ্মাক্রান্ততা। এক- 

বিধতা । 
ফাজোনর়াল যোবনিক) তহশীলদার। 
সাপারিক সেপ্টার4+ইক(ফিক)-_ প্রৎ) বিং, 

ত্রিৎ, সঞ্চারযোগ্য | 
সাগ্ন(স সহিত-গ্া্তীন কাজল ) সং, 

পু, ক্ুকলাস, কাকলাস। 

সাট দেশজ) সৎ, সংক্ষেপ, জলতা। 
সাটোপ (স সহিত-আটে।পগ গর্ব), 

বিং, ত্রিং, গর্নযুক্ত, সাহগ্কার । বিকট । 

আড়। দেশজ) সং, শদ্দ । উত্তর ।ঠার। 
আড়ে সোগ্ধশন্মজ কি?) বিংআন্ধের সহিত। 
সাত (সহ দান করা কিম্বা সে। নাশ করা 

+ত(ক্ত)- প্রষ্$ নিপাতন । অথবা সাত 

সুধী হওয়া 4+ অঙেল)-ভাবে ) সই 
কীৎ, শন্ম, শুখ । কুশল, মঙ্গল । আন" 
হর্ষ । (আন্ সেব! কর।4 তংজ)- ম্ম ) 

বিৎ,ত্রিং, দত্ত । ৫€সা নাশ করা4ক্ত- 

ক) বিনষ্ট । (সপ্তন্ শন্দজ) বি২, সংখ্যা" 
বিশেষ, ৭ [সম্খ্যাবিশেষ, ৪৭ । 

সাতচলিশ (সপ্ঠচত্বারিংশৎ শন্মজ ) বি, 

সাতত্য (ষতত+্্য)_ প্রৎ ) সঙ্। ক্লীৎ, 
অবিচ্ছে দর! [স্বেচ্ছা চারিত্ব। 

সাতগ্র্য (সতন্্র 4+ষষ্্য) প্র) সং, ক্লী্। 

সাতষ (সাতি [সৌত্রধাতু] জষ্ট হওয়ান4+অ 

_ প্রৎ) বি ত্রিৎ, আুখজনক |, 

আতন্াহন (সাত নিংহরূপী গদ্ধর্ম _ বাহন, 

সি 

শী ীশীিটাশিীশীশীশী শা্ীীিি টিটি তি শািশীটি? 

১৫৯২ ] ভা 

৭ ৯ এ ও? শপে ৯7৮ প১০-২০৮৯৮৯ 

৬ঠী -হিৎ) এই রাজ। শৈশবকালে এই 
গন্ধর্ধের উপর আরোহণ করিয়া বেড়া- 
ইতেন বলিয়া) সং, পুৎ। শালিবাহন 
রাজা । 

সাতষটি সেপ্তষ্টি শব্দজ) বিৎ, সঙ্খযাবিশেষ, 
90. [বিশেষ, ৭৭ | 

সাতান্ত্বর (অণু মগ্ততি শব্দজ ) বিৎ, সঙ্য]- 
সাতি (গো! নাশ কর1+তি,ক্ি)-_ ভাবে) 

সং, স্্রীঘ, বিনাশ । তীত্রবেদনা। পীড়া । 
অবসান। (সন দ্বান করা+ ভি -ভা) 
দঘান। 

সাতিশয় (স সহিত - অতিশয় আধিকা, 

১মা হিং) বিংঃজিং, অতিশয়িত)ভাধিক। 
সাতিসার (স[সহশন্দজ] গাইিত - ক্ঞাতিসার 

উদ্নরামঘ্রোগ ) বিৎ, "ত্র অতিসার 
রোগমুক্ত, উদরাময়বিশিঞ্ী । 

সাত্যকি সেহ্যক বুষ্গিবংশীয় একজন + ই 
(দি) _ অপজ্যার্থে) মহ, গুহ, যছুলৎশীয় 
গ'ত্িরবিশেষ, কষের সারথি । 

 সাভ্যবত ] (সত্যব্ডী এই কবির মাতা 
। সাত্যবতে অয), এম (ফেয়)- অং 

পত্যার্থে) সং» পু, সত্যবতী'তনষু, বেদ- 
ব্যাম। 

সাত (সাতি তুখা করান + ববি ৪). 
প্র) গং) পুহ। উপামক্, পূজন ! শিৎ 

-১ ভগবান সাহতিৎ পতিত চস 
[সত+1ফ্-্রং]-ভাঙহ সা গমনকরা 

*(কিপ)- ক) সৎ, পু, ফু ২ শয়দিগের 
দেশবিশেষ । যু বংশীয় লোক। 

সাত সাত২+ অফ) শরৎ) অৎ»পুহও বি 
মেহাভারতে - “এ সত্তবশালী পুঞ্জষ কদাপি 
সত্ব হইতে পরিচুযত হন না বলিয়া তাহার 
নাম সতৃত। 7”) বলদেব। বিখুওভক্ত- 

বিশেষ! শিৎ-১ এত অত্বাক্ৎ অব 

গুণৎ সেবেত কেশবৎ । যোহ্নন্যকেন 

মনসা সাত্বতঃ মমুদাত্দতঃ।” হ ভগবান 

সাত্ুতাৎ পতি 1” পুহব্হুত সত্বত্দেশী 
লোক । 

সাত্বতী (সাত্বহ+ঈপ,- প্রথ ) সঙ ভ্রীহঃ 
নাটকের বৃর্টিবিশেষ | - বছদেব-ভগিন্টা? 

শিশপালের মাতা । | 



সাধ [ 

আন্ছিক (মত্ত মনোঞণ বা আশ +ইক 
(ষ্তিক)_নিবৃত্তার্থে) অই, পুং) ব্রদা। 
অন্তঃকরণের ভাববিশেষ; ইহার কয 
অষ্টবিধ; ষথা-স্তত স্বেদ পোমাঞ্চ টবঙ্গর্ধত । 
বেপথু বৈবর্য অশ্রু প্রলয় মুচ্ছ)। শিং 
-৯ গসত্বোৎকটে মন্দে যে প্রভণস্তি 
ভাবা স্তে সাথিক! ইতি বিছুমুনিপুঙ্গ- 
বাস্তে ॥ ইতি সব্বানন্দঃ ॥ তে চ যথ]। 
শ্েদঃস্তম্তোহথরোমাঞত গরভঙ্গোহ্থ বে- 
পথুহ, বৈবণ্যমস্রপ্রলয় ইত্যষ্টরৌ সাত্বিকাঃ 
স্মৃতাঃ ॥ প্রলয়ঃ -মুচ্ছ1। ইতি ভরতঃ1৮ 
বিৎংঃ দিৎ, সন্তুগুণজান্ত। সতগুণমন্তন্ষীয় | 
কোন ফলাকাভক্ষা না রাখিয়া যে কন্ম 
করা হয়। সত্য; যখার্ঘ। মস। সাধু । কা 
_ স্ত্রী, ছর্গা। 

সাথ মেছিত শব্দজ) মন্দ । 
সাদ (সদ অবসন্ন হওয়া, হিৎ্সা করা ই- 

ত্যাদ্ি+অ.ঘঞ)-- ভা) সখ পু 'গব- 
সন্নতা,আলম্য । কার্য, ক্সীণতা | বিনাশ । 
হিংসা । পবিরতা, বিশুদ্ধি। ইচ্ছা । 
গর্ভিণীর ভকক্ষণেচ্ছ।, দোহদ । 

সদন (সদ্-ঞ্িল্সাদি গমন করান + খন 
(নট) - ভা) সং, ক্লীৎ, সদন, গৃহ । উ- 
চ্ছেদন,বিনাশকরণ । বিনাশন। অবসাদল, 
ক্লাস্তকরণ। দূরীকরণ । 

সাদর (স সহিত-- আদর) বিং,ত্রিং, আ- 
দর সহিত, আদরযুক্ষ | 

সাদি (সদ গমন করা ইত্যা্দি+ই 
সাদী 

করা+ইন্পিন্)-ক) সং, পু) অশ্বা- 
রোহী গলারোহী বা রথারোহী যোদ্ধা। 
বায়ু। সারথি । বি, ত্রিৎ, অবসন্ন, ক্লান্ত, 
শ্রাত্ত ৷ 

সাদিত (অৃ-তি৪-মাদ্ি গমন করান+ত 
(ক্র) _শ্ম ) বিৎ, ত্রিৎ, বিনাশিত, বিধব স্ব 
ক্ষয়িত, ভগ্ন, ছিন্ন । দুর্ধলীকুত। অবশাদ- 

প্র!পিত। 
সাদৃশ্য (সদৃশ তুল্য-7-ষ€ঞ্য)- ভাবে) সৎ, 

ক্লীৎ, তুল্যতা, সাম্য । আলেখ্য। 
সাধ (দেশজ) সৎ, বামনা, অভিলাষ । গর্ভি- 

ণীর ইচ্ছামতে ভোজন, দোহ্দ। 

(ইঞ)-ক। সা্দিন্, সদ গযন; 

১:৯৩ ] 

রনি 

সাধ! 

পাশাপাশি পিপিসিপস্পি পাস 

: সাধক রা সাধ, হতে সাধি তোলার 
(ণেক)_ ক) বিং, ক্রি সাধনকর্তী, সি দ্ধ- 
কারক, নিস্পাদক। আরাধক, অর্চক) 
মেবক । ভন্লেলমম্বাদি দিদ্ধিকারক 
শিষা | ঘখা--“সাধকঃ সিদ্ধিম! প্ুয়াৎ।”, 

_স্মীং, ছুর্গী। শিৎ-১ “সাধনাঁৎ 
সিদ্ধিরিত্যান্তা সাধকা বাথ ঈথরী 1”, 

সাধন সোধ |কন্ম) নিষ্পন্নকরা+ অন(অনট) 
৭) সংক্লীৎ্, করণকারকবিশেষ । কারণ, 
হেতু । উপায় । সহায়। সৈনা। বাহন । 
গম্পন্তি। মন্ত্রসিদ্ধকরণ। প্রমাণ । উপকরণ । 
যুদ্ধোপকরণ। শিশ্প। (+অনট-তা) 

মিদ্ধি। আরাধনা । (সাধ-িঃ-০লাধি 
+'অনট _ ভাবে) গমন। অন্ুগমন। হত্যা, 
ব্ধ ৷ দাপন | পাহ্মারণ,পারদাদিশোধন । 
বিলাশন। নিষ্পাদন। অস্তোষ্টিক্রিঘ]। 

না ন্দীং, সিদ্ধি। নিম্পার্দন। উপাসনা । 
আর্াধন।। 

সাধনীয় মোধক দেখ, অনীয় _র্্দ) বিৎ, ভ্রিং 
সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য । আরাধনীয়। 

সাধস্ত (সাধক দেখ, অন্ত প্র-্) সং, পুৎ, 
যাচক, ভিক্ষুক । 

সাধশ্ম্য মেধন্ম ধন্মের সহিত + ষ(যু্য) _- 
ভাবে) সঙ ক্লীৎ, সাদৃশ্য,সমান ধশ্মবস্তা 

সাধারণ সে সহিত _ ধারন1-+ অফ্ঃ) - প্রং) 
বিৎ, ভিৎ তুল্য, একবিধ। যাহা সক- 

লেরই আছে, সামান্য । অনেকের সন্ব- 
স্গীয় (একবন্)। ল্যা়মতে--হেত্বাভাস- 
বিশেষ । পী-স্ত্রীৎ, কুধিকা, চাবি । 

সাধারণগতি--সচল ভ্রব্যের উপরিস্থ পদা- 

খের গতি । 
সাধারণতন্ত্র (13০101)]10০) যেখানে রাজ 

মাই, সন্দসাধারগ লোন্কের মতান্ুসারে 
যাবভীঘ় বাঅকার্ম্য নির্বাহ হঘ। 

সাধারণবশ্ম ; সৎ, পুৎ। চতুর্বর্ণের কর্তব্য 
নৃষ্ম। য্থ!--ণপ্রজনার্থৎ জয়ে: কষ্টাঃ 
আন্তানার্থকক মান্বাঃ । তম্মাৎ সআধারণে। 
ধন্মঃ শ্রুতৌ পত্যাসহোদিতহ। প্রজাসজ ন 
রূপ জঙ্গমাত্রের ধন্ম । শিৎ- ১ “অহিৎসা 
সভ্যমস্তেয়খ় শৌচমিক্িয়সং্যষঃ | দমঃ 
দ্ষমার্জবং দানৎ সব্েষাং ধঙ্মসাধন্মূ ।” 

শ্০ ৩ 



নাল সোধারণ সামান্য - স্ত্রী, ৬ষী- 
সং, স্ত্রীং। বেশ্টা, বারাজনা । 

5 সোধারণ4+-য ভাবে, কর্ম্মণি) সং, 
রীং, আধারণের ধর্খ, যাহা সকলেতে 
আছে । 

সাধিকা (সাধু নিষ্পর ফর1+অক--প্রৎ) 
সৎ, স্ত্রীৎ, হুযুণ্তি, গাঁঢ়নিদ্রা ৷ শাসনকত্রাঁ। 

সাধিত সোধ্-ঞ্রিল্ুসাধি সিদ্ধ করান+ত 
€(ক্ত)-স্ম) বিৎ) ত্রিৎ, দণ্ডিত । সম্পাদিত, 
নিপ্পাদিত। শোধিত, পরিশোধিত । দা- 
পিত, যাহা! দেওয়ান যায়। প্রমাণাদি 
দ্বারা উদ্ভাবিত । বিনাশিত। অর্থদণ্ড 
ঘণুত। খণপরিশোধিত । 

সাধিদৈবতসে সহিত -- এধিদেবতা-+ অ(ফ্) 
_প্রহ) বিং, ত্রিং, অধিষ্টাত্রীদেবতা- 
সহিত । (সং, পু, সাধুত্ব। 

সাধিনা (লাধিমন্, সাধু ইমন -ভাবে) র 
স্রাধিষ্ঠ (পাধীয়স, সাধু সংবাবাঢ়। 
সাধীয়ান্ অতিশয় ইঠ, ঈয়হু - আ- 

ত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, অঠিশয় সাধু অতি- 

ন্যাধ্য ৷ যোগ্য,উপযুক্ত । কঠিন । বাঢ়+ 
ইষ্ট, ঈয়হ) অতভূশ । 

সাধিষ্টাল (স্ সহিত - অধিষ্ঠান) সৎ, ক্রীৎ, 
দেহস্থ যট্চক্র মধ্যে একচক্র 

সাধু সোধু সিদ্ধ কনা+উ- ক) বিং,ত্রিং, 
আখ, উত্তম। মহত) অঙ্জন, ধার্মিক | 
তুদ্দর। হিত। বণিকৃ। সম্বংশজাত। 
অমর্থ। যোগা, উপবুক্ঞ। ও । বার. 
ধিক, সুদুখোর । উচিত । সং, পু, মুনি। 
বুদ্ধ! বণিকৃ। সাধুর লক্ষণ ; যথা_-“ন 
এুভ্ষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি, 

ন ক্রুহ্ধঃ পরুষং জয়াদিত্যেতৎৎ সাধু- 

লক্ষণমূ (৮ ২ “নির্ধৈরঃ সদয় শাঙ্তো 
275 । নিরপেক্ষ মুনিবধত 
রাগ সাধুবিহোচ্যতে |” 

সাধুক্তা সোধু +তা- ভাবে) সং স্ত্রী, সৌঁ- 
জগ্য, শিষ্টত1, ভদ্রতা | 

সাধুবী সোধু ধার্মিক-ধা ধারণ করা+ 
অ, ঈপ্) সং, স্ত্ীং, শ্বশ্ী, শ্বাশুড়ী । বি, 
ত্রিং, তুন্দর বুদ্ধিযুক্ধ। 

সাধুপুষ্প, সং, ক্লীং, ুলপন্ষ। 

সাঁন 

৮5 (সাধু-ব্দু বল17+ অ.ঘ 47) তা) 
*, পু, প্রশৎসা, “সাধু” এই কথ। বলা, 

ধনাবাদ্। 
সাধুবাহ ] (সাপুসাহিন্, সাধু হুঙ্গর, 
সাধুবাহী / মনোজ্ঞ-বাহ বহন+ইন্ 

_ প্রং) সং) পুখ, স্বশিক্ষিত অশ্ব । 
সাধুরক্ষ ; সং) পুৎ, কদন্ববৃক্ষ। বরুণবৃক্ষ । 
সাধুবৃত, সাধুশীল (সাধু সং-বৃদ্ত, শীল 

চরিত্র) বিং, ত্রিৎ, সং্শ্বভাববিশি ষ্ট, 
সচ্চরিত্র । 

সাধৃত (স সহ শব্দজ) সহিত-আধৃত ধৃত) 
সং, ক্লীৎ, ময়ুরসমৃহ | পণ্যবীধী । ছুত্র। 

সাধ্য ( সাধু দেখ, যংখ্যণ্)- দ্র) সৎ, পু, 
মনঃ, মস্ত, প্রাণ, নর, পাম, বীর্ঘযবাৰ্, 
বিপিন, নয়, দংস, নারায়ণ, বৃষ, প্রন 
_এই দ্বাদশবিধ গণর্দেবভাবিশেষ। 
যোগবিশেষ 1 বি, ব্রিং, সাধনীয়, সাধন- 
যোগা, নিষ্পাদা। শকাা। তেবয়। প্রদ্ষি- 
বিধেষ, প্রতিকারযোগ্য। নিবর্তনীয়। 
জেয়। প্রতিপাদ্য । (4ঘ্যণ-_ ৭১)পু২,শর। 

সাধ্যতা (সাধ্য 4তা- ভাবে) সৎ, স্্রীং 
সাপ্যনিষ্ট ধর্ম । 

সাধ্যতাবঙ্ছেদক (আধ্যত।--অবচ্ছেদক ) 

বিৎ১ত্রিৎ সাধ্যনিষ্ট ধর্ষ্ের বিশেবকীরক্ক । 
আর্বস (সাধু আঅভঙ্জন-_ অপু ক্ষেপণ করা 

+অ.অঙ্)-ম্ম) সং, ক্লীং, তয়, ভ্রাস, 

শঙ্কা মনের আবেগ, ব্যাকুলতা . শিং 

-১ সাধবসদত্তহত্ত] ।' সন্ত্রম 

সাদবী (সাধু+ঈপৃ_ প্রৎ) সং, ২, পতি, 
প্রতা, সতী । শিৎ-১ “পতিৎ যা নাভি” 
চরতি মনোবাক্ক কায়স-যতা। সা ভর্তঁ- 
লোকানাপ্রোতি সভিঃ সাধ্বীতি চো- 
চ্যতে।” ২ “আর্তার্ভে মুদিতা হাষ্টে 
প্রোষিতে মলিন কৃশা। তে অিয়তে ফা 
পত্যে' সাধব? জ্ঞেয় পতিব্রতা ।” উত্তম, 
শ্রেষ্ঠা-স্্রী। শিং--১স্াধবীম্মাধধীকচিত্তাং 
পরিহর |” 

মানসে জহিত--আনন্দ হর্ধ) বিত্রিং, 
সহর্ষ, আনন্দযুক্ত, আহ্লাদিত । সং) পু, 
প্রনকবিশেষ। 

সানন্দ র; মং, পুং, তীর্থবিশেষ। 



সাস্ত্ ত 

সানসি সেন দান করা+অসি__প্রৎ, অ 
৮) সংঃ পুং, সুবর্ণ, সোণ!। 

মানিকা ) সেন্[হর্ষ] দান করা+অক 
সানেষিকা ১ -প্রৎ। সানেরী + কণ্_ 
সানেয়ী যোগ, পক্ষে এয়_ প্রং ) সং, 

স্ত্রীং, বংশী, কাশী । সানাই । 
জান সন হখ] দান কর1+উ(৫১৭)_ ক) 

সং, পু ক্লীৎ, পর্দতের উপরিস্থ সমান 

ভূমি, গিরিতট, প্রস্থ । অগ্রভাগ । বন। 
বাত্য। বিপশ্চিৎ, বিদ্বান । পথ। পল্পব। 
পু, পণ্ডিত । হুর্য্য। 

সান্থজ (সাম্ম-জ [জন্ জনম্মান+ অ(ড)-_ 
ক] জাত) বিং, ত্রিৎ, সানু হইতে জাত। 
(সহ অনুজ) অন্ুজসহিত। সং, ব্লীং, 
প্রপৌগুরীক। পুং, তুশ্বুরবৃন্ । 

সান্গুমান (জান্ুমৎ্, জানু + মুখমেতু) _ অ- 
স্ত্যথে) সং, পুৎ, পর্বত, শৈল। শিং-১ 
“সানুমানাআকুট21” 

সাস্তপন (সম সম্যকজপে-তাপন [তপ- 
গ্রিস্তাপি তাপ দেওয়ান+আনট _ 
ভাবে, হও) সহ, ক্লীৎ, এ্রতবিশেষ, গেময় | ব্থীয় 

গোযুন হঞ্চ দধিঘ্বত ও কুশোদক ক্রেমেক্রমে  মান্নহনিক (সমহুল4+ইধঅষ্ষিতক)- প্রৎ) বি, 
ছয় দিল এই ছয়্রবা ভক্ষণ করিা সপ্রম 
দিনে পারণ,অর্পাৎ উপবাস করিতে হয়। | 

সান্তর (সম সহিত- অন্তর ব্যবধান, ১ম] 
- হিৎ) বিং,ত্রিং। ব্যবধানবিশিষ্ট, বিরল, 
তফাৎ | সচ্ছিদ, গর্ত করা। 

সাশ্রতা_যে গুণ থাকাতে জড় বশ্থর পর- 
মাগুদিগের মধ্যে কিঞিহ কিঝিঙ আব- 
কাশ ব অন্তর থাকে তাহাকে সাস্তরতা 
কহে। 

শান্তাশিক (সম্ভান+ইক্িক)- ইদমর্থে) 
বিং, ত্রিং, অন্তানসম্গন্ধীম্ব ৷ বিজঅরণশীল | 
সং, পুং, সম্তানোতৎ্প।দনের নিমিভ 
পত্তীকারী ব্রাঙ্গণ । 

শান্ত (সান্তু শান্ত করা4+অ(অল্)ট- ভা); 

১৫৯৫ ] সান 

০88৯8০০৬2৮০: 
বাক্য দ্বারা প্রবোধ দেওয়া, সমাশ্বসন, 
শান্ত করা। সাম, লন্ষি। প্রণয়। সঙ্গেহ 
সাদর সম্ভাম্বণ ও কুশল প্রশ্ন । 

সান্দীপনি ; সৎ, পুৎ) সুনিবিশেষ | 
সান্ু্টিক (সম পহিত-_নৃষ্ই দর্শন +- 

ইক(ফ্ক) - প্র) বিং, ত্রিৎ, তাতৎক্ষালিক্ক 
(ফল)। পূর্ধদৃষ্টান্বসারী [ন্যোক্জবিশেষ) । 

সাম্র সে সহিত-অন্দ. বন্ধন করা+রক্কু 
_ ক) বিং, ত্রিৎ, নিবিড়, ব্বন। প্রবৃদ্ধ । 
মহ। দিক । মনোজ্ঞ। সৎ, ক্লীৎ, অরণ্য, 
বন । শিং-১ “স! দুরে চ ুধাসাস্্র- 
তরন্দিত বিলোচনা ।* 

সান্ধিক (জন্ধা চোয়ান+ইক--প্রৎ) সং, 
পুং, শৌগ্ডিক, শুঁড়ি। সেপ্ষধি+ইক- 
প্রৎ) বিং, যে সন্ধি করে। 

সান্ষিবিগ্রহিক (সন্ধিবিগ্রহ4-ইক(ফক)-- 
প্রং) বিং, ভরি, সাঞ্চবিগ্রহে নিপুণ, কোন্ 
সশয় সন্ধি বা কোন সময় বিগ্রহ করিতে 
হয় তাহা যাহারা ভত্তম্রগে জানে। 

সান্ধ্য অন্ধ্যা4অ২২)_ ভবার্খে) ধিৎ, ত্রিখ, 
সগ্ধ্যাকালীন, সব্)াসব্বন্বীয় । 

ভিৎ, অন্গাহবিশিষ্ট, কব্চিত। বন্মিত। 

যে আমন বিপদ দর্শন করিয়া! সৈন্য- 
দিগকে বন্ধ পরিধান করিতে ডাকিয়া 
বলে। পু, যে বম্ম বহন কিয়া যায়। 

শান্্যাধ্য (মমৃ-শী] যঙ্ঞায় আগি | আনরন 
কর।+য খ্যণ্)-ম্ম, শিপাতন) সৎ, কী) 
হবিধিশেষ, মন্ত্রপুভ দ্বৃত। হবনীর আজ্য। 

সামিধ্য (মমিধি নিকট +ঘখ্য)- স্বার্থে) 
সৎ, রীৎ, সমিধান, সামাপ্য। 

৷ মান্িপ।তিক (সমিপাত একভডমিলন+ইক 
| (ফ্ক)-_ কোপনার্থে ) বিৎ,ত্রিৎ মিশ্রিত, 
| সমষ্টিজাত। ত্রিদোষজ, বাত-পিত্ত-কফজ, 

আ(জ্য(তিক | শি-১ “বীর্য বস্তীষধানীব 
বিকারে মালিপাতিকে |” 

শশী টি শপিশ শি শিশু শশ্শ, 

সৎ, ক্রীৎ, কর্ণ মনঃপ্রীতিজনক প্রিযনচন, : সাম্্যাসিক (অস্্যাস (জগৎ সংসারের] কামনা! 5 5 হি ০ ৎ টি. 

প্রবোধজন্ক বাকা। সাম, সন্ধি । বিং, 
ত্রিং, প্রিয়। অভিমত । 

সান্বন- ক্লীৎ 
সান্বনপ-স্ীং 

1 পরিত্যাগ +ইকঞ্চিক)- গ্রৎ) সং, পু 

ৰ সন্্যাসী, ভিচ্ষু | 

€পুর্ষে দেখ, অন(জেনট) ' সান্বয় (সহ- অব্যয়) বিৎ। ভ্িং, বংশ- 

-- ভা) সঙ) র্ীং, প্রিষ়্- 
| সহিত । 



সাম |] ১৫৯৬ ] সাম 
নিট রর এ স্পা পপ পপপীপপশ শাীশ্ীশিশীিপিপাশীশীশীশিশীশাপপিপোশিপীশিপাপিশীীপিশি 

সাপ ) (লপতু শক্র+অফেঃ), ষ(ষয) ] তত্বং। দ্রব্য, বস্ম। দলবল। অন্ত্রশত্ত। 

সাপত্য | ভাবে, শ্বার্থে) সংঃ ক্ীঘ, শ- ভাণ্ডার । 

ক্রুত্তা। পুং, শক্র। (সপরী+ষ,ফ্য - ; সামজ (সামন্ সামবেদ-জ[জন্ জন্মান 
অপঞ্ার্থে) সপত্বীতনয়। বিং)ত্রিৎ, সপত্ী- +আঅড)-ক) জাত প্রহ্মার সামবেদ 
জাত। ক্রীং, বহুপত্বীকত! । গানকালে উত্পন্ন হইছিল বলিয়া) মং 

সাপরাধ (স সহিত - অপরাধ, ১মা-হিৎ) ; পুং, হস্তী, গজ । 
বিৎ, ত্রিৎ) অপরাধী, দোষী । আমঞস্য সেমঞ্জস উচিত ইত্যাদি ষফে]) 

মাপিগ্য (সেপিগ জ্ঞাতি+যফ্ণে)-তভাবে) | _ ভাবে) সং) ক্লীৎ, ওচিত্য, উপযুজতা। 
সং, ক্রীং, সপিগুতা, জ্ঞাতিত্ব। অশৌচ | সমীচীনতা, উৎকর্ষ । মিল। 
গ্রহণোপযোগী জ্বাতিধর্থবাবিশেষ। সামধেশা (সমিণ, অগ্গি প্রজালনার্থ তৃণ 

সাপেক্ষ সে সহিত অপেক্ষা, ১মা_ ). কাষ্ঠাদি_-আ-ধা ধারণ করা+ অন(অ- 
বিৎ, ত্রিৎ) অপেক্ষানুক্ত । টার ূ নট) -ণ,ঈপ,) সং, স্্রীৎ, অগ্িসন্দীপুন 
সাকাজ্র । | অন্ত্রবিশেষ, ধার্যযা, গআগ্নি প্রজ্লন মন্তর। 

সাগুপদীন (সণ্ডন সাত-পদ [ অন্যের ূ সামণী সো | বিরোধ ] নাশ করা মন 

সহিত ] পদক্ষেপ, গতি + ঈন(ণীন)- | প্র, পপ.) মহ, স্্রীৎ, পশুবন্ষন-রজ্জ, | 
গ্রাপ্তার্থে) সৎ, ক্লীৎ, সখা, বন্ধুতা, সপ্ত-। আমন্ত ( সমস্ত | সম অং্লগ্র - অস্ত এক- 

পর্-নিবৃন্তি, সাতটীমাত্র কথায় যে বন্ধুত্ব | দেশ, ৬্ী- হিৎ] ্বিষয়াস্তর ভূমি+"অ 
উৎপন্ন হয় । (৪) ইহার ঈশ্বরার্থে) মং পুখ্ সমী- 

সাপ্তপৌরুষ (সপ্তন্ সাত _ পুরুষ 1 অ() পশ্থ রাজা । আামান্য রাজা শ্রতিবশী। 

_ প্র) বিৎ, ত্রিং, সপ্তপুরুষ ব্যাপক । শ্রেষ্ঠ প্রজা মুল)। শিৎ-. “যৎ পর- 

সাফল্য (সফল+ঘফ্চয)১- ভা ) সৎ, ক্লীৎ)। স্পরয়া মৌলাঃ সামন্ত মাগতমূ ॥ 

সফলতা, ফলোতৎপত্তি । লানভজনকতা। ত্বধিনাঘ্বক | বিং, ব্রিৎ) বন্ড | ক্লী, 

সাম সোমন্, সো [পাপ এবং বিরোধ] নাশ সামীপ্য। 
করা4মন্-ক) সং, ক্লীৎ,। সআমবেদ। ূ ৮৮ (সামন্ত সা ; রাজা শর, 

ত্ন্ত্র। গান-বিশেষ। জন্ধি। সার্ভুনা। ]. উঠী-য) সং, পুৎ, চত বঝী, সমাট। 

প্রিয়বচন। দা (নামন সামবেদ+ষ ফ্য)-জ 

সামক (সম সমান+অক - ক) নত, ক্রীৎ,১| তারে) সৎ) পু) আমবেদজ্ঞ ত্রাহ্গণ। 

মূলখণ, আসল টাকা। (সো নাশ করা | সামদ্ধিক (সময ইক(স্িক)- ঘোগ্যার্থে) 
+অকৰ _ প্রৎ, নিপাতন ) তর্কশাণ, টে- | বিৎ, তিহ, অময়োচিত, কালোপদুক্। 

কোর বাটুল। শাণপাথর | নিয়মানুযায়ী । শিং-১ %নিজধন্ম বিরো, 

আঁমগ (সামন্ দামন্দে-গৈ গান করা থেন বন্য সামগ়িকো! ভবে)? 
অ.টক্)-ক, ২য়া_-ষ) সৎ, পু, সআম-) সামযোনি (মামন মামবেদ-যোনি উং- 

বেদাধ্যায়ী ব্রাঙ্গণ, যে ব্রাহ্মণ সাম গান; পত্তি স্থান, ৬ষঠা- হিং) সৎ, পুত, ত্রদ্ষা। 
করে। শি২ৎ-১ “বটবাং আম্গ! ইচ 7; হস্তী। বিং) ভিং, মামবেদোহম়। 

গী-স্্ীৎ, সামগায়ক ব্রাহ্মণের পরী । সামরিকপোত--যুদ্বজাহাজ। 
সামগর্ত ; সং, পু) বিষু্, নারায়ণ । সামর্রিকবিচারালয় (09011-0121070) ষে 

জামগ্রা-ক্লীং 7 (সমগ্র ০ বিচারালয়ে সৈন্য প্রভৃতির অপরাধের 

সামগ্রী - স্ীং --প্রৎ ঈপ) অহ, বিচার হম্। , 
কহায। সমুদায়। শিং_ ১প্রায়েণ রা . আমথ্য (সমখ বলবান্ + য্ষদ্য)- ভালে, 

| 

বিধো ওণানাম্।'কারণকলাপ । শি২--১ তাং ক্রীাৎ। বল, শক্তি । ষেোগাত1, ক্ষমতা 

সাম্ীচেন্ল ফলবিরহো ব্যাপ্তিরেবেতি শন্দের প্রতিপাদ্য | 

শপ) 0 শিশিাশাীশিপশ শীত) তিিপসপ রে শাদা 



সাঁমি [ 

সামর্ম (স সহিত- অমর্ষ 
ত্রিং, অমধযুক্ত, ক্রুদ্ধ । 

সআমবাদ ; সং, পুত, প্রিয়বাক্য | 

সামবাযিকসেমবায়+ই ক(ছ্িক)_ প্রৎ) সৎ, 
পুৎ, অমাত্য, মন্ত্রী । দলপতি । বিৎ, ত্রিৎ 
সমবায় সম্বন্ধীয় । 

সামাজিক (সমাজ সভা+4+ইক(ষ্িক)- 
সাধবর্থে9 সৎ, পুৎ, সভ্য, সভাসদৃ । স- 
হদযু, রসক্ক | বিৎ,ত্রিৎ সমাজ সম্বন্ধীয় । 

সামাজিকতন্ত্র_ সমাজসন্বন্ধীয় নিয়ম । 
সামাজিকনিয়ম (১০০11 1,৮৮৪) জনমমাজে 

অনেক ব্যক্তিকে মিলিত হইয়া বিস্সর 
কার্যনিন্নাহ করিতে হয়, ষেসমস্ত নিদিষ্ট 

নিয়মানুসারে মেই সমুদাঁয় কার্ধ্যসম্পন্ন 
করা উচিত,তাহার নাম সামাজিকনিয়ম। 

সামাজিকঘুত্যু-বাজদ্রোহ প্রভৃতি উত্ককট 
অপরাধে অপরাধীর সমাজ বহিক্ষরণ। 

আমানাধিকরণ্য €(সমানাধিকরণ একাশ্রষ 
+যফ্ঃয)-_ ভাবে) সং, ক্লীৎ, একাশ্রয়- 
বুত্তি, একস্হানস্থাযিত্ব । আধারণ গুণ ব| 
ধন্মের অবন্ফিতি স্থান । 

জামান্য সেমান আধারণ+4+যফ্্য)- ভাবে) 

সৎ, কীৎ) গ্রাকার, রকম । গোত্ব মনুষ্য- 
ত্র্দি জাতিন্পন্ম্য। আমগ্র্য । সাধা- 

রণের কাধ্য । কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, 

যেখানে সাধারণ ধরন্শবলে অনেক বস্ত 

একে মন্বদ্ধ হয় । বিৎ, ভরি, সাধারণ, 
জচরচর, যাহা সকলের আছে । 

সামান্যলক্ষণ। ; সৎ, স্্ীঘ। বস্তদর্শনে তহ- 

সজাতীয় মাত্রের জ্বানজনক উপায় । 

সামান্যা (সামান্য +'আ- গ্রহ) সৎ, আহ, 
সাধারণী পরী, বে2)] | 

সামালন (বাঙগলা সামাল ধাতুজ) সং, মাব- 

ধান হওন | রক্ষণ, আত্মরক্ষা করণ । 
সামি সোজ্ু সাত্বনা কর14অ- প্রত, সাত 

্ছালে সাম, অ-ই অথব! সাম+ ই) অথ, 

অদ্ধ, কিষদৎশ। নিন্দনীর। 
সামিধেনী সেমৃ-ইন্ধ অগ্নিপ্রজলন করা! 

+অনট ৭, আপ) সং, স্মীহ, ক্ষাগি- 

পপ 

ক্রোধ ) বিৎ, 

সন্দীপন মন্ত্র, ঝরপ্রেদ হইতে যে মন্ত্র পাঠ | 
করা যায । সমিৎ কাষ্ঠ। 

১৫৯৭ ] সাম্য 

সপ 

সামিধেন্য (সমিধূ অগ্নি. প্রজ্মলন তৃণ কা- 
টাদি+এন্য-প্রৎ) সং, পু, মন্ত্র ব 
বনান! ইত্যাদি । 

সামিল সেমিল শব্দজ) বিৎ, সন্গলিত, আস্ত- 
গত, সংক্রান্ত । অস্তভূক্ত, একসঙ্গের ॥ 

সামীচী ) সং, স্ব্ীৎ, বন্দনা, স্তুতি । 
2 (সমীপ নিকট 4ষক্ঞ্ে)- স্বার্খেটি 

ক্লীৎ, নৈকট্য । আল্িধা। শিখ-১ 
সামী প্যাশ্লেষবিষয়ৈর্বযাপ্তাধার শ্চতুরবির্বধঃ ।” 

সামুদ্র (সমুদ সিন্ধু, টি --ভ+ 
বার্থে ইত্যাদি) সং, ব্লীৎ, সমুদ্রলবণ । 
সমুদ্ফেন । শরীরশ্ছ চিহ্ত। দেহস্থ চিহ্চ- 
ঘটিত ভদ্রাভদ্র লক্ষণহুচক শাস্ম। বিং, 
ত্রিৎ এ শান্পব্যবসায়া। সমুদ্রজাত। 
সমুদসন্বক্দীয়। পুৎঃ সমুদ্রধাত্রী, নাবিক। 

সামুদ্রক (সমুদ্র দেখ, কণ) সং, ক্লীং, হত্তাি 
রেখা দ্বারা স্ত্রীপুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ- 
জ্ঞাপক গ্রন্থ । 

সামুদ্রিক সেখুদ্র চিহ্ 4+ইক(্সিক)-- জ্ঞ- 
তাে) সং, পুৎঃ শরীরচিহ্কের শভাশুভ 
প্রকাশক দৈবজ্ৰ । বিৎ, ভ্রিৎ, শরীর চিহৃহ- 
ত'বন্ধীর শান্লাদি। সমুদরসগগন্ধীয় | 

সামী (সামন্ জামব্দে+ঈ-প্রৎ) সৎ, 
ূ স্ত্রী, বৈদিকচ্ছন্দোবিশেষ। 

সাম্পরাধিক (সল্পরায় যুদ্ধ+ ইক(্ষিক) - 
প্ৎ্) সং, রীং, যুদ্ধ, সংগ্রাম 1 বিৎ, ত্রিৎও 
যুদ্ধসন্বন্ষীয় । পারশৌকিক | শিৎ-- ১ 
“প্রভুঃ প্রথমকলম্য ষোহুনুকলেন বর্ততে। 

ন সাম্পরাঘ্িকৎ তস্য ছৃম্মতেন্বিদ্যতে 
ফলৎ ॥” 

সান্প্রতমূ সেম প্র-তন্ বিস্তার করা+ 
আমূ ডম্)- ক, অ স্থানে অ।) অং, উচিত, 
যুক্ত | সেম্প্রতি + ডমু) ইদানীৎ্, মন্প্রতি, 
এক্ষণে । উপশ্ছিত ফাখয়ে | 

সাম্য (সম তুল্য 4+ষংফ্য)- ভাবে ) সৎ, 

| রীৎ, সমতা, তুল্য তা, মাদুশ্য। 

] 

] 

 সাম্যভাব--“যদি কোন দ্রব্য একাধিক বল 
দ্বারা এককালে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকুষ্ট 

হুইয়াও কোন দিকে নাযাইয়া একস্থানে 

| থাকে তাহা হইলে সেই দ্ব্যটাকে শ্ছিতি- 

সম্পন্ন ৭ সাম্যভাব্াপন্ন বলে? 



সার 

সাআাজ্য (আজ রাজাধিরাজ +যফ্জ্ে) _ 
ইদমর্থে) সং, ক্লীৎ, অর্ধপ্রধান রাজা, 
সয়াটের শামনাধান রাজ্য । সার্কভৌ- 
মন্ত। শিৎ-১ “ভজ সাআ্রাজ্যদীক্ষিতমূ 1” 

সায় (সো নাশ কর। + অ(ঘঞ)- ক) সং, 

পৃ, সায়ংকাল, দিনান্ত। শর, বাণ। 
শেষ। নাশ । (++ ঘঞ._ তাবে) অবসান) 

যথা__-“হরগৌরী বিয়া হৈল সায়।, শ্থী- 
কার, সম্মতি; ষথা-“হিমালয় মেনকা 
যদ্যপি দ্বিল! জায় ।” 

সায়ক (সো নাশ করা+অক'ণক)-৭) 

সং, পু, বাণ, শর । খঙ্গজা। ম্বিকা -স্ত্রীৎ, 
ক্রমে ক্রমে অবশ্থিতি | 

সায়ন্তন (সায়মৃ+ তন্ষ্টিন্) _ ভবার্থে) বি 
ত্রিৎ, সন্ধ্যাকালীন। শিং-১ “বিধেঃ 

সায়শ্তনন্তান্তে |” ২ পজন্ধ্যাৎ সায়ম্তনীৎ 
কৃষ্যাৎ্ দ্বাদশ্যাদিষপি প্রিয়ে।” 

সায়মূ - অং ) (দো নাশ করা 4 ম্ 

সায়াহচ _- পুৎ (ডমৃ)-ক সায়, শেষ 

_আহন্ দিন+ষ, ৬ঠী _ষ) সং, সন্ধ্যা 
কাল, দিন্রান্থ, দ্বিনকে পাঁচভাগ করিলে 
তাহার পঞ্চমভাগকে সায়া কছে। 

সামুজ্য (সুজ |স সহিত-যুজ 
করা+*(কিপ)- ক) যুন্ত+ যুখেয) - ভ।) 
সং, ক্লীৎ, সহযোগ, অভেদ। জাম্য, 
সাদৃশ্য। পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুকি- 
বিশেষ। শিং-১ “সালোক্য সাষ্টিসা- 
সীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত । দীয়মানং ন 
গৃহন্তি বিনা মহমেবনৎ জন্াঃ।” একত্ 
-ুমাভুয্য। 

আর (স্থ (বহুকাল) গমন কর1+4 অ(ঘঞ) 
- ক) মং) পুই, শ্রে্টাংশ । বৃক্ষের মজ্জা। 
তেজঃ,বল । সর। (4 ঘঞ _ভা) কাঠিন্য, 
দৃঢ়তা । উত্কর্ষ। অতিশয় । তত্বার্থ। 

মজ্জা। বাযু। পীড়া। বীরতা। নবনীত। 
জর । (74 - ক) ক্লীহ, জল। ধন। 
উপযুক্ততা। বৃশ্গাদির উত্তেজক বস্ত। 
রহম্য । অর্থালঙ্কার-বিশেষ। বিং, ভ্রিং, 
শ্রেষ্ঠ, উত্কৃষ্ট । স্থারী। নানাবর্ণ। শ্যায্য। 

সারক (ক্স-ঠিঃল সারি গমন করান+ণক 
-- ক) বিংত্রি ত্রৎ রেচক) ভেরদক। জারক। 

[ ১৫৯৮ ] 

যোগ, 

সপ সস 2০১ 

সার 

সারখদির ) সং, পুৎ, বিটখদির | 
সারগদ্ধ (সার সারাংশ-গন্ধ ঘ্রাণ) সৎ, 

পুৎ শ্রীথণ্ড চন্দন । 
সারগ্রাহী সোরগ্রাহিন্, সান গ্রাহী ষে 

গ্রহণ করে, ২য় ষ) বিং. ত্রিং, শ্রেষ্ঠাংশ 
গ্রাহক, কা | 

সার নিন মপুমক্ষিকা1 অফে) - কৃ" 
তার্থে) সৎ ক্লীৎ, সরঘাকত। মধু । 

সারঙ্গ (ক্ গমনকরা + অজচ্_ ক) সং,পুৎ 
চাঁতকপক্ষী। ভ্রমর । হরিণ। হস্তী। 
সিংহ । রাজহংস। কোকিল । কাষদেব। 
মেঘ। রাগবিশেষ । ময়ূর | বৃক্ষ । পরি- 
চ্ছ্দ। ফেনা। পদ্ব। পুষ্প। শঙ্ঘখ। মণি। 
পৃথিবী । রাত্রি । জ্যোতি । ভ্রমর । ছত্র। 
রং, বাদ্যযন্্ববিশেষ | বন্ম। দ্বর্ণ। ধন্ুক। 
চন্দন। কপূর । সোর- অন) বিং, ত্রিৎ, 
নানাবর্ণ, শবল। [ব্যাধ। মুগাবিৎ। 

সারনগিক (সারঙ্গ+ইক- প্রং) সৎ, পুত, 
সারঙ্গী মোরঙ্গ দেখ) এই যন্ত্রটী অতি প্রাটীন 

কাল ৬ ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে 

সারা । 

ইহাঁর ধলনি-কোষ ও দণ্ড উভয়ই ণক 
খানি অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বার নিশ্মিত |ন- 
কোধটী পাতল। চম্ দ্বারা তব দ্রিত 
এবং দণ্ডটী কাঠের পটরি.১ আবৃত 
থাকে। দণ্ডের উদ্দভাগে উভয় পার্খে 

দুই ছুই'ী করিয়া চারিটা কীলক এবৎ 
্ চারিটী কীলকে চারি গাছ তন্ত সৎবদ্ধ 
কর। যায়। দণ্ডের পার্খে নিশ্মীতার ইচ্ছা- 
ধীন অপর কয়েকটী কীলক এবং তাহাতে 
কীলক সংখ্যানুগত পিস্তল নিম্মিত তার 
পার্থতন্ত্রিকারূপে সংযে।জিত করা থাকে । 

সারজ (সার দি ছুপ্ধা্দির সর-জ [জন্ 
জন্মান4+ অড)- ক] উত্পন্ন) মহ, ক্লীৎ, 

নবনীত, মাখন। 
সারট (১0111) টিক্টিকী সদৃশ ও তত 

সদৃশ জীব ; যখা--গোধা। পল্লী, বহুরূপা! 
গুভৃতি। 



ত11% | ১৫৯৯ | সার্থ 

সারণ (ক-ঞস্সারি গমন করান+ অন অং, হৎস। স্বনাম প্রিদ্ধ জলচর পক্ষী । (অনট্)_ভা) সং, ক্লীং, অপসারণ, সং, কী, পদ্ঘ | বিৎ, ত্রিং, সরোবরসম্ব" চালন। (+ অন-ক) পুৎ, অতি- ্বীয়। (সহ-রস+অফ্ঞ)- প্রং)পুৎ)চন্দ্র। সার রোগ । রাবণের মগ্ত্িবিশেষ। । সারপন (মার শক্িি-সনৃ দান করা+ 

সপ 

রাক্ষদবিশেষ। সং, ক্লীং, দোষশুদ্ধি | অ(অন্)- ৭) সং, ক্রীৎ, স্ীলোরের কটি- সারিয়া লওয়া, শোধরাণ। ভূষণ, চন্দ্হারাদি। পুরুষের কটিবন্ধন। সারণি_-ণী হ্কে-ঞ্রিসারি গমন করান+- ; সারস্বত (সরস্বতী বাকৃদেবী+ অ(ফ)_ অনি -প্রৎ) সৎ, স্ত্রীৎ ক্ষুদ্রনদী। ইদমর্থে) সৎ, পুৎ, দিল্লীর উত্তর পশ্চিমস্থ সারণিক লেরণি পথ+ই--প্রৎং) সং, পুং, | দেশবিশেষ। তদ্দেশীয় ব্রাঙ্গণ | যুনি- পথিক, অধবগ। বিশেষ, কথিত আছে ইনি সরস্গতী নদী সারও সারি গমন করান+অণ্ড | হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিন্বদৃণ্ড, _ প্রং) সং, পুৎ সর্পাণড, সাপের ভিম | বেলগাছের যষ্ট। প্রহ্মার দিনরূপ কল্প- 
সারতরু (সার-তকু বৃক্ষ) সং,পুৎ, কদলী- বিশেষ । ব্যাকরপবিশেষ। বিং, ত্রিং, বৃক্ষ । সরন্বতীসম্বন্ধীয়। বিদ্বানূ। (অরস্বৎ+ফ) সারখি ভেরি সারি [ অশ্রদিগকে ] গমন | সমুদসন্বস্বীয়। করান+ অধিন্_-ক,কিৎবা সরথ[স স- | সারাল; সং, পৃং, শস্যবিশেষ, তিল। হিত-রথ, ১মা- হিং] অশ্ব+ই(্িঃ)-- | সারি__রী স্থঠিকমারি গমন করান + 

প্রেরণার্থে) সং, পুৎ, রথাদিচালক, যন্তা। | ইএ_ক) অং, স্্রীং, শলিকপক্ষিণী। 
সহায়। শিৎ-১ “নিমিত্ত শকুনজ্ঞানো- গোগুক। পাশগুটিকা। 
হয়শিক্ষাবিশীরদঃ | হয়াঘুর্বেদতত্বক্জো | সারিকা (মারি দেখ, অক(ণক)-ক) সং, 
ভগ্রিভাগবিশেষবিৎ। স্বামিভক্তো মহোৎ- :. জ্রীং, পক্ষিণীবিশেষ, শালিকপাধী। পাশ- শাহঃ সব্ষেবাঞ্ প্রিষৎবদঃ| শৃরশ্চ কৃত- | গুটিকা। 
বিদ্য”চ সারথিঃ পরিকীর্তিতঃ |” । সারিন্দা (সারঙ্দ শব্দের অপভ্রতশ) গ্রাম্য 

সারখ্য (সারখি+য.স্্য)-তাবে, কর্ণি)।  যন্ববিশেষ। ইহার সমুদয় অঙ্গ কাষ্ট- ২, সাহাধ্য । রথাদিচালন। যান । ূ নিশ্মিত। ইহার ধ্বনিকোষ কিয়ুৎভাগ 
সারদা (সার [জ্ঞানের] শ্রেষ্ঠটাংশ-দা দান ৰ 

করা4+ অ.ড)- ক, আপ, হয়া ষ) সৎ, 
সত্রীং, সরদ্বতী । দুর্গা । ূ 

| 
ূ 
ূ 

শারদ্রম ; সং, পুৎ, খদিরবৃক্ষ | 
গারভাণ্ড (সার সারাংশ -ভাঁও পাত্র) 

সং, ্লীৎ, অকৃতিম পাত্র; যগা-যৃগনাভি 
শ্রভৃতি। 

সারমিতি ; সং, পৃং, শ্তি, বেদ । 
রমেয় _ পু (সরমা কুক্রী+এয়, 

সারমেয়ী -স্ত্রীং ্েেয়)- অপত্যার্থে) | হিৎ্সন+বন্-যোগ। শ-স) সং, স্্রীং, 
সং, কুক্ধুর, কুক্ধুরী। | লতাবিশেষ, অনস্তমূল। 

সারলে।হ মোর সারাংশ- লৌহ) সং১ক্লীৎ, । সারূপ্যসরূপ সমানরূপ-+-ষ(ঞ্য)- ভাবে) 

ূ 

সারিন্না। 

চ্ম্নাচ্ছাদিত এবং কতকভাগ শ্রন্য থাকে । 
এই যন্ত্রে অশ্বপুচ্ছের কেশনির্শিত তিনটা 
তার তিনটা কীলকে আবদ্ধ থাকে। 

সারিবা সারি [শু হিংসা করা+ই- প্রং] 

লৌহসার,ইস্পাত। [লতা, অকাপট্য। সং, ক্লীৎ, সমানরূপতা। মুক্তিবিশেষ, 
সারল্য সেরল+-য.ফয)--ভা) সংগকীং, সর-। যাহাতে ঈশ্বরের তুল্যরূপ হওয়া যায়। 
সারস-_ পুং (সরস সরোবর+অ । সার্থ (স্-ঞরিঃকমারি গমন করান+থন্- 
সারসী-স্ত্রীৎ ) (ফ)_ভবার্থে ইত্যাদি) ক) সং) পুৎ, সমূহ। সঙ্গী, সাথী। জন্ত- 

ক 



সার্ধব ॥ 
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সমুহ । সে সহিত -_- অর্থ ধন), ১মা _ 
হিৎ) বণিকৃসমূহ | বিৎ, ত্রিং, ধনী, ধন- 
বান, ধনাঢ্য । আঅর্থযুক্ত। 

জার্থক সে অহিত--অর্থ শন্দের প্রতি- 
পাদ, প্রয়োজন, ১মা _ হিৎ্) কণ্-- যোগ) 
বি, ত্রিং, অর্থমুক্ত । সফল । অন্বর্থ। 
ব্ণিকৃদলের অধিনায়ক । 

জর্থবাহ (সআার্থ সমূহ-বাহ যে বহুল 
করে, হস্বা- ষ) সং, পুধ১ বণিক, দলবদ্ধ 
হইয়া বাণিজ্যকারী। পথদর্শক ৷ 

সাদ্দ (জ সহিত- অর্ধ) বিং,ত্রিৎ, অদ্ধ- 
সহিত, আদ্বিযুক্ত | 

সাদ্ধমূ (স সহিত-খধ্ বৃদ্ধি পাওয়া + 
অমৃ--ক ) অথ, সহ, সহিত । 

সার্প (০01)1771912) সর্প প্রভৃতি জীব। 

সার্পিষ, সার্পিক্ষ (সর্পিস দ্বত+ অঅ, ক- 
প্রং ) বিৎ ব্রি স্বৃতসন্বঙ্ধীয়্ । দ্বৃতদ্বারা। 

সংস্কৃত। 

সার্প্য সের্প সাপ+যক্যে)- প্রৎ্) সং, পু 
পাঁ_ক্্রীং, অশ্লেষানক্ষত্র | বিৎ১ত্রিৎ। রি 
জন্বন্ধীয়। 

গার্ধ (সর্ব সকল [জ্ঞান ইত্যাদি 14 অ 
(ফ্ঃ) প্র) সং, পু, জিন, বুদ্ধ। বিং, 
ত্িৎ, সর্দহিতকর । সর্ববসন্বন্ধীয ৷ 

সার্ধকালিক (সর্বকাল+ইকফ্িক) _ ভ- 
বার্খে) বিংত্রিৎ, যাহা সকল সময়ে হয়। 

সার্বজনীন (সর্দজন সকল মনুষ্য +উঈন 
নৌন) 
হিত। সর্বজনের ইষ্সাধক, সব্দমজনের 
প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত । সন্মিলোক- 
বিদিত। | 

সাব্ধত্রিক সের্বত্র সকল শ্ছান-+ইক(ষি ক) 
_প্রৎ) বিং, ত্রিৎ, জর্ত্রব্যাপী, সকল 
স্থানে শ্বিত, সকল স্থানের উপযুক্ত | 

সার্বধাতুক ( সর্ব _ ধাতু +কণ্ - প্রথ ) বিৎ, 
ত্রিৎ, সব্বধাতুসন্বক্ষীয়। 

সার্বভৌম (সন্দভূমি সকল শ্থান+ অফে) 
-ঈশ্বরার্থে) সৎ, পু, উত্তর দিগগজ, 

কুবেরের হত্তী । সম।ট, চক্রবন্তর্ণ, রাজী, 
সমুদ্ায় ভূমির অধীশ্বর। বি, ভরি, জগৎ" 
ব্যপা, জগদিখ্যাত। 

১৬০০ | 

সীিশী্পীশীশীিশিিটাটিিশিিিশাশীিশিশািশীশীশি শীট শিলা শিট এশা 

_হিতার্থে) বিৎত্রিৎ, সর্বালোক- | 

মা 

খন হব 
$ 

০০ পশাশি শিপিিনপিপপিপীরিলা ০১১৪ 

সাব্বলৌকিক ( সর্বলে।ক ক+ইক(ফিক) ঃ 
জ্ঞাতার্থে) বিং, ত্রিং, সন্দলোক সন্ন্ধীয়। 
সর্বজনবিদিত | সন্দত্রপ্রসিদ্ধ। পৃথিবীর 
আর্গত্র পরিচিত । সকলের উপর। 

সার্ববিভভ্তিক (স্ব বি" ভক্তি + কণ্ _ প্রৎ) 
বিং, ত্রিং সব্ববিভত্তিজাত । 

সাল্ববেদ্য (সর্ব সকল - বেদ -+1যঞ্জেয)-- 

জ্ঞাতার্থে) সৎ, পু, জমুদায় বেদবেত্তা 
ব্রাহ্মণ । 

সাধপ €(আর্ধপ+ অ(ষ)- প্রৎ ) বিং, ত্রিৎ, 
সধপসন্বন্ধীয়। সধপপ্রস্তত। সং, ক্লীৎ, 
সর্পটতৈল । 

সাষ্টি(সহ-অ-ঝটি) সং, স্্ীৎ, নির্বাণ 
মুক্তিবিশেষ, সমানৈশ্বর্ধ্য । ঈশ্বরের সহিত 
সমান এরশ্বর্ধযশালী হওয়া । 

সাল (সল. গমন করা1+অে ১)-ধি) 

সৎ, পু প্রাকার, প্রাচীর । - এ) অর্জ- 

বৃক্ষ । লা স্ত্রী, গৃহ । মা বিশেষ, 
সালমাছ। (শালা শর্বই ব্য 5 হইয়া 
থাকে )। 

সালনিধ্যাম, সালান (সাল ই বৃক্ষ _ 
নিধ্যাস আঠা) সং, পুত এস, পুনা। 

সালপুম্প (সাল সালবৃক্ষ সপ ফুল) 

সৎ, ক্লীং, স্লপদ্ম । 
সালভঞ্জিক (সাল সালবগ্গ ইহার কাষ্ঠ 

_ভন্জ | ভাঙা] রে দাক14+ অক- প্রত, 
আপ । যাহার জন্যে সান কাষ্টকে চাচে) 
সং, স্্রীং, পুস্তলিকা, পুতুল । বেশ্য!। 

জালবেই সোল সেই রুক্ষ বেষ্ট আঠা) 
সৎ, পু, সজল, ধুনক) ধূনা। 

সালাকরী সোল! গৃহ-কু কর+ অঅন্) 
_ক,ঈপ) সংসন্্ীমুদ্ধে পরাজিত নারী, 

সালার (সাল দেওয়ীল--খ গমন করা+4 

অক্সেল)-_ ণ) সৎ, স্ত্রী, ভিত্তিস্থ কীলক, 
ডাণ্ডা, গোৌজ প্রতৃতি। 

সাঁলোকয সে সহিত- লোক তু- 
সালোকতা এ/ বন+ষঞ্ছ্ে), তা- বাসার্ে) 

সংক্লীৎ, মুক্তিবিশেষ, তুল্যলোক-বাসরূপ 
মুক্ষি,একলোকে ঈশ্বরের সহিত সহবাম। 

সান্ব (সাল+ব) সং, পু হৃপবিশে । দেশ- 
বিশেষ। 



সাবি 

পাঙ্বহা (-হন্, সান্ধ দৈত্যবিশেষ-হা 
| হন বধ কর1+০(ক্িপ)-ক]ষে বধ 
করে, ২য়া-ষ) সং, পুৎ, বিষণ, নারায়ণ । 

মান্বিক) সং,পুৎ, পক্ষিবিশেষ, সালিকপাধী । 
সাবধান সেহ সহিত-অবধান মনোষেগ) 

বিং, ত্রিং, জপ্রমত্ত, অবহিত, সতর্ক, 
মনোযোগী । 

আবন শে প্রসব করা+অন- প্রৎ, অথবা 

সবন+ অ(ষ্)-- প্র) বিৎ, ত্িৎ) আুর্যা- 
সন্বন্ধীয়। সবনসন্থন্ীয় । সৎ, পু, যজ- 
মান, যে ধজ্ঞার্থ পুরোহিত নিযুক্ত করে। 
ঘজ্ঞবিশেষ, ষজ্তকর্ম্বের সমাপন। বরুণ। 
দিবারাত্র। জ্যোতিষে-- প্রাকৃতিক হৃধ্যো- 
ঘ্বয় হইতে আবার সুের্োদয় পর্য্যন্ত এক 
শাবন দিন। ত্রিশ অহোরাত্রাত্ক 
মাস । শিং-১ “ত্রিংশতা সৌরদিবটসঃ 

 লাবনঃ পরিকীর্তিতঃ।” ২ “চাক্রঃ শুক্লাদি 
দর্শীভঃ সাবনস্ত্রিশতা দিনৈঃ | 2? বর্ষ- 
বিশেষ । শিং --১ নারি মানেন 
'ঘদ1 ভবতি ভার্গবঃ । সাবনেন চ মানেন 
দ্িনষট্কং প্রপূর্ধ্যতে ।” 

সাবর শোবর দেখ) সৎ, পুং, পাপ । অপ- 
রাধ । লোধ্বৃক্ষ । 

সাবর্ণ (সব্ণ [পূর্বজের] সদুশ+ অ()_ 
অপত্যার্থে) সং, পুৎ দ্বিতীয় মনত । শিং 
-১ “ছায়া সংজ্ঞাহতো যোহুসৌ দ্বি- 
তীয়ঃ কথিতো মনুঃ। পৃর্মজ্য সবর্ণো- 
হসৌ সাব্ণস্তেন কথ্যতে |” 

সাব্ণলক্ষ্য ; সং, ক্লীৎ, চন্ম, চামড়া । 
সাবর্ণি (বর্ণ 9 পত্রী 4 ইংকিং)- 

অপত্যার্থে) সং, পু২» সুরধ্যতনয়, অষ্টম 
মনু । গ্োত্রবিশেষ | 

সাবশেষ সে সহিত-- অবশেষ) বিং১ ত্রিৎ, 
অবশিষ্ট । অঙ্গম্পূর্ণ। 

সাধাস পোরস্য সাবাস শব্ষের অপত্রং ঘ) 
প্রশধসাসহচক ধ্বনি । 

[ ১৬০১ ] সাছ 
--ঁ শু শট শীল 

সৎ, স্ত্রী, সত্যবান্ রাজার পত্বী, অশ্ব 
পতি রাজার কনা! । বেদের মন্ত্রবিশেষ, 
গামত্রী। ব্রহ্মার পত্রী । হুর্ধোর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। হুর্গী। শিৎ-১ “দর্বলোকপ্রস- 
বনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্যতে | যত্তস্তদ্দে- 
বতা দেবী সাবিভ্রীত্যুচ্াতে ততঃ | বে" 
প্রসবন[চ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ।” 

সাবিত্রীপতিত (সাবিত্রী -পতিত) সং, পুৎ, 
ষখ।কালে ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয় 
নাই। 

সাবিত্রীব্রত; সং, ক্লীৎ, জ্যেষ্ঠমাসের কণা 
চতুর্দশীতে কর্তব্য স্ত্রীলোকদিগের ব্রত- 
বিশেষ । 

সাবিত্রী্বত্র (সাবিত্রী বেদের মন্ত্রবিশেষ 
_স্ড্র হৃতা) সং, ক্লীৎ, যক্ছোপবীত, 
পৈতা। [সৎ, সী) নদী । 

সাবিনী €স্থু প্রসব করা+ ইন্ণিন্) -ক ) 
সাশয়ন্দক ; সং, পু, জেঠী, টিকৃটিকী। 
সাশৃক; মং. পু, কম্বল। 

সাশ্রুধী 75, স্ত্ীং, শ্বশ্ম, শাশুড়ী । 
সাসহি (সহ [যড্লুগস্ত) সহ্য করা4+ই-. 
প্রৎ ) বিং, ত্রিৎ, সতত সহনক্ষম। 

স।ন্থিতাআদ্ধ ; মৎ, ক্লীং, কাংস্য। 
ূ জাননা সেস্ নিদ্রিত হওয়া +নণ্_ ক, আপ) 

সং, স্্রীৎ, গোক্ুত্র গলকম্বল। 
সাত (স সহিত-অত্্র চন্ষুর জল, র্ত 

বাকোণ) বিং, ত্রিং, অশ্রুজলসহিত। 
রোদনকারী,রোকুদ্যমান। সরক্ত । কোণ" 
সহিত । 

সাহক্কার (স সহিত- অহঙ্কার শব্ব) 
বিং, ত্রিং, অহান্কত, গর্বিত । 

: সাহচর্য (সহচর সঙ্গী1+যষ্ধ্যেট_- ভাবে) 
সং, র্ীৎ, সঙ্গ, সংসর্, মহচরত্ব । সাম1- 
নাধিকরণ্য | একাধারে থাকা । 

বে (সহজ +ইক্(ফ্ক)-_ প্রৎ ) বিং, 
ত্রিৎ, স্বাভাবিক । 

সাবিত্র (সবিতৃ নুর্ধ্য + অফেঃ)_ প্রৎ) সং, ৃ আাহয় ; বি ত্রিং১ সহনকাররিতা। 

ক্লীৎ, যজ্বনুত্র, যজ্জোপবীত । পুত, ব্রাহ্মণ। 
শিব। হৃর্ধ্য। গর্ভ। বনুবিশেষ। বিৎ 
ত্রিৎ, সবিতৃসম্বন্ধীয় । 

সাবিত্রী সেবিতৃ শুধ্য+ অফ্ট১- প্রং, ঈপ)। 

সাহস (সহদ্দ বল4অ(ষ্)-প্রং) সং 

র্লীৎ, অস্তঃকরণের বিক্রম, উত্সাহ । নি- 

ভয়, ভয়রাহিত্য। দ্বেষ। দণ্ড । অন. 

চিত্য । ছুক্বশ্, অত্যাচার । দস্যবৃত্ধি। 

২০ ৯ 



নিউ [ ১৬০২ ]. নিংহ 

সহসাকৃত কর্ম, অবিষৃষ্যকরণ | বলপুর্ধবক ! সিংহ হিন্দ হছিৎসা করা1+অঘ্েন্)-_ 
কৃ দুক্ব্ম-মনুষ্যমারণৎ শেয়ৎ পরদধরা | নিপাতন। অথবা মিচ সেচন করা+অ 
ভিমর্ধণৎ পাকুস্বযসনৃতধ্ৈব স্বাহসৎ পঞ্চ- কে) - ক) সৎ, পুখ। ম্বগেন্্র, পশুরাজ। 
ধাস্মতম।। পুৎ। অধিবিশেষ। শিৎ-১ হব 
“প্রাসশ্চিত্ধে বিগ্ুশ্চেব পাকষজ্রে তু আঁ 
হস ' লক্ষ হোমে চ বহ্িঃস্যাৎ কোটি- 
হোমে হতাশনঃ |” গু । বিৎ্, ত্রিৎ অবি- 
মুষ্যকারিতা । 

সাহসাঙ্ক (সাহস বিজ্রম-_ আঅন্ক চিহ্চ) 
অং, পু, রাজ বিক্রমাদিত্য । 

সাহাসক্ষ 7 (সাহস +ইক--প্রং। যাহ- 
স্রশী ) সিন্, সাহস + ইন্ অস্তযর্থে) 

(ন.হ ] 

পঞ্চমরাশি । ইহার জাত-ফল, যথা 
“সিংহলগ্ে স্সুুতে। ্ ঢা 
ভোগী শক্রবিমন্দনঃ। 
সবলে দারোহলপুআশ্ 

সাহস (সহ 1 অনি।)- সমৃহার্গে) সৎ). সোখ মাহী গজবি- 
নং, বঙসহত্র | সহ মত্থ্যায় সখখ্যাত | ক্রম 1” (কোই প্রহ)। 

ূ 

বি, ত্রিৎ সাহস্কম্ম কারী, দহ্থ্য গ্রভৃতি। 

১ ৪৫ : ক দুল । ৃহশ্রনাত । শিহ-১ পহরিস্তে আাং ূ (কোন শকের পরে নিহ বশ) । 
| 

ূ 
| 
| 

| 
| 
: 
| 

| 

| 

নিউীক, নিয় | পারপারিক । পক্ুষবাদী। 
জগতিবাদা | 

হত্রৎ কমলদলিনাধায়_1? বিৎ, ত্রিৎ, থাকিলে) শ্রেট। তৎ্দক্ঘক। আহতসন্বদ্ধীয় | সহস্র মুদাক় ১5 (সিংহ _-£কশর বাড়ের চুল) ১ 5। পু) সহআ্রসৈনিক সংখযাত জেন , পুৎ, বকুল বৃক্ষ | সিংহের জটা। 
5152 857 ডিপ (মিংহ-তল তোপ!) সং, পুৎ, 
আজঃ কম্মশি) ম্। ক্র») আছকুল্য, 1 কুভাঙ্জলি, যোড়হাত । 
17511 সিংহদ্বাতর (সিং প্রধান কিহ্ব। সিংহাকুতি 

আত “স্হিক্তযক্গ্য) ভালে ইত্যাদি) 
হাহ. কী, সধ্নশ, মিলন। সন্বন্ধবিশেষ্। 
এক কিষবাযত্ব । লা বিশেষ বিশেষ্য । 
(পম -াহত 4 য্ক্য)- শ্রৎ 9) কাব্য- 

যুক্ত দ্বার তোর, যু স) সং, র্লীং, 
সিৎছমুর্তি চিহ্কিত প্রবেশদ্বার, ফটক, 
মিংদরজা। 

লিখ্হপর।ন 7 চিৎ [সিংহে ন্যায়] 
সিংহনাদ | ধ্বনি, নাদ- শন, ৬ভী-ষ) শা এ । 

অত সখ) প্রধান ব্যজি। শ্রহ। সং, পু, যোদ্ধাদিগেল আস্ফালনস্থচ ক- 
সু ইত এ পিধি্কে বুঝায। শন্দ, বারগর্জি্িঠ। সিংহের ডাক । 

উর, 215, একসঙ্সে+য -প্রৎ) 1 মিংহপুজ্ছী ; সৎ জ্ীৎ) চিত্রপর্ণিকা। পৃ 
তি হত অক্ক্য, মিলন, যোগ। পণা । মাষপণী । 

বা 2 আজ্ঘা ঞুক্য -কৃৎ যে করে)। সিং হিমুর (মিংহ -- মুখ, ৬ঠী _ ষ) সং) রীং, 
স:) 3১ হানভিন্যাহারী, সঙ্গী হস্তার ভুষণবিশেষ। সিংহের মুখ । 

হান  সাহত -আহফ নাম) সংখ! সিংহযান, সিংহরথ। (সিংহ মৃগেন্দর_যান, 
গু) প্িাসপ্যতঃ শমাহ্বয়। যুদ্ধকারক | রথ, ৬ঠী _ হিৎ) সৎ, শ্ত্ীৎ, সিৎ্হবাহিনী, 
পন, কৃত, বুলনুল অভি | বিংঃ ত্রিৎ১ | _ ছূর্গী | 
তাক শিৎ_ ১জগাম গজসাহ্বমম্ ॥” । সিধ্হল (সিংহ মুগেক্র-লা গ্রহণ করা, 

দিল (হচন। শা) মং জল মসেচন ঘান কর।+ অ.ড)- ক, অথবা ল- প্রৎ) পাঞশেষ সহঃ কী, লা- শ্রী) সিলোন, লঙ্কা । 



সিৎহী 

ক্লীৎ, রঙ, রাড়। টিন। পিত্তল। দারু- 
চিনি । ণ 

সিংহলীল ; সৎ, পুং, রতিবন্গবিশেষ | 
মিংহবাছিনী (সিংহ বাহ [সিংহরূপবাহ] 

+ইন্-_ অজ্তরযর্থে ঈপ্) সং, স্্ীৎ, দুর্গা, 
ভগবতী। শ্িং-১ “সিংহমাকুহ্য ক- 
ল্লান্তে নিহতে! মহিষো যথা । মৃহিবদ্ধী 
ততো দেবী কনা! বৈ সিংহবাহিনী।” 

সিংহবিক্রাস্ত €(দিংহ মুগেক্্র-বিক্রান্ত 

পরাক্রাস্ত) সং, পৃৎ, অশ্ব, ঘোটক । বিৎ) 
ত্রিৎ, মিংহতুল্য পরাক্রমশালী । 

সিৎহবিন্না ; সৎ, স্ত্রী, মাষপর্ণী। 
সিংহসংহনন (সিংহ প্রধান বা অহ্যান্থম 

-সহহনন শরীর, ৬ঠী-_ঠিং) বিৎং,নিৎ, | 
হুশী ও স্ুগঠন । গিত্হতুল্য দৃঢ়াঙ্গ ; যথা 
“সিখহসৎহননেো যুব? 

মিংহাণ (সিংহ - আণ) সং,পুৎ, সিংহনাদ । 

সিংহ।ন, মিজ্মান (শিন্ষ আপ্রাণ করা 
আন ন্ট নিপাতন) সং, কী, লৌহ্যল, 
লেঁহের মরিচা । নামিকামল, সিকৃনী | 

পিংহাবলোকন্যায়_ ন্যা্। ৭) দেখ । 
সিংহামন (মিহহ সিত্হার্দিধ্ুত এবৎ, আর্ণ, 

ময)- আসন, ৩য়া- ষ) সং, ক্লীৎ, মিৎহা- 

চিহ্িচিত আসন, রাঁজাসন, রাজার বশিনার 
আসন । শিৎ _ ৮পগ্মচশন্থো গজো হস 
সিংহো ভূঙ্গা যগো হয়ঃ, অক্টো সিহহা- 
সনালি 1 যোড়শবন্ধ।ন্রণতি চইদিশবন্ধ। 

সিংহাস্য; আত, পুং) বাসক। বি, ব্রি, 
 মিৎহতুল্য মুখ । 
সিহহিক! (সিত্হী 

স্বাথে) সংন্দীৎ, রাত্র মাতা, কশাপপতহী। 

ঈ্লীসিংহ। বাহুর মাতা। বার্তাক্বঙগ, 
বেশ গাছ | কণ্টকারী । বাসক। বৃহতী। 

মুপগপণাঁ | 

[ ১৬০৩ ] 

রাছর মাতা +কণ্_ | 

সিত 

সিঁড়ী (দেশজ) সং, সোপান, পইঠ1। 
সিছুর (সিন্দুর শবজ) সং, রক্তবর্ণ চুর্ণ- 

বিশেষ । 
সিঁধ সেক্গি শক্জ) লং, হুড়ক। 
সিকতা (শিক্ [সৌর ধা দেটন করা+ 
অতকৃ-ক, আপ.) সৎন্্ীং, ব্হ্বচনাশ্) 
তাঃ, বালুকা । (মিকতা4অ, আপ) আ্রীহ 
বালুন্গামযদেশ। 

সিকতামর(সিকতা+ময়মের়টী? - সহগর্গারথে9 
বিং, তরি বালুকানঘ, বালুকাধুন্ড । সৎ, 
ক্লীং, বাশুকাময় তট । দ্বীপ, যাহার উপ- 
কুল বালুকাময়। 

। সিক্কতাবান্ (শিকতাবৎ্, মিকনা4-বৎ্(বডু) 
| _অন্ত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ। ব।লুকানয়, যা 
| হাতে কেনল বাণী, বেলে। 
( মিকতিল (সিকতা1+ইল-মুকার্খে) বি 

বং, মিকতাবিশিই, বালুকাসন্ত। 
| মিকি (দেশল) বিৎ) মুদাও চারিভাগের এক 
| ভাগ । চহুর্থাশ, পৌর।। 
এ (মিচ, দিচ অলারদদি সেক করা+* 

(ক্কিপ)- ক) সৎ, সহ, বস্ম, কাপড়। 

ৃ বিৎ, তরি, সেককর্ভী, যে সেদন কলে। 
। সিক্ত (সিচ জলাদি পেক কর তক) 
। কক) বিহ, ভরি অ।ছিকত । ক্ন্ত বুষ্ট, 

র যাহার উপর জল বণণ করা হইন্াছে। 
৷ সিকৃথ (পুর্বে দেখ, থক ক) অং) পুহ। এক 

৷ গ্রাস অন্ন । ক্লীৎ, নোম্, মবৃচ্ছিষ্ট । নালী, 
1. নীলবড়ি । 
সিক্ৃণক (সিকৃখ+কণ্- যোগ ) সং জীহ, 
ূ অবূচ্ছি্, মোম । 
সিক্কনি মিন্যাণ শন্দল) সং, নাসিকামল । 
 সিক্য (সিকৃু গমন করা+য-ক) নং, 
|. ক্রাহ, রী মিকে । 
। সিক্ষ্য ;) সৎ, পু, স্ষটিক মণি । 
। মিচ (সিচি জলাদি সেক করান + অয় 
1 

| - ক) সং) পহ। লুল্মঃ কাপড়। জখণ বন্ব ! 

| দিঞ্চ, (মিক্ত দেখ, 'অ২্শত)-ক) বিং, 

ত্রিৎ, সেচন্কারী, সেককারক, যে সেচন 
করিতেছে । ভা- ক্রীঘ, পিপ্পলী। 

 মিত (মে! নাশ করা+তক্তি)-ক, ও 

|. শানে ই) সৎ, পু শুক্ন্ণ । শুক্রাচাধ্য 

প... 



সিত | 
শর, বাণ | বিং, ত্রিৎ, শুক্রবর্থযুক্ঞ, শাদা । 
ছি বন্ধন করা+ক্ত-_ন্) বন্ধ। নষ্ট। 
জন্পন্ন ॥ সমাপ্ত । জ্ঞাত। ব্লীং, রৌপ্য । 
মূলক । চন্দন। তাঁ-স্দ্রীং, শক রা, চিনী। 
শ্বেতদূর্র্বা। চক্দ্িকা। মদ্য। মিছরি। ম- 
ল্লিকা । কুস্ট্রী কামিনী । 

সিতকঠ (সিত শাদ1-কঠ) সৎ, পুৎঃ 
দ্রাত্যুহপক্ষী, ডাকপাখী। বিৎ, ত্রিং 
শ্বেতবর্ণ কঠযুক্ত। 

সিতকর (সিত শাদা-কর কিরণ, ৬্ঠী 
_ হিং) সং, পুই, চন্দ্র । কপুরি। 

সিতকুঞ্জর; সং, পুং, ইন্দ্র । ইন্ত্রহস্তী। 
সিতগুর্কা ;) সং, স্ত্বীৎ। শ্বেতগুঞ্জা। 
সিতচ্ছত্র (সিত শাদা-ছত্র ছাতা, যব 

- স) সং, ক্লীং, শ্বেতবর্ণছত্র, রাজাধি- 
বাজের ছত্র। ত্রা-স্ত্রীৎ, শতপুস্পা। 

সিতচ্ছদ্দ (সিত শাদা-ছদ পালখ, 
৬ঠী _ হিং) সৎ, পুং, রাজহৎস। হুৎস, 
হাস। দা-স্ত্রীৎ, শেতদুরষবা। 

সিতদীধিতি ] (মিত শাদা-- দীধিতি, 

সিতরশ্বি রশ্বি- কিরণ, ৬ঠী - হিং) 
সং, পুৎ, চক্র । কপুরি। 

সিতদীপ্য ; সং, পুং, শ্বেতজীরক। 
সিতধাতু (দিত শ্াদ।-ধাতু আকরীয়) 

সৎ, পুৎ কঠিনী, খড়ী। 
সিতপক্ষ মসিত শাদা-পক্ষ পালখ) সং, 

পুৎঃ রাজহৎস। হুংস। শুরুপক্ষ। “মাতে 

মাসি মিতপক্ষে সগ্ডমী কোটিভাস্কর1।” 
সিতপণাঁ; সং, স্ত্রীৎ, অর্কপুর্পিকা বৃক্ষ । 
সিতপুষ্প; সৎ, ক্লীৎ, কৈবস্তঁমুস্তক। পু, 

তগরবৃক্ষ | শ্বেতরোহিত । কাশ । স্পা 
স্ত্রীৎ, মল্লিকা । স্পী-স্ত্রীৎ শ্বেত অপরা- 
জিতা। 

দিতমণি (সিত শাদা_মণি রত্ব) সং, 
পু, স্কটিকমণি। চন্তরকাস্তমণি। 

সিতরঞ্জন (সিত শাদা_রজন রঙ. করা) 
২» পু, পীতবর্ণ, হরিদ্রারং । 

সিতশিব (সিত শাদা-শিব হখদ) সং, 
ক্লীৎ। সৈক্ধবলবণ। 

সিতশিন্বিক সিত শাদা শিশ্ছিক। 

সৎ পু, গোধুম, গম | 

শিম) 

১৬০৪ |] মিতা 

সিতশৃক (সিত শাদা-শুক শিয়া, ৬ঠী 
--হিং) সং, পুৎ, ষব। 

সিতসগ্তি সিত শাদা-সপ্তি জঅঙ) সং, 
পু) শ্বেতবাহন, অজ্জ,ন। 

সিতসার ; সং, পুৎ। শ।লিঞকশাক। 
মিতসিন্ধু সিত শাদা! সিন্ধু নদী) সং, 

জীৎ, গঙ্গা, জাহুবী । 

সিতাৎশ (সিত শাদ1- অংশ কিরণ, 
৬ঠী _ হিৎ সৎ, পুৎ, চন্দ্র । কর্প.র 

সিতাখণ্ড সিতা শাদা_ আথণ্ড শকর্রা) 
সং, পুৎ, মধুশক্ক রা । 

সিতাগ্র (মিত শাদা-অগ্র অগ্রভাগ ) 
সৎ, পুৎ, কণ্টক, কাটা । 

মিতাঙ্ক (সিত শাদা অঙ্ক চিহ্ ব। 
স্থান) সং, পুৎ) ৰালুকাগড় মৎস্য, বেলিয়। 
মাছ। 

সিতারদ্দি সিতা শকরা-দা 
ই- প্র$) সং, পুৎ, গুড়, খাড়। 

সিতানন দিত শাদা আনন মুধ) সং, 
পু, গরুড় । বিৎ, ত্রিং, শুক্রমুখযুক্ত । 

সিতাপাঙ্গ (সিত শাদা- অপার চন্ষুর 
প্রাস্তভাগ) সৎ, পুং, মমূর, শিখী । 

সিতাভ (মিত শাদা আভ। দ' এ, *ঠী 

দেওয়4- 

-হিৎ) সং) পু, চক্র । ক”  বিৎ, 
ত্রিৎ, শ্বেত। ভা -_ স্ত্রীৎ, তক্রা 

সিতাভ্র _ পুং- ব্লীৎ ) (মিছ শার্দা- 
সিতাত্রক - ক্লীৎ অভ্র সখ । কণ্ 

_যোগে নিতাত্রক) সং, কর । 
সিতাম্বর (সিত _ অঙ্গর) সং, পুত) শ্বেতবস্- 

পরিহিত ব্রতী । বি” 45, শুরুবস্স পরি- 
ধায়ী। 

সিতাস্তোজ, সিতাজ (সিত _ অত্তোজ, অক 
সপদ্ঘ, যৎ- স) সং, ক্লীং, শ্বেতপদ্ধ। 

মিতালক ; সং, পু, শ্বেতমন্দারক । 
সিতালতা সিত1 শ্রাদা-লতা লতানিয় 

গাছ) সং, স্রীৎ, শ্বেতদূর্ব্বা । 
সিতাবর ছ্িত.. শুভ্রতা-_ আ-রু আবরণ 
কর1+স- প্র) সৎ) পুৎ্, শাকবিশেষ, 
জুযুণীশাক। 

সিতাশ্ব দিত শাদা_ অশ্ব খোড়া, ৬ঠী 
- হিৎ) সং) পুং, 'মর্জুন, শ্বেতবাহন। 



সিদ্ধ 

মিতাসিত (সিত 
কষ্ণবর্ণ [বস্]) সং, পুৎ, বলদেব। শুভ্র 
সহিত শনি। শিং-১ “সিতাসিতৌ চন্দ 
মসো! ন কশ্চিৎ বুধঃ শশী সৌম্যসিতে 
রবীন্দু।” বিং, ত্রিৎ, শুরু ও কুষ্ণ। 

সিতাহ্বয় ;) সংঃ পুৎ্ শ্বেতশিগ্রু। শ্বেত- 
রোহিত । 

মিতি(সি বন্ধন করা+তিকৃ- ক) সং, 
পুৎ শুরুবর্ণ। কষ্ণবর্ণ। বিং, ত্রিৎ তদ্বণ- 
বিশিষ্ট । (+ক্তি-ভাবে) সং, স্ত্রীৎ) 
বন্ধন । 

সিতিকঠ (সিতি কৃষ্ণবর্ণ- কঠ গলা, ৬ঠী 
_হিং) সং, পু নীলকঠ, শিব। ময়ূর । 
ঘাতাহপন্ষী, ডাকপাখী। 

সিতিমা (সিতিমন্, সিতি+ইমন্-_ভাবে) 
সং,পুৎ, শ্বেতত্ব, শৌক্য | শিং _ ১সিতং 
সিতিম়। হৃতরা মুনের্বপুঃ ৮ কৃষ্তা। 

সিতিবাসাঃ (িতিবাসস্, সিতি কৃষ্ণবর্ণ_ 
বাসদ্ বন্ধ, ৬ঠী -হিৎ) সৎ, পুং, বল- 
দেব, বলরাম । 

সিতেতর মিত শাদা-ইতর বৈপরী- 
ত্যা্দি) বিং, ত্রিং, কঞ্টবর্ণমুক্ত, শুভ্রভিন্ন 
অন্যবর্ণ । পুৎ, শ্যামশ।লি | কুলখ । 

সিতেতরগতি (জিতেতর কুঞ্খবর্ণবিশিষ্ট - 
গতি গমন) সং, পুৎ, অগ্নি) বহি । 

সিতোদর (সিত শাদা-উদর পেট, ৬্ঠী 
_হিৎ। ইহার বর্ণ কাল ছিল, কিন্ত 
ধবল রোগের চিহ্ন দ্বারা শাদা হইয়া- 
ছিলেন) সং, পুং, কুবের | ক্লীৎ, শুরু- 
কুক্ষি। বিৎ, ত্রিং, শুরুকুক্ষিযুক্ত । 

সিতোপল (সিহত শাদা-উপল প্রস্তর )। 
সঙ, ক্লীৎ, কঠিনী, খড়ী। পুং, স্ফটিক- 
মণি। লা-স্ত্রীং, শক রা, চিনি । 

সিদ্ধ দিধ্ নিপ্পন্ন হওয়া + তক্ধে)-ক ) 
সং) পৃং, দেবযোনিবিশেষ । মুনি । কাল- 
্রয়দর্শী ঝষি । যোগী । বি্কস্তাদি যোগের 
অন্তর্গত যোগবিশেষ। গ্রন্রজালিক। 
ওষধগুল্মবিশেষ | ক্লীৎ, সৈক্ষবলবণ । (+ 
ভ--শ্ম) বিং, তরি), জম্পন্থ । পরু | ফ- 
লিত। প্রসিদ্ধ । বিচারিত। প্রযাণীরুত । 
নিত্য । মুক্ত । নিপুণ, পারদশাঁ, কৃতবিদ্য । 

১৬০৫ ] 

শুভ্র [চর্ম] অনিত 

সিদ্ধা 

নি ভ্রাাারাারার হার 

প্রতিপন্ন, প্রতিপাদিত | পক | প্রস্তত, 

মিশ্রিত। দীপ্তিশীল । পরিশোধিত । মন্ত্র 
সিদ্ধবিশিষ্ট। দা _স্ত্রীৎ। ধদ্ধি | ৫যাগিনী- 

বিশেষ । 

সিদ্ধগঙ্গা 7 সিদ্ধ আকাশশ্ছ দেবষোনি- 
সিদ্ধমিদ্ধু / বিশেষ, ধষি-গন্কা, সিন্ধু 

নদী, ৬ঠী-ষ) সং, কত্রীৎ মন্দ্াকি নী, 
দ্বগজা। গঙ্গা। 

মিদ্ধদেব সিদ্ধ যোগী, খষি_ছ্রেব 
বতা) সং, পুৎ, শিব, মহাদেব । 

সিদ্ধধাতু ) (দ্ধ রসাকন বিদ্যা দ্বার! 
সিদ্ধরস সম্পনন ধাতু রস) সং, পুৎ, 

পারদ, পার । 

সিদ্ধপীঠ (সিদ্ধ-পীঠ স্থান) সং, পৃ, 

কলীৎ, যে গুনে লক্ষ বল, কোটি সঙ্যক 
হোম এবং ততপরিমিত মহাবিদ্যা জপ 
হইয়াছে । শিং_১ “জাতো লক্ষর্বলি- 
ত্র, হোমে বা কোটিসত্য কঃ, মহাবিদ্যা- 
জপাঃ কোটঃ, সিদ্ধপীঠঃ প্রকীর্ভিত2 1», 

সিদ্ধবিদ্যা(স্বতঃসিদ্ধা বিদয1 অর্থাৎ মন্ত্র যাহার) 
২স্ীং,কালী তার! প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা। 

সিদ্ধসাধন ; সৎ, ক্লীৎ) ন্যায়ে- সাধ্যবত্ব। 
হেতু নিশ্চয়সত্বেও পুনরমুমান দোষ। 
'সৎ পুৎ, গৌরসর্ষপ। 

সিদ্ধসাধ্য ; সৎ পুৎ, মন্ত্রবিশেষ । 
সিদ্ধষ্ষেন সিদ্ধ স্বগাঁয় দ্েবযোনিবিশেষ - 

মেনা, যিনি স্বগর্ঁয় সেলাগণের উপর 
আধিপত্য করেন) সংপুৎ্, কুমার, কার্তি-, 
কেয়। 

সিদ্ধান্ত সিদ্ধ সম্পন্ন - অস্ত শেষ, ৬্ঠী 
_ হিং) সং, পুৎ, পুর্বপক্ষ নিরাসপুর্বক 
সিঙ্ধপঙ্গন্থাপন, মীমাৎসা। জ্যোতিষ- 
শাস্মবিশেষ। 

সিদ্ধান্তাচার (সিদ্ধাস্ত-_ আচার) সং, পুং, 
তান্ত্রিক আচারবিশেষ। শিৎ - ১"আত্মানাৎ 

দেবতাৎ মত্বা যজেদ্দেবীঞ্চ মানসৈঃ | 
সদাতুদ্ধঃ সদা শ্াস্তঃ সিদ্ধান্ত চার উ-" 
চ্যতে ॥” ] 

সিদ্ধান্ভী (সিঙ্ধান্তিন্, সিদ্ধান্ত + ইন্- অ- 
স্যর্থে) সৎ, পুং। মীমাংসা-দর্শনঃমতাব- 
লন্বী। সিদ্ধাস্্কারী, মীমাংসক। 

দে" 



সিধা 

কাশী পপ পিসি 

সিদ্দাপগা (সিদ্ধ আকাশস্ক দেবযোনি- 
বিশেষ, ধষি_ অপগ। নদী, ৬ঠী-ষ) 
সৎ, স্্রীৎ, স্রনদ্দী, সিদ্ধগ্স|। 

সিদ্ধার্থ (মিদ্দধ সম্পন্ন অর্থ প্রষোজন, 

ধন ইত্যাদি, ওয়া হিং) সং,পুহ, শ্বেত- 
সর্প 1 জৈনের পিত।। বুদ্ধদেব । বিৎ, 
তিৎ, প্রগিদ্ধার্থ ৷ কুত্তার্থ। সিদ্ধকাধ্য | 

দিদ্দি (সিদ্ধ দেখ, তিত্তি)_ ভা) জং, স্ীৎ। 
নিস্পত্তি । ফলোতখপজি, সফলতা । যোগ- 
বিশেষ । শুভ । মুক্তি, মোক্ষ । পাক। 

উশর্য । বৃদ্ধি । অন্তদ্ধীন। জ্ঞান। শুদ্ধি। 
জয়লাভ । প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রজিদ্ধি, উং- 
জাহসিদ্ধি-_রাজাদিগের এই ত্রিবিধ 

সিদ্ধি । অণিমাদি আষ্টবিধ প্রশ্রর্ধ্য । পুকু- 
স্বার্থ । (ন্গি ৭) পাক], যাস চরণে 

দ্রিলে ইচ্ছামত অনায়ামে স্গত্র গমন।- 
গমন করিতে পারা যায়। মাদক দ্রব্য- 
বিশেষ, ভাল । 

সিদ্ধিদ (সিদ্ধি-দ [দা দাঁন করা+ অ(ড) 
- ক] যেদ্ান করে) বি, £ত্রিং, সিদ্ধি" 
দাতা । পু, বটুক্ভৈরব । 

সিদ্ধিযোগ ; সৎ পথ) যোগবিশেষ, যদি 
শুক্রবারে নন্দা, বুধবারে ভদ্রা, শনিবারে 

রিল] মঙগলবারে জয়া এবৎ বুহস্পতিবারে 

পুর্ণাযন্ত হয় তাহাকে সিদ্ধিঘোগ কহে। 
£শুক্রে নন্দা, বুধে ভদ1, শনৌ দিজ্গাকুজে 

জয়, গুরো পুর্ণ চ সংদুক্তা সিদ্ধিযোগঃ 
. প্রকীর্তিতচ 1? 

গিছ্ধিলী ; সং» স্ত্ীং, সুর পিপীলিকা, খুদি- 

পিপিড়া। 
শিদ্দেগরী ১ সহস্্ীং, দেবীবিশেষ | শিৎ৯., 
কুন বলভদ্রেণ গ্রোপৈঃ কংমজিঘা২" 
ভুভিঃ 1 সঙ্গেতকৎ কৃতৎ তত্র মন্ত্রনিশ্চয়- 
কারকৎ। তদা সঙ্গেতকৈঠ সা চ সিদ্ধা 
দেবী গুতিচিতা। সিদ্ধিপ্রদা ভোগদা চ 
তেন সিদ্ধেশ্বরী সমতা ৮ 

মিঙ্ধৌত ; সৎ, পু, গুকভ্রমবিশেষ 
সিধা _ রীহ - শ্রীৎ ] (সিধ্ [দেহের উপর) 

সিধান্ _ ক্লীৎ গমন করা+ম, মন্ 
_এপ্রহ) সৎ, কিলাসরোগ, ছুলি। 

সিশ্ববানূ, সিধল ফিখ্ববৎ। সিখ্মন্1বৎবেতৃ, 

[ ১৬০৬ ] সি 

ল- অস্ত্যর্থে) বিং, বত্রিং, কিলাসী, ছুলি 
রোগবিশিষ্ট | 

সিধ্য (সিধ্ নিষ্পন্ন কর] বা হওয়া1য(ক্যপ) 
_ ক) বি, ত্রিং, কার্যসাধক | সৎ, পুংঃ 
পুষাানক্ষত্র | 

সিধ (সিধ নিপ্পন্ন হওয়া + র(রকৃ)_ প্রৎ) 
সং, পুৎ, সাধু, ধার্িক। রুক্ষ । 

সিধকাবণ (সিধকা এক গাছের নাম- বন, 
ন-ুণ) গং, ক্লীং, দেবোদ্যান। 

সিন (সি বন্ধন করা+নকৃ- অং, পুং, 
গ্রাস। ক্লীৎ, শরীর । কা. বিৎ, ত্রিং, 
শুভরবর্ণ। শী-ক্ত্রীৎ, শু | 

সিনীবালী (সিনী [সা ভাগ্য +ইন্- 
২ ঈপ) শুভা চক্র (-বল্ ধারণ 

করা4+অ (ষণ্)_ ক, ১প) সৎ, জ্জীৎ, চতু- 
দাশীমুত্ত বা প্রতিপদৃচূন্ধ অমাবস্য।, যা" 

1. হাতে চন্দ কলা দুষ্ট হও। ছুর্গা। 

। সিন্দুক, মিন্দুবার € স্তন্দ, ক্ষরিত হওয়া +উ 
_প্রৎ কণ্_ যোগ, ই । সিল ক্ষরণ 
_বু আচ্ছাদন করা+অ-প্রৎ ) সৎ, 
পু, বৃক্ষবিশেষ, সিন্দবার বৃক্ষ, নিমিন্দ! 
গাছ। শি২-১ এমুক্তাকলাপীকত্তসিন্দু- 
বারম্ । (কুমার)। 

। সিন্দর [শ্তন্দ ক্ষরিত হওয়া4+উর-ক) 
ূ সং, ক্রীৎ। রজুবর্ণ ঢচণবিশেষ, সিছুর | পু, 
| বুক্ষবিশেষ । রী িৎ, রক্জবস্ত্র। 
ৃ সিন্দ,রকারণ (সিদ্দও মিছুর- কারণ হেতু, 

আদি) সম, ক্রীৎ, সক, সীসা। 
সিন্দ রতিলক সিন্দ,র সিছর-তিলক ল- 
ূ লটস্ছ চিহ্ত, ফোটা ) সৎ, পুৎ, হস্তী। 
| কাজী, সধবা নারী, ষে স্ত্রীর কপালে 

[ সিন্দরের টিপ আছে। 
] 

ৰ 
] 

 গ্রিন্ছু ম্য্দ শ্রিত হওয়।+উ- ক, নিগা- 

তন) মং, পু) সমুদ্দ, সাগর । কাশ্ীরাি 

দেশের সিক্দুনামক নদ, ইগুস্। জিল্ধু- 

দেশ। হত্তী। গজমদ্দ । রাগবিশেষ | ক্ষুদ্র" 

বৃক্ষবিশেষ । শ্বেতটক্কণি | পু, বহুত, সিন্ধু 

দেশবাসী । ক্্রীং, নদী । 

সিন্দুক (সিদ্থু সমুহ-কফ শ্রেম্মা9 স 
| পুং, সমুদ্রফেন । 

1 সিম্ধুকর ; সং, রীং, শ্বেতটস্কণ। 

ূ 
ূ 
ু 



নিপ্র ৬১৬০৭ ] সীতা 

পালিশ পপি পপি? 

গিদ্ধুখেল (সিদ্ধ সিদ্ধুনামক নদ, ইওুস্_ | মহাকালদেশীর নদী । শিং--১ “সিপ্রা- 
খিল কৌড়া করা+অ(ঘ-%)- প্র) সং | তরঙ্গানিলকম্পিতাস্ু।" স্্রীলোকের কটি- 
পুৎ, সিদ্দুদেশ । বন্ধ । স্রীমৃহিষ। 

সি্ধুজ (মিক্ছু সনুদ্, নদী, দেশসিশেষ-জ | সিম (সি বন্ধন করা1মন্- ক) বিৎ, ত্রিং) 
| জন্ জন্মান4+(ড)-ক] যে জন্মে, ূ সমদ্বায়। মকল। 

৭ঙী-ষ) সং, ক্লীৎ সৈদ্মবলবণ | পুং) ূ  মিয়ন (সীবন শন্দজ) অং, সৃচীকর্ম। 
চন্দ । কপূর । উচ্চৈহশ্রবা। বিৎ। দিৎ) । সিয়ান দেশজ) বিৎ) চু র। চাল।ক, ধূর্ত । 
জমুদ্রজাত। নদদীজাত | জ।-স্্ীং, লক্ষ্মী । | সির (পি বন্ধন করা+রকৃ _ গ্রাৎ, নিপা- 

সিদ্ুজন্মা (গিদ্ছুলখন্, সিন্ধু অমুদ্র-জন্মন | তন) সং, পু, পিপ্লশীমূল । রাজ্ীঞ্। 
উৎপত্তি, ৬্ঠী - হিৎ ) মৎ, পু, চক, সমু- ূ নাড়া । জলবাহিনা, অল বহিবার চণ্মাদি 
ড্োছ্ছব। ক্লীৎ, সৈদ্ষবলব্ণ। পাত্র, ভিস্তী । 

গিন্ধুনন্দন (মিন্ধু সমুদ্র _নন্দন পুত্র । অমুদ্র ; সিবর ; সং পু) হস্তী, গজ । 
মন্ধনে ইনিও উখিত হইয়াছিলেন বলিষা) । সিষাধযিদু (সাধ নিস্পন্ন কর1+সনৃ-ই- 
সং, পুং, চন্দ্র । কপূর । নী--স্্রীং, লক্ষ্মী । | চ্ছার্থে উ-ক) বি, ত্রিৎ। সাধন করিতে 

সিছুনাথ (পিন্ধু নদী_নাথ পতি, ৬্ঠী- ইচ্ছ, | 
ষ) সং) পুৎ, সমু, নদীপতি।  সিঙ্ুক্ষা (শ্ছজ্ স্্টি করা+সন্ _ইচ্ছার্থে 

সিন্ধুপুত্রী; সং, স্্রীং, লক্ষ্মী । ূ ত্স-- রে আপ.) সং মাত কৃষ্টি করিবার 

সিক্ুপুত্প (মিদ্ধু সমুদ-পুষ্প ফুল) সং | ইচ্ছা, নির্্মাণেচ্ছ, | 
পুখ, শখ, শাখ । সিহ্ন, সিহনক (্গিহ্ স্িপ্ক হওয়া4+ল- 

সিদ্ুমস্থজ (সিক্ধুমন্থ সেই সমুদ্রমন্থন [গ-;. প্রত নিপাতন, ক- যোগে সিহ্কাক ) অখ্ঃ 

ব্ত]-জ [জন্ জন্মান+অডে)-ক]| পু, গন্ধদ্রব্যাবশেষ। ধুনা। 

জাত ) সং, কী, সৈদ্মনলবণ । অন্ত । | সীকর &সীকৃ জলসেক করা4 অর - ক) 

সিদুর শ্যেন্দ, [ইহার গণুস্থলাদি হইতে ঘর | সং) পুং, জলকণা, গু ড় শুড়ি বর্ষণ । 

দিশেষ) ক্ষরিত হগরাঁ+উর- প্র, নিপা! বাযু। শিং 4 গম্ঘ।শীকগিণো মার্গে 

তন, অথবা দিচ্ছ মদজল+র- অস্ত্যণে) ৃ মক্ুতস্তৎ মিষেবিরে ।” 

সং) পুহ, হস্ত, গজ । ৷ সীতা (সি|ভমিকে। খনন করা7+ত(ক্ত)- 

সিদ্ধুরদ্ধেধী (-খিশ্, সিঙ্ধুর নিন ক, নামার্থে আপ, নিপাতনহেতু দীর্ঘ ) 

শত্রু, ৬ঠী -ষ) সং, পুং, সিষ্ছ | সৎ, স্ত্রীং, লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গল চিহ্ছিত 

সিদ্ধুবার (সিন্ধু দেশবিশেষ, ও বা গজ- | রেখ! | বৈদ্ধে হী, রামচন্রের পত্রী, আানকী, 

ম্ঘ_বৃটির-বারি আবরণ করা, প্রা- যঙ্জভূমি কর্ণণক।লে ইনি লাঙ্গলের মুখে 

না কর1+অংষণ)-ক ) সং, পু, শু ূ পৃথিবা হইতে উৎপন্নহইয়।ছিলেন। শিং 

বৃক্ষবিশেষ, নিসিন্দাগাছ। সিদ্দুদেশীয় | ১ “অথ মে কৃষতঃ শরৎ লামলাদু- 

বা পারস্যদ্েশীয় উত্তম অশ্ব । খিতা ততঃ । ক্ষেত্রুৎ শে।ধয়ত। লব্ধা নায়! 

সিদ্ধুশয়ন (সিন্ধু মেই সমুদ্র_ শয়ন খট্টা) সীতেতি বিশ্ুতা ॥-২ অযোনিজা পদ্ব- 

জখ্) পুং, ক্ষীরোদশায়ী, বিষুঃ | করা বালার্কশতসন্গিতা। সীতামুখে সমু" 

সিন্ধ,স্তব, সিক্পল (মিন্ধু_-উদ্ভব উত্পন্ন। | পরমা বালভাবেন হুন্দরী।॥ সীতা মুখোভিবাৎ, 

মিচ্ছু_ উপল প্রস্তর) সং, ক্লীং, মৈন্ধব- সীতা ইত্যসৈ নাম চাকরেছ |” স্বগ্ণঙ্গার 

লবণ । শাখাবিশেষ | লক্ষ্মী । হুর্া। বনদেবতা- 

সিপ্র সপ. অম্পর্ক রাখা+রক্-ক, নিপা বিশেষ। মদ্য। 

তন্) সং, পৃ, চন্দ্র । ম্মজল। প্রা । সীতাপতি (সীতা পতি, ৬ঠী -ব) সং, পুত, 

্্রীং, উজ্জয়্িনীর সমীপে প্রবাহিনী নদী , রামচন্দ্র, রদুপাএ। 



সীম। 

সীৎকার (সীৎ অনুকরণশব্ষ কার করণ) 
সং, পুং, অব্যক্ত মুখশব্দবিশেষ। 

সীংকত (সীৎণ অনুকরণ শব্দ-কৃত করা 
হইয়ছে ) সং, ক্লীৎ, অনুরাগ জনিত 
অব্যক্ত মুখশব্বিশেষ | 

জীত্য (জীত। লাঙ্গল চিহ্চিত রেখা 1+য- 
প্রথ ) বিৎ, ত্রিৎ কই ক্ষেত্রা্দি । সং, ক্ীৎ, 
ধান্য। শম্য। [ক্রিশ্যৎ্ ৷ 

সীদৎ (সদৃ+অতৎশেত)- ক) বিং, ত্রিধ, 
সীদ্য ; সং, রীং, আলস্য । 
সীধু সৌধ1+উ-শ্) সৎ কীৎ, শীঁধু ফেখ। 

পৃং, মদিরিকা, মধ্য ৷ মদ্যবিশেষ, গুড়জ 

মদ । 
দিপুগন্ধ (সীধু মদ্যবিশেষ-গন্ধ আ্রাণ ) 

সৎ, পুৎ, বকুলবৃক্ষ | . 

সীধ ; সং, ক্লীৎ, অপান, গুহ্যদ্বার। 
সীপ) সং, পুৎ, জলপাত্রবিশেষ, কোঁষা। 
সীমন্ত (সীমন্ [কেশের) সীমা- অস্ত শেষ, 

নিপাতন ) সৎ, পুং, কেশবীখি, সিঁথি, 
ঝাপটা । সীমস্তোন্নয়ন £ পুৎ) ক্লীং১ মস্তক । 

সীমস্তক সৌমস্ত+কণ্-_ অধিকারার্থে। অ- 
থবা কৈ প্রকাশ পাওয়া-৮ অ(ড)- ক) 
সৎ, রীৎ, সিন্দুর, সিদুর। 

সীমন্তিত সৌমস্তি সীমন্তযুস্ত করান4+ত 
(কজ্ত)-শ্ম। অথবা সীমস্ত+ইভ) বিৎ, 
ত্রিং, সীমস্তযুক্তকৃত । প্বিবিভক্ত | 

সীমস্তিনী সৌমস্ত সিঁখি+ইন্-"অস্ত্যর্থে, 
ঈপ্) ম্রৎ, স্্ীৎঃ নারী, স্ত্রী, বধু! 

সীমস্তোন্নযবন সৌমস্ত িঁথি- উন্নয়ন উ- 

ত্বোলন, ৭মী-হিং) সং, ক্লীৎ, গর্ভিপী 
স্ত্রীর চতুর্থ বা ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে কর্তব্য 
সংস্কাররেশেষ । 

সীম। (সীমন্, সি বন্ধন করা1মন্- প্রং, 
অথবা সীমন্+ভামূ) সৎ, পুৎ) অস্ত, 
অবধি । ক্ষেত্র । যাড়। 

সীমা সৌমন্+ আপ) সৎ, স্ত্রী, অন্ত, অ- 
বধি,প্রাস্তভাগ । মধ্যাদ। । স্থিতি ক্ষেত্র । 
সমুদ্রবেল1। তীর । মুক্ষ, অগকোষ। 

জীমান1 (সীমন্ শব্ষজ) সং, অবধি । গ্রাঘা- 
দির নিণাত অন্তভাগ। [নালিশ। 

সীমাবিবাদ ; সং, পুং। ভূমির সীমা উপলক্ষে 

[১৬০৮] হক 

সীর (জি বন্ধন করা+রকৃ-ক,ইস্ঈ) 
সং, পুৎ, হল, লাঙ্গল । শৃর্ধ্য | 

সীরক (সীর লাঙ্গল+কণ্-_ উপমানার্থে) 
সৎ, পুৎ, শিশুমার, শুশুক। 

সীরধ্ধজ (সীর লাঙ্গল-_ধ্বজা চিহ্ঃ) 
সং, পুৎ১ জনকরাজ। ৷ 

সীরপাণি 7 (সীর লাজল-পাঁণি হস্ক, 
সীরী ) ৬ভী-হিৎ। জীরিন্, সীর 

লাঙগল+ইন্_অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হল- 
ধর, বলরাম । 

সীলন্ধ ; জং, পুৎ১ মত্স্যবিশেষ। সিলিলা 
মাছ । 

সীবন (সিব্ সেলাই কর1+ অন(অনট)- 
ভা) সৎ, ক্লীং, তন্তসম্ভান, হুচীকর্মী, যে" 
য়ান। নী- স্ত্রী, (+অনট-গ) হুচী। 
লিঙ্গাগ্র হইতে গুস্ব পর্যন্ত সীবন। 

সীস (সী[লি বন্ধনকরা+০(ক্কিপ)ট- 
সীসক সণ! বন্ধন-সে। নাশকরা 
সীসপত্রক) +অডে)- ক। ২যু-পক্ষে কণ্-. 

যোগ) সং, ক্লীং, সীমাধাতু । 
স্থ(স্ব গমন করা+উ(ডু)- ভাবে ) অত, 

উত্তম। শোভন, স্বন্দর। শুভ। অতিশয়, 

অত্যন্ত। অনায়াস। পুজা । উত্কর্থ। 

সৌন্দর্য্য । সমৃদ্ধি । কষ্ট। হর্ষ "মতি । 
সৎ, পুৎ, প্রসব । ।লীপথ। 

ছু ড়ী, হাড়ি (দেশজ) সংখ) শস্ত পথ, 

সতী ভ্রোতস্ শব্দজ) সং, * দ্রখাল, নালা, 
হুদ্র জলপথ। [কুমুদ্ব। 

আদ সৌশ্বন্ধিক শব্দজ. সং, শ্বেতোৎপল, 

সুকণ্তু (স্থ অধিক-_কণ্ডু সেই রোগ) 
সৎ, পৃৎ, কতুরোগ্, চুলকনা! প্রভৃতি । 

স্কন্দক তু উত্তম-কন্দ মুল” 

সুকুন্দক কণ্-_ যোগ) সং, পুখ পলাওু, 
পেঁযাজ। 

তুকর শে অনাধাস-কু কর17+অ.খল্) 
শব) বিং, ত্রিং। হবসাধ্য, অক্রেশ-সাধ্যঃ 
অনায়াসসাধ্য । সুখকর । রা-জ্জ্রীৎ। সু 
শীল। গাভী । 

কর্ম কর্ন, সু উত্তম- কর্ন, ৬ঠী 

_ হিৎ) বিৎ, ত্রিং, সতক্রিক্বান্ষিত। কর্মঠ । 

সং) পুৎ) বিশ্বকর্মা, ঘোগবিশেষ। 
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হৃকল (সু উত্তম-কল্ শন্দ করা, ডাকা 
+অভজ্ঞেন্)-ক) বিৎ, ত্রিৎ, দাতা ও 
তোক্তা। দ্বানতেগে মমর্থ। মধুরাক্ষ,ট 
শব্দকারক। অবিকল। 

হৃকাণ্ড ; সং১পুং, কারবেল্প । বিং১ত্রিৎ, শন্দর- 
কাগুযুক্ত বৃক্ষার্দি। টিকা -ক্্রীং, কাণ্ডীর 
জত।। 

হুকাণ্ডী ুকাণ্ডিন্,স্র উত্তম-কাণ্ড ঝাড়, 
ঝোপ+ ইন্- প্রৎ্) সং, পুং, অলি, ভ্রমর | 

হৃকাম! ; সত, স্ত্রী, ত্রায়মাণা। 
হকুমার শে অত্যন্ত-কুমার কোমল, 

বালক, য়ং-স) বিং, ত্রিৎ, অতিষুহু, 
অতি কোমল। অতি বালক। সং, পু, 
পুড়ি ইন । শদ্যবিশেষ। বনচম্পক- 
বিশেষ। এক দৈত্য। রা- স্ট্রীৎ, জাতী । 
ডবলমল্লিকা। কদলী। নদীবিশেষ। পৃক্কা। 

হকুমারক হেকুমার 4 কণ্- যোগ) সৎ, পুত, 
শালি। হুন্দর বালক। শি২_১ “নিৎহ- 
প্রসেনমবধীৎ সিংহে! জান্ববতা হত । সু 
কুমারক মা! রোপীস্তব হ্যেষ স্যমভ্তক2।” 

হ্ক্ুমারবিদ্যা (৯০119 1490100)5) সৎ) শু [ৎ, 

সাহিত্যা্দি শান্স। 
তৃকালী (শুকাল+ইন্্) সৎ, পুহ, বহুৎ) 

গোত্রপ্রবন্তক ধষিপিশেষ। 
হুকাষ্ঠক; 

স্ত্রী, কাষ্ঠকদ্রলী। কটী। 
স্কৃৎ শু শুভ-কৃৎ [কু করা ০৫1ক্ষপ্)। 

_ক) যে করিতেছে) বিৎ, ত্িৎ, শ্ুুকৃত- 
কারী, পুণ্যাস্া, পুণ্যবান্, ধান্মিক । “সা 
ভাগ্যশালী। 

হকৃত সে শুত-কৃত যাহা করা হই- 
কাছে) সং, ক্লীৎ, পুণ্য, ধ্খ্া। ভাগ্য । শুভ, 

দ্রান। পুরস্কার । দয়া, বদান্যতা। বিৎও; 
ত্রিং, পুণ্যবান্, পুণ্যাত্মা, ধাণ্ঞিক্ধ | শু 
নিশন্মিত, বিহিত । ভাগ্যবানূ। ঘাহ] 

উত্তমরূপে করা হইয়াছে। 
স্বক্ুতপরিণাম) সং, পুং, পুণ্যগরিপাক । 

বাঞ্রিত সম্পত্তি । 
সৃতি শু উন্তমরূপে-কৃতি করণ) সন, 

্ত্রীৎ, কর্ম । পুণ্য, ধর্ম । অ্দৃষ্ট, ভাগ্য । 
শ্ুভ। 

১৬০৩৯ ] 

সৎ, ব্রীৎ, দেব্দাকুকাষ্ট। ষ্টী- | 

তখ! 

স্থকুতী (সুকতিন্, হৃকৃত িভনাদিহ্গ 
অস্ত্যর্ধে) বিৎ, ত্রিং, ধার্মিক, পুণ্যবান্। 
ভাগ্যবান্, ভাব ৷ শুভযুক্ত। 

হছুকেতৃস্তে উন্তম-কেতু ধ্বজা, ৬ঠী-- 
- হিং) সৎ, পুৎ, ভাড়কা রাক্ষসীর পিতা । 

হুকেশী হু উত্তম--কেশ চুল, ৬ষী- 
হিং) সং, স্ত্রীৎ, অগ্সরাবিশেষ । বিং) ত্রিং, 

শোতনকেশযুক্ত স্ত্রী [বদরী। 
সবকোলী; সং,স্মীৎ, ক্ষীরকাকোলী। শোভন 
হৃখ ত্র উত্তম-খ|জ্ঞানের] ইক্জ্রিয় কিম্বা 

স্ব শুত-খন্ খোড়11 অ.অল্)-, 
ভা,অথবা সুখ, হুষ্টকরা+ অজল্)--ভা) 
সং, ক্লীৎ, পতি, হর্ষ, আনন্দ । স্বচ্ছন্দ । 
গ্বর্গ। জল। (+অন্ৃ-ক) বিৎ, ত্রিৎ, 
জুখজনক। প্রিয়, মনোহর । মধুর | হী ॥ 
থা-জ্্রীং,বকুণপুণ্ী। ছেখ+ অ) ত্রিৎসুথী । 

হৃখকর স্থেখ-কর [কক করা1+অ(ট)- ক] 
যে করে) বিধ, ত্রিং, হ্ধজন্ক । তুসাধ্য। 

অুথস্ষরী; সঙ, স্্ীং জীবস্তীবৃক্ষ । 

হুখচর (সুথ-চর্ু গমন করা74+ অন্- ক) 

বিৎ, ত্রিৎ, সুখগামী। €(+অল -_ধি) 
গ্রামবিশেষ। 

মুখচার শেখ আনন্দ-চরু গমন কর14+ 

অ(ঘএ)- ক) সৎ, পু, উৎকৃষ্ট অশ্ব, 
এন্দর ঘ্োটক। 

হৃখজাত (হখ-জাত উত্পন্ন) বিধ, ত্রিংঃ 
আস্সুত্ত) হুখী, আমোদী । শিৎ- ১ সখ" 
জীতঃ স্রাপীতো নৃজদ্ধো মাল্যধারয়ঃ।, 
৮ [স্ধখ-দ [তব দান করা+অ(ড)- 

]যে দন করে, ২য়াষ) বি ত্রিৎ, 
হৃখদায়ুক, হর্ষপ্রদর। সংপুৎঃ বিষ | তাল- 
নিশেষ। জা স্্রীৎ) অর্গবেত্তা। শনীবৃক্ষ । 

সুবাস ; সৎ, পুহ, শীর্ণবৃস্থ, তরমুজ । 
হুখুরতবক্চ নুখভাজ, হুধখ-ভন্স, ভাগকর! 

4০কিবিপ)-ক ) বিং, ত্রিৎ, হৃখতাগ্গী, 
হৃনী। ইষ্টপরিত্র্গ। 

সখমোক্ষা; সং, স্ত্রীৎ, সন্রকীবুক্ষ । 
৷ ্ ুখ্রাত্রি) সৎ স্ত্রীৎ, দীপান্বিতা অমাঘ- 
1. জাযাতে পুজ্যা লক্ষ্মী । 
সুখাধার (সুখ আনন্দ_আধার আশ্রয়) 
৬ পুৎ) স্বর্গ, সুখের স্থান।, 

ূ 
ূ 
| 
| 
| 
ূ 

নু 

্ ছার 



স্্গ |] ১৬১০ | নাচ 

শিস্পীপিশপা শী পিপি স্পী শি পিশেপিিস পপ সপপপপা 
ম্শ -পাপশিসাপিশপাটিিিসসসাস কা িপিসিপিপীপিাসপাশিশি ১০ চিতা | 

রা শেখ আনশ-আয়ত সং" হগন্ধিমৃষিকা হেগন্ধি তুরভি-মুষিকা ই- 

স্বখায়ন / যত।সুখ আনন্দ অয়ন গ- ৃ নূর) সৎ, স্্রীৎ, ছুছুন্দ বী, ছু ছা। 

শন) সং, পু, শুশিক্ষিত অশ্ব, উত্তম! তুগম স্তরে উত্তমরূপে_গমূ গমন করা, 

ঘোটক। | । পাওয়া কিম্বা জান1+ ঘজল্) দ্র) বিং, 
ছুখাবহ (হ্খ-আ-বহু বহন করা ! ব্রিং) অনায়াসলভ্য | দগম্য ॥ স্ুজ্জেয় । 
+অন্- ক, ২য়া-ষ) বিং, ত্রিং, হখ-  স্গহ্ন ) বিৎ, ত্রিৎ শিবিড়। না-ন্দ্রীৎ, 
দায়ক, সুখজনক। ূ কুম্বা। ্ 

হুখ।শ শেখ আনদ্দ_অশ. ভক্ষণকরা+4ত্য, সুগৃহীত (স্ব উত্তমন্ূপে_ গৃহীত) বিৎ, 

অন্)-ক, কিম্বা খে হুখকর _ আশা, ।  ত্রিৎ, উত্তমরূপে গৃহীত । পুত ' 

৬ঠী-হিৎ) সৎ, পু, বন্ণ | রাজতিনিশ । হুগৃহীতনামা (-নামনূ, সু -_ গৃহীত 

বৃক্ষ । তরমুজ । ভোজনবিলাসী । বিত্প্রিৎ ! যাহা গ্রহণ করা গিয়াছঢে মন নাম) 
শোভনাশামুক্ত! 1 বিৎ১ত্রিৎ প্রাতংম্মরণী;: দাশ্লোক । 

সুপ (তুখিন্, সুখ +ইন্-অস্তযর্থে) বিৎ, র গ্গীব (সু হুন্দর-প্রঁণা ঘাড়, ৬ষ্ভী_ 

ত্রিং, হুখবিশিষ্ট, শ্রীতিমান্, সন্থষ্ট। পুহ) |  ছিৎ) অং»পুং কৃষ্ণের অশ্ববিশেষ। বানর- 
যতি। | ব্বাজ, কিক্ষিন্্যাধিপতি। শিব। ইক্র। 

হৃখোতসব তুখ আনন্দ - উত্সব) সং১পুহ, | রাজহংস। হছমা। *ম জৈনের পিতা। 

পতি, স্বামী । আনন্দোহমব । ূ বার। জলাশয়: পন্বত-বিশষ। আন্ম- 

আুখোদক ; সং, ক্ীৎ, উঞ্চোদক। | বিশেষ ।এবাহুকি | বি, ত্রিৎ, হুন্দরগ্রীবা- 

স্বখ্যাতি (ম্থ-খ্যাতি যশ) সৎ) আরো) 1 যু । বী--স্ত্্রীং, তাত্াগর্ভজাত। কশ্ঠপ- 

প্রশৎংস।, যশঃ, প্রসিদ্ধি। ৃ . ছুহিস্তা। [সং। পু, রামচনজা । 

হগ (ভ্রু উত্তম-গমূ গমন কর1+আঅডা হগাবেশ স্গ্রীব বানররাজ-ঈশ প্রভু) 

_ক) সং, ক্লীং, বিষ্ঠা, মল | বিৎ)ভ্রিং, ! হগেচ (দেশজ) সং, সহপায়। সুযোগ । 

শোভনগামী । স্থবোধ্য । হগম। | হুটিত(তু _ঘ্ঘট্ চেষ্টী করা4 ত(ক্ত) - শব) 

ছুগত (মু শুভ-গত যে গিয়াছে কিন্বা।  বিৎ,ত্রিং উত্তমন্ধপে সংযোজিত । উত্তম 

জ্কাত। মতকর্তৃক শুভ জানা যায়) সং, ; রূপে সাজান। উত্তমন্ধূপে কলিত । 

পুৎ) বুদ্ধদেব। বিং,ত্রিৎ, হুন্মরগতিবিশিষ্ট। | হুচরিত (তু-চপ্রিত _ আচরণ). সৎ, 

কগ্ন্ধ (ত্র উত্তম-গন্ধ, ৬চী- হিৎ+য়ং ূ ক্লীং, সাধু আচরণ। বিং, ত্রিৎ, উন্তম- 

-স) সং, পুৎ্ চন্দনবৃক্ষ | উত্তমগন্ধ । রূপে আচরিত। সচ্চরির । 

গন্ধক। গন্ষবশিকৃ। ক্লীৎ নীলোৎ্পল। | আচরিত্রা তু উত্তম-_চরিত্র ) সং, স্ত্রী, 

চন্দ । জির : গন্ধতণবিশেষ । বিৎ, ত্রিৎ, সার্ধবী, সতস্মভাববিশিষ্ট ৷ 

অদ্গান্দযুক্'। উত্তম গন্ধনিশিষ্ট । দ্ধা_ ভ্্রীৎ) হুচন্্রা (5 চর্ম্ন্) সং, পু, ভূর্জবৃক্ষ । বিংঃ 

তুলসী । চুনবিশেষ। মঙ্িকা। শ্যামা তরি শোভন । চর্ম বিশিক্ট | 
লভ।। মাধবী । বন্ধযাকর্কোটকী | রদ্রজট1। | হৃচার (স্ব অত্যন্ত- চাকু মনোহর, য় 

হগন্ধি (পুর্বে দেখ, ই- প্রৎ ) বিং, ত্রিৎ। -স) বিং, ত্রিং, অতিশত্ব মনোহর, 

সঙশন্ধযুক্ত, আরতি ধার্ষিক। সহকার। অভি তুন্দর। . 

সং, পৃ পরমাস্্; : ক্লীং, সুগন্ধ ওষধ- হুচিত্রক (স্থ অত্যত্ত-চিত্রক চিত্রবিচি- 

জন্য । পগ্ললীমুক্ষ। গন্কতণবিশেষ | ৮ন্যাক, ত্রিত ) সং, পুৎ, মাছরাঙ্গা পাথী। চিত্র- 

ধনিয়। | | সর্প, কালনাগিনী সাপ । বিৎ, ত্রিৎ হন্দর 

হবগন্ধিক (শ্থ প্রচশাজনান্ষিরিন্ত শব -গন্ধ চিক্রযুক্ত | ভ্র।_ স্ট্রীং, চির্ডিট]। 

আঘ্্াণ 4 ইক/কিক) -গ্রৎ) সং, ক্লীঘ, | হচির (স্থ অত্যন্ত-চির অধিককাল) 

খেতপদ্ধ পছ্মের মূল উত্ইর। ধুনা। | সংসক্ীীং, অথ, অতি দীর্ঘকাল। বিরত, 



জপ পিচ 

ন্স্ত | 

কপাল সপ নিলি সিলিকা সিম ০ 

দীরঘকাল-ছাযী । শরিং-৯ শকুটিরমুখিতং |. 
বন্ধলধরৈঃ12' 

হ্চিরমূ তে আাত্যন্ত-চিরমূ কআধিককাল) 
অৎ, বহুকাল, অধিককাল। 

কুচিরায়ু (-য়ুম্ঃ তর অত্যন্ত-চির অধিক 
ক।ল- আয়ুস জীবন) সৎ, পু) দেষত]। 

চট রি উত্তম-চুটু ছেদ করা+অ 
*, ঈপ ) সং, স্ীং, চিমূটা। 

রা রি তস্, স্বু উত্কুষ্ট_- চেতন্ মনঃ, 
৬ঠী- হিং) বিং, ত্রিং। সতর্ক । সন্ভষ্ট- 
চিন। 

ছুচেলক (সু উত্তম-চেল বন্্র+কণ- 
যোগ ) সং, পুং১ শোভন বন্ধ, উত্তম 
কাপড়। 

তচ্ছৃত্রী ; সং, স্সীং, শতদ্র নদী । 
সুজন (সু উত্তম-জন লোক, যখ-স) 

বি, ভিং, সঙ্জন, ধান্মিক, সাধু । 
তুজনতা (তুজন+তা- ভাবে) সং, স্্বীৎ, 

সৌজন্য, সামুতা, ভদ্রতা । 
আজন্ম, হুজাত €(- জনন, তু শোভন -_ 

জন্মন্ উতপন্তি, *ঠা-হিৎ। সত প্াভন 
রূপে-জাত যে জন্মিয়াছে) বি, 
শোভনজন্মা। বিবাহিত স্বামীর ওঁরমে 
উত্পন্ন। সংকুলোভ্ভব । অম্যকৃউ্পন্ন 
ত্ন্দর | 

জয় (হ্থ-জম্ব, জেয) বিংত্রিং, অন।- 
হুজেয় | যাসে জেতব্য। 
হবজল্প ; সং, পুহ, বাক্যবিশেষ। শিং- ১ 

“যত্রাজ্জধাৎ মগাভীরধ্যৎ অদৈন্যৎ আঅহ- 
চাপলৎ। সো২্কঠঞ্চ হরিঃ স্পৃইং সহ 
ভল্পো নিগদ্যতে 1” 

হুভী[ত1 সখ, স্ত্রী, তুবনী। 
ড় ড়া শনদজ) সহ, সদ্ধি, সিধ। গর্ত । 
হুডীন ; সং, পুং, প্র গতিবিশেষ। 
হত (আট প্রসব করা1+তক্তে)ট-ম্ম) সং, 
পু পুরু রাজনন্দন, যুবরাজ । তা-স্তীৎ, 
ছুহিত1, কনা । বিংত্রিৎ। উত্দপন্প | স- 
স্বদ্ধ। নিষ্পীড়িত। 

তক হ্বেভ+কণ _ প্রং) সৎ, ক্লীং, জননা- 

শৌচ ; যথ।--হতকে মৃতকে ভথ।'” 
ৎ“মাতুশ্চহৃত্রকৎ তত ম্যাথ” 

িহ। 
ককৃতিপক্করা) 

| ; ছুতহিবুক্ধ ; সং) পুৎ, 
| তাম্জ (হত 

নপ্র। 

২ পিপীতিনিপিশ্াটিশীট। 

বে: সন্নর, 8 উত্ত. তনু দেহ কুশ) 

রি তরি, অতিশয় কৃশ। ভুন্দরদেহ | 
মু, ন.্তরীং, শোভনাদ্দী, হুন্দরী । শিৎ 
১হিতনু মতাম্লগ্করণায় তে ।' মো) | 

হুতপাঃ (ছেতপন্, সু অত্যান্স-তপ উ- 

তপ্ত কর14 অন প্রং) সৎ, পুথও হু্্য 1 
হ্ উন্তম-তপশ্. তপস্যা) মুনি । 
রিং, ডে | ক্রীং, উন্ম তপস্য1। 

হুতপাদিকা) সং, কী, হখসপাদিক]। 
হৃতরামূ হি 4চতর।ম্ _ প্রং) অং, 

অত্যন্থ। অনবশ্য। ভগত্যা। অবধারিত 

অর্থের অতিশন ওঁচিত্য। শিৎ-- ও 

“ ধেম্বা হপমা[মিহকাঞখান্া। নিরীক্ষা 

মাণঃ সুতরাং দয়ালুত 1” 

হুতদদন (হর অত্াস্ত তর বধ করা4- 
অন - প্রৎ) মং, পুং, কোকিল, পিক। 

তুতল (ত্র অত্যস্ত- তল অধোভাগ, য়ং 
-স) সং, পৃ, য্ঠপাতাল। আন্রালিকা- 
বন্ধ, আট্টালিকার মূলপন্তন। বিৎ, ত্রিৎ, 
উত্তম তল্মুন্ত গেহাপি)। 

সুতবান্ স্েতব,হ্ুত4বহ্বেতু১_ অন্ত্যর্থেণ 
বিৎ১ত্রিৎ, পুজনিশিষ্ট, যাহার পুত্র আছে । 

সং, শ্ীং, সপ্পু পুরের মাতা। 
যোথবিশেষ। 

পুত্র ব স্ুত1 কন্যা 
আয্মজ পুর ব! আত্মজা কন্যা, ৬ষ্ঠা 
_ষ্) সং, পুই, পৌও ্। দৌহিত্র। জা 
দশ, পৌরী। দোৌছিও। 

হুৃতিক্ত ) সং, পু) পৃ টি। নি 
ভুনিন্ব ॥ ভান স্বীত, কোষাতকা 

হুতা (সুতিন্, জু 5+ইনৃ- রা ) বিং) 
ত্রিৎ, পুত্রবিশিষ্ট, বাহার পুর আাছে। 

চুতীক্ষ তে অত্ান্ত-তীক্ষ,। যু আট সহ, 
পু) মুনিনিশেষ | শি ঠশিরভঙঃ প্রধি- 
শ্ারাহ দুতীক্ষবুনিকেতন্ম্ ॥ শোভাঞ্জন। 
বি, ভি, আনি তীক্ষ । আতিশও ধারাল। 

ইল (হে অতান্ত_তুর্দ উস) (বি 

ততিশয় উচ্চ | সহ, পুং) নারিকেলবৃক্ষ | 

জ্যেতিষে-গ্রহগণের উচ্চাখশবিশেষ। 
| শাম € সুত্ামন্, সু উন্তম-ত্রে (জগৎ 

রগ করা মন্ ক) সঙ পু) ইশ্র। 



তুদি ্ 

হত্বা হেত, হব প্রসব করা+ বন্ক্কোনপ) 
».ক, ২- আগম) সং) পু) ষক্জন্নায়ী। 
সোমপায়ী । [লাভ । 

সুদ ষেবন ভাষা) সং, বৃদ্ধি, ধন প্রয়োগের 
হগিণ (জু অত্যন্ত- দক্ষিণ নিপুণ, য়ং 

- স) সং১পুং, বিদর্ত দেশের নৃপবিশেষ। 
পা-স্ত্রীং, দিলীপ রাজার পত্বী। বিং, 
ত্রিং, উত্তম দক্ষিণাযুক্ত | 

তদণ্ড ; সং) পৃৎ বেত্র, বেত । গিকা- স্ত্রীৎ, 
গোরক্ষী। 

তুদ্ন তেদৎ) তা শোভন- দত্ত কত, 
৬ঠী-হিৎ) বিৎ, ত্রিৎ, শোভন দস্ত- 
বিশিষ্ট । তী- স্ত্রী, হুন্দরী স্ত্রী । শিৎ--১ 
“হ্দরভীজনমজ্জনার্পিতৈ2 1৮৮ ভী-স্ত্রীৎ, 
দিকৃকরিণীবিশেষ। 

দম (স্স্ অনায়ামে- দম দমন কর1+ 

অ(খল্) _শ্ম) বিৎ, ত্রিং, অনায়'মে দম- 
নীয়, হজেয়। 

তাদর্শ ) (সু স্বন্ররপে- দশ, দেখা 
দর্শন / +অখেল্?, অন- শু) সৎ, পু, 

পিধুঃর চক্রনামক অস্থ | তুমেরু | গোলাব্ 
জাম। বন্তমান কালের অষ্টাদশ জেন-? 
মুনি পিতা । গণ, শকুনি। বি, ত্রিং 

তুন্পরহুদুশ্য, দেপিতে উত্তম । শঁ পুং- 
শন _ ক্লীৎ, হুন্দরদর্শশ । ন২-ক্লীৎ, শী 
স্মীঘ, অমরাবতী, ইন্দ্রপুরী। না-স্তীং, 
ওবধ। আক্ঞা। বৃক্ষবিশ্ষে। নুদুশ্য- 
কামিনী । 

হুদামা হেদামন্.স্ উত্তম দাঁমন রত্জ, 

কিশ্বাক্া অত্যন্ত দ্বান করা+ 
মুন্_ প্র) সং, পুখ্) মে । পব্বত। 
সধ্ুদ্র। এরাবত। গ্রোপকিশেষ। এক 
ব্রাঙ্গণ)যাহাকে আকন্দ ধনী করিয়াছিলেন। 
বিং) জিৎ, অতিশয় দাত । উত্তম দাতা। 
স্রীৎ, নদীবিশেষ । 

আদায় (৩ শুভ-দায় দান) সৎ, পুৎ্, 
যৌতুকাদি দান। 

সুধা; সং, পুং, পারিপাত্র পর্বত, বিদ্ধয- 
পন্দতের একপাদ্দ। 

সু্দি;) অং, শুরুপক্গ । 
কুদিন; সং, ক্লীৎ। শুভর্দিন। 

০৬১২৯ ] ত্্ধু 

জদীর্থ হে অত্যন্ত দীর্ঘ লম্বা, ফুং-স) 
বিৎ, ত্রিৎ, অতিদীর্খ, অধিক লম্বা । শা 
স্্রীৎ, চিনাকর্কটী। 

হুদীর্ঘঘন্্া ; সৎ, স্্রীৎ, অসনপর্ণা । 
সআুছুঃধিত (স্ অতিশয়_ছুঃখিত, যুংখ- স) 

বিৎ, ভ্রিৎ, আতিশয় ক্রেশযুক্ত, অত্যন্ত 
ব্যথিত । 

হহ্যয় ; সৎ, পুৎ, বৈবস্থতমন্তর পুত্র। 
সুহূর্লভ থে অঅত্যন্ত_ছুর্লভ ছুস্প্রাপা, 
যখ-স) বিৎঃ ত্রিং, অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, 

যাহা প্রাপ্ত হওয়া ছুঃসাধ্য । 

সৃছুশ্চর, সুহুক্ষর €ত্ অত্যন্ত-ছুর ছুঃখ 
_চরু গমন করা/অ.অল)-ম্ম। তু 
অত্যন্ত-দুক্ষর ছুঃসাধ্য, মখ-স) বিৎ, 
তিৎ, সাতিশয় রেশে সম্পাদ্নীয়, আতি- 
দুঃসাধ্য, অতিছুরীস্তীধ্য । 

আছৃস্তর (তু অত্যন্ত -ছুস্তর ছুস্পার, যু, 

-স) বি, ত্রিৎ, অতিহুশ্তর, ছুস্পার, 

যাহা পার হওয়া দুঃসাধ্য । 
হদূর (সু অত্াস্ত-দূর অসন্নিকৃষ্ট, যখ- 

স) বিৎ,ত্রৎ, অভি দূরবন্তী, বহুদূরস্ছ। 
সং, ক্লীৎ, বহুদূর । 

হদূরপরাহত তুদ্র_ পরার, ৭মী-যঘ) 
বিৎঃ ভরি, অতি দূরে নিরাকৃত, একাস্ত 
নিরস্ত | 

হদৃকৃ সদৃশ, হা উত্তঘ-দুশ [দশ দেখা 
1+”্কিপ)-ভ।, প] চনত, ৬ হিৎ 
বিৎ, ত্রিৎ। হুনয়ন, সুন্দর " ,পবশিঃ। 
শিৎ-১ “ভীতা হদৃক্ক পিধাগাস্য ভেজে 

| ভীতিবিড়ম্বনহ 1”? সৎ, স্্রীৎ, হুন্দরশ স্তরী। 
ৃ সুদৃঢ় (হু অত্যন্ত_দূঢ কঠিন, সৎ- স.) 

বি, ত্রৎ, অতি, বড়কঠিন । 
সুদৃশ্য €স্ছ উত্তম-_দৃশ্য দর্শনীয়, য় 

স) বিৎ্,ত্রিং, শুন্দর, দেখিতে সুশ্রী । 
তুধন্বা তসুধন্থন্, তু উম _ ধনুস্ ধনুক, 

৬ঠী-হিৎ অন্-প্রৎ) সং, পুৎ, উত্তম 
ধনুর্দারী । বিশ্বকন্মা। নৃপবিশেষ । অনস্ত- 
দেব। 

হধশ্মা (সুধন্মনূ, স্ব অত্যন্ত - ধর, ৭মী 
হিৎ+৬ঠা_হিৎ, অন্- প্রৎ) সং, পুৎ, 

1 দ্বেবগণের সভা । গৃহস্থ । বি, ত্রিৎ, অতি 



হধা [ 

৯ পাস 

১৬১৬ ] সনি 
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ধার্ট্িক। বর্তমান কালের শেষ জৈনের | সুধাত্রবা (হুধা-ক্র ক্ষরিত হওয়া 1 -: 
একজন প্রধান শিষ্য । শা, ম্মাঁ_ 
দেবসভ। 

তুধা (ক্র হুখে-ধৈ পান কর কিংবা ধা 
[জীবন] ধারণ করা, পোষণ করা + অডে) 
_্ম আপ, ) সঙ স্ত্রীৎ, অমৃত । মৃব্বাঁ। 
ন্ুহী। বিদ্যুৎ । ঢুণ। পুষ্পরস। জল। 
ইক । গঙগ| ।হরীতকী । চক্দ্রিক!। শাল- 

স্ত্রী, 

লগ 

ছা হুধাকর, তুধাঙ্গ তধা _ অংশ কি- 
রণ,৬ঠী-_হিৎ। তৃধা- আকর উতৎপন্তি- 
"ভান, ৬ঠী-ষ। সুধা অঙ্গ অবয়ব, 
৬ী-হিৎ। বোধ হয চক্র দেবতাদিগের 
কধার ভাগারক্গরূপ ) সখ, পুং, চন্দ; শশী। 

হুধাং্শুরত্ব (হধাৎশ চক্দর-বত্ব আদি) 

সং, ক্লীং, মৌক্তিক, মুক্তা। 

হধালীবী (-জীবিন্, হুধা চুণকাম _জীবী 
যে জীবিকা নির্কাহ করে) সংরাজমিম্বী | 

কৃধাধার, হধানিধি € বে জন 
আশ্রয়, ৬ঠী_ব, কিম্বা হুধা_ আ- ধা, 
নি ধারণ করা+অদে এ), বি 

ঘি) সং, পুৎ, চন্দ, শশী । 
জুধাপানি (সুধ্া-পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী_হিৎ) 

সং, পুৎ১ ধন্বন্তরি, দেব্চিকিহসক। 

আুধাভুকৃ €(-ভুজ সুধা ভুজ, ভোজন 
কর1-+০.কিপ)-ক 9 সং্ঃ পু২» আমৃত- 
ভোজ, দেবতা। 

কুধাভৃতি ; সৎও পু চন্দ্র । যজ্ত । 
হুধাময় (হুধো অনমৃভ, চূর্ণ বা ইঞ্টক+ ময়ট্ 

- গ্রহ) বিৎ, ভ্রিৎ, অসুতখয় । চূর্ণঘয় ৷ 

সং, পুং, প্রাম!দ, অটালিফা। 
হৃধাযোদক ; সং, পুৎ, যবাসশর্করা। 

সুধ।ব্ষাঁ (-বধিনৃ, ধা বৃষ বর্ষণ কর! 
+ইনৃ.ণিন্)-_ ক) সং, পুহ, চক্র । ব্রন্ধা। 
বুদ্ধবিশেষ। 

কুধাবাস (তুধা 

বাস নমোহুস্কতে । 

সধাসিন্ধু ; সৎ, পুৎ, কনৃতসমুদ্র । 

তুধাহতি হ্বেধা - 
গুহ, চক্র | যজ্ত। পদ্য। 

-আবানস বাসস্থান) সংপুখ, 

চন্দ্র ; যথা _“নসস্তে রোহিণীকান্ত সুধা- 

সৃতি জন্ম, উৎপত্তি সং, 

প্রৎ, আপ) সং, স্্রীং, আলজিভ্। 
মৃধাহর, সুধাহৃতৎ (তুধা4 হর, জৃৎ.নষে 
হণ করে। ইহার মাতা বিনতাকে কশ্তপ 
মুনিপত্বী কদ্রর দাসীত্ব হইতে মোচন 
করিবার অভিপ্রায়ে, কদ্রসম্তান সর্পগণের 
তুধার বিষয় গোচর হওয়াতে তুধার কারণ 
ইনি চন্ররকে অপহরণ করেন বলিয়া । 
বিনতাও এই মুনির এক পত্রী ছিলেন) 
সং, পুৎ্, গরুড়। 

সুধিতি হবে-ধি+ক্তি_ন্ম) সতক্্রীং,কুঠার। 
সুধী সে শোভন-ধী বুদ্ধি, ৬্ঠী- হিং) 

সং, পুৎ, পণ্ডিত, বিদ্বান । সাতিশবষ বুদ্ধি- 
মান্। আ্ট্রীং, শ্ন্দর বুদ্ধি । বিৎ, জিৎ, তু- 
বুদ্ধি । 

তুধু শেদ্ধ শন্খজ) বিং, কেবল, একমাত্র । 
হধোস্ভৰ (হৃধা- উদ্ভব উত্পন্ন ) সৎ, পুৎ, 

ধন্বস্তরি । বা-জ্্রীং, হরিতকী। 
আুন্দ (থু উত্তমজ্রপে _ নন্দ-ঠিঃ » নন্দ 

আনন্দিত করান+4+আঅ(অন্)-ক) সং, 

বং, বলরামের মুধল। আ্রীকুসের পার্খচর | 
বি, ত্রিৎ, আনন্দজনক, আনন্দদায়ক । ন্দা 
_-স্ট্ীৎ, উমাসখীবিশেষ। ইন্দুমতীর সধী। 
পার্দতী । নারী। গোরোচনা। ইষের মূল । 

টি (নু উত্তম- নয়ন চক্ষু) ৬ষ্ঠী- 
হু) অং) পুহ, হরিণ, মুগ । না-স্্রীহ, 

নারী । 
শুনাভ তে উন্তম- নাভি) সং, পুৎ্, মৈনাক 

পর্দৃত, হিমালয়ের পুর । বিৎসত্রৎ১ নাভি- 
বিশিষ্ট চেক্র)। 

কনার ) সৎঃ পু, কুক,রীর স্তনহুপ্ধ। আপের 
ভিম। চড়,ই পাখী । [নাস । 

স্ুনাসিকা ; সৎ স্ীৎ, কাকনাসা। শোভন 

সুনাসীর সে উন্তম_নাসীর অগ্রবস্তী- 
সৈন্য, ৬ঠী - হিং) সৎ, পুৎ, ইন্দ্র । 

সুনিশ্চিত জে সম্পূর্ণরূপে - নিশ্চিত) বিৎ, 
ত্রিৎ, অব্ধারিত, শ্ছিরীকৃত। সং, পুত 
বুদ্ধবিশেষ। 

সুনিষ ) জে উত্তম-নিষণ মদ্য ব| 

জুনিষ্্ক 1 নিদ্রা কর্তৃক অবনমন । পক্ষে 

কণ্-_ মবোগ) সং, ব্লীৎ, জুযুণীশাক। 



স্্প [ 

স্নিষ্টপ্ত (তু অত্যন্ত-নিষ্টপু উত্তপ্ত) 

বিং। ত্রিৎ, অতিশয় উত্তপ্ত, অত্যস্ত উষ্ণ হও 

সুনীতি (তু উত্তম- নীতি, যু স) সহ, 
স্ত্রীং, উত্তমনীতি, সদাচর্ণ। গ্রবমাতা। 

বিৎ,ত্রিৎ। নীতিমান্। 
হনীথ তব উন্তম্রূপে-নী পাওয়া+থ 

- প্র) বিৎ, ত্রিৎ, সাধু, ধান্মিক। 
দনীল ; সং, ক্লীৎ, লামজ্জক। পুং, দাড়িম। 
ছন্দ (হ্ন্গ+আঅন্-ক) সং, পুহ। দৈত্য- 

বিশেষ । কপিবিশেষ। 
ছুন্দর শে উত্তমরূপে -দু আদর করা47 

অ--ন্ম, নৃ-আগম। কিংবা তৃ-উন্দ 
[মনকে] আদ করা+অর--প্রৎ, অথবা! 
তুন্দ 1+অরুন্- ক) বিং, ভ্রিং, মনোহর, 
রম্য, হ্রূপ। সৎ, পু, কামদেব। রী- 
স্ত্রী, জকূপা জী । তুর্দীর গাছ । অদ্দমম 
ছন্দোবিশেষ । হরিদ্রা । 

সুন্দরিক1; সং,স্সীং, সরোবরবিশেষ । 

১৬. সপ্ত 

হিৎ। গরুড় বজাঘাতে আহত হইয়াও 
হাস্যমুখে কহিলেন, দেখ দেবরাজ! 
বজাঘ।তে আমার কিছুই হয় নাই) 
কিন্ত বজের সম্মানার্থে একটী পক্ষ পরি- 
ত্যাগ করিতেছি । দেবগণ এই পক্ষী 
হন্দর দেখিয়া ইহার নাম হ্পর্ণ রাখি- 
লেন) সং, পুৎ্, গরুড়। স্ব্ণচুড়পন্ষী। 
কুুট । বিৎ, ত্রিৎ, তুন্দর পর্ণযুন্ত | , পর্ণ 
_ম্ত্রীৎ, পদ্ধিনী । বিনতা, গরুড়মাতা। 

হুপণক সে উত্তম-পর্ণ পালথ+কণ্_ 
যোগ) সং, পুৎ, সপ্চ্ছ্দ বৃক্ষ, ছাতিম- 
গাছ । আরঘধবুচ্ষ। গরুড়। 

তুপর্ণকেতু তসুপর্ণ গরুড়-কেতু চিস্কু, 
৬ঠী- হিং) সৎ, পু, গকুড়পবজ, বিষুঃ | 

হ্ৃপর্ণিকা ; সহ» স্ত্রী, ভর্ণজীবস্তী | পলাশী । 
শালপন। রেণুকা | বাকুচী। 

তুপর্কবা (কুপর্বান্, আয উত্তম, অত্যন্ত 

পর্দন্ গাইট, ৬ঠা-হিৎ) সং পু, 
কু্নত (আরবী) মহপ্রদীয়ানপিগের বাল্যকালে [ দেবতা। বাগ। বাশ। তিখিনিশেষ। ধৃম। 

পুকষাঙের অগ্রভাগের তকৃচ্ছে দন সং- 
স্কারবিশেষ। 

কুষ্বং (তু যাগ করা11অৎ্-ক, নৃ, ব- 

আগম) বিং, ত্রিং, যক্কারী। 
সুুপন্ত (কুট উত্তম - পক, যুখ_ স) বিতত্রিৎ 

উত্তম পরিপক, সুপরিণত | সুসিদ্ধ। সৎ, 
পু, সুগন্ধি আম্র। 

সুপচ (স্থ-পচ্ পাক কর1+অখেল্)- দ্র) ূ  
বি, তরি, ল্দুপাক জব্য। €+অন্- ক) । সুপার্খম্ উদ্তম-পার্খা পাশ) সুষ্টপাচক। 

সুপর স্তে উত্কম-পত্র পাতা) সং, ক্লীং, 
তেজপত্র, তেজপাত । বিং, ত্রিৎঃ হপ্দর- 
পরবযুজ্ত | সুন্দর পঙ্ষযুক্ত । স্ন্দর বাহন- 

যুক্ত। তা-স্ত্রীং, কুদ্রজট।। শতাবরী। 
শালপণী । 

স্ুপথ হে উন্তম-পথিন্ রাস্তা, 

হপখিন্ ) যং- স, অ- প্রৎ) সং, পুৎ 

হন্দরপথ, সন্মার্গ। সদাচার । সুরীতি। 
হুপদ্ম ; সং, পু২, পদ্নাভদত্তকৃত ব্যাকরণ- 

বিশেষ। শোভন পদ্ব ॥ দ্ম(- স্ত্রীৎ, ওঁষধ- 
বিশেষ) বচ। 

হুপর্ণ সে সুন্বর-পর্ণ পালখ, ৬গী_ 

লী, হার পর্ব । স্্রীৎ, শ্বেতদূব্বা। হুন্দর 
পববিশিষ্ট]1। 

জপাত্র শ্র উন্তম-পাজ ভা নন) যু 
স) সং, পু) যোগ্য ব্যক্তি, উপদুষ্ত 
পাত্র । উত্তম ভাজন। 

পারা (দেশজ) সং, গুবাক ফল, পুগ, 

১ (বাধ ' 

হপারীস যেবন ভাষা) সঙ, উপরোণ আঅনু- 

গুধি 

পক্ষিবিশেষ । অম্পাতির পুত্র। বন্তমান 
থন্দেশ। সপ্তম জৈণমুনশি প্কষবৃক্ষ | 

স্থপীব1 ুপীবন্, হব উত্তমরূপে -পা পান 
করা 4 বন্(কশিপ)-শ্রৎ) বিং, ভি, 
উত্তমরূপে পানকারী । 

হুপুষ্প হে উত্তম-পুত্প ফুল) সং, পু, 
পালিতামাদারগাছ । শিরীষবৃক্ধ । ক্লীং, 

লবঙ্গ | হরিদ্রা। রাজতরুপণী । স্পী- স্মীৎ, 
কদলী। পুস্পবিশেষ। 

তুপ্ত শ্বপ্ নিদ্ভিত হওয়17ক্ত -ভাঁবে ) 
সৎ, ক্লীং, নিদ্রা । শয়ন। (+ল্ত-ক) 
বিং, তরি, নিদ্রিত। শয়িত। ইন্্রিয়জ্ঞান- 

শূন্য । 
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সুপ্তধাতক তপ্ত নিদ্রিত-খাতক হত্যা" | কপ্রাতঃ সে উত্তম--প্রাতর্ প্রাতঃকাল) কারী) বিৎ রিং, হিৎশ্র, হিংশ্রক। বিৎ, ত্রিং, শোভন প্রাতঃকালবিশিষ্ট । 
হুপগুজন তুপ্ত নিদ্বিত-জন লোক) সং, ! সুফল তু হন্দর_-ফল) সং, পুৎ। বিশ্ব পুং, অধ্বারাত্র | নিদ্রিত লোক । বেল। দাড়িশ্ব। শিশ্বীবিশেষ। বিং রিং সৃগুজ্ঞান হ্প্ত নিদ্রিত - জ্ঞান) সং, ক্ীং, উত্তম ফলশালী, হম্দর তুমি ফলোহু: সপ্ন, স্বপন । পাদক।লা-শ্ত্রীৎ, অলার,লাউ । কদ্দলী। 
হপ্তি (সুপ্ত দেখ, তি(ক্ি) ভা) সং, স্ত্রী, ; দ্রাক্ষাবিশেষ। ইন্জবারুণী। কপিখ। নিদ্রা, ঘুমান। অপ্র। শিৎ-১ দকরোতি ! হুফেন (হু উত্তম-ফেন ফেলা) জং হুপ্ডিজর্নদর্শনাতিথিমূ ।” শয়ন। বিশ্রতত, ক্লীং, সমুদ্রের ফেনা । ন বিশ্বাম। ূ ০ হ্ৃবচনী শেভশ্ৃচনী শবজ) দেবীবিশেষ। 
সুপ্রতিভা ; সং, আীং, মদিরা, মদ্য। উজ্জ্বল | জুবন্ধ তু বন্ধ বন্ধন ) মং, পুং, শস্য- 

পাল 

বুদ্ধি। বিশেষ, তিল। 
নু প্রতিষ্ঠা (স_ প্রতিষ্ঠা ) সৎ, স্বীৎ, দেবো- : শুনুদ্ধি (তু উন্তম-বুদ্ধি বোধ, ৬ষী-. 

দেশে মদিরাদি বিধান। যশঃ, খ্যাতি। হিৎ) বিৎ, ব্রিৎ। উত্তম বুদ্ধিশালী | 
৫ অক্ষর ছন্দোবিশেষ । মুবোধ হে উত্তম-বোধ জ্ঞান, ৬্ঠী- 

স্প্রতীক (হ্থ স্ুন্দর-প্রতীক ঘঅনবয়ল) হিং) বিং, ত্রিৎ, উত্তম বুদ্ধিশালী, সাতি- 
৬ঠী -হিৎ) অথ, ঈশান কোণের হল্তী। শর বুদ্ধিমান । যাহাকে অনায়াসে বুঝান 
কামদেব। বিং, ব্রি, শোভনাঙ, হুন্দর- যায়। ষে শীঘ্র বুঝিতে পারে । পু, জ্ঞান । 
রূপে নিন্মিত। জাগরণ । 

হুশ্রভীত ১ বিৎ, ত্রিৎ, উত্তমন্গপে জাত। : আুভগ (সু উত্তম, শ্রেঠ- ভগ ভাগ্য, 

হপ্রভ স্কে উভম-প্রভা দীপ্তি, ৬ঠী- চনান্দদায়ক যাহাকে ক্ত্রীগণ কামনা করে। 
হিং) বিৎ, ত্রিৎ, হন্দর প্রভাযুক্ত | ভা- শ্রিষ । ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালা | হখদ | 
সৎ, সুষ্ঠ দীপ্ডি। অপ্নিজিহ্বাবিশেষ । মোহাগা । পু, অশোকবৃক্ষ । চম্পক। গা 
বাঁকুচী। _জ্ীৎ্, স্বামির সোছাগিনী কামিনী। 

দ্প্রভাত শ্থে শুভ- প্রভাত প্রাত£কাল) সন্ত্রান্তা গৃহিণী । বনমল্িকা, গিরিমল্িকা। 
সং, ক্লীৎ। শুভশ্চক প্রাতঃকাল। (হু হরিদ্রা। লীলদুন্না। প্রিয়নু । কস্তরী। 
অত্যন্ত-প্রভাভত দীপ্তি, ৬ঠী- হিং) 
বিং,ত্রিৎ, সাতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট । তা- 
লী, নদীবিতশষ | 

শুপ্রলভ্ত ভে হৃখে, উত্তমকূপে -প্র-লত্ 
পাওয়া 4 অ- প্রৎ্) বিৎ, ভ্রিং, স্থখলভ্য, 
অনায়াসে প্রাপ্য। 

হপ্রলাপস্থে উত্তমন্পে- প্রলাপ কখন) 
সং, পু, হকি১ভুব্চন, বক্তৃতা, বাঞ্সিতা | 

হপ্রসন্ন 0ম উত্তমরূপ, অশ্যন্ত- প্রমন্ন 
হট) বিৎ, ত্রিং, সাতিশয় প্রসন্ন । সং, 
পুৎ কুবের। উত্তম। অতিশয় মঙ্গলযুক্ত। সং, পুৎ, 

হপ্রসাদ তে অত্যন্ত, উত্তম প্রসাদ প্র-। বি । নৃপতিবিশেষ । 
সন্নতা) সৎ, পু, শিব। সাতিশষষ গ্রাস সুভদ্রক (আুভদ4+কণ্- যোগ) সং) পু? 
্নতা, একাস্ত অন্ুকৃলতা । | বিমান, ব্যোম্যান। বিশ্ববৃক্ষ | 

সবর্ণকদলী। তুলসী । তণবিশেষ। 
আভগন্তবুক (হাভগ-ভৃ হওয়া + খুকঞ- 

ক) বিৎ, ত্রিৎ। মন্প্রতি যে হুভগ হয়। 
সুভগম্মন্য (স্ুভগ- মন বোধ করা+'অ 

(খশ্)- কষ) বিং, তরি, যে আপনাকে 
সুভগ অর্থাৎ সুন্দর বাশ্রিয় বলিয়া মনে 
করে। [কেলবৃ্ষ । 

হাভঙগ তে ভঙ্গ ভাঙ্গন) সং, পুৎ,। নারি 
সুভদ্র (স্তু অতিশয়-ভদ্র সৌভাগ্য, 

জাতিশয় প্রসিদ্ধ স্পঞ্তগ্রমাণীভ়ত । শী, ৬ঠী - হিৎ) বিং, ত্রিং, শ্ুন্দর, লো- 

ূ ৬্ঠী_হিং) বিৎভ্রিং, সৌভাগ্যবি শিষ্ট, 

| 



৮১৪! 

হুতদ্রা হভপ্র+আপ) সং, স্তীং, কষে 
ভগিনী, অর্জভুন-পত্ধী । লতাবিশেষ, ঘ্বত- 
মন্দার গাছ। 

সুভাষিত (থু উত্তমরূপ- ভাষা বাক্য + 

ইত-_ প্রৎ, কিন্গী ভাষ বলা+ত - প্রাৎ) 

বিং, ত্রিং, উন্তমন্ধপে কখিত। সৎ) ক্লীৎ, 

স্বচন, শক্তি | 
ুভিক্ষ [স্থ উত্তম্রূ-ভিক্ষ, যাচএশ 

করা, ভিক্ষা দ্বারা লাভ কর17অ _ প্রুং ) 

বিং, ত্রিৎ, প্রচুর ভিক্ষা বা ভক্ষ্যবিশিষ্ট । 
ক্ষা-স্ত্রীৎ, বৃক্ষবিশেষ। 

সুভীরক ? সং, পুৎ, পলাশবৃক্ষ । 
ছুভু (থু উত্তম_ভূ হওয়া ০্ক্িপও)- 

ক) বিৎ, ত্রিৎ, সুজাত, সুজম্মা। *জ্ীৎ, 
উৎকৃষ্ট ভূমি। 

হুভৃশ ু-ভূশ অতিশয়) বি 

আতিশন) বহু । 
হুজ্র শ্থে জুন্দর_জ্র চক্ষের ভুরু, ছঠী_ 

হিৎ) সং, স্ত্রীৎ, সুন্দরী নারী, ন্ন্দর ভা" 

বিশিষ্টা নারী । বিৎ, ত্রিৎ, সুন্দর ভ্রামুক্ত |. 

সম ন্ে উত্তম-মা লক্ষ্মী, ইহা! লক্ষ্মীর 

আদুত) সৎ ক্রীৎ, পুষ্প, কুন্গম। পু, 

চক্র । আকাশ । 

সৃমূত (তু উত্তমরূপ-মন্ বোধ করা 

ক্ত_ক) বিৎ, ত্রিং, কুবুদ্ধিশালী। বন্ধুত্ব 
বিশিষ্ট | প্রিয় । 

হুমৃতি (স্থু উত্তম-মতি বুদ্ধি, মৎস 
জং, স্্রীৎ, হ্বুদ্ধি । দয়া । বন্ধুত্ব । বর্তমান 

কলের €ম জৈনমুনি। অতীত কজের এক 

'জেন্মুনি। বিং, ত্রিৎ, সুন্দরমভিযুক্জ 

সুমদাত্মজ। ত্থে অত্যন্ত- মদ 

আস্মজা! কন্যা) সং, জ্রীৎ, অপ্নরণ, স্বগ- 
বেশ্যা । 

সুমধুর তবে অতিশয়_মধুর মিষ্ট য় - 

) বিং, ভিৎ, আঅতিমধুর, অতিশয়মিষ্ট। 

আুমধ্যম হে উত্তম-_ মধ্যম কটি, ৬ষ্ঠী_ 

হিং) বিৎ, ত্রিৎ, উত্তম কটিযুক্ত» যাহার 

কটিদেশ উত্তম । ম্-জ্্রীৎ, ষে স্ত্রীর 

কটিদেশ উত্তম । 
সুমন (তু উত্তম-মন্ বোধ করা 

২) সৎ, পুৎ) গোধুম, গম । বুজে । বিং, 

[ ১৬১৬ 1] 

ত্রিৎ, | সুমিত € 

ম্ন্ততা- | 

স্বয। 

ত্রিং, মনোহর । না -জ্ত্রীং, জাতী পুস্প- 

বৃক্ষ। . 
হমনাঃ শ্েমনস্, সু উত্তম-_মনপ্ মন, 

৬ী _ হি, পুষ্পপক্ষে হব শোভন -_ মন্ 
বোধ কর1+-অস্_্ম, কিন্ব। সু শোভন 

_মনস্ মন, ৭মী-হিৎ। অথবা স্থ 

সুস্থির _মনস্ মন, *ঠী _ হিৎ, মধ্যপদ- 
লোপ) সং, পু, দেবতা] বিদ্বান্,পগ্ডিত। 

বিশ্ববুক্ষ। বিৎ, ভ্রিং, মহামন12। প্রীত, 

সন্তষ্ট। র্লীং,স্্রীং,বহুং, (কদাচিদ্বেকবচনং) 

মেনকে আনন্দিত করে বলিয়া) পুষ্প। সৎ 

মালতীপুন্প। পুষ্পমালা। [মুনিবিশেষ। 

সুমন্ত ) সৎ, পুহঃ অথব্ববেদের শাখাপ্রচারক 

ভুমন্ত্র সবে উত্তম মন্ত্র মন্ত্রণা, ৬ষঠী _ হিৎ) 

সৎ, পৃৎ) দ্রশরথ রাঁজার সারথি ও মন্ত্রী । 

স্ব উত্তম_মিত্র বক্ছ1+আ- 

প্রং) সৎ, স্্ীঘ, দশরখথের ছোট স্ত্রী, লক্ষণ 

ও শক্রুত্মের মাত] । 
স্ুমুখ তথ উত্তম - সুখ, ৬ঠী-হিৎ) সং) 

ূ পুং, গকুড়পুত্র। গণেশ । শাকবিশেষ । 

ূ পণ্ডিত, অধ্যাপক । নাগবিশেষ। রং, 

|. ন্খক্ষতবিশেষ। বিৎদিৎ, ছুন্দর, মনোজ । 

বিদ্বান্। সুন্দরমুখমুক্ত | খাঁ,খী _জ্্রীঘ। সুব- 

দ্না। দর্পণ, খী--১১অক্র ছন্দোবিশেষ। 

স্থমেধাঃ জেমেধস্ত উত্তম-_ মেধা তুপি। 

ূ *ঠী-_হিৎ, অস্-_ প্র) বিৎ ব্রিৎ) সু 

ূ বুদ্ধি, উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন ৷ 

(আমের স্থে উত্তম মি [কিরণ] ক্ষেপণ কর 

র 1রু-_ প্রৎ) সং, পৃ, পৃথিবীর মধ্যন্থ 

| পর্বতবিশেষ । পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত । 

জপমালা মধ্যস্থগুটি কা । বিংত্রিৎ, সন্ব- 

শেষ । 

নুমেকবৃহু (47000 0১০1০) উত্তর মেক 

হইতে ২৩॥০ আন্ষণৎথশ অন্তরে শ্থিত খা! 

সুমেক্ষসমুদ্র € 4৮০০০ (00০৮ ) পৃথিবীর 

উত্তরমেকুর চতুষ্পার্সববন্তী সমুদ্র । 

হুযাত্র শে _খাত্র!) সং প২, হুর্ধয | বিংঃ 

ব্রি, শোভন্গতিমান্। 

সুযামুন সে উত্তম যমুনা সেইন্দশ + অ 

ফ্ে)_ প্রৎ) সৎ, পু, বিষুং। বশ্সরাজ। 

বেঁশাম্বীরাজ। প্রাসাদ । পর্বতবিশেষ। 



প্র 

ছুয়া সোহাগী শব্বের অপত্রৎশ) শ্রিয়।। 
দুঘাত্র স্ে- যাত্রা) সং, পু, হুষ্য । বিৎ) 

ত্রিশ শোতনগতিষান্। ূ 

কুযোগ তে উত্তম-_যোগ উপায় ইত্যাদি, 
যু স) সং, কীৎ, সুসমষ। অহুপায়। 

সুযোধন তে উত্তমরূপে-ঘুধ যুদ্ধ কর] 

শ অন -শ্ম) সং) পুৎ, ছুর্ধ্যোধন। 
সুর তে আধিপত্য কর4+রকৃ-ক, কিম্বা 

জর প্রভূ হওয়1+ অ(ক)-ক, অথবা 

সু উত্তমরূপে -রাজ্ দীঞ্ডি পাওয়া+ 
অডে)- ক) সৎ) পুৎ) দেবতা । হৃর্য। 

পৃশ্তিত। বী-ক্ীৎ, দেবী । (স্থর শব্দমজ) 

স্বর দেখ। 

করক্কতা ; সং, স্ত্রী, গুড়,চী। 
তুরক্ত ভে উতন্তমন্ূপে-রন্জ অন্ুরক্ঞ 

হওয়া ইত্যাদি ত(ক্ষি) _ শ্ম) বি, ত্রিৎ 
অতিশঘ় অনুরক্ত । উত্তমরূপে রঞ্জিত। 

তিশা, অতিশয় মধুর । মধুরক্- 

ধ্বনি যাহার । 

কৃরন্ুক ) সহ, পুৎ। কোষাম্্। সর্ণগৈরিক। 

বুরগণ্ড ; সৎ, পু*১ রোগবিশেষ, রাজগাড়। 

হুরগুরু (সুর দেবত।- শক্ত, ভ্ভী_ ষ) সৎ 

পুৎ, বুহস্পতি, দেবাচাধ্্য । 

রগ্রামণী (সুর দেবতা গ্রামণী 

ইয়। ধায়) সৎ, পুৎ, ইন্দ, দেবরাজ । 

তরঙ্গ (তু উত্তম রঙ্গ রখ 

অতি উজ্জ্বল বং । কমলালেবু । 

সুরঙ্গধাতৃ ; অধ, প্ৰুধ, গৈরিক। 

সুরঘুক্ (আরসযুজ., মুর্গ আড় - যুজ. 
যে যোগ করে বা করে) সং) পুৎ১ ড় 

কাটিয়া যে চুরি করে। 

হুরজ| (ভুর়ক্ত দেখ, অ-প্রহ।? পক্ষে 

হুরুঙ্গা | অ-উ) সৎ, স্্ীৎ, সুড়ঙ্গ । সষ্ধি, 

সিঁধ ৷ গন্ধতণবিশেষ । বেলোয্কার কাচ! 

হুরগ্গিকা ; সহ, আ্্রীং) মুর । 
হুরুজঃফল ; সৎঃ পু, পনমরক্ষ । 

হুরজ্যোষ্ঠ ভর 
সং, পু, ব্রহ্মা, প্রজাপতি । 

ক্ুরণন শ্রে উত্তমরূপ- রন সন্তষ্টকরণ) 

সৎ) পুং, গুবাকবৃক্ষ, জুপারিগাছ। 

[ ১৬১৭ ] 

স্থরত সে উত্তমন্ূপে-রম ভ্রৌড়া কর! 

যেল- সুরধনুঃ €সরধনুস্, হর 

৫ম _হিৎ)। 

সংক্ীৎ, হিঙ্গুল। পুং» সৃডঙ্গগত বিশেষ । ৃ 

হর নি 

পা 

শঁতক্কে)-_ ভা) সৎক্লীৎ,রমণ,রতিক্রীড়া । 
(+ অন্- ক) বিং, ত্রিং, অতি অনুরস্তু। 

দয়ালু । স্্রীং) (তর +তা_ সমূহার্থে) দেব- 
জমৃহ ।(+তা-ভাবে) দেবতু। 

স্ুরততালী জ্েরত রতিক্রীড়া- তাল স্বর 
ইত্য(দি+ঈপ) সংনস্ত্রীৎ, দূতী, কুটনী । 
শিরঃশ্ছিত মাল্য। 

জুরুতোষক সুর দেবতা তৃষ্ তুষ্ট হওয়! 

+অকনেক)-ক) অহ, পুৎ কৌন্যতত 
মণি । বিং, ভরি, দেবতাদের প্রীতিকর। 

স্ুরথছ্ছে রথ) সৎ,পুহ)চন্বৎশীয় নৃপবিশেষ। 

বিৎ ভ্রিৎ) উত্ত৯রথযুক্ত । 
স্ুরদ্ধাকু (কর দেবতাদাক্ু কাঠ) মত, 

পুৎ, দেবদারু বৃক্ষ । 
৷ জুরদীর্থিকা (সুর দেবতা-দীর্থিকা দীঘী, 

৬ঠী -ষ্) সৎ) আীং, জুরনদী, গল || 

৷ সুরছুলুভি ; সৎ ক্ীৎ, তুলসী । 
স্রদ্ধিপ সবের দেবতা-দ্বিপ হস্ত; ৬্ঠী 

_ষ) মং) পুৎ, দেবহস্তী, এরাবতাদি । 

সুরদ্বিট (সুরদ্বিষও স্বর দেবতা দ্বিষং যে 

দ্বেষ করে, €খী-ষ) সৎ, পুখ) অসুর, 

দানব । বাহু । 
দেবতা ধনুস্ 

ধনুক, ৬ঠী-ষ) সং, ক্লু শক্রধনুত, 

রামধনুক। 

হুরধূনী (কর দেবতা-পুনী, নদী, 

আুরনদী | নিয়গা নদী, ৬ঠী _ষ) অত, 

হুরনিয়গা ) আ্রীৎ, দেবনদী, গঙ্গ]। 

হুরধূপ ; সৎ) পথ) পুন । 

ভুরনাল ; সং, পু) দেবনল। 

হ্রপতি (সুর দেবতা- পতি স্বামী, ৬ঠী 

_য্) সং, পুহ) ইন্দ্র, দেবরাজ । 

ভ্ুরপথ-ম্ুর দেবতা পথ পথিন্ শস্দজ +- 

.আ.-_ প্রৎ, ৬ঠী - ষ) সৎ) ক্লীৎ, আকাশ । 

। স্ুবুপর্ণিকা (আর দেব্তা-পর্ণ পত্র+কণ্ 

_ যোগ) মধ, স্ত্ীঘ্, পুনাগবৃঙ্গ 

দেবতা_ জ্যেষ্ঠ অগ্রজ) | সুরপাদপ (স্বর দ্বেবতা-পাদপ বৃক্ষ) সং, 

পৃ, কল্পবৃক্ষঃ দেবতর | বু 

সুরপ্রিয ) সং, পু, অগস্থ্যপুপর্ন । ইত্দ্রী। 

বৃহম্পতি । 

২০৩ 
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২০৯০ সশিলপীপিসি ০) 

হুরভি হে-রতৃ জট হওয়া ইত্যাদি+ই | হুরশ্রেষ্ঠা; সং, ্্রীৎ, ত্রাহ্গী। 
ক) সৎ) পুং, হাগন্ব দ্রব্য । ব্জম্তকাল। সরস (ত্য উত্তম - ক্স, এষী _ হিং) বিং, 

তচত্রমাস। চম্পকবৃক্ষ । জাতীফলবৃক্ষ । ত্রিং, স্বাছু, সুন্বাহু, মিষ্ট |. 'কাব্যে-_রস- 
শমীবুক্ষ | কণগুগ্গুলু । গঙ্গতৃণ | ধুনা। যুক্ত । সৎ, পুং, সুন্দর রম । সি্গুবারবৃক্ষ । 
ধীর । কদম্ববৃক্ষ । বকুলবৃক্ষ | ক্লীৎ, স্বর্ণ। | ক্লীৎ, ত্বকৃ, বন্কলে। গন্দতণ | সা--স্ত্রীং, 
গন্ধক। জাতীফল ।বিং, ত্রিং, স্থগন্ধি। | কুলসী । মেদিনী। মিশ্রেয়া ব্রাঙ্ী । মহা- 
মনোরম । প্রি । পণ্িত,জ্ঞানী। ধার্মিক শতাবরী। নরদীবিশেষ। নাগমাতা। শিং 
বিখ্যাত । ভি, ভী-্ত্রীৎ, গাভি । কাম- ১ অক্রবন্ হুধ্যসক্কাশৎ হবরসাৎ নাগ- 
ধেনু। গ্লেবগাভি (মহাতভারাতে-_-“অমৃত্- মাতরৎ |” হুর্গা। অতিধৃতি ছল্দোবিশেষ। 
পান নিবন্ধন প্রজপতির পরম পরিতৃপ্ডি | হুরসদ্ঘ (-সঘ্ঘন্, হুর দেবতা- সপ্ন 
হওয়াতে তাহার মুখ হইতে হুপন্ধ উদগার | গ্রহ, ৬ঠী-ষ) জং, ক্রীং, দেবলোক, 
উদগীর্ণ এবং সেই উদগার প্রভাবে কুরভি | ভ্বর্গ। 
সমুৎ্পন্ন হইল”)। গুঁষধের গাছন্ডাবিশেষ। জরসরিৎ্, হারসিন্থ তার দেব 1- সরিৎ্, 
সুরা । পৃথিবী । মাতৃকাবিশেষ। তুলসই। | সিক্ধু_নদী, ৬ঠী-য) সং. ২১ সুর- 
অল্লিকা। নদী, গলা । 

জুরভিক1) সং» স্ত্রীৎ, সর্ণকদলী । হরসাষ্ট ; সৎ, পুৎ, বৃক্ষপণণ “'ষ) যথা 
সুরস্ভিত (সুরভি+ইত--অজ্র্থে। অথবা | “নিগুত্তীভূলমী ক্রাহ্গীবৃহ -প্টকারিকা। 

হ-_রভ্ হষ্ট হওয়া 7 ভক্তি) প্র) বিৎ, | পুনন্বেতি যুনিভিঃ হরফা  কীর্তিতঃ১, 
ত্রিং, সৌরভষুক্ত, হুন্ধবিশিষ্ট। খ্যাভ। | ত্রসুলারী, সুরাঙগনা (তুর .“বতা- হুন্নরী, 
তা্জ্রীং, ভ্েরভি+তা) সৌরত । জঙ্গন1-স্্ী, »ঠী-_ষ) সহ, স্্রীৎ, স্বর্গ- 

স্ুরভীরসা ; সং, স্্রীৎ, শননকী বৃক্ষ । বেশ্যা, অপ্সরা । বিছ্যৎ। মত্স্যবিশেষ। 
হরভূমি ; সৎ) জ্রীৎ, স্বর্ণ । প্রক্ষা্দিহ্বীপ । দুর্গা । ষোগিনীলিশেষ | 

হুরমৃত্তিক1 ) সং, স্ত্রীং, তুবগী । সুরা, সুরী (থ [মন্ততা] প্রসব করা1+অকে) 
হরি শের দেবতা-_খষি, য২--স) সং, _ক,'সাপ, জপ) সৎ, ্ত্রীীৎ, অদ্য, মদিরা 

পু, দেব্র্ধি, নারদ তুম্ুর গ্স্ভতি। -_গোঁড়ী, পৈষ্ঠী, মাধবী । চষক, পানপাত্র। 
সরলতা; সং,.স্্রী, মহাজ্যোতিক্মতী। সর্পিণী | [ৎপত্তিস্থান। 
তুরেল। শ্রের দেবতালা পাওয়া+আঅ-- | সুরাকর ; সৎ, পুৎ,স্নারিকেল বৃক্ষ । মদ্যো- 

প্রৎ) সং, স্ত্রীঘ, জাহ্বী, গা । নদী- | স্বরাখ (যাবনিক) প্রশস রাস্তা । 
বিশেষ । [শব্দ । ৷ স্ুরাচাধ্য (হুর েঁবতা- আচার্য গর, 

জ্ুরলাপিকা; সং, গ্রীহ, বৎশীবাঙ্গ্য, কাশীর | ৬্ঠী-ষ) সং, পৃৎ, বৃহস্পতি, দেবগুরু । 
তরলোক (স্থর দেবতা- লোক ভূবন, | হুরাজক ; সং, পু, ভূঙগরাজ। 

৬্চী -ষ) সং, পু দেবলোক, স্বর্গ । হুরাজীব, স্বরাজীবী (-জীবিন্, সুরা মদ্য 
শরবত (সুরবস্মন্, হর দেবতা-বত্মন্ _জীব, জীবিন্ যে বাচে, তয়া-ষ) 

পথ, ৬ঠী-ষ) সং, ক্লীং, আকাশ । সং, পুৎ, শৌগ্ডিক, শুঁড়ি। 
হ্রবন্ন--বন্ধলনিশ্সিত বন্ম।] ক | হ্রাপ (্রা-প[পা পান করা+ অ(ড) 
তুরবিদ্বি্, €-দ্বিষত হরে -বিহ্বিষ শক্রু) -.ক] যে পান করে, ২য়া- ষ) বিং, ত্রিৎ, 

সং, পুখ, অন্্র, দেত্য। মন্্যপায়ী, মাতাল । শিং-১ প“ত্রহ্ষহা 
হারটবরী, হরশক্র তুর দেবতা _- নৈরী, জায়তে ষক্ষ্মী হুরাপঃ শ্ুবন্স্তকঃ 17” মদ্য- 

শু, *ঠী-_য) সং, পুখ, দৈত্য, অসুর । | রুক্ষক। [_ষ) সং, টা গলা । 
ক্থরশাখা -শাখিন্, হুর দেবতা শাখিন্ | সবরাপগা সবের দ্বেবতা--আপগা নদী, ৬্চী 

বৃক্ষ) সং, পু দেরতরু, কলবৃম সুরাপাণ (স্থরা মদ্য-প। পান কর17 
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ষ ডু 
মনে ঠা প্র সং, পুত, কত) প্রাচ্য, পুর্বব- | জুরেশ্বর (হুর দেবতা_নঈীশ্বর প্রভু ) সং, দেশীয় ক। পু) শিব। ইন্দ্র । রী-স্তীং, গঙ্গা। ছুর্গী। হরাপান ; সং, ক্লীং, চাটনি । মদ্যপান। হরৈ (হু প্রচুর_ বৈ ধন ৬ঠী-হিং) হুরাপীত ; বিৎ, ভ্রিং। মদ্যপার়ী। সং, পুং - স্্রীং সম্প্তিশালী ধনাঢ্য । হ্রামণ্ড ; জং, পুৎ) হারার অগ্রভাগ । হুরোক্তর (তুর দেবত! [পৃজন ]- উত্তর হরারি (তর দেবতা আর শত্রু, ৬ঠী_ | শ্রেষ্ট, ৭মী-ব)সং, পুৎ আবণ্ড, চন্দন । ষ) সং, পু তুরশক্রে, অসুর । ইরোদ (সুরা মধ্য-উদ জল) সং, পু, হরার্থ (স্বর দেবতা-অঙ্থ যোগ্য) সং, সুরাসমুদ্র | 

ক্ীৎ, স্বর্ণ । হরিচন্দন। ৷ হুলক্ষণ (স্থু উত্তম- লক্ষণ চিহ্ন, ৬ঠী -৯ সরালয় (তর দেবতা, বাত্বরা মদ্য-আ- | হিং) বিৎ, ত্রিৎ, উত্তম লক্ষণক্রাস্ত ৷ লয় গৃহ ) সং, পুং তুমেক্রপর্ববত। র্গ।  -স্ত্রীং, পার্বতীর সখীবিশেষ | যদিরা-গৃহ, শুঁড়ির দোকান । হুলভ (স্থ সুখে -লত পাওয়া + অখেল) হরাষ্্রী তত্থ উত্তম-রাষই্রী দেশ, য়ং-স)1  -শ্ম) বিং, তং, অনায়াসলভ্য, হুখলত্য, সহ, পুৎ, মৌরাষটর, জুরাটদেশ। অযত্রসিদ্ধ। ভা-স্ত্রীং, মাসপণী। ধুক্র- 
দুরাষ্ট্র ; সৎ, ক্লীৎ, তৃবরিকা। পৃৎ, কৃষ্ণমুদগ। | পর্রা। 

বিষবিশেষ | বিৎ, ব্রিং, তদ্দেশজাত। জা সুলূ স্তরে উত্ম-লু [লূৃ ছেদন করা+০ »- স্ত্রী, ভূবরীকা । (কিপ,)-ক) যে ছেদন করে) বিৎ, ত্রিং, দরজা ) সৎ, স্্রীং, তুর দেখ । উদ্তমছেদক, যে ভাল করিয়া কাটিতে 
হবকল্গাহি (সুরঙ্গ দেওয়ালের গর্ত, সিধ_ পারে। 

অহি সর্প) সং, পুৎ, সঞ্ধিচৌর, সিঁধাল | হুলোচন তথ হুন্দর -লোচন চনগুদঃ, ৬ী 
ছার! ।. _ছিং) সং, পু) হরিণ। বিৎ, ত্রিৎ, 

হ্ুপ (হ্থ উত্তম-রূপ, ৬ষ্ঠী_ ছিৎ) বিৎ, | উত্তম লোচনবিশিষ্ই | না_স্ত্রীৎ, স্ুন্য়না- 
' ত্রিংঃ উত্মরূপবিশিষ্ট, রূপবান । জ্ঞানী, | স্ত্রী। হরিণী। 
বিচক্ষণ, পণ্ডিত । পা স্ট্রীং, শালপরণা।  স্থুলোমা ; সং, স্ত্রী, তাত্্রবন্লী । মাঁংসক্ৃদ]। 
ভার্গা। ৷ জলোহক (স্ব উত্তম-লোহ লোহা+ 

হাকছক (তথ উত্তম-- রুহ আরোহণ করা | কণ্- যোগ ) সং, রীং, পিত্তল, পিতল। 
+অক(ণক)- ক) স”, পু, গর্দভাভ | হ্বলোহিত (ত্র অত্যন্ত- লোহিত রক্তবর্ণ) 
অশ্ব, যাহার পদ্দভের নাম বর্ণ। ।  বিং, ব্রিৎ, অতিশয় রক্তবর্ণ। তা-স্সীৎ। 

হুরেজ্য ত্র দেবতা-_ইজ্য গুরু,আচার্ধ্য) | অগ্নির জিহ্বাবিশেষ। [হুন্নরানন। 
সৎ, পুং, বৃহস্পতি । জা।--স্ত্রীৎ, তৃলসী। ৰ সুবজ্জ, ; সং, পুহঃ বনবর্বরী | বিৎ, ত্রিং, 

হরেন্্র তের দ্েবতা- ইন্দ্র, ৬ঠী-ষ) সং, | সুনচন স্থে উত্তম-বচন বাক্য) সৎ, ক্লীং, 
পুং, দেবরাজ, ইন্দ্র । | শোভন বাক্য, দুন্দর উদ্চি। 

হুরেআজিৎ হেরে ইক্ছর-জিৎ [জি জয় সুবচনী, শুভসথচনী (স্ব শুভ _ব্চল, বাক্য 
কর1+.(কিপ)-_ক] যেজয়করে গুড় +ঈপ.-প্রহ) সৎ) স্ট্রীং, শর্জির ভেদ- 
কর্তৃক অস্বত অপঙ্গত হওয়াতে ইজ তাহা ূ দিশেষ, দেবীবিশেষ । শিৎ-_ ১ “বিপদি 

পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত ইহার পশ্চাদগামী | ন্সিয়ো যস্যাঃ পুজাৎ মহ্গতে কুর্বস্তি চ। 
হইবার সময়, গরুড় এই দেবতাকে আ-। আচারমার্ণ্ডে শুভম্চনীতি বর্ত 
ঘাত করিয়াছিল বলিয়া) সৎ, পুৎ, গরুড়। | সুবচ।ঃ (সুবচস্, সু উত্তম_বচন্ বাক্য, 
ইন্দ্রজিৎ। ৬ঠী-হিৎ) বিং, ত্রিং। বাদী, উত্তম 

হুয়েত (কু উদ্ভতম-রেভ শব্দ করা+ত। বক্কা। | [ঢং 
প্রৎ) সং, রীৎ, রগ, রাহ । । সুবত্ত জোরবী) আকৃতি । মুখ-্রী। অবস্থা । 

রি এলাহি পল পি 



হব 

সাপ সী শপপপসপি পি? 

বন (স্ব প্রসব কর14+ বন -- প্রৎ) সৎ, পৃ, 
ভূর্ধ্য। অগ্রি। চজ্দ। াস্ী। 

নুবয়াঃ (- বয়স, হৃ-বয়দ্ট সংস্ত্ীৎ, প্রৌঢ় 
* জ্যবচ্চক ; সৎ, পৃৎ, দ্বর্জিকাক্ষার | 

ছুবচ্চল তু উত্তমরূপ-বর্ট, জীন্তিপাওয়া 
অল -গ্রাং) সং,পুং,দেশবিশেষ | লা 
স্্ীৎ, সুর্যাপত্বী। অতসী | তিসি, মদিনা । 
তুর্ধ্যমুখী পুষ্প । আদিত্যতক্তা। ত্রাহ্ষী। 

হৃব্র্চাঃ €- বঙ্চস্, হা -বর্চন্ তেজ) বিং, 
ত্রিৎ, শোভন তেজবিশিষ্ট। 

তবর্ণ (সু হ্ন্দর-বর্ণ রত ৬ঠী-হিৎ) 
সৎ, ক্লীৎ, স্বর্ণ, মোণ1। ১৬ মাঁসা পরি- 
মিত সোণা। হরিচন্দন । ধন, সম্পত্তি । 
পুৎ-ক্রীং, মোহর । কর্মপরিমাণ। পুত 
যক্রবিশেষ | ধুস্,র । গৈরিক, গিরিমাটা । 
বিৎ, ত্রিৎ, হুরূপ, শ্ন্দরবর্ণ। জুন্দর অক্ষর- 

যুক্ত । শিৎ-১ “ন্ সুবর্ণময়ী তন্ুত পবৎ 
ননু বাগপি তাবকী তথা ।” শ্রেঠজাতিতে 
উত্পন্ন । ৭ স্্রীহ, কৃন্ধাগুরু 1, হরিদ্রা। 
সবর্ণ্মশরী। 

তবর্ণক (হুনর্ণ+কণ্- যোগ) সং, রীৎ, পি- 
ত্বল। পুৎ, সৌদালি পাছ। শ্ীৎ, হন্দর 
বর্ণযুন্ডা । 

তুর্ণকদশী (নুবর্ণ পোণা-কদলী কলা- 
গাছ ) সৎ, স্ত্রী, চাপা কলার গাছ। 
ঠাপাকল। । 

তুব্রথকার, সবর্ণকৃষ (স্বর্ণ সোণা-কার, 
কুৎ-ুযে করে, ২য়া-ষ) সঃ পুঙ, স্বর্ণ 

কার, সেকৃর। । 
জ্বর্ণনকুলী ) সং, স্ত্রী, মহাজ্যোতিত্বতী। 
সববর্বিণিক (- বণিজ, সুবর্ণ সোণা- বণিজ 

বেণিয়! ) সং, পুৎ অন্বষ্ঠ রসে বৈশ্যার 
গর্ভে জানত মধ্যমবর্ণসঙ্গর জাতিবিশেষ, 
গোণারবেণিয়া। ্ 

হববর্ণবর্ণ েবর্ণ সোণা-বর্ণ রৎ)*ৎ, 
পৃ, বিষুও | ৭1 স্ত্রীৎ, হরিদ্রা। 

হবর্থবিন্দু হেবরর্ণ সোণা-বিন্দু ক্ষুদ্রেচিহ) 
সং, পথ, বিষুঃ | [বলবিশিষ্ট ৷ 

'ভুবলিত (সু-বল-ইত যুক্ত) বিৎ, ত্রিৎ, 
সুব্সন্তক (সর অত্যস্তম-বমস্ত বসম্তকাল 

+কণ -_ যোগ) সৎ, পু, মদ নোখসব। 

[ ১৬২৯ ]. বি 

হুবহ (হা স্থুখে-বহু বহন করা+অ 
খেল) শু) বিং, ত্রিং, অনায়াসে বহনীয়, 
সুখবাহা। যে স্ুথে অনায়াসে বহন 
করিতে পারে । ধৈধ্যশালী ৷ হা--জ্ীৎ, 
সেফালিকা। বীপা। রান্না । এলাপরীঁ। 
শলকী । ত্রিবৃতা। কুদ্রজট)। হৎসপদী। 
গন্ধনাকুলী। | 

জবা! আরবী) প্রদ্দেশ। ' 
হবাদার আরবী ও পারসী) এক প্রদেশের 

শাসনকর্তা । দেশীয় সৈন্যদিগের এক 
প্রকার পদ । 

হবাস (তু উত্তম-বাস গন্ধ, গৃহ ) সং, 
পু, সৌরভ । স্খেবাস। উত্তম ন্বাস। 
উত্তমবাসম্থান। বিৎ, ভ্রিৎ সুগন্ধ । 

স্থবাসিত (শ্থবীস+ইত-জাতার্থে) বিং, 
তিৎ, আুবামযুজ | 

হ্বাসিনী (স্থ স্ুখে-বস্ বাস করা+ 
ইন্পিন্)- ক, ঈপ, কিংবা সুনাস+ইন্ 

_অন্ত্যর্থে ঈপ) সহ, স্্ীং, পিত্রালয় 
নিবাসিনী স্্ী। চিরপ্টপী । সৌরভঘুক্তা জী । 

বিচার (স্থ উন্ধম-_বিচার বিবেচন! ) 
আঅৎ,পুৎ, স্থক্ষ্ম বিচার উনমরূপে মীমাৎসা। 

হৃবিদূ ত্ু উত্তম্রূপ-বিদ্ জানা, 
(ক্িপ)-_ ক) বিংত্রিৎ, পণ্ডিত । গুণবান্। 

হৃবিদ হে উত্তমরুপ-বিদি জানা+অ 
(ক)- ক) সং, পু, কঞ্ট,কী, অস্তপু- 
রক্ষক । 

আবিদৎ ক্রেবিদু পশ্ডিত- অঅ" ,গতত গ- 

মন করা] সঙ্গে থাকা4+০্িপ)- ক) 
সৎ, পুৎ্,। রাজ।' নৃপ। 

কাটা) 

শব্দিত্র (স্তু উত্তমরূপ-ব্দি জান।+ 

অত্র- প্রৎ) বিৎ) ত্রিৎ, কুটুন্দ, পরিজন । 
হবিদল ভেবিদৎ নৃপ-লা পাওয়া 1 
(ডে)- ক, নিপাতন) সং, ক্লীৎ, ক? কী। 
আন্তঃপুর ।ল্া-আ্্রীৎ, বিবাহিত! স্ত্রী 

হৃবিধা তে উত্তম-বিধা প্রকার, ক. 
স) অং, উত্তম প্রকার, সুযোগ । 

হুবিধি (তু উত্তম-বিধি বিধান) অং, 
পুৎ১ স্বনিয়ম, উত্তমবিধান। 

সুবিনীতা; সৎ, স্ত্রীৎ, হবকরা গোঁ । বিং, ত্রিৎ, 
অতিশয় বিনয়বিশিষ্টা। 



হী া 

সুবৃত্ত স্তে উন্ধম-বৃত্ধ চরি,৬ঠী -হিৎ) 
বিৎ) ত্রিৎ, সচ্চরিত্র, সাধু, সদাচার। 
উদ্ধম বর্ত,ল। ত্তা-স্ত্রীং, শতপত্রী। 
কাকলীদ্রোঁক্ষা! ৷ 

সুবেল স্থে উত্তমরূপ- বেল চঞ্চল হওয়া 
1+অ-গ্রৎ কিম্বা হু বেলা, ৬ঠী_ 
হিৎ) বিৎ, তিৎ, প্রণত। শাস্ত। দাস্ত। 
সৎ, পুত, ত্রিকুটপর্ববত ৷ 

হবেশ, স্থবেষ হ্থে উন্তস- বেশ অজ্জা, 
য় স) সং, র্ীৎ, উত্তম সজ্জা1। পুৎ) 
শ্বেতেক্ষুচ । বিৎ, তিৎ১ উম বেশমুক্ত | 

হবেশ ) হ্থে উত্তম-বেশ সজ্জা, ৬ঠী 
জুবেশী | হিৎ। হ্বেশিন, সুবেশ উত্তম 

সজ্জ14-ইন্ _ অস্ত্যর্থে) বিং) ত্রিৎ, উত্তম 
বেশধারী। 

হুব্য্ত (হ্-ব্যন্দ প্রকাশিত) বিং, ত্রিৎ, 
স্পষ্ট, প্রকাশিত, উদঘাটিত, প্রকটিত। 
কী, ব্রি -বিহ, স্পষ্টবূপে। 

শর্ত (হ্থ উকম-ব্রভ নিয়ম,ী_ হিৎ); 
বিৎত্রিং, ধান্মিক। শোভন ্রতানুষ্টায়ী। 

পু, বর্ধমান কলের ২০শ জীন । ভবিষা- 

কলের এক ঈৈন মুনি । তা স্থীং, বর্ত- 

মান কসের ১৫শ জৈনমুনির মাতা । 

আদ্দোহা গলী। সঙ্চরিত্রা পরী । 

শশা হোশব্বন্হ্থ আঅতাম্ত-শর্মন সখ, । 

৬ঠী _হিৎ) সং, পু, নুগতিবিশেষ, ত্রি- 
গর্ত দেশের রাজা । শিন্দিত ব্রাঙ্গাণবিশেষ । 

শিং-১ “হুশব্মী নাম ছর্ষেধাঃ সীমা 
পাপাত্মনামভৎৎ £? ততীয় মন্বর পুত্র-। 
পিশেষ। বিৎ) তিৎ, অতিশয় হ্বখী। 

তুশল্য ; সং, পু খদির । 
সুশবী ) সৎ, জ্রীৎ, কারবেপ্র | কষ্জীরক। 
হৃশীক ; সং, ক্লীৎ, আন ক। পুহ, চণ্ট। 
অশান্ত; সৎ, সৎ, শশির্ঘজরাজপতহ্রী। 
হশিক্ষিত স্থ উন্তমবপ- শিক্ষিত শিক্ষা 

প্রাপ্ত) বিং, ত্রিৎ, উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত। 

হুশিখ হে হুন্দর - শিখা, ৬ষী _ হিং) সৎ, 
পু) অগ্নি । বি, রিং, উত্তম শিথাবুক্ত । 
রীৎ্, চন্দনবিশেষ । 

হুশীত স্ব "অতিশয়-শীত, শীতল 
হুশীতল ) 

১৬২১ 

-ঠ[ও1, যু স্) বি ভি২, । 

7 রঃ 

স্পা শশী শিপ পশীশী শিপি সপ পা 

অতিশীল । রী, চন্দনবিশেষ। তা. 
স্বীৎ, শতপত্রী । 

হুশীম হে অত্যন্ভ-শৈ গমন করা+ 
ম-প্রৎ) সং, পুৎ। শৈত্য, শীতলতা। 
বিং,ত্রিং, শীতল । 

হুশীল শে উভ্তম_শীল ক্ভাব, ৬ঠী- 
হিং) বিৎ+ ত্রিৎ, সচ্চরিত্র। পৃৎ, বিষুতর 
পার্শচরবিশেষ ] চোলরাজ ॥ লা -স্্রীং, 

কৃষ্ণের এক স্্ী। যমের ভার্ধয1। 
ৰ হুশীলতা শ্বুশীল+তা- ভাবে) সং, স্ত্রীৎ, 
1. নত্রতা, বিনয়, সৎস্গভাব। 

| আশাব্য শবে উক্তমরূপ-শ্রু শ্রবণ করা+- 
| য(ঘ্য৭)_ শন) বিশ্ত্রিৎ, উত্তমন্ধপে শ্রবণ- 
1 যোগ্য, সুমধুর । 

| তত্র (স্গু উন্তম-শ্রী, কণ- যোগ, 

জশ্বীক / ৬ঠা-হিং) বিৎ, ভিত, শ্রীযুক্ত, 
শ্রীমান্, সুন্দর | 

| সুশ্রগত হে উত্তম শর্ত যাহা শ্রবণ করা 
হইয়াছে) সং, পৃৎ, বিশ্বামিত্রপুর প্রসিদ্ধ 
চিকিসা-গন্থকারধিশেষ | ততৎ্কুত গ্রনম্থ- 

বিশেষ । কীৎ, শুদ্দর শ্রবণ । যাহা উত্তম- 
বূপে শুনা হইয়াছে । বেদে__কুতবিদা । 

সুশ্রিষ্ট হে অত্যন্ত-খ্রিষ্ট অযু) বিং, 
ত্রিৎ, নিবিড় সৎযোগবিশিষ্ট, দৃঢ়রূপে 
সংসুক্ত । 

| সুষম হক হুন্দর_সম সমান, সকল+ 
| শপ্রথ) বিং, তিৎ) হুন্দর, শোভন । 
| আসমান, তুলা, সতৃশ | মা-স্সীৎ, পরম 
ূ শো, উৎকৃষ্ট সৌন্নর্ধ্য | শিৎ_ ১ “মার- 

| মাস্ুষমা চাকু কচ মারবপৃত্যম] )? 

ৰ হ্যবী তরু উত্তমন্ূপ-স্থ গমন করা, প্রে” 

রণ করান গ্রহণ ঈপ,) আহ জী, 

ূ কাবনেশ্র, করলা । কুঞ্ধজীরক | জীরক। 

[ 

| 
ূ 

র 
ূ 

সুষি_ স্ত্রীৎ 1 শেন শুফ হওয়14হী, 

কু্ষির _ক্লীৎ | ইর-প্রাং। শ স্থানে স) 

সং, গর্ত, ছিদ্র । বংশীবিশেষ । 

স্বষীম তে শুন্দন_ সীমা পগ্রাস্থ) বিংত্রিং, 

শীতল । তুন্দর, মনোজ্ঞ । সং, পুত আঅগ- 

বিশেষ । চন্দকান্তমণি! সর্ণ, মোণা। 

। স্থামুপ্ত শ্থে আত্যন্ত_স্থপ, নি্দিত হওয়া 

1 ত(ক্ত)- ক) বিৎ, ত্রিৎ, গভীর নিদ্রিভ, 



স্স্হ 1 
,. পপীপশািিশীিসীীসত। জপ িশাাশাশাশিশিস্পীসাশাতি 

দুযুপ্তিযুক্ত | অজ্ঞ, আত্মবোধশৃন্য । (7. 
স্ত--ভা) সৎরীৎশুযুপ্তি অবস্থা | শিং 
১ “যত্র স্ুপ্তে। ন রঞ্ষন কামৎ কাময়তে 

ন কঞ্চন স্বপ্রৎ পশ্ঠতি তত সুযুণ্তমৃ।?? 

হৃযুণ্তি পুর্দে দেখ, ভিক্তি)__ ভ1) সংস্্রী, 

অচেতনে নিদ্রা,ম্থনিদ্রা, পুরীত্ৎ নাড়ীতে 
মণঃসংযোগ জন্য গভীর নিদ্রা; তদবন্থায় 
কোন স্বপ্রাদ্ি দর্শন হয় না। 

তুধুয়া জু আব্যক্ত শন্দ_স্বা অনুশীলন 
করা+অড)-ক, আপ) সৎ, স্ত্রীৎ, 
শরীরস্হ নাড়ীবিশেষ ; যেরুদণ্ডের বহি- 
ভাগে ঈড়া পিঙ্গল! নাড়ীর মধ্যবস্ত 
নাড়ী। ুষ্যব্রশ্মি । 

হষেণ তে উত্তম-সেনা সৈন্য, ৬ী- 
হিৎ) সং, পুৎ, বিষুঃ। বেতসবৃঞ্ধ । কর- 

মর্দক। চিকিৎসক বানরবিশেষ। 
তবষেণিকা ; সং, স্ত্রীৎ, কষ্ণত্রিবৃতা। 
ুষোম1) সং, স্ত্রী, নদীবিশেষ । 
তুষ্ট, রে উত্তম -স্ছ থাক1+ উড়েট_ ক)। 

* অতিশয় হন্দর | শ্রেষ্ঠ । সভ্য । 
বস বিৎ, ত্রিং) যখাবিধি নিয়মবিশিষ্ট । 

দুঢ়বন্ধ। 
তুসংস্কত €হ্ক উত্তমরূপ- সংস্কত পক) 

বিৎ, ত্রিৎঃ উত্তম সংস্কারবিশিষ্ট, বিলগণ 
বুযুৎ্পন্ন । স্বৃতার্দি নানা দ্রব্যে উত্তমরূপে 
পু । 

শ্রসত্যা ; সংঃস্ত্রীৎ, জনক রাজার ভার্ধয। | 

স্বসমৃদ্ধ ; বিৎ, ত্রিং, অতিশষ সম্পন্তিশালী। 
শ্রসম্পন্ন ; বি, ত্রিং) অতি ধনাঢ্য, অতিশয় 

সমুদ্ধিশালী । উত্তমরূপে নিষ্পন্ন। 

হসহ (হা স্খে-সহ্ সহা করা+অ 
(খল্। _শ্ম) বিৎ, ত্রিৎ, স্খমহা, অনায়াসে 
সহনীয় । [অনায়।স-সাধ্য, সহজ! 

আুমাধ্য ত্র হুখে-সাধ্য সাধনীয়) বিং,ত্রিৎ, 
সার ছু -সার শ্রেষ্ঠ) বিৎত্রিৎ, সর্ববোৎ 

কষ্ট । কুলান, প্রতুল। সং, পুৎ) রক্ত- 
খদির। 

স্ুসিকতা ; সং, স্ত্রীৎ, শর্করা] । 
হশ্থ হে উত্তমরূপে -স্থ [স্থা থাঁকা+অ 
(ড)-- ক) যে ধাকে) বিৎ, ত্রিৎ, নীরোগ, 
স্বস্থ্যযুক | ্চ্ছন্দ। সুধী | সুশ্ফির। হুন্দর। 

১৬২২ ] স্ন্ষা 

্ 

হম্তা হোেস্ছ17তা- ভাবে) সঙ্জ্্ীৎ। স্বাস্থ্য, 
আরোগ্য । 

অশ্ির হে অত্যন্ত, হখে- -স্থা থাকা 4 
ইর _-ক) বিৎ, ত্রিং, অতিশ্থির, অচঞ্চল। 
সুস্থ । দৃঢ়, বদ্ধমূল । 

হান্পা) সং, পুৎঃ শমীধান্য | 
হুল্সাত (হু উত্তম-স্সা আ্বানকরা+ তাক) 

- ক) বি, ত্রিং, যে উত্তমরূপে স্নান 
করিয়াছে । সাঙ্গলাদ্রনা দ্বারা আ্লাত। "পুত, 
যক্ঞান্তে সানকারী। (+7+ক্ত- ভা) জং, 
ক্লীৎ, উত্তম সান । 

হুম্পষ্ট (স্ব আঅত্যন্ত-স্প্) বিৎ,ত্রিৎ। অতি 
স্কট, অতিশয় স্পষ্ট । 

সুস্মিতা! ; সৎ, সী, আ্ীবিগেষ । ত্রিৎ। হন্দর 
এবৎ ঈষৎ হাস্যযুক্ত । 

সুশ্বার্খমাণ €শ্ু স্মরণ করা + সন্ৃ-ই- 
চ্ছার্থে + আন্শোন)--ক ) বিংঃ ত্রিং) 

স্মারণেচ্ছু। 
ভুহপ্তি ) সৎ, পু) বৌদ্ধবিশেষ । 
হুহিত €্থে উন্তমরূপ-হিত [ধ! ধারণ 

করা+4+তর্তি)-ক ] ধৃত ইত্যাদি) বিৎ, 

ত্রিং, তপ্ত, স্কট । (4 রী পিহিত, 
সাধিত, কৃত, স্ুসম্পাদিত । উপ [জ, এামী- 

| চীন । (+ক্ত- ক) কলীং, অতি ত। তা 
-স্্রীৎ। অগ্ির জিহ্বাবিষ্ছে 

! সদ (হে উত্তম-জ্দ্ মল ঠী- হিং) 
1. সং, পুখ+ সদা অন্ুমত, 'শত্র, সখা। 

সাহায্যকারী | অহায়। ৬হেদয়। জোযা- 
তিষে__লগ্র হইতে চতরর্থ স্থান। 

স্রহ্দদয় (সু উন্তম-- দয় মনঃ) ৬ঠী- 
হিৎ) বি্ত্রিৎ, প্রশস্ত মনাঃ, সদস্তঃকরণ- 
নশিষ্ট। শুদ্ধচিত্ত। 

শ্রদ্ধল (হ্জ্দ্_বল সৈন্য) সৎ, ক্লীৎ 
মিররূপ সৈন্য । [পুত্র। 

হহোত্র; সৎ, পুৎঃ চন্দ্রবংশীয় বুহদ্দিযুরাজ- 
সন্গ(সুন্ভ দীপ্ত পাওয়1+ অন্ _ ক) স্২»পুহঃ 

দেশবিশেষ; ইহা বঙ্গদেশের উত্তর বা উ- 
স্বর পুর্ববাংশে হইবার সম্ভাবনা ; উইলমন 
সাহেব ইহাকে ত্রিপুরা ও আরাকান 
বলিষ্ব অনুমান করে । পু _ বহুধ১ ফবল 
জাতিবিশেষ। 



সুদ ] 

হ্ুত্ে প্রসব করা, প্রেরণ করা ইত্যাদি + 
“(ক্িপ) -_ ভা) সং, স্ত্রী, প্রসব । প্রেরণ । 

( শক্ষিপ-ক) বিং,ত্রিৎ, প্রসবকর্ত", 
উৎপাদক । [বিশেষ । 

সই শ্রেচীশব্জ) সং, সীবনার্থ লৌহশলাক। 
হৃক (স্ব প্রসব করা, প্রেরণ করা+*(কিপ) 
ক, কণ্- যোগ) সৎ, পু) বাণ। বায়ু। 
শপছা। 

হুকর শুকর দেখ, শৃ-হ্) সং, পু শৃকর, 

বরাহ। কুত্তকার। মৃশবিশেষ। 

শ্কা ; সৎ, স্ীং, শারিকাপক্ষিণী। 
হৃক্ত হ্বে উন্তম-উক্ত কথিত) সং, বং, 

সমীচীন বাক্য, সন্বচন। বেদোক্ত স্তোত্র 
মন্ত্রাদি | ক্তা-স্ট্রীং, শারিকা। 

হুক্তি (স্থ উত্তম- উক্তি বচন) সং, স্ত্রীং, 
বেদবচন, বেদমন্ত্র। সতবচন। 

হৃক্কা (সৃচ জ্ঞাপন করা+ম্ান্-্া) বি, 
ত্রিং, অল । সুজ । ক্ষীণ, সক । অতীন্দ্রিয়। 
সৎ পুৎ, অণু । কলীৎ, কৈতব, ছল। কপ- 
টত1। অধ্যাত্ববস্তা। অধ্যাত্মশাস্ত্র। অল- 
্কারবিশেষ । স্ত্রী, 
বিশেষ । ছোট এলাচী। মল্িকাবিশেষ। 

যুথিক1 | বালুকা।। 
শক্ষকোণ (4০০6৪ 40019 ) সমকোণ অ- 

পেক্ষা লঘুকেণ। 
শৃশ্সতগ্ড,ল; সং, পু, খন্খস। লা- স্ত্রী, 

পিপ্ললী। 
হক্াদর্শন্যগ্ন--অণুবীক্ষণ, যে ষন্তরদ্বারা চক্ষুর 
অগোচর ্ম্ বস্ঘ দর্শন করা যায়। 

ক্র শখ (-_ দর্শিন্, জন্য --দর্শিন্ যে দেখে, 
২য়] ষ) বিৎ, ভ্রিং, অতিশয় বুদ্ধিমান্। 

হন্কঙ্গেহী (11710901717) এই সকল জীব সা-! 

মান্য নয়নে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য 
ভিন্ন দৃষ্ত হয় না। প্রাচীন ডোবার জলের 
কীট এই বর্গে লক্ষিত হয়। 

হল্কপপত্র হেন ক্ষুদ্র পত্র পাতা) সং১পুই। 
বাবলাগাছ। ধন্যাক। বনজিরা। সর্ধপ- 

বিশেহ। রক্তবর্ণ ইন্ু্বিশেষ । লঘুব- 
দর। বনবর্ধ্বরী। তরিকা স্ত্রী, শতপুষ্পা। 
শতাবরী। লঘুত্রান্দী। ম্দ্রোগোদকী। 
ছুরালভ1। আকাশমাংশী। 

১৬২৩ ] 

শবাপ্রবৃপ্তি- | 

সু 

ভৃকব্বদার। লা-স্ত্রীং, হক্মফল ; সৎ, পুধ। 
ভূম্যামলকী। 

। সৃক্ষভৃত ; সং, ক্লীৎ, অপক্পীকৃত আকাশাদি 
পঞ্চভুত, গিত্যাদদি পঞ্ভুতের সুশ্মাধশ- 
বিশেষ । | 

হুক্মশরীর (হ্ক্কা-শরীর দেহ) সৎ, ক্লীৎ, 
পর্চপ্রাণ, দশ ইজি, মলঃ ও বুদ্ধি--আ- 
আবার ভোগসাধন এই সগুদশ। 

হচক (হুচঞ়ি.হচি জানান+অক(ণক) 
- ক) সং, পুং, চর, গুটুপুরুষ, গোয়েন্দাা। 
পিশুন খল । সীবনী, চুচ। সৃচশকর্শ- 
কারী। কুকুর । বিড়াল। কাক। হুত্রধর। 
শিক্ষক ।দ্বলপতি । বুদ্ধ । মিদ্ধ। পিশাচ । 
বিৎ) ত্রিৎ, জ্ঞাপক, প্রকাশক । কথক । 

হুচন _- ক্লীৎ |] (হৃচ জানান + অনট,অন _ 
সুচন[|-স্ত্রীং / ভা, আপ) সং, জ্ঞাপন । 

কথন। অঙ্গভঙ্গী দ্বারা জানান, সঙ্কেত ব। 
চিহ্চাদিদ্বারা জানান । বিদ্ধকরণ। দুষ্টামি, 

। পেজোমি। দৃষ্টি। ভিনয়। হিংসন। 
|. দোষাবিক্করণ। 
৷ সুচি, স্থুচী (সিব্ সেলাই কর11চট ৭, 
| ই-প্রৎ। সিব, শ্থানে সৃ) সং, স্ত্রীৎ, সা 
| বনী, ছুচি। (সুচ্ সুচনা করা+ই -৭) 
| জ্ঞাপনশ। সুক্ষ অগ্রভাগ। নত্তকী বা 

|] 

_ শে পিশীিশীশীশী 

গাএকর্দিগের করাদ্যভিনমু। 
| আুচিক শ্েচী ছু চ+ইকফ্জিক) _ প্র, অ- 

থব। কণ্ যোগ) সং, পুহ কৃগীকম্মকারা, 
দরজী। কাজী, হস্তিশুগ্ড । ছুঁচ। 

তুচিকাধর (স্চিকা হপ্ডিশুগু -ধর 

ধরে ) সৎ, পুৎ, গজ, হণ্তী | 
স্রচিকাভরণ স্চিকা- ভরণ ) সং, ক্ীৎ, 

সচযগ্রমাত্র সেব্য ওষধবিশ্ষ। 
সৃচিকামুখ (হচিকা ছু চ- মুখ) সৎ, ক্লীং, 

শঙ্ঘ, শাখ। 
 হৃচিত (হুচ্ জানান4তর(ক্ত)-শ্ব ) বিৎ, 
| ত্রিং, জ্ঞাপিত, বোধিত। কথিত। হিং- 

মসিত। যোগ্য । 
হৃচিপুপ্প ; সৎ ক্লীৎ, কেতকীপুষ্প। 
সুচিরোম। শ্েচিরোমনূ, সুচি [ছু চ) শৃকরের 

কুচি-রোমন্ লোম) সংঃ পুং১ বরাহ, 

, শুকর । বিং) ব্রি, শুচিহুল্য লোমবিশিষ্ট | 

তষে 

পি ১ 

ৃ 



সুত! ] [ ১৬২৪ 1 সুত্র 

হুচিবদন হেচি ছুচেরন্ঠায় ধারা নাক সৃতিত্থে প্রসব কর1+ তি) _ ভা) সৎ। 
বা শুড়-ব্দন মুখ) সং, পুহঃ নকল, 
বেজীন মশা । ৮3 

ুচিবান্ ক্েচিবৎ্, তৃচি, ্ চু চ্চ ,এঁবৎ 
(বতু)-- অস্ত্যর্থে) সং, পু, গরুড় 1.৯ 

আচীকটাহন্যায়-_ন্যাস (৩৩) দেখ। 
হুচীচঞ্চ,_ যে সচল পশ্ষীর চণ্চ ন্যুনাধিক 

ভাবে গোল ও ক্রমে সক হইয়। সুচির 
ন্যায় হয়। 

হুচীমুখ ; সৎ কী, মণি, রত্ব । ব্যহবিশেষ | 
হ্চ্য (হুচ জানান-য, অনীয়, 
লুচনীয় 7 তব্য-প্ম) বিৎ, ভ্রিৎ, জ্রাপ- 
হচিতব্য ) নীয়, বোদ্ধব্য । কথনীয্ব। 
হুচ্যগ্রস্থলক (চি ছু'চি-অগ্র অগ্রভাগ 

-স্কুলক স্ুল) সৎ পু) তৃণবিশেষ, 
উলুখড়। 

হুচ্য:স্য সী ছুঁচ-আস্য মুখ, ৬ঠী- 
হিং) সং, পথ, মুখিক, ইন্দুর | 

হত হু প্রসব করা+ত(ক্তি)১-ক) সৎ, 
পুং১ সারথি । তুর্ধ্য । স্ুত্রধর জাতি, 

ছুতার। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ওরসে। 
উৎপন্ন প্রতিলোমজ সমন্বীর্ণ আতি। স্ততি- 
পাঠক, বন্দী । পুরাণ-বক্তাবিশেষ। অথি- 
পুরাণে-_-পিতামহের যজ্জে স্বতিতে অ- 
থাৎ তসোমরমাভিসব ভূমিতে পুরাণজ্ঞ 
হাতের উত্পত্তি হয়।” কুম্মপুরাণেন 

 পৃথু রাজার যজ্ছে বিষুব মত্যরূপে উত্পমন 
হুইয়। পুরাণ প্রকাশন করেন ।, পু 
ক্লীৎ, পারদ, পারা। বিৎ, তরি, শ্রশ্তি, 
জাত), ভত্পন্ন। (-ভ্ত -শ্ম) প্রেরিত | 

উত্পার্দিত। তা--স্ত্রীং, স্ৃতিকা। 

হৃতক হ্বেত+কণ্_ যোগ) সং, ক্লীং) জন্ম । 
জননাশোৌচ । পু -রীৎ, পারদ । কা-_ 
্ত্রীৎ, শুতিকা। 

সৃতপুত্র হেত সুর্য - পুত, ৬ষ্ঠী-_ষ) সৎ, 
গুহ, কর্ণ, সৃর্ধ)সম্তান। 

স্থতলী হ্ত্র শব্দঘজ) সং, শণের দড়ী। 
সুতা (সহ শ্রগব করা47+ ত(ক্ত)--ক। 

সৃতিকা / পক্ষে কণ- যোগ, আগ) জং, 

স্্রীৎ, নবপ্রসৃতা। স্ত্রী । 

সুতা তত্র শব্ঘল) ঘং্» তন্ত, হৃত। 

জ্ীৎ, প্রসব । প্রভব। উৎপত্তি, জন্ম। 
 অস্ভান। সীবন, দেল।ই করা। 

_-আগ্নার স্তিকাগার (হৃতিক গৃহ, 
সুতিকাগৃহ | তল ৬ষী-_ ষ) সং) 

তৃতিকাভবন ) র্লীৎ, প্রসবগৃহ, আতুরঘ্বর । 
স্ৃতিগৃহ (সৃতি প্রসব, জন্ম গৃহ) 
ততীগৃহ্ সং, ক্লীৎ, প্রসবগৃহা | 
সৃতিমারুত 7 তি প্রসব-মারুত, 
তুতিবাত বাতল্বায়ূ, ৬ঠী -ষ) সং, 

পু, প্রসব-বেদনা। যে বায়ু সন্তানকে 
গর্ভ হইতে বহিঃসারণ করে । 

খন রি উত্তমন্ূপ-উখান উদষোগ, 
৬ঠী হিং) বিংত্রিৎ,কর্ম্মবক্ষ,পটু | চতুর । 

কত্যা তথ ্ সস্তান বাফল ] ধারণ করা+ষ 
(ক্যপ)- ভাবে, ৎ-_ আগম ) সঙ, স্ত্রীৎ। 
যক্তন্সান। যক্ছ্ে সোমলতারসপান । 

লুত্যাশৌচ শেতি সগ্ভানপ্রসব- অশৌচ 
অপবিত্র) সৎ, রীৎ, জননাশৌচ, শুভ 
অশোচ। 

হৃত্র দিব জেপাই করা4ত্র _ প্রথ্। গিব্ 
প্থানে স্ব, কিন্বা সুত্র গাথা ইত্যাদি + 
অ(অল্)-৭) সং, রীং) তন্জ, স্থৃতা। 
ব্যবস্থা) নিয়ম । শাশ্প। দশ শান্স ধঙ্ম- 

শান্স নীতিশাস্ম বা শন্গশ 7 প্রথম 

প্রণেতারগ্রথিত সভি্মিপ্ুু চ্যবিশেষ। 

শিং_ ১ন্বলাক্ষরমসন্দিপ্ . 1রবদ্ধিশ্বতোত 

মুখৎ, অস্তোভমন্বদ্যক হুত্রৎ হুত্রবিদে? 

বিছু$।” নাট্যশাঙ্কের উপক্রম । আইন 
বিষয়ক মত বানিস্পন্ত। উপবীত,পৈতা। 

শত্রকণ্ঠ শ্রেত্র সৃতা-কঠ গলা) সৎ, পুখ, 
ব্রাহ্মণ । খঞ্জনপন্ষী। কপোত । ঘৃঘূ। 

হত্রকোণ (হ্ত্রে রজ্জ,- কোণ) সং» পু 
বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডমক্তবাদ্য। 

হুত্রগণ্ডি ক] ; সৎ, স্ত্রীৎ, হৃতার নলী। 
স্ত্রধার শ্রেত্র প্রয়োগান্ুষ্টান_ ধু ধরা” 

অ(ষণ্)-_ ক) সং,পুৎ্ইন্্র | সত্রধর জাতি, 
ছুতার। নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট। 
হত্রপ্রণয়নকত্তী ।শিং-১ “বর্তনীয়তর। 

হ্ত্রৎ প্রথমৎ যেন স্ুুচ্যতে । রঙ্গভূমিৎ 
মাক্রম্য সুত্রধারঃ স উচ্যতে |” 



সু ] 

কুত্রপ্থুস্প (হ্ত্র সত - 
পুৎ, স্কার্পাসবৃক্ষ । 

হুত্রভিদ (ত্র তুতা-ছিদু বে ভেদ 

করে) সৎ, পুৎ, শৃজ্জী কন্্রকারী, দরজী। 
হৃতল] (হ্ত্র সুতা ল। 
ক) সহঃ স্ত্রী তর্ক, টেকো। তুলার 
পাইজ। 

শুত্রামা-হ্থ হেত্রামন্, স্ব উত্তমরূপে -ত্রৈ 
[ভুবন] পালন করা4+মন্-ক, উ-উ) 
অং, পুৎ, ইজ । 

স্ত্রধলী স্রেত্র শুতা- আলী শ্রেনী) সৎ, 
স্ব, গলশ্ৃত্র, কগ্স্থিত সুতা । 

হুত্রী হেত্রিন্, সৃত্র সুতা, নিয়ম ইত্যাদি 
+ইন্ _ অস্থ্যর্ণে) সং, পুৎ, কাক । বিং, 
ত্রিৎ, শৃত্রবিশি্ | 

হদদ (শ্দ্ঞি-্শ্র্দি হিৎ্সা করা + আ 
শেন)-ক) মখ্, পুৎ-স্তীৎ, জুপকায, 
পাচক। (শেজন্-শ্ব)ব্যঞন। সারথ্য। 
অপরাধ । পাপ। চাট্নি। কর্দম। 

তন (হ্দ্্বঞি-্হি হিতৎ্ষা করা+অন 

- ক) বিং,ত্রিং, বিনাশক । শ্রিয়। (4 

অনট _ভাবে) মং, ক্লীং, হনন, বধ। 

ীকার করা ।নিরাস করা। | 

স্দশালা (হৃদ পাচক-_ শীলা গৃহ) সং, 
স্্রীঘ, পাকশালা, রদ্ধনগৃহ । 

সুন (ক প্রসবকর14 তক্তি)_ ভা) মংক্লীৎ, 
প্রসব, জন্ম ।(+5"- ক) পুষ্প। বিৎ | 
ত্রিৎ, প্রকাশিত, শ্রক্ষ,টিত প্রচুর । শুন্য, 

পু্প ফল ) সং, 

1 

পিটিশ 

ৃ 
ৰ 
ূ 
ূ 

খালি, রিক্ত । জাত । 
স্থনা তে +ন- ধি, আপ্) সঙ, ক্ধীৎ, বধস্থানঃ 

বধ্যভূমি,কশ্বাইখানা। কন্য।। মাংসবিক্রয়- 
স্থান। উনন, শিললোড়াঁ, ঝাটা, উদৃখল- 
মুষল, কলসীপিড়ী__গৃহন্মের এই পাঁচ 
হ্বন!। আতা হকরণ। গলাফোলা। কটি- ৃ 
বন্ধন। কিরণ । 

হনী হ্েনিন্, শুনা 

সৎ, পু, ব্যাধ । মাংসবিক্রধী, কসাই । 

হন্থু তে প্রসব করা+নুকৃ-্ম) সৎ) পুহ। 

তনয়, পুত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা । দৌহিত্র । 

রবি। নু, নৃ-স্ত্রীং, কন্যা । ৰ 

হুন্বত জেন নৃষ্য করা+ অক্)ট-ক,। 

| 

ৃ 
| 
ৃ 

| 
বধ্যভূমি+ ইন্ _ প্র) | 

| 
ূ 
ৃ 

১৬২৫ ] 

পাওয়া +আঅ ক) & 

সুর্প 

উ-্উ। অথবা সুখ) সং, ক্লীৎ, সত্য 
অথচ প্রিয়বাক্য | মল, শুভ | বিং, ব্রি, 
সত্য। প্রিয়। সত্য এবং প্রিয়বন্তা | 

হৃপ(ম্থ প্রদবকর1+পকৃ-শ্, উ-্উ) 
সংঃ পৃং, ব্যঞনৰিশেষ, ডাল । ঝোল। 
ভাণ্ড। বাণ। (পক -ক) বিং, ত্রিং, 
পাচক । 

সুপকার- পৃৎ (হপ ব্যগ্তন-কার 
হৃপকারী-স্ত্রীৎ / [ক করা+ অ(ষণ্) - 

ক] যে করে, ২য়া-ষ) সৎ, পু, পাচক, 
রন্ধনকারী। 

হৃপধূপন, হপাঙ (হুপ ব্যঞঙ্জন-ধুপন হু" 
গন্ধীকরণ) অঙ্গ অবস্বব) সং, ক্লীৎ, হিঙ্ছু, 
হিৎ। [ক্ষীর, হুক । জল । আকাশ। 

হম প্রাসব কর+ম--প্রং) সং, ক্লীৎ, 
হর স্থে প্রসল করা4+রকৃ-ক) সং, পু, 

হুর্ধয | (হর 4+অ:ক)_ ক) পণ্ডিত, জ্ঞাণী। 
বর্তমান কলের সগ্ুদশ জৈনের পিতা । 

হরণ (শব বধ করা+ অন(জনট্)-_ ভাবে) 
সং, পু২, বেণার মুল। ওলাদির মুল। 

বৃক্ষবিশেষ। 
হ্রত (সরু উত্তমরূপে -রমূ ব্রীড়া করা 

বাশাস্ত হওয়া4ত্ত-ক,সু-হ্ ) বিৎ, 

তিং, কপালু। স্থির, নিশ্চয় । 

সৃরশ্ত (সর সুর্য _হৃত আারখি, শ্ঠী- 
ধ) সং, পুৎ, হুর্যয সারথি, অরুণ। 

হরি শ্বের+ই- ক) সং, পুৎ, কবি, পণ্ডিত, 
বিদ্বান । কৃষ্তজ। লৈনগুক্ষগণের জাধারণ 
উপাধি । (স্ব প্রমব কর1+ ই(ক্রি)- ক) 

সুর্য । 
৷ স্রী স্বরিন্, সর [মূর্খতা] হিৎসা করা+ইন্ 

(ণিন্) ক) বিং, ত্রিৎ, পণ্ডিত, জ্ঞানী, 
বিচক্ষণ, বিদ্বান ; যথা _লুরীভবভতি। 

সৃক্ষণি (ক্ষ অনাদরকল্প+ অন(অনট)- 
ভ1) সং, ক্লীৎ, অনার, অবজ্ঞা । 

হুর্প হুর্প পরিমাপ করা+অ- প্রং। 
কিন্বাশ হিৎসা করা+প-ক। শল্ল 

£ 

স্র্। শুর্ণ শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে) 
২, পু -ক্রীৎ, ভগ্লাদি পরিক্করণ 

পা, শুর্প, কুলা। পরিমাপবিশেষ। পা 

স্ট্রং, কু কুলা। 

০৪ 



হক. [ 
বজপপ পোস্পাপা পাপা পাপা 

হু্পনখা শরণ কুলা - নখ, শুর্পের মত বা 
হার নখ, ৬ঠী _ হি) সৎ, রং, রাবণের 
ভগিনী। 

শ্রর্খ্য কে [আকাশে] গমন করারও 

- ক, নিপাতন, কিংবা হর ++ স্বার্থে) & 
সং, পুং, দিবাকর, আদিত্য । বালির 
পুত্র । ধর্যা-জ্ীৎ হ্র্য্যপত্তী । নবোটঢা 
স্ত্রী । ওষধদ্রব্যবিশেষ, তিক্ত আঅলাবু। 

হধ্যকাস্ত তহৃ্য - কান্ত, চন্দকাস্ত দেখ) সং, 
পু মণিবিশেষ, কাচমণি, আতন্মণি। 

হর্য্যকাল (তুর্ধ্য দ্বিবাকর -কাল সময়) 
সং, পুৎ, দিবস, দিন । 

তুর্ধ্য গ্রহ ; সৎ, পুৎ, স্থ্ধ্য । শুর্ঘ্যগ্রহপ | রাঁছ, 
কেতু । কলসীর তলা । 

তর্ধাজ (হ্ষ্য-জ [জন্ জন্মান+ত্স 

র্ধ্যতনয় ডে)ট- ক] জাত, ৫মী-_হিৎি। 
কৃর্ধ্য-তনর পুর, ৬ঠী-ষ) সং, পুৎ, 
যম। শনিগ্রহ। মনুবিশেষ। আুগ্রীব | 
বালী। কর্ণ । জা, য়া- খ্রীীৎ, যমুনা নদী । 
বিদ্যুৎ । 

সুর্ধ্যতক্ত (স্থর্ণ্য -ভক্ত পুষ্প) সং, পুত 

১৬২৬ ] 

বন্ধুক পুষ্পবৃক্ষ । বিং, ত্রিৎ সুষধ্যের 
উপাসক। 

অর্্যমণি (হুরধ্যাম্মন্, কষা -মপি রত্ব, 
সুধ্যাম্মা অশ্ান পাখর, ৬ঠী - ষ) সং, 

পুৎ, আর্ধ্যকান্তমণি। পুষ্পরক্ষবিশেষ। 
সর্ধ্যমুখী; অং, স্ীং, পুশ্পবিশেষ । 
কুর্যযাবন্ত (হুরধধা-অ।-বৃৎ বেষ্টন করা+ 
অ(অন্।- ক) সৎ, পুখ্১ স্র্যমুখ পুষ্প- 

বক্ষ । 
সুর্ধ্যাহর হুর -আহ্ৰা নাম) সৎ, ক্লীং, 

তাআ, ভাবা । পুংঃ আকন্দগাছ। 

ৃধ্যেন্দুমঙ্গম (হুধ্য-ইন্দ চত্র-সঙ্গম 
মিলন, দ্বং-_ স+৭মী-হিং) সৎ) পু) 
অমাবস্যা । 

বুর্ধ্যোঢ় (সুর্য উদ বহন করা গিয়াছে ) 
সৎ পু, স্ধ্য/স্থের পর আগত অতিথি । 
অসভ্তগত তুর্ধ্য । 

ছক (২ গমন করা+কণ্-. প্রং) সং, 
কুমুধ । পদ্ম । বায়ু । বাণ। 

দক; স১স্মাৎ কণুরোগ, চুল্কণা। 

পুত 

তন 

ছকাল, সগাল (শৃকাল দেখ) সং,পুং,শিয়াল। 
স্থক, কন্ধন, হকি-ক্লীং রী [খুখু সষ্টি 
হছন্ধণী_-ক্ত্রীং কর1+4+কণ-ক, 

পূক্ষে-_ কনিন্ -ক)ঞ্জং,ওষ্টের পরাস্ত ভাগ । 
ইহ] বকারাস্তও হয়)। 

কপ স্ব গমন করা4গ-প্রৎ) সং, পু, 
ভিলিপাল, ক্ষেপণীয় অন্কবিশেষ। খর্ব 

বাণ; ইহা হস্তে কয়িয়া বা চোন্ধগের ভিতর 
দিয়া ছুড়িতে হক়্। 

হুগাল _ পুৎ (হজ হুষ্টি কর! 
কগালন,লিকা_শ্ট্রীৎ / শ-কালন্ -ক) সং 

শিয়াল। 
কজন তেজ হৃট্টি করা+অন(অনট)- ভা) 

সং, ক্লীৎ, ছষ্টি, নিষ্্ীণ । বর্ষণ । 
হ্থণি - পু (স্থ[করিকুস্তে] গমন 
ক্ণি, ছপী _ স্তীৎ কর1+নিক্ _ ক) সৎ, 

শত্রু । অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ, হত্তিশাসনান্ত্র। 
স্থণিকা, স্ণীকা (স্ছ গমনকপ।1+নি-_ যোগ, 

ক--প্রৎ, কি্বা স্ব গমন কর14+ঈক- 
২ ন্-আগম। অথবাশণি+ কনৃ,আপ) 

সৎ, স্টীৎ, লাল, মুখের জল 

স্বত (স্ক গমন করা1+ত.ত)-ক) বি 
ত্রিং, গত) বিগত । 

তি (স্থ গমন করা +তি()- ভা) সৎ 

স্তীং, গতি, গমন। আঘাত করণ। ক্ষতি- 
করণ । (+ভ্তি-ণ৭) বত্ম, পথ । 

স্বত্বর (০ গমন করাশবর পক, 

শীলাদ্যর্থে, ৎ- আগম) বি, এ, গমন- 

শীল । চণ্লস্মভাব। 
হদ্দাকু (শ্ছ গমন করা *কআকু- প্র দৃ-- 
আগম) সং, পুৎ, বাযু। অগ্রি। বজ। 

প্রতিসূর্যাক। হৃর্্যমণ্ডল । স্ত্রী, নদী । 
হপাটিকা (হ্ছু গমন কও1+ পাট _ প্রৎ, কণ্ 

_যোগ, আপ.) সখ স্ত্রীৎ, চঞ্চু, পাখীর 
ঠোট । [ত্রিং, গত, প্রস্থিত। 

স্বপ্ত (সপ. গমন কর1+ ত(ভ্ত) - ক) বিৎ, 
স্থপ্র (স্থপ্. গমন করা+র- প্রত) সং, পু, 

চক্র, নিশাকর। 
স্ছমূর (স্থ গমন কর1+ মরক্মের)- শীলা" 

দ্যর্থে) সৎ, পুং, জক্তবিশেব | মৃগবিশেষ। 
বিং, ত্রিৎ গমনশীল 



সে্টু * 

দুষ্ট (সজ্ স্থষ্ট করা4তক্তি)-শ্ম) বিৎ, | সেতার (পূর্ে সংস্কত ত্রিতন্ত্রী বলিয়া ব্যব- 
হত ছিল। ঘব্মরাজাদিগের রাজত্বকালে ত্রিং, রচিত, নিশ্মিত) কৃত | যুক্ত,ফিলিত । 

পরিত্যক্ত । ভূষিত ৷ অধিক। নির্ণাত। 
ছি (হজ কষ্টি বাজী 1 তি(ক্ি)- ভা) সং, 

স্্রীৎ, নির্মীণ,রচনা | (+ক্তি- শ্) গ্ভাব।* 
জগত্। শিল্প । 

স্লেউতী (েচনী শন্দজ) নৌকার জল ফেলি- 
বার জন্য কাঠের বাশের বেতের বা লৌ- 
হার্ছি নিশ্মিত' পাত্র; যথা “কাঠের 
সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ ।” 

সেঁওতি (সেবভী শন্দজ ) মং, পুষ্পবিশেষ । 
জেকৃুটন (দ্বেশজ) সং, মুখনাসিকা বিকুত- 

করণ। 
সেঁতান পিক্ত শব্দজ) নি, আদ্র? ভিজা। 
মে (সেঃ এই পদ্জাত) সর্ব্বৎ, বুদ্ধিষ্থ বাক্তি। 
সেই (সে-ই এব শব্জ) সং) তাহাই । 
সেক (মিচ জলাদি সেক কর14 অ.ঘঞ)) 

- ভ1) সৎ, পুৎ, জলপ্রক্ষেপ ৷ ভিজান। 
সেকপাত্র (সেক সেচন_ পাত্র ) সং, ক্লীৎ। 

অলমেচন'ধার, মি উন্ণী প্রভৃতি । 
সেকরা (র্ণকার শন্দজ) সৎ, র্ণজীবী জাতি- 

শিশেষ। 

মেকিম (মিচ সেচন করা + ইম_ প্রহ) 
সেক্তা (সেক, মিচ মেন করা তংঈন্। 

_-ক) বিৎ, ত্রিং, সেচনকর্তী | শিষেক- 

কতা] । সং, পুৎ, ভন্তা, স্বামী । 

সেক্ত, (সিচ সেচন কর+ ত্র প্র) সং, 

ক্লীৎ, সেকপাত্র, মেচনী। 

পেখ (আরনী) বৃদ্ধব্যন্তি। প্রধান ব্যক্তি । 

মহন্মদীয় পুরোহিত । মুসলমান জাতি- 

বিশেষ 3 যাহারা মহু'য়দের বহশাবলী। 

সেখানে (সেখানে স্থানে এই পদজ ) ূ  

ক্রিৎ-বিংঃ জেইম্থানে, তথায় । 

সেশুণ (দেশজ) সং, বৃক্ষবিশেষ। 

ফেচক (সেক দেখ, অক(ণক) _ ক) অং) পুৎ) | 
মেঘ । বি, ত্রিং) সেচনকারী। 

সেচন (সেক দেখ, অন(অন্ট)- ভা) মং 

ক্লীং, সেক, উক্ষণ। ক্ষরণ। আড্রীকরণ । 
নং ক্লীৎ। নী _ জী, অন্ট ৭) সেক" 

পাত্র, জলক্ষেপণপাত্র । [তরমুপ । 
সেটু (ফিট অনাদরকর1+উ _ প্রৎ) স২,২) 

১৬২৭ ] 

সং, ক্লীৎ, মুলক, মূল । 

সেফে 

সঙজীতের ক্রিয়ালিম্ধাংশ উহাদের নিকট 

বিশেষ আদূৃত হওয়াতে সংস্কৃত নামের 
এঁক্য রাখিয়া আমীর খস্কু এই ত্রিতন্ত্রীকে 
“সেত্তার”? এই আধ্যা প্রদান করেম। 
পারস্যভাষায়'সে" শবের অর্থতিম তন্ত্র 
অর্থাৎ তার ) সং বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 

মেতিকা; সৎ, স্ত্রীং, অধোধ্যা। 
সেতু (সি বন্ধন করা+তুত়েন্)- ৭) সৎ» 

পুং, জলবন্ধ, ক্ষেত্রাদির আলি, জাঙ্গাল, 
ভেড়ী। সাঁকো, পুল। মর্ধ্যাদ]। 

সেতুবন্ধ (সেতুবন্ধ বন্ধন, ৭মী- হিং) 
সৎ, পুৎ, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে 

লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ পর্ন্বতশ্রেণী; 
কথিত আছে হনমান্ রামের আজ্ঞায় এই 

সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন শিৎ_১মেডু- 

বন্ধে সমুদস্য গঙ্গামাগরমঙ্গমে । ব্রন্মহা। 

ূ মুচ্যতে পাপী মিজ্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।” 

| সীক্ো, পুল । সেহ। 
| মেত্র (মি বন্ধন করা+ত্র- প্র) সঙ, কী, 

1. নিগড়, বেড়ী। [সেখানে, তথায় । 

| সেথা (মে-থা "শ্বানে পদজ) বিৎ, ভরি, 

র সেনা মি [শক্র] বন্ধন করা+ন-শ্ঃ আপ, 

ৰ কিৎবা সম সহিত-ইন গ্রক্ঠ, দল্্পন্তি 

1 + আপ) সৎ, স্মীং, সৈন্য। সৈন্যদূল। 
ৰ মেনাক্গ (সেনা-অঙগ অবয়ব, ৬ঠী- ষ) 

আহ, ক্রীৎ, সৈন্যদ্দলের অবয়ব, হস্তী অঙ 

ূ রথ পদ্া।তি-__এই চারি। 

সেনাচর ; বিৎ)ভ্রিৎ, সৈন্যতুক্ত ব্যক্ষি। 

| সেনানিবেশ ) মং, পুহ১ শিবির, ছাউনি। 

। সেনানী, সেনাপতি (মেনা-নী লইয়া যা 

ূ ওয়া+*(কিপ)- ক) য়া ষ। সেনা - 

। পতি,৬ঠী-য) সং পুত) সৈনাধ্যক । 

৷ কান্তিকেয়। ্ 

সেনামুখ (সেনা-মুখ বদন) সঙ, ক্লীখ। 
তু হত্ত্তী, ৩ রখ) ৯ অগ্র, ১৫ প1তি-_ 

এতৎসঙ্ঘ্যক সৈন্য; (অক্ষেঁহিণী দেখ) | 

সেনাগ্রভাগ । পুত্রদ্ধারের সপ্মুখবনতী পথ। 

সেক (পি বন্ধন করা+ফ- ক) সং %ু২, 

শিশ্ম। 



গেছ ; ১৬২৮ ] য় 

সেভ শেফ দেখ, শ-স্) সং, পৃৎ, শিক্গ। | সৈংহ (লিংহ+ অ(ষ)- জশ্বন্ধার্থে) বিং, 
সেম্ভী ; সৎ, স্ত্রীঘ,-সেঁউতী ফুল। ত্রিংঃ দিংহসন্বন্ধীয় । সিংহতুল্য । 

সের (পি বন্ধন করা+রু- ক) বিং১ত্রিৎ : মৈংহিক, 'সৈংহেক্ (সিংহিকা ইহার মাত 
বন্ধনকারী। ইকফ্চিক), এক (ফেয়)-_ অপত্যার্থে) সং, 

সেলাম আরবী) নমস্কার, শাস্তি। পুং, মিংহিকা-পুত্র, রাহুগ্রহ। 
মেলামৎ (আরবী সলম শার্তি) মঙ্গল; সৈকত (সিকতা বালুকা+ অ(ফঃ)- ইদ্- 

নিরাপদ |. মর্থে) সৎ, কীং, পুলিন, বালুকাময় তট । 
সেলামী আরবী) জমীদারের নিকট হইতে |] বিৎ,ত্রিৎ, বালুকাময় ম্ান), বালিময়। 

পাটা লইবার ময় যাহা কিছু দেওয়া; সৈকতিক (সিকতা বালুকা ইত্যার্দি+ইক 
যায় তাহাকে সেলামী বলে। (প্ক)-- প্রং) সং, পুৎ১ সন্ব্যাসী। ক্ষপ- 

দেব (দেব সেবা করা4+অতঅল্)- ভা); পঁক। ক্লীৎ, ষাত্রাকালীন বন্ধ মঙ্জলসুত্র। 
সং, পুং, সেবা । বিং, ত্রিংঃ সন্দেহজীবী । ভ্রমজীবী । 

সেবক দেব দেবা কর1+অকণক)- ক) | সৈকতিল (সিকতা বালুক1ইল - প্রহ। 
বিং,ত্রিং, পরিচারক। দাস, ভৃত্য । সেবা"); অথবা সিকতিল-+ষ্ণ-_ স্বার্থে) বিং, ত্রিৎ, 
কারী। অনুজীবী। (মিব সেলাই করা; সিকতাবিশিষ্ট । 
+ অকণক)-ক) সীবনকত্তী, দরজী ; সৈতবাহিনী (সৈত [সিত শুভ্র+ষ্ণ_ প্রৎ] 
প্রভৃতি । বাহিনী নদী) সং, স্ট্রীং, বাহুদানদী। 

মেবধি (মেব সেবা-ধা ধারণ করাই ৰ সৈনাপত্য সেনাপতি +য'ফ্য)- তাবে, ক- 

(কি)-_ক ) সং, পুৎ কুবেরের শিখি, রত্ব | ম্মপি) সং, ক্লীৎ, সেনাপতির কম বা পদ। 

শঙ্খ পদ্বাদি। | বিং রিং, সেনাপতি-সম্ন্ষীয়। 
সেবন (সেবক দেখ, অন(জঅনট)._ ভা) সং, ৰ সৈনিক (সেনা+ইকক্সিক'-প্রৎ) সং, 

ক্লীৎ, সেবা । উপাসনা, আরাধনা । উপ-। পু, প্রহরী, সেনাভক্ত ব্যন্তি, সেপাই। 
ভোগ। (সিক সেলাই করা) সীবন, সে- ৃ সেনাশেণী । সেনারক্ষক। সেনাসমবেত, 
লাই। না-স্ত্রীং, উপাসনা! । (4 অনট্- মিলিত হস্থ্যশ্বরথপদাতি, ০সনাভুক্জ পুঁঞজ- 
ণ) নী-স্ত্রীঘ, কচ, ছুচ। | যাদি। বিং ব্রি সেলামন্বন্ধায় 

সেবা (সেবক দেখ, অ-তা, আপ) জং, | সৈন্ধব (সিন্ধু দেশবিশেষ, সুদ অ() 
ঘি, পরিচর্ধযা, শুশ্রাষধা । উপভোপ । আ- ! -নিবাসার্ছে) মং, পুহ, আপ -ঘাটক। 
আয় । উপাসনা। [পাণ্ডা। পুং, ক্লীং, সমুদ্রজাত লবণ । বিৎ, গ্রিংও 

সেবাত (সেবক শব্দজ) বি, পুজারী, পুজক, ! মিক্ুদেশীয়। জমুদ্রজাত। বী- প্রীত, 
সেবিত (সেবক দেখ, তর্তি)-ম্ম) বি, | রাগিণীবিশেষ 

ত্রিৎ, উপামিত, আরাধিত। উপভুঞ্ত। | সৈক্ী; সৎ, স্মীৎ, তাল।দির রস, তাড়ী। 

আর্শ্রত। রক্ষিত। অভ্যস্ত, ব্যবজৃত। : গৈম্ত (সেনা মিলিত হস্ত্যাখরথপদাতি + 

সেব্য সেবক দেখ, যখ্যণ্)- ক) বিং, ত্রিৎঃ | য.ষ্)- তত্র সমবেতার্গে, স্বার্থে) সং, 
মেবনীয়, আরাধ্য, উপাস্য । প্রভু | আ- ক্লীৎ, শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা ; মৌল ভূত সুঙ* 

ভ্যাম, অনুশীলন বা ব্যবহার করিবার শ্রেণী দ্বিষৎ বন্য-_-এই ৬ প্রকার । পুহ, 
উপযুক্ত । যত করিবার যোগ্য । সং, ক্লীং, | অগ্মধারী সেপাই। বিং,ত্রিৎ, সেনাসম- 
বেণার মুল। বেত। 

সেব্যমান (সেবক দেখ, আন(শান)-শ্ম। য,:; সৈমস্থিক (সীমস্থ কেশ-বীথী [যেখানে 
মৃ- আগম) বিৎ,ত্রিৎ আরাধ্যমান, যা! সির দেয়]+ ইক(ফ্িক)-__ প্রৎ) সৎ, ক্ীং, 

হাকে সেবা করা যায়। সিঁদূর। [দৌহিত্র হোসেনের বংশজ। 
গেহার ; সং, পুং, দুপ্ধের ন্যায় তুত্রবর্ণ অশ্ব ।। সৈয়দ (আরবী) প্রধান ব্যক্তি। মহয্মদের 



সোৎ র্ 

সৈরিক (সীর লাঙল+ঙ্গিক _ প্রৎ ) সং, 
পুৎ, লান্গ লিক, লান্গলধারী, কৃষক | হেলে 
গোরু ৷ বিং, ত্রিং, লাঙ্গলসন্বন্ধীয়। 

পৈরদ্ষণী ) €শ্মৈর শ্বেচ্ছাধীনতা+ধ 
সৈরিঙ্ধণী ধারণ করা- অ, ঈপ নিপা- 
তন। অথবা সীরন্ব, [সীর হল-ধু ধা- 
রণ করা+অ- ক) কৃষক + অ.ফ্ঃ)- 
প্রঃ ঈপ.-স্্ীং ) সং, স্ত্রী, পরবেশ্বস্থা 
শিল্পকারিণী, পরগৃহশ্থিত স্ববশা শিল্প- 
কারিণী। দ্রৌপদী; ইনি বিরাটরাজার 
ভবনে এক বটনুকার সৈরিন্ধণীর কার্য্য 
করিয়াছিলেন সেই অবধি ইহার নাম 
সৈরিন্ধণ হইয়াছে । 

সৈরিভ মৌর লাঙ্গল বা সুর্য -ইভ হস্তী 
+'অ.ষ্)- প্রং) সং, পৃ, মহিষ । দর্গ। 

সৈরীয়, সৈনীযুক ] (সৈর[সীর লাঙ্গল 
সৈরেয়, সৈরেয়ক +ফঃ_ প্রৎ] লাঙ্গল- 

সম্বন্ধীয় “লাঙল ইত্যাদি দ্বার উন্মলিত” 
+ য়, এয়- প্রহ | ক৭ যোগে, টদরী- 

য়, সৈরেয়ক) সং, পুৎ, ঝিন্টী, ঝাঁটা- 
বৃক্ষ । 

মেবাল (সৈবাল [সেবা-অলু ভূষিত করা 
-অ(অন্)- ক 11 অ(ড)- গ্রষ্) সং, 

ক্লীং, শৈবাল, শেয়ালা। 
মোটা (দেশজ) সং, যটি, লাঠী। 

গোজ। (দেশজ) বিৎ, সরল, অবক্রু, অক্ু- 

টিল। 
মোড় (মহ্ সম্থ করা তক্তি)_ম্ম) বিং, 

ভিৎ,যাঁহা সহ করা হইয়াছে। 

সোঢা (সোড়ু, পূন্নে দেখ, তন্-ক) বিৎ 

তরি, সহনক্ারক, সহনশীল, ক্ষমাসুকত। 
শক্ত, সমর্থ । [হিরণ । 

মোণা শ্বর্ণ শন্দজ) সং, স্বর্ণ, কনক) 
তোগ। (দেশজ) সং, শর্ণকারের চিমৃট] । 
মো২কঠ (স সাহত- উতৎকঞ্া উদ্বেগ, 

১মা-হিৎ) বিৎ, ত্রিং, উতকণ্ঠাযুক্ত, 
উদ্বিগ্ন, শোককারী। 

সোত্প্রাস মে সহিত-উত্প্রাস [উদ্দ_ 

প্র-অন হওয়া + আঅ(ঘএঞ)- ভাবে ] 
অধিক, উদ্যম, ১মা-_হিং) সৎ) পু" 
ক্লীং, ঈষষ্হাস্যসুক্ষ বা+ঠ | শ্লেষবাক্য । 

১৬২৯ ] 
্ 

সপ সস 

সোম 

০ 

বিং, ভ্রুহ, বৃদ্দিযুক্ত, অধিক।, সোল, ঠ 

(বাক্য)। 

সোদর ) (স জমান-উদর পেট, 
সোদধ্য ৬ঠী-হিৎ। সোদর+ ষ'ষয) 

স্বার্থে) সৎ, পু, একগর্ভজ ভ্রাতা। রা, 
ধর্যা-স্ত্রীং, সহোদর ভগিনী । 

সোণহ ; সং, পু২, লশুন, রশুন। 

সোন্সাদ (ম মহিত-- উন্মাদ বাহুলত1) 
বিং, ত্রিৎ। উন্মন্ত, পাগল। 

মোপপ্নব(স সহিত--উপ্রব 
_হিৎ) বিৎ 

সুর্য) | 

সোপাক; সংপুৎ, নীচজাতিব্যক্তি, পুক্ধশীর 
গর্ভে চণ্ডালের ওরসলাত ব্যক্তি, বধদি- 
কার্য নিয়োগ করিবার উপদুক্ত । 

সোপাধিক সে সহিত-উপাধি+কণ্_ 
প্রৎ্) বিৎ, তরি, ডপাধিমুক্ত | 

মসোপান(স জসহিত-উপান [উপ উঙ্ক 
-অন্ বাচ। কিন্তু এখানে গমন করা+ 
অ(অল্)-৭] উদ্ধীগমন, ১মা- হিৎ) সৎ, 
ক্লুৎ, আ:রোহিণী, সিড়ী। শিৎ-১ 
«“মসোপানমার্গেষু চকার শন্দৎ ঠঠৎ ঠং 
ঠঃ ঠঠঠৎ ঠঠৎ ছ$ 1১, 

সোম (হু প্রসব করা4+ম, মন্-ক) 
সোমন্ 1 অং, পুৎ) চক । কুবের। যম। 

বাঁদু। বন্গুবিশেষ | কপুর । জল । অদুত। 
পন্বত। বানরবিশেষ। যজ্ছে প্রস্তত রস- 
বিশেষ, মোম্লতার রস। বি 

সৌম্য, মনোহর । (সহ _ উম1) সৎ, পুত 

বাহ) ১মা 

ত্রিং, রাহ্গ্রস্ত (চজ্গ বা 

যর 
৫৯১ 

শিব। [অমাবস্যা । 

সোমক্ষষ (সোম চআ ক্ষয়) সং, পু, 

মারা (সোম চন্দ-গভ ভণ) সং 
১০ শশা শশী শ্টপপীপশীশীটিতিশিত শী শীট লী পাপা শিস পু) বিধুঃ, নারাফপ। 

সোমজ (সোম চন্ন-জ [জন উৎপন্ন 
হওয়14 অড)- ক] উৎ্পনন) সং, 

দুদ । গজ | বুধ | বি, রিং, চব্দুজাত। 

সোমতীর্থ (সোম চত্ত্র-তীর্থ পুণ্যন্থান, 
৬ঠ--য, সং, পৃৎ, ভারতব্ধের পশ্চিম 
প্রদেশন্থ পুণ্যন্থাণবিশেষ, প্রভাসতীর্থ। 

মোম্ধারা মোন চে ধারা ধারণ) সৎ 
উীৎ, ভ[কশ, আস্তদীক্ষ। 



পোষ 

মোমপ (সোম যক্ষের প্রস্তত বস" 
সেোমপা 1 বিশেষ-প [পা পানকর। 
মোমপীতী ( +অডে)১-ক] যে পান 
ফোমপীথী করে, ২য়া-ষ। ০সাম- 

প| পান করা+-ক্ষিপ)- ক, ২য় 
ষ। সোমপীতিনূ, সোম-পীতি পান+ 
ইন্-- লক্তযর্থে) সং» পথ, যক্দেসোমর স- 
পায় । 

সোমপত্র মোম লতাবিশেষ পত্র পাতা) 
সং, পৃং, তৃণবিশেষ, উলুখড়। 

সোমপুতিক্কা (সোম সোমলতা _পুতিকা 
পুতিকরঞ্জলত।) সং, স্ত্রীঘ, পুতিকরপ্ঁ- 
শত, যজ্জে সোমলতার প্রতিনিধি হইয়া 
থাকে। 

সেমবন্ধু মোম চন্দ-বন্ধু। রাত্রিতে প্র- 
স্কটিত হয় বলিয়া) সৎ, ক্লীৎ, জলজ 
পুষ্পবিশেষ, কুমুদ | পুৎ, সুর্য | 

সোম্যাগ মোম লতাবিশেষ-যাগ যজ্ঞ) 
সৎ, পুৎ্, সোমলতারস-পানাঙ্গক বর্ধত্রয়- 
আধ্য যচ্তবিশেষ । 

সোম্বাজী (সোম্যাজিন্, সোম-ষজ যাগ 
করা+ইন্(ণিন)-_ ক, অথব! সোম [দ্বারা] | 
-যঘজ. পুজা করা+ইন্(পিন্) _ ক) সং, 
পুং, মোম্যাগকর্তী | 

সোমযোনি (সোম চন্দ্র -যোনি 
পন্ভিশ্থান) সং, ক্রীৎ, পীতবর্ণ হৃগদ্ধি 
চন্দন। 

সোমরাজী (সোমরাজিন্ঃ সোম চন্দ-_ 
রাজ দীপ্চি পাওয়া+ ইন্ প্রৎ ) মৎ, 
পু, গষধধিবিশেষ, সোমরাজের গাছ। 
স্্রীং, ৬ অক্ষর ছন্দেবিশেষ। 

দোমলতা 
সোমলতিক। নিয়া গাছ) সখ, আ্ত্রীং, 

স্বনাম প্রমিদ্দ লতাবিশেষ। 

সোমবন্ক মোম চন্দ্র বন্ধক গাছের ছাল) 
সং, পুৎ১ শ্বেত খদির | কট্কল। 

সোমবল্লা (সোষ চক্-বশ্রী লতা) সং) 

ভ্রীং, গুড়,চী । সোমলত1। সোমরাজ। 
গোমষসংজ্ঞ (সোম চঙ্র-সহক্ঞা নাষ) 

সৎ, ক্লীং, কপুরি। 
সোমসিদ্ধান্ত (সোম [চস্স] এই শান্রগুরু - 

১৬৩৬ 

উৎ-. 

(সাম চত্র-লতা লতা-. 

] সৌক 

সিদ্ধান্ত [সহাতা] যাহার) সং, পুং, শৈব- 
মতাবলম্বী পণ্ডিতবিশেষ। বুদ্ধিবিশেষ। 
চন্ত্রপ্রোক্ত জ্যোতিষগ্রহুবিশেষ। 

সোমপিস্ু ; সং, পুৎঃ বিচ, নারায়ণ: । 
মসোমত্জে সোম সোমষযাগ- ক প্রসব 

কর14+*কিপ)- ক, ভূতকালে) সং১পুৎ, 

যাঁজ্বিক, সোমধাগকর্তী, সোমঘাগনিক্া- 
হক পুরোহিত । 

মোমহতা (সোম চন্-হৃতা কন্যা, 
৬ঠী--ষ) সৎ, স্্রীৎ, রেবা, নখ নদী । 

ফোমশ্ত্র ; সৎ) ক্লীৎ, জলনিঃনরণ স্থান । 
সোমা (সোম্ন্,। হু প্রসব করা+ মন্ 

ক ) সু, পুং, চক্র | 

সোমাল সোম - আল্ [ভূষিত করা] সমহৃল্য 
হওয়া 4 ম-- প্র) বিৎ১ তরি, কোমল, 
নরম। 

সোমোস্ভবা (সোম চন [চন্দবংশীয়]_ 
উদ্ভব জন্ম, ৬ঠী-হিৎ। কিশ্বা সেম 
ফোমরস -উদ্ভব, ৬ঠী-- হিং) সৎ, জ্্ীৎ, 
নগদ] নদী। 

সোমবার পোরস্য) অশ্বানে।এ সেনা । 
সোয়াদী পোরম্য) যানধবিশেষ। 
সোল,ঠ (স সহিত-উনঠ পরিহাস, 

১মা_হিৎ) বিৎ, ভ্রিঘ, পরিহ[লণুভ্ত) 

উ0ট্রার সহিত । পার্শপরিবর্তন।ট খুক্ ' 

সোল্ল,ঠ£ন /স সহিত- উল্প,£ পরিহাস, 

১মা- হিৎ) সং, ক্লীৎ» পরি । মুক্ত বাক্য, 

ঠাট্টা [কারী। 
সোৌসর (দেশজ) সৃশ, পা, সমান সাহায্য 
সোহাগ (দেশজ) সৎ, আদরকরণ, বাষ্সল্য- 

করণ। 
সোহাগ] (দেশজ) মং, টঙ্ণ। 
সোহিণী (জুহনী শন্দজ) রাগিণীবিশেষ। 

(সোহাগিণী শব্দের অপভ্রংশ ); যথা-+ 
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সোহেল] যোবনিক) উত্সব সাময়িক আনন্দ" 
গর্ত গান। 

সৌকরিক হ্েক্র শুয়ার+ইক _প্রং) সৎ, 
পুৎ, শিকারী, ব্যাধ প্রভৃতি । 

সৌকর্ধ্য কেক [স্থু হুখে-কু করা 
(খলউ- শব] হসাধ্য ৭ বফ্ে)_ ভাবে) 



মৌদা [ 

সং, ক্ীৎ, সুসাধ্যতা, ছবিধা । অনায়াম। 
শৃকরতু। | 

শৌকুমার্ধ্য হেকুমার অতিমুছৃ+ঘষ্্য)_ 
ভাবে) সৎ, রীৎ, সুকুমারতা, মান, 
কোমলতা । যৌবন । 

সৌখশায়নিক, সৌখন্প্তিক হেখ-শয়ন, সুখ. 
সুপ্তি ইকফ্চিক) _ প্রং) সং, পুং, সুখ- 
শয়ন-জিন্বাস্্, বৈতালিক। স্তিপাঠক। 

সৌখীন হ্খ+ইঈন_ প্রং) বি৬, ত্রিং থু 
খেচ্ছ,, বিলাসী । 

সৌখ্য (সুখ +য্ফ্যে)_ স্বার্থে) সং, ক্লীং, 
হৃখ। সুখসম্তান। সুখধারা, হৃখবিস্তৃতি। 

সৌগত শগত বুদ্ধ+ অফে)_ স্বার্থে) সং, 
পৃৎ, বৌধ, নাস্ডতিক। 

মৌগতিক হ্েগত বুদ্ধ+ইক(ষ্ক) - প্রং) 
সং,পুৎ, বৌদ্ধসন্নযাসী। জগ্্যাসী ত্র্গণ। 
সন্দেহ ।ঈখরে অবিশ্বাস, নাস্তিক । 

মৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য স্বেশদ্ধ +অঞ্চ, য.ফ্য)-_ 
শার্থে) সত, টা রা সৌরভ। 

যৌগন্ধিক (শু মনোহর-গন্জস জাণ+. 
ইক ঞ্িক)- প্রৎ রঃ সং, ক্লীৎ, কার | 
নীলোহপল । পদ্মবাগমণি । পুঃ গন্ধক। । 
» সন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী, গন্ধনণিক্ । ৰ 

সৌচি )স্চী ছু চ+ইংখ্ঃ),ইকংফ্থিক) 
মৌচিক ) -_জীবত্যর্থে) সং, পুহ, সুচী 

কম্মোপজীবা, দরজী । | 
মৌজন্য (সুজন আঅজ্জন1য.ষ্য)- ভাবে) র 

সং, ক্লীৎ) হ্বজনতা, মাধুত1, ভদ্রতা, সদ্ধ্য ূ 
বহার। 

সৌত্র 7 হেত্র+ অয), ইক(শ্িক)- 
শৌত্রিক | প্রৎ) সং, পু ব্রাঙ্গণ | ব্যাক, ূ 

রণে-গণপাঠধু হধাতুবৎ দৃষ্টপ্রয়োগ নয় 

অথচ কেবল শন্দবিশেমসাণনাণ শীকৃত। 
হত্রনিবেশিত ধাতুবিশেষ, যাহা হইতে 
কেবল ধাতুসিন্ধবিশেষ্য আধিত হয়। 

বিৎ, ত্রিৎ, হুত্রসন্ব পীয়) সুত্রানুষাযী। 
সৌদামনী ) জুদামন্ ইলের হস্তী+,, 
মৌদামিনী /৯-৭ নিপাতন। ২য়- ূ 
সৌদাম্মী পক্ষে ই-আগম | তস্ু-। 

পক্ষে অ-লোপ কিংবা সুদামা মালা: 

+অ()- ভবার্থে, ঈপও টি ৰ 

১৬৩১ ] মৌভ। 

অর্থাৎ মালাকার । অথবা স্বামী বলেন, 
হুদামন্ পর্বত+ অ(ফ),'ঈপ, অর্থাৎ 
স্কটিকময় পর্ন্দত ্রান্ভাগভবা বিছ্যৎ 
অতিস্ক,ট হয়) সং, স্ত্রীৎ, তড়িৎ, বিছ্যুৎ্চ। 
অগ্দরাবিশেষ | 

সৌদায়িক (দায় বন্ধুকৃল, যৌতুকাদি 
দবান+ইক ফিক) প্রৎ্) বিৎ, ত্রিং। স্্ী- 
ধনবিশেষ, পিতৃ মাত ভর্ভৃকুল হইতে 
লব্ধধন। 

সৌধ (সুধা চুণ+ অ.ফ)- -সংসর্গার্থে) ) সৎ) 

পৃং_ ক্লীং, রাজসদন, প্রাসাদ । ইউউকাদি 
নিশ্মিত ভবন, হন্্য, কোটাবাড়ী। সুধ- 
ধবলিত গৃহ । বি, রিং, হুধাসিত । 

সৌনন্দ; মং, কী, বলদেনের মুষল। 

সৌনন্দী (সৌনন্দিন, মৌনন্দ ইহার মৃষল 
+ইন্ - অস্ত্যর্থে) সং, পুৎ, মুষলী, বল- 
দেব। 

মৌনিক (ক্ষনা বধাভুমিৰইক(ফিক)_ 
প্রং) সং, পু পশুপন্নীর মাংসবিক্রয- 
কত) কমাহই। 

সৌন্দ্ধা হেন্দর +ঘ ফা) - ভাবে) সন, ক্লীহ, 
তুন্দরতা, কপ, স্ব শীকতা। 

শৌপর্ণ (সুপর্ণ গড় + আক) - ক্গার্থে) সং। 
পু, গরুড়। ম্রকত মণি । বিং, ত্রিৎ, 
হুপর্ণ সন্বপ্ীয় । 

সৌপর্ণেয় (হুপশাঁ বিনতা+এয়ফ্েয়)_ 
অপত্যার্থে, সং, পুংঃ গরুড় । মরক্ত 
মণি । গামত্রযাদি ছন্দ । শি২-১ ণগায়- 

ত্র্যাদীনিছন্দাংসি সৌপর্ণেয়।নি পাক্ষিণঃ |” 
বিং, ত্রিং, জুপর্ণ সশ্বন্গীয়। 

সৌগ্ডিক তেশ্প [নিদ্রা] বা নিদ্রার সময় + 
ইক!ফ্িক,- প্রং) সংঃ ব্লীৎ। রাত্রি-যুদ্ধা। 
নিশা-রণ। মহাভারতের পক্ববিশেষ। বিৎ 

তিৎ, স্প্তমন্বন্ধীয। [রাজাবিশেষ। 
গৌভ) সং,কীৎ, হরিশ্চজ্্ রাজার পুবী। পু 
সৌভদ্র, সৌভদ্রেয় স্থেভদ্রা কৃষ্ণের ভগিশা 

+ অফ), এয(ফ্জেয়)_ অপত্যার্থে। মঙ। 

পু, সুভদ্রার পুত্র, অভিমন্যু। সুরা 

হরণ করাতে যে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। 
মৌভাগিনের (হুৃভগা + এস্স.ফে।- আপ; 

ত্যার্থে) মং, পুৎ, সুভগা স্ত্রীর পুত্র 



লৌর, 

পপ» 

সৌভাগ্য স্থেভগ ভাগ্যবান্, হুন্দর, প্রিয় 

বসকে) -ভাবে) সৎ, ক্রীঘ, ওতাদৃষ্ট। 

খোগবিশেষ। অনোহরত্ব । সৌনর্ঘ্য! 

বঃভত্ব। সুতগত্ব । প্রিষ্বত্ব । রক্তসীসক । 

পুৎ, যোগবিশেষ। [বাজীকর। 

সৌভিক (মৌভ+ইক- প্রৎ) সং, পুৎ, 

সৌন্রাত্র শত্রু উন্ধম ভ্রাতা +ঘস্টে১_ 

ভালে) সৎ, ক্লীৎ, স্ভ্াতৃত্ব, ভ্রাতৃবর্ের 

পরস্পর স্লেহ। 
সৌষনস্য শ্বেমনস্ প্রীত +যক্ক্যে) - ভাবে) 

সৎ, কীৎ, প্রীতি । শ্রদন্নতা। 

সৌমিত্র, সৌমিত্রি ম্েমিত্রা 

সুমিত্রা-পুত্র, লক্ষণ; শক্রুত্ব ! 

দৌমেধিক [শ্রেষ্ট _ মেধা 

বুদ্ধি+ইকস্টিক)_ প্রৎ) সং, পু১, সিদ্ধ, 

ফুনি প্রভৃতি । যাহার দিব্য জ্ঞান আাছে। 

বিৎ, ত্রিৎ, উত্তম মেধাবিশিই্ । 

শেবমেক্ক লেমেক সেই পর্বত, কণ্_ 

যোগ, অ- প্র) সং) ক্লথ সুবর্ণ । বিৎ, 

তিং, শুমেন্সন্থন্ধীয। 

সৌম্য সোম 
ইত্যাদি) সং, পুং১ সোমের পুত্র” বুধগ্রহ। 

বিপ্র। জগতের একখগুবিশেষ । বিতর, 

হুন্দর, মনোক্রঃ সুরৃশ্য । প্রসন্ন । সাধু! 
মোমখদৈবত। শান্ত ঘুর্তি | নিপুণ 1 

সৌম্য ধাতু ; সৎ, পুৎ, কফ শ্রেম্মা। 
সৌর (ৃর সুর্য অফ) _ অপত্যার্থে ই- 

ত্যাদি) সৎ, পু, শনি । যম । মন্ুবিশেষ! 

বালী । হুগ্রন। কর্ণ। সর্ষের উপাসক। 

বৈৎ, ত্রিৎ, আর্ধ্য সন্ব ্ষীয়। 

সৌরজগৎ, (১০1% ১)১০।) ) এক শ্ধ্য ও 

তাহার চহুদ্দিকে পরিভ্রম্ণকারী গ্রহগণ 

এবৎ তাহাদের পারিপার্ষ্িক_এই সমস্ত । 

সৌরভ শ্যেরতভি সুগন্ধ অফ্ঃ)_ প্রহ্) অং, 

রী, কুদ্কুম । সুগন্ধ । সৌন্দর্য । কুকুর- 
বিশেষ । 

সৌরভেয় (তুরভি গাভি+ এয়'ফেয়)_ 

অপত্যার্থে ইত্যাদি ) সং, পুৎঃ কুষ, ষাড়। 

কী _্দ্রীং, গবী । স্ুপন্ভিকন্য। । বিৎ্, তরি) 

স্ুরভিসন্বন্বীয়। 
ষ্ঠ 

১৬৩২ ] 

ইহার মাতা । 

+ অফ), ইস্ষি)_ অপত্যার্থে) সং, পুত, 

ধারণাবতী 

চন্দ +ষ(ফয)_ অপত্যার্থে 

সপ পা সস াসপিস্পিসপিশিসপলসল 

| সৌরভ্য সুরভি হুপন্ধ+ধ ফ্য)- প্র) 

সং, ক্ীৎ, তগন্ধ। সৌন্দর্ধ্য। কুঙ্কুম। 

কুক্কুরবিশেষ । পুং, কুবের । 

সৌরদেন; সং পু স্কপ্ন, কার্তিকের । 
সৌরটসন্বব (হ্ুরসিন্ধু দেৰতাদিগের নদী 

+অঞ্৪১)- যোগ) সহ) পৃঃ হুর্ধ্যঘোধক। 

বি, ত্রিং, সুরসিন্ধুসন্থন্ীয় । 

সৌরাজ্য (সু -রাজন্ + যঙ্জযে)১- ভাবে) 

সৎ, ক্লীৎ,এসাপুরাজ-বিশিষ্ত্, হুরাজত্ব। 

মৌরাই (ুরাই আুরাজা+অ ৪) খ্রাং) 

ডং পুৎ। দেশবিশেষ, জ্রাটদেশ। পু, 

বতৎ) তদ্দেশীয় লোক । ক্লী, কাংম্য | 

গ্নী_ভ্্রীৎ, সৌরাষ্ট্রদেশীর সুগন্ধিনন্তিক] । 

সৌরা্রক (ভুরা্ট্র দ্েশবিশেষ +শিক 

প্রথ) বিৎ, ত্রিৎ, সুরাষ্্রদেশসন্বন্ধীয়। পুহ। 

বিষবিশেষ। 

মৌরি (সুর অুর্ধ্য +ইফ্ি) _অপত্যার্থে) 

সৎ) পুখ্ঃ শনৈশ্চর | যম। অসনবৃ্ী। 

হেরি ই(ফিং) _অপত্যার্থে) কৃষ্ধ | বিঃ, 

ত্রিৎ, স্বর্য্যসন্বন্ধীয় । 

সৌরিক (সুর দেবতা, সুরা মদা+ইক 

(ফিক) -__ প্রৎ্) সৎ, পুখ, সী । আুরাবিকষ- 

কারী বিৎ, ত্রিং, আ্বনী । আুরাসন্গন্ধীয়। 

সৌরিরত্ব ; সং, ক্লীৎ, নীলকাম্ম মৃণি। 

সৌধ জে অযু ফঃ)_ শরৎ) বিও) রি 

স্বীয়, স্বকীয় । সংকীৎ্, রাজাজ্ঞ। ঘোষণ।- 

পত্র। 

সৌবগ্রামিক (স্বগ্রাম+ইক.। এক) প্র) 

বিৎ, ব্রিহ। সবগ্রামো্পন্ন। নিল গ্রাম ত। 

সৌবর স্বের 1+জ_- গ্রৎ) বিৎ্, ত্রিহঃ স্বরসথ- 

হায় । 

সৌবর্ণ 
অর্গ ৮)

 বি 
তরি, বয় 1 যা 

পু, আর | 

সৌবর্ডল (সুবর্চ্চশ দেশবিশেষ+ ক্ষ) 

_ প্র) সং, ক্রীৎ, লব্ণবিশেষ, সচলন্ণ। 

ক্ষার, সোরা। 

স্ৌব্ণ (বর্ণ সোনা 4অ(ফ)- বিকারাগে) 

বিৎ, ত্রিৎ। হুবর্ণ ময়, স্বর্ন নিন্মিত । 

সৌবস্তিক (স্বস্তি মর্সল+1ইক(ফিক)- 

প্র, বলব) সং, পুৎঃ পুরোছিত | বিঃ 

[উ২,ক্ভুবচক১ মজীত,'বারিক, [হতজদক 



€মীবিদক, জৌবিদ (নুবিদন্ছ শোতন_ 
বিদু জানা1+* কিপ)-ক) পণ্ডিত -_ 
আত গমন করা+০কিপ)- ক, সুবিদৎ 
রাজা - লা গ্রহণকরা+4+অ(ড)- ক, ২য়া 

-ষ, হুবিপল্ল আস্তঃপুর + অ(্*)-- তত্র 
নিমুক্তার্ে) সং) পুৎ্, আন্তঃপুর-রক্ষক, 
কঞ্চুকী | | 

ঘৌবীর, সৌবীর্ধত স্েবীর দেশনিশেষ+ অ 
কে, হক) _ প্রং) সৎ, পুখ। মিঙ্থনদের 
নিকটবন্টা দেশবিশেষ । লীৎ, বদর,কুল। 
কাগ্ডিক, আমানী। 

মৌবীরক ; সৎ, ক্লীৎ, কাঞ্রিকবিশেষ। সং, 
পু) বদরবৃক্ষা | 

মৌনীরাঞ্জন ; সং, ক্লীৎ, অগ্রনবিশেষ । 

মৌষ্টব (হুষ্ট4+অ.ফ৯)-_ ভাবে ) সৎ, রত, । 
সৌন্দর্য । উত্কর্ষ। আপিক্য, প্রাচুর্ধ্য। 
“স সৌঠবৌনার্ধ্যবিশেষশালিনীম্ 1” নাট- 
কের অংশবিশেষ । লঘুতা, ছ্িগ্রতা। 

€মীসাদৃশ্য (হসদৃশ+ষ (বত) ভা) সৎ, 
রী, উত্তমসাদ্দশা, মিল । 

সৌহার্দ, সৌহা্য, ) (স্ঙ্গদ মিতর+অ 
জোহগদ, সৌপ্রদ্য (ফ+৭, যে) _- ভা) 

সং, ক্ীং, সখ্য, প্রণয়, বন্ধুত্ব । সৌজন্ত। 
গৌছিত্য (সহিত তৃপ্ত +ঘ ফ্্য)_ ভাবে) 

সং, ক্লীং, অতিতপ্তি, সম্ভোষ। শিং-১ 
« নাতি সৌছিত্যমাচরেৎ।?? পর্যাণ্ড- 

ভোজন । 
হক ক্কন্দ গমন করা অ(অন্)-_ ক) সং, 

পুৎ, কান্বতিকেয়) ষড়ানন। শরীর । নদী- 
তট। রাজা । বিহ্বান্, দক্ষা। পারদ । (+ 
অল্-_ ভাবে) পতি। 

ক্ষম্বন (স্থন্দ গমন করা, শুষ্ক করা+ অন 
(অনট্)- ভা) সং, র্লীৎ গতি । রেচন। 

পপ সপে পিপস্পীশা শিশির তিশা সাপ পপ 

শী শু শশী শশী লুল 

ক্ন্বি 

ভাগ, গাছের গুড়ি। জৈন্যাধ্যক্ষ । যুদ্ধ । 
নমৃহ। পথ। নৃপতি, রাজা । অভি: 
ধেক আমগ্রী। দেনাবিভ্ঞাঙ্গ । বক, কেৌচ- 
বক । চুকি, নির্দিষ্ট কার্য | বিজ্ঞ প্রাচীন 
মনুষ্য । পণ্ডিত, শিক্ষক | ককুদ্, ষাঁড়ের 
ঝুঁটি। পঞ্চ ইল্জিয়ের পঞ্চবিষষ রমগন্ধ(দি। 
ছলোবিশেষ। গ্রছপরিচ্ছেদ, গ্রন্থের অ- 
ধ্যায়। বৌদ্ধমতে জ্ঞানের পঞ্চ অংশ. 
বিষয় প্রপঞ্চ-_রূপস্কন্ধ; বিষয়জ্ঞামপ্রপণ,-_ 
বেদনাস্কন্ধ; আলয়বিজ্ঞান প্রপঞ্চ-_বিজ্ান- 
স্কঙ্গ; লামপ্রপঞ্চ--সহজ্জাঙ্বক্ষ; বাঁসনা- 
প্রপঞ্চ-_-সংস্কারস্কন্ধ। হ্ধ।_স্্রীং, শাখা। 
লত]। 

স্কুদ্ষচাপ (স্বন্ধ কাঁধ-চাপ ধনুক) সং) 
পুৎ) ভারযহি, বাক । 

স্বন্ধজ [স্কন্ধ গাছের গুড়ি_-জজন্ জন্মান 
+অড)-ক)জাত) সং, পুৎ, আগাছা? 
ধাহা অন্য গাছের গুড়িতে জঙ্গে। 

স্কন্ধতক্ু স্কেম্ব গাছের শু'ড়ি_-তক্ বৃক্ষ) 
অৎ, পুৎ) নারিকেল রুক্ষ । 

স্বন্ধদেশ স্বেপ্ধ_ দেশ অংশ, যমজ ) সৎ, 

] 

পু, অৎস, কন্ধরা, কাধ | হ্ডিম্বক্দ) থে 
স্থানে হৃস্তিপক উপবেশন করে। 

 স্কদ্ধমল্ক ; সং, পুৎ, কক্কপক্ষী । 

স্কহ্ধবাহস্বব্ষবাহক স্কেন্ধ 

। স্কন্ধকুহ (স্কন্ধ গাছের প্রধান গুড়ি- রুহ 
ষে জন্মে) সং, পুং, বটবৃক্ষ | 

ক্কদ্দবন্দনা ; সং) স্্ীং, মধুরিকা। 
কাধ বাহ,বাহক 

যেব্হন করে,৩য়া _ ঘ) সং,পুং, স্বর্গ দ্বারা 

শকটাদিবাহক রুষ, বলদ বা ভারবাহী। 
স্কন্দশীখা ([স্বন্ধ গুঁড়ি- শাখা, ৬ঠী-ষ) 

সং, স্্ীৎ, বৃক্ষের প্রধান শাখা । 
স্বন্ধশৃঙ্দ (ক্কন্ধ কাধ-শৃর্ম শিং) সং, পৃ 

ক্ষরণ। শোষণ। শৈত্য প্রয়োগ করিয়া 
রজআ্রাব নিবারণ । 

স্বদ্দাংশক (শিবের বীর্ষে উৎপত্তি ও স্কন্দের 
ংশ আছে বলি) সং, পু, পারন্। 

স্বদ্ধ (ক মস্তক-ধা ধারণ করা+1+্ড) 

_ক,স্- আগমন) জং, পুং,। অংস, ক- 
ধর, কাধ । শরীর | বাহ, সৈন্যরচনা। 

মুল অবধি শাখানির্খষ স্থান পধ্যন্ত বৃ - ! স্বন্ধিক (স্কপ কাধ 

ণ 

লুলাপ, মহিষ । 
স্ঙ্গাগ্নি ) সং, পুত, বৃহৎ কাষ্টাপ্রি। 
স্ন্ধবার (স্বন্ধ রাজা,সৈন্য -আ-বু আঘ- 

রণ কয়14 ল্ঘএ)-- ক) সং,পুং, সেনা 

বিশেষ, কটক । রাজার শনীররক্ষক মেনা। 

সেনানিবেশ, তান্বু, শিবির, ছাউনি । 

রাজধানী। - [শকটার্ষিৰাহক বৃষ। 

ইক গ্রে) সং পুই। 

০৫ 



ত্ভন 

ছু স্ষেন্ধিন্, স্কদ্দ গাছের গুঁড়ি+ইনৃ_ 
তস্ত্যর্থে)'সৎ, পুৎ। তরু, তৃক্ষ । বিং,ত্রিৎ, 

স্কদুসন্বন্ধীয় । 
পন (শ্বন্দ, গমন করা+তক্তি)- ক) বিৎ 

ত্রিং,চ্যুত, পতিত । ক্ষরিত । গত । শুক্ক। 
ক্ষতন স্কেন্তি রোধ কর1+ অনট্ ভা) "সৎ 

কীৎ,শন্দ। রোধ । 
চ্দ্দন (ত্ধদ্ বিদীর্ণ করা+ অনঅনট)- 

ভা) সৎ, জ্লীৎ, বিদ্দবারণ। পরাজয় । কে- 
শোত্পাদন | বিনাশন। 

গলৎ (ক্থল পিছলিয়! যাওয়া 4 অহশেত) 
-ক ) বিৎ, তরি যে ক্ঘলিত হইতেছে, 
"অথবা লিভ হওয়! যাহার স্বভাব । 

খলন (পুর্বে দেখ, অন(অনট্)-_-ভা1) সং, 
ক্লীৎ, পিছলন | অতিতাত। উছট খাওয়!! 
'ধর্ হইতে পতন । ভ্রংশ, পতন । মোচন। 
ধাকা । ভ্রম হওন। ক্ষোত। বিকল হুওন, 

বিকৃতি । বাক্যের অদ্ধ উচ্চারণ। ভরমবশতঃ 
অনুদ্দি্ট বাক্য কথন। আঘতাদি দ্বার 
চাঞ্চল্য । শ্থানচ্যুতি। বিফলহও্। ৰিকু- 
স্ধাচরণ। 

স্থলিত দ্থেলত দেখ, তল) - ভা) সৎ, ক 
স্বলন। পতন। চলন! যুদ্ধে কুট 
প্রয়োগ । (+ক্ত- ক) বিং, ত্রিং। প- 
তিত, চ্যুত, ভ্রষ্ট । গত, চলিত । বিচলিত। 
কুর্ঠিত। অর্দোচ্চরিত। প্রতিহত । বিরূত। 
মন্ত। [পুংঃ বক্ষোজ, পয়োধর১ তচ। 

স্তন (স্তন শন্দ করা+অঅল্্)- পম) সং, 
স্তদ্ন (পুর্বে দেগ, আঅনঅনট)- ভা) সং, 

ক্লীৎ। শব্দ, ধ্বনি । মেঘর্বনি । কাতরধ্ধনি। 
গ্যনন্ধয় ) (স্তন-ধে পান করা অংখশ্) 
ভভনপ -ক, পা পান কর।+ অ(ড)-_ 

_ ক) সং, পুহ, ম্বী, পা -স্ত্রীং, কিনি 
অতি শিশু । 

স্তনভব ; সং; পু, রতিবন্ধবিশেষ | 
শুনি, (ভন্-ঞ্িনস্তনি শন্দ করা+ইত্ব, | স্তশ্বদ্বন, স্ম্া় স্তঙ্ব গোছা-- ঘন, 

_ক, শীলাদ্যর্থে) সৎ, পুৎ, পুহ, মেঘ । 
বিছ্যৎ্ । মস্তক, মুস্তা। (+ইত্ব,_ ভাবে) 
'মেখধবলি । পীড়া । মৃতু । 

তনমুখ, স্ভনবৃস্ত _ পুং 
স্বনশিখ তং, আতলাগ্র _ ক্লীৎ 

(স্তন- 

মুখ, বৃত্ত 

1 ১৬৩৪ ] হন্যে 

বোটা, শিখা চূড়া, অগ্র অগ্রভাগ, ৬ঠী 
- ষ) সৎ, চুচুক, কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা । 

স্তনাস্তর স্তেন- অন্তর মধা, ৬্ঠী- ষ) সং, 
রী, স্তনদ্বয়ের মধ্যন্ভাগ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল। 
স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগশ্ফিত চিহ্ুবিশেষ, যাহ! 
দ্বার] ভাবি বৈধব্য সুচিত হ্য়। 

স্তনিত স্তেন্-ঞিলস্তনি শব্দ কর+ তকে) 
_ ভাষে) সৎ, ক্লীৎ, বজগ্বনি । মেখর্বনি। 
রতিশন্দ। হপিত । করতালি শব্ধ । (+ভ্ত 

_র্ম)শব্বিত | শেঁক্ক- ক) বিৎ, ত্রিং, 
শন্দকারক। 

স্তনিতফল ; সং, পৃ) বিকণ্ট বৃক্ষ । 
স্তশ্য (স্তন+যফ্য)-ইদমর্থে) সৎ ক্সীৎ, 

স্তননৃগ্ধ, মাইদুধ। 
স্তন্যজীবী, ত্বন্যপায়ী, (070015) স্তন্য- 

জীবিন্, স্তন্ত স্তনচৃপ্ধ-জীবী ঘ্বাচে, 
তয়]-ষ। স্তন্যপায়িনৃ, স্বন্য " এহুপ্ধ- 
পামী ঘেপান করে, ওয়ায ১১ পৃঃ 
যাহারা স্তন্যপান করিয়া বদ্ধিত 7 যথা 
--িনুষ্য, গো» মহিষা্দি) ই. 1 জরা- 
যুজ | 

শুক স্ডেন্ভ্ স্থির হওয়া4তত ক) বিখ 
ত্রিং, স্তম্ভিত, জড়ীতৃতত, তু | দৃটী- 
ভূ'ত। মুচ্ছিত। বধির । 

স্তন্বকর্ণ ; বিং, ত্রিৎ, নিশলো একর্ণ। 
স্তবরোমা (_ রোমনূ, স্তব্ধ দুটীভৃত- তো- 

মন লোম ) সৎ, পুং, বরাছ, শুকর । 
|স্তভ (স্তন্ভ স্থির হও:1+অ-প্রৎ) সং, 

পুৎ, আজ, ছগ। 

স্তন্য (স্থ/ থাকা1+তন্বমচ-ক) সৎ, পুং, 

কাণ্ড, ধান্যা্দি বৃক্ষের ভাট । স্বন্বহণীন 
বৃক্ষ, ঝাড় । গোছা, তৃণাদ্দরি আটি'। হস্তি- 
বন্ধনস্তত্ত | কীৎ, খুটি, থাম। অজ্ঞান 
অবস্থ]। [ মং, পুং, ব্রীহি, ধান্য। 

স্তশ্বকরি ভ্তম্ব গৌোছ1-কু করা+ই _ ক) 
স্বহন্ 

বধ করা,হ্থেদনকরা 4 অ(টকৃ)- ক, হন্- 

খন, স্ব যে ছেদন করে) সং, পুং, তৃণাদি 
_ছেদনের অস্ত্র, কান্ত্য] প্রভৃতি । 

স্তন্বেরম স্তেন্বে আলানে-_রমূু ক্রীড়াকরা 

শ অ.অন্)- ক) সং, পুৎ, হস্তী, গজ । 



সিদি 2 ৯৬৩৫ ] সত 
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স্তস্ত (স্তব্ধ দেখ, অ(জন্)_-ক) সং, পুং, | জড়; যথা-স্তিমিতলোচন। ( +-স্ত_ খাম, খুটি । বৃক্ষগুড়ি। (+অল্-ভাবে)। ভা)সং কী, আদ্র্তা। জড়তা, নিশ- অচঞ্চলতা, শ্ফিরীভাব। জড়ীতাব। প্রতি. লতা [পুং, সমুদ্র । এ বন্ধ, রোধ । শীতাদি নিবন্ধন জড়তা। | স্তিভ্তি (স্তব্ধ দেগ, ই-প্রং অই রে 
রোগদিহেতু অভ্ঞান অবস্থা। ইল্রজাল | সীর্দ্বি; সং, পুং। নভঃ। কুখির। তণজাতি? দ্বারা চেষ্টারোধ। অধ্যর্য। পয়ঃ। শক্র। য। পয 

স্তস্বকর ; সৎ, পুং, বেন । ত্বত (স্যব দ্বেখ, ভ(ক্)- শী) বিং, ত্রিং, প্র- 
স্তত্তন (স্তব্ধ দ্বেখ, অন(অনট)- ভ1) অং, ২সিত। সম্ীর্ভিত,যাহার স্তবকরা যায়) 

কলীং, অবরোধ । নিবারণ, থামান । শ্মিরী- ; স্ততি (স্তব দেখ, তিক্কি) - ভা ) সং, স্ত্রী 
করণ । দৃঢ়করণ। জড়ীকরণ। রক্তে গতি-1। প্রশংসা, স্তব, গুণকথন। দুর্গা। শিং-১। 
রোধ । ইন্রজাল দ্বারা চেষ্টারোধ। তন্ত্র “স্তিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাতা শ্রিয়াঃ জংশ্রস্থ- 
_-ষট কর্ম্ান্তর্গত অভিচার-বিশেষ। (+ 1 ণীচ্চ সা)” 
নট -_প ) জড়ীকরণ সাধন। (+ অন স্যতিপাঠক, স্থাতিত্রত (তি শহ_ পাঠক, 
ক) পুৎ, কামদেবের পঞ্চবাণান্তর্গত | যেগাঠ করে, ২য়-ষ। গ্যাতি ত্র দি- 
বাণ) যথা “উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তা; যম, ৬ঠী-হিৎ) সৎ, পুৎ, রাজাদের 
পন স্ম্তনস্তথা। সন্মোহনশ্চ পঞ্ধৈতে ] যাত্রাকালীন বীরত্বাপ্ির স্তবকর্ডা, বশী 
বিখ্যাতাঃ কামশায়কাঃ 1? শত, মগপজাতি। 

স্তম্তিত (ভ্তন্ত--স্তনৃভি4ত(কি)_ শু); ভ্ভতিবাদ (্তি_বাদ বাক্য, ৬ঠী-ঘ) 
বিং ত্রিং, জড়ীকৃতত । স্থিরীকুত। নিবা- *,পুৎ. প্রশংসা বাক্য । 
রিত। অবরুদ্ধ । দুটাকৃত। স্কতা (সত দেখ, ষকাপ)-শ্ম) বিং, সিং, 

স্তর (স্তু আন্তরণ করা+্সআল)-্) । স্থোত্রার্থ, স্তবের যোগ্য 1 
সং, পুং, তবক, থাক্, ভূমি প্রভৃতির । স্বভক, সতত (স্ভভ স্তব্ধ হওয়া+অ- প্রং) 

বিভাগবিশেষ | তল, শযা!। | সং, পুৎ, অজ, ছাগ । 

গুরিম! [ভ্তরিমন্, স্তু আত্তরপকরা7ইমন্- স্থপ (স্তপ, উন্নত হওয়া; রাশি কর17 
প্রৎ) সং, পু, তল, শযা। |ধূয়া। ূ (অন্)_ ক) সং, পৃৎ্, রাশি, সমূহ । টিবী, 

স্তনীত্তে আন্ছাদন কর141+ঈপ) মং জং, । রাশীরুত [ম্ন্তিকাদি)। নিপ্রয়োজন। 

স্তব--পুং স্ত জ্বতি করা+আংল্।। স্ত মান (স্তব দেখ, আনশান)-_শ্ম) বিৎ 

স্তভবন _ক্রীহ ) অন(অনট)) _ভা) সং) পু ৰ ত্রিং যাহার স্যব করা যাইতেছে 1 

স্বতি, প্রশংসা, গুধবর্ণন। ূ স্তেন ন্তেন্ চুরি করা+ (অনু) ক) সৎ, 

ছ্ব্ন্ (স্থা থাকা+4অবক- ক, নিপাতন ) ৃ চৌর, তত্কর। বণসন্বর জাতিবিশেষ। 

২) পু গুক্ছ, থলে! | সমূহ: গ্রন্থের দেবাদিকে নিবেদনীয় অন্নাদিভোক্তা। 

পরিচ্ছেদ । (ভ্তব+কণ্্)স্তভব। বি) ত্রিও, শিং-১ “ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেব! 

স্তবকারুক। 7 দাজ্যন্তে যক্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দানপ্রদা- 

স্ববকিত (্ভবক+ইত- প্রৎ) বিৎ, ভ্রিং। যৈভ্যো যে ভুঙ্লে স্তন এন সঃ 1” (4 

গুচ্ীকৃত, তোড়া । যাহার স্তবক হই-। অল. ভবে ) ক্লীৎ, চৌধ্য, চুরি | 

যছে। [পুং, ইন্স, দেবরাজ || গ্ডেম (স্তিযু ক্রিন্ন হওয়া +অ(অল৩- তা) 
ক 

5 ৬১ $ টে 
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স্তবেষ্য (ষ্ স্যতি কর17+ এষ্য- প্রং 9) মং ২) পু আদ্রা তার 

ভাবক (ঘ্ব স্ব করা+অক(ণক)-_ ক) সং, : স্তের ) (স্তেন টুর, ডি 

পু, স্ততিকারক, গুণগায়ক। 1 শ্ৈন |] নানি নর ৫ 

স্িযিত (স্তিমূু ক্রি হওয়া ত(ক্ত)- ক) | ইস্তন্য ) য্য)_ ভাবে) অং) কীৎ) চৌধ্য, 

বিং,ভ্িং, আদ্র ভিজা । নিশ্চল, শ্থির) অপহরণ । 



৯৬৬৮ পাশ এটি ১ পাশে 

স্্রী-আ [ ১৬৩৬ ] ক্ত্রীব 

পাপা সপ সনাপপাশশ পপ ১০৯ 

স্তযর্থে) সং, পু, চৌর, তগ্চর । স্বর্ণকার, প্রত্যুব, প্রভাত । 
সেকরা। স্ীচিতহারী (-হারিন্, হ্রী-চিক -হারী 

স্ৈমিত্য (স্তিমিত বফ্ে)- ভাবে) সং ষে হরণ করে) বিং,ত্রিং, মনোহর | পুত, 

ক্লীৎ, আন্দ্রত। জড়তা । মোরজ্জবৃক্ষ । 

স্তোক (ভচ্ নির্মল হওয়া, প্রসন্ন হুওয়া+ | স্ত্রীচিহ্ জী চিহ্ন, ৬ঠী -ব) সং, রী, 
অ.ঘঞ১)-প্) বিং, ত্রিৎ, অজ, ঈষৎ || ভগ, ২ফানি। 

প্রবোধ। সং,পৃৎ, চাতকপন্মী। জলবিল্দু। ; স্ত্রীচৌর (স্সী-চৌর চোর) সৎ, পুৎ» 

ক্রিং-বিৎ, অলে অল । শিং-১ “বি- ; কামুক, লম্পট । 

যতি বতুতরৎ স্ভোকমুর্বযাৎ প্রযাতি 1? | স্ত্রীজননী ; সং, স্্ীৎ, কেবল কন্যা “সবিনী। 

স্বেকক (্তোক ঈষৎ-কৈ শব করা+ : আ্ীদিত (ভ্ত্রী-জিত পরাজি” এষ) 
সং, পৃথ্, ম্ীর বশীভূত পু] গঘ্নেণ। 

সত্ত্ব স্্রো1+ত্ব- ভাবে) সং, কলা, নারীত্ব, 
স্ত্রীর-ধন্ম। স্্ীপিঙগ। 

শ্ীধন ; সৎ, ক্লীং, স্ত্রীলোকের স্বত্ব বস্থা । 
জ্রীধর্্ আ্্রী-ধন্ম খাভাবিক অবস্থা, ৬্ঠী 

জ্তি, স্ব, আরাধন! বাকা । _ ষ) সৎ, পুৎ, %হু, রজঃ। আীলোকের 

স্তোত্রিস্; স্তো্রনাধন ঝেণাদি)। কর্তব্য কম্খ। 

স্তোভ স্ভেভু স্ত্ধ হওয্াঁ+ অ(অল্)_ ভি দ্রীধন্মিণী (ভ্রীধর্থ+ ইন - অস্তযর্থে, ঈ্প ) 

সং, পুং, স্তন । বাধা দেওয়া, আটক; সং, আহ, কত্মন্তী, রজস্বল] । 

কর]। অগোৌরব, অসম্মান, গ্রানি। সাম- | জ্্ীধর্ষণ ; সং, র্ীৎ, স্মীলোকের উপর বল- 
বেদের বিচ্ছেদ । নিরর্থক শক । প্রকাশ, বলাৎকার। 

সেম ত্ভোমু প্রশৎসা করা ইত্যার্ি+অ : স্ত্রীপর স্ৌ-পর রত, ৭মী-ষ) সং, পৃং, 

অেল্)_ন্দ) সৎ, পুৎ, রাশি, সমূহ । শিৎ ; নারীপ্রিয়, লম্পট । 
-১. «“ শবকস্ভোমমহানিধিই। ৮ ষক্ক। ূ স্ীপুধন্ম জ্্রী-পুমস্বধন্ম বিধান) সং, 
(+অল্-ভাবে) স্তব। (+অল-র্)। পুহজ্্রী ও পুরুষের পরস্পর কর্তব্য কম্ম, 

অ(ক)- ক) সং, পু, চাতকপক্ষী । 
'স্োতা (স্ভোড়, সক স্ভব করা+ত(তুন্)-_ 

ক) বিং, ত্রিৎ স্তবকর্তী, স্ততিকারক। 
শত) বন্দী । 

সেরী (ত্তেক্ষিন্, স্বেষ সু (আী-ম্বোষ শন্দ) সং, পুত, 

স্তোত্র ভ্ঞোত1 দেখ, ত্র- ভাবে) সং, ক্লীং, 

| 

জং, ধন। মস্তক । শহ্ত । ভাটক। লৌ- | তদ্ধিষয়ক বিবাদ । 
হাগ্রদণ্ড। বিং, ত্রিৎ। বক্র, বাঁক1। নত। ৮ (আ্রী- পুন +অ_প্রৎ) সহ, পু, 

ক্য্যান ত্ত্যে শন্দ করা+তক্ি)-শ্ম) বিং, বং, স্ত্রীপুকষ, মিথুন । 
তরি, সংহত, মিলিত । খআশ্টান। ঈষৎ বি ; সং) স্ত্রীং, স্ত্রী ও পুরুষের 
শুক্ক কর্দম। মন্খণ। স্মংলে। ধ্বনিত, শ- লক্ষণাক্রান্ত সী! [পুরষ। 

নিত । (+ত্ত- তাবে) সং, ক্লীং, প্রতি- | জ্্রীপূর্বব ; সং, পুৎ, জ্জ্রীজিত, স্ত্রীর বশীভত 
ধ্বনি । শন্দ। সংহত্তি। খনত্ব। সান্তা । : স্ক্রীপ্রিয়; সং১পুৎ, আতবুক্ষ । ভ্রিং, নারী প্রিয়। 
আলস্য । স্্ীরঞজন; সৎ, ক্লীং) তাশ্বল। 

স্তন (ত্তৈয শক করা ইত্যার্দি+ইন্_ | জ্্ীরত্ব (্রী_-রত্ব মণি) সং, ক্লীং, উত্তম) 
প্রৎ) সৎ, পৃ, চেবর ৷ অমৃত । লী, নারীশ্রেঠ । 

সী ভ্োযে শব্বকরা+ রেট), ঈপ.)  স্ট্রীলিজ স্ত্রী-লিজ চিহ ইত্যাদি, ৬ঠী- 
সৎ, জ্জীং, যোষিৎ, অবলা, নারী। পত্বী,] ষ) সৎ, পুঙ, ব্যাকরণ-সংস্কারযুক্ত স্ত্রীবাচক 

ভার্ধ্যা। (শন্দ)। "যানি। 

স্বী-আচার ; লং, পৃং) বিবাহকাঁলীন জ্রী- ; স্্ীবশ, জ্ীবিধেয় শ্োৌী-বশ অধীন, বিধেয় 

দিগের ব্যবহায়ের আশ্রবিশেষ। | শ।সিত) সং, পু, স্ত্রীর ক্সধীন পুরুষ । 



থপ 
সপ পাপী পি স্পট এশাশিপাািপীশীশীশশশাাশীশীীশপিপপপপতশি শি ০. পিসি শপ 

[ ১৬১৭ ] ন্ছ 

খশিসঙ্গ ; সং) পুহ) সম্ভোগ, রমণ | 

স্রীসত (ক্ত্রী- সভা সমাজ) সং, ক্লীং, স্্রী- 
লোকের সভ!। 

স্্ী্ঘতাব ; সং,পুৎ, 'অস্ভঃপুররক্ষক, মহল্লক। 

কথ (স্্ী+ন'নণ)-ভানে, অধীনার্থে ই- 
ত্য্দি++) সং, ক্লীৎ, স্্রীত্ব, স্্রী্গভাব। 
“স্েণেন নীতা বিকৃতিৎ লঘিম। 1”"ভেটি)। 
স্্ীমমূহ । পু২, স্ত্রীদিত, স্ত্রীব্শীভৃত পু- 
কুষ। বিৎ, ত্রিৎ স্্রীসন্বন্ধীয় । 

ব্ৈণতা শ্ৈণ+ত1- ভাবে) সং, ক্্রীং, স্্রী- 
বশতা, শরীর বশীভ্ততা। 

প্ছ (শ্থা থাকা4+ন্মডে)ট-ক) বিৎ, তরি, 
শ্ছিত, বিদ্যমান, বর্তমান । 

স্থগ(স্থগ্ আম্ছদনকর|- অঅন্)- ক)বিৎ, 
ত্রিৎ ধূর্ত । নিলজ্জ। গী-স্ত্রীং, তান্বুল- 
করঙ্ক, পানের বাট]। 

শ্থছগন (শ্থছগ্ আস্হার্ষন করা+ মন(অনট্)_ 
ভা) সং, ক্লীৎ, তিরোধান, গোপন । 
আচ্ছাদন। 

স্থগিত (পৃর্দে দেখ, ভ(ক্কি) -শ্্) নি, ত্রিং, 

আবৃত । তিরোহিত। নিবৃত্ত | অবরুদ্ধ । 
স্থগী ; সং, স্ত্রী) তাম্বুলপত্র। [কাজ । 
স্থগ স্থগ আঁাদনকরা+উ _প্রং)সৎ,কীৎ, 
স্থুল(ন্থ! থাকা 1 অগ্ডিল-_ধি, ভাথবা স্থল 
+ইল _পি) সংক্লীং,য ক্রার্থ প্রস্তুত পবি- 
্ধ 5 ভুমি, সমান ভূমি । বালুকাদি প্রস্মত 
হোমার্থ মণ্ডলবিশেষ। সীমা । শিং- ১ 
“নিষেছ্ষী শ্থগিল এব কেবলং ।” 

শগিলশ্রায়ী ] সম্বগিলশায়িন্, স্মগিল- 

শগডিলেশয় শী শয়নকর1+ইন্ংণিন্) 
_ক, ক্রতার্থে ৭মী -ষ। স্থগিলে যজ্ঞ 
ভুমিতে-শয়[শী শয়নকর1+ অ(অন্) 
-ক)ধষেশয়ন করে) বিং, ত্রিং, যজ্ক- 
ভূত্তাগে শয়নকারী ব্রতী । 

স্থখিলমিতক শ্থঙুিল বেদি-সো নাশ 
কর1+4+ত(ক্ি)_প্রৎ। কণ্-ধোগ) সং 
ক্ীং, হোমকুণ্ড। যজ্কুণ্ড | 

স্থপতি (স্থ শ্িত_পতি প্রভু, যখ-স) 
সং, পৃৎ, অন্তপুর-রক্ষক, কর্ণ কী। বাহ্- 
্গত্য ষাগকর্তী। অধীশ্বর, অধিপত্তি | 
মন্ত্রী। বৃহস্পতি । রামি। রাজমিল্ত্রী। 

1 শিশী। হৃত্ধর | সারথি। কুবের। বি 
ত্রিং, প্রধান, মুখা, সন্তম। 

স্থপুট স্থে স্থিত_পুট্ সংলগ্র হওয়া +অ 
-প্র২) সং, ত্রিং, মস্থির সন্ধিস্থান । 
উন্নভানত। শিং-৯ « স্থপুটগ্লতমপি 
ক্রব্যমব্যগ্রমক্জীতি |” কষ্টজীবী। দুঃখা- 
দিতে নআীড়ত বাকুজীকৃত। বিষমস্থানে 
সঞ্চারী (জীব)। 

স্থল (মহল শ্িতি করা+ অঅন্)-_- ক) সং, 
ক্লীৎ, লী--স্্রীং, ্থান। প্রদেশ। জল- 
শুন্য অকুত্রিম ভু'ম। পাত্র। খলী। 
থালী। থাল। ক্লীং, পটঘাস, তান্ু। 
টিবি । বিবাদ বা বর্ণনার বিষ্য়। পুস্তকের 
শ। 

শ্থলকন্দ ; সং, পুং, বনওল। 
স্থলচর শ্থেল-চর.চর্ গমনকরা+ অ(অন্) 

_ক] যে গমন করে, পমী -ষ) বি, 
ত্রিৎ, যাহার! স্থলে বাস করে। 

স্বশপদ্ম (ন্ছল জলশৃন্য ভূমি-পদ্ব) সং, 
ক্লীং, সনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবিশেষ। পুৎ, 

মানকচু। 

স্থলপদ্িণী ; সং, স্্ীং, স্থলপদ্বসমূহ । ত্- 
মুক্ত বৃক্ষ । শিং-১ ণ্দদর্শ দূনঃ স্থল" 
পদিনীৎ নল? |? 

স্থলমঞ্জরী; সং, স্ত্রী, অপামার্। 

] 

| 
| 
[ 

শ্বলসন্কট (15107)85) যোজক, ভূকক্ষরা। 

শ্ছণীয় তশ্থল+ঈঘ়নীম)-ইদমর্থে) পিং 
ব্রি, স্থলসঙগন্ধীয়, স্থানীয় । 

স্বলেকুহা ; মং) স্্রীৎ, গৃহকুমারী। দপ্রৃক্ষ । 

স্থবি শ্থো থাকা+ই- প্রৎ, স্থ1 স্ব) সং, 
পু, তন্মবায়, ঠাতি। সর্গ। জলম। 

স্থবির স্থো৷ [বৃহুকাল) থাকা+ ইর(কির)_ 

ক, স্থা স্থানে স্থব) বিৎ, ভরি, বৃদ্ধ, প্রা- 

চীন । জীর্ণ । 'অচল, স্থির । অং, পু 

ব্রহ্মা । বৃদ্ধ ব্যপ্তি। রা-স্থীৎ, মহাশ্রাব্ণী। 

্থনিরলগুড়ন্যায়_ন্যায় (৩৪) দেখ। 

স্থবিষ্ঠ স্থবীয়ম্, স্থুল+ইষ্ঠ, ঈয়ন 

স্থণীয়ান্ 1 _ অত্যর্থে) বিৎ, ত্রিং, অতি- 

শু, অতিশয় মোটা। 
স্মা্থা খাকা+*্ক্প)-ভাবে) সখ 

্রীং স্থিতি, থাক।। 



গ্থ 

স্ছানী 1 

স্থাদু ্থো থাকান্ _ক) সং, পুৎ। শিব; 
মেহাভারতে--“তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও 

স্ছিতির কারণ এবং সমাধিদ্বার! সাক্ষীরূপ 
হইখাওড অধিকৃত রহিয়াছেন. বলিয়। 
তিনি স্ছাণু নামে কীর্তিত হইয়াছেন ।”) 
কীল, ধোটা, পোজ । স্তত্ত। বর্ধা,সড়কি। 
বন্দীক, উয়ের টিবি । পুখ ক্লীং, শাখা 
শৃন্যবৃন্ষ, মুড়োগাছ। বিৎ, ত্রিৎ, শ্থির। 

স্থবির ; যখা-__-“দেখি কোটি কোটি হরে, 
০. শ্যাগু স্থাথু হেলা ডরে-_।?? 

স্থাগু্তীর্থ; সং, ক্লীৎ) তীর্থবিশেষ । 
স্থপ্ডিল (স্থল ভূমি ইত্যাদি+অ- 

প্রং) বিৎ, ত্রিৎ, স্থঝ্িলশী যী । ভিক্ষু! 
স্াণশ্রম স্থোখু- আশ্রম) সং, পুৎ,হিমাচল- 

শ্িত শিবের তপশ্চরণ জাশ্রমবিশেষ। 
শিৎ-১ পল্ছাণাশ্রমৎ হৈমবতৎ জগাম 1” 

প্লাণীশ্বর ; সং, পুং। শিনলিক্মবিশেষ | 
্থাতব্য (শ্ছা থাকা তন্য-_ ধি) বিৎ, ত্রিৎ। 

শ্থিতিযোগা, স্থেয়, থাকিবার উপযুক্ত । 
স্থাতা (স্ছাত, স্থা থাকা4তৃন্-ক) বিৎ, 

ত্রিৎ) শ্িতিকারী, যে থাকে । 
স্থান(স্ছ! থাক1+ অনঘনট)- ধি সংক্লীৎ, 

স্দল! পর্দ। অবকাশ । গৃহ, বাটী, বাড়ী । 
নিকট । নগরের মধ্যস্থ পরিষ্কত ভূমি। 
নগর। কাধ্য, কর্ম, ব্যবসায়। গ্রস্থসঙ্ধি | 
আধার । ভাজন। €+মঅনট- তাবে) 
স্থিতি ৷ স্থৈর্্য। সন্নিবেশ । সাদৃশ্য । 

স্থানক (স্থান+কণ্-- যোগ) সৎ, ক্লীৎ, আল- 
বাল। নগর। ফেন। বুদ্ব,দ। 

স্বানচপল1 ; সৎ, স্ত্রীং। বন্বরীবৃক্ষ | 
প্মানচ্যুত ; বিঃ তিং, পদচ্যুত। 
্ছান্সনিবেশ ; সং, পুৎ, স্থ'ননির্ণয় ও তা- 

হার সীমাদি নিরপণ। 
স্থানাবরোধকত। (11691862009) যে গুণ 

দ্বার জড়পদার্থ আপনার আশ্রয়ন্থান 
রুদ্ধ করিয়া রাখে। 

প্ছানিক শ্ছোন1+ইক- প্রৎ) সং, পু, স্ছানা- 
ধ্যক্ষ | বিং, ত্রিৎ, স্থানীয় । 

স্থানী স্থোনিন্, স্বান+ইনৃ_ অস্ত্যর্থে) বিং, 
ত্রিৎ, ন্ছানবিশিঞ্ট, শ্থিতিশীল; যখা__ 
“্ছানিবদ।দেশ।” 

১৬৩৮ ] স্থাল 

স্থানীয় শ্থো থাকা+4-আনলীয় _ ধি) বিং,ক্রিৎ, 
শ্িতিযোগ্য । প্ানশ্িত। (14991, স্যান + 

ণীয় -- প্র) স্থানসম্বন্ধীয়। সং,রীৎ,নগ্বর ॥ 
দ্ছানে শ্োন1+ই- সপগ্ুমীর এক বচন) অং 

যুক্ত, ফোগ্য । উচিত । শিৎ-১ *গ্থানে 
ভবানেক নরাধিপঠ সন্নিতি।” (রঘু)। 
সতভ্য। সদৃশ । তদন্ুসারে । স্কতরাহ। 

স্থাপক শ্ছে।ঞ্িিলুক্থাপি রাখা +অকণেক) 
-ক) বিং, ত্রিং, সংস্থাপনকারী, ষে 
রাধে। লাট্যে_হুব্রধারাস্তে কাব্যার্থ- 
্থাপক নট । মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকর্তী। 

স্থাপত্য সো! [অভ্তঃপুরমধ্যে সন্ত্রাস্ত লোকের 
উপপত্রী বা স্ত্রী) যেখাকে-পতি প্রত 
+য- প্রং) সহ, পু, অস্তঃপুররক্ষক। 
ক্লীৎ স্ছপতির কম্ম |. 

স্থাপন _ রীং শ্োপক দেখ, অন জে- 
্ছাপনা - স্্ীং নট),অন _ ভা) সংঃক্রীৎ, 

অর্পণ, রাধা । নিবেশন, নিয়োগকরণ। 
আরোপণ । পু২সবন। আ'লয়, আবাস । 

সমাধি । নী -স্্রীং, পা । 
স্বপিত (স্থাঞ্জি-ন্ছাপি 41 তক্তে)-শ্বা) 

বিং, ত্রিৎ, অর্পিত । নিবেশিত । গচ্ছিত। 
ন্যস্ত । আরোপিত । নিশ্চিত। 

লাম ত্যামন্, স্বা থাকা4+মন্- ভাবে) সং, 

কীৎ, সামর্থ্য, শক্তি, জোর । স্হিলভা। 
স্থায়িভাব্ছোয়িন শ্থিতিশীল-  গুপ) 

সং, পুং, রতি, হাস, শোক, 'ধ, উতৎ- 
সাহ, ভয়, জুগুপ্না, বিশ্বানঃ শম--এইী 
নয়টা; রসের অবশ্থিতি কাল পধ্যপ্ত 
ইহারা থাকে বলনা ইহাদের নাম 
শ্থায়িভাব | ভারমধ্যের সহিত নিম্মভাগের 
সংযোগ থাকা । 

স্থায়ী শ্োয়িন্, স্থা থাকা4+ইনৃণিনূ)ট-_ ক» 
ভবিষ্যৎকালে, ষ- আগম) বিং, ত্রিংঃ 
শ্িতিবিশিষ্ট,. অচল। শ্হির | পু, অল- 
ক্কারে রসামুকুল রত্যাদিভাব। 

স্থাবুক (শ্থা থাকা4+উক(ঞক) _ক, শীলা- 
দ্যর্থে ঘ-আগম) বিং, ত্রিৎ, স্ছারী, 
স্থিতিশীল । সহ, পুং, গ্রামাধ্যক্ষ, মণ্ডল । 

স্থাল শ্বো থাকা+'সল্চ _-ধি) সং, ক্লীং, 
পাত্রবি;শষ, খাল। 



স্ছ্র 

স্থালী শ্থোল+ঈপ) সং, স্্ীং, হাড়ী, পাঁক- 
পাত্র। থালী। পাটলাবৃক্ষ । 

স্থালীপুল।ক ; সং, পু) ন্যায়বিশেষ। 
স্থালীবিল (শ্থালী পাকপাত্র-বিল ফাঁক) 

সং, ক্লীৎ, পাকপাত্রের অভ্যতন্তরস্থ শৃন্য- 
ভাগ । 

গ্থালীবিলীয় 7 (শ্ছালীবিল+অ, ষ--প্রং) 
'্থালীবিল্য বিৎ, ত্রিৎ হাড়ীতে দিবার 

যোগ্য; রাধিবার উপযুক্ত । 
স্ছাবর (শ্ছা থাক11বর-_ক, শীলাদযর্থে) 

বি, ত্রিৎ) স্থিতিশীল, অচল, বৃক্ষপর্- 
তাদি, স্থাগী পদার্থ (14০9:)১1৩ )। সৎ, 

পু, পর্বত | ক্লীৎ, ধনুকের ছিল । 
শ্থ(বির, শ্থাবিষর্য (প্ছবির বৃদ্ধ + অফ), য 

(ফ্য)-_ ভাবে) সং, ক্লীং, শ্থবিরত্, বৃদ্ধা" 
বন, স্ীলোকের পণ্ণাশের পর এবৎ পুরু- 
ষের সন্তরের পর। 

স্বাসক(শ্ছ| থাকা+4স--ক, কণ- যোগ) 
সং, পু, গন্ধচুর্ণ। ভূষার্থ চুর্ণবিশেষ। 
জলবুদ্বদ, জলবিস্ব | ছাপ। 

শান, (শ্থা থাকা+ন্স১-ক, শীলাদ্যর্থে) 
বিংত্রিৎ। শ্বিতিশীল, স্থায়ী । শিৎ-_১ 
“চু) তাদিবঃ স্থান্গ,রিবাচির প্রভ1 1” ভটি)। 

(ছক ; সৎ, পু, কটি, প্রোথ, নিতন্ব। 
স্থিত স্থো থাকা+ত.ক্ত)- ক) বিং, ত্রিৎ, 

স্থির। অবধারিত। খত । উপশ্থিত। 
অভিযুক্ত । আক্রান্ত । উদ্দ দগ্ডায়মান। 
স্থিতিশালী ৷ প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট । 

স্থিতি পর্বে দেখ, তির্ি) _ ভা) স্, স্ত্রীৎ, 
অবস্থান, থাকা। অবধারণ। শ্থিরতা । 

মর্ধ্যাদা। সীম। । পালন । আবশ্থা, দশা। 

নিবৃত্তি। নিষ্পত্তি । (+ক্তি-ধি) শ্ছান। 
শ্থিতিবিরোধ--এক সময়ে একত্র দ্রব্যদ্বয়ের 

অনবস্থান। 
শ্থিতিস্থাপক ([01860, শ্ছিতি -স্থাপক 

যে স্থাপন করে, ২য়া_-ষ) সৎ, পুৎ, পুর্ব" 
স্থানে স্থাপন্ক্কারী গুণবিশেষ ; আকুধন 
প্রসারণ ও অভিঘ্বাতাদি করিলেও বস্য 
সকল যে নৈসর্গিক গুণপ্রভাবে পুনর্কবার 

পূর্ববভাব প্রাপ্ত হয়। 
স্থির (স্থা থাক1+ইর(কির)- প্রৎ) বি, 

১৬৩৯ ] স্কণা 

ত্রিং, ধীর। যাহা ঠাণ্ডা হইয়া জমাট 
বাধিয়া গেছে। নিয়ত, বিশ্বাসযোগ্য । 
স্থায়ী, বাক্য মনবা কর্ম দ্বারা নিশ্চল। 
দৃঢ়, কঠিন। নিশ্চিত। সং, পুং। দেবতা। 
কার্তিকেয়। শনিগ্রহ। পব্বত। বৃষ। 
বৃক্ষ । মোক্ষ। রা-স্্রীং, অচলা, পৃথী। 
ওষধিবিশেষ, কাকোলী । শিমুলগাছ ।' 

স্থিরগন্ধ ; মং, পুৎ, চল্পকবুক্ষা। 
শ্থিরচ্ছদ [স্থির দৃঢ়-ছদ্দ পত্র) সং, পুৎ, 

ভূজ্ঞ পত্রের গাছ। রা 
শ্থিরচ্ছায় (স্থির স্থায়ী_ছায়া) সং, পু 

ছায়াপ্রধান বৃক্ষ । বৃক্ষ । 

শ্ছিরজিহব শ্থির নিশ্চল -_ জিহ্বা) সং,পুং, 
মৎ্ম্য, মাছ । 

স্থিরজীবিতা ; সৎ, স্্রীৎ, শান্মলিবৃক্ষ ৷ 
শ্থিরতর (শ্থির+তর-_ অত্যর্থে) ৰিং, ত্িংঃ 

অতিশ্থির। স্ুনিশ্চিত। চিরম্াযী। দুঢ়তর। 
সুধীর, অতিধীর। [অবধারণ। দৃঢ়ত]। 

শ্থিরতা (স্থির+তা- ভাবে) সংস্বীৎ। ইর্ঘয | 
শ্ছিরৎই শ্থির কঠন-দংট্র দাত) সং, 

পুৎ, ভূজন্গ, সর্প । বরাহরূপী বিষুঃ । 
স্থিরপত্র ; সং, পু, হিস্তাল। 

খ্পী- পু, তিলকবৃঙ্ষ । 
। স্থিরফলা ; সৎ, স্ত্রীং, কুম্মীী। 
৷ স্থিরমতি ; সৎ, স্ত্রী, নিশ্চলাবুদ্ধি । 
। শ্থিঃযৌবন প্টির চিরস্থায়ী-যৌবন ত- 

কুণাবস্থা) সং, পু বিদ্যাধর । বিৎ, ত্রিৎ 
চিরযৌবনবিশিষ্ট। 

 স্থিরঘাগা) সং, স্ত্রীৎ, দারুহরিদ্রা। 
শ্থিরাঘুঃ (ক্থিরায়ুস্, স্থির শ্থারী-আয়ুস্ 

জীবন) সং) পু, শিমুলগাছ । বি ত্র 
চিরজীবী । 

স্থিরীকৃত শ্থির -কৃত করা হইয়াছে, মধ্যে 
ঈ.চি) - আগম) বিৎত্রিং,নির্ণীত,দৃট়ীকৃত। 

স্কুল স্েড আচ্ছাদন করা4অ-প্রৎ, ড 
-ল) বিং, ত্রিৎ দীর্ঘ । 

স্বণা স্থো থাকা+ন-_ধি, আপ, নিপাতন) 

সং, স্ত্রী, লৌহপ্রতিমা, লৌহমুদগর | 
গৃহস্তত, ব্বরের খুঁটী। কামারের হাটার। 

| রোগ। 

বক সৎ, পুং, চম্পকবৃক্ষ । বকুল। 



স্থূল 1 

স্গুসাকর্ণ ) সৎ, পৃ, অস্ত্রবিশেষ | 
সম) সং) পুৎ১ চক্র । দীপ্তি, আলোক । 
সর (শ্থ1 খাকা+উর- ক) সৎ, পু, বৃষ । 

ষাড়। মনুষ্য। ভার। বিং, ত্রিং, ভার- 
বাহক (বৃষাদি)।' 

শ্রী শ্থেরিন্, সুর ভার+ইল্- অস্ত্যর্থে, 
কিন্বা সকল ইন্-খ্সস্য্যর্থে, ল-ুর) সং, | 
২, পৃষ্টে ভারবহুনকারী অশ্ব ।বিং,ব্রিৎ, 

ভারবা হী অেশ্বান্ি)। 
্ুরী পৃষ্ঠ স্থুরিন্ - পৃষ্ঠ, মধ্যে ঈ€ি)-_ আ- 

গম) সং, পুৎ, লবানধট অর্থ । 
কুলে স্দুল মোটা হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া1+ অ 

(অন্) _ ক) বিৎ, ত্রিং, ইন্িয়গ্রাহা । পুষ্ট । 
অহ্ক্ষ, পীবর, মোটা । মন্দ । প্রকাণ্ড । 
মুর্খ । সৎ, ব্লীৎ রাশি, সমুহ । 

্ুলক (স্ুল+কণ্ - প্রৎ) বিং,ত্রিৎ। স্ুল। 
সং, পুৎ, তৃণবিশেষ, উলুখড় । 

স্ুলকশ্পু শ্ছেল মোটা-_কন্ু শস্যবিশেষ) 
সং, পুং, ধান্যবিশেষ, বোর-পান। 

স্ুলকণ। ; সৎ, স্মীং, স্তুলজীরক । 
স্ুলক'টক ; সং, পুৎ, জালবন্ন,্ | 
স্গুলকন্দ; সৎ, পুৎ, রক্তল্শুন। শুরণ। 

হস্থিকন্দ। মাণকন্দ। 
স্ছলকোণ (01)189০ 4১019) সমকোণ অ- 

পেক্ষা বৃহতৎ্কোণ । 
স্ুলক্ষেড় স্কুল বৃহৎ -ক্ষেড় 

শলাকা) সং, পুত শর, বাণ। 
দুল চন্য (17001) 06770702 স্ুলচন্ম 

স্লুলত্ত্বক্ +ইন্_ অজ্ত্যর্থে। স্ুলত্বচ, 
স্কুল -ত্বচ্ চর্খ, ৬্ভী _হিৎ) সং, পৃৎ, 
যেসকল জীবের দেহ স্ুল চ্মে আবৃত 
থাকে ) যথা-হস্ভী, টেপর, খড়গী,শুকর, 
হিপপটেমস্ প্রভৃতি । 

ক্ুলচাপ (স্থল বৃহত্-চাপ ধনুক ) সং, 
পুং, তুল পরিষ্কার করিবার ধনুঃ, ধুনৃ- 
খারা। 

স্ুলত1 (শ্ছুল+-তা- ভাবে) সং, স্্রীং, পী- 

স্ুলতাল ; সং, পুং। হিস্তাল। 
স্থলদলা; সৎ, জ্ত্রীৎ, গৃহকন্যা। 
স্ুলনাস ) স্থল বৃহৎ নাসা, না" 
গুলনামিক 

১৬৪০ 

[নতা। 'আধিক্য। বৃহাত্ব। 

দিক নাক, ৬ঠী-হিং) 

] স্থোরী 

সং, পুৎ, শুকর, বরাহ । বিং) ভ্তরিৎ) স্ুল- 
নাসিকাবিশিষ্ট । 

(স্থুলপট্ট ম্ছুল_পট বস্ত্র) সং,পুৎ, ক্বার্প।স, 
কাবাসগাছ। 

স্ুলপট্টাক (স্থূল বৃহৎ, মোটা -পট্ট বন 
-আঅকৃ হওয়1+অ- প্রং) সং+পুহও স্থূল 

বস্, মোট1 কাপড় । 

স্কুলপাদ (স্ুল বৃহৎ, মোটা-পাদ্ধ পা) 
সৎ, পু, হস্তী, গজ । গোদা। 

স্ুলপুস্প 7; সং, পুংঃ বকরৃক্ষ । 
পর্বতজাতা । পরাজিতা। 

স্ুলভুত; সৎ, ক্লীৎ, পৃথিবী জল তেজঃ 
বায়ু আকাশ--পঞ্জীকত এই পাঁচভুত । 

স্ুললন্ফ _ক্ষ্য (্ুল রাশি -লক্ষ, চিহ্ন +- 

অ.অন্)_ক, *ঠী-হিৎ) বিংত্রিৎ, বছু- 

প্রদ,অতিদাতা। বিদ্বান্,কৃতবিদ্য। কৃতন্জর। 
স্ুলনঙ্কুল ; সৎ, পুৎ, রক্ষলোধ। 

স্ুলশীর্ধিকা স্মেল বুহহ শীর্ষ মস্তক + 

কণ্ _ প্র) সৎ, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র পিপীলিকা । 

ইহার মস্তক স্ুল। 

কুলষটপদ (স্ুল-যষ চয়-পদ পা) 
সৎ, পুং, বরোল, বোল তা । 

স্থলাস্য (স্থল বৃহ২-আসা মুখ বা 

মস্তক) সং, পুহ, সর্প | বিং, ভি, যাহার 
মুখ বড়। 

স্পা. স্ত্রীং। 

বংশ-  স্ুলোচ্চয় স্কেল বৃহ _ উচ্চয়) ২, ০, 

গণ্ডশৈল। গজের মধ্যম ণশেষ। 

হস্সিদস্তরন্ধ, | অসম্পূর্ণত1 ৷ 4৩, ব্রণ। 

শ্থেয় শে! থাক11য -ধি) বং, প্রিৎ, শ্বির- 

তর। স্থাপনীয্প । স”, পুৎ, সংশয়নির্ণায় ক, 

বিবাদ পক্ষের নির্ণেতা, মধ্যস্থ। জুরি । 
পুরোহিত । 

স্থেস্ট (স্থেয়স্, স্থির 1ইষ্ঠ, জীয়ন - 
স্থেয়ান্ / অত্যণে) বিং, ভ্রিৎ, অতিশ্থির, 

স্হিরতর। দৃঢ়তর। 

স্থৈধ্য শ্থির + য(ষয)_ তাবে) সৎ, ক্লীত, 

শ্হিরতা । খৃঁঢ়ৃতা। অবধারপ। 
স্থোরী ) (রিন্, শ্থৌর শুক্তি+ইন্_ 

স্থৌরী ) প্রংৎ, কেহ বলেন স্তুরা ভারবহ" 
নীয় পশুর পৃষ্ঠের গদি ইন্_ত্ত্য্ে? 

নিপাতন) সং, পুং, ভারবাহক অন । 

পিস পাপপ্প্প 



ক্ায়ী [ 
পাপ 

পপি পপি 

স্ৌলশীর্ষ ; বিৎ, ভরিৎ, বৃহ্মস্তকমুক্। 
স্থৌল্য স্েল+ ঘ(ষ্য)_-ভাবে) সং ক্লীং 

স্থ.লতা, পীনতা। 
অপন ম্োঞ্িসক্সপি দান করান+অন 

(অনট্)-_ভা) সং, ক্রীং, প্রান, সেক। 
শিৎ- ১ "পুজনাৎ সপনৎ শ্রেষ্ঠং আপ- 
নাত্তপপৎ স্মৃতৎ।” জলাদি দ্বারা অভি- 
ফষেককরণ । আছরীকরণ। ধৌঁতকরণ। 

অপিত (পূর্বে দেখ, তক) -শ্) বিৎ, ভ্রিৎ, 
সাত, সিল্ত ৷ অভিষেচিত। ক্ষালিত। 

জব (ল, ক্ষ্নিত হওয়া+অ(অল্)-ভা) 
সং, পুৎ, নিআ্বব, ক্ষরণ, গলন | 

সস (স্ ফেলিয়া দেওয়া+ আপ) মং, 
স্্রীং, শায়ু। |] 

আড (লা আসান করা+তক্তে)ট-ক) বি) 
তিৎ, খভিষিন্ত । যে পান করিয়াছে। 
ধৌত । ক্ষালিত । 

মাতক পর্বে দেখ, কণ্ যোগী) সং, পুত, 
আপ্ল,তব্রতী গুহস্থ, ত্রক্ষচধ্য সমাধান- 
পুর্নক গৃহন্যাশ্রমে প্রবিষ্ট, ব্রহ্গচর্ধযানস্তর 

সমাবর্তন অময্বে সানকারী। 
আাতকব্রত ; অং, ক্লীং, আতক্ের কর্তব্য 

নাত | শিং-১ “লাভে চৈব কন্যায়াঃ 
আতকত্্রতমাচরেত্ |” (স্মৃতি) । 

সান (ম্নাত দেখ, অনঅনট)- ভানে ) সৎ, 

ক্লীৎ, সব্বান ক্ষালন। অবগাহন, মজ্জন। 
বারণ, বায়ব্য, আগ্রেম় ও ব্রাহ্ম এই 
চতুন্দিধ নান। 

সনতণ কোন ধেঁতকরণ - 
কুশতৃণ। 

্গানযাত্র। ) সং) সৎ, ঙ্যেষ্ট পূর্ণিমায় শ্রী- 
কৃষের মহান্গানকপ উৎসব । 

আানীয় (আজান ঈরণোয়) _ প্রথ ) বিং, ত্রিহ 
লানোপযুক্ত, সানযোগ্য | ম্লানসাধন (মা 

নার্থ জল, পন্ধচুর্ণাদি, তৈলহরিদ্রাদি)। 
শিং-১ “ম্গানীত্বং তে প্রষচ্ছামি মানং 
কুরু ত্রিলোচনে ।”” 

সাপক (আাঞ্িলক্বাপি স্নান করান + 
অক(ণক)- ক) বিংঃ ত্রিৎ ঘে স্নান 
করায়। 

আামী শোয়িনৃ, 

তৃণ) সৎ, ক্লীং, 

নাত দেখ, ইন্।ণিন্)- ক, 

১৬৪১ এ স্নেহ 

সান করে। 
আাষু (২97৮০, সাত দেখ উপ -ক, য- 

আগম) সং, স্ত্রীং, দেহবভা তাবৎ সুক্ষ 
নাড়ী, সর্দমশরীরব্যাপী তৃুত্রবৎ শুষ্ক 
শিরাৰিশেষ) ইহা থাকাতেই পেশী 
সকল সম্ফুচিত হয়; ইহা শরীরের সঞ্চা- 
লনক্রিয়াসাধন ও অন্ুভূতিসাধন। 

জার ; সং, পৃৎ, মাৎসপেশী । 
লিগ্ধ (শিহ্ জিপ্ধ হওয়া+ তকে) ক) বিৎ 

ত্রিৎ, চিকণ। কোমল । মধুর । ন্মেহের 
পাত্র। নিবিড় । শুশ্রাব্য। শীতকারক । 

মঙ্গণ। ন্বেহমুক্ক | রম্য । সং, পু, বগল, 
সখা । বক্জৈরণ্ড। সরলবৃক্ষ। ক্লু, তেজ । 
মধূল্য, মোম। ভক্তমণ্ড | বেধ। দা 
স্ত্রী, অজ্জা। 

নি্ধভ গুল; সং, পু, যঙগিধান্ত । 
লিগ্ধতা (ন্িদ্ন+তা-ভাবে ) মং স্্রীৎ, 

চিকণত! | ন্সেহা। প্রিয়তা। 
মিপ্ধদাক,;) সং, পু, অরলবুক্ষ | দেবদারু | 
নিকপত্রক ; মহ, পুৎ, গজরতৃণ। ৃতকরম্্। 

খুচ্ছকরপ্র । 
লিগ্ধপর1 ; সৎ, পুৎ_ স্ত্রী, বদরী। পালক 

কাশ্ারী। 

লিগ্ধফলা ; টা নাকুশী। 
হু [ইহা হু ইতে বরফ বা জল) ক্ষরিত 
“হওয়া + উ- প্রৎ) সৎ, পুৎ, আনব, ট 

ভের উপরিল্থ সমান ভূমি | স্মীৎ, 

শিৎ-১ পতিষউপ. মাৎসাৎ অ,তোহ বই টা 
জগত্যন্ব£ প্রজাপতেহ। "কত: জাম) 

রি কহ ব্মন করা4০(কিপ)- 

| বমির ওঁষধের ন্যাষ ইহার দুগ্ধ ব্যব- 

জত হইয়া থাকে) সণ স্্ীহ। সহী বৃক্ষ ] 

অত (দু. করিত হওয়।41তক্তে)- ক) [বিৎ, 

তি, গলিত, পতিত, ক্ষরিত । 

লা ( পুর্বে দেখ, সক - ক, আপ 9 সং 

'স্্ীৎ, পুত্রবধূ 'হীবৃক্ষ । 

মহি-হী স্বেছ বমন করা ইত্যাদি +ই 

'_ক) সৎ, স্্রীং, মিজগাছ, মনসাগাচ । 

প্সেহ (িহ জিদ হওয়া 4 অ(ঘষএ)-- ভা) 

সৎ, পু, প্রেম, দয়া, বাৎসল্য। তৈলাদি 

১ শ্ীীশিশী 

২০৬ 

বয-আগম) বিং ত্রিং সানকর্তী, ষে 

রি চপ টিপিপি ৩ 



স্পর্দা 

জ্রববস্ত । প্রিয়বন্ত | চিকণতা। ন্যায়ে 
গুপণবিশেষ । 

নেন পর্বে দেখ, অন(অনট্)--ভা) সৎ 
লী, তৈলাদি অন্ষণ। নেেহকরণ। 

ন্েেহপ্রিয় ম্মেহে তৈল--প্রিয়) সং, পুৎ, 
প্রদীপ । 

দেহভ্ শ্মেহে তৈলাদিদ্রববন্য ভু জাত) 
সং)পুৎ, শ্রেম্বা, কফ । বিংত্রিৎ, জিগীদ মি । 

লেহরছগ শ্বেহে তৈল-- রঙ্গ রাং) সৎপুৎ, 
শতাবিশেষ, তিল। 

ন্েহবস্তি ; সৎ, স্ত্রী, তৈলপিষ্টকাদ্ধী। 
দ্েহবান্ দেহবৎ। ম্েহ+ বত - অস্ত্যর্থেণ 

বিত্রিৎ, স্পেহযুক্ত । ধতী জ্ত্রীং, মেদান। 
স্সেহবীজ ; সং, পুং, পিয়ালবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, 

লেহকারণ। | 
গেহাশ ন্েহ তৈল-অশ যে খায়) 

ধ্বংস করে) সং, পুৎ, প্রদীপ । 
দ্েহিত ক্নেহ4ইত-অভ্তযর্থে) বিৎ, ত্রিং, 

ন্েহযুল্ু | সং, পু, বধ়স্য, বন্ধু । 

লেহী (নোহন্, কেহ ইন্- অস্তযর্থেট বিৎ, 
তভ্রিং, প্রেমী । সেহযুক্ত । তৈলাদিযুক্ত । 
সৎ, পুং, বয়ম্য, বন্ধ । চিততরকর। 

দেহ (শ্সিহ্ ন্দিগ্ধ হওয়1+উ - প্রৎ) সং, 
পুৎ, রোগবিশেষ । চক্র । [গ্তা। 

স্নৈদ্ধ্য দগ্ধ 1+ষঘ - ভাবে) সৎ ক্লীৎ, জি- 
স্সিহিক (ল্সেছশঞ্িক--প্রৎ) বিৎঃ ভরি, 

ল্রেহদ্রব্যবিশিষ্ট, তৈলাদি ব্। 

স্পন্দ _ পু স্পেন্দ, ঈবৎ কম্পিত 
স্পন্দন _ ক্রীৎ হওয়া 7 অঞ্সেল্), ক্ছান 

ছঅনট১--ক্কানে) জং, ক্ষ রণ,ঈষতকম্পল, 
নড়াচড়া ; যথা-_«চসুঃসপ ন্দং ভুজস্পন্দৎ 
তথা দুঃম্বপ্রদর্শনৎ |? চলন । 

স্পন্দনপ্রবাহ 0,900171011%9 9176217) যে 

শক্তি দ্বারা রুজু জৎপিগু এবং হস্ত পদাদি 
অলপ্রত্যঙগ সকল চালিত হয়। 

স্তন্বিত (ম্পন্দ দেখ, ত(ক্ত)-- ক) বিং, ত্রিং 

কম্পিত) স্ফরিত । (+ক্ত- ভাবে) সং; 

বুপং, স্পন্দন, কম্পন । 

রা সং পুহ স্পর্শ, ছোয়া । 
রা স্পের্দ। পরকে পরাভব করিতে 

রগ ইচ্ছা! করা+জঅ, অন- ভাবে, 
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আপ) সং, স্ত্রীং, ত।তযোগিতা, আম্য 
ব্যক্তিকে পরাভব করিবার ইচ্ছা, মাঁৎ- 
স্ধ্য প্রকাশ? সাদৃশ্য । ক্রমশঃ উন্নতি। 
সজ্বর্ষ। সদৃশ্শীকরণ । ভিড়। 

স্পর্্ণ (স্পর্ধিন্, স্পর্ধা + ইন্ _ অস্ত্যর্থে, অ- 
থব1 স্পদ্ধা স্পর্ধা করা+ইন্(ণিন্) _ 
ক) বিৎ্, ত্রিং, স্পদ্ধায়ুক্ত | সদৃশ । 

স্পর্শ (স্পৃশ, স্পর্শ করা+অতজল)-_ছা) 
সং, পুৎ, ম্পর্শন, ছে।য়া। ত্বগিন্রিয় গ্রাহা 
গুণবিশেষ । স্পর্শ +) দ্বান। (স্পৃশ +- 
অন-- ক) বগাঁয় পঞ্চবিংশত্তি বর্ণ | শিৎ 
_১ «“স্পশস্তস্যাতধত্জীবং স্বরো দেহ 
উদ্বান্ৃতঃ 1৮ যোগ। বাযু। পদার্থ । প্র 
নিধি । বিং, তরি, স্পর্শকারী । শা-স্্রীঘ। 
কুলটা। 

স্পর্শক (পুন্বে দেখ, অক(ণক)- ক) বিং, 
ত্রিৎ, স্পর্শকারী, যে ছোয়। 

স্পর্শজ্যা (]'500876) বৃত্তে গংলগ যে সরল 
রেখা বৃদ্ধি পাইলেও বুন্তফে ছেত্ব ন1 
করে। 

স্পর্শতন্মাত্র ; সৎ, ব্লীৎ, বাধুর উপাদামকারণ 
্পশমিত্র ণ বা হুশ্পরভিতবিশেষ । 

স্পর্শন (স্পর্শ দেখ, অনংঘঅনট)--ভ1) অঙঃ 
ক্লীং, স্পর্শ, ছৌয়া। বিতরণ, দ ন। শ্র- 
হণ। পুৎ, বাষু। 

স্পর্শগণি (স্পর্শ-মণি পাথ মাজে 
স্বর্ণ জনক মণি, য়া) ... পু, পরশ 
পাথর। 

স্পর্শলঙ্জ। ; সং, স্ত্রী", লঙ্জালুবৃক্ষ | 
স্পর্শবান্ (-বৎ, স্পর্শনবৎবেতু)- অস্ত্য- 

খেঁ) বিৎ, ত্রিৎ সুখমস্পর্শ, কোমল। স্পর্শ 
বিশিষ্ট । 

স্পর্শ শুদ্ধ ; সৎ, স্ত্রীং, শতমূলী | 
স্পর্শস্যন্দ ; সং, পু, ভেক। 
স্পর্শীজ্ঞত] ; সং, স্্রীৎ, বাতরোগবিশেষ। 
স্গর্শীনন্দা স্পর্শ-_ আনন্দ হর্ধণ) সৎ, স্ত্রীৎ, 

অপ্সরা, সব্বেশী1। 

স্পশী স্পে্শিন্, স্পুশ স্পর্শ কর।+ণিন্_ 
ক) বিং, ত্রিৎ, স্পর্শকারী। স্পের্শ+ইন্- 
অভ্তার্থে) স্পর্শসুজ | 

স্পশ স্পেশ পীডুনকর! ইত্য।দি+ অ(ন্) 



কি [ ১৬৪৩ ] স্ফাতি 
সপ 

এর রনিরাহা 

০০০০ ক) সং» পু, চর, গু়পুরুষ, €গায়েন্দ! | | সর্প হা; সং, পুৎ, মাতুলু্ষক। 
(+ অন্ ভাবে) যুগ্গ। ভব্ানক জন্ত বার- 
ণাদির সহি চ যুদ্ধকরণ। 

স্পট (স্পশ  পরিঙ্গার করা+ তক) - ঘি 
বিং, ভ্রিৎঃ স্কট, ব্যক্ প্রকাশ্িত। 

স্প্টীকৃত (স্পষ্ট কৃত কর? হইয়াছে, মধ্যে 
ঈ(চি)- আগম) বিং, জিৎ, ব্যক্ীককত, 
যাহ! বিশদ কর! হইয়াছে । ব্যাখ্যাত। 

স্পৃশও স্পৃশা স্পের্শ দেখ, ০র্প)- ভাবে, 
আপ) সৎ, স্ত্রীং, স্পর্শ। (+ক্িপ -ক) 
বিং, ত্রিৎ, স্পর্শকারী । 

স্পৃশ্শা (স্পূশ স্পর্শ করা1+অ- প্রং, আপ্) 
সঙ, স্ত্রৎ, ওষধিবিশেষ, কাকোলী। 

স্পূর্শী (স্পর্শ দেখ, অ-প্রৎ, ঈপ)) সং, 
স্ত্রীং, কণ্টকারী বৃক্ষ । 

স্পৃশ্য (স্পর্শ দেখ, যক্যেপ)- শর) বিং, গ্রিং, 
স্পর্শ যোগ্য, স্পর্শনীয় | 

স্পূর্ই (স্পর্শ দেখ, তাজ) পম) বিং) তিং, 
খাহাস্পর্শ করা হইয়াছে, ছোয়া । ব্যাণ্ত। 
(4ক্ত-ভা) সং, ক্রীৎ,স্পর্শ। 

স্টক (স্পশ 4+তক্ে)_ভা, কণ-যোগ) 
সং, ক্লীং, আলিঙ্গম-বিশেষ। শিৎ_১ 

টড 2 ০ “যদ যোষিতঃ আন্মুবমাগতয়াঃ অন্যাপদে- : 
শা ব্রজতে। নরস্য, গাত্রেণ গারুৎ ঘটতে 
তদেতদালিজনৎ ”ষ& ন:মাহ 71117 

প্ষ্বাস্পৃষ্ট _কীৎ 7 স্ণেইলদ্িত্ব, অ-আ) 
*পৃষ্টাস্পা্ট _ অং / পরম্পর স্পর্শন, ছোয়া- 

ছুঘি। শি “তীর্ঘে শ্িবাহে খাত্রায়্াং ূ রি 
| স্টটিকাত্র ক্ফেটিক _ অন) সং, পু, কপূর 
ক্ষটিকারি ) মঙ্। পু" ফট্কিরি। 
প্রণ স্ফেরে চঞ্চল হওয়া+আন(তআনট)- 

লংগ্রামে দেশবিতীবে। নগর গ্রামদাহে 
চস্পুষ্টাম্পৃট্টি ন দ্ষ্তি।” 

ম্পৃষ্টি (স্পর্শ দেখ, তি(ক্তি)- ভা) মং, স্ত্রী) 
স্পর্শন, ছৌয়।। 

ম্পৃহপীক্স (স্পৃহ-ডিঃলস্পুহি বাস! করা+ 
অনীয়--শ্ম ) বিৎ, তরিৎ, বাঞ্ুনীয়, আভি- 
লষণীয় । লোভনীর ।আশ্চর্ধ্য। শ্রাখ্য। 
অহো। বতামি স্পহণায়বীর্ধযঃ।” 

শৃহয়াণু পুব্ে দেখ, আলু --ক,শীলাদ্যথে) 
বিং, ত্রিৎ, স্পৃহাবিশিই্, লোভী । 

স্ৃহা (স্পৃহ-ঞিঃলস্পুহি ৬ - ভা, আপ.) 
মং, আ্ীৎ, বাঙ্া, ইচ্ছা । গ্রহণেস্হ।। 
০লাভ। গণনা । 

টি সস 8 টি ৮০৭০৯০৫১৯০০, পপি শিট শ্শিশ্শিশিশ শিট 

পপ ও পা সাশপীীশীশ্পা শীত 

শত € 

ক্কাতি (পুক্ধে দেখ ক্ি-ড্া 

স্কট স্কট স্ফীত করা+অনৃ_ক। উস্দ 
অ) সং, পুৎ, টা- স্ব, লর্পের ফণা। 

ক্ষটি_টী (ক্ফট, বিদীর্ণ করা+ই-ক) 
সং, স্ত্রী, ফটকিরি। 
রা (স্কট ভেদ করা+ইক- প্রৎ+ 
স্ফটীক অথবা শ্ষটি+কণ্- প্রং) জা, 

পুংঃ অভি্ষচ্ছ শুভ্রবর্প প্রস্ত়বিষ্বেষ, 
হুধ্যকাস্তমণি, ফটিক । শিৎ-১ “হিম 
লয়ে সিংহলে চ বিযাটবি তটে স্তখা। 
স্কটি'কৎ জায়ত্তেটচৈর নামান্তপৎ সম 
প্রভমূ। হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশৎ স্রটিকং 
তৎ দ্বিধা ভবে শুর্ধ্যকানুক তটভ্রকৎ- 
চন্দ্রকাস্তৎ তথাপরং ॥ সুপ্যাংগু স্পর্শ, 
মাত্রেণ 'বহ্চিৎ বমতি যহ ক্ষণাৎ। হার্ঘয- 
কাস্ং তদাখযাতৎ শ্চটকৎ র্রবেদিভিঃ | 
পূর্ণেন্্করয'প্পর্শারমূৃতহ অবতি ক্ষণাঙ্ছ। 
চন্দকান্তৎ তর্দাখ্যাতৎ ছুত্র ভিৎ তত কলো। 
যুগে।” 

টিকময (শ্ছটিক+ময় -বিকাবার্থে) বিৎ, 
ভ্রিং, ক্ষটিকমণিনিশ্রিত । 

স্কাটকাচল (ক্ষটিক্ক শাদাপাথর- অচল 
পন্বত, ৬ঠী-য) সংখ পু, কৈলান 
গাঙ্গি ভি এ 

উকাদ্রিভিদ্ (ক্ষটিকাদ্বি কৈলাস পর্দমাত 
_ন্ভিদু যেভেদ করে] লব্জিত হয়। 
শ্রবহ হেতু যে লভ্জিত হ্যা) সং, পুধ। 
কণুর। | 

ভা) সৎ, ক্লীৎ, স্করণ, কম্পন | 
৩ অতি ্ শল । স্কাটক ) অং, ক্রীহ, টিক | পুখ, জলঙিন্দু 

[টিক। (ক্ষটিক+ অফ) -_স্বাে) মত, 

র্ ইং, ক্কাটিকমণি | বিহ, তিগ 
শ্লাটাক | ক্রীং। স্ফটিকমণি । খিহ, 

স্কটিকনিশ্মিত। [পু ক্ষটিকমণি। 
স্াটিকোপল (ক্ফাটিক-_উপল প্রস্থর) মহঃ 

স্ফান্ধু বৃদ্ধি পা€য়া+তংক্ত)- ক 9 
42 সিং । রহ থ্রিৎ বৃদ্ধিদুজ, স্ফীত বিৎ। তরি 9 বৃ চি ) সং ্রীং, 

বৃদ্ধি, উন্নতি! 

সির শ্রঁ 



স্ফত [ 

| ক্ষার ক্ষেরু ম্ফ,র্তি পাওয়া+অ ঘঞ)-_ ক, 
কিৎবা কায বৃদ্ধি পাওয়ার _- ক, 
নিপাতন) বিৎং, ত্রিং, প্রচুর, বহুল। বৃদ্ধি- 
যুস্তু। বৃহতৎ্ | বিস্তৃত। উচ্চন্ধপে শবিত। 
(- ভাবে) বিকাশ। 

স্কারণ (ক্ষর্ঞ্রিল্লম্কারি চঞ্চল হওয়ান, 
স্ক্তি পাওয়ান+ অন(অনট্)-ভা) সং 
ক্লীৎ, ম্ফ,রণ, স্কুর্তি। ধিকাশ। কম্পন। 
জ্যান্কালন। 

স্কাল (স্কল্ কুর্তি পাওয়া, চলিত হুয়া 
অন্বেঞ্)- তাবে) সং, পুৎ) স্কফ.রণ, 
ন্র্তি । আম্ফালন। 

স্ফিকৃ। (স্ফিচ, স্কায়, বৃদ্ধি পাওক্ব14ভিচ্- 
ক) সং, স্ট্রীৎ, দ্বিং, নিতন্বদ্বয়, পাছ]। 

শ্ফির (ক্ষার বৃদ্ধি পাওয়1+ইর(কির) _-ক, 
নিপাতন) বিৎ, ত্রিং, প্রচুর, বহু, অনেক । 

প্রবৃ্। 
স্কীত (ম্ফায় বৃদ্ধি পাওয়া4+ক্ত-- ক) বিং, 

রিং, প্রবৃদ্ধ । বর্ধিত । শি২--১ “ম্ফীতান্ 
জনপদাৎস্তত্র |” ফুলা। ফাপ।। অধিক, 
অনেক । পদোনতিপ্রাপ্ত, কৃতকাধ্য। 
হাষ্্র । পৈতৃক রোগে আক্রান্ত । 

স্কীতি ্ফেয়। বুদ্ধি পাওয়া/ক্তি_ ভাবে) 
সং, স্ট্রীৎ, প্রবৃদ্ধি । ফুলিয়? উঠ1। 

স্কট শ্ফেট্ বিকসিত হওয়া, ব্যক্ত হওয়।, 
'ভেদকরা +অকে)-_ ক) বিৎ, ত্রিং, বিক- 
মিত। প্রকুল । স্পঞ্ট। ব্যক্ত । দীপ্ত। 

প্রদীপ্ত। নিশ্মল। বিদীর্ণ, ফুটা । বিশদ । 
নিশ্চিত। শুভ্র । জ্ঞাত। বিস্তৃত। স, 

ক্লীৎ, উত্পপ্রেক্ষাব্যোতক শব্ধ | টা --জ্্রীৎ, 
অর্পের ফণা। 

স্কুটন পেকে দেখ, অন্সেনট)--ভা) অসৎ, 
কী, বিকশন। ব্যক্তহওন । বিদলিত 
হওয়া | |টকী। 

স্কটবন নী; সৎ, স্ীৎ, পারাবতপদী। নফ- 
স্কটি_ টা পুর্বে দেখ, ই--ক) সং, স্ত্রীৎ, 
ফুটিফল | পাদস্ফে'ট বোগ। 

স্ফুটিত স্ফেট দেখ, তক্তি)_ ক) বিং, ত্রিৎ। 
বিকজিত। ছিদ্রিত, ফুটো। বিদ্বীর্ণ। 
ব্যক্তীকৃত। স্পন্টীকৃত। বিস্তারিত। 

স্কত্কর ) সৃংঃ পু, অগ্নি, বহিচ। 

১৬৪৪ 1] স্ফেন্ঠ 

স্ক,ৎকার (স্ফৎ অনুকরণ শব -_কার [কু 

কর1+ অ(ঘঞও-- ক] করণ) সং, পুৎ, 
কুকার, ফুদেওয়া। 

ন্কর ন্ফূরু চঞ্চল হওয়া ইত্যাদি+আঅকে) 
ক): সং, পুৎ, ফলক, ঢাল। স্কুরূণ। 
বৃদ্ধি পাওয়া, ফুলা । 

স্করণ-_ ক্ষীং ] স্ব স্কুর্তি পাওয়া, চ- 
ক্করণা-স্ত্রী ল হওয়া +অন(অনট) 
-_. তা) সং, ক্লীৎ, স্পন্দন, ঈষৎ কম্পন। 
দীপ্তি । 

স্কূরন্ স্কেরৎ, পূর্বের দেখ, অত.্(শতৃ)- ক) 
বিৎ, ত্িং, স্কুত্তিবিশি্$ । কম্পমান। 
দীপ্যমান । 

স্কত্রিত পুর্বে দেখ, তক্তি)--ভা) সং, ক্রীং, 
কম্পন । উদ্রেক । দীপ্তি । পলক। প্রতি- 
বিন্বন। (4 - ক) বিং, ত্রিং, কম্পিত । 
দীপ্ত, উজ্জ্বল। প্রতিবিশ্বিত। 

স্কুজথু_ পুত | স্তর ব্জ শন্দ 
ফু _ সু করা + অধথু- ভা, 

ধা, স্কুরর্জা স্ত্রী, অ, আপ) সং, 
পু, বজ্রবনি, বজনির্ধোষ। 

শ্কুল (স্কুল চলিভ হওয়া, ডি পাওয। 
চে 

(অন্)+অ-ক) সং, ক্রীৎ্, ভ্রবেশ, 
তাবু। 

স্কলিম স্ফে. অনুকরণ শন্দার্থ  শন্দ্জ 
_লিন্গ্ গমন করা4+" ন্)-ক) 
সং, পু, অগ্রিকণা, আগুতের ফিন্কী। 

স্বলিলিণী স্ফেলিঙ্গ 4 ইন্ _ অগ্ত্যর্থে) সং, 
স্ত্রীং, অগ্নির অপ্তুজিহ্রা? অন্তর্গত জিহ্বা 
বিশেষ। 

কুর্তি স্ফেরণ দেশ, তিক্তি)_ ভাবে, উল 
9 সং,স্তরীৎ, কম্প, স্পন্দন । হব । প্রতিভা 
বিকাশ । 

স্কক্তিমান্ স্মের্তিম২» স্ক্রি+মতমেতৃ)-৮ 
্স্ত্যর্থে) সং,কলীৎ, প্রতিভামুক্ত । বিকাশ- 
যুক্ত ।-ন্ক,র্ভিবিশিষ্ট । বিৎ, ত্রিৎ, পাশু- 
পতাখ্য (শৈববিশ্রেষ)। শিং ১ “পাঞ্চা- 
ধিকঃ পাশুপতশ্চিদ্রপঃ স্কর্ভিমান্ মতঃ।” 

স্েষ্ট (ক্ষেয়স্, শ্ফির অনেক-+ইষ্ঠ, 
ক্ষেয়ান্ | ঈয়তু-অত্যর্থে) বিং, ত্রিৎ, 

অত্যধিক, অতিশয়। 



রর | ১৬৪৫ ] স্মর 
পাপী শি পপি সপ পাপা পলাশ শিপ 

স্কোট (স্কট দেখ, অ.অল্)-_ ভাবে) সং, 
পুৎ, ব্যাকরণে -পুর্বব পুর্র্ব বর্ণের অনুভ্ভব 
সহিত চরমবর্ণ ব্যঙ্গ্য-অধণ্ড শব্মবিশেষ। 
ফোড়া ৷ আব্। টা-ন্ত্রীং, সর্পফণা । 

স্ফোটক (শ্কুট দ্বেখ, অক(ণক)--ক) সং, 
পুং, ফোড়া । আব্। 

স্ফোটন স্ফেট-ঞ্রি-ক্ফোটি + অন্ন) _ 
ভা) সং, ক্লীং, বিদারণ । ভঙ্গ । বিকাশন। 
প্রকাশন । নী-স্ত্রীৎ,) (4+আঅনট-_৭) 
বেধনী, ছিদ্রকারক খান্তর, তূরপুন প্রভৃতি। 

ক্ফষোটবীজক ; সং, পুং, ভশ্লাতক। 
ক্ষোটায়ন ; সং, পুৎ, মুনিবিশেষ | 
স্ক্য ; সৎ পুং, খঙ্জাকারা খাদির যজ্তকা্ঠ। 
'্য (শ্মি ঈষৎ হাম্য করা অডে)- ক) 

অং১ক্রিয়াপদষোগে--মতীত কালবাচক) 
যথাঁ--“হস্তি স্ম রাবণৎ রামঃ। ” পাদ" 
পূরণার্থক। 

ময় শ্মি ঈষৎ হাস্য করা+আেল্)_ 
ভাবে) সং, পুংঃ অদ্ভুত, আশ্চর্ধ্য । গর্ব্ব, 
ভাহঙ্কার । 

স্মর (স্ব স্মরণ কর1+অজেল্)--শ্ ) সং, 
পুং, কামদেব। (1 অল্- ভাবে) ম্মরণ। 

(+ অন্ _ ক) বেদব্যাখ্যাতা। বিং, ত্রিৎ 
স্মরণকত। | 

শরকুপক-পুং-স্্রীং 
স্মগৃহ - ক্লীৎ 

হল্যার্ধে। মার 
যোনি, স্ীচিহ্চ | 

স্মরগুক (সমর. কামদেব-ুকু, ৬ঠী-ষ) 
মং, পু, বসু, কন্দর্পের পিতা, হরকোপা- 
নলে ভশ্মা হইবার পর কন্দর্প কুষ্ছের 
ওবসে কব্মিণীর গর্ভে প্রত্যুয়নামে জম্ম- 
গ্রহণ করিয়'ছিলেন। 

স্মরচক্ত ; সৎ, পু, রতিবন্ধবিশেষ। 
স্বরণ (ম্ম স্মরণ করা+অন অনট)- ভা) 

২ ক্লীৎ, ধ্যান, চিন্তা । স্মৃতি, মনে করা, 

পৃর্বান্থভুত বিষয়ের জ্ঞান। 
স্মরণীয্ব' স্মরণ দেখ, অনীম্ন -শ্ব) বিং, ব্রিং, 

মরণের যোগ্য, স্মর্তব্য। 
মরদশা (ত্র কামদেব-দশা অবশ্থা। 

৬্ঠী -ব) সংযশ্্ীং, মদনানশ্থা, কাসদণ1) 

(ম্মর কামদেব- 

বগা ভুয়াশিগরিণ্- 

কামদেব-গৃহ) সং, 

রে রটিটিটরারাারাানারা। 
নয়নপ্রীতি, চিন্তাসঙ্গ, সঙ্গ, অনিষ্জা, 
্সীণতা, বিষয়নিবৃত্তি, ব্রপানাখ, উন্মাদ, 
মুচ্ছ ১ মৃত্য । শিৎ-১ গনয়নপ্রীতিং প্র 
থমৎ চিত্তাসঙ্গস্ততোহপসঙ্গজঃ | নিদ্রা 

চ্েদস্তনুতা বিষয়নিরন্িস্পানাশঃ | উ- 
ম্মাদে] মুচ্ছামৃভিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দ- 
শৈব হ্যঃ।” ২ প্দৃড্যনঃসঙ্গ-সঙ্গল্লা জাগরঃ 
কশতা রতিঃ, ভ্রীত্যাগোনাদমুচ্ছস্ত! 
ইত্যনঙ্গদশা দশ ।” ৩ “অন্গসৌষ্টবং 
তাপঃ পাণু,তাকশতারুচিঃ। আর্তি 
স্যাদনালম্বস্তন্ময্বোম্মদমুচ্ছনাঃ। মৃতি 
শ্চেক্ি ক্রমাজ জ্ঞেয়া দশ স্মর দশ! ইহ” 

স্মর্বজ (ম্মর কামদেব-ধ্ধজ চিহ্ন) 
সং১ পুং, বাদ্য । চিহ্ন, মেঢ, উপস্থ। 
কামদেবের লাঞ্চনমৎস্য। জ।--স্ত্রীং, 

চক্িকাশোভিত নিশা] । ক্লীৎ, স্ট্রীচিহ্ন। 
শ্বরপ্রিয়া ম্মর কামদেব-প্রিয়া পত্বী, 

৬ঠী _ষ) সং, স্্রীং, রতি, কামপত্রী। 
ম্মরলেখনীংম্মর কামদেব-লেধনী কলম, 

শিখন) অহং১স্মীং, শারিকাপক্ষিণী, শালিক 
বা মমুনা পাখী । 

শ্বরবক্জুভ (সমর কামদেব -বল্পভ প্রি) 
সং, পৃ, অণিক্দ্ধ, প্রছ্যের পুত্র । 

ম্বারবীগিকা শ্মের কামদেব-বীথি দে 
কান+কণ্_ প্রং) সৎ) স্ত্রীং, বারাঙ্গনা, 
বেশ্যা । 

স্মরসখ (স্বর কামদেব-মখি বন্ধু, ৬ঠী 
_ ষ+ষ) মধ্পু১, চন্দ । মর্দণবন্ধু। বমন্ত । 

ম্মরস্থত্ত ; সং) পুৎ) উপস্থ, মেট । 

স্বরম্মর্ধ্য (মার কামদেব- স্ু্ধ্য স্মরণীয়) 

২) পুৎ, গত, গাধা । 

'্নরহর ) ম্মের কামদেব_হর শেনাঁশ 

। ম্বারারি | করে,»য়া-ষ। স্মর_আরি শর, 
৬ঠী-_য, আহুরগণের ভয়ে ভীত দেব, 

| গণের উত্তেজনায় যে সময় কামদেৰ 

মহাযোগরত মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ ক" 

স্পা সপ টাটা টিটি শশী িশিশিশ্শী শীট শী 

রিতে যাইয়া হরশরীরে শন্মোহন বাপ 

হানেন, তখন তাহাতে মহাদেবের ধ্যাঁশ 

তরঙ্গ হইয়! লল।ট হইতে প্রলয়াগি তুল্য 

জ্ঞানজ্যোতিঃ বহিগত হইয়া মদনক্ষে 

ভম্মীডূত করে) সং, পুং। শিব। | 
! 
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স্মের [ ১৬৪৬ ] সুমুভ 

্বশনাঙ্কশ-স্মের. কামদেব_অস্কশ ভাঙ্গশ) | ম্মেরবিদ্ষিরম্মের ঈষত্হসন- বিদ্ধির পক্ষী) 
সং, পু, নখর, নখ । নায়ক, লম্পট । 

ম্মরামব (স্মর কামদ্ধেব- আসব মদ্য) 
সংঃ পুত, লালা, থুথু 

স্মর্তব্য (স্ম স্মরণ করা+তব্য-_শ্ম ) বিৎ, 
ত্রিং, স্মৃতিযৌগ্য, স্মরণীয় । 

স্মারক (ম্বঞ্ি-স্মীরি স্মরণ কান + অক 
ণেক)-_ ক) বিৎ্ত্রিং, স্মতিজনক। স্মরণ 

কারী। উদ্বোধক । 
স্মীরিত ম্বেঞ্রিসিম্মারি স্মরণ করান+ত 

(ক্ত)-_শ্) বিৎ, ত্রিংঃ যাহা? স্মরণ করাইয়া 
দেওয়া হুয়। 

স্মার্ত (স্মৃতি + 'অফ্ে)-জ্কানার্থে ইত্যাদি) 
বিৎত্রিৎ, স্মৃতিসন্বন্ধীয় । স্মৃতিশাক্সোক্ত । 
শিৎ-১ “শ্রৌতৎ কর্ম্ম য় কুব্যাদন্যো- 
হুপি স্বার্তমাচরেহ |” স্মৃতিশাস্সে 
পণ্ডিত। 

স্মিত (ম্মি ঈষত হাস্য করা+ তক্তে)-_ ভা) 
সৎ, ক্লীৎ, ঈষৎ হাস্য । শিৎ-১ “মুখৎ 
বিকসিতন্মিতমূ |? €(+ক্ত-ক) বিহ, 
ত্রিৎ, হসিত । বিস্মিত । বিকসিত । শিং 
-১. “ঈষত্প্রফুনিতৈর্ণ্ডেঃ কটাক্ষেঃ 
সৌট্টবাৰি তৈঃ, অদৃষ্টদস্তকুমৈকুত্তামাাৎ 
শ্মিতৎ ভবে” 

স্বাত (স্মু স্মরণ করা+ত(ক্ত)-ম্) বিৎ) 
বিংম্মরণের বিষয়,যাহার স্মরণ হইয়।ছে। 

স্মৃতি (পুন্বে দেখ, তিংক্ি)_ ভাবে) অধ, 

স্রীৎ, স্মরণ, পুল্নান্ুভৃত বিষয়ের জ্ঞান। 
(বক্তি-ম্ম) মন্যাদি মুনিপ্রর্থীত ধন্শান্্র, 
ধন্মুসংহিত] | ইচ্ছা । ভান । বুদ্ধি । 

স্মৃতিমান্ স্মেতিমৎ্, স্মৃতি স্মরণ+ মত্(মতু) 
_ াক্তার্ে) বিৎ দ্রিৎ, স্মরণঘুক্ত১ স্মরণ- 
কারী । তীক্ষ স্মৃতিশক্তি সম্পন | 

স্বৃতিবিক্দ্ধ ; বি, ত্রিৎ, পন্মশাস্মবিপরীত । 
স্মতিছেতু ; সহ, পু, স্থরণকারণ । 
ম্মেরশ্মি ঈনষ্ হাস্য করা4+র- ক, শী- 

লার্ে) বি, চিৎ, ঈষখহাসানুক্ত । শি 

১ গিমহাজনঃ স্েরমুখে। ভবিষ্যতি ।” 
বিকশিত । স্পষ্ট, ফুট । পৃ», প্রকাশ । শিৎ 
১ ০সেব্য। নিতশ্বাঃ কিমু ভ্ধরণমুত- 
স্মরম্মেরবিলামিনীনামূ ৮ 

৪৪৩ সি 

শা ীািশীঁঁাটিটিা টিিশাাশীশীটাীাাাাশাাাাাশীাা টাটা শাাাীশীাীীাশি শী াশাাশীপাীসপীস্পাশাটাটটিিটা টাটাাটাশাাশীাটা শীশাশীীীীশ শীশিসি্প্পীি। 

দং, পুৎ, শিখী, মঘুর । 
স্যদ (স্ন্দ গমন করা ইত্যাদি +অ(তঞ) 

-ভ1) সৎ, পুৎ) বেগ, শীন্রতা | 
স্যন্দ পর্ধে দেখ, অ(অন্)- ভাবে) সংপুৎঃ 

ক্ষরণ। গমন । রথ | বে্গ। 

স্যন্দন (স্যদ দেখ, অন- ক, অনট --৭) সং, 
পুং- ক্লীৎ। চক্রযুক্ত যুদ্ধপ্রয়োজন যান, 
রথ । পু, বাস্ু। বৃক্ষবিশেষ। গতকজের 
জিন । তিনিশবৃক্ষ । কলীৎ, ক্ষরণ । গতি । 
জল। বিং, ত্রিৎ, গ্রতিশীল, বেগবান্। 
(নট -- ভাবে) গমন। বেগ। 

স্যন্দনক্রম ; সং, পু) তিনিশবৃ্, | 
স্যন্দনারোহ স্যেন্দন ব্থ- 'রোহ [আ 

_কুহু 7 অঅন্)-ক আরোহণ 
করে, হয়া ষ) সৎ প এখী, রথদ্ছ- 
যোদ্ধা । 

স্যন্দনি; সং, পু২, তিনি | 
স্যন্দনা (স্যন্দ -হুওয়14 অনি, 
স্যন্দিনী ইন্_প্রথ 10) সৎ স্ত্রী, 

ল্[লা, মুখজাতি জল্। ভা, যে যমজ 

বন্স প্রসব কঙ্গে। 

স্যন্দী (স্যন্দিন্, স্যন্দ নিত হওয়া, গ- 

মন করা4-ইন্নিন্)- ক; শীলাথে) পি, 
খিৎ, ক্ষরণশীল ।গমনশখাল। 

স্যন্ন (স্যদ দেখ, ত(ক্)- ক ) বি, ত্রিং) 

দ্ষরিত । পতিত | দত । 

স্যন্নবীণ (সান বান) বিৎ, তরি, আত | 

স্যমন্তক (স)ম 4 অস্ত - মু, কন) সং, পুহও 

কু্ণের হস্তশ্থিত ভূষণ মণিরত্ব। শিং» 

“মণিং ম্যমস্তকো হস্তে ভুজমধ্যে তু কো- 

স্বভঃ |”? বুক্ষলিশেষ । 

স্যমীক (স্যমূ ধ্বনি করা4+ঈক- প্রৎ) 

সৎ, পু, বন্মীক, উয়ের টিপি । অময়্। 
মে । কা-স্তীহ, নীলীবৃক্ষ | 

শ্যত সিব সেলাই কর! -1-তর্তি)- শু) 

সৎ) পু২, হুএনিম্মিতপাত্র, গোণী, থুলিগা, 

বগল । বিৎ, ভি, বোন খোজ । হে 

লাই করা, রিপুকর! (স্রতাবমান। গ্রথিত। 

স্যুতসদ্ধি ন(879) ঘাহাদের সন্ধিঙ্থল গে 

লাই করা) মস্তকের অহ্থিগ্খনি একণে 



৬০ ০০ পপ পপ 
০ পপ 

সন্ধদ্ধ ষে,ফ্েথিলে বোধ হয়, যেন সেগুলি 
সেলাই করা হইয়াছে, এজন্য তাহাদের 
হধোগ-স্থলকে স্যুতসন্ধি কহে। 

শ্যতি গ্যেত দেখ, তি(ক্তি)-_ ভা) সণ, স্ত্রী) 
তন্তসস্তান, বোনা । সেলাই করা। বংশ, 
জঅস্ততি ৷ থলিয়াঁ। 

স্যন (হ্যত দেখ, নকৃ-ক, সিব্-ুহ্য) মং, 
পুং, কিরণ । সুর্ধ্য । থলিয়া, ধুকুড়ী। 

শ্যম স্যেত দেখ, ম-প্রৎ, দিব সহ্য) সৎ, 
পু --ক্লীৎ, রশি, কিরণ । ক্লীৎ, জল। 

ম্যোন (হ্থ্যত দেখ, ন- প্রঃ সিব ₹স্যো) 
অং, পু, স্ুর্ধ্য । কিরণ । শ্াত। মে।ট। 
থলিয়া, চট । ধুকুড়ী। ক্লীং, আনন্দ । 

শংসন-- ক্লীৎ (ত্রন্ম পতিত হওয়া 
ংসনা--স্ীৎ +অন(অনট) - ভাবে) 
সং, অধঃপতন, ক্মলন। বিশ্লেষ। বিচ্যুতি । 

অহ্মিনীকল শ্রেংসিনী কফেোলাযমান্ -ফল) 
অৎ, পু, শিরীষবৃক্ষ । 

অংসী (অ্রংমিন্, আথ্সন দেখ, ইন্(ণিন)-_ 
ক) বিংত্রিৎ অধঃপতনশীল । চ্যুতিশীল। 
লি; ভষ্ট, পতিত । পুখ্, পীলুবৃক্ষ । 

অকৃ--গ্্অ্রেজ,স্জ, কৃষ্টি করা4+*0কপও 
_ক্মু) সৎ, স্ত্রী, মাল্য, মালা, হার। 

আর (অজ -ধর যেধরে) লিং, তরি, 
মালাধারী। রা. স্ট্রীৎ্। একবিংশত্যগ্র- 
পদন্হন্দোপি'শন) যাহাতে প্রথম চারি, 

৬, ৭ম, ১৪শ১,১৫শ, ১৭শ, ১৮শ, ২০শ ও 
২১শ বর্ণ গুরু | 

অরধান্, অদদী (ত্রপ্বৎ, অঘিন, শ্রজ মালা4 

ব্বেতু), বিন্ -ঝআস্তর্ধে) বি, ব্রিহ) ! 

মাল্যধারী,হারমুক্ত | ধিশী - স্ত্রীং, জগতী- 
ছন্দোবিশেষ । 

অিষ্ 
অজিরণন্ | বিং, ভ্রিৎ) মাল্যবিশিষ্ট। 
শর! (অ্জন্) সং, জ্ত্রীং, প্রজাপতি | রজ্জ, | ! 

তন্তপট অং্যাত। 

দিনও (ক্র করিত হওয়া | 
অনণ--ক্লীৎ / জেল), অনআনট)-_ ভা) 
সং ক্ষরণ । পতন,গলন। উত্স, ফোয়ারা। 

অধদগর্ভা; সং, জীং, দৈববলে পতিতগভ] 
গে 

(আক্+ইষ্ঠ, ঈয়জু _অত্যর্ে)। 

৬৪৭ ] আোঁত 
০০ 

অবদ্রঙ্গ অ্রব গমনশীল -ড্রঙ্গ 
পুত) হাট, বাজার। 

অবন্ অবৎ, অব দেখ, অত্(শত)- ক) বিং 
ত্রিৎ, ক্রণশখল, গলৎ। ও 

অবস্তী (আঅবৎ+ঈপ,-প্রৎ) সং, ক্্রীং, নী 
নিররিণী। গুনস্থান। ওষবিভেদ । ৃ 

অষ্টা অেষ্,,কজ টি করা +ততিন্)--ক) 
সং, পুঙ, বিধাতা, ব্রহ্মা । শিব। বিং, ভিত, 
স্টিক্ন্তা । 

শরস্ত (শ্রন্স্ পতিত হওয়া4তক্ে)ট_ক) 
বিং, ত্রিৎ, ক্গারিত, ঢ্যুত। ধিগলিত, স্থল- 
জষ্ট। বিযুক্সীকৃত । 

অন্তর ) সং, পুং, আমন ; ঘথ। _“অপ্ত্রস্থরে 
| ত্রাহমনম্বন্ত আমীরন্।” 
আকৃ(ত্রে গাক ওরা বা পককরা+4০[ক্িপ) 

প্র, কিন্বা আঁ পরিপকত। -অকৃ 
পাওয়া+০(পিপ)-প্রৎ ) অং, ভ্রু, 
শীত । 

আন (অব দেখ, অঘঞ)-- ভা) মং, পুং, 
ৃ শরণ, পতন । জংশা ।-বণী বাং) ঝদ্ছি- 

ৃ 
র্। ক্রণশীল | সং, ক্লীং, মূরিচি। 

লবাবক (অব দেখ, ভঅকণক্)_ ক) নিং, ঘি 

ূ আকৃ) (অচ্, ক্রু [ঘত) করিত হওয়া +০ 

কচ (ক্িপ)-প,চ-াগম) সৎ, সী, 

যক্াপ্বিতে দ্বৃতপ্রক্ষেপনার্থ খদিরাদি কাঠ 

| রচিত পাত্রবিশেষ। 
৷ আগা, তত, ক্লী, ব্যান্রপাদৃরৃক্ষ। 

। রত ত্রিব দেখ, ত(ক্ি)- ক) বিংঃ ভ্রিৎ, 
ম্ুরিত। গলিত,প তত। তা-স্ত্রীৎ। ওষুধি- 

1 বিশেষ, হিঙ্গুপত্রী। 

ক্রতি (শ্রৰ দেখ, তিক্ি)_তা) সং, স্ত্রী, 

ক্ষরণ) নিম্যন্দ, গলন ৷ পতন। 

ক্রব-পুং 1 ত্রক দেখ, ভাকে)-৭) 

করবা স্ীৎ ) সন যজ্ঞাপিতে স্বৃত শ্রঙ্গোে" 

| পণার্থ কাষ্টন্রচিত পাতবিশেষ) আনু । বা _ 

| শুঁধৎ। বৃক্ষবিশেষ, বিকষ্কত বুক! শ্রবা- 

| 
1 

বৃষ । মুন্বালত। । 

(অব দেখ, ০(কিগ)- ক) সং। স্বীৎ) যদ্- 

7 পাত্রবিশেষ জ্রব। 
শত ( আোতম্, জু গমন করা, 

। আত?  অন্-ক) ৬০ আগম, সং) হীং 

নগর) সং. 

সত 

ল্াা্াি 



ঙগ [ ১৬৪৮ ] 

সপ, পাশপাশি 

জলপ্রবাহ। (+ত -পা, ধি) ইন্ত্িয়। (411 স্বচ্ছ (স্থ অতিশয় স্বচ্ছ নির্খ্ল) বিঃ 
ত, অস্-- ভাবে) সপ্তবিধ গজ-মদক্ষরণ | 

শ্োতসা তআতস্+য- প্রং) সংপুহ। শিব। 
চৌর। 

ত্রোতঙ্গতী ( আোতস্্+ বহ(বতু), বিন্ 
ভ্রোতদ্দিনী _অত্তার্থে ঈপ ) সৎ, 

সৎ, নদী । বিং,ত্রিৎ, আ্োতিমুক্ত | 
মশআোতঙ্তান্ । তভোতস্গৎ্, আোতন্ষিন্, আতম্ 
আোতন্দী / শবৎবেতু), বিন্-অভ্তযর্থে) 

বিং,ত্রিৎ আতবিশিষ্ট | 
স্রোতোগ্রন ; সং, ক্লীৎ, 

সৌবীরদেশে উৎপন্ন অগ্জন। 
আোতোবছ - পুং (আতস্-বহ্ বহন 
আআোতোবহ্_ক্্রীৎ 4 করা + অ(আন্), « 
(কিপ)--ফ) অং, নদী । 

(ন্ শব্দ কর1+ অ.ড)- ক) সহ, পুথ, 

সেন্দনাম) আসা, জয়ৎ | ক্েচিৎ ক্লীহ ) 
জীবাতআ। সের্দনাম নহে) জ্ঞাতি। পু) 
ক্লাৎ। ধন | সের্বনাম) বিং, ত্রিং, স্বকীয় । 

ত্ন্ক (নন আপন+ঈয়ণীয়)- ইদ- 
ত্বকীয় ) মর্গে অক-_আগম।্দব আপন 

+কণ্_ প্রৎ) বিহঃ ভিত, স্বীয়, নিজ । 
স্বকম্পন স্কে আপনি-কম্পন কাপন) সৎ, 

পু, বায়ু; বাতাস । 

সকুলক্ষয় শ্বে আপনি-কফুল বংশ-ক্ষয় 
নাশ) সংপুং+মতৎস্য,মাছ | নিজবং্শ নাশ। 

স্থগত স্দে আত্মা-গত যে গিয়াছে, »য়া 

_ষ্)টবিং, আম্মগত, আত্মনিষ্ঠ, মনো- 
গত । সং, ক্লীৎ। নাঁট্যে-মনে মনে আল- 

যমুনাআোতে 

পনীয় ব্যকিভিন্ন রঙ্গভূমিস্ম জনগণের | 
শ্রবণযোগ্য বাক্য ; অভিন্য়কালে কোনগু 

নট সন্নিহিত ব্যক্িবর্গের নিকট গোপন 
করিবার নিমিত্ত বিষয় বিশেষের মনে 

মনে যে আন্দোলন করে, ভাহার নাম 

লগত । শি২-১ “অশ্রাম্যৎ খলু যদ্বাম্ত 

তদিহ স্বগতমূ মতমৃ।? 
দ্বত্তপ্ত1 ; সৎ) স্বীৎ, শুকশিঙ্সী । লঙ্জালু। 

দ্বগ্ৃহ ; সৎ, পুহ, কলিকার পক্ষী । পু 
কীৎ, নিজালয়। 

তঙ্গ তে তুশর- অঙ্গ অবয়ব) বিৎ, তরি 

হুরূপ, হন্দর অন্গবিশিষ্ট ৷ 

ঘ্রিং, নির্মল, কালুষ্যরহিত। প্রতিবিশ্ব- 
ধারণক্ষম (কাচ প্রতস্তৃতি)। শুভ্র, শুরু। 

সুস্থ, শারোগ। পুধ, স্কটিক। চ্ছা-স্ত্রীং, 
শ্বেতদৃন্না। 

দ্বচ্ছতা (শ্বচ্ছ+তা-ভাবে) সং, স্দ্্রীৎ, 

নিশ্মলতা। প্রতিধিন্বধারণক্ষমতা, যে গুণ 

দ্বারা কোন বন্তর ভিতর দিয়া আলোক 
আসিতে পারে । 

স্বচ্ছন্দ (স্ব আপনি-ছন্দ অভিলাষ, ৬ঠী 
-হিং+৬ঠী-ষ) বিং, পিং, স্বাধীন, 
েস্ছান্র বস্তা, অবাধিত। তুপ্ব। আধত্ব- 
জাত । শিৎ- ১ সচ্ছন্দবনজাতেন শাকে- 

নাপি প্রপুধ্যতে 1” সৎ) পু, জেচ্ছা, 
স্গেচ্ছাচ'র । [অভ্রকধাতু। 

সচ্ছপত্র স্রেম্ছ-পত্র পাতা, স্তর) সংক্লীৎ। 
ন্চ্ছবালুক 7; সং, ক্লীৎ, বিমলোপরস । 

জদ্বে আপনি-জ [জন্ জন্মান+ঘ 
(ড)- ক] যে জন্মে ৭মী_য) বিৎ তরি, 
আক্বোখ্পন্ন। শরীরজাত। সৎ, কী, 
রক্ত, শোণিত । পুৎ, পুত্র খশ্্। জাল 
স্ত্রী, কন্যা । 

স্বজন (স্ব আপনি-জন, ৬ঠী-ষ) অথ, 
পুহ, বন্ধু, আত্মীয়, কুটুন্ব। 

স্জাতি ; সৎ, স্্রী। নিজশ্রেণী। 
৷ স্বতঃ স্বেতস্, স্ব আপনি+1 পঞ্চমীস্থানে ] 

তস্-_ প্র) অং, নিজ হইতে, গ্মাপনা 
হইতে, স্ব । 

স্বভঃগ্রবৃত ; বিং, জিৎ, স্বঘংপ্রবুশ্ড, স্বেচ্ছা 
নুসারে কোন কাধ্যে ব্যাপূত। 

স্বত্তঃসিদ্ধ ; বিং, ত্রিৎ। ষাহ! কোন প্রমাণ” 

সাপেক্ষ নহে,আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। 
স্বতন্ত স্বে আপনি- তন্ত্র অভিলাষ, ৬ঠী 

_ হিৎ) বিং, ত্রিং, স্বাধীন, আত্মবশ । 
বত] শ্বে+তা_ ভাবে) সৎ, স্ত্রীৎ, স্বকীয়ত্ব । 
শিং-১ “কাম? স্বতাঁৎ পশ্ঠতি |” 

স্বত্ব স্বে আপনি+ত্ব-ভাবে) সং, ক্লীৎ, 
অধিকার ধন।দিতে প্রতুত্ব, দ্রব্যের ক্রয় 

বিক্রয়াদিতে বিনিযোজক ধন্ম । 
স্বত্বাস্পদ্বীভূত ; বিং, ত্রিৎ, ্বস্ব্থানীয়, 'অধি- 

কৃত। 
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খ্ব্প ৃ 

শ্বণন মেদ আন্দাদন। কর।4 অন(মনট)- 
ভা) সঙ ক্লীৎ, আন্বাদ্ন। লেহন । (্র- 

. আদন ভক্ষণ) ভক্ষণ । 

ত্বদান (স্ব দারা) সং, পুৎ সদ । 
সবধম্ু) মং» পুহ- ক্লীৎ, বেদাদিবিহিত ধর্শ) 
বাতি উক্ত আচার । 

দ্ধ শব আগাদন করা+আা- শু, দ-ধ) 
তাং, দেবোদ্েশে হবিদ্ন। পিহলোকের 
উদ্দেশে পিগাদি দ্রান। (+আ-ণ) তদ্দা- 

পিতুলোকের ভোজ্যবস্ত। দের মন্ত্র। 
পিঝোদকাদি । (% নিজ-ধা ধারণ 

করা+জআ.ড)- ক, আপ) স্বীৎ্, ঘেবী- 
বিশেষ, অগ্নিপত্রী ! আতিকাদেনীবিশেষ, 
পিতলোকের পরী । শিৎ_ ১৭নম্হ স্বধাটু 
স্াাহাৃয়ৈ ))? 

স্বধাশ্রিত্র সেধ। 
নের মন্ত্র-প্রির) মং) পুৎ) অগ্ি। কুষ্ট- 
তিল। | 

ব্বধভুক্ (স্বধাভুজ। স্বধা-ভুজ [ভুজ,; 
ভোজন কর17+-4(কিপ)-ক] যে ভো- 
জন করে, ২যা _ষ) সৎ, পুৎ, পিঠলোক।' 
পূর্ববপুকষ । দেবতা । 

হ্ধিতি _ পুং ] (ক্সদৃ 
'্বধিতী _স্ত্রীং 

সং, পুৎ_ স্ত্রী, পরত, কুঠার। 
দ্ববিতিহেতিক (স্বধিতি 

অস্থান্থিত সং, পু পরশুধারি যোদ্ধা । 

ছেদন করা7 

বন (স্বন শব করা+অ.অল্)- ভা) সং১। 

পুং ধ্বনি, স্বর | 

গ্বনচক্র ) সৎ, পু রতিবন্ধবিশেষ | 
'্বনিত (পূর্কে দেখ, তক) -শ্মু) বি, ত্রিৎ, 

ধবনিত, শব্দিত। (+ক্ত--ভাবে ) সৎ, 

ক্লীৎ, বজ্রধবনি | মেঘ্র্ধনি। শক । 

ক্থনিতাহ্বয় ; অং, পৃৎ, তগ্ুলীয় শাক। 
স্নো সাহ ; সৎ, পুৎ,। গণ্ডক। 

স্বস্ত ম্র শোভন-_অত্ত শেষ) বিং, ভিত, 

যাহার শেষ ভাল, শুভোদর্ক। 

স্বপন-_ক্রীৎ 7) ক্বেপ্ নিদ্রিত হওয়া? 
স্বপ্ন পুখ ) অনট, নঙ. ভাবে) সং, 

নিদ্রা । নিদ্রিত ব্যঞ্জির বিজ্ঞান, নিদ্রা" 

বন্ছায় বিষয়ানুতব। 

স্পিন 

পিভে।কের পিগাদি দ্বা-; 

তি.কি)-ণ, দ্রস্ধ), 

পরশু-হেতিক 

টউছিতি, : + য় 
শশী এটি 

ূ পিতা কর্মন্) সং, পু'১ শয়নকর্তী। 
স্বপ্নক্ৃৎ (শ্বপ্র নিড্রা- কৃং ক কর।4-০ 

(নিপ)- ক) যে করে) বিৎ ত্রিৎ, নিদ্রা- 
কারক । সন রা, হ্যুণীশাক। 

সবপ্রই শর্ত শ্ষপ নিদিত হওয়া+নজ 
(ঙজ)- ক) বিহ, ঠিৎ, নিদাশীস, 

| নিদিত। শদ্নশাল। [ক্মমন। 

| খপ্পদে (য়; সং, পৃ, নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃ 
ভাজন; মং, ক্লীৎ, আনন্দন | 
ভাববে আপনি-ভাব হওন ইন্তাি, 
৬ঠী-ষ) অত, পু, গ্রকুতি, আরূপ, 
আত্মভাব। স্বাভাবিক আনস্থা। উদ্দেস্টা 
অভিশ্রায়। 

স্বভাবজ (খ্ভাব-জ [জন্ জন্খন+অড) 

-ক) জাত) বিং, ত্রিং। শ্বাভানিক, ন্- 
ভাবজাত। [অং, ক্াভাবিকন্ধপে। 

ৰ আভাবতঃ (্বভাবতস্, ভাব +তম্_ প্রৎ ) 
। স্বভারোক্তি (স্বভাব--উদ্তি কখন) সন 

. স্ত্রী) স্ভাবকথন। কাব্যে_অলঙ্কার- 
] 

ূ 

ৰ 
| 

বিশেষ, কেন বস্বর যথাবৎ ব্ণন। 

স্ব স্্ আপনি-ভু [ড় হওয়া+০(ক্কিপ) 

1. -ক]ষে হইয়ছে, ৫মী -ষ) মং) পু, 
| আত্মহু- ব্রহ্মা, বিধুও, শিব । কন্দর্স। 
মেক ; সং) পুহ১ সতবখসর, বর্ষ । শিং-১ 

“সমেকমেকৎ বরদ] ভপ্তা তবতি চ্ডিকা।” 
স্য়,গুপ17) সং, জীৎ্, শৃকশিশ্বিকা 

। স্বয়ত্দত, শ্বযবন্দত্ত) সং) পু, পুত্রবিশেষ, 
৷ পিতৃমাত-বিহীন বা তাহাদিগের কর্তৃক 
ূ পরিত্যক্ত যে পুত্র স্বয়ং অন্যের পুত্রতা 
ূ স্বীকার করে। 
। শ্বয়বর স্বেয়ম্ব আপনি-বর মনোনীত- 
ৃ করণ) সং) পু, বিখ্যাত পদশ্ছ ব্যক্তি 

| আহ্বান করতঃ সভা করিয়া তন্মধ্য হ- 

| ইতে স্ত্রীকর্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ। শ্বয়ং- 
ূ বর স্থান । 

খয়ং্বরা (শ্বয়মু আপনি-বু মনোনীত 

করা+অঅন্)_ক, আপ) সং, জ্ত্ীৎ, 

স্বয়ং প পতি গ্রাহিণী সী । 

৷ স্বযুংহারিক1 ) সং) স্টীং, স্ত্রী বিশেষ । 

ৃ বয়স্ক ত স্ব আ।পনি-_ কৃত: করা হুই- 

| ফ্বাছে) বিং, ত্রিং, আত্ম) শিৎ-১ 

০৭ 



ষ্্্র 

ািরিরিরিা রিনিতার নিল 

প্ত্বিক্ চ ভ্রিবিধো দৃষ্টংপুর্বেজ্ভষ্টিং স্বয়ং- 
হতঃ।?? স্বাভাবিক, অধতুসিদ্ধ । অং) পুং, 
ক্কত্রিমপুত্র । শিং-৯ “মাতাপিতৃবিহী- 
চাঙা কৃত্রিমঃ স্যাৎ শ্বঘ্ৎকৃত11” 

হ্বয়মূ (্-অয় গমন করা+অমৃ-ক) 
খমং, আপনি, নিজে । সামর্থ্য । 

ছয় ) শ্বেয়মু আপনি-ভূ হওয়1+ 
ছয় 4 উড) *(ক্িপ)-ক) সৎ, পু, 

ব্রদ্ধা। হৃষ্টিবিষয়ে রজোগুণমন্ত ব্রহ্মা, 
পালন্বিষয়ে সত্বগুণময় বিঞুব, সংহার- 
বিষয়ে তমোগুণময় মহেখর--এই ি- 
মূর্তি। সমথু। বিৎ, ত্রিৎ, স্বততীবজাত ; 
যখ।--“উন্নত স্বয়জু শু কুচ হুদিমুলে।' 

গ্বয়ভূবস্গেয়ত ব্রহ্ম +অ-নিস্্রয়োজনার্থে, 
বা অপত্যার্থে। কিন্যা স্বযম্ব আপনি- 
ভু হওয়1+অ- প্রৎ) সং, পুৎ। ব্রহ্মা । 
প্রথমমনূ । বা -জ্জীং, ধূতঅপত্রা | 

খর স্বে শন্দ করা+*(শিচ)-ধি, খ- 
অর) অং, স্বর্গ, জুরলোক। আকাশ । 
প্রভা, সৌন্দধ্য |হুধ্য ও প্রুব নক্ষত্রের 
অধাশ্থান। পরলোক | নিরবচ্ছিন্ন হৃখ। 

শ্বর (স্ব শন্দ করা+অ(অল্)- ভালে) 
২, পু, উদ্ান্ত [উতৎ্দ উচ্চ-আ-দ। 

উচ্চারণ করা+ ত(ক্ত) -শ্্র, যে উচ্চ ক- 
রিয়! উচ্চারিত হয়], অনুদান [অন না 
-উদ্দাত যে উচ্চ করিয়া উচ্চরিত 

হয়া, স্বরিত [স্বর+ইত-জাতার্খে, যা- 
হাতে গুক্ললঘু মিলিয়া স্বরসংজাত হুই- 
যাছে)] এই ভ্রিবিধ কণধ্বনি। পবন, শঙ্ব। 
ই প্রভৃতি বর্ণ । তত্ত্রে-প্রাণাগিবাঘুর 
ব্যাপারবিশেষ । ষড়জ, খঘভ, গান্জার, 

া ১৬৫০ ] 

| 

ন্বর 

সন্ধিবিষয়ং স হি ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে । খধত 
(খষ [তু] গমন করা, পাওয়1+ অভ - 
প্রৎ) তথাহি বায়ুই সমুদগতো। নাভেঃ কষ্ঠু- 
শীর্যঘমুদগতঃ | নদতৃষ্যতবদৃঘম্মাত্তেনৈব 
খষভঃ স্বৃতঃ | গান্ধার (পান্ধ গন্ধসমূহ 
[শ্বরান্তরের গঙ্গসমূহ]-খধ পাওয়+অ 
_ক) তথাহি বাসুঃ সমুদগতো নাভেঃ 
কণশীর্ষ সমাহতঃ। নানাগস্ষকহঃ পুণ্যো 
গান্ধারস্তেন হেতুনা। যড়জ যেষ্ ছস্স 
-জ [জন জন্মান 4 অ্)- ক] ষে 
ভান্মে, ৫€মী-ষ) তথধাহি নাসাং কঃ 
মুরস্তালু দিহ্বাৎ দস্তংশ্চ জংশ্রিতঃ | 
ঘড়ভ্যং সংজায়তে যম্মাত্তম্মাৎ ষড়জ 
ইতি স্থৃতঃ। মধ্যম (মধ্য লাভিদেশ+ম 
- ভবার্থে) তথাহি তদ্বদেবোশির্তো বায়ু- 
কূরঃ ক সমাহ্তঃ নাভিপ্রাপ্তো মহা- 
লাদে মধ্যমস্তেন স স্ৃ্তঃ। ধৈবত ধৌমৎ, 
পণ্ডিত -গেয়ার্থে ন-ব অথল1 ধে 
[ম্বরসমূহ] পান করা বত - প্রৎ) ত- 
থাহি অভিসঙ্গয়তে যম্মাৎ স্বরাংস্থৈনৈষ 
খৈবতঃ । স তু ভাবত প্রধানত্বাৎ ললাটে 
ব্যবততিষ্ঠতে | পঞ্চম পে পচ [্বর]+ 
ম-পুরণার্থে) ভথাহি বাফুঃ সমুদ্গতো 
নাভেকহে] হৃতৎকঠ মুদ্ধন্থ । বিচরন্ পঞ্চম- 
স্থান প্রাপ্ত্যা পঞ্চম উচ্যতে । সম্পূর্ণ স্বর; 
যথা-ষখগমপধনি। প্রাণাদ্দি বাযুর 
কার্ধ্বিশেষ। প্রয়োজনবশতঃ 77 বা 
শন্দবিশেষের গুরু উচ্চারণ । 

স্বরগ্রাম_“কেবল সাতটা ধাতুমাত্র অবলম্বন 
করিয়। তালযোগে কোন রাগ গান করার 
নাম স্বরগ্রাম ।? 

মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষার্ষ--এই অপু । স্বরস্ব ; অং, পুং, গলরোগবিশেষ | 
বিধ গানাজধ্বনি, জ্বর | শিং-১ “সম্বরো 
যঃ শ্রুতিস্থানে স্বনন্ হৃদ্বয়রঞ্জকঃ। ষফড়- 
জর্ধভ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমন্তথা। ধৈব- 
তশ্চ নি্ষাদশ্চ দ্রঃ সপ্তপ্রকীর্ভিতাঃ | 

স্বরপত্তন (শ্বর নিয়মানুসারে উচ্চারণ - 
পন্তন নগর) সং, ক্লীং, সামবেদ) এই 
বেদ শুর করিয়া! উচ্চারণ করিতে হয়। 

স্বরতগ্গী (-_ শ্গিনৃ) সৎ) পুং, পক্ষিবিশেষ । 
মযুরবৃষভচ্ছা গক্রোৌপকো কিলবাজিনঃ। মা- | স্বয়লাপিকা ম্বের গানাকধ্বনি_-লদ্ নৈ- 
তঙ্গশ্ক্রমেণাহু১ঃ স্বরানেতান্ হহূর্গমান্ 
ইতি।” নিষাদ (নি-সদ্ [স্বর সকল] 
শয়ন কতা+ অ-ধি) তথাহি নিষীদত্তি 

স্থরা আন্মুনাদত্তেন হেতুনা। আত শষ 

পুণ্য প্রদর্শন করা অকণেক)- প্রং) 
সং, স্ত্রীং, বংশী, বাশী। 

স্বরস (স্ব নিজ-রস অভিপ্রায়, ৬ঠী- 
ব) সং পুধ, স্বাভিপ্রান, আপনমত, নিল 



ষ্বর্ 

মত। পেবণজাতরস। বিলক্ষণ রসবোধ। 
শিলাপিষ্ট কক্কবিশেষ। 

স্বরাট (স্বরাজ, স্ব আপনি-রাল দীন্তি 
পাওয117০(কিপ)- ক) সং,পুৎ,ছয়ৎদীপ্ত, 
ঈীশ্বর। করিতে পার! যায়। 

স্বরান্ুভাবকতা---ষে বৃত্তিদ্ধার] সবরের অনুভব 

স্বরাপপা (স্বর স্বর্গ _-আপগা নদী ) সং, 
লিং, অবর্গদা1, তুরনদী। 

স্বরাল্ ; সৎ, পৃ, বচা। 

স্বরিত ঘ্ৰের গালাআধ্বনি+ই _ সংজাতা- 
রে) সং, পুই, তয় স্বর, লঘগসযিলিত 

সর, উদ্দাত্র-আন্বদ্দান মিলিত স্বর। বি, 
রিৎ, স্বরযুক্ত | উচ্চরিত। স্বের4ক-শ্) : 
ক্ষিপ্ত | [রাক্। 

শ্বরীশ্বর (দ্বর্- ঈশ্বর ) সং, পুৎ, ইক, দেব- 
স্বর (নদ শন্দ করা1+উ-ক) সৎ, প্রৎ, 

অশনি, বক্স | বাণ। হৃর্ধযকিরণ | বুশ্চিক- 
বিশেষ। (+উ-ধি) যজ্ঞ। মপণণ্ড। 

কুটি তে আপনি- কচি 
ভরি, স্বতন্ত্র, হ্েক্ছাবন্ত। সৎ,স্লীং। স্বেচ্ছা। 

দ্বক্ূপ (স্ব নিজ- রূপ আকুত্তি, ৬ঠী-ষাঁ 
সং, ক্লীৎ, প্রকুন্নি) ভান | আ্বাভাবিক অ- 
বস্থা। (ম্ব-রূপ-ঞি০+অংঅন্)- ক) 

বিৎ) ত্রিৎ। পণ্ডিত । জুন্দর, মনোজ্ঞ । প্র- 
ক্রুত। সদুশ, তুজ্য। 

দূপযষোগ্য তরূপ-ধষোগ্য সক্ষম, ৬ঠী-_ 
ঘ) বিৎ, ত্তিং, কার্ধযসাধনযোগ্য | 

শরূযোগ্যত। (স্বরূপযষোগা 4 তা- ভাবে) মং, 

স্্রীৎ, কার্ধযসাধনযোগ্যতা, সিদ্ধি করিনার 
্ষমতা । [সরূপতা। 

ক্বরূপসম্বন্ধ ; অং, পুংঃ অভিন্সন্বন্ধ, তং: 
স্বরেপু ; সং, শ্ীৎ, হৃর্ধ্যপত্রী, সংজ্ঞা । 

ছর্গ হে হখ-্জ, পাওষা+অঘেঞ)_ 
ধি, অথবা স্বর্-গৈ গান করা+ অডে) 
সন) সং, পু, হৃরলোক, দেবনগরী । 

ভূস্, ভূবন, শ্বর্, মহস্্ঃ জন, তপন্, সত্য 

'এই-সপ্্র | নিরবচ্ছিন্ন হৃখ। 
স্বর্গ! (স্বরে মর্গ_গঙ্গা) সং, স্্রীৎ মন্দা- 

কিনী, হারনদী। 

দ্ব্গণিক] (স্বর স্বর্থ-গণিকা বেশ্যা) সং, 

সত্রীং, স্কর্ষেশ্যা, অগ্পরা । 

[ ১৬৫১ ] 

অভিলাষ) নি*, : 

বর্ণ 

যে স্বর্গে গমন করিয়াছে, যুত। 
্বর্সতি শবে স্বর্গ-গতি শ্বমন, ৭মী-ষ) 

সৎ, স্ত্রীৎ হর্গে গমন । মৃদু । পারলোৌকিক 
হৃধ।' [পৃৎ, ইন, দেবরাজ । 

স্বর্পতি ্বর্গ-পতি স্বামী, ৬ঠী-ষ) লং 
্ব্গবপূ সর্গ_বধূ স্ত্রী, ৬ী_হ্) সং, আ্রীৎ, 
রা অপ্নরা। 

স্র্গলোকেশ (স্বর্খলোক - ঈশ সং, 
পুং, ইন্দ্র । শরীর । রি 

সর্গাচল (স্বর্ণ -অচল পর্ান্ত) সং, পু 
হামেকপন্বত। 

স্র্নাপগা ঙর্শ -অপগা নদী, ৬ঠী-ষ) সং, 
স্্ীৎ, সণ, গঙ্গানদী । 

| সর্গগিরি, স্বর্ণিরি স্বে্গ, সর্-_গিরি পর্বত) 
| সং, পুত, সুমেক পর্মত। 
| স্বগাঁ (হর্গি, দর্ণ+ইন্-অস্থার্থে)ট সং, 

! 

] 

[ 

পুং, দেবতা, হ্রলোকবাসী। বিৎ, ত্রিৎ, 

সত । 

স্রগৌক্ষাঃ (সগোৌকিস-ওকস্ স্থান, ৬ঠী 
_ হিৎ) সং, পৃৎ, হুর, দেব | 

 স্বগ্য, স্বগীয় শ্র্গ +ষ্ট্ে) ঈয়নীঘ) - ইদ- 
(. মর্গে) বিৎ, ত্রিৎ, হসম্ন্ীয়। হর্গহখ- 
| জনক । 
| সর্তক ; সং, পুৎ, মর্জিকাক্ষীর । 
ন্বর্ণ মু সৌন্দর্য -পণ্ পাওয়া (অন্) 
৮ এক কিন্বা হব সুন্দর-অর্ণ বর্ণ, ৬ঠী 
1. - হি) সৎ, কীৎ, কাথান, সুবর্ণ, সোণা। 

ৰ 
সুবর্ণ কর্ষ। গুস্ত,র) পুতুত্া। নাগকেশর । 

| সর্ণকণ ; সৎ; পুঙঃ কণগুগ্গুলু। 

'স্র্ণকায় €্র্ণ সোণা-কায় দেহ) সৎ, 
ূ পুং, শকুড | বিৎ, ত্রিং, জুবর্ণ ময় শরীর । 
 স্র্ণকার, সর্ণকুৎ ত্বরণ কার, কঙ [কু করা 
|. +অষণ্), *কিপ)-কা] যে করে, *যা 
| _ষ) সৎ, পুং সেকরাজাতি। 
 ক্র্ণচড় শের্ণ _ চূড়া শিখা) সং, পৃৎ, পক্ষি- 1 

| বিশেষ, চাসপন্ষী । কুদ্ধুট ! 
| সত্ণ পের্ণ-জ জন্ জন্মান+ অ(ডে)- ক] 

| জাত) সৎ, ক্লীৎ, টিন্ধাতু । 
। কর্ণ, স্র্নপী (র্ কর্ণ_নদী, ৬ঠী-ষ) 
| সং, স্ত্ীং, মন্দাকিনী। গঙ্গা। 

রি ০৯১১-০০০৩/১৬০ 
্র্গত স্বের ্র্গ-গভ গিয়াছে) বি, ত্রিং, 
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বব! [ ১৬৫২ ] ব্থ 

স্বর্ণদীধিপ্তি টি - দীধিতি কিরণ) সং, পু | বাস করে, এমী -.ষ) সৎ, হ, জরীৎ, চিরপিতৃ- 
অগ্নি) বহি । 0 [বৃক্ষ । গৃহবাসিনী বিবাহিতা অবিবাহিতা কন্তা | 

সবর্ণদ্রে (স্বর্ণ_দ্রে বৃক্ষ ) সং, পুৎ, আরথধ-. স্ববীজ স্ব আপনি -বীজ) সং,পুৎ, আত্মা | 
সবর্ণপক্ষ স্ের্ণ_ পক্ষ পালখ, ৬ী_: হিৎ) সং, র্লীৎ, নিজকারণ। | 

পু, গরুভ্ভ, স্থবর্ণপক্ষশালী স্বাসা (ক্বন্ত, হু--অস্ হওয়া ক) সংঃ 
দ্র্ণপদ্দা রণ _ পদ্দা, ত্বর্পপদ্রধারণ করে বলিয়া) | ক্ীং,ভগিনী, বোন । 
অহ, স্্ীং, স্বগ্জা, সুরনদী । স্বস্তি স্কে শুভ-অঙগ 'হওয়11-তি-ক্তি) --' 

স্বর্ণপাঠক 7; সং, পুং, টন্কণঃ সোহাগ । ূ ভাবে) অং, আশীর্বাদ । শুভ, ক্ষেম, 
স্বর্ণ পুষ্প (দ্বর্ণ -পুগ্প ফুল) সং, পুৎ, চম্পক- ূ মজল। পুণ্যাদি। স্বীকার, হাঁ। সম্তোষধ। 

রুক্ষ । সৌদালি গাছ। বাবলাগাছ। স্পা স্বস্তিক স্বেস্তি+কণ _ যোগ) সং, পুৎ _ ক্লীৎ, 
_স্ট্রীৎ, কলিকারি। স্বর্ণ, লী । সম্মুথে বারাণ্ডা বা টাদনিযুক্ত প্রাসাদ । 

স্বর্ণকল1) সৎ, স্ত্রীৎ, পীতরস্তা । যোগাঙ্গ আসনবিশেষ । সং, পু) মাঙ্গ- 
দ্বর্ণলত্তা ; সং, স্মীৎ, জ্যোতিক্মতী । লিক দ্রব্য । পিটলিনিশ্রিত মাঙগল্য দ্রব্য- 
স্বর্ণবণিক্ক (ক্বর্ণবণিজ, স্বর্ণ বণিজ ব্যব- বিশেষ । সর্পকণ।। সর্পফিণাকৃতি হস্তপাত্র, 

আারী ) সৎ, পৃ, সোণারবেণিয়া জাতি । হাতের ঠোউা। চতুষ্পথ, চৌরাস্তা । 'আ- 

দ্ৰর্ণবর্ণ ; সং, স্্ীৎ, হরিদ্রা। কৃতিনিশেষ, যাহা ব্স্ক বা দ্রব্যের উপর 
দ্র্বিশ্ব ত্র্শ-বিলু ক্ষুদ্র চিহ্ত ) সং, পৃঃ অধিকৃত হইলে উহার শুভোৎ্পাদন 

বিষুং । হৃবর্ণকণা। [মণি।  করে। চতুক্ষ, আসন-বিশেষ। পিষ্টক- 
টার সৎ, পু, রত্ববিশেষ, গোমেদক : বিশেষ লম্পট | লশুন। 

হন (বর দ্বর্গ_-ভামু কিরণ, ৬ঠী- ! সস্তিযুখ তস্তি-মুখ আরম্ভ) সৎ, পুত, 
হাৎ ) আঃ পুং, রাহ্গ্রহ। ূ লেখ, লিপি । ব্রাঙ্গণ। বিং,ত্রিহ) অ্তন্ি- 

ই (সরু অর্গ_যাঁত, ৭মী-ষ) বিংওত্রিং) ' পাঠক । 
সর্ঘত, মৃত । স্বন্তিবাচন স্গেস্তি মঙ্গল -বাচন উচ্চারণ, 

স্বর্পোক €ত্বরু স্বর্গ_লোক ভুবন, যৎখ-_ ৬ঠী _ ষ) সংক্লীং, মঙ্গলকাধ্যযারন্তে মঙ্গল ] 

স) সৎ, পুহ, ভবরলোক, স্বর্ণ । : কথন, দ্স্তিশন্দের উদ্চারণ। 

অবর্ববূ, র্বেশযা (জর আর্গ_বধৃ, বেশ্যা অশ্তিবাচনিক ত্শ্ষিবাচন + ইকফ্িকী 

ৃ 
শ্রী, ৬ঠী _ষ) সহ, স্ীৎ, অপ্নরা। প্রৎ) ধিৎ, ত্রিৎ। দ্বস্তিবাচনকারক | স্তর 

দ্ৰর্নপী জেতে স্বর্গ বাপী জলাশয়) মং,; বাচনসন্বন্ধীয়। 
সস্ত্যক্ন ত্স্তি মঙ্গল- আয়ন [ন্গা-ই 

জনৈদ্য (দ্র ম্বর্ণ- বৈদ্য চিকিৎসক, | গমন কর17+ মনআনট। জা] আগমন, 

'৬ঠী-য) সং, পু, দ্বিৎ, স্বর্ণের চিকিৎ- পমী- হি) সহ, ক্লীৎ,। কু গ্রহ শান্তির 

রীশং, জ্ররনদী, গা | ূ 

| 

[ 
ক্ষ, অধ্বিনীকুমারদবতব। নিমিল স্দোপিবিহিত মঙ্গলকর্খানুষ্টান, 

| 

ক্বলীন ; সৎ, পুৎ, দ্বানববিশেষ | শুনভ্ভাবহবিপি। দান্গ্রহীতা ব্রা্মণগণের 
বল (হু আতিশয- অল্প ) বিৎ, ত্রিৎ অতি আশীব্বাদ । 

স্ষন্থ (স্ম আপনি-স্ছ যেথাকে, ৭মী- 
ব)বিৎ,ত্রিং, নিকুদ্ধিগ্ন, নিঃসন্দিক্ষ চিত্ত 

অল্প । অতি ক্ষুদূ। 

স্ব্পকেশী ; অহ, পুত, ভূতকেশ । বিং, ত্রিৎ্, 
অত্যলকেশবিশিষ্ত । স্থির ৷ বিনাষ়াসে তুখে অবস্থিত । শিৎ- 

স্ল্পপত্রক্ক ; সং, পু, গৌরশাক । ১ পন্দস্তা ভবন ময়ি জীবতি ধার্ভরাষ্ট্ীঃ 1”? 
বশ শ্বে-বশ অধীন) বিংত্রিৎ, শ্বায়ন্ত, | জন্তষ্ট-চিন্ত। জমাহিত-চিত । সুপ্ম, নী- 

'আত্মবশ । রোগ । (ঝর শ্বর্গ _স্থা থাকা4 অড) 
গু + 

ব্সিনী সে জ্ঞাতি [মধ্যে -বাসিন্ ঘষে -ক) সর্ণন্থ, দুত | 



স্বাঁছু ্ 
০ 

সবত্রীয় [ত্বন্* ভঙ্গিনী 4+- ঈয়ণীয়) _ অপ- 
ত্যার্থে) দং, পৃ, যা _ শ্্রীং, ভগিনীর পুত্র 
ব! কন্যা । বিং, ত্রিং, ভগিল্ীমন্বন্গীয় | 

দাক্দপাদ ; সং, পৃ, নৈয়ায়িক) তার্কিক। 
স্বাক্ষর (স্ব অক্ষর) সং, পুৎ, সহি, দস্তখহ। 
স্বাগত শ্ শুভ- আগত আগমন) সং, 

ক্লীং। তুখে আগমন। শিং-১ “স্গাগতং 

বিশেষ । 
দ্বাঙ্কিক ) সং, পু, মার্দদিক। 

পাচ্ছন্দা (সচ্ছন্ন1+যং+7)- ভাবে) আৎ, 
রীৎ, স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা । 
স্বাস্থ্য । 

অথ, ক্রীৎ স্বৃতন্ত্রতা, স্কাদীনতা। 

কাতি -তী স্ব শুভ,অথনা দ্গ আপন - অং 

গমন করা 4 ই- 

ক)মং,ন্্রীং,নক্ষত্র- 

বিশেষ, ইহাতে 
ভতফল, যথা 
“কনর্পন্ূপশ্রভযা 
সমেহঃ কান্তা- স্বাতী (শঙ্গাত্র) । 

১৬৫৩ ] 

৷ শ্বাহুধন্বা;) স”, পুং, কামদেব। 
| ক ইফল ) সং কী”, বদরীফল। লা-ক্রীং, খানধীকারান্ ।৮ (কুমার )। কুশলপ্রশ্ন। । দ্বাদুরসা ) সং,শ্রীং, ওষধিবিশেষ, কাকোলী। 

শুভাগমন। তা1- স্ত্রী, ১১ আন্ষর ছন্দ: 
1 

সন্থতা) ূ 
ূ সাদ (স্সাছু মিই- অন্ন টক ) সং, পৃংঃ 

স্বাতগ্কয সেতন্ত্র সেম্ছাচাবী+ষ/ফ্য)-_ ভা), 

পপপপাপাপাাসও সপ পিশা ীপ 

ওষধিবিশেষ, জীরক ! মধু, গুড়। 
_স্ত্রীত দ্রাক্ষা। 

স্বাহৃকা ; সং, স্্ীৎ, নাগদ্স্তী। 
স্বাহুখণ্ড ; মং, পুৎ, গুড় । 
সবাহুগন্ধা; সৎ, স্্ীং, ভূমিকুষ্মাগ্ড। 

ছ্,দী 

[কোলি। 

ভ্রাক্ষাজাতসুরা। ড্রাক্ষা। আমড়া । শতা- 
বরী। 

স্বাহুকণ্টক (স্বাদ মিষ্ট-কণ্টক কাটা) 
সং, পু, বিকঙ্ষতবৃক্ষ | গোক্ষুরীলতা । 
নিকণ্টকবৃদ্ষা। 

দাড়িন্ননুক্ষ। 
 স্গাধিকার স্ব আপনি - অধিকার, ৬ঠী -ষ) 

স”, পু, নিজ অধিকার, নিজ কর্তব্য । 
শি ১কিশ্চিৎ কাঙ্াবিরহগুরুণা স্বাধি- 
কারাহ প্রমত্তঃ শাপেনাস্ংগমিতমহিসা |? 

স্বা্িষ্ঠান ; সংক্ীৎ, লিন মলস্থ হমুম] নাড়ীর 
ভান্তর্গত ঘট দলপদ্পিশেষ। 

স্গাধীন (সব আপনি -'্ধীন বশ, ৬ী_ 

জনপীতিরতিপ্রস্গঃ | সাতিঃ প্রন্থতৌ 
যপি নিত্যং শ্তাৎ মহামতি গ্রাপ্নবিভতি- 
যোগঃ |” হু্যপত্ঠীবিশেষ। খরা । 

দারা (17911917£) আক্রমণ অথবা আস্ম- 
রঙ্গার্থে তরবারি প্রয়োগবিষয়ক নৈপুণ্য- 
াধন-বিদব্যা। 

ধান (স্বাদ আস্বাদন কর14'আঅপ)-_ 
ভা) সহ, পুং, রসানুভপ, লেহন । প্রীতি | 
+আল _শম্ম) রস, আন্বাদ। 

হাদন (স্বাদ দেখ, অন.সনট্)-- ভা) সং, 
কী, রসশ্রহণ, আস্বাদানুভব। (+মনট 

কমু) রম । 
খাদিত (আসাদ দেখ, তক্ি)_ব্দব ) বিৎ, তরিৎ, 

ভক্ষিত, গৃহীতস্বাদ। আন্বাদিত, লীঢু। 
শীত । 

শাহ (স্ব আস্াদ করা4উ৭্_ ক) বিং, 
ত্রিং, ছুঃ-ছু কিন্বা দ্বী- ছু) মিষ্ট, মপুব, 
হুক্ষা। মনোজ্ঞক। সং, পুহ। মতুররম। 

ষ) বিং, ত্রিৎ। জেচ্ছাচারী, আত্মবশ, 

পরাদীন নয়, সনন্ত্র। 

স্বাধীনতা (সদন +তা_ ভাবে ) সৎ) কী, 

সতম্বতা, আতম্মণশতা। 
৮ সদ আপনি -অধীন বশ 
সাধীনভর্তকা | _পতি, ভর্ভ সামী, ভঠী 

হছিহী শহ) স্থীহ, নায়িকালিশেষ, নায়ক 

যাছার বশত | শিহ-১ কাস্তে রতি- 

গণাকৃঞ্টো ন জাতি সদশ্সিকগু । বিচিত্র" 
বিমা মন! সা স্যাহ সাধীনভর্তকা।?? 

স্গাধ্যায় হু ল্ুকুত আআ আবুতা- অধ্যায় 

অধায়ন। হ্ুকুতির জনা আবুপ্তিপূর্রক অধ্য- 

রন থা 'সনুত্তিপূর্নক বেদধ্যয়ন) আভি- 

ধানিক নাম জপ গজাপ। কোন কোন 

মতে শাঙ্টমাদেরই হুন্দর ও বিশি্রূপে 

ভধাষনকে শ্সাধ্যায় কহে) শু শন্দের 

ভর্থনুন্বর, শা শন্দে বিশিষ্টরূপে এবখ 

অধ্যাঘ শন্বে ভাপায়ন। ইহার সুক্তি 

সুপ্পষ্ট । যোগাদি শানে উল্লিখিত হ্ই- 



কাপ 

মানে প্ধর্্স্যাৎ পরমার্থাঘস সতৎ স্যা- 

দাত্শুদ্ধয়ে । ক্ষমাস্তাৎ লোকলাভায় 

স্বাধ্যায়ে ব্রহ্মহেতবে 1১? অর্থাৎ ধ্ দ্বার] 

পরমার্থ, সত্য দ্বার আত্মশুদ্ধি, ক্ষমাহ্থারা 

লোকজয়, এবৎ স্বাধ্যায় দ্বার! 'পরমার্থ 

লাভ হয়। বিজ্ঞানমতে হু শব্দে ঈশ্বর, 

'আ শষে প্রকৃতি এবং অধ্যায় শন্দে 
আলোচনা । বেদে এই পুরুষ প্রকৃতির 
সর্বতোভাবে আলোচনা আছে। এই 
জনা ইহার নাম স্বাধ্যায় অথবা স্ব শবে 
আত্মা, ও অধ্যায় শব্দে সবিশেষ বিচার 

পূর্বক অধ্যয়ন। কিম্বা ব্য শব্দে হুখাধি- 
ঠান স্বর্ণ যে স্বর্ণ ঈশ্বর রূপের নামাস্তর 

মাত্র । এবং অধ্যায় শব্দে প্রাপ্তিক ব্যাপ্তি । 

কোন কোন তন্ত্রমতে স্ব শব্দ স্বাধিষ্ঠান 

চক্রে এবৎ অধ্যায় শন্দে কুলকুণগুডলিনীর 

সাক্ষাৎ্দর্শন। ভক্তি শাম্মমতে দ্দ শন্দে 

বিষুঃ, অধ্যায় শবে অধিষ্টান, সেই বিষুধতে 

অধিষ্ঠান অথবা স্ব শব্দে অসাধারণ এবৎ 

অধ্যায় শব্দে প্রাপ্তি । কোন "কোন মতে 

্বাধ্যাযের অর্থ যোগ । কেন না “যোগ- 

কন্ন্র কৌশলমৃ, যোগে ত্রহ্মস্রলোরৈ- 

ক্যমৃ।” অর্থাৎ যোগ শ্রন্দের লৌকিক 

অর্থ কর্মদক্ষতা! এবং পারলৌকিক অর্থ. 
বর্গ ও আত্ম একতা) সৎ,পু২»বদাধ্যয়ন, 

বেদ্পাঠ। বেদাংশবিশেষ। 

প্লাধ্যায়বান্, স্বাধ্যায়ী স্োধ্যায়ব»স্যাধ্যায় + 

বহবেতু)-_ অস্ত্যর্থে। স্বাধ্যায়িন্, ্বাধ্যায় 
1+ইন্-_অস্তর্র্থে) সং, পু বেদপাঠক, 
ষেবেদ পড়ে। [পুৎ, স্বন, ধবনি, শন্দ। 

বান স্বন শন্দ কর1-4 অ(ঘেঞ)-- ভা) সং, 

দ্বাস্ত শ্বন শব্দ করা1ত(্তি)- ক, নিপা- 
তন) সং,ক্লীৎ, চিত্ত, মনঃ । গহ্বর । (+ক্ত 
-স্ড) বিৎ, ত্রিৎ, শঙ্দিত, ধ্বনিত । 

স্বাপ (স্বপ্ নিদ্রিত হওয়14 অ(ঘএঞক)- 
ভা) সৎ, পু, নিদ্রা । নিদ্রাবস্থায় বিষয়া- 
নুভব, সপ্ন । 'অটৈতন্য । পক্ষাত্থাত, স্পর্শ 

শক্তি-রাহিত্য । পক্ষাত্থত রোগ। 
গ্াপতেয় স্বে নিল বাধন -পতি স্বামী+ 

এয়ফ্েষ) _ ইদমর্থে) সংক্রীং,ধন১সম্পত্তি, 
বিভব। 

১৬৫৪ ] স্বাস্থ্য 

সি ৩ 
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স্বাপদ শ্বোপদ দেখ, শ-স) সং, পু, বন্য" 
জন্ভ। হিংঅ্রজন্ত। 

স্বাভাবিক (স্ব্ভাব প্রকৃতি + ইক(ফ্ক) _. 
ভবার্থে) বিৎ, ত্রিং, স্বভাবসিদ্ধ, নৈস্- 
গিক। 

স্বামিজভষী (-জ্যিন্) সৎ, পুৎ, পরশুরাম । 
স্বামিত্ব (স্বামিন্1+ত্ব-তভাবে) সং, রীৎ, 

প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব । স্বত্ব, অধিকার। 
ত্বামী (শ্বামিন্, মন উশর্য +মিন্-_ অস্ত্যর্থে) 

সং,পুহ। অধিপতি, প্রত । রাজ । শি২--১ 

“স্বাম্যমাত্যঃ শ্রন্ৃৎ কোষে" স্ব ছুর্গনলানি 
চ।১? পতি, ভর্তা । পি * ত্রাহ্ধণ । গুক। 
কার্তিকেয়। বিজ্ঞ । (শব । বাহস্যায়ন 
মুনি । গরুড়। পরমহৎস) ষথা-_শীধর 
স্বামি প্রভৃতি । বিং, ত্রিং, অধিকারী । 
প্রত । 

স্বায়স্তুব (স্বয়ন্ত ব্রহ্মা 4 অ(ষ্) _ অপত্যা- 
থেঁ ইত্যাদি) সং, পু, স্বর়ভূ-পুত্র, প্রথম 
মনু । বিং, ত্রিৎ, স্বক্বন্তসম্ন্গীয় । শিং-১ 
“ধাম লারস্ুবৎ যষুঃ |”? বী- স্ত্রীৎ, ব্রাহ্গী। 

স্বারাট (স্বারাজ, র্ সর্শ-রাজ, দীপ্তি 
প1ওয়া+০(ক্ষিপ)- ক, ৭মী-যষ ) সৎ 
পু, স্বর্গের রাজা, ইন্দ্র । 

স্বারাজ্য স্বেরাজ.4+যফ্বে)- ভা) সং, ক্লীৎ, 
ঈশ্বরত্ব। (স্বারাজ +ষ্য) স্বর্গরাজ্য । 

ইন্দ্রত্ব । 
স্বারোচিষ (সেরোচিষ + অংস্ঃ)-_ অপত্যাণ্ে) 

সং, পুৎ,দ্বতীয় মন্ু। 
স্বার্ভিত (স্ব _ অর্জিত) বিৎ্, ত্রিৎ, স্বয়ংলব্ধ। 

স্বার্থ স্ব "আপনি -অর্থ প্রয়োজন ই- 
ত্যাপি, ৬ঠী-_ষ) সং, পু, স্বকাধ্য, নিজ 
প্রয়োজন । স্বীয় অর্থ । বিশেষণ । লিঙ্গার্থ- 

বিশেষ। 
স্বার্থপর 1 

স্বার্থপরায়ণ 

স্বকার্যযমাধনে ততপর, 
সিদ্ধি বিষয়ে ব্যগ্রা। 

স্বর্থিক স্বার্থ+ইক্িক) _শ্ম) বিৎ, ত্রিং, 
স্বার্থে বিহিত ব্যোকরণোক্ত প্রত্যয়)। নিজ 
অর্থ হার! সম্পার্দিত । স্বার্থপর। 

্বানছ্য (হুস্থ1হজ্টে) ভাবে) সৎ, ক্রীং, 

স্বোর্থ-পর, পরায়ণ তত” 

পর, ৭মী-ষ) বিহ, তরি, 
লিজপ্রয়োজন- 



হ্থেচ্ছ! | ১৬৫৫ ] শোর 

সুস্থতা) আরোগ্য । সম্ভোষ। নিরুদ্বেগ, | স্বেচ্ছামৃত্যু স্বেস্হা! 

নিশ্চিম্ততা । সুখে । 
হা ছে শুভ-আ-হ্যে (দেবতাদিগকে] 

আহ্বান করা4 আডা)-প, কিম্বা সদ 
আশ্াদন করা1+আআ-- প্র দ-ুহ) অং, 
দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘ্ৃত প্রদ্দান। তদ্দা- 

নের মন্ত্র । (41কআ--শ্ম) অগ্নির ভার্ঘযা। 

মাতকাবিশেষ ; ষথানমঃ স্বধায়ৈ স্থা- 
হায় | 

স্কাহাপতি (ম্বাহা অগ্সিপত্ী -পতি 
হ্বাহাপ্রিয় / স্বামী, প্রিয়, ৬ঠী-ষ) সং, 

পু, অগ্নি । 

শশী পাপী 

_._ শী ীীশিস্পীপাস্পীশিশি 

টির টি 

স্বাহাভৃক্ স্বাহাভুজ, স্বাহ!-ভুজ [ড়ুজ 
ভোজন রা+ ০(কিপ)- ক] যে ভোজন 
করে, ২য়! - ষ) সৎ, পুহ, ছেবত1। 

স্িৎ শ্ে-ই গমন করা+,রিপ)-_ক, ূ 
২-- আগম) অথ, প্রশ্ন । বিতর্ক । সংশয়। 
পাদপুরণার্থক। | 

স্বিন (শ্ি র্্বা্গ হওয়া ইত্যাদি+ তক্ত) | 
_কা বিৎ, ত্রিৎ, স্বেদযুক্ত, অম্ল)! 
বযথা__“হ্বিন্রক্াতোমলাদিব |”, আদ্র! 
পক ।করিন্ন। র 

ত্বীক্ষে _ঈক ক্বীক) _ প্রত) নিৎ,টিৎ,সকীয় |; 
দ্বীকার শ্বে আপনি-কার করণ+ঈ(চি) ূ 

- অভূততভ্ভাবার্থে) সং, পু, প্রতিজ্ঞা, 
অঙ্গীকার | পরিগ্রহ। প্রতিগ্রহ, গ্রহণ। | 
আয্মস্তীকরণ। বশীকরণ। ূ 

্ীকৃত (স্ব আপনি-কৃত যাহা করা, 
হইয়াছে,ঈচি) _অভুত তস্ভাবাণে9 বিৎ, ূ 
ত্রিং, অঙজীকৃত। সম্মত । পরিগৃহশত। 
প্রতিগৃহীত, গৃহীত । আয়ত্তীকত । 

ত্বীয (স্ব আপনি+উঈরনৌয়)-_ ইদমর্থে) 
বিং, ত্রিৎ, স্বকীয়, আত্মীয় নিজ। য়া 
স্তীৎ, নায়িকাবিশেষ, স্বামীর প্রতি অনু- 
রঙ্কণ নায়িকা । 

স্বেচ্ছা স্বে আপনি _ ইচ্ছা, ৬্ঠী -ষ) সং, 
জ্রীং, ষদৃচ্ছা, আপন ইচ্ছা, প্বচ্ছন্দ। 

্বেস্ছাচারী ফস্বেচ্ছাচারিন্, স্বেচ্ছা - আচা- 

রিন ষেআচরণ করে, ৩য়া_ষ) বিৎ, 
ত্রিং, স্বাধীন, ঘে আপন ইচ্ছানুরূপ আচ. 
পণ করে। অবাধ্য । 

| 

আপন ইচ্ছা _ মৃত্যু 
মরণ) সং, পুত, তী্থা। 

মেঘ (শ্বিদি খঘর্মাক্ত হওয়া ইত্যাদি+'ম 
(অল্)-ভাবে) সং পু, তাপ। র্শ, 
ঘাম।ক্রেদ।বাস্প। উদ্মা। 

শ্বেদজ মেক ক্রেদ-জ [জন্ জন্মান+ 
অ(ড)ট-ক] যেজন্সে, ৫মী-ষ) বিং, 
ত্রিং, উদ্মজাত, কৃমিৰৎখশমশ কাদি । 

ব্েদন (ব্বিদ্-শঞ্রিঃলস্বে্দি পঘর্মান্ত করান + 
অনট্- ভাবে সৎ) ক্লরীৎ, জেদ, খবর) 
ঘন্মবজনন, ত্বর্খ্বোপলি | স্বন্দমনিঃসারণ, 

ভাপরা।(+অনট-ণ, ঈপ) নী-স্ত্রীৎ, 
লৌহময় পাঁকপাত্র। 

। স্বেদশিকা স্বেদনী [স্মেদন শশ্ম+ঈপ 14 
কণ্-যোগ) সং, স্স্ীং, লৌহ্ময় পাক- 
পাত্র । ভর্জন-পাত্র । 

 স্বৈরস্বে আপনি-ঈর গমন করা, প্রে- 
রণ কর14+অ.অন্)- ক) বিং, ত্রিৎ, 

আঘ্রবশ, স্ছাধীন, সচ্ছন্দ। মন্দ, জড়। 

(+ অল্ _ ভাবে) সং, ক্লীৎ, স্বেম্ছাধীনতা, 
যথেচ্ছাচার । 

স্বৈরচারী (্বৈরচারিন্, স্বৈর২চারী [চির 

গমনকরা4 ইন্ পিন্)_ কা যেগমন করে) 
বিৎ,ত্রিৎ, দ্েস্ছাচারী, অবাধ্য । রিণী-- 
স্্ীৎ, ব্যাঁভিচারিণী স্ত্রী। 

স্বৈরতা, স্বিরিতা (স্বৈর, স্বৈরিন্1তা- ভা) 

সং, প্্ীৎ, স্বাধীনতা, যথে স্ছ্বাচারিতা। 

স্ৈরিদ্ষশ (সর -ক্দাক্ছন্য-ধু ধারণ করা 

নিপাতন্) অং, জ্ত্রীৎ, পরবেশ্বস্থা শিল্প- 

কারিণী। 
স্ৈরী (্বৈরিন্, স্বর দেখ, ইন্ণিন্) _ ক) 

বিং. ত্রিৎ, স্গেচ্ছ'চারী, অবাধ্য । রিণী-_ 

্রীং, বযাভিচারিণী ৷ চতুঃপুরুষগাঁমিনী। 

স্বেপার্ডিত ত্ব-উপার্জিত) বিৎ, ত্রিং, 

স্বার্ডিলিত | 
স্গোরস ; সৎ, পু) স্বর, শিল্পাপি্ট তৈল- 

বিশেষ। 



হস 

; ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়স্ত্রিংশত্ববর্ণ। ইহার 
উচ্চারণস্থান কঠ। (হা ত্যাগ্ধ করা, 
কিংবা হন বধ করা1অড)- ক) সৎ, 

পুৎ, শিব । বিষণ । জল । শুন্য,”*? | গগন । 
ধারণ। মঙ্জল। আর্গ। রক্ত । শ্োটক। 
ভয়। ধ্যান। আকাশ । ত্দান। 

যুদ্ধ । রোমাঞ্চ । গনস্দম। চিকিৎসক | কা- 
রণ। উদ্দেশ্য । হা স্ত্রী, পরিত্যাগ । 
বীণা । ক্লীৎ, ঈশ্বর, পরমাত্না। আনন্দ, 
হু । আহরান। অশ্রশপ্ত। মনিপ্রভ।। 

- বীণাধ্বনি । ( হ1-+অডে)-- ভাবে ) অং, 
সঙ্দোধন। পাদপুরণার্থক। কোপ । নিন্দা। 
নিয়োগ । নিগ্রহ্। চিন্তন । মৃত্যু । পুৎ্ঃ 
ছেদন। উপদেশ । ধারশ। বি, ত্রিং। 
হাস্য, উচ্চহনিত। মত্ত, তুরামত্ত | 

হওন (দশজ) মং, বর্তন। জন্মান। 

হওয়া দেশজ) সৎ, জন্মান, উৎপত্তি । | 

হংস (হন্ বধ করা+স-_ম্ম) সং, পুত! 
হাস। (4+স- ক) বিষ্। হুর্ধ্য। পর- | 
মাত্সা। ব্রহ্মা । শিব। অশ্ব । মাংসধ্য। 
মহিষ । পরমত্রঙ্গ। পরমাত্স। ॥ « হহ্ৎ 
তনোৌ সন্নিহিতৎ চরভ্তৎ ।” গুঢ়মন্ত্রবিশেষ, 
অর্জপ মন্ত্রদপব্ণ। শি২-১ “হৎকারেণ 
বহির্ধ।তি সকারেণ বিশে পুনঃ 1৮ শি- 
লোভ যতি । নরপতি | গুক্র | পর্বত । 
মহ্মর। দেহশ্ বাযুবিশেষ । অশ্ববিশেষ। 
(শব্দের পরবন্ত' হইলে) শ্রেষ্ঠ, উতকষ্ট, 
প্রধান । (হন্1অন্- ক, মক - আগম) 
সং, পুং, ভেষক্র । সী- স্ত্রী) (4স-ন্ম)। 
আইস । চন্দনবিশেষ। | 
সক (হঙখস-কৈ প্রকাশ পাওয়141আ 
(ড)-ক) সৎ, পু, পাদতরণবিশেষ, | 
পাইজোর, মল, নৃপুর। €হৎস+কণ্) 

রাজহৎম । হস । তালবিশেষ । সিকা-- 
মী, হংসী। ূ 

ৎসকুট ; সং, পুৎ, পন্ধতবিশেষ । ককুত। 
হুৎসপদগদ1 (হস -গদূ শর্ধ করা, দ্বিত্, 

অ, আপ) সং, স্্রীৎ, মধুরভাবিনী | 
হৎসগামিনা (হস -গামিনী [গম গমন 

[ ১৬৫৬ ] 

চক্র । 

| হৎসপাদ্ হেস-পাদ 

হজ্জ 

ক্ষরাশণিল্”-ক ] ঘেগমন করে, ক. ্ 
স) সং, আ্ীং, হৎসবৎ পমনশীলা লারী- 

বিশেষ । অন্ধানীদেবী। 

হুৎসদাাহন (হংস--দাহন পোড়ান, উদ্দী- 
পন) সংক্লীৎ, অগুরু, ভুগদ্ধিকাষ্ঠবিশেষ। 

হৎ্সনাদিনী হেৎ্স-_নার্দিনী [লদু শব্দ কর! 

+শিন্- ক,ঈপ] যে রব করে, যু _ স) 
সং, স্ত্রী, পরম জুন্দরী জ্ত্রী, যাহার মধ্য- 
ভাগ ক্ষীণ, বিপুল নিতম্বদেশ, হস্ভীর 
ন্যায় গমন ও কোকিলের ন্যায় আর। 
শি২ং-১ গগজেন্দ্র-পমনা তন্বী কোকিলা- 

নাং কুতাশ্বিতা। নিতন্বেগুর্বিণী যা স। 

কথ)তে হংসনাদি নী |”? 

হৎসপদী ; সৎ, স্ত্রী, গোঁধপদ্ব। 
পা, যাহার সহিত 

ইহাদের বর্ণ আকৃতি প্রভৃতির তুলন। 
করা যায়) সং, পু হিঙ্্ুল। 

গাম।লা হেৎস মাল) সং, আ্ীৎ, পাতি- 

হাস । হৎসশ্রেণী। 

সমাষা ) সৎ, স্ীৎ, মাষপর্ণী । 

হৎজরথ, হুৎসবাহন (.হৎ্স রথ; বাহন, 

৬%্ী _ হিহ) সং, পুত, ত্রক্ষা, প্রজাপতি | 

হৎসলোহ্ক ; সং, কলা পিভল, পিগল। 

হখসাভিখ্য €হঘ্স-অভিথ্যা আৌবদধ্য। 

শোভ1। তুল্য বর্ণ হেতু)স 1২) রজত, 

রৌপ্য । 

হৎসাবঢ় ; সং, পু, ব্রহ্ম! । আ্ীৎ, ব্রহ্গানী । 

হছে (হং-হো উভদ্নই সন্বোধনহ্চক 

অব্যয়, আঃণবা হং অব্যন্ত শন্দ_হা 

ত্যাগ করা+ও -_প্রৎ ) অৎ, সম্বোধন, 

প্রায় গর্বকরিত ব্যকির।ই ব্যবহার করে; 

প্রশ্ন । 

হক রবী) বিৎ, যথার্থ, ন্যাধ্য । স্বত্ব । 

হব হেকু অনুকরণ শন্দ-ক শন্বা কৈ 

ধাতুজ) হাং,পুৎ,গজ সমাহ্বান,হাতির ডাক
। 

হজম তোরব্া) পরিপাক | আকত্মম্মাৎ করা। 

হজরত (আরবী) সন্ত্রান্ত ব্যক্তিকে সন্ে 

ধন করিবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হয় 

প্রভু । 

হতজত (আরবী) তর্কবিতর্ক ৷ ঝগড়া । 



হত 

স্পা পপ টি 
হপ্রি; সৎ, পু, কু, হাচী। 

হগ্ে। (হিও, ক্সনাদর করা+এ_ ভা 
হঞ্জা / নিপাতন) অং, লাট্যে-ভূত্যার 

প্রতি ক্মীলোকের সম্বোধনহৃচক শব্দ। 
হুটন, হঠন (দেশ) জং, পশ্চাষ গপ্রমন। 

পরাস্ত হওন। 

হট (হট দীপ্তি পাওয়া+ট _ ক) সৎ, পৃ 
ব্ুয়পিক্রনস্ান, হাটি । 

হট্টবিলাসিনী (হট ছাট-বি-লস্ ভ্রীড়। 
করা, আমোদকরা+ইন্.পিন্)- ক, জপ) 
জং, স্মীৎ। বারাগ লা, বেশ্যা । গন্ধৌষপি- 
বিশেষ । 

হঠ হেঠু বলাৎ্কার কর14-অ(আল্)_ ভা) 
সং, পুত, বলাকা । লুঠ । প্রসভ। 
প-চাদগতি । [স্সীং, শৈবাল, শেওলা । 

হঠপশখ (হও 
হঠবন্দীকরণ-_-বলএন্লক কারাকদ্ধ করা। 

১৬৫৭ ] 

| 
ণ 
ৰা 

| 

হুভাদর (হত 

পাণা-পর্ণ পাতা) জং, 

হঠাৎ হেঠ শন্দজ) রিং বিহঃ অকল্যঘ) 
দেবাহ। 

হঠান (দেশজ) মণ পরাস্মকরণ, পনাভন- 
ক. ন। 

হঠালু, হঠী হেগী- আলু 

হড়ি হঠ. বলাৎ্কার করাই -ধি) আহ) 

(1 কাঠমস্মবিশেষ, হাডিক'ঠ। 

হুড়িক, হড়ডক, হডিডক (হঠ+4+ইক- ক) 

সং, পু, ঝাড়িদার, হাড়িজাতি। 

[কুন্তিকা, পাণা।। 
সুল) সৎ) পু, 

হড়ড (হত +ড- ক) সহ ক্লীং। অস্থি, হাড় 

হঙ্ডক (হুড্ড +কণৃ, স্ষিকি _ প্র) স্ষ, 
হড়িডক্ / পুৎঃ হাড়ি জাভি। 

হড্ডজ (হড্ড হাড়-জ [জন্ জন্মান+ 
অ.ড)-- ক] জাত) সৎ, ক্লীং, মজ্জ | 

হডিডপ; সং, পুৎ, মলেগ্রহি, হাড়ি । 
হণ (হন্+ড1- ক) সৎ, আ্ীহ,। হাড়া। 

অং, দ্াসীক্কে সন্থোদ্বন করিবার শন্দ। 
হণ্ডিকা, হণ্ডী (হণ্ডা+কণ্ _আপ.- প্র, 
ঈপ.) সৎ, স্্ীঘ, মুপাত্রবিশেষ, ভাড়া । 

হ.ও (হিগ্ড অনার করা+এ-ভা, শিপা- 
তন) অৎ, নাট্যে--নীচজ (তীয় আ্ীলোকের 
এতি অন্বোধনস্চক শব্দ । 

হড (হন বধ করা+তক্তে)-শ্ম) লি”, 
ত্রিং, বিনষ্ট । বিনাশিত। ব্যাহত । প্রতি- 

২০৮ 

পোপ শী শাশ্পিশিশশিসপীীিপীিশাঁি ও ৩৩ 

হতক (হত এ র্ - যেোগ) 

হতম্মর হেত সু 

শ্ভাশ হত 

' হুন্তি (হন 

হত্োহুন্মি হত- আম্মি 

হনতৌজাঃ (ভত্তেজযা, হত 

হত্যা (হন্ 

হদ 
শিস পীগাস্পিসলি 

শিপ শিপ সি, 

পিপিপি শী, 

হত। গুণিত। নিরাশ। কমিক । দরদ । 
ইচ্ছ। (+ক্ত-ভা সংকীং,হলন। গুণন। 

| ৃ ১ পুৎ১ ভীরু, 
কাপুকব। নীচ। লঃপ্ায়মূত। হতভাগা । 

 হতজাবিত হেত-জীনিত প্রাণ) বিং, ব্রিৎ, 
মত, গভাহ্থ । ক্রীত। শৈনাশা। 

হতমর্খ ; সংপুৎ্, অভতিথুঢ,গণুনর্থ । শিং - ১ 
রঃ খলো হতসর্শঃ পাপশীলো ভবে- 
ম্নরহ |” 

কামদেব, এয়া হি, 
কাশদেব যত্কভুঁক ভঙ্মাঙত হহন্বাছিল) 
সং, পু, মহাদেব । 

বিলটি ভাদর্, যু কা 
উঠি _হিৎ) স্,পুছ। আমান, অমর্যাদা । 
বি, ত্র) অবক্রো। 

[তাপবির (হত -জ্আদবর যত, ওয়া ভিহ) 

শিবের মানভান মানসে দকরাজা লিন, 

হীন যক্ঃ "আন্ত করেন, সেট যু 

সতীদেবা পঠির অপমাননায় শ্রাণত্যাগ 
করেন । শি হা ফাতীশে। কে 

একাস্ত ঘভাধার তহহতঘ়! দক্ষ ত্র ঘন নাশ 

করন) মহ গুহ, শিন। 

নিন নশা। 

শনপে 

ভাককা, 
ঠা ভিৎট বিহ) [জ, লিনয়। নিবাশ, 

আশার্হিভ। ছি । শিক্ষমবল্য । উুল্সিন ॥ 
বধ কর11তি ক্ি)-ভ] ) হাত, 

স্টং) হনন । বাঘাত। ভাপকব। গণন। 
আমি শিং, প্রি 

আমে হত হইলাম । নিজে হত শ্ম | 
ন- ওভজসু 

বল) বিং, ব্রিৎ, হীনবল । পু, তৌন্দুল্য- 

জাহকুত জব । 

হন্থ (হন বধ করা, ভাত কত, 

ক) সং, পুহ, ব্যাধি, রোগ । আন্ঘ। 

বধ কর11 মন কাপ)-ভ? 

আপ, ন-শ্ছানে ২) সহ্শ্পীহ,বধ, হসল। 
শিহ-১ পক্রদ্ষহতা হরাপানৎ তেও, 

কর্দলনাপমত 0 বিনাশ, হিংসা । 

হথ ; বিৎ, ত্রিৎ, বিষণ! 
হদন (হদ্ বিষ্টাত্যাপ্ন করা+ অনসনট) 

_ভা) মং) বীখ্ বিষ্টাত্যাগ | 



হয় 

হদ্দ (আরবী) সীমা!। চুড়ান্ত । শেষ । 
হদ্দা ; সং) স্রীৎ, মেসাদিশগ্রের ভ্রিংশদংশ । 
হনন ( পুরে দেখ, চন[ানট)_ ভা) মং, 

ক্লীৎ। বধ, হত্যা, মারণ । শি২-১ স্যাহ 

প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারোহননৎ শ্মৃতৎ ।” 
খুণন, পুরণ। 

হনু_পু২ ) হন বধ করা+উ-ম্ম) 

হনু, হন-স্কৎ | সং,গগুদেশের উপরিভাগ, 
চোয়ালী। স্বীঘ, রোগ । শান্ম। মুত্যু । 

হনুমান্ ) (হন্ুমৎ্। হন নমত্(মহ) - 
হন্গান্ অস্থযর্থে) সং১পু*, অঞ্জনাগর্ভ- 

জাত বানর । [রাশম,নিশাচন। 

হনুষ (হন বদ করা+উষ --প্রং) সৎ, পু) 
হন্ত (হনব দেখ, তত্)- ভাবে। ২, বি- 

যাদ। খেদ । অশ্ুকম্পা, করুণা । আনুম। 

বাক্যাপন্ত । *য আন্তকলণন,. 

হস্তকার; সং, পু, আতি'থকে দেয় ততুল, 

৯৬্গ্রাসপরিমাণ ভিশাম। হম্তশন্দ পখোগ । 

হত্তব্য (হন বধ করা 4 তব্য--প্ম ) বি, 

ত্রিৎ। হ্নীয়, বধযোগ্য । গুণ । 
হস্ত] (হশ্থ, পূন্লে দেখ, তৃন্ _ ক) বিৎ, ত্রিৎ 

হননকত্তা, বধকারক। 

হন্ত (হন বধ কর14+- তু প্রৎ ) সৎ, পুঙঃ 

মুহ্যু। বৃষ। [যথার্থানু সন্ধান, তথ্য । 
হন্দীয়ৎ (যবন ভাষ।) সঙ স্থশ্ষ শিচার, 
হম (হদূ বিটাত্যাগ করা +ত,ক্র)-_ মম) 

বিং, ত্রৎ, কতপুরীমোতমর্থ। 
হনামান (হন বধ করা+আনশান)- খা, 

য_ আম) বিংসপ্রং১ যাহ।কে হনন করা 
হইতেছে। 

হপুষ।; মং, প্ীৎ, বণিশদ্রব্যবিশেষ | 
হগ্ড। (পারমী) মন্যাহ। 
হু (হা ত্যাগ করা 1+সমৃভম্)- ভাবে) 

ভা, কো ধাক্কি। 

হন্ত। ) হন অন্ুক্কাণ শন্দ-ভা দীণ্তি 
হব্য়। £ পাওনা গ, আল প্রত হয পক্ষে 

হস! / হয -মা। শর পক্ষে হম বা) 
সঃ সায়, “গালি, গোসণ শঙগ। 

হয় হর বা-হি গমন শর জন) 

ক. সং প্র) অশ্রু ঘটক । হত্র। আন্ত 

শংধযা। ৭। বাল পাও ঘোওকা। 

১৬৫৮] 

ৃ 
| 
ৃ 

ূ 
ূ 
ূ 

[ 

হয়প্রিয় (হয় 

হর 
পপ পপ. পপ পে পিসী পিপনি 

হষযকাতরা ; সং, স্্ীহ, ভাশ্বকাতরাবৃক্ষ । 
হয়গন্দ;) সং, ক্লীং, কাচলবণ। ন্ধা-- স্্রীহ, 

আঅশ্রগন্ধা ।কজমোদা। 

হয়ুগ্রীৰ (হয় ঘ্বোটক--এীবা দ্যাড়, ৬্ঠী 

-হিৎ) সৎ, পুং,। নদৈত্যবিশেষ) এই 
দৈতা বেদ হরণ কাগন্বা লইয়া গেলে 
বিষুত ম্গশাবতারে ইহাকে বধ করিয়।- 
ছিলেন । বিনুঃর "াবতারবিশেষ, নুমিৎহ 
অবন্তার । রাজরধিনিশেষ। লাস্মীৎ, 
হর্গা। শি -১ দনারসিতহ হাযুশ্রীবা 
ভিরণাক্ষাশিনাশিনী |?) 

হয়ক্ষষ হয় শোটক-ব আঘাত করা 

+গ্ম _ প্রং) সৎ, পু, মারখি। মাতলি। 

ইন্দশারথি। 
হয়ত (হয় লক [ত্হ! জানা1+আঅড)- ক) 

মে জ্রতন) সহ্য তুখ। অশ্বশাস্মবেভ্তা অশ্ব 

পালক, মহিষ । [পু২) মহিষ । 
হয়হিষিন হয়দ্িষৎ। হয়-দ্বিষৎ শর) সং, 

হয়ন হেয় দেখ, 'আনংআনট) _ ভা) সং, ক্রীৎ, 
কনখনথ, আন্ছাপিত শকট বা ডুলি | 

ঘোটক- প্রিয়) সং, পহ, 
শন্তবিশেষ, যব। যা ক্্রীৎ, অগ্বগন্গা। 
খর্জ,রী। 

হয়মার 37 হেয় 
হয়ম্ারক ) ষে মারিয়া ফেলে) 

করবীর বুক্ষ। 
হয়মারণ (হয় ঘোটক-মারণ হুনন) সৎ, 

পুহ্) অগখ্বৃক্ষ। 

হয়রাণ (আরবা) আশ্চর্যাস্বিত। ক্লান্ত । 

কষ্টমৃক্। 
হয়মাহন; সং। পু) হুর্যযপুন রেবস্ত। 

হুয়শীর্ব; সং, পুহ, বিষু, নারায়ণ। শালগ্রাম 

মুভিবিশেষ। 
হযানন্দ ; সং, পুৎ, মুদগ । 
হয়ারি ) সৎ, পু, করবীর। 
হয়াশনা; সহ, স্ত্রী, শনকীবৃক্ষ। 
হর ভে হরণ করা, লওয়1+4 আ.অন্) - ক) 

সৎ, পুৎ) শিব | অগ্নি। গনদভ। ভাজক 

ছাল, ৬/শসঙ্গন্গীন রাশি যাগ সমান 
আংশে বিশ্জ্ঞ হয়ু। শিৎ-১ এঅনোন)- 

হারাভি হতো হরাৎশেড।? বিৎত্রিৎ, বছন- 

খোটক- মার, মারক 
পট 

৯2 পু, 



. হরি [ 

পাপা 

কারক, যে লইয়া যায়। হরণকারী। (+ 

তাল্_ভানে) হরণ। (এ্সল- শ্ম) ভাগ ।। 

পু, হরক ) সং) শিন । অগ্নি । গর্ভ । হরণ। 

হরকরা (পাণসী হর্ অর্ে প্রত্যেক _কার 

ভার্পে কাধ্য) যে প্রত্যেক কার্য করে) 
পত্রাদিবাহ্ক্ধ । চর, দূত । 

হরগুণ -শিবেরু স্বাভাবিক গুণ ; যথা 
চাকুচজ্জকল। শোভিত বদন, রহ্থেন ন্যায়: 
উক্ভ্রল আঙ্গ, ধবলবর্ণ প্রভৃতি । 

হরগৌরী ; 

শিব-পাপ্ততীর মুত্তিবিশেষ। শিন এবং 
পানবতী। 

হরচড়ামশি ; সহ, পুহ, চন্দ | 

হরণ (পুলেন দেখ, অন.দসনট) - ভাবে) সঙ, 

ক্লাং,। গ্রহণ । অপহরণ। বহন। 

করণ । ভুূঙ্গ, বাহু | (+ ন্ট - শা) যৌ' 
হুক দান, গুকুদশলিণাদি দান। 

হরনের ; সহঃ ক্রীত। 

হরক (আরপা,।ব্ণ মালার অক্ষর । পণাতিক। 
হরখীল 7 হেরতেজস, হর শিব 
হএতেজঃ ) রে, হেজন, *টী ষ্ রড 

ক্লাৎ, পারদ । ৃ 

হরশেবরা হর শিব - শেখর 
হরাদ্রি।হর শিন-_ছাদ্রি পর্বত, 

- ষ) মং, পুখ্, ক্ৈলাসপন্দত । 

হরি (হু | সকল মন্ুষ্োণ হুদয় ইভ্যানি ] 
লওয়া, 

চড়া, সং, 
৬ষ্ঠা তা 

1২, পুহ। বিষুও | দক্ুদ্রক্দপেণ সাজ] শিশ্বা- 
লানাপ টিত্যশহ। উন পালক্ো চয। 

হি হরিশ্ছেন শ্রকার্তিতঃ। 
ইন্দ। যম। বামু। আগ । চন্দ । ক্খ্য 

সিংহ । রশ্মি । অশ্ব। শুক্পশ্ী। বাশর। 

কিরণ । সর্প 'ভেক। কোকিশ। যধুর। 
পশু। হংৎস। পুখিবীর নববর্ষের মধ্যে 

একটা বর্ষ, ভর্তৃহরিপপ্ড ত | বিং, ভরি, 
হরিহবর্ণ। পিঙ্গঈলবর্ণ। কটিলবর্ণ। 

হাক (হরি কণ্-_ যোগ) সং, পুৎ, পীত- 
হরিতবর্ণ অগ্ন। চৌর। পাশক্রাড়ক। 

হরিকেলীয় হেরি বিষুং কোল ক্রীড়া + 
পশ্ন_ প্রৎ) সৎ) পুখ, বঙ্দেশ। 

সং, স্ত্রী) অদ্ধনারীশ্বর রূপ |. 

ভাগ-। 

সংখ্যাত্রত্ঘ । শিবচক্ষুই | | 

বীজ 

[শ্লাৎ, গঙ্গা,জাহৃবী। 

হরণ কর।14ইহ-ক শিবা হজ. 

|কদ্ররপে বিশ্রকে] মার করাই ক) 

" শিল। অর্গা 

১৬৫৯ ] হরি 

] নি 

| হরিকেশ (হরি শিপু ক ব্রা ঈশ 
এড সং) পু, শিব। যঙ্ষবিশষ) ইনি 

1 শিবের প্রগাদে দগডপার্থিহক এবং প্রেব্র- 
পালধাদি প্রপ্ত হইয়া/ছলেন। 

ূ । হি ১ ম, ক্ৰীথ। হরিমুন্তি গৃহ একচন্ 
| পুরী'দশেষ | 
| হর্িন্দন হবি ইক চন্দন [ন্দ কষা 
| ইলোদ করা+শান-_ ক] কট] জনক, 

| ভা) আহ) পুশ, দেবহকু- 
| বিশেষ । হরি ও বর্ণ ০ চন্দন, যু _ 
|. স্কিপ হবি ইত চদন) ৬) -য) 
।. আথব। হি ভিক) তাপে পকাত 
| জাগেজাহহহেহ হব্চিন্ন) শীতনর্ 

হুগদ্ধ কাগবিখব, খেশার নামক শ্রেত 
চন্দন । রং, কুন্মুন । চান্রিক।, দ্যাখ । 

. শছুকেশর | 
। হখিণ (ছু লাওয1ইন-ক) সই খুহ। 
| ভুগ, কুরগ। পশু,নণ । বিষ । শং | 
|. সুর্য ।হংস। জগতের ক্ষুদতর বিভা 
লি শেষ । বিৎ, ও অত, 1 গু, প্রবণ রা 

|. বিশদ । পী-স্টীং, হুশ, কুইঙ্িণী। 

পদ্িনী ঠা চতুর্বিধ £]র একব্ধ 

্থী, চি্রিণা কী । অপ্নরাবিশেষ ॥ ছন্দো- 

লিশেষ) মপ্রুদ্শ আহ্চরে হতহিগার নিবদ্ধ । 

|. অস্ত | দর্ণযুখা । ভকুখা। বর । হার 

দশা | 

 হব্ণিনন্তক (হরিণ _লাভিক নৃত্য- 
| কাতী। সঙ, পুহ)াক্যর, দের গায়ক । 

: হরিণন ভা; সং শীত ছন্ো বিশেষ 5 পথম 

ও 55 থু পাৰ ১১ দিত 

€ চঃরশাদে ১২ অমর । 

হরিণঙ্ুদ্য হরণ হগ দয 

| ৬৪-হি ২) (4হ, প্রি 21528 

রেনেদুতী হপ্রিণ-জক্ষি চক্ষু 

তা, পপ ) জা, কত সুখনধন হ 

| বিশিষ্ট পরী । গসদ্রব্যাদিনেষ। 

ূ সিশা। | 

ৰ হরিণার্গ (হরিণ - ভাঙ্ টি 

ূ ৬ঠা -_ হিৎ। জাত, পুত চন 

ই? 7 

১৭১ 1 4 
৯৮৮৭ ৬ 21 

হাতও 

লা লি। 

ঠা - হই 

গান" 

ট্রবিল।- 

বান 

হু 

না ঞ্রেড়, 

মগাঙ্্ী | 

টা ঠকাহ জাত 

মনু নর্ণ। 1২1- 5» € হানে 

নীল পীত মিগ্রতব্ণ,। 



হলী [ 
পপ পম পাপ শপ শিপি শশী শিিশিলাী 

হল (হল কর্ষণ করা ++ অল.)-ণ) সং, 

ক্লীৎ, লাঙ্গল, হাল। পুহ, ককারাদি সমস্ত 

ব্যঞজন্বর্ণ | 
হলকা আরনী) সমূহ, দল; যথা--“ষোড়শ 

হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী ।? 

হলদ্দী (হলং কৃষক -দ্দে পালন করা+ 

অ-- প্র) সং, স্্ীৎ, হরিদ্রা, হলুদ । 

হলধর, হলভৃৎ (হল লাঙল-- ধর, 
যে ধারণ করে, ২ম্রা-ষ) সংপুখ, লালা, 

বলদেব। কষক। 

হলন্ত হেল.- আস্ত) সং) পুংঃ ব্যগ্জীনবর্ণ। 
হলফ (আরবী) শপথ । 

ভূত, 

১৬৬২ ] 

মা 

ূ । 

র 
ৃ 

ৃ 
হুলভুতি, হলভূতি (হল লাঙ্গল-ভূ হ- 

ওয়া, ভূ ধারণ করা+তি(ক্ডি)- ভা) 

সং, স্বীৎ, কষিক্কর্ধা, চাস। 
(হা-লা গ্রহণ করা+অড)- ক) 
২ নাট্যে--সখীর প্রতি স্বীলেকের স- 

ন্বোধন্চৃচক শন্দ। স্ত্রী, সখী । পৃথিবী । 

অদ্য । জল । 
হুলাযুধ (হল-আযুধ অশ্, ৬্ঠী-হিৎ) 

২) পুৎ, বলরাম, বলদেন । 
হলাহ ; সৎ পু, নানাবর্ণ বিশিষ্ট আশ্ব। 
হলাহল (হল লাঙ্গল -'আ সমস্তাং- হল্ 

চসা4+'মঘেন্)ট-_ক, যে লাঙগলের ন্যায় 
অন্নব্র কর্ষণ করে, আর্থ আ করিলে 

[ 

] 
1 

| 

হালহল। শিপাতন হেতু লা লোপ হা; 
হল) সৎ, পু২- ক্লীং) বিষবিশেষ, কাল- 

কুট । পুৎ, সর্পবিশেষ, ব্র্মর্প । আঞ্তনা। 
বুদদবিশেষ । শি _ ১হলাহলৎ হালহলং 

[হলপ। হলাহলহ |” ইতি কুদ্র। 
হলি (হল কর্ধন কর11ই-শ্মা) সহ, পুৎ, 

ভল্কুত রেখ।। (1ই-ভাবে) কৃষি । (4 

ই _৭, বুহত্হছল | 
হলিপ্রিঘ হলিন্ বলরাম রা ৬ষী-ষ 

২, গুহ, কদন্ববৃক্ষ | যা শীত, সরা, 
কির (বরেবতা। 

হলী (হলিন্, হল লাঙগল--ইন্ _ আস্ত্যর্থে? 
আঅংপুৎত বলরাম । কৃষক / সী, কলিকারী 
বুষ্মা। 

হলীন; সং, পৃ২, শাকবিশেষ। 

হলীমক ; সং, পুং, পাও রোগবিশেষ | 
শোপিস শশী 

(হল্লীষ, 

হবি 

হলীষ! হল _ঈষ।) সং, স্বীৎ, লাঙগ লদণ্ড। 
হলুদ, হল. দ৭ হেরিদ্রাশব্দ জ) সং, বরবর্ণিশ, 

হরিদ্রা । 

হল কা (দেশজ) সং, আগ্িশিখা। 
হল্য (হল লাঙল +ঘ ল্য) কুষ্টার্থে ই 

ত্যাদি) বিং, ত্রিং, হলকুষ্ট ক্ষেত্রাদি)। 
লাঙ্গলসন্বন্ধীয় । লী বৈ্ধপ্য। ল্যা_ সৎ, 
হলসমুহ। 

হক (হুলাদ আহ্লাদিত হওয়া + অক -- 
প্রং, নিপাতন ) সৎ, ক্লীৎ, রক্তকহুলার। 

ক্রোপ্োকি । 
হল্পা (আরবী হামল। শব্দের অপদৎশ) সৎ, 

আঁকুমণ। গোলমাল । 

(হেলা স্মীলোকের ভাব 
লিশেষ, লাল লষ্, লদ্ 

--নুত্যলিশেষে পটুত্ব এদর্শ ৭174 

হলীষ্ক) ] 

(আঅল্)-পিঃ লিপাতন। কণ- বাগে হলে" 
যক, হরীসক। মং, ক্রীহ, শী কদিগের 
মগ্ডল।কারে নৃতা, একজন [ও আট 

বাদশজন শ্রী একত্রিত * গন ও 
নৃত্য । 

হব (হু হোম করা ইত্যাদি 1সল,.)- 
ভাবে) সং, পু, হোম, ষ (হব আ- 
হান কর।7+আ.অল)- 21) আহ্বাণ। 

অআ্ঞ।। 

ভবন (পুল্দে দেখ, অন(সনট্ - বি) সহও পুত 

হোম, যজ্ত | নী জ্্রী, (++ অনটু।- ৭) 
হেোমকুগু । 

হোম _ আয়ুস হবনামুত (হ্বণাস্ুগ্, হবল 
জীবন ) সং, পুত আপ্রি, বহি: 

অনীয়-নম্ম ) বিহ, ভি, হবনীয় (হণ তদেখ, 
অনীয়-৭) হোমাথ হোমযেপ্য । € + 

বস্য | 

হবিঃ (হবিশ, ক হোম করা+ইস- প্রৎ) 

স্ৎ, ক্লীং, স্বৃত। হব্যঘ্বৃত । হবনীর দ্রণ্য- 

মাত্র। জল । ছোম। 

হবিত্রী ছে হোম কর1+ইত্র- প্রা আপ) 
জং, স্ট্রীৎ, হোমকুণ্ড, হবনা। 

হবিরশন (হবিস দ্বৃত- অশন ভক্ষণ য়, 

ভক্ষণ) সং, পুখ্ আগ্নি | ক্লীৎ, ঘ্ুতভে (জন. 

'হুবির্পন্ধ। ; সং, স্ত্রী, শমা। 



হ্সি [ ১৬৬৩ ] হস্ত 
১০০০ িনি 

লাল হবর্গেহ (হুবিস্ স্বত_গেহ বর, ৬ঠী | তরি) সহাসা । বিকদিত। (+কত-ভা) ফ) সং, ক্লীষ্। হোমদ্রব্যা্ি রক্ষার্থ গৃহ); সং, ক্লী, হাস্য । শিং-১ “বিকাসিত হোমগেহ। কায রি কপোলান্তমু ফুক্াননলোচন্মূ, কিঞিল্প- হবিহুক্ক (হবিভু জ। হবিস্-ভুজ.[ ভুজ, । ক্ষিত দস্থাগ্রং হসিতৎ তপ্দিণৌ বিছুঃ |?) ভোজন করা+০কিপ)- ক] যে ভোজন 
করে) সং, পুহঃ অগ্রি। দেবতা । 

হবিরম্থ ; সং, পু, গণিকারীবৃক্ষ | 
হবিষা (হবিস্ স্বত+ষষ্েে)_ ভবার্চেণ সহ) 

ক্লীৎ, ঘৃতানন । শেষ স্বার্থে) পক্কনব- 
শীত । 

হব্য (ক. হে'ম করা4য-ণ) সৎ; ক্লীৎ, 
ঘ্াত । হবনায় দ্রব্য, হিঃ, ছোমার্থ বঙ্গ, 
চক্তপ্রভ়তি, ম্বৃতাদি । (1+য-ভা) হোম । 

বি, তরি, হোমষোগ্য । (4 য- ক) সৎ) 

পুং) শাকদীপাধিপতি | 
হব্যকব্য-খজ্ছের দ্বুভ | 
হব্যপাক € হব্য 

করা+ অ(খ্খল )-ম্ম) সহ, হন? পু, চল, রে 

হবনীয় জলা-পচ্ পাক, 

মার্থ পক্ষ বঙ্ত। €(+4+অল._ধি) হবশীয়, 
বন্য পাঁক্পাত্র। 

হব্যবাট হেল্যপাহ, । (হব্য হবশীয় ব্য 
5554 ] -- শীত, আশ,জশন 

হনাশ, হব্যাশন দহ রহ কর 
০৭)- ক । পক্ষে অশ ভোজন করা 

1 অন্-ক। আশ ভোজন করা 1+আঅন 
ক) যে ভোজন করে, ২য।-য) আঙ্ 

পৃহ) অগি, আনল । 
হয গুহ | হম হাম্াযকর17+ অ.অন?, 
হসনক্লীৎ | অন্সনট.- ভাবে) আছ, 

হালা, হাস! । 

হসনী, হসম্ভী, হমস্তিকা (হস হামা করা 
+অন-প্রংঃ তীপ, | হস্ হাস্য করা অং(শত)- ক, ঈপ.। ৩য়-পক্ষে কণ্- 
যোগ, আপ) সৎ, স্ত্রী, ভআঙ্গারধাণী, 
আজটা, অন্সিপাত্র। মরিকবিশেৰ, 
শালিনাবিিশএম। 

হসশীমণি (হসনী অগ্নিপাত্র-মণি 
পি হা জু রি বহি । 

/ বত 

হস (হসহ, হস হামা করা । ভআহশেত)- ক) বি) তরি, হাসা কারী, যে হাসে। 
হমিত (হম হাস্য করা+তক্তে)_ ক) বি, 

[ 
্ 

ূ 
ূ 

ৃ | 

ৃ 

হস্ত গম হাস্য করা+ তন্ _ ক) সহ, নি 
কর, ম'ণবদ্ধ অনধি অশ্্লাগ্র পধ্যন্ত। 

হস্তিশুগড | ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ । (কেশ 

শন্দের পরবশ্তী হ্ হহুলে) গুক্ছ | পুং, স্1- 

রী, অষ্টাবিংখতি নক্ষত্রান্তখত ওযোদশ 
নগ্ত্র। ই- 

হার জাকার 

হস্তাকার 

এবৎ পণ্চ- 
তারামক । 

ইহাতে জন্ম 
হ ই লে-- 

“দাতা যশ শী 
চ্চন কুমষৃ2 ! 

হস্ত হস্ত 
স্ 

হস্ত। আঙ্আ)। 

স্থুতরাৎ মননী ভিদেবদেবা- 
প্রঙল্গতিকালে কিল যম্য 

তস্য মমস্তমম্পঞ্ |? 
খ)ড গ 
টিতে । 

| ৃ 
হশ্মপক্ষ (00790]0)00% ) ফাহাদের হস্ত বা 

পুরঃপদ প্বূপে পরিণত অর্থাত 

ভাব চম্মযুক্ত কর মাহাযষ্যে উড়ে; 

বাদুড় শুস্ৃতি। 

০য় সকল 

বেনন 

হস্ত পুস্ছ হস্ত হাত্ত_পুচ্ছ লেজ, ৬ী- 
য। সং, কীং, হাতির পৌছা।। 

হস্তলেখ ; মং, পু, মকৃম। শিৎ-১ “দ্য 

ভ্যামায় লিখনৎ হস্তথলেখঃ ম উচ্যতে )?? 

হস্তবান্ হজ্তবত্ হন্ত+ বত ব 2) অস্ত্যথে) 
বিং, ত্রিং, কুতহ্ত্তঃ লুপ্ত । 

হগ্তবরণ!হপ্ত ভাত-বারণ নিধারণ, মং, 
ক) মারণোদ্যত বাক্তির নিবারণ । 

হস্তবিশ্ব হস্ত হাত-বিন্প লাজকফল,। সঙ্। 

রীৎ, স্মঃসক, গন্ধদ্রব্য-চুর্ণ। 

হস্সস্ি ?ভাহ বি ভাব, বেতন । 

হস্্রশরর (হস্ত-ক্ুন সুতা এঠীঁয ) সহ 

রী, কলয়। হন্ত পরিহত শও্র। 

হস্তামলক (হস্ত -আমলক আমলা ফল, 

৬] -ষ) করশ্হিত আমলপণী শশা ১ 

সত, ১ 

ফল । বেদম পস্থাবাশষ। |বুলন। 

হস্তাবভন ; সঙ, কী) হস্তদ্বারা ্পশ, হাতি 



হস্ত [ ১৬৬৪ ] হাঁক 

লি সপ পাপসপাস পাপা সপ পপপশপিপালশাশি ৮ ৮ পাতাটি পাশপাশি শী শশা শশী শিপীপীপিসপপেসপিসপিপসপিপশিপ কপি পপ সিপা শী শি ্প সি াশীপাশীপী পপপীগাশিলিত 
সপ 

ছন্তিক (হন্তিন হাতী+কণ্_ সমৃহার্থে) করা71ঘঅ.অন্)ট-ক] যে বহন করে) 
ফাৎ, ক্রীৎ, হস্থিমমুভ । সং, পু, অন্কুশ, ভাঙশ। 

হুত্তিকক্ষ্য (হস্ভিন্ হাতী-কশ বধকরা, হস্তিবিষাণী; সং, স্্রীং, কদলী। 
+স-প্রৎ এবং য-যোগ) সৎ, পুৎ, ; হস্তিশুওা (হশ্গিন হাতী-_শুওা শু) 
মিংহ | ব্যাস্ত্র। [বিশেষ । সং, আ্রীং, হাতিশুড়ার গাছ। হাতার 

হস্তিকর্ণ ; মং, পু, এরগুরুক্ষ। উপদেবতা-! শুঁড়। 
হস্কথিকর্ণক ; সং, পু, কিংশুকবিশেষ। হন্টী হেস্তিন্, হস্য ও৩৩+ইন্_ অন্তার্থে) 

হুস্তিকর্ণদল 7 সৎ) পু) পলাশবিশেষ। সং, পু, করী, গজ ৷ শুহোত্র রাজপুত্র, 
হস্তিশিরি হক্ছিন্ হাতী-গিরি পর্রত).. ইহা হইতেই হস্তিনাপুর নাম হইয্াছে। 

সং, পু, দেশবিশেষ, কা্ীদেশ। 7 স্িনী-স্ত্রীঘ) করিণী। চতুপ্দিধ স্ত্রীর 
হস্তিঘ্বোষা ; সৎ, স্্ীৎ, বৃহদ্ঘোষ।। মধ্যে এক প্রকার স্ত্রী। 
হস্তিচারিণী ॥ সৎ, স্্ীৎ, মহাকরঞ্ | হস্তে হেস্ত+এ _প্রথ্) অং, স্বীকার । 
হস্িদতস্ত তহন্তিন হাতী-দস্ত দাত, ৬ঠী হস্তেকরণ হেস্তে [সণুম্যন্ত] হাতে--করশ) 

_ষ্) সৎ, পুৎ, নাগদস্থক, দ্রব্যাদি শ্তাপ- ৃ সং, কণং, পাণিগ্রহণ, বিবাহ । 
নার্থ ভিন্তিপ্রোত কীলক। হাতীর দ(ত। | হস্ত্য হস্ত +য-নব্য)_ প্রৎ) বিং, ভরি, হস্ত 
মূলক, মূলা । ূ দন্ড | হস্তকৃত। 

হৃস্মিন্থ হস্তিন্ হাতী-নখ নখর, যৎ- সস): হস্ত্যারোহ হেস্তিন হাতী-আরোহ[ আ! 

সং, পুৎ_ কীৎ, পুরদ্বারস্থিত সুন্তিকান্থ,প । _করুহ্ আরোহণ করা 'অ.অশ্.-ক] 

হস্ডিনাপুর) (হস্তিন এক রাজার নাম - ষে'লসারোহণ করে, ২য়] --ষ) ১২ পৃ 
হস্তিনপুর | পুর নগর, ৬ঠী- ষস১লীহ। হস্তিপক। নিষাদী, হত্তিশ্থ। গজাট 

[ 

| 

চন্্রবংশীর হস্্িনামক রাজনির্শিত নমর, ব্যক্তি [ত্র আড় । 
প্রাচীন দিত্রী নগর । শিৎ-১ “হুহোব্- | হঅ (হস উপহাস করার. ১ বহি 
স্যাপি দায়াদে] হুক্ত্রীনাম বৃড়ৰব হ। তে- | হহল ? সং, ব্রীৎ, হলাহল, কা; 
নেদ্রৎ নিশ্মি তৎ পূন্্নৎ পুরৈব হস্তিনাপুরমূ |" । হহা 7 হে এই শন্দ-হা গ করা 

হস্তিপ, হস্তিপক (হস্থিন হাতী-প [পা হাহা ] +০(কিপ)- ক) ২৩৭ গন্ধপর, 

পালন কর1+অ ড)-ক] ষে পালন করে, জগর্থর গায়ক; (4০ রি -ভাবে) আহ, 
২য়া-ষ। পক্ষে কণ্-যোগ) সং, পুখ, আকস্মিক দুঃখ, শোক । বিশ্ব । আন্ত্রম। 

হস্তিপালক, মাহুত। | হা হে! ত্যাগ করা /আা ডা)- ভাবে) অং, 
হস্থিপর্ণিকা ; মহ, স্্রীৎ, রাজকোশাতকী । ূ বিষাদ, শোক, পাড়। ইত্যাদি তুচক। 
হস্তিপরণী ; সং, জীং) ওষধিবিশেষ, মো- | আনন্রস্গচক। হায়। কুখ্সা। পু, গর্ভ । 

রাঁভা লতা । অলাবু বুবিশেষ | । হাই হোফ্িকাশন্দজ) জং, ভুম্তণ, মুখ 
হল্তিমদ্ (হস্তিন্ হাতী-মদ ক্ষরিত জল, | ব্যাদান। / 

৬ঠী _ষ) সৎ পুৎ, মন্ত বাঁ বন্য হশ্টীর | হাইর (দেশজ) সং, পরাভব, পরাজয় । 
গর ২ ছিদ্র, গঞ্ডদ্য়। শিশ্প। ও চক্ষু ূ হাইল (দেশজ) মং, নৌকাদণ্ড, বহিত্র। 

দ্বয়-_-এই ৭ শ্ছাঁন হইতে ক্ষরিত জল। হাউই (পারসী) আতোশবাজীবিশেষ। 
হস্তিম হেপ্তিন্ হাতী-মরর বাহষোদ্ধা); হাওদ1 (আরবী) হস্তিপুষ্টে বসিবার চৌকি। 

সৎ, পুৎ, গণেশ ।উরাবত হস্তা। শঙ্- | হাওয়া (আরবী) বাতাস, বামু। 
নামে নাগ । ভশ্মন্তপ | পুলিবর্ধণ। হি- | হ1 (দেশজ) আকার, সয়তি। মুখব্যাদান। 
মানী। হ'[ক (দেশজ) সং, দীর্ঘ চীৎকার, ভাক। 

হস্তিরোহণকা; সং পুং, মহাকরগ্ী। | হাকন [বাঙ্গালা ইক ধাতুজ) সৎ, চীত্কার- 
হস্তিবাহ হেন্তিন্ হাতী- বাহ |বহ্ বহন | করণ, ডাকন। 



হট 

হাঁচন হেজি শন্দজ) সৎ, শুখকরণ, হাচা। | 
হাচি হেগ্রি শন্দজ) সং, শ্ুহ) হাঢা। ূ 
হ'টন (দেশজ) সৎ, চলন, গমন, সরণ । ূ 

হট (দেশজ) সৎ, জানুসান্ধি। ূ 

হাডা হণডিকা শস্মজ) সং, বৃহৎ মৃত্পাত্র- ূ 
বিশেষ। ূ 

হাড়ী হেঝুী বা হশ্ডিকা শন্দজ) সংমুত্তিকা- ূ 
পাত্রবিশেষ । [দার্থ শিশ্বাস। 

হা(প (দেশজ) সৎ, শ্বাসত্যাগ, শ্রমজলা 
হম, হাম (দেশজ) সং, ক্ষুদ্রাকার ব্রণ- ৰ 

বিশেষ। ূ 
হাস গস শন্দল) সৎ, মরাল, হংস। 
হাকিম (আরনী, জকুমল্ক্সাজ্ঞা দেওপা) 

বিচারপত্তি, শাসনকন্তী । রাজক্ীম্ উচ্চ ৃ 

পদস্ব ব্যক্তি । [ষোত্সর্গ । 
হাগন, হাগা (দেশল) সং, মলত্যাগ, পুরী: । 

'ন্গুকরণ শন্দ_গর(গি নো-। 
জন করা1অমন্)- ক] যে ভে'জন 

করে । কসবা হা- আগ -রা দান করা 

+ অ্ড) ক) সৎ, পুং, হিং জলজন্ত- । 
বিশেষ, হাঙর । ৃ 

হাঙ্গামা (পারম্া ) গোলম্ল, চীমকান্। 
দাঙ্গা, লড়াই । আকব্রমণ । ূ 

হাল| (দেশজ) বিহ, জলদাব্নে শিনষ্। | 

হাক্ার পোরসা) বিং,সহজআ, দরশশত+ ১০০০) | 

হাঙ্গর হাৎ 

হালি (আলী হজ একাশ্তান হইতে আহ্য । 
স্বানে গমন) যে অল্গা তীর্থে যারা ক্গি। 

যাছে। মক্কাতীর্থযা শি হিন্দু । [ইচ্ছুচ। | 
ভাদির (আরবী) পিং, উপশ্ছিভ, শুক্রন্চ। | 
হাজিরজপাব (আরনলী) উপস্থিত বন্তা,রমিক। | 

হনিরজামিন আরবী) যে ব্যদ্জি আপা! 
লতে অন্য ব্যক্তির শিদ্দিষ্ট সময়ে উপ-। 
স্থিত হওুনের দারিত্ব গ্রহণ করে। ৰ 

হাট (হট শন্দল) সৎ, বাজার, ক্রুলিকিয়- | 
স্বান! | 

হাউক হট দীপ্তি পাগুয়া+ শক ণক্ট 
ক্ষ) চাহ, ক্লীৎ, র্ণ | হু জজ দেশ 

লিশেষ । (হাট ক+ষ্* ) বিৎ, বি আণ- 
নিশ্মিত। । 

হাটকময় (হাক আর্ণ+ময়মেরট) -বিকা-, 
রার্থে) বিৎ, ত্রিৎ অর্ণময়, শ্বর্ণনিশ্মিত । 

৬৬৩৬৫ ] হানি 
রে 

সি সপ 

হাটকেন্বর ; সৎ, পু, গোদালরী লতাতীরস্ছ 

শিব | শিৎ-১ “এহন্রিশ স্তরে শ্রাপ্তাঃ 
সপ্ন এবধি পার্থিল1%। ্ষ্ট,ৎ টৈলোক্ায- 

ভ গার ত্রযন্মক* হ।টকেশ্বরমূ। ততঃ কপি- 
বর, পাপ্তো দ্ৃতাচ্যা অহ হুন্দরি। আখ] 
গোদাবরীতাথে দিকচহাটকেখণমূ 0? 

হাড় (হড্ড শন্দমল) যা, অশ্যি, 5ডড | 

হাড়গিলা ) (হাড় অস্থি-গিলা বে 
হাড়িগিলা / গিলে) য্অশ্থি-ভক্ষক পঙ্ষী- 

নবিশেষ। 

হাড়ি ভুড়ি এবং ভড়িক বাহডিডক শন্দজ) 
সৎ, কাষ্ঠঘস্থলিশেস, হাইড । নীচলাতি- 
বিশেন) মেগর। 

হাড়িকাট ভোড়ি হড়ি শনদদজ-কাঠ কাঠ 

পাদবন্ধন কাষ্ঠ। 

হাত হস্ত শঙ্গজ) মং, কর, ভুজ, পানি। 
হতডী হাত শন্দজ) সং, লৌভমুদগর বিশেষ, 

আংাত যঙ্গ। 

হাছন্য হা ত্যাগ করা তল্য পম) বিছ, 

বং, ভালা, শ্যাগষোগ্য। 

(৮ 5 শন্দজ) মঞ্, দব্বী, খজাকা, 
পাননিশেহ। 

হ্। হা 

হাতিয়ার হস্তশনাত। অং জর সু গাকরণ, 
শিশেষ। 

। ভাতী হস্তী শন) মং) করী, জশ্তী। 

 হাইড়িরা দেশজ) মুখ নেদা, কুচিকিতৎসঙ্ক | 

ভার হন ন্ধ করা বা হা ভাগ করা + 

ত্র - প্র) সৎ, ক্লীৎ, বেতন, সুলা, ভাড়া 
এঞম্থন। মারণ । বাক্ষম। 

ভান (হা ত্যাগ করা বাঁ হন ছানট) ভা) 

| সত রহ তা] শিং- ১ হিমহানকুতা 

নত] বচন, আ্ভি ; নিম ॥ (8 

ভুত -- হুট টিহ, ভ্রিছ। তিক্ত । 

| কানন নল শব্দ স) সঙ, প্রহারপ। আঘাত- 

করণ । 

হন ধাতুজ কি?) আগদ্দারা আ।তাত* 
হানা ও 

ক.ণ। জলাআতে উত্পন্ন গর্ত | ক্ষাম- 

ভ্প। পারসা) কগদেশ। গলা; যথা 

'ঞুতুভরা খক্ষা পুথি ঘোড়ার ভানার। 

| হানি জান দেখু, ভিন্তি)- ভাবে, তত ন) 

০৯৯ 



হর! ॥ 

বাপ্পা পাপা 

নাশ | ক্ষতি) অপচয় । 

হানী-কবিবর মাইকেল মনুশ্থদন হানী 
অর্থ'যে হনন করে" ব্যবহার করিয়াছেন; 
যথ1-_-““পুত্রহানী শত্রু মে দুশ্মতি, ভীম 
প্রহবণে তারে সংছা।রি সম্গ্রামে ৮ 

হানুক (হন বধ করা বা আঘাত করা+ 

উক - ক) বিং, ত্রিৎ, হত্যাকারী | ক্ষতি- 
কারক। 

হান হন ব্ধ করা+ত্র-প্র২্) সং, ক্লীৎ 
হাপুত্রিকা, হাপুরী ; সংওস্ীৎ, খঞ্জনপক্ষিণী | 
হাঁপর (দেশজ) মং, ধাতু আবন্তন পাঁত্র। 
হাফিক1 ; সৎ, স্ত্রী, ভত্তা, হাই । 
হামেশা (পারসী ) ক্রিৎ-বিৎ, সন্দদ1। 

ক্রমাগত, অনবরত, চিরকাল । 
হাম্নান হেস্ত। শদদজ) সৎ, গোর চীতহ্কার । 
হায় হো শন্দজ) অং, খেদ প্রকাশক শন্দ। 
হায়ন (হা [ভাব] ত্যাগ করা+অন,ণনট) 

-ক, য-আগম, নিপাতন) সং পু 
কী, বংসর।, বর্ধ। পুং, ধান্যবিশেষ। 
অগ্নিশিখ]। 

হায়া রবী) সং, লজ্জা, সরম্' 

হার জে [মন ইত্যাদি] হরণ কর।-- ভা.) 
- ক) সং, পু মুক্রাদিমালা। (7 ঘএ, 
_ভানে) যুদ্ধ । ভাগ। €(বঘঞ ক) 
লিং, ত্রিৎ, ভাজক | বাহক | হাক । হরি- 

সম্বন্দীয়। রা স্্রীৎ। (+ অ -ভাবে,আপৃও 
হরণ। 

হারক (জু হরণ করা ইত্যাদি+আকণেক) 

_ ক) জং, পু, কিতব, ধুর্ভ। চৌ?। 
গদ্যবিশেষ। বিজ্ঞানলিশেষ। শাখোট বুক্ষ । 
ভ।জক অঙ্গ । বিং, ব্রিং, বাহক । হরণ, 

কারী। দ্যুতকার।, 
হারগুলিকী হার.- গুলিকা, ৬ঠী _ষ) অং, 

স্ত্রীৎ, যুক্তাহাবের গুলি । 
হারহারা ;) সং, খুশী, কপিলডাক্ষা | 
হারহর ; সং, পৃঃ ম্দ্য | রা-স্মীৎ, দ্রাক্ষা। 

হারাণ (হারি শন্দজ) সঙ, পরাজস্ব করুণ, 
পরাভ্তকরণ। 

হারাম (আরবী) মুসলমানদিগের অস্প শ 
জন্ট, শ্কর ূ 

|মুহ্য, মরণ | 

১৬৬৬ ] 

সংংস্্রীৎ, গতি | হো+নি- ভাবে) ত্যাগ । | হারাবলী হোর - আবলী) সৎ, ভ্রীৎ, মুক্তা 

সী িমপজার 

বলী; যথা _ শৃ্গার হারাবলী। পপুকুষো- 
স্তমকৃত কোষবিশেষ । শিৎ-১ ““জার্ধবা 

সাতাৎ ভজতু কঠমসৌ প্রিয়েব হারাবলী 
বিরচিতা পুক্রষোত্তমেন 1? 

হারি) লে লওয়া, হরণ করা ইত্যাদি + 

হারী / ইঞ._ভাবে) মত, স্ত্রী, পরাভব | 
(+ইএ৪.- ক) পথিক লোকের পরিবার । 
পথিকশেণী । বিংত্রিৎ» মনোহর, কচির । 
রী _ স্দীৎ, মুক্তা । 

হারিকঠ হোরি ভার শন্দল-ক' সং, পৃহ১ 
কোকিল । বিৎ, ভিত, হারুন 1 

হারিণিক (হরিণ মুগ+ইক-  : সং১পুৎ, 
হরিণঘ্া।তক, ব্যাধ। 

হারিত (জঞ্িিকহারি 'ন4তক্ত) 

_ শত বিহ,় ভরি, পরাজি  অপহা।রিত । 
ভেরিত 1) হরিত্বর্ণং ৪1 পুষ্ শুক- 
প্শী | 

হারিতক ; সং, কীহ, শাক । 
হারিদ্র হেরিদ্র1+1 অ্জ)- প্রৎ) লিৎ, ত্রিৎ, 

হরিদ্রা্র্ণ । সহ, পুং, কছন্বরুক্ষ | বিষ- 

নিশেষ। কীৎ, জুবর্ণ | 
হারী ভারিন্, জ [মন] রণ করা4+ইন্ ণিন) 

-_ ক) বিহিত”) মানাজর । বাহক । অপ- 

হারুক্ধ ।(হ1র+ইন্ হারবিশিষ্ট । শি ১ 

একেয়ুরবান কনককুগুলবান্ কিরীটা হাদী 

হিবখ্ম পু তশম্ঘচক্রুঃ।?? অপহারক্ধ। 

রণকারী। (হার+ইন্ - আস্থযর্থে) হার- 
যুন্তু। 

হাহত (হরিত জবুজবর্ণ আখ), ইলঈ) 
হ) পু) শুকপগশি | অহভিতাকার মুশ- 

পিশেষ। প্রচারণা । কৈতন। 

হ।টাতক 7 অহ, পৃহ, হারিল পক্ষী । 

হার্দ 7 তজদূু আন্বঃকরণ1জ ফট), ষ 

হাদি | সে) ভাবে) খহ। কীহঃ জা 
দাতা, এাণয, প্রীতি, স্সেহ | বিৎ, ভ্রিছ, 
তপগাত | জদয়তেেয়। মনোজ্জ। 

হাদখু হোর্দিন্, হা +ইন্ অস্তযথে) বি 

ত্রিং, শ্নেহনুক্ত । শি২-১ ণগজনেন চ 

সন্ক্যক্রস্ডেযু হাদী তথাপ্যতি ।”? 

হাধ্য জে হরণ করা+ য.দ্যএ)-শ্ম) লিং, 



হ।ব্ ্ 

ব্রিং, ব্হুনীয়। গ্রহণযোগ্য | 

ভাজা । অপহরণীযম্ব। নিবার্য | 

হাল (হাল লাঙ্গল 41 সাফ) ন্সস্থার্খে, 

কিত্বা হাল্ কর্ষণ করা+ জং অন্)-_ ক) 

মাছ) পুছিও বলরাম । শালিবাহন রাজা। 

লাঙ্গল । (যাব্নিক) অনস্থা) যথা-_ 

“রাণীর দেখিয়া হাল,জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল 

বর্তমান সময়। _ক্প্ীৎ, হোল লং, 

আপ) সুরা, মদিরাঁ। তাড়ী। জী- জরা 

কনিষা শ্যালিকা, ছোটশ্যালী। 

হালক; সৎ, পুৎ, পীতহরিতবর্ণ আগ। 

হালহল, হালহাল ; সঃ ক্লীৎ, পিষবিশেষ) 

হলাহল। 

হালাক (আরবী) বধ, নষ্ট । 

হালাল জারবী) পিছ, 

মুসলমান ধর্বের 

গচ্াদির কঠছেদন করা। 

হালাহ ; সং, পু» চিত্রবর্ণ খোটক। 
হালাহল (হলাহল+ অঃ) গ্রহ । হলা- 

হল দেখ) সং, পৃৎ-- ক্লগাৎ। কাঁলপুট- 

বিশেষ | পু, কীটিবিশেষ লা ক্ীহ। নি; 
রিনা, নেং টিয়। ইছুর। লী- এিহঃ আুরা, 

্ সদ্য । 

হালাহলপর হোালাহল বিষ - পর পু ধা 
+অছেন্)- ক] €য ধরে) ২য়) মাঃ । 
পুহ। বিষধর) সর্প । 

হালি (ঘবন ভাষা) বিৎ, ভি, 
নুতন, একেলে, এবছরে। 

নৌকাদগু, বহিত্র। 
হালিক (হল 

সত ন্ট ৪ তাআলা 

৯৬৬৭ ] 

গ্রাহ্য । পা হাব দি 

| 

| 

| 

] 

। 

| 

ৃ 
1 

। হাবা (দেশজ) বিহ, 
বৈধ, যাহা ধর্দসন্মত |. 

নিষমান্নবান্ী পশু- 

হাসা 

হোম কর রা+আধেঞ)_ ধি, রা- 
শিরা হত হত্র ইহাতে, কিংবা ছ [র!গিরা 
ক খিতে] হোম করা+আঅ্ঘঞ। )-৭) 
স। পুত আ্রীলোকের শ্্গনভাবজাত 
লিলা বিন্বোক বি লমললিত হেলা 

॥ 3 

লীলা সকল ক্রিয়ালিশেষ। শিখ 
টা “ যুবানোহ নেনে হস্তে নারী- 
চিমদলানলে। জতো নিরুচ্যতে হাল 

5 স্তে ব্লান।দসে! 

বেচকমা কো 
মতা? “ওীদা- 
জনেজাদিবিকাশকুহৎ । 

ভানাপাবহ গ্াকাশো লং আ হান ইতি 

কথাতে | তেহন্ব আহ্বান করা ঘএঞ 
ভা) ভাহ্বান। [ব্যক্ি। 

নিন্দোধ । বাক্যহীন 
হতভাগা, মন্দাদৃষ্ট। সি হাবাচিয়া (দেশজ 

“ধুন। যে ভম্মাভাবে হা অন্ন যে অন্ন 
করে। 

 হাবেশী আরনী) শাপস্থান। 
। হাস (হস 

সং, পথ, হাসা । শিং ১ দকপোলাঙ্ষি 

কুতোনাসা ভিআোটিত স. মহাস্সনাম। 
বিদাশানাশ্ ম্দ্ানামব্মানাধ আশন্ন কঃ ।” 

হাসল (জাহবা। কবাসম্পাদন। 

নবোহপন্ন 1. 

(দেখল) সঙ, 

লাগল 4+ইকসিক১-- 
তার্চে) বিৎ, তরি, হলসনক্ষী্ । হালিরা | 
হলনাহক । লাঙগলপ্রারী, কৃষক । 

হালিনী; সং, স্টীৎ, স্কুলপহী । 
হাণু (হল ক্ষণ করা1+উ--পাহ) আহ, পুত, 

বন, দম্থু। 

হ।ণুইকর আরবী) সৎ, 
হাশুঙ্ধা (আরবী) স্বত চিনি ও ময়দা বা শুজী 

ঘারাপ্রস্থত মিষ্রাননবিশেষ, মোহনজোগ। 
হত (দেশজ) নিং, লঘু, পাতলা । 
হাবশী (451১8571850 শব্দের অপলৎশ কি?) 
আবাসনিয়ার অধিবাসী । কাঁফি। 

[মিঠাই ওয়ালা । 

মিউান প্রক্মতকারকঃ 

| 
হামা 1 

ূ 

হাসিকা (জস-ডিল 
হাজি হেন ধাতুজী সহঃ হাম্য, হাস। 

হানি হাগা করান + 
ছা এক) ক, আপ) মহ, আীষ। শীচা, 
দাতা । যে হাসাঘ়। 

হাগিকা (হা ত্যাগ 

আক - আঅগম) সঙ 

কর14অশ- গ্রহ । 
বেরেস্তা | 5 

এট) 

হাসিল (আরবা) লা, ভতগ দ্রব্য । 

হাল হক্দা লকাধ্যদিদ্ছি । 

হান্িক হেস্তিন হাতী ক ইকতফিকট সম 

হাথে) মং) কীহ, হক্থিসমূহ | পুত) হস্ত] 
সোহা । নিহ, বিহ। হন্দিসলন্ধীয় । 

ডি (হশ্রিন এক রাজার নান ফা) 

-কুতণেট সঙ কত, ৯ | হন্ডা 
1 অপাতজ গজ রি পাযাগ | 

রে য ব্বাণ)_ ভাবে) 

১২) পু 

শব) বি 

হানা 

সহ, ব্রীহ। হাসি। হাম এ) 

কাব্যের রসাবিশের | উবাখানিও 
রিং, পরিহমনার, উপহম, “য় । 

শী লি শশা পপ পিপীিছি 



হিৎসি 

পিপল পথ পারল 

হাহল, হাহাল হলাহল দেখ) সৎ, ক্রীৎ, 
কালকুট, হলাহল। 

হাহা (হা বি্ষাদশ্ুচক অব্যয়শপ _ হ। 

পাওয়া 4 *“€কিপ)-ক, ডা) সহ, পু, 
পান্দর্্বঃ কুবেরানুচর । অং ছুঃখ শেক 
বিম্ময় ও সন্্রমহ্চক শন্দ। খেদজনক 

শষ, শোকদবনি। 
হাহাকার হোহা শোকধ্বনি -কার করণ, 

সং, পুং, কলরব । শোকর্বশি। কাতরতা- 

জন্য কলরব। যুদ্ধকলর্ব। অশ্ব্দ গ্রে 
রণ'বনি। | 

হি(হি গমন করা+ইডি'-ক) অং, 
হেতু । নিশ্চন্ব । অবধারণ | বিশেষ । প্রশ্ন । 
সন্ভম। আহ্মী। পাদ ুুরণ। ব্যগ্রতা। 

শোক । 

হিৎ হিশ্ত্র শন্দজ) সৎ, বণিকৃদ্রব্যবিশেষ । 

হিংচ। (হিলমোচি শনদজ) সং, শাকপিশেষ, 

ভাঁলজ শক। 

হিৎসক (ছিন্ন. বধ করা+অক ণক্)_ ক) 
সং, পুৎ, [হিতঅ্রজক্ত | শত্রু । অথদি, 
বেদবেতা ভ্রা্গণ | লি, ব্রিং) দেস্া, 

হিংসাকারক, ঘাতক | শিৎ _- ১ 4€ভা ৪, 

নুমস্তা সংস্ক প্রয়ুবিক্রগি ভিৎস ক): 
উডপহর্ডী ত্বাভযিত। ভিহসকাশই ধাধা 1” 

সা-স্্রী২ 7 ভিন্স বধ করা7+ 
বি ) অণ্টস্স_ ভাবে, আপ) 

সং, হন], বধ, হনন। অপকার, ক্ষতি । 
দেষ। ঈর্ঘ্যা। 

হিৎস'কশ্ম (হিৎসাকর্খ্বন্, হিৎসা- কর্ন 
কার্য, ৬ষ্া-ষ) জং) ক্লীৎ) আভিচার, 

মারণ যোহন স্তস্তন বিছেষণ উচ্চ.টন 
'বশীকরণ এই ছু 

হিস!ক্ (হিংসা গমন কর উ- 
প্রং, কিম্বা ভিৎসআক দেখ, আকু - প্রথ) 
সং, পুং, শাল, ব্যাস্ত । 

হিৎআলু হিৎসক দেখ, আ'লু-ক, রা 
লবিং ত্রিৎ। হিত্সাশীল, ঘাতক। 

কারক, হিৎসা করা যাহার হভাল। 

হিৎসাল্রক হেৎ্সালু+ কণ্ - যোগ) সং, পু) 
হিৎঅকু,র | বি, ত্রিং, ১ ভি-সাশীল। 

হিখসিত ( হিৎসক দেখ, ত.ক্ত)_ 

[ ১৬৮ 

পিপিপি শশা 

ক্র) বিং, ; 

] হিশ্্রী 
২০১০৯ কক পলা পা পপ কিক পেপস্পীশিপাস। 

তি, যাহাকে হিত্গা করা হর়। হত, 
নশিত। 

হিংসীর (হিন্ঠ-ছি-্হিন্দি বধ করান বা 
ঘআ।যাত করান1+ঈর-- গ্রহ) সৎ, ৫ 

ূ বাজ্স। খল। 

হিদস্ত (হিত্স ক দেখ, যংখ্যপ)-ম্) বিৎ, 
ত্রিং, হিৎআষোগ্য, বধ্য। 

হিৎআ্ 7 হিংসক কেখ, র-_ ক, শীলা- 
হিঘশ্রক / দ্যর্থে পক্ষে কণ্ব যোগ), 

বিৎগ্রিৎ, হিৎসাম্ীল, হণনকারক,খাতুক । 
অপকারক । সং, পু, হিৎনকারক জন্ক। 

হিৎআ ; সৎ, স্্রীহ, এলাবলী । কাকাদনী । 
মামী ।জটামাৎসী। গবেড়কা। গবে- 
ধুকা। নাড়ী। শিরা । | 

হি চড়ন (দেশ) সং, 
আকন্ণ। 

কেশমারজন । টানন, 
[ঢার্থ প্রশ্ন । 

হিধালি (প্রাচতলিকা শন্দজ ফি?) সৎ, গ- 
ছি (হি শন্দ কর+অ- ভবে, আপ) 

১ ক্ীংঃরোগের উপমর্গবিশেষ, হেচকী। 
2 (ভিৎ অনুকরণ শন্দ--কার!কু কণা 

।. শঅষ৭)- ক! ঘে করে) সং,পহ। ব্যাগ । 

ূ সং, পুহ_ কত শির্ধাসলিশেষ, চিত) 
ৃ বস 

পু, ইন্সুদার্ক্ষ | 
হি- লা ( করা, 

ইডি, উ 
রশ 

|হিক্গুপন;স 
| হিঙ্গুল ) হেি্গু 
 হিঙ্গুলি? গ্রহণ করা ঠআ.ড), 

হিসুলু ) (ডু কট) সঙ, পৃ ক্লীখ 
ড্রব্যবিশেষ, হিল । 

হিশ্গুলিকা; সৎ) স্বাৎ, কণ্টকারী । 
হিক্ুলী; সৎ, স্্রীৎ, বান্তাকু, বে গুণ । 
হিন্ুল; সৎ, কী, মপুমুশ, মৌ আলু। 
হিজড় (দেশজ আম, কাব, নপুংসক, খোজ! 

হিজরী পারুসা) মহ, মুদলমানের প্রচলিত 
রে | 

| ] (ভি, ০ ক) 
জল) পুং) বৃশাবিশেষ, 

হিজলগছ। 

হি্ীর (হিশু 4 ঈর প্রেরণ করা+ আক) 
-ক, নিপাতন) সং, পু২, হস্তিপাদ বন্ধণ 
রঙ্জর বা শৃঙ্খল । 



হিতৈ [ ১৬৬৯ ] 

৮ শিশসিপস্পীপী পিপি পলাশ ৮ ০পপাসপশ নিন ক ০২ শিপ ১০ 

চিল; সং পু নিচুল ক র 

হিড়িধ হিয়ড়+ ইন্গ উকি) ক) সঙ পু) 
রাকষমবিতষ সে নক নিহত 

হয়। আত, তদ্ভগিনী, ঘটোহ্স্চের 
মাতা । 

হিড়িম্বজিৎ (হিড়িশ্ব-জিৎ [লি জয়. 
হিডিম্বরিপু ১৮ করা+০ক্রিপ)-ক) যে: 
হিড়িশ্বাপতি ) জষ করে, ২য়া-ষ। হি- 

ডিশ্ব -রিপু শত্রু, ৬ষঠঠী _ষ, হিড়িল।_ 
পতি) ৬ঠা - কব) সৎ) ২) ভীম | 

হিগুন হেন্ড্ গমন ক£117 আঅন:অনট)-_ 
ভ।) সং, ক্রীৎ, ভ্রমণ । বিলেখন । লেখন। 

রমণ। 
ভিতিক হেড [হিনড গমন করা+আম- 

প্রৎ]+ ইক-_ প্হ) সৎ১পৎ, গণক,দৈবজ্ঞ । 

হিগির-গ্ী হিগু গমন করা, ঘ্বণ| করা 
+ ইর, ঈর -_ ক) সৎ, পু, আাম্মিবিশেষ। 

হামুদ!পির ফন । বাতীাকু । পক্ষ । 

ভিউ ভিন্ড (সেই আঅহুবা ছ্বণ।করা7 অ, 
ঈপ.। সঙ, স্রীৎ, ছুর্গা, পার্দতী। 

শা ীশিতাশাশোাশীীশীশীি রা শিশিশ্পীশীশিশী 7 7 কল 

সি ১ পাশস্পী শীস্সপিশপীশীত প্ীশাদি তত তত তি 

ফিত ধো পোষণ করাত) ক্র) লিহ) 
তং, পগোগা, উপসুক্ষ। পথা। উপ- ূ 

কারক । শিযষ। গত। অন্রকল । শ্যব- 
হার্ট) | ধু 1 (হি +ত ভ্ু)- ভাবে) সঙ 

কী, ইষ্ীসাধন। মল গমন। 

শিহকর, হিতকারী (ভিত মঙ্গল কর কু 

কান ট)- ক] যেকরে, *য়া-ষ। 

রঃ হকারিন্, ভিত মঙ্গল _কাণী [ক্কুকরা। 

ইন ণিন?- ক] যে করে, ২ম়া-ষ)। 

রি ব্রি, মঙ্গলদাম্বক্, উপকারক | ূ 
কিন্তকাম ; পিং, ত্রিৎ, হিতৈষী। ্ 
হিছপ্রণী তহিত উপদুক্ত-_প্রতী যেউপ-। 

দেশ দেয়) সং, পু, চক, দৃত। 

হিহবাদী €-বাদিন, হিত মঙ্গল বাদী 
যে বলে) ২ম] -ষ নিহ, ভরি জিতকখন- 

শীল, সৎপরীমর্শপায়ক । 
ভিতাখী হেশিন্, হিত অঙ্গল - অখখ ষে 

আকাজজ্ষ। করে, ২যা- যম) বি, ত্রিহ, 

মঙ্গলপ্রাধ্ণ । 

[হিতাবলী ; সৎ, শ্মীৎ, গঁষণবিশেন | 
হিটিষণী (হিন্ত-ইষডিইফি ইচ্ছা ' 

৮৮ ১ শিপ শিীশীশীশিশীটিশিশী শী 

শাস্তি 

শশী টিপ 
পীটিপিশিশরািশীট শিশিসিত 

করান + অন অনট)_ডা ) সৎ) স্ক্রীং, 
ভিত্েম্ছা, পরের উপকার সাধন। 

। জিটতমী (-ষিন্, হিত মঙ্গল-_-এষিন নি 
ইচ্ছা কর14+ইন্নি)-ক] যে ইচ্ছা 
করে, ২ম] -ষ, বি, ব্রিং, হিতেচ্ছাকারী, 
হিতাতিলাম্ধী | 

হিন্োজ্ি হেত শ্রির -উল্চি কথন) সং, 
স্তাৎ, শ্রিএনচন, হিতকর বাক্য । 

হিতোপদেশ (হিত উপকার উপদেশ, 
য়ং- স) সং, পুং, সংপরামশর্ধান | বিধুঃ- 
শন্মাকৃত মিত্রলাভ, হুন্গাচ্চর, বিগ্রাহজদ্ধি, 

নামক কথা চতগয়াস্সক নীতিগ্রঙ্থ বিশেষ । 
ভিন্তাল, হীস্তাল হীন অধম - তাল, নিপা- 

তন) সং) পুহ, হে তালগাছ । 

হিন্দ (হীন-দ্ষ দোষ, নিপাতন। হিন্দৃ- 
শন্দ স্দ্রত নহে; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও 
রামরণ, দি কোন প্রাচীন গ্রে জা 
হন নাঁ। যে পুরাতন পারমীক ভাম। ইতি 

পুলে আ. [বশ্থিক বলিল লিখি হ হইছে) 
৪ শন্দটী দেই ভ'নাৰু আন্কণঁত। পাশা 

স-স্কত সপ্ুসিন্ধু ও আবস্তিক হপুহেশদ 

শন্দের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে দোধ হত, 

আবপ্তিক হেন্দু শন্দ সংস্কৃত সিদ্ধু » [ন্দেরই 
রূপাম্থর মুদ্রা? পার দেশের কীলনপা। 
শি-লপিতে উভ| ছিদ্ুদ বলিয়া লিখিত 
আছে । গ্রীকেরা ইন্দইস শন্দ উদ্লেখ ক 

র্রিয়া থাকে । তঙ্গবিশেষে ভিন্দশন্দ উলিখিত 
ও তাহার বাপন্থি লিশিত আছে বটে, 

কিন্ত তাহা কেবল প্র তঙ্কের আদনিকত্ব 
জগ্রমাণ করিঘা দিতেছে । কেবশা ত্ন্ি 

শন্দ নঘ, এই অবস্তা তন্মবচনে £ ইৎরেজ, 

ফিরমি ও লণ্ডন নগরের নাম শমিবেশিত 
থ।কিয়া উহার তিমাত্র আপুশিকতার 

₹*০ট পরিচয় পাদান করিতেছে । শিং_ 
১০, পরদবয়ত্যেব হিন্দুরিহাচাকে প্রিয়ে। 
পুন্বায়ায়ে নবশ ভৎ বড়শীততিঃ প্রকীনিতাঃ। 

কিবিজিভাষযা আন্্াস্তেষাৎ আআ স।ধশাছি 

কজেস । আ্াধিপাঁ মগুলানাপ সগাসে 
পা '(জত'2 উর ্  এক! এব হও পান লরি, 

জ1-51পি ভ। 1) আঃ, পুত, জাতি" 

বিশেষ, ধর | 



হিম [ 

স্পক্ পিশীপিকী নিশি শির ২০৯1 

হিন্দোল - পুহ ) 

হিন্দোলী _স্ত্রীৎ / দোলান+ অ.ঘএ) _ ভা, 
অথবা হিল্লোল +4সল _ ভাবে) সং,দোলা, 
ঝুলন । হিন্দভবষায় ঝুলন্শব্দকে হিণ্োল 
বলে । ঝুলনযাত্রা । যাঁননিশেষ । (1+ অন্ 
_ ক) রাগবিশেষ। লী-ডুলী। ঝুলী। 

হিন্দোলক ; সং, পৃং, যানবিশেষ । 
হিম (হন বধ কর ম(মক্)-ক 1 হন্- 

হি) সৎ, ক্লীৎ, তুষার, নীহার। চন্দন। 
চন্দনদ্রব। শৈত্য, শীতলতা। শীতল- 
স্পর্শ । টিন । মুক্তা । পথ । নবনীত। পুৎ, 
হিমগিরি, হিমালয় পর্বত । চন্দ্র । চন্দন- 
বৃক্ষ । কপুরি। ধতুবিশেষ । বিৎ, ভ্রিৎ, 
শীতল । 

হিমকটি'বন্গ (47০6০ 200০) উদ্দীচারুল ও 

উদ্ীচোতরবুত্ত হইতে উত্তর ও দক্ষিণ 
মেরু পর্য্যন্ত দুই ভূভাগ। 

হিমকর €.হিম 
_হিৎ ৩.২, চক্র । কপুর্র। বিৎ, 
ত্রিৎ, শীতম্পর্শবিশিষ্ট। 

হিমকুট হিম তুষার বা শীতল--কুট ্ত,.প) 
সৎ, পু, শিশির খতু। শীতকাল । 

০ 

১ 

হিমগিরি (হিম তুষার কিন্সা শীতল-_ গিরি | 
পর্বত, ৬ঠা-_ষ+য়ৎ- স) সৎ্,পুৎ, হিমা- 
লয় পর্বত। 

হিমজ (হিম হিমালয় পর্বাত-জ [জন্ 

জন্মান4+কড)ট-ক] জাত) মং, ্ 

মৈনাক পব্ৰধত । জা-স্মীং, পার্দতী, । 

ছুর্ণা। বিং, 

হিমটতৈল ; সং, ক্লীৎ, করিল । 
হিমছাাতি, ভিম্দীধিতি (হিম শীতল-- 

দ্যত্তি দীপ্তি, দীধিতি কিরণ, ৬্ঠী- 
হিং) সহ, পুং, শীতকি রণ, চত্দ্র। 

হিমন্রেম ; সন্। পু, মহা নিন্ব। 

হিমপ্রস্থস (হিম 
সং, পুৎ, হিমালঘ় পন্দাত। 

হিমমগ্ডল-হিমকটি'বন্ধ । 

হিমবান্ (হিমবৎ্। হিম তুষার, শৈত্য + বহু 

বেতু)_ অস্তযর্থে) সং, পুৎ, হিম।লয় 

পন্নত! বিং, ত্রিং, শীতল, শৈত্য গুণ- 
যুক্ত, ঠা! 

১৬৭০ 

পিশিশিিিিশপশশিিশোশীশশীশীীশিশিশিতিশি 

শীতল-_ কর কিরণ, ৬্ঠী: 

পু) । 

ভ্রিং, হিমালয় পন্দতে জাত। ; 

শীতল প্রস্থ বাসস্থান) 

] 

| 
ূ হুর্ব/। চিত্রকবুক্ষ । অকৃথুক্ষ। 

] হিম! 

স্টল পপ --পশাশীশটিিী পাপী শ ০ পশপাশীস্সতি 

(হি অব্যয়শন্দ- দুল, | হিমবালুক্থা (হিম তুযার-_বানুকা বালি, 
য়খ- স) সং» আ্্ীং, কপু র | 

হিমশর্করা ; সং, জ্রীৎ, যাননালী। 
হিমশিলা ;) সং, স্ম্ীৎ, তুষার, বরফ । 
হিমশৈল (হিম তুষার _টশিল পর্র্বত, ৬ঠী 
-ষ+য়ৎ_ স) সং, পুঙ্, হিমালযুপন্বত। 

হিমশৈলজা (হিমশৈল হিমালয়পব্বত -- 
জা | জন্ জন্মান4 ম.ড)_ ক, আপ ] 
যে জন্মে, ৫মী -ষ) সং, ক্রীৎ, পাব্বতী, 
দুর্গা । 

হিমসংহতি হিম শীতল -- সংহতি [সমুহ, 
ূ রশি] বহুদ্রব্যের একত্র হগন) সৎ, স্্ীৎ, 
।  হিমানী, বরফ । 
। হিমহাসক (হিম শীতল বা শীতকাল-_হৃস্ 

হাম্য করা+অকণক)-_- ক) সং, পুত, 
হিন্তালবুক্ষ | 

। ছিমা ; অং, খ্রীৎ, হুট্ষ্সেলা । রেণুকা। ভদ্র- 
সুস্থ । নাগরমুস্থা । পুক্কা। চণিকা। 
। হিমাহশু তিম শীতল- ভহশ কিরণ, 
| ৬্ঠী- হিৎ ) সং, পুঙ্। শীতকিবণ, চক্র । 
| কপুর। 
| হিমাগম (হিম তুষার_ আগম আগমন, 
|. মী _ হিং) ষং,পুৎ। শীতকাল,ভেম গছ হ 

1 

] 

1 

| হিমাঙ্গ (হিম শীতল- অঙ্গ ভন; ফু 

- জা ) সহ) ক্লাৎ, শীতল অঙ্গ, টি বু 

ৃ হিমাদি হিম তুঙ্থার কিনা এ, টি 

পন্বত, ৬ঠী-ষয়২-স, কিনা হিমে 
যুক্ত তদ্রি _হিমান্রি, ওয়া ষ ) সঙ প্ুৎ, 
হিমালয় পর্বত । 

হিমাদ্রিজা 3 €হিছাদ্রি হিমালয়পর্ধত 
| ছিমাদিতনস। | জা [জন্ জন্াা+ 

(ড)- ক, অপ] বে জন্মে, ৫মী-ষ। 

হিমাদ্রি হিমালয় পশ্বত-তনয়া কন্যা, 

৬ঠী -ষ) আখ জরা পার্সতী, দুর্গ । 
নারিণী | 

হিযাশী (হিম ভুষার4ঈ _ মহদর্থে আন 
- আগম) সং, ক্্রীং, হিমমৎহতি, বরফ | 

যাঁবনালশর্করা | 

ভিমারাতি ] (হিম শীতল _ অরাতি, অরি 
হিমান্রি -শক্রু ) সহ) পু২১ আঅপ্দি। 



হছির [ ১৬৭১ ] 
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ভিমালঙ্জ (হিম তুষার_ আলম্ম গু, ভা 

_ য়) সং, পুৎ্, ভারতবর্ষের উদ্দর সীমার 

পর্নপশ্চিম আধুদ্ধ পর্যন্ত ব্যাপী পন্দনত, 

পান্দ্রতখর পিতা । য়া স্টীহ) ভম্যামলকণী। 

হিমাবহী 7 সহম্দীৎ। ওষধিবিশেক,জর্ণক্ষীরী। 

হিমাজ ; সৎ, রুহ, উৎপল । 

হিমাশ্ররা ; সৎ, স্প্রীৎ, আর্ণজীবস্তী | 

হিমাহ্ব, হিমাহ্রয় (হিম তুষার _ আহবা, 

আহ্রয়-নাম, ৬ঠী -হিৎ) সং, কপুররি। 
বর্ধবিশেষ । 

হিমিকা হিম কোয়াশা 1 কণ, আপ) সন) 
শীৎ, শিশির, হিম কণা, ণাদির উপর- 
ভাগে পতিত হিম কুছ আটকা । 

হিমেলু (হিম শীতল + এলু হট বিহ, 
তরি হিমক্লোশত, হিমাত্ত। 

হিমোভরা ; সৎ, স্পীহ১ কপিল দাক্ষা । 
হিমোদ্ধল! 3 সহ) স্বীৎ, শটা। 
ছিশ্ত “'াারপী) মাহা বীরত্ব । 
হিহ্বতগ্রসালা কআোরনীা, হিম্মত দেখ, হিন্দি- 

ওয়ালা) সাহসী । মনশী। 
হিম্য হিম মার 1+যঘ-জাভার্গে) বিহ, 

ত্রিৎ হিমজাত, হিমো পন । শীতল । 
হিয়া (হদয় শন্দজ) গং, বদ্ংস্থল, পু । 
চির সহ, পূ, রানু গ্রহ | 

সির রে লক +আঅনংআনট)-শ্, 
| কী 

কাউ 

হিবযার (হিরণ হিরণীা শক্গজ 4 ময়অয়উি) 

-বিকাররে) বিৎ্, জি) হিলগ্যপিক্টার, 

সর্ণময়। সঙ, পুখ,ভ্রদ্যা। কী নব 
মধ্যে বধবিশেষ। 

হিরণা হু. লওয়া+অনকনাণ্ মং ক 
ই) জা সঃ, বাত, সুবর্ণ । বোৌপ্য | দুহ। 

বেত পুশ 1 আশুপ্য।জ্রবা। বরাঢক। 

পরি মাণবিশেষ | 

শিরণাকশিপু হিরণ্য আর্ণ-কশিপু জা । 
সাস্ছাদন, ০ হি) আক, পু, দৈভাত। 
পিশেষ, পহলাদের পিতা; বিখুং নুসিহভা- র 

বতারে ইহাকে বিনাশ করিরাছি লেন । 
হিরণ্যগন্ভ হিরন্য কর্ণ-গর্ভ উৎপাঞ- 

1 
শা ০৮৭ এ জা ্ পি ১ | বি রে 1 রত ব্রাতিক, 

হিবু 

| রঙা নর ঠু সং, পুৎ, ব্রন্গা। শিলাবিশেষ। 
২.৯ এতন্ত অগ্ু+হিরণ্যবর্ণ মভবৎ ॥ 

তথা চ স্মৃতি | ভিরণ্যবর্ণ মন্ভবন্ছদণ্ডমদ- 
কেশযৎ। তত্র জজ্জে সয়ৎ বক্ষ] সু 

পরিতি বিশ্রুতঃ ইতি ॥ উপচারাৎ হিরণ্য- 
বণমণ্ড হিরণ্যৎ |” ইতি ভর্তঃ। 

হিরপাদ (হিরণ্য সর্ণ-দ [দা দান করা 
্ ডাক] মে দেয়) সঙ, ২) সমুদ্র | 

৮৮৮ পৃথিবী | 

হি (ছিরণ্য ত্বর্ণ নাভি) সৎ, পু, 
মৈনাকপর্বাত | 

হিরণাবাহ (ছিরণ্য কর্ণ_ব্হ্ বহন কর] 
+"্ঘ _ প্র) সৎ পু শোন নদ । শোস- 

রা |শেণ নদ। শিব । 

 হিবণ্যবা (হিরণা র্ণ-বাকু ভু) পুৎ, 
| হিরণাদরতাত হিরণ্যরেভস১ ছিরণ্য আর্ম_ 
| কেতস্ শুক্র, ভঠী হি) আস, পু 

ভাগ্নি । চি; এঅক্বুক্ষ। স্ন্য 1 শিল । 

হিরণান্্ণা ( হিরণ্য কর্ণ _বর্ণ রখ) সহ, 

স্টাৎ, নদী, তরন্িনী । 

' হিরণ্যাক্ষ (ছিলণ্য দর্ণ-আক্ষা আন্গি 
শন্দজ, ৬ঠা -হিৎ+অ- প্ৎ) সৎ, পু, 
ভিরণাকশিপুর পাতা; বিসং, বরাভাব্- 

তাবে হহার প্রাণ ব্ধ করিঘাছিলেন । 
| হিক্ষক্থ হি গমন করান কুকি কটি 

অং, ত্যাগ, খিশা, ব্যতিরেক, তিন! 
বা ্ 

ভিলমো | (ভিল [হিশ+আঅ ক)- কা] 
ডিল চা » কটাক্ষাি তঙ্গীকরণ -খুচ 

হিশমোচী ) মোচন করা4+ই -ক | কণ্্ 

_ ফোগে হিলমোচিকা) মহ, শ্রীহ। ভিপা- 

এক) হেলগ্া। 

হিল) সত) সহঃ শরারিপগণি। 

হিঝোল ( হিজোল দোলন+4অ.আন্)- 

| ভা মং, পু, দোলন । (7 অন্-ক? 

তরঙ্গ, ঢেউ । রতিবন্দবিশেষ | 

হিন্থলা ; স”য স্কীষ, 5গশিরানক্ষব্রের শিরো, 

| দেশস্ম প্তীরক । 

। ভিলা আরবী গুভব লু দাঁনকু) দানপত্। 

|, লুক হিন্ব শ্রী করান উক উককু) 

ঞ 

স্থান, ষ্ঠী _ হিৎ, কিন্থা গর্ভ জপ, ৬]. কী মহ, কাত লমচ তথ স্থান 



হর ॥ 

ছিলাব (আরবী) সৎ, গণনা । 
হিস্যা! ঘআোরদী) অংশ ভাগ। 
হিস্যাদার কআোরনী) অংশীদার । 
হিহি ; অং), আহ্লাদশচক শব্দ, হাশ্শবা । 

সং, পু, গজব্বের নাম । 

হী (হন বধ করা71উঈ ডী)- ভাবে) অং, 
হাসা শন্দ। বিশ্য়। শোক। বিষাদ । 

ছুঃখ। হেতু। | 
হীন (হা ত্যাগ করা1তভ্তে)-- ঘা) ত 

স্থানে ন বি ত্রিৎ, পরিত্যক্ত । রহিত, 
বর্জিত; উন। নিন্দনীয় । অপম, নীচ । 
শুন্য । পু, প্রশ্তিবাদ্শিশেষ । শিৎ- ১ 
“অন্যবাদী ক্রিয়াছেষী নোপস্থায়ী নিকু- 
তরঃ | আহত প্রপলারী চ হীঁনঃ পঞ্চবিষঃ 
আ্মাতঃ।?? 

হশীনবর্ণ; সৎ, পু, নীচবাদী। 

হীনবাদশ (হীনবাদিন্, হীন বর্তির্ভত বা 
নিন্দনীয় -_বাঞ্চ বাক্য +ইন্_ 'আস্তার্থে) 
বিং,ত্রিং, মুক, বোবা। বির্দ্ধার্থবাদী। 
শিৎ- ১ পুল্ববাদৎ পহিত্যজ্য যোহন্য- 
মালন্গতে পুনঃ বাদমংক্রমণাজজ্ঞেয়ো 

হীনবাদী ম বৈ নরঃ।?? 
হীনাঙ্গ হীন - অঙ্গ, ৬ঠী _ হিৎ? বিৎ, ভ্রিৎ, 

অঙ্গজীন। বিকশাঙ্গ । ঈী- স্ত্রী, পিপী- 
লিকা। প্রকার চিহ্ন । 

হানিত (১[17078) বিয়োগচিহ, €- এই 
হীস্তান) সৎ, পু, বৃগবিশষ, হে তালগাছ, 
হীয়মান (হাঁ ত্যাগকর1+ আন - গ্রহ) বিৎ, 

[এং,যাহা পরিহীন হইতেছে, হ্র'সহওয়া। 
হীর (দু লওয়।+ অক)-ক, খন-্ঈীর্) 

সং, পুৎ। শিব । ইন্জের বজ্ম। সর্প ।হার। 
সিঃহ। শরীহর্ষের পিতা । পুহ, ক্রীঘ)হীরক। 

হীরক, হীর (ভীর4+কণ্_ যোগ) সৎ, ক্রীৎ, 
রত্ববিশেষ, হীর1, জহর । শিং-১৭গুঞণি 
সন্নরত্বানি বজরমেকঘ পরৎ লঘু । ভিদ্যন্ত্ে- 

হুন্যানি বজ্েণ তন্ন কেনাপিভিদ্যতে ।”? 
হীরা হীর 17 আপ) সং, স্ৎ, লঙ্্মী | মতন্ত- 

বিশেষ । পিপীলিকা : কাশ্ারী । হেরক 
শন্দজ) সং) রতুবিশেষ। 

হীরা (হীর হীরা আঙ্গ অবয়ব ) সৎ 
পু ইন্ের বজ্র । 

১৬৭২ ] 

ূ 

ূ 
| 

পিল 

হত 

হীলুক ; সং, ব্লীং, গৌড়ী মৎস্য, রমসরাপ । 
হীহী হো _ দ্বিত) অত, আহলাদহৃচক শব, 

হাস্তধবনি। 
ছু” ছেমু শব্ঘজ) অং, স্বীকার নোধকশবা । 

হু'কা ঘসোরবী) সং, তামাকুর ধৃমপানার্থ 

যন্ত্র [অনুমতি । 

হুকুম (যবন ভাষা) সং, আঁজ্বকা, আদেশ, 

হুঙ্কার - পু ) তেমৃু অনুকরণ শব্দ -. 

হুক্ক ত- র্লীং কার, কৃত- করণ) সং, 
হুল্গতি _ স্্ীং ক্ষার শব্দ । ব্5ব্রাহ- 

বিনি | গর্জন ' বিৎ, ত্রিৎ, গর্ভ ভ। 
হজ্জ কআোরবী) ঠিকঠিক, সম্পূর্ণ্পে । 
ভড়) অং) পু, মেষ । চোর নিবারণার্থ ভু- 

মিতে প্রোথিত লৌহ ক্টালক 1 মেনাশস্ব- 
ক্থান। রখোপরি মলমুর ত্যাগ করিবার 
শুর্গ | 

হুড় কা হেড়ক শন্দজ) সং, দ্বারবদ্ধ করিবার 
কাষ্ঠ। পতিসৎসর্গত্যাগিনী স্মী। 

হুড়াছুড়ি দেশজ) সৎ, ঠেলাঠেলি, মারা 

মারি । 
ছড়,ক (ড়কৃু অনুকরণ শন্দ, 

করা+ অ-- প্র) সহ, পু, বিশেষ । 
দাত্যহপন্ষী | মহুব্যক্তি |: 2 

ভড়,ল্ম ; সং পু ভৃষ্টচিপিট, চড়াভাজা। 
হেন্ড় ভিড় হওরা, একর করা+গ 

_প্রহ) সপ) পুত বানর । গ্রাম্যশুকর। 

মুর্খ । রাশস ! মেখ। [চিঠি । 

হণ (দেশজ ) সং, অর্থসন্বন্ধীয় টাকার 
ভুত হু হোম করা+তক্ডে) প্র) নিৎটিত, 

দেবোদ্দেশে মন্্ পূর্সাক অপিক্ষিপ্ত ঘ্বৃতাদি)। 
তর্সিত। সং) পুহ,। হো।মকরা অগ্রি। (41 
- ভা) কীৎ, ভোম। 

হুতভুকৃ, ছুতবহ) হেতউজ্, হত 'অন্ি- 
হুতীশ, ভতাশন ) ক্ষিপ্তঘৃতাদি-_ ভুজ ৭ 
ভোজন করে, *য়া- ম। হুত-বহ্ বহন 

কর1+ অ.ভান্)- ক! থে বহন করে, ২য় 

-ষ.হুত- আশ !ঘশ ভোজন করা 

+অ(তান্,-কা ঘেভেজন করে, -ম 

-ষ্। নভত-ক্সশ, ভোজন করা74 আন 

- ক) ৬্ঠী এ হিং) মঙঃ পু, অগ্নি, হান 

ছৃতাদি ভন্দক। 

শন 



হ্র্ছ 
শপ 7 পস্জ০ 

কুত্তি হে হোম কর1+1তি ন্চি)- ভা) সৎ 
প্রীৎ) হবল, হোম্। 

মূ (ত্বে আহ্বান করা+উম্(ভুম্), 

হুম্ ) উ উমংন্ভুম)-_ ৭) অং, সীকার। স- 

লতি | নিষ্ধে। স্মৃতি । সংশয় । গ্রান- 

ধ্বনি । অলুয়া। গ্রশ্ন । বিতর্ক | 
কুমজুত (আরবী) মান্য । চরিত্র। 

কল (দেশজ) সং, শ্ক্মাগ্রভাগ । 

হলভুলী (হুল4অ(ক)-_ ক, দ্বিত্ক, ঈপ.) 
জং, স্ত্রী, প্ীলোকদের মঙ্গলকচক মুখ- 
শব্ধ) হলুর্ধবনি। 

হুলু হুলহুলী শন্দজ ) সং, স্ীলোকদের 
মঙ্গলধবনি। 

হলুস্থল (দশজ) সৎ) গে।লযোগ, গোল- 
মাল। [বিচ । 

ভুশিয়াপ পারসী) বিং, মনোযোগী) চতুর, 
ভশিষাগী পোরস্য সাবধানতা । 

ভহু 7 ্বে আহ্বান কর14+উ ডু শা, 
ভহ / নিপাতন) অহ, পু)? 1 | 

: আহ, আহ্বান । অবজ্ঞা । শোক | গল 

রিস্পুহ 1 হেয় জতুকরগ শন 

ত-্লীং / কার, করণ ) সঙ, 
ইন এই অনজ্ঞা্চক শন্দ। 

৭ (১ আহ্বান করা+নকৃ- ক) সং, 

অমভ্যজাতিবিশেষ | 
কথ ম্েচ্ছ দেশবিশেষ। 
১মকহৃণাবরোধালাছ |? 

আহ্বান করাত কি) 

ত্রিং, অ'হ্ত্ত। শেক্ত- ভাবে) 
আহ্বান । 

পুন্নে দেখ, তি(ক্তি)_ ভা) সহ, শুট, 
আহ্বান, ডাক 1 আবহাতি। 

ইন হণ দেখ) সৎ, পুৎ, শ্েচ্ছ দেশনিশেষ 
তদ্দেশীয় রাজ।। শ্লেম্ছজাতিবিশেষ। 

্ 

নী লিল এর তেল 
৭ সত 2২৮ 2 

484 পপি টি 

৪ 

+্িন 

শা 
চি 

চি 
তে 

১ 

522 

তা 
৫ 

- 

হত রা 

রী 
সক হাত 

পানা ৩7৩৩ তি পাকি তিশা ৮ তিশা তত ০ পীশীশি শিট টি পেশী শি শশী শশা 

ভারতবধষের 

তদ্বাসম্থান। 

1 ১৬৭৩ ] 

. জ্ুহপি্ি 011) 
শপিং 

ক্র) 
কাহ। ) 

হদ 

হ্হু ] (হেব আহ্বান কলা7+উডে)_. 
হহ / দ্বি€) সং) পথ, গক্ষক বিশেষ । অত, 

যাতনাশ্তচক পাশ। 

হন্ছয (দু অন্তঃকরণ-_শয় | এয়ল 

করা+অ যে শয়ন ঝরে, 
৭মী _ ষ) মং, পুং, কামুপধ, মদন। 

জণীয়া (জণণ ডি [দি] লঙ্িরত হওয়া 
জণীয়া ] শয'ক্য) 'ম ভাবে, ভাপ ্ সঃ 

এ নিন্দা। লক্কা, ত্রপা। 
২ গু হরণ করা4-০(ক্িগ 1)-ক, *- 
অআ'গম) বট | হরণকাণি | 

হাজ্বি্দা েছ্ রি কল্প; ম১পুহ, হদধকল্পন। 

হত (ত লও তং ন্)- খু) বিঃ তরি 

আনুষ্ট । অপভত! আনীত | ছিন্ন । 
জু ভুলিবেক (1201750] স৮) কোন নানি 

মন্ডকের গঠন দেখি দাদ আনা বুন্তি 
জম্মদায় দেশা ছাতা! নিহশিত হয় 

ন্ নি 

১ ত রুপ্চদিনু ছা 1. 
হনস্থান। 

7 

| 
ঞ 

শা 

র্ 
দয় 

হরণ করা ্ধিগ উঃ 

ও -ভাগম,। সদ | ভসুও 

লুল] ছিন্ন জু দন) কঃ দৃ- ভ।াগম। সহ, 

ক্সীং) ব্ঙ্গু্রেল | শিহ-১ এতে! নিগ্িত 

বিষকে। ষ গ্রলীষানতে । ভা দক্ুৎ 

তাদ্বজানায়া, মন্সহ শ্ছিতিকাতিণমূ 1)? 

চিন, মন । টি | 
দয রা নু দুখ ২, জদদুন্ধ্ | 

হা রঃ গ্রাহিন, সদয় _ গ্রাহিন্ [গ্রহ্ 
নাহ বনু) -ক।] যে গ্রহণ 

₹) লিছ,া রি, সনোহারী। তি 

ঝা 

তা ্ 

স্মংশৈতৈব 

€ 
1 সত 

কঃ 
জর্র্গরম (দয় অন্তঃকরণ- গম যে গমন 

: জুদয়বাশ্ ১7 বসি, 

ইয়মান (হের আহ্বান করা+ আন(শোল) | 
ক্স) বিৎ১তভ্রিৎ, যাহাকে আহ্বান করা 
যাইভেছে। 

হব হু ভয় বা ক্রোধের চীত্কারর্বনি _ 

স্ব শব্দ) সং, পু শৃগাল, শিয়াল । 

বি হচ্ছ বক্রহওয়া+ 'অনট-_ তা) সং, 
টি "5, বক্তা । 

7 পা পীশিটািশীশিপিস্পশীীশিশিটিটি 

বি তি হেদযুগ্ত। হাজঃ মনো 

উপশ্ুক্ষ | মনোজর । 
[ৎজদয় অগ্রঃকরণ বহন) 

নসা,সদভ্ত কিরণ, 

ব্গতস্কঅ, 3৪ | 

কতের। 

গত । 

_ আন্ঞাখে) বিঃ প্রি »ম 

গ্রশস্্রচিন্ত | |লৎ, 

হদরস্থান (দয় আন্তঃকরণ_ স্কাশ/ ) 

জদয়াস্া) সং, পুহ, কষ্প্গী। 
জদ যু, হাদি, ভদয়ী (হৃদসিনৃ, হু 

ছাস্মঃকরণ আনু, ইক, ইন্_ গঠন 
বিংতিহ, এশকচিভ, সদ্বত্ততকরণ | 



হ্ ] 

হ্পয়েশ (হ্দঘন অন্তঃকরণ-_উঈশ ঈশ্বর, 
২, প্রাণেশর, হ্গামী, ভর্তী, ৬ঢী-ষ) সং, 

কান্ত, বল্পভ । শ।--স্ত্রীং, প্রণয়িনী, কাঞচ। 
তদিকা ; সং, "্পীং, কপাচার্ধ্যের মাতা। 
জ্দিবস্ড (পাকি ইহার মাতা 

টা - ষ) মাহ, পুৎ। কৃপাচার্ধ্য। 
হদিস্গুক (-স্গৃশ, ডু চি 

স্পৃকক স্পৃশী, স্পর্শ +০€কিপ)- 

ক] খেস্পর্শ করে) বিৎ) নি জদ্য, প্রিয়, 
মনের মত। মন্বম্পক । মনোহর । 

জদগত (জু আন্তঃকরণ- গত (গম গমন্ 

পুত, 

কর1-/তর্্ত)-_ ক] যে গিয়াছে, ২য়া_ ষ) | 
বিৎ, ভরি, মনোৌপ্তঃ জ্দয়ুস্থ, চিভস্থ । 

ভুদেগ[ল ) সখ, পুঙ। পর্গতবিশেষ । 

হদ্য (হুদ অস্তঃকরণ- ষ.ষ্য)- প্র) বিৎঃ | 
ভরি, হরয়ঙ্গম। লানলাগত।॥ মনোজ । 
প্রি । বাহিত | দ্যা স্ট্রীত, বৃদ্ধিনা'মৌ- 
যধি। 

, বিল্পত্ষ | কী, শু 
স্রীঘ। জাতী । 

হ্দযগন্ম ; সং) পুত 
জীক | মৌবচ্চ লু। 

ন্ধি-কীৎ, শ্রুদজীরক | 
হুদ7ত] 

গাল) ভোজ, জাষ্চান্ | 
(হ.দ্ আন্ততকরণ - লম 

অঅ. প)-1) সহ, 
'আনতকরণ _. লিখ, 

পু, জান 

ঠা) 

এ্রীড়া কর! শন 

2৮7৭7 ভদ 

খু) ভা: 
0 

হি »৬ 859 

ক 18 সি 2 হ * ও 
1 রঃ চি | "ভ্টি 1 

হৃষিত (জব হুট হওয়া] তি. দি) ক) 

ভ্রিং + আহলাবিত, হট । আত । হত 
কি । প্রণত । সজ্জিত, বশ্মিত। 

! তের ভজ-ক্ট্ু) প্রভড । 

জ্মীক (জেধ। অলীক 
-ক) সঃ ক্রীহ। 

জৃষীকেশ (হুনীক 

বিৎ, 

থিত, 

বিস্্াত 

নব 

দিত । 

ইন্দিষ_ঈীশ ঈপ্বর, 
ইন্মিয় | হাতে 

৬ঠী-ষ। মহাভাব্রতে-তিনি অতিশয় | 
হষ্ট, তুখী ও অরখর্ধ্যবান বলিনা জধীকেশ 
নাম হইয়াছে?) সৎ১ পুহ১ লিল ১ নারায়ণ, 

পরমাত্মাবূপ । শিৎ- ১ “ইঙ্সিসাণি ষদ্ধশে 
বন্ত্বস্তে সপরমাত্ম! ॥১ 

ছু (হয হউ হয় তক্তে)_ ক) বি, 

১৬৭৪ ] 

(৮ দয-4তা- ভাসে ১) আহ, শ্রীহ) 

ৎ,ভিক্টা, হচলণ। ৃ 

লেখা. 

ব্যবহার করী+দককৃ। 

হেত্বা 

ত্রিং,। আহ্লাদিত, আনন্দিত। মুদিত। 
প্রীত, সম্ভষ্ট। পুলকিত, রোমাঞ্চিত। 
প্রহমিত । বিস্মিত। 

হুষ্টরোম। (-রোমন্, হুষ্ট আনন্দিত-_ রে" 
| মন্ লোম) বিৎ,ভ্রিৎ, পুলকিত, রোমা- 
ূ ঝকিত। 
| সুষ্টি (হষ্ট দেখ, তিক্তি 
[ হব, শানন্দ। গর্ব । 

-ভ1) সৎ, স্ীং, 

1 হে হে গমন করা+এ(ডে)- ভাবে) অৎ, 
সঙ্গে ন। আহ্বান । অহ্গয়া। 

হেট, হেট দেশজ) বি, কঅধঃ। নম । 
। হেয়ালি (প্রহেলিক1 শন্দজ কি %) সৎ, আ- 
1. স্প্টার্থ প্রশ্ন । 
| কহকা। (হিক হিকাতোল14 অ- প্রৎ, ই-- 
শু ) সঃ স্্রীৎ, হিকা, হেচকী। 

। ভেঠ € হে বাধ। দেওয়া 'অ্েন্)_ ক ) 
" সৎ, পু, বাধা, প্রতিবন্ধক । ক্ষতি । 
| ছেড়জ ; সং, পু*১ ক্রোধ, কোপ । 

। হেড়াবুক্ত ; সং, পু, অশ্বপিক্রযকারী। 
| ভেতি হেন বপ করা1+তি(ঞ্ি)-_ ক,নিপা- 
। তন) সহঃ পু স্তীহ, আন্ত) শঙ্কু । সী, 

সর্ষ(কিরণ। অনিশিখা। চতজামাত্র | 
ৰ আধুন। 

 ভেঠ হি গমন করা 1 হুন'- ক) অঙ্ত শুহিঃ 
কারণ বাজ, মূল | যোজন । ন্যায়ঘতে 
বাপকহ্কাপক | আঅলঙ্কারবিশেষ। 

হেতু হর বরন হা) 
কারণ । বিষ, ত্রি২্, হেতুমন্বন্ধী, 

হেত (ভে 4ত1- ভাবে) অঙ, তাহ, হে- 
| শুর ধন্ম, কারণতা, হেতু: 
| হেতুমান্্ 0 মঞ্চ হেতু + মত্ম হ)-- অস্ত্- 
1 

ন পুঃ 

1 গে) বি, ত্রিৎ্, হেহুবিশিষ্ট, কাব্য । 
। হেহ্বাদ হেহু-বাদ কথন, ৬ষা --ষ্) সৎ 
।  প্ুু২, হেতুকথণ। 
1 হে্বাভাস (হেতু-আভাস অনুরূপ, ভি 
.. _ষ) সৎ, পুখ নিকৃষ্ট হেত । দুষ্ট হেতু 
1. শ্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক দাধক ন| হই- 
। লেগ আপাততঃ প্রকৃত নিষয়ের সাধক 
ূ বলিম্প! যাহ!কে বোধ হয়। ব্যভিচার, বিকু- 

দ্ধতা, অসিদ্ধি, সতপ্রতিপক্ষতা, বাধ--এই 
| পাচ হেহ দোষ। 



হেন 

০ পশীশিপেস 

হেথা (দেশজ) ক্রিৎ _ বিৎঃ আত্রঃ এখানে । 

হেরে _সম্বোধনস্থচক অব্যয়। 

হেন (দেশজ) নিৎ, এমন, ঈদুশ । 
হেম,হেমন ছে গমন করা+ম, মন্--ক) 

সং, কী) অর্ণ, হাবর্ণ। সোগা। ধুস্রতর । 

কেশর | মাষকগবিমাণ। কুঙ্ধবর্ণান। 

হেমকন্দল। (হোম দর্ণ-কন্দল 'হন্কুর ১ 

সৎ) প্রবাল, পলা । 

ছেমকান্তি ; সৎ) আ্্রীৎ। ঘ্বাকহর্িছা | 

হেমকার (হেম শর্ণ-কার ক করু।।4+ 

(ষণ )-ক)] যে করে, ২য় ষ) সং পুত 

ক্ণকার, মেকৃরা । 

হেম্ট (হেন শর্ণ-কুট শ্যঙ্গ ৬ঠী 
ছিং) সং, পুৎ, কিংপুকৃষবর্ধস্থ হিসালনের 
উন্তরেশ্তিত পন্দভন্িশষ ! 

হেঘবেলি (ছে পর্ণ কেলি 

করে) সৎ, পুহ১ অনি, আনল । 

ছেমকেশ (হেম আর্ণ বেশ 
পু, শিব, মহাদেব । 

হেমগন্দিনী ১ সহ) সহ) 

পৃহঃ 

ষেজীড1 

ডু ১ সঙ, 

লেশকাখাগক্ষছক্য । 

হেমচন্্র ; সহ১পুৎ) ভাভিপ।ন চিশ্তামশি নামক 
কৌষকর্ত।। পণমষ শি, মো 

হেমঙ্দাল (হেম আ্বণ-_ জালা 
স০১ পু) অপি । 

€হম্তার (হেম স্বর্ণ 

- প্রৎ) সঙ, কলহ, ভু, তু ভিদ্বা । 
হেমুপ ১ সৎ, পু, উডন্বর নুক্ষ। 

হেমন্ত (হন [সম্তাপ] বধ করা আন্ত 

[ার টাদ। 

অগিশিখে।, 

ক 

হন্_ুহি, মৃ-তাগম | কিন্বা হিম - আন্ত € 
শেষ, ৬ঠী -হিৎ্, মনীষাদি ) জা*) পৃ 
ক্রীৎ, হিম্সময়, হিমনক, অগ্রহাম্ণ ও 
পৌষখ। [স। হিমালয় পক্ধত ) ষথাঁ_- 
“দশ্ষগৃহ ছাড়ি, ভেমস্তেরই বাড়ী, 

জনমিল1 সতী আমি ।?, 
হেমস্তনাখ ; সং, পুৎ, কপিশখ। 

হেমপর্বাত (হেম পা ৬ঠী-ষ্ 
সং, পুৎ, মেরু পর্ধত 

হেমপুস্প হেম অর্ণমঘ _ দি লি অনি 
কী, অশোকপুষ্প। পু, চন্গকবৃক্ষ । 
স্পী- ক্ত্রীৎ, মণ্ভিঠ] | ন্দর্ণব্পীবন্তরী | ক লু. 
যুষকী। কণ্টকারী। 

8 

৮৮০ শীশিটেস্পাশিস্সিশী ১ 

চে 

পার হওগুয়া+আ 

4711 

হেলা 

হেমফল।; সং, স্্রীৎ, স্বর্ণকদলী'। 
€হমমাল। ; সৎ, স্রীৎ, ঘমের পজ্। 
হেমমালী উ মলিন, হেমমালা+ইনৃ- 

শু? রবি ৯৮15 . হা পু ভন লু 1 

হেমন্ত পণা ্ হেল খ্শঁ রি রে হিহি না 
_প্র্ ঈপ) সদ, ক্রীত। অজু, 

হেমল 'তভেনন আর্ণ লা হয়ব পাওয়া 
1অ-এ৯) মত পুচ সকার । কি 
পাপু। কুকল্াম। 

হেমলক এক প্রাক্কায় বিষরক্ষ | 
হেনলতা ) সং, কহ, র্মজীবন্তা। 
হেন (হেম রথ শখ শাখ ও সৎ, 

, বিঃ, নারারন। 
হেত ছি | চি ছি ভি । 

হন! £ হেমন্, হি এমন করা 14 শন _ প্র) 

সঃ পৃহঃ বুধগ্রহ | সপীৎ, অপ্দারা। হন্দরা 
চি 

কর্ণ - অঙ 
সিংহ । 

ঢন্প্ক ক্ষ । | বিুঃ | 
নি রি 

অবয়ব ) অং, 
এনী। | 

অদগ। 

৫ 

হিলি । 

রা, ত্বরণ 
»১হুব্ণ ভাগ | 

শসন কনা 4 রক্কু ক) সত 
টা | ভর্রিদা ভাস? পা সারা 

( €হ আম্নঙ্রচক ও ৮ 

শি 0৩5 - চি পা রব শশা করা 

+-"জ.আন)১- ক) জহি) , গণেশ । যু. 

হিম। গলিত বার । লদ্ধবিশেষ । 

হেরিক ) মি পুহও চর, দত । 
হেুক ; সই, পুহ, বুজনিশেষ | 

গণ । শিবলিসনিতশয | 
(হজের, 
হেলন (হেড 

ভা. আং কহ, 

| হেলা ভেড় 

ঠা হ ৯2 

ক্স 

মহ'কাল- 

ল্য 

8 ২, হিলমোচিকা, হেলাণণন। 
গণ চর পা17 আশ ১11 1১) 

কনা, জনন, ভনাদর । 

ঘণা করা+ অ-ভাবে,শপ) 



মে 
৬০৯, পাপী পা পাপাসস্পিপাটপাস 

২ স্লীৎ, অনলীলা । আবহেল1। অবজ্ঞা । 

(হিল্ কটাক্ষাদি ভঙ্গীকরা+ অ_ভাবে, 

আপ) লীলা, স্ীলোকের ভা [ববিশেষ। 

ছেলান দেশজ) সৎ, বক্রভাবকরণ । দে 
লন । [যাসে, অরোেশে। 

হেলায় হেলা শব্ধজ) ক্রিং-বিৎ, অনা 

হেলাবুক্ধ ; মৎ, পৃঙ, 'শ্ববিক্রুয়ী । 

হেলি (ছিল কইান্সণদি ভঙ্গী কর 
হ্হ্দৌ ই, ইন ণিন)-ক) সঃ পুত, 

সর্ব । আপশিঙ্গন । স্্ীৎ, হেলা । 

হেলাৰ্া (ভেলপী শন্দজ) সৎ, হিহচাশাক। 

হেষা (হেম ভাগডাক1+4 আ -_ ভাস্ভাপ ) স্ 

শি, ভাশ্বর্বনি) ঘোটকের শন্দ) ঘোড়ার 

ডাক। 
হেষা (হেষিন, 

যত অস্পাণে) সহ, 

ভেষা অশ্বর্ণনি--ইন্- 
, ভাশ্ব, খোটক। 

হেহে িভছি) ছা, সঙ্দোধনচক শন্দ' 

'হে (ভেবে 'আভজ্বান করা 1 ডৈ)- ভা) 
২, ক্গাচ্ব'ন | সন্বোধন । লিবেধ,। পা- 

পুরণার্থক | 

ছেতুক (ছে 
বে সানি” 

ভাল গ।নে সন্দিভাল হায় । শিৎ ১ ট্রে 

বিক্যোহৈতুন কী নিরুন্ডে বন্দুপাঠিক$) 

বিহু, নিহ, ভাহসাঙ্ক্দীয়ু 

হন ।/ছেমন কণা 

রিং 
তার 1 আঃ 
ডঃ না 

ভ্রনিদ্গ | 

71 (হেগন্ত 

গা? 

কারণ +4 বণ - প্রৎ) সহঃপুহ। 

পিকাবার্থে) বিৎ) 

. জানুন্জার্থে) ভিমগন্ন্ধীয়। 

১ ক্লীৎ,।হিমভবজল, শিশির । 

হিম তি তা) ভ- 
তৈল ] বাগে, ত- লোপ মল শী- 

দন ক 25) আহ) পু, ভাগ্হায়ণ 

আস 1 গুহ -লীৎ ১ ভেহন্পতু । বিৎঃ রিং, 

হুম কালীন, রজার 'শ্যু । 

ডিন ১ অত -_ ভবার্ে) হেমন্ত [2 মজ 
পৃ তা ক্র নি হেমনঞ ও ৷ শ্গগ্রহায়ণ 
ৰং ২, হেমন্ত্রম্টিয়। হিম- 

শান । 

পু হৈ সন্থিদ (হেমন্ত হাম হ্শ ইক্স্বিক)
- 

* ভরর্থে ) অৎ, ঝ্লং, শালিধান্য, আমন 

১৬৭৬ ] 

বন্দি প্রদশ্নি করিয়া আহকন্যের | 

ভে ৮যলঙ্ছ 'দশুয়। মৌর্ণ, ভিন এায়। (ভিম্ 

হোঁত্রী 

ধান। শিং-_১ “ভৈমন্সিকৎ সিতাস্থিমড 
ধানাৎ মুপ্পগাস্তিলা যবাঃ 1” বিৎ, ত্রিৎ, 
হিমকালীন। হেমত্তসবন্ধণয় । 

হৈমবত (হিমবহ হিমালয় পর্বত + অফ) 
-আান্বন্ধার্থে) সং, ক্লীৎ, ভারতবর্ধ । শিৎ 

_১ “এতদ্দৈযন্তৎ ধর্ধঘ ভারতী ত্র 
সম্ভতিঃ1” বিৎ, জিৎ হিমালয়সন্থন্ষীঘ | 

ৈমব্ভীহিমব্ড হিম্(লয় পন্নত+ অফ) _ 
প্রতবত্যর্থে, ঈপ) সং, স্মীং, পার্বতী, 
ছুর্গা | গঙ্গা । হরীতকী । দ্বর্ণক্ষীরী। শ্বেত- 
বচা । রেণুকা1। কপিলদাক্ষা । আম । 

হৈয়ঙ্গবীন হাম পল্নদিনে -গোদোহ ছ্ 
জীন নীন) _ উদ্ভবার্গে, শিপাতন ) সহ, 
ক্লীৎ, সদ্যোলান ঘ্ৃত, পরন্বদিনের দোভিত 
দুক্ষোখ ঘৃত | শিৎ 7১ হৈয়ঙবীনমাপ।য় 
ঘোষরুদ্ধানুপন্থিতান্ ।?? 

চৈর্রিক 2 সংও পুং, তস্কর, চোর । 

হৈহৃয়। হৈছে) সং, দেশদিশেষ 1 

তদ্দেশীয় রাজা কাত্তবীর্ধ্য | 
ভো। (হেব ডাকা74 (1) - ভা) 'আৎ,সন্বো- 

ধনল্চক শপ্দ। সন্সোপ্ন। আহা, লিঙ্বায়। 

। ছোড় ২ (হোড়, গমনকরা+ অ(অল)- 
হেট | ৭) গং) পু) নৌকাঁবিশেব) হুড 

ূ নৌকা । মৌ লিক কানশ্মের পদ্ধতিবিশেঘু। 

৷ 

1 

] 

৩ 

৯৯ 

হে 

|. (+অল-শ্মী। রিং লোপ), চোপ্রিতজ) | 

 হোড়া পু হিং | পর ন্) পাওদ ঢা 

ক) সং) পুহ, চৌর) তঙ্থর | 
হোতা (হোত, হোম করা+-নৃ-কও) 

সং, পুৎ। ও নত, যল্লািস্তলে ঝক- 

প্রযোলা। কবে সত । ষঞ্া, যজমান। 
বি, ত্রিৎ যন্দরকতা | 

ভোর (হু হোম করা4+ রব -ভা) অৎ, 

ক্লীং, হোম । (4ত্র- ৭) হবিঃ, হোৌম্য 
দত | ত্রা_স্মীহ, রা স্তন 

হোত্রী ভোটিন, হে 1ম ইন্- অ- 

স্তাথে) সং, পু, হোমকারক, যাক্কিক। 
জ্জীৎ, 5 শিবের মূর্তি । 

হোহীয় (হোব্র হোম+ঈয়ণৌয়)-_ গ্রহ ১ 

ডু 

অহ মিহি টি 1 নিহঃ ত্রিৎ, জেতেন" 

দ্ীয়। (হোত +ঈয়(নীয়) - প্রং) হোত্- 
সন্বন্ধীয়। 



চিএ 
2 

হাঃ [ ১৬৭৭ ] ভবে সিউল 

হোথা (দেশন্স) ক্রিৎ _ বিৎ, তত্র, সেখানে । | হ্যস্তন) হ্যদ্রয (হাস পৃর্বদিনে+তন্েন) 

হোম নে হোম করা-1ম - ভ1) সৎ, পুৎ. -ভবার্থে) বিৎ ত্রিৎ, পতদ্িবসীঘ, পুর্ব্ব- 

দেবোদ্েশে মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্সিতে পিনসীয়। 

দ্বতাদি ক্ষেপণ । শ্রাঙ্চীর অগ্রভাগ মশপাঠ | হূদ ভ্রাদ শন্দকরা+অ(অন্)_ক, নিপা 

পূর্নক শ্রান্দীম় ব্রা্গণকে দান। তন) সং, পুৎঃ অকুত্রিম বৃহৎ জলাশয় । 

হোষক) হোমিন্, ছু হোম করা+অক আলোক । রশ্বি। 

হোমী ) (ণক), ইন্পিন্)-_- ক) দৎ, পুং, | হৃগ্রহ (হ্রদ--গ্রহ বাসম্ছান) সৎ, পু 

হেত, হোমকভী1। কুক্তীর, কুমীর । 

হোয়ক্গু ; সং, কীৎ, হোমার্থ কুণ্ড 'হদিনী (হদ1+ইন্_অজ্ত্যর্থে, ঈপ২) সখ, 
হোমনানা ; সহ ক্লীৎ। তিল | স্্রীৎ, নদী । নিছ্াৎ ! 

হোমি হু হোম করাই _ প্র) সৎ, পুহ। হ্রমিমা _ পু । ভ্বসিমন্, ত্রন্দ খর্ব 4ই- 
অগ্নি। স্বৃত। জল। হক্গতা- সাং »৮ মন, ত'। তব ভাবে) অহ, 

হোমা “ভোম্ +স্থ্য _ প্র) সংকীৎ, ভোমো । শ্রশত্ব ক্লীং / ক্ষদ্বতা, লুভা, স্রাস। 

গগুক দুত । বি, ভ্রিৎ, হোমসন্থন্জীয় । ত্রমি্ট | হ্ক্গ খন্দ + ইউ _ অত্যর্থে। 

হোরা (ছোড় শমন করা+অঅন)-ক, : হ্রসীয়ান / ভ্রপীয়ল, শন ঈঘ়হু _ অ- 

অপ ন্ড কর) সং,্ী২, লগ্র ।২॥০দগুপরি- তার্ধে) লিৎ, ত্রিং, অতিন্রন্থ | 

মিতকাল, ইংরেজদের ওঁর অর্থাৎ এক | ভ্স্থ ত্রেস্ খন্দ হওয়া+ব-ক) বিৎ, ত্রিং, 
ঘটা । রাশিপরিমাণের অগ্দাৎশ । শাস্স- খনন, ক্রু, লঘু, ছোট । সৎ, পুখঃ এক- 

বিশেষ । রেখা । শিহ-১ “চতুর্সিৎশন্ভি ত. মানা-কালোচ্ার্ধ্য স্বরবর্ণ । পুৎ-স্ট্ীং, 

বেশাভিরহোরানৎ প্রচক্ষতে । পশ্চিমা" 15 প্রকৃত পুকুষ প্রমাণ হইতে ন্যুন মন্ুষ্া, 

দ্ধবাতাদি হেরাণাৎ বিদ্যতে ক্রম” বামন । ব্রীৎ, পরিমাণবিশেষ। গৌরহুব্্ণ 
হেল (দেশজ) সৎ) সুক্ষ, ভগুকোষ। শাক। পুষ্পকাসীস। 

হোল ; জহ) পুৎ, ছেদ বিশেষণ 1 হ্গগর্ভ। জুন্বদর্ড ;) সত, পুৎঃ কুশ। 
হোলাকা (হো হু হোঠু শির দিচওব হে তহাদ শব্দ করা+ অল্_-ভা) সৎ' পুংঃ 

_ক]-লকৃ আন্াাদন-ইন অং) | প্রন্দ, গোলমালদ্বনি | পুত, দৈত্য বিশেষ, 
_ক, আপ.) সখ সৎ বসভ্ভোৎ্সব), ! হিরণাযকশিপুর পুল । 
তোলী। হা ূ হ্াদিনী (হাদ শন্দ1ইন্-_ আস্সার্থে, ঈপ্) 

০ পাপ পপি 

-িশাস্পিশীশশি 

হোলো হোলাকা শব্দ) সঙ্গ, দোলযাত্রা, | সহ, স্রীং, নদী বজ। বিচ্য২। শল্লকী। 
ব্মন্বোৎসব | মিলিত স্রাদী (হ্রাদন, হাদ4ইনৃ-অত্ত্যথে) বিধ, 

হোশ পোরমা) জ্ঞান, বুদ্ধিঃ মন। 1. ভিজা নারি রা 
হো (তেব আহ্বান কর।+৩- প্রং) অং, । হ্রাস (হ্রস শন্দ করা+ অ.ঘএ- ভা) সং, 

সম্বোধন । আহ্বান। | পু, ক্গীণতা, ক্ষয় । শন । 

হৌজ আরবী) পুকুর। চৌবাচ্ছা। ক্ষুদ্র ডে (ভ্রিণী [কণ্ড,দি। লজ্জিত হওয়া 

জলাশয় । ভ্রিনীরা | +যংক্যট, অ- ভা, আপও সং 

| 
1 
ৃ 

ূ 
হৌনক ( হো পুরোহিত+কণ্- প্রৎ ) ত্ীঘ, লঙ্জা। দুপা । নিন্দা। 

বিং, িহ, হোতৃসম্বন্ধীয়। ভিত (ত্রী লজ্জিত হওয়া+ তক্তে)_ প্রত, 

হৌম্য ( হোন +যফ্ঞ্যে)_ যোগ্যার্গে) সং সীল ই | কিনা জব লওয়া+ ক্র প্রত, 

ক্লীৎ, হোমোপযুক্ষ স্বত । বিতত্রিৎ, হোম- | খ্রি) বিৎ, ত্রিং, লঙ্জিত। বিভক্ত । 

সম্বন্গীয়। নীত। সং, রং, অংশ । 

হঃ হাস, অহন দিন, গতে অহনি, এই | হ্রিবের, ] রিম রাত দা 
অর্থে নিপাতন) সং, গতপ্বিনে, পুববর্দিনে । হীবের) ভ্রীবেল গন্গদ্ব্যব্দিশেষ | বাল।। 



হ্রেপি [ ১৬৭৮ ] হান 

শরীরী লজ্জিত হওয়া+০(কিপ)--ভ1)] হো, হ্বোষা [হ্বেষ অশ্বডাকা+অ_ভা, 
সৎ) স্্ীং) ত্রীড়া) লজ্জা । আপ । পক্ষে রলল) সৎ, স্ত্রী, অশ্বর্ধনি, 

ভ্রীকা, হলীক! (হ্রী লজ্জিত হওয়17কণ্-_ ; খোড়ার ডাক। 
প্রং, আপ । পক্ষে রুল) সং, জ্্ীং,। হ্কাদ_পুৎ ) (হ্লাদু আনন্দিত হওয়া 
শঙ্ক1, ভয়। ত্রপা, লক্জা। হাাদন-ক্লী,ৎ/ +অ.অল), অন(আনট) 

ভ্রীকু, হক (ভ্রী লজ্জিত হওয়া4+ কু _ -ভাঁ) সং, আহ্লাদ, আনন্দ । 
প্রং । পক্ষে র্ ল) বিং, ত্রিং, লজ্জিত । | হ্কনাদিত (পুর্বে দেখ, তক্)- শব.) বিখ, 
মং, পুং, জু, জৌ। টীনধাতু। বং, আনন্দিত, আহ্নাদিত। 

হ্রীজিত (ভী লজ্জা-জিত পরাজিত," হ্কাদিনী (ভ্রাধিনী দেখ, র-ল ) সং, জ্ত্ীং, 
তয়া-ষ) বিং, থ্রি) লক্জাশীল, লাজুক । বিদ্যুৎ । বজ্র শঞ্জিবিশেষ। 

ভ্রীণ ) হ্রী লজ্জিত হওয়া ত(ক্)_ ক) : হাদী (হ্না্দিন্, হলাদ+ইন্_ আন্থ্র্থে, 

পে বিৎ ত্রিং। লজ্গিত। (অথবা হলনা আননদিতহওয়।+ইন্িন্) 

ভ্রীমান্ ভ্রীমণ্, ভী লঙ্জা+মখ্মতু)-অ- 1 7) পিং, জং, আহ্কণাদযুক্ত | 
স্তযর্থে) বি, তরি, লজ্জামুক্ত। স্নীকা; মং, স্তরীং, লজ্জা | 

ভ্রেপিত হৌপ-ঞ্ি-স্রেপি লজ্জিতহওয়ান | হ্বান (হেব আহ্বান কর14অন(অনট)_ 
+ত(ক্ত)- শু) বিৎ) ত্রিং, লক্জাপ্রাপিত। | ভা) সৎ, কী, আহ্বান, হৃতি। 



ক 

আন 

জ্যোতিষে--আফ্টাবিহশতি নক্ষত্র | 

শ
া
ক
 

74005753701] 
০
 

1
০
 

প
া
হ
া
,
স
-
 ১
1
2
 
র
ি
 
ঠ
া
 

র
ি
ড
 

ব
ত
 
ব
া
 
চ
ি
 

পপস্এশে এসির হু 
571102871 রপ মে 



এরি এই 

ৃ 
|. 
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বাদাষল্ন। 
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চি 
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